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W Święto Konstytucji 3 Maja na
Placu Świętego Floriana we Frysz-
taku odbyły się dwie ważne uroczy-
stości. Pierwsza to Powiatowe Ob-
chody Dnia Strażaka, a druga to
otwarcie Placu Świętego Floriana po
przebudowie. Z tej okazji do Frysz-
taka przybyli zaproszeni goście: Wi-
cemarszałek Województwa Podkar-
packiego – p. Bogdan Rzońca, Sta-
rosta Strzyżowski – p. Robert Go-
dek, Prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP
w Rzeszowie – druh Janusz Koniecz-
ny, Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Strzy-
żowie – druh Marek Śliwiński, Ko-
mendant Powiatowy PSP w Strzy-
żowie – bryg. Bogusław Broda, Wójt
Gminy Wiśniowa – p. Tadeusz Przy-
wara, Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Wi-
śniowej, Komendant Gminny Związ-
ku OSP RP w Wiśniowej, Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP w Niebylcu, Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Czudcu, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Strzyżowie, Komendant Gmin-
ny Związku OSP RP we Frysztaku
– p. Stanisław Stadnicki, Honorowy
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP we Frysztaku –
p. Henryk Błoniarz, Kapelan Stra-
żaków Powiatu Strzyżowskiego – ks.
Bogusław Bogaczewicz, Kapelan
Strażaków Województwa Podkar-
packiego – ks. mł. bryg. Jan Kry-
nicki, Proboszcz parafii Jasło – Sob-
niów – ks. dr Marian Putyra, Inspek-
tor Nadzoru – p. Jerzy Armata, pro-
jektanci placu – p. Janusz Włodyka,
p. Henryk Kalisz, p. Adam Sapeta
i    p. Barbara Potera – Regionalny
Ośrodek Badań i Dokumentacji Za-
bytków w Rzeszowie, Zastępc
a Wójta Gminy Frysztak – p. Adam
Filip, Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Frysztak – p. Zbigniew Dy-
kas, radni: p. Józef Boroń, p. Stani-

sław Kwiatek, p. Janusz Kolwalski,
p. Edward Giera, p. Janusz Ma-
chowski, p. Jerzy Gałuszka, p.  Eu-
geniusz Błoniarz, p. Kazimierz Dry-
gaś, p. Lesław Mocek, p. Zdzisław
Niemiec, p. Tadeusz Pawlik, Dyrek-
tor GOK Frysztak – p. Joanna Cze-
kajowska, Skarbnik Gminy – p. Grze-
gorz Banaś, sołtys Frysztaka –
p. Ryszard Czernicki, pracownicy
Urzędu Gminy Frysztak – p. Geno-
wefa Tęcza, p. Łukasz Fąfara,

13 jednostek OSP z terenu Gminy
Frysztak, 7 jednostek OSP z terenu
Powiatu oraz Jednostka PSP Strzy-
żów. Gospodarzem uroczystości był
Wójt Gminy Frysztak - p. Jan Ziar-
nik, a całość poprowadził p. Tomasz
Garncarski – Sekretarz Gminy oraz
strażak.

Obchody rozpoczęły się zbiórką
jednostek oraz orkiestry strażackiej
obok Urzędu Gminy, a o godz. 15 od-
była się uroczysta msza święta
w intencji strażaków, którą sprawo-
wali kapelani ks. Jan Krynicki i ks.
Bogusław Bogaczewicz. Po mszy
świętej defiladowym krokiem stra-
żacy przemaszerowali na Plac Świę-
tego Floriana gdzie nastąpiło oficjal-
ne otwarcie uroczystości: dowódca
zgrupowania druh Kazimierz Stad-

nicki złożył raport Wiceprezesowi
Zarządu Głównego Związku OSP
RP druhowi Januszowi Konieczne-
mu, został odegrany hymn państwo-
wy i nastąpiło wciągnięcie flagi pań-
stwowej na maszt. Powitano zapro-
szonych gości, głos zabrał Wójt Gmi-
ny Frysztak – p. Jan Ziarnik, następ-
nie została przecięta wstęga znajdu-
jąca się przy pomniku Świętego Flo-
riana i tym samym nastąpiło oficjal-
ne otwarcie Placu Św. Floriana, któ-
ry został poświęcony przez ks. Bo-
gusława Bogaczewicza.

Krótką historię Placu Świętego
Floriana wszystkim zgromadzonym
przedstawił p. Tomasz Garncarski, po
czym nastąpiło wręczenie okoliczno-
ściowych statuetek i podziękowań
osobom, które przyczyniły się do od-
budowy placu i pomagały gminie
Frysztak w realizacji tej inwestycji.
Wręczenia statuetek dokonali Wójt
Gminy – p. Jan Ziarnik i Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy – p. Zbi-
gniew Dykas.  Statuetki otrzymali:
Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego – p. Bogdan Rzońca,
przedstawiciele Regionalnego
Ośrodka Badań i Dokumentacji Za-
bytków w Rzeszowie – p. Barbara
Potera i p. Adam Sapeta, Inspektor
Nadzoru – p. Jerzy Armata, projek-
tanci – p.  Henryk Kalisz i p. Janusz
Włodyka, Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Rzeszowie – druh Janusz Koniecz-
ny, Kapelani Strażaków – ks. Bogu-
sław Bogaczewicz, ks. mł. bryg. Jan
Krynicki oraz ks. dr Marian Putra.
Statuetkę oraz pamiątkową batutę
i podziękowania za wieloletnią pra-
cę i prowadzenie Dętej  Orkiestry
Strażackiej otrzymał p. Henryk Bło-
niarz – Honorowy Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP
RP we Frysztaku.

Po wręczeniu statuetek przemó-
wienia wygłosili: Wójt Gminy - p. Jan
Ziarnik, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego - p. Bogdan

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRA¯AKA
ORAZ OTWARCIE PLACU ŒWIÊTEGO FLORIANA
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Rzońca, Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP W
Rzeszowie - druh Janusz Koniecz-
ny.

Kolejnym punktem uroczystości
było poświęcenie samochodu stra-
żackiego OSP we Frysztaku przez
ks. Bogusława Bogaczewicza. Jest
to lekki samochód strażacki RENA-
ULT Trafic, który został zakupiony
przez gminę Frysztak w grudniu 2009
i przekazany OSP Frysztak.

Bardzo miłym i podniosłym wy-
darzeniem było wręczenie odznaczeń
jednostce i strażakom.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku OSP RP w Warszawie na
wniosek Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku przyznało odznaczenie
– „Złoty Znak Związku OSP RP”
jednostce OSP w Lubli na okolicz-
ność 110 – lecia funkcjonowania tej
jednostki. Dekoracji sztandaru doko-
nał druh Janusz Konieczny.

Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP na
wniosek Prezesów poszczególnych
jednostek przyznało wyróżniającym,
aktywnym i zaangażowanym w dzia-

łalność swoich jed-
nostek strażakom
medale „Za zasługi
dla Pożarnictwa”.
Wręczenia dokonali:
druh Janusz Ko-
nieczny, druh Marek
Śliwiński i brygadier
Bogusław Broda.

Złote medale
otrzymali: Jan Ziar-
nik OSP Kobyle,
Sławomir Pałucki
OSP Glinik Dolny,
Stanisław Cebula OSP Glinik Dolny,

Janusz Stadnicki
OSP Glinik Dolny,
Marek Grela OSP
Frysztak, Andrzej
Sokołowski OSP
Frysztak, Jan Garn-
carski OSP Widacz,
Jan Orzechowski
OSP Lubla.

Srebrne meda-
le otrzymali: Piotr
Mikuszewski OSP
Glinik Średni, Stani-
sław

Król OSP Kobyle,
Paweł Lorenc OSP
Lubla, Krzysztof
Miśkowicz OSP Gli-
nik Dolny, Marian
Konopacki OSP Pu-
łanki, Zbigniew Gaz-
da SOP Frysztak.

Brązowe meda-
le otrzymali: Jadwi-
ga Król OSP Koby-
le, Marcel Stadnicki
OSP Glinik Dolny,
Jan Pieczykolan

OSP Gogołów, Woj-
ciech Kuternoga
OSP Widacz, Ma-
rian Sokołowski
OSP Frysztak, Mi-
chał Chmura OSP
Frysztak, Gabriel
Grela OSP Frysztak,
Piotr Majewski OSP
Frysztak, Tomasz
Garncarski OSP Gli-
nik Średni.

Po dokonaniu odznaczeń druh
Tomasz Garncarski podziękował w
imieniu wszystkich odznaczonych
strażaków, a przemówienia wygło-
sili: Starosta Strzyżowski – p. Robert
Godek, brygadier Bogusław Broda,
druh Marek Śliwiński oraz Wójt
Gminy – p. Jan Ziarnik.

Po oficjalnej części uroczystości
na głównej ulicy Frysztaka odbył się
występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP Jaćmierz. Mieszkańcy
Frysztaka oraz zaproszeni goście
mieli okazję obejrzeć wspaniały po-

kaz umiejętności pięknych marżone-
tek oraz wysłuchać doskonałej gry
młodych muzyków z orkiestry.

Wszystkim organizatorom dzięku-
jemy za przygotowanie tej wspania-
łej uroczystości.  Zdjęcia można obej-
rzeć na portalu Frysztak24.pl w ga-
lerii.

tekst i zdjęcia: Joanna Pasek
(Na podstawie inf.

p. Tomasza Garncarskiego)
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NAZWA USŁUGODAWCA 

1. „Omnibusy  w podróży” Szkoła Podstawowa  nr 1                     
im  J. Wybickiego we Frysztaku 

2.  „Warsztaty teatralne” Szkoła Podstawowa w Gliniku 
Górnym 

3. „Piknik oświatowy” Zespół Szkół w Stępinie 

4.  „Ministrant z pokolenia na 
pokolenie” 

Parafia Rzymsko- Katolicka                
pw. NMP we Frysztaku 

5. „Nasz sposób na biedę na wsi” Stowarzyszenie Rozwoju                     
i Promocji Wsi Twierdza 

6. „ Z wizytą u niedźwiedzia” Stowarzyszenie Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

7.  „ Sprawdź swoje zdrowie” Stowarzyszenie  Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

8. „ Hipoterapetyczno – muzyczny 
piknik rodzinny” 

Firma Handlowo – Usługowa  
„EDGÓR” 

9. „ Wycieczka rehabilitacyjno - 
krajoznawcza” 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów- Koło nr 2                we 
Frysztaku 

10. „Z ekranu i ze sceny życia” Szkoła Podstawowa w Gliniku 
Górnym 

11. „Z kulturą w przyszłość” Zespół Szkół w Gogołowie                
w partnerstwie z Parafią Rzymsko- 
Katolicką p.w. Świętej Katarzyny  w 
Gogołowie 

12. „ Na deskach sceny                        
i kinowym ekranie” 

Szkoła Podstawowa w Cieszynie 

13. „Tu żyjemy, tu tkwią nasze 
korzenie, tu jest nasza ojcowizna” 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów – Koło              we 
Frysztaku 

14. „ Hipika, muzyka i zabawa” Firma Handlowo – Usługowa  
„EDGÓR” 

15. „Razem lepiej – Integracja przez 
sport” 

Gminny Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Strzelec” 

16. „Integracyjna Świetlica 
Profilaktyczno- Terapetyczna – Nie 
jesteś sam” 

Szkoła Podstawowa  nr 1                      
im. J. Wybickiego we Frysztaku 

17. „ Moje zdrowie w moich 
rękach” 

Stowarzyszenie  Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

18. „ Spróbuj z siebie trochę dać 
tym co mają gorszy świat” 

Stowarzyszenie  Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

19. „ Wspieranie twórczości osób 
starszych” 

Gminny Ośrodek Kultury                  
we Frysztaku w partnerstwie                   
z Kołem Gospodyń Wiejskich               
w Gogołowie 

20. „ Twórcza aktywność” Stowarzyszenie Rozwoju                     
i Promocji Wsi Twierdza 

21. „Konkurs oratorsko -
recytatorski” 

Szkoła Podstawowa   nr 1 im.                      
J. Wybickiego we Frysztaku 

22. „ Wygraj  z rakiem” Stowarzyszenie – Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

23. „Być razem” Szkoła Podstawowa  nr 1                     
im. J. Wybickiego we Frysztaku 

24. „ Spotkanie Mikołajkowe” Parafia Rzymsko- Katolicka                 
pw. NMP we Frysztaku 

25. „Wizyta studyjna - Rogi” Stowarzyszenie Miłośników Wsi 
Rogi” 

26. „Szkolenie odnośnie 
pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych” 

Renata Stefaniak 
 
 

27.Centrum Profilaktyczno – 
Edukacyjne „ Razem raźniej” 

Parafia Rzymsko- Katolicka                 
pw. NMP we Frysztaku 

28. „Przez sport do zdrowia” Gminny Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Strzelec” 

29. „Uczyć bawiąc- bawiąc uczyć” Szkoła Podstawowa w Gliniku 
Górnym 

30. „ Młody dziennikarz” Zespół Szkół w Stępinie 

31. „Wszystko zaczyna się od 
marzeń” 

Szkoła Podstawowa w Cieszynie 

32. „ Tak daleko a tak podobnie” Gimnazjum Publiczne nr 1 we 
Frysztaku 

33. „Od amatora do profesora” Zespół Szkół w Gogołowie                  
w partnerstwie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Gogołowie 

34. „ Wio , wiśta , hetta ,heja, ho” Firma Handlowo – Usługowa  
„EDGÓR”w partnerstwie                    
z Powiatowym związkiem Hodowców 
Koni w Strzyżowie 

35. „Frysztak akustycznie -Koncert 
dla Jana Pawła II 

Parafia Rzymsko- Katolicka                 
pw. NMP we Frysztaku 

36.  „Nie taki PIT straszny jak         
o nim mówią” 

Stowarzyszenie  Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

37. „Zdrowo, radośnie, bezpiecznie 
z mamą i tatą” 

Zespół Szkół w Lubli 

38. „ Bo tu wyrosłem- Frysztackie 
spotkania z poezją” 

Gminna Biblioteka Publiczna we 
Frysztaku 

39. „Powróćmy jak za dawnych lat” Zespół Szkół w Stępinie 

40.Kłaniam się Tobie Przeszłości- 
Reaktywizacja Zespołu Twierdzanie  

Stowarzyszenie Rozwoju                     
i Promocji Wsi Twierdza 

41. „Wiejskie klimaty” Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy we Frysztaku 

42. „Chcę być piękna, nowoczesna i 
zadbana czyli wiosenne 
metamorfozy 

Stowarzyszenie Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

43. „Rekreacyjne zajęcia 
środowiskowe” 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Skarbek” w partnerstwie                  z 
Zespołem Szkół w Gogołowie 

44. „ Razem być” Gminny Ośrodek Kultury we 
Frysztaku 

45. „Gotowanie z tradycją              i 
duchem czasu” 

Ochotnicza Straż Pożarna                    
w Twierdzy 

46. „Wszystko dla zdrowia” Gminny Ośrodek Kultury we 
Frysztaku 

47. „ Tak niewiele potrzeba” Stowarzyszenie  Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

48. „ Integracja szansą na rozwój 
Gminy Frysztak” 

Stowarzyszenie  Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

49. „ Wyciskamy brukselkę” Zespół Szkół w Stępinie 

50. „ Zatańcz, sfotografuj, 
zapamiętaj” 

Zespół Szkół w Lubli 

51. „ Zdobądź dodatkowe 
umiejętności bo warto” 

Ochotnicza Straż Pożarna                 w 
Kobylu 

52. „ Aktywne podkarpacie” Stowarzyszenie Rozwoju                      
i Promocji Wsi Twierdza 

53. „ Realizujemy niespełnione 
marzenia” 

Szkoła Podstawowa w Cieszynie    w 
partnerstwie z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Cieszynie 

54. „55+ w cyfrowym świecie” Stowarzyszenie Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

55. „Pomóż innym cieszyć się 
życiem” 

Stowarzyszenie Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

56. „ By miłych wspomnień nie krył 
kurz” 

Zespół Szkół w Lubli 

57.  „ Frysztak akustycznie – 
Koncert dla Jana Pawła II - 2 

Parafia Rzymsko- Katolicka                 
pw. NMP we Frysztaku 

58. „ Kłaniam się Tobie Przeszłości- 
Reaktywizacja Zespołu Twierdzanie 
- 2 

Stowarzyszenie Rozwoju                     
i Promocji Wsi Twierdza 

59. „ Garncarska wioska” Gminny Ośrodek Kultury we 
Frysztaku 

60. „ Liderzy na bieszczadzkim 
trakcie” 

Stowarzyszenie  Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

61. „Znajdź w sobie róże                 i 
pielęgnuj” 

Stowarzyszenie  Fundusz Rozwoju  i 
Promocji Ziemi Frysztackiej 

Program Integracji Spo³ecznej
w Gminie Frysztak

Program Integracji Społecznej  to jeden z komponentów  Poakce-
syjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.  Celem programu
jest podniesienie  poziomu integracji społecznej na terenie Gminy Frysz-
tak.  Gmina Frysztak do dnia 15 kwietnia 2010 roku  podpisała aż 61
umów i porozumień na kwotę 524.572,05 zł. Środki finansowe prze-
znaczone zostały dla osób starszych, dzieci i młodzieży, rodzin. Pro-
gram Integracji Społecznej  wniósł wiele dobrego, pomógł w identyfi-
kacji  lokalnych liderów, zachęcił mieszkańców do aktywnego działa-
nia.

Zrealizowano wiele interesujących projektów, które na zawsze
pozostaną w pamięci mieszkańców. Realizacja tych usług wynika z
opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Frysztak na lata 2007-2015. Usługi są świadczone  przez or-
ganizacje pozarządowe (NGOs) oraz publicznych i prywatnych usłu-
godawców, które włączają się aktywnie w rozwiązywanie proble-
mów społecznych. Gmina Frysztak może się poszczycić zarówno ilo-
ścią zrealizowanych usług jak również ich różnorodnością.

Zdjęcia przedstawiają niektóre ze zrealizowanych projektów.
Poniższa tabela przedstawia zrealizowane i realizowane projekty:

Tekst:  Gabriela Włodyka - koordynator gminny PPWOW
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Dnia 20.05.2010r. w XII Podkarpackim Przeglądzie Plastyki Dzieci
i Młodzieży w BWA Rzeszów nominację do nagrody otrzymała Anita Mi-
kuszewska (koło plast. GOK) a wyróżnienie Weronika Dziok ( Szkoła Pod-
stawowa w Gliniku Górnym). Na wystawę zakwalifikowano prace: Natalii
Kowalskiej, Anny Garncarskiej (GOK Frysztak) Sabiny Jamrogowicz, Alek-
sandry Misiura, Joanny Godek, Mateusza Płaziak, Erwiny Wojtanowskiej,
Gabrieli Banek,  ( Szkoła Podst. nr 1 we  Frysztaku), Pauliny Bykowskiej,
Kingi Danek, Joanny Wolan, Aleksandry Danek, Julii Szydło, Aleksandry
Ząbik ( Szk.Podst. Glinik Górny).

14.05 w Międzywojewódzkim Konkursie Plastycznym „Malujemy Pa-
stelami – Martwa Natura” – TDK Tarnobrzeg wyróżniono Magdalenę
Pieniążek i Bartłomieja Motykę ze Szkoły Podstawowej w Gliniku Gór-
nym.

10.06. Praca Patrycji Wojtanowskiej (GOK Frysztak) została zakwali-
fikowana na wystawę w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla
Dzieci i Młodzieży „Chopin – inspirator wyobraźni” – GiOPTD Toruń.

Dorota Wojtanowska

ZAPROSZENIE NA I POWIATOWĄ WYSTAWĘ „OBRAZY BIBLIJNE”

Moja myśl zorganizowania wystawy o tematyce biblijnej miała na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży
Ewangelii a interpretacja plastyczna - umożliwić jej kontemplację i przyczynić się do rozwoju talentu plastyczne-
go drzemiącego w każdym  dziecku i młodym twórcy.

Z radością podsumowuję, że prace, które wpłynęły na wystawę są nośnikami Słów Bożych, nieprzemijają-
cych, aktualnych także dzisiaj, wyrażają też uczucia ich autorów. Myślę, że malowanie, rysowanie, wyklejanie
było owocnym przeżyciem.

Warto zobaczyć tę niezwykłą ekspozycję „Obrazów Biblijnych” w naszej Galerii „Na balkonie” .
Dziękuję uczniom Przedszkoli, Szkół, Gimnazjów, Ośrodków Kultury i Ośrodków Szkolno Wychowawczych

Powiatu Strzyżowskiego za tak liczny udział w wystawie, nauczycielom za mobilizację i pomoc wychowankom.
Wszystkim 380 Autorom wystawy gratuluję umiejętnego przekształcenia Słowa w Obraz.
Serdecznie Zapraszam na wystawę Obrazów Biblijnych do Galerii „Na balkonie” w Gminnym Ośrodku

Kultury we Frysztaku w czerwcu 2010r.
Dorota Wojtanowska - instruktor plastyk GOK Frysztak

PLASTYCZNE SUKCESY

Magdalena Pieniążek

Bartłomiej MotykaW BWA w Rzeszowie
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    Byłbym skłonny postawić wszystkie swoje oszczędno-
ści na to, że każdy rodzic zna te dwa, jakże proste i wiele
mówiące słowa, dla których jest w stanie rzucić wszyst-
ko, co akurat trzyma w rękach i skoczyć na pomoc swo-
jej pociesze. I choć czasem wychowanie dziecka wydaje
się nużącym i niewdzięcznym zajęciem, to co najmniej raz
w roku przychodzi taki dzień, w którym w oczach każdej
mamusi pojawiają się łzy, a każ-
dego tatusia rozpiera we-
wnętrzna duma. Dwudziestego
trzeciego maja w Gminnym
Ośrodku Kultury wszyscy ro-
dzice mieli okazję usłyszeć od
swoich dzieci inne słowa, rów-
nież wyrażające wielkie przy-
wiązanie do rodziców: „Ko-
cham Cię Mamo, kocham Cię
Tato”.
    Przyznam szczerze, że czu-
łem się dość dziwnie siedząc w
GOK-u tuż przed rozpoczę-
ciem imprezy, albowiem do
bycia ojcem jeszcze mi daleko,
a tego, że będę matką nie wy-
wróżyłaby mi żadna cyganka, niezależnie od zapłaty. Acz-
kolwiek już po chwili drzwi zostały zamknięte, światło lek-
ko przygaszone i mogłem spokojnie obserwować to, co
będzie działo się na scenie, bez obawy o oskarżenie o „nie
rodzicielstwo”. Całe wydarzenie rozpoczął znajomy głos
pani Agaty Skiby, który wprowadził publiczność w odpo-
wiedni nastrój.
    Pierwszym przedsięwzięciem podjętym na scenie w celu
zaprezentowania swoich umiejętności było wystawienie
sztuki przygotowanej przez młodzież uczącą się we frysz-
tackim gimnazjum, pod nadzorem pani Asi Menduś. No-
woczesna wersja „Kopciuszka”, podładowana nieco ka-
baretowym humorem wydawała się przypaść widzom do
gustu. Zwłaszcza sam Kopciuszek, odgrywany przez Mi-
chała Godka. Warta wspomnienia jest również rola demo-
nicznej macochy wykreowana przez Elizę Pałys, a także
króla- Bartłomieja Pyzochy, który choć pojawiał się tylko
epizodycznie, wypadł niezwykle sympatycznie. 
    Kolejnym z elementów celebracji Dnia Mamy i Taty
był występ młodszych odłamów znanego już w naszej
gminie zespołu tanecznego Zygzak (Zygzak grupa młod-
sza, Zygzaczek). Przez wszystkie lata działalności zespołu
dość regularnie udawało mi się oglądać przy różnych oka-
zjach wyczyny miejscowych tancerzy. Trzeba zaznaczyć
przede wszystkim, że widać ogromny rozwój zespołu,
który  z pewnością może konkurować z gigantami pol-
skiej sceny tanecznej. Co ciekawe już „Zygzak grupa młod-
sza” prezentuje wysoki poziom, co świetnie rokuje na przy-
szłe lata. Kto wie, może za kilka lat na tej samej scenie
będą występować mistrzowie świata. Taniec zawsze do-
daje nieco ruchu na scenie, co dodaje energii publiczno-

ści. Pani Agata Skiba dzielnie wzywała do klaskania, a jak
wiadomo ruch podnosi poziom endorfin, przez co wszy-
scy stali się weselsi.
    Tańce towarzyskie również wywołały niewymuszone
fale uśmiechów, tym bardziej, że większość dziewczynek
przewyższała wzrostem swoich dzielnych towarzyszy, co
stanowiło swoistego rodzaju wyzwanie dla młodych męż-

czyzn. Braki we wzroście
nadrabiali determinacją i
umiejętnościami, dzięki
którym pewnie prowadzi-
li partnerki.
    Potem zaś stało się coś,
co rozwiało moje wszelkie
wątpliwości a propos traf-
ności podjętej wcześniej
decyzji o przyjściu do
GOK-u tego popołudnia.
Kiedy z bocznych drzwi
wyszło pierwszych pięciu
członków chóru „Wiolin-
ki”, a końca nadal nie było
widać, zacząłem zastana-
wiać się, jak wiele potrze-

ba siły ducha i cierpliwości, aby ogarnąć tak liczną gro-
madę dzieci. W dodatku małych dzieci, a dobrze wiemy,
że im dziecko mniejsze, tym głośniejsze i trudniejsze do
uspokojenia. Z tego miejsca wyrażam więc mój niezmie-
rzony podziw dla pani Magdaleny Wiśniowskiej, która na
pewno wkłada mnóstwo pracy w wykształcenie wokalne
tych dzieci. Tym bardziej, że sztuka śpiewania (zwłaszcza
w grupie) prosta nie jest, a sztuka zapanowania nad dzieć-
mi jest jeszcze trudniejsza. Kiedy zakończyłem swoje prze-
myślenia, a cały chór zgromadził się już na scenie, stwier-
dziłem, że jest to jeden z najbardziej pozytywnych wido-
ków, jakie miałem okazję ostatnio zobaczyć. Gromada
uśmiechniętych maluczkich stojąca na scenie, nie musia-
łaby robić nic więcej, aby poprawić nastrój nawet Kłapo-
uchemu*. Sekundę później zaczął się śpiew. Młode głosy
dodawały miłym dla ucha piosenkom jeszcze więcej rado-
ści.
    Na zakończenie każdy rodzic otrzymał od swojej po-
ciechy na pamiątkę serduszko. W moim odczuciu jednak
najlepszym prezentem jest poczucie dumy z własnego
dziecka i wspomnienia, które na pewno na długo pozo-
staną w sercach rodziców.
    Podsumowując, dzięki ciężkiej pracy Pań przygotowu-
jących dzieci i samych dzieci, na publiczności mieliśmy
grupę uśmiechniętych rodziców. Dzieci, widząc, że ro-
dzice są zadowoleni, także się uśmiechały i w efekcie mie-
liśmy salę pełną uśmiechających się ludzi. A przecież nic
tak nie poprawia nastroju, nie przynosi ulgi i spokoju jak
moment, w którym ktoś się do nas uśmiecha, czego sobie
i państwu życzę jak najczęściej.
                                                Paweł «Elfik» Filip.

MAMAAAAA(/TATAAAAA)... KUPAAAAAAAA!!

Chór dziecięcy Wiolinki na scenie GOK-u.
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Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno – Gospodarcze w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do
31 października 2011 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „
W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”.

W ramach tego projektu pracownicy urzędów miast, gmin oraz starostw z terenu 6 powiatów województwa podkarpackie-
go: dębickiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, rzeszowskiego oraz strzyżowskiego odbędą szereg bezpłatnych
szkoleń, które nie tylko podniosą wiedzę urzędników, poprawią jakość świadczonych przez urzędy usług, ale także przyczynią
się do wypracowania standardów obsługi klienta oraz wzorca idealnego i przyjaznego klientowi urzędu.

Tematem szkoleń będzie m. in.:
- Zostań panem własnego czasu - jak skutecznie zarządzać czasem pracy,
- Komunikatywny urzędnik – abc dobrej komunikacji z klientem i w zespole wg. zasad etyki,
- Od pomysłu na projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego do jego realizacji. Zarządzanie zespołem

projektowym,
- Zasady współpracy samorządów z ngo,
- Rozliczanie i księgowość w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Ustawa o finansach publicznych i jej praktyczne zastosowanie,
- Ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne zastosowanie,
- Ustawa o ochronie środowiska i o zagospodarowaniu przestrzennym,
- Skuteczne  wdrażanie audytu wewnętrznego,
- Obieg dokumentów,  zasady archiwizacji.
W urzędach biorących udział w projekcie wydany zostanie Kodeks Etyki Urzędnika oraz informator,

w którym zawarte będą praktyczne informacje tj. gdzie kierować sprawę, numer telefonu, godziny pracy itp.
Podsumowaniem projektu będzie konferencja na której zaprezentowana zostanie moda urzędnicza,

a manekiny stanowiące dekorację ukażą przykład pozytywnego i negatywnego wizerunku urzędnika na przełomie wieków, a
także wystawa zdjęć wykonanych w trakcie trwania projektu.

Mając na względzie, że projekt ten jest już realizowany, pragniemy poinformować o przystąpieniu do niego następujących
urzędów:

Powiat dębicki: Urząd Gminy Jodłowa (Partner Projektu), Starostwo Powiatowe w Dębicy, Urząd Miejski
w Dębicy, Urząd Miejski w Pilźnie, Urząd Miejski w Brzostku, Urząd Gminy Czarna, Urząd Gminy Żyraków.

Powiat lubaczowski: Urząd Miejski w Narolu (Partner Projektu), Urząd Miejski Cieszanów, Urząd Gminy Horyniec
Zdrój, Urząd Gminy Lubaczów, Urząd Miejski w Lubaczowie, Urząd Miejski w Oleszycach, Urząd Gminy Stary Dzików,
Urząd Gminy Wielkie Oczy.

Powiat łańcucki: Urząd Gminy Łańcut (Partner Projektu), Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Urząd Gminy Białobrze-
gi, Urząd Gminy Czarna, Urząd Miejski w Łańcucie, Urząd Gminy Markowa, Urząd Gminy Rakszawa, Urząd Gminy
Żołynia.

Powiat mielecki: Urząd Miejski w Przecławiu (Partner Projektu), Starostwo Powiatowe w Mielcu, Urząd Miejski w
Mielcu, Urząd Gminy Mielec, Urząd Gminy Borowa, Urząd Gminy Czermin, Urząd Gminy Gawłuszowice, Urząd Gminy
Padew Narodowa, Urząd Gminy Tuszów Narodowy, Urząd Gminy Wadowice Górne, Urząd Miejski Radomyśl Wielki.

Powiat rzeszowski: Urząd Miejski w Boguchwale (Partner Projektu), Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Urząd
Miasta Rzeszowa, Urząd Miejski w Dynowie, Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, Urząd Miejski
w Sokołowie Małopolskim, Urząd Miejski w Tyczynie, Urząd Gminy Chmielnik, Urząd Gminy Dynów, Urząd Gminy Hyżne,
Urząd Gminy Kamień, Urząd Gminy Krasne, Urząd Gminy Lubenia, Urząd Gminy Świlcza, Urząd Gminy Trzebownisko.

Powiat strzyżowski: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie (Partner Projektu), Urząd Gminy Czudec, Urząd Gminy
Frysztak, Urząd Gminy Niebylec, Urząd Miejski w Strzyżowie, Urząd Gminy Wiśniowa.

Uwaga!     Rekrutacja na szkolenia dalej trwa!
Więcej informacji:   Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów

Tel. 017/85 22 760 wew. 34
e-mail: altum@altum.pl

godz. pracy: 8.00 – 16.00
www.altum.pl
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Pod takim hasłem w ramach Po-
akcesyjnego Programu Wspierania
Obszarów Wiejskich,  14 maja w
Zespole Szkół w Lubli odbyło się spo-
tkanie wielopokoleniowe. Brali w
nim udział rodzice, dziadkowie, na-
uczyciele, pracownicy i  uczniowie

Zespołu Szkół w Lubli oraz zapro-
szeni goście społeczności lublańskiej.

W tym dniu wszyscy uczniowie
zaprezentowali się we własnoręcz-
nie bądź przy pomocy wychowaw-
cy klasy wykonanych czapkach
żakowskich, białych koszulach, gra-
natowych spodniach i spódnicach.
Nauczycieli ubrali się w stroje, jakie
noszono w okresie międzywojen-
nym.  Zaproszeni nauczyciele eme-
ryci , Pani Janina Cymerman i dłu-
goletni dyrektor szkoły Pan Józef
Longosz  podzielili się swoimi wspo-
mnieniami i doświadczeniem z  pra-
cy w szkole, opowiadali o panują-
cych wtedy zwyczajach, tradycjach
i warunkach życiowych. Największe
zainteresowanie i aplauz wzbudziły
konkurencje na które wszyscy przy-
gotowywali się przez kilka tygodni.
Poszczególne grupy wiekowe brały
udziały w Quzie, prezentowały  swo-
je stroje, zdjęcia pamiątki rodzinne
oraz wiersze i piosenki z „dawnych
szkolnych lat” .

 Podczas przerwy w prezenta-
cjach odbyło się integracyjne śnia-
danie przygotowane przez rodziców

„BY MI£YCH WSPOMNIEÑ NIE KRY£ KURZ…”
- WIOSENNA SZKOLNA MAJÓWKA

W ZESPOLE SZKÓ£ W LUBLI
i przedstawicielki
Koła Gospodyń Wiej-
skich. W trakcie spo-
tkania można było
podziwiać wystawę
prezentującą zdjęcia
i pamiątki pochodzą-

ce z rodzinnych
archiwów.

 Miłym ak-
centem tej szkol-
nej majówki było
wręczenie nagród
i dyplomów
wszystkim jej uczestnikom.

Zorganizowane spotkanie
stworzyło możliwość integracji
społeczności lokalnej i niewątpli-
wie stało się świetną zabawa i cen-
nym doświadczeniem dla wszyst-

kich biorących w nim udział.
Serdeczne podziękowania dla

Pani Dyrektor  Zespołu Szkół w Lu-
bli Anny Szteligi, Pani Zofii Kurek,
Pani Anety Skowron  i wszystkich,
bez pomocy których nie udałoby się
zorganizować tak wspaniałej impre-
zy.

Koordynator projektu

11 czerwca na scenie przed strzyżowskim
Domem Kultury Sokół w ramach programu
CHARTER 2010 o godz. 19.00 odbył się wy-
stęp finalistów II Międzynarodowych Spotkań
Estradowych Dzieci i Młodzieży.

W spotkaniach uczestniczyło 20 państw  UE
oraz Norwegia i Ukraina. Polskę reprezento-
wało 10 finalistów.

Kinga Frączek (9 lat), Ilaria Muszyńska
(10 lat) - podopieczne Magdaleny Wiśniowskiej
- instruktora GOK Frysztak zaprezentowały
piosenki ,które otworzyły im drogę sukcesu.  So-
listki zdobyły wyróżnienia oraz zaproszenie do
występu laureatów II Międzynarodowych Spo-
tkań Estradowych Dzieci i Młodzieży na strzy-
żowskim stadionie 13 czerwca o godz. 16.30.

Życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                                       M.W.

CHARTER 2010
WYRÓ¯NIENIA

Ilaria Muszyńska

Kinga Frączek
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O odznaczeniu Orderem Uśmiechu decydują
same dzieci. To z ich inicjatywy nagrodę otrzymuje
osoba dorosła za szczególny wkład pracy dla ich
dobra. W 1979r. Orderowi Uśmiechu nadano ran-
gę międzynarodową, a stało się to po wystąpieniu
Kurta Waldheima – Sekretarza Generalnego ONZ.

Z   h i s t o r i i   O r d e r u.

W 1968r. redakcja „Kuriera Polskiego” wpadła na
pomysł nadawania Orderu przez dzieci. Ogłoszono kon-
kurs na projekt odznaczenia. Wygrała propozycja
dziewięciolatki z Głuchołaz – Ewy Chrobak,
która od talerzyka i szklanki odrysowała
słońce i dorysowała nierówne promienie.
Projekt, z ponad 44 tys. innych, wybra-
ło jury pod przewodnictwem Szymona
Kobylińskiego. Znak graficzny i nazwa
Order Uśmiechu są zastrzeżone.

Odznaczenie – w formie medalu
przedstawiającego uśmiechnięte sło-
neczko – przyznawane jest w Polsce przez
60-osobową Międzynarodową Kapitułę
Uśmiechu z siedzibą w Warszawie. Kawale-
rem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego dzia-
łalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom
najwięcej radości, często ratuje ich życie. Nowo paso-
wany Kawaler przyrzeka przed dziećmi i członkami
kapituły „być zawsze pogodnym i radość dzieciom przy-
nosić”.

O prestiżu Orderu Uśmiechu niewątpliwie świadczą
sami odznaczeni. Obecnie są to 903 osoby z przeszło
45 krajów świata. Wśród nich znajdują się współczesne
autorytety, m.in.: Papież Jan Paweł II, Dalajlama XIV,
król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz, królowa
Szwecji Sylwia, księżna Yorku Sarah Ferguson, Matka
Teresa z Kalkuty oraz wiele osób powszechnie znanych
– aktorów, muzyków, lekarzy, twórców literatury dla
dzieci i młodzieży.

Z   s e n t y m e n t e m.

Łezka w oku kreci się na wspomnienie uczestnictwa
w tym zaszczytnym momencie, kiedy odznaczenie zo-
stało wręczone  Panu Kazimierzowi Kosiowi, osobie
bardzo bliskiej naszemu środowisku szkolnemu.

Kazimierz Koś urodził się 1930 roku w Lubli. Trudne
lata dzieciństwa zmusiły go jako młodego chłopca do
opuszczenia  rodzinnej wsi i poszukiwania w świecie lep-
szego miejsca do życia. Nigdy jednak nie wstydził się
swego chłopskiego pochodzenia ani biedy, w której wy-

rósł. Obecnie mieszka z rodziną w Warszawie.
Dzięki swej pracowitości, wyniesionym z domu war-

tościom, umiejętności nawiązywania kontaktów i otwar-
tości na ludzi, zdobył wykształcenie i odniósł duży suk-
ces zawodowy. Był przez wiele lat konsulem general-
nym w Kolonii w Niemczech. Pełnił także wiele funkcji
społecznych. Był m.in. sekretarzem Społecznego Komi-
tetu Wspierania Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia
Dziecka. Za działalność zawodową i społeczną Pana Ka-
zimierza darzono uznaniem, czego dowodem było przy-
znanie mu wielu wysokich rangą odznaczeń.

Najważniejszą dewizą w jego życiu jest pomoc in-
nym ludziom. To ciepły, życzliwy, uśmiechnię-

ty człowiek, kochający także dzieci. Wła-
śnie za swą działalność na rzecz chorych

dzieci został odznaczony Orderem
Uśmiechu. Uroczystość wręczenia
miała miejsce w dniu 28 kwietnia b.r.
w Instytucie Pomniku – Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie. Za-
proszonych na tę uroczystość zostało

około 150 –ciu gości. Wśród niech byli
przedstawiciele władz państwowych, am-

basadorowie, działacze społeczni (m.in. Bo-
żena Walter – dziennikarka wspierająca tych, któ-

rych spotkało nieszczęście), wielu przyjaciół Pana Kazi-
mierza (także z Niemiec), rodzina, koledzy (wielu z Lu-

bli). Byliśmy również w tym wspaniałym gronie jako re-
prezentanci Zespołu Szkół w Lubli.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szpitala dr n. med.
Maciej Piróg, który jako gospodarz powitał serdecznie
zebranych, a w szczególności bohatera gali Pana Kazi-
mierza. Po krótkim wprowadzeniu nastąpiła ceremonia
wręczenia Orderu prowadzona przez Pana Marka Mi-
chalaka, Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu

DZIECIÊCEGO S£ONECZKA MAGICZNA MOC

Kazimierz Koś - trzeci od lewej.
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ABECAD£O NA WESO£O

Anio³ literkê A alfabetu pozbawi³,
i przy aureolce j¹ sobie wstawi³.

Bocian  dzieci w kapuœcie schowa³,
i wielkie B sobie zarekwirowa³.

Cz³owiek cz³owiekowi C odda³ w podziêce,
bo mia³ po prostu wspania³e serce.

Drzewko literkê tak¿e sobie skonfiskowa³o,
bo do ca³oœci literki D mu brakowa³o.

Emu zabra³o E tylko dla siebie,
 by³o przecie¿ w ogromnej potrzebie.

Fio³ek ³adnym  zapachem wszystkich przywita³,
i F w ³ody¿kê sprytnie sobie schwyta³.

Go³¹bek pokój chcia³ szybko wszystkim og³osiæ,
wiêc o literkê G musia³ poprosiæ.

Hipopotam szczêœcie mia³ niesamowite,
bo dla niego H zosta³o odkryte.
Irys swój wyraz musia³ poprawiæ,
 nie wolno I go by³o pozbawiæ.

Jab³onka piêkne owoce wydawa³a,
Literkê J przy sobie mia³a.

Kotek kotkowi literkê K chcia³ zainkasowaæ,
by sobie z niego móg³ za¿artowaæ.

Listkom literek L brakowa³o,
przecie¿ jedno to dla nich za ma³o.

£abêdŸ do morza chcia³ sobie dop³yn¹æ,
wiêc literki £ nie móg³ sobie pomin¹æ.

Motylek lata³ sobie po ³¹ce,
przyzna³ siê, ¿e podarowa³ M ulubionej biedronce.

NiedŸwiadek ma³ym misiem siê zaopiekowa³,
ale literkê N te¿ dobrze przechowa³.

Ocean poczu³ siê spokojny,
gdy literkê O oddali mu bez wojny.
Paj¹k pajêczynkê zbudowa³ ³adnie,

cieszy³ siê, ¿e P mu nigdy nie przepadnie.
Ró¿a rozkwit³a z wielkiej  radoœci,
cieszy siê z tego, ¿e R u niej  goœci.

Skowronek  o poranku ³adnie zaœpiewa³,
bo literki S siê  nie spodziewa³.
Trawa siê  bardzo zazieleni³a,
bo obok siebie T zobaczy³a.
Uszatka ta sówka m¹drala,

literkê U  sobie skonfiskowa³a.
Wiewiórka zrobi³a siê ca³a pomarañczowa,

gdy jej powiedziano, ¿e W przy  sobie chowa.
Zebra na pasach  a¿ siê po³o¿y³a,

gdy literkê Z obok  siebie zobaczy³a.
Problem tylko literki  Q, X i Y ogromny mia³y,

bo bez  wyrazu sobie zosta³y.

Autor Gabriela Włodyka

Uśmiechu, rzecznika Praw Dziecka, który w 1994r, ma-
jąc zaledwie 23 lata, otrzymał Order Uśmiechu. W barw-
nej oprawie tej ceremonii elementem obowiązkowym było
pasowanie Kawalera kolczastą różą oraz podanie mu
do wypicia soku z cytryny.  Próby, którym został podda-
ny, zniósł dzielnie, a piękny uśmiech na jego twarzy po
wypiciu soku rozbawił zgromadzonych gości. W dalszej
części uroczystości Pan Kazimierz podziękował dzieciom
i Kapitule za to odznaczenie oraz skromnie przedstawił
swoją działalność. Później nastąpiły wystąpienia i gratu-

lacje gości. Wielką radość sprawiło Kawalerowi nasze
wystąpienie, w którym odczytany został list gratulacyjny
od dzieci i całej społeczności szkolnej. Zawarliśmy w
nim podziękowanie za okazaną pomoc dla naszej pla-
cówki. Wręczyliśmy mu również bukiet róż i album ze
zdjęciami, o którym Pan Kazimierz powiedział: „na za-
wsze będzie mi przypominał moją rodzinną wieś, Lublę”.
Na koniec spotkania przedstawiony został program ar-
tystyczny w wykonaniu dzieci, który zakończył się wzru-
szającą i jakże pasującą do tej uroczystości piosenką
Anny German „Uśmiechnij się”. Całości dopełnił śpiew
zgromadzonych gości, który rozpoczęła śpiewaczka ope-
rowa z Lipska, intonując „Sto lat”.

Po uroczystości zostaliśmy zaproszeni na spotkanie
w mniejszym gronie. W luźnej i serdecznej atmosferze
mogliśmy porozmawiać z bardzo ciekawymi i znanymi
ludźmi. Miło wspominamy rozmowę z Panią Ireną Sie-
wińską, która podarowała dla naszych uczniów znaczek
PKO –lu i dokonała pamiątkowego wpisu. Okazało się
także, że w Warszawie mieszka wielu naszych rodaków
z Lubli, których mieliśmy okazję bliżej poznać. We
wszystkich tych rozmowach powtarzało się zdanie, że
Kazimierz to wspaniały człowiek, a wzruszeniom, gratu-
lacjom, wspomnieniom nie było końca.

Oryginalny i wyjątkowy charakter tej uroczystości
wywarł na nas niezapomniane wrażenie.

Uczestnicy uroczystości

Pasowanie na Kawalera Orderu.
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PRZEDSZKOLAKI
W PLENERZE

Od kilku lat w ramach aktywnego popierania Krajo-
wego Ograniczania Następstw Palenia Tytoniu, Przed-
szkole Publiczne we Frysztaku włącza się w działania
antynikotynowe prowadzone w ramach programu „Czy-
ste powietrze wokół nas”.

W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 działania na-
uczycieli ukierunkowane są na kształtowanie prozdro-
wotnych postaw wobec zjawiska palenia. Działanie ta-
kie jest najskuteczniejszym sposobem profilaktyki anty-
nikotynowej.

Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej ad-
resowany jest do dzieci przedszkolnych, z udziałem ro-
dziców i opiekunów. W przedszkolu we Frysztaku
w programie tym wzięły udział dzieci z trzech najstar-
szych grup wiekowych, 5 i 6 latki. Program ma charak-
ter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wy-
kształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony wła-
snego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpo-
średni kontakt z osobami palącymi.

Głównym celem podejmowanych działań jest wzrost
kompetencji rodziców w zakresie ochrony zdrowia dzie-
ci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie
umiejętności dzieci radzenie sobie w sytuacjach, gdy prze-
bywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli
palą przy nich tytoń.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, na
których usystematyzowały swoją wiedzę na temat szko-
dliwości palenia, poznały, w jaki sposób można i trzeba
zachowywać się, gdy narażone są na wdychanie dymu
z papierosa. Poszczególne zajęcia skoncentrowane były
na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele
zmysłów dzieci oraz dostosowanie ich do rozwoju po-
znawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Uwieńczeniem prowadzonych działań była wyciecz-
ka do Stajni Koni Huculskich „CHRAPKA” w Gogoło-
wie, która odbyła się 10 czerwca. Wsparcia finansowe-
go dla tego przedsięwzięcia, na uprzedni wniosek opie-
kunów grup, udzieliła Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych we Frysztaku, za co serdecz-
nie dziękujemy! Za pozyskane środki pieniężne w zor-
ganizowanej wycieczce uczestniczyło 70 dzieci. Piękna
pogoda i dobry nastrój towarzyszył wszystkim. Przed-
szkolaki oraz panie dzielnie i z uśmiechem pokonywały
strome wzniesienie, na szczycie, którego czekało na nie
wiele atrakcji. W programie spotkania znalazło się: po-
witanie gości przez właściciela pana Janusza Malikow-
skiego, poznanie historii nazwy obiektu, zwiedzanie staj-
ni, oglądanie wyposażenia. Dzieci zapoznały się z jadło-
spisem konia, oglądały klacze i źrebaki. Największą nie-
spodzianką był przejazd bryczką po okolicznym wzgó-
rzu, którą niespodziewanie uatrakcyjnił przelot odrzutow-

ca na bardzo niskiej wysokości. Pan Paweł Armata, na-
uczyciel SOSW we Frysztaku, zapoznał dzieci z etapa-
mi powstawania rzeźby w drewnie. Uczestnicy wycieczki
mogli także spróbować własnych sił podczas próby rzeź-
biarstwa. Spotkanie zakończyło się pałaszowaniem
smacznej „kiełbaski na gorąco”.

Bezpośredni kontakt z naturą przyniósł zarówno dzie-
ciom jak i ich opiekunom wiele radości, zadowolenia
a także wyciszenie. Wspomnienia dzieci z wyjazdu, mogą
być zachętą do rodzinnych wojaży w to piękne miejsce
na szczycie wzgórza „Dzioł” w okresie nadchodzących
wakacji.

         Marzena Winiarska

Żmudna droga na Dział

Spotkanie z panem Rzeźbiarzem

„Koniki to jedzą..”
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Adam ¯uchowski

Ulewa
Skryty kr¹g s³oñca
ciemne ob³oki,
z szumem wezbrane
pêdz¹ potoki.
Utkany z deszczu
kobierzec siny
pagórów szczyty
zmienia w równiny.

Ulewy krople
jak srebrne bicze
smagaj¹ g³adkie
rzeki oblicze.
Wstrz¹sana wichrem
zmokniêta, dr¿¹ca
d¿d¿u krople z liœci
iwa otrz¹sa.

Te ma³e k³amstwa …
Te ma³e k³amstwa - pêkniêcia obrazu,
jeszcze ukryte, niewidoczne zrazu,

kiedy ich palec dociekliwy dotknie -
³uszcz¹ siê. Obraz znika bezpowrot-
nie

i w zadziwieniu chylisz siê nad p³ót-
nem,
¿e w piêkne ramy wpiête, a tak brudne
…

Explorare  necesse est …

Krête schody
nie maj¹ wszystkich stopni
i zapewne
kryj¹ jeszcze wiele niespodzianek
ale to nic,
zbiegam w dó³
zbiegam w dó³
zbiegam w dó³ …

Dziêki Ci Bo¿e speleologów:
Bezdenne piwnice serc
choæ ciemne i œliskie
s¹ bez porównania ciekawsze
ni¿ puste poddasza rozumu
i zakurzone strychy ludzkich sumieñ

Kochaæ? …

Kochaæ tak mocno, ¿e a¿ dech
w piersiach zapiera,
choæ gdzieœ tam, w tle lêk: - A jeœli
za to Bóg pokarze?
Nie martw siê, kochaj. Cytujê s³owa
ksiêdza Tischnera:
„Telo mos wiedzieæ, ze œwiat jes bo-
ski, ale dziewcyny som nase!”

 Tomik poezji „Bo tu wyrosłem -
frysztackie spotkania z poezją - wier-
sze i piosenki autorów wywodzących
się z naszej małej Ojczyzny. W gro-
nie poetów znalazło się 17 autorów,
którzy korzeniami sięgają ziemi
frysztackiej i odważyli się wyjąć z
„szuflady” wiersze prezentując je
szerokiej publiczności. Autorzy tomi-
ku: Ks. Zenon Bieszczad, Janusz
Czekajowski, Franciszek Godek,
Iwona Górka, Teresa Guzy, Beata
Jurasz Kalisztan, Maria Kołodziej-
czyk, Katarzyna Leszczyńska, Anna
Liszcz, Jan Liszcz, Marcin Matu-
szak, Józefa Mocek, Mieczysław
Mularski, Janusz Strzępek, Gabriela
Włodyka, Augustyn Ząbik, Adam
Żuchowski.

Książka została wydana  ze środ-
ków PPWOW, Stowarzyszenia Fun-
dusz Rozwoju i Promocji Ziemi
Frysztackiej oraz Gminy Frysztak.
Książkę można kupić w Gminnej
Bibliotece Publicznej we Frysztaku.

J. Zarszyńska
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W dniach 8-9 maja 2010 roku od-
była się wizyta studyjna dla liderów
społecznych z terenu gminy Frysztak.
Organizacje społeczne, działające
w naszej gminie wytypowały swoich
liderów, którzy wzięli udział w wy-
jeździe. Zaproszeni zostali także przed-
stawiciele samorządu naszej gminy.
Z kilku oferowanych programów wi-
zyt studyjnych wybraliśmy program
zatytułowany „Integracja i ekonomia
społeczna”, ponieważ to zagadnienie

było dla nas najciekawsze.
W drogę ruszyliśmy w sobotę

o godz. 2.00 nad ranem, wszak było
do przejechania ponad 500km. Około
12.00 byliśmy w Nidzicy, gdzie zwie-
dziliśmy wspaniały krzyżacki zamek.
Stanowi on doskonały przykład jak
wykorzystać tego typu obiekt. Na
zamku działa restauracja, hotel, Ośro-
dek Kultury i Biblioteka. Ten XVI -
wieczny obiekt naprawdę tętni
życiem. Potem przejechaliśmy do Za-
jazdu Myśliwskiego  w Wiknie. Po za-
kwaterowaniu zjedliśmy smaczny
obiad. Około godziny 16.00 odbyło się
spotkanie z p. Justyną Kowalczyk -
pracowniczką Fundacji Rozwoju
„Nida”. Zaprezentowała nam działal-
ność tej organizacji. Zakres działań jest
bardzo szeroki a efekty godne podzi-
wu. Następnie zaprezentowano nam,

jak Fundacja Rozwoju „Nida” zdoby-
wa i wykorzystuje fundusze unijne.
O godz. 19.00 zaplanowano kolację.
Drugi dzień wizyty spędziliśmy na te-
renie Wioski Garncarskiej w Kamion-
ce. Jest to mała wioska nieopodal Ni-
dzicy, gdzie Fundacja Rozwoju „Nida”
postanowiła wcielić w życie projekt,
który zaistniał jako Przedsiębiorstwo
Społeczne „Garncarska Wioska”. Ku-
piono opuszczone gospodarstwo rol-
ne z ruinami domostwa. Na jego miej-
scu stoi dziś okazały budynek o roz-
maitych funkcjach. Mieści on salę
szkoleniową, sklepik z pamiątkami,
izbę regionalną, biura Fundacji, pra-
cownię krawiecką, pracownię papie-
ru czerpanego. Obok znajduje się bu-
dynek z warsztatem garncarskim,
gdzie wykonywane i wypalane są roz-
maite przedmioty z gliny. Na terenie
wioski stoi również olbrzymi namiot,
w którym odbywają się spotkania,
konferencje oraz znane już w regio-
nie tzw. Wesela Mazurskie – imprezy
integracyjno – edukacyjne, stylizowa-
ne według dawnych mazurskich ob-
rzędów weselnych. Na tyłach działki
przyciąga uwagę okazała stodoła,
przeniesiona z pietyzmem z pobliskiej
wsi. Stodoła będzie pełnić wkrótce
funkcje wiejskiego teatru. Dobudowy-
wana jest scena pod strzechą a w sto-
dole znajdą się garderoby i zaplecze
teatralne. Na działce działa ekologicz-
na oczyszczalnia ścieków, która przy
okazji stanowi element edukacji eko-
logicznej dla zwiedzających. Po pre-
zentacji na temat funkcjonowania tego
Przedsiębior-
stwa Spo-
ł e c z n e g o
i zwiedzeniu
wszystkich
atrakcji grupa
uczestniczyła
we Mszy Św.
w pobliskim
kościele. Jak
się okazało,
było to dla
miejscowej
l u d n o ś c i

i księdza nielada wydarzenie. Potem
zjedliśmy obiad i spotkaliśmy się z Pre-
zesem Fundacji Rozwoju „Nida” -
Krzysztofem Margolem, który jest ini-
cjatorem i siłą napędową tego prężnie
działającego przedsięwzięcia. Zapre-
zentował nam dorobek Fundacji,
„Garncarskiej Wioski”, opowiedział o
ich początkach. Opisał jak „Wioska”
oddziałowuje na społeczność lokalną,
jak ją zmienia. Opowiedział też o pla-
nach na przyszłość. Służył radą jak
efektywnie działać na niwie społecz-
nej w swoim środowisku; jak marke-
tingowo wykorzystać swój produkt
turystyczny, jak go stworzyć a po-
tem sprzedać.

Na koniec zrobiliśmy wspólne
zdjęcie i ruszyliśmy w drogę po-
wrotną.

tekst: empe
fot. Maciej Płoucha 

Zamek w Nidzicy.

Pokaz garncarstwa.

Jedno ze szkoleń.
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Prezent
dla taty

Zbliża się DZIEŃ OJCA, obcho-
dzony 23 czerwca. Swięto to mniej
popularne, a przecież Tatusiowie są
ważnym składnikiem rodzinnej sub-
stancji. Składając im najlepsze życze-
nia zamieszczamy życzliwy materiał
dla dodania otuchy.

Mała, drewniana tabliczka na
wystawie jednej z księgarń w Lyonie
we Francji, na której ktoś napisał:

„Co dzieci sądzą o Ojcu:
6 lat - Nasz Tatuś wie wszystko
10 lat - Nasz Tatuś wie dużo
15 lat - Wiemy tyle co Tatuś
20 lat - Z pewnością tatuś nie zna

sie na wszystkich sprawach
30 lat - Bądź co bądź można by

zapytac Ojca o zdanie...
40 lat - a jednak Ojciec wie coś

niecoś
50 lat - Ojciec wie wszystko
60 lat- Ach, gdyby mozna było

o to zapytać jeszcze Ojca...
Niechaj to będzie zabawnym pre-

zencikiem, który dedykujemy
wszystkim Tatusiom w przeddzień
ich swięta.

inf.wł.

r
e
b
u
s

Nasz utalentowany kolega redakcyjny Marek Hadro popełnił taki
oto rysunek, który stanowi swego rodzaju rebus. Proszę odgadnąć,
co on przedstawia. Udanej zabawy. Rozwiązanie jest prozaiczne
i bardzo śmieszne. Rodem z naszej gminy.

Matka – słowo, które prawie na
całym świecie brzmi tak samo. Każ-
dy, kto wypowie je w myślach od razu
przed oczami widzi tę swoją. Jest je-
den dzień w roku, kiedy
obchodzi ona swoje
święto – składamy jej
wtedy życzenia wręcza-
my kwiaty, słodycze
i inne drobne upominki.
Lecz może tak naprawdę
w tym dniu chodzi o to, aby
na chwilę zastanowić się, kim
dla nas jest: przyjaciółką, opie-
kunką, wsparciem?

Matka na każdym etapie życia
jest dla nas kimś wyjątkowym.
W pierwszych latach naszego życia
jest przewodniczką po nieznanym
i niezrozumiałym jeszcze dla dziecka
świecie, jest opiekunką i pierwszym
wzorem kobiety. To ona objaśnia nam
świat uczy odróżniać dobro od zła
i jak nikt inny rozumie nasze obawy
i niepokoje. Roztacza nad nami pa-
rasol ochronny, aby nic złego nas nie
spotkało. Ten etap jest właściwie naj-
ważniejszy. To matka kształtuje naszą
osobowość, od niej zależy, jakim czło-
wiekiem stanie się jej dziecko. Nie
mam tu na myśli wykształcenia czy
wyuczonego zawodu, lecz to, jakie jej
dziecko będzie miało podejście do
świata i ludzi, jak będzie sobie radzi-
ło w trudnych sytuacjach. Czy bę-
dzie umiało dzielnie znosić porażki,
ale też czy jej dziecko będzie umiało
cieszyć się życiem i czerpać z niego
radość    i mądrość.

Matka to osoba, która patrzy na
nas w sposób szczególny – zawsze
widzi w nas dziecko, którym trzeba
się opiekować nawet, gdy już doro-
śnie i założy własną rodzinę. Najcen-
niejsze w relacjach z matką jest po-
czucie więzi, która jest nierozerwal-
na. Wystarczy jedno jej spojrzenie,
a już wiemy, co czuje i myśli, nawet
jeśli jest to złość to za nią kryje się
miłość i troska. Matka przede
wszystkim jest kobietą, uosobieniem
wrażliwości i uczuciowości, dlatego
tak łatwo ją zranić złym słowem lub

czynem, lecz zadziwiające jest to, jak
niewiele potrzeba, aby wybaczyła.

Macierzyństwo to również po-
święcenie. Nieprzespane noce i cięż-
ka wytężona praca. Z chwilą przyj-
ścia jej dziecka na świat poświęce-
nie staje się czymś naturalnym i mat-

ka czerpie z niego
radość i siłę, a czas poświęcony
dziecku jest dla niej czymś bezcen-
nym i to poświęcenie jak czarodziej-
ka zamienia w spełnienie.

Właśnie za ten trud wychowania,
nieprzespane noce, nieustanną opie-
kę i troskę dziękujemy jej tego ma-
jowego dnia, gdy kwitną kwiaty tak
piękne jak miłość matki. Bo kiedy ją
utracimy, bezpowrotnie skończy się
nasze dzieciństwo.

Agnieszka Wiśniowska
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Od 14.05.10 do 21.05.10 w Gim-
nazjum Publicznym nr 1 we Frysz-
taku gościła grupa niemieckich
uczniów z partnerskiej szkoły
w Niemczech w Bad Iburgu (Dolna
Saksonia): 20 uczniów i 2 nauczy-
cieli. Uczniowie niemieccy zwiedzili
Kraków, były obóz koncentracyjny
Auschwitz-Birkenau, uczestniczyli w
normalnych zajęciach lekcyjnych w
szkole,złożyli oficjalną wizytę w
Urzędzie Gminy, wzięli udział w im-
prezie ekologicznej w Gminnym
Ośrodku Kultury, zwiedzali Prządki,
zamek w Odrzykoniu, odwiedzili
Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie, ro-
bili zakupy w Rzeszowie. W listopa-
dzie 2009, 20 naszych gimnazjalistów
spędziło tydzień w rodzinach swoich
niemieckich kolegów w Bad Iburgu.
Nasza współpraca trwa już ponad
10 lat. Młodzież z Bad Iburga chęt-

nie przyjeżdża do Frysztaka. Z roku
na roku zainteresowanie udziałem
w wyminie wśród naszej młodzieży
wzrasta. Nasza współpraca ma licz-
ne cele: przezwyciężanie wzajem-
nych uprzedzeń, motywacja do na-
uki języka niemieckiego, poszerzenie
wiedzy realioznawczej. Nasza wy-
miana jest jedyną na terenie naszej
gminy współpracą międzynarodową
młodzieży i jedną z nielicznych
w powiecie. Udział w tym przedsię-
wzięciu stwarza naszej młodzieży

możliwość poszerzenia własnych ho-
ryzontów, tzw. obycia w świecie
i przede wszystkim motywuje do na-
uki języków obcych, co we współ-
czesnym świecie staje się niezbęd-
ne. A oto co o wymianie sądzą nasi
gimnazjaliści, którzy w tym roku
szkolnym wzięli udział w tym przed-
sięwzięciu.

Ewa Pawlik, uczennica kl.2b:
„Ze wszystkich szkolnych wyjazdów
czy wycieczek, wymiana była naj-
pożyteczniejsza. Codzienny kontakt
z j. niemieckim i konieczność poro-
zumienia się, bardzo poszerzyły naszą
znajomość języka zachodnich sąsia-
dów. Programy pobytu, zarówno w
Polsce, jak i w Niemczech wypeł-
nione były po brzegi: zwiedzaniem,
spotkaniami, grami i imprezami (tymi
prywatnymi też) i śmiechem. Niem-
cy śmieją się tak samo jak my, pod

tym względem bariery językowej nie
było. Chciałabym zachęcić wszyst-
kie moje koleżanki i kolegów do wzię-
cia udziału w wymianie. Jak nie po-
jedziecie ominą was wspomnienia, i
tylko dla tych co byli znajome hasła!
„Hast du gut geschlafen?” Nie ro-
zumiesz? Jedź !...

 Natalia Ossolińska - uczenni-
ca kl.2a: „Udział w wymianie to do-
świadczenie z cyklu tych, o których
się nie zapomina. Na początku był
chaos. Gorączkowe pisanie listu,

oczekiwanie na dobór „partnera” -
solidna dawka stresu i adrenaliny.
Było warto. Program zakładał przede
wszystkim naukę języka. Produktem
ubocznym, jak najbardziej pożąda-
nym było zawarcie nowych znajomo-
ści. Przyjęcie w niemieckich domach:
„na miarę polskiej gościnności”. Ko-
lejny edukacyjny punkt wymiany to
wyzbycie się stereotypów, choć nie
sądzę, żeby w którejkolwiek z grup
znalazł się jakiś ksenofobik. Niemcy
to bardzo sympatyczni ludzie, otwar-
ci na świat i obcokrajowców. Okazją
do poznania społeczności niemieckiej
była wycieczka po Bad Iburgu. Zo-
stały przydzielone nam polskim
uczniom zadania, które wykonać
mogliśmy tylko i wyłącznie z pomącą
mieszkańców miasta. Mieszkańcy
Bad Iburga nie zawiedli: chętnie słu-
żyli radą i pomocą. Plan wymiany
obfitował w różnorodne wycieczki
krajoznawczo-edukacyjne. I tak oto
podczas pobytu w Niemczech zawi-
taliśmy do „wnętrza ziemi”- w cen-

trum naukowym „Uniwersum” czy
miasta słynnych muzykantów - Bre-
men. Mieliśmy też okazję uczestni-
czyć w lekcjach razem z naszymi
kolegami, które zmuszały nasz do
podwójnego wysiłku: interpretacji
lekcji i rozumienia języka. Z okazji
zbliżającego się dnia dziecka pragnę
życzyć sobie i pozostałym gimnazja-
listom „powtórki z rozrywki” w na-
stępnym roku szkolnym, a paniom
germanistkom podziękować, tak naj-
prościej - DZIĘKUJEMY !...”

Owocna przyjaŸñ

Spotkanie z Panem Wójtem Niech żyje przyjaźń
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Michał Godek - kl. 3a: „Dla

mnie wymiana była wspaniałym
przeżyciem. Nauczyłem się swobod-
nie posługiwać językiem, poznałem
wielu sympatycznych rówieśników z
kraju naszych zachodnich sąsiadów.
Zobaczyłem codzienne życie w in-
nym kraju. Na pewno będzie to dla
mnie niezapomniany czas”

Nikolina Nieroda – klasa 2c:
„…Czas wymiany wspominam na-
prawdę bardzo dobrze. Była to świet-
na okazja do nauki niemieckiego,
głównie dlatego wzięłam w niej
udział. Poznałam także wielu no-
wych, ciekawych ludzi, przydzielo-

ny mi kolega okazał się niesamowi-
cie sympatyczny. Zaprzyjaźniliśmy
się. Dużo rozmawialiśmy, miałam
więc świetną okazję do ćwiczenia
języka. Może nie wszystko wycho-
dziło idealnie, czasem brakowało ja-
kiegoś słówka, ale na początku ni-
gdy nie jest łatwo. Jednak z ogólnym
„dogadaniem się” nie było proble-
mów. Nasz program w Niemczech
obfitował w różnorodne rozrywki –
zwiedzaliśmy ciekawe miejsca, bra-
liśmy udział w lekcjach, organizowa-
nych dla nas zajęciach (na przykład
grach)… Co jednak dla mnie naj-
ważniejsze, przez cały ten czas mie-

liśmy kontakt z językiem obcym.
Można by rzec, że uczyłam się po-
przez zabawę. Nasz plan w Polsce
również zapowiadał się bardzo do-
brze. Cóż mogliśmy jednak poradzić
na to, że tak padało? Kilka przewi-
dzianych rozrywek nie doszło do
skutku. Z jednej strony to niezbyt do-
brze, z drugiej jednak, miałam wię-
cej czasu na rozmowę z moim ko-
legą. Dowiedziałam się wiele no-
wych rzeczy o Niemczech, niemiec-
kich zwyczajach i zachowaniach, na-
uczyłam się sporo nowych słówek.
Takie doświadczenie naprawdę na
długo pozostaje w pamięci…”
            Magdalena Michalczyk

Ogniska już dogasa blask,
Braterski splećmy krąg.
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd
Ostatni uścisk rąk.
Polska po raz drugi przeżywa żałobę narodową w takiej ska-

li. Pierwsza po śmierci NASZEGO ukochanego Jana Pawła
II a teraz naród jednoczy się w bólu po stracie najlepszych cór
i synów narodu Polskiego. Miałem możliwość uczestniczyć
w ceremonii powitania Prezydentowej Marii Kaczyńskiej oraz
złożenia hołdu Parze Prezydenckiej w Belwederze. Z naszej
Gminy Frysztak z delegacją powiatu strzyżowskiego byli Jan
Ziarnik – Wójt, Adam Filip – Z-ca Wójta, Halina Kolanko –
Dyrektorka ZOEAS, hm Janusz Zarszyński –po. Komendant
Hufca ZHP Strzyżów, delegacja Ośrodka Szkolno Wychowaw-
czego w osobach Pań: Teresa Guzy, Justyna Przygoda, Barba-
ra Tarnawska-Jurasz oraz pracownik starostwa P. Andrzej
Twardowski

Widok morza zniczy i kwiatów przed Pałacem Prezydenc-
kim pozostanie nam wszystkim w pamięci do końca życia. Jako
pierwszej grupie udało się nam  złożyć pokłon Parze Prezydenc-
kiej.

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Pol-
sce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Har-
cerskiemu.” Ta rota przyrzeczenia harcerskiego w pełni ukaza-
ła iż cały Naród nie tylko harcerze, którzy dzień i noc pełnią
służbę przy Pałacu jak również wszędzie tam gdzie mogą nieść
pomoc bliźnim przeżywającym tragedię, potrafi się zjednoczyć.
Podczas tego wyjazdu zrozumiałem że wszyscy Polacy złożyli
to przyrzeczenie. Służba Polsce zaciera różnice w harcerskich
mundurach i w poglądach politycznych. Harcerze z wszystkich
organizacji ramię w ramię pełnią tą służbę.                  re-na

PO¯EGNANIE OFIAR SMOLEÑSKA
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 Będąc wieloletnim nauczycielem
szkoły podstawowej we Frysztaku
wielokrotnie widziałem radość dzie-
ci i młodzieży, której powodem były
osiągnięcia sportowe, sukcesy na
miarę ich możliwości. Byłem też

świadkiem czasem żalu, smutku, roz-
czarowania, który towarzyszył nie-
spełnionym marzeniom, oczekiwa-
niom, porażkom sportowym, dlatego
też chciałem by pewne marzenie
sportowe dziewcząt uczennic ze
Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysz-
taku spełniło się. Dzięki kilku osobom
bardzo pozytywnie i życzliwie nasta-
wionym do sportu, doceniającym
wysiłek i trud włożony przez nasze
dzieci w trakcie różnorodnych zajęć
sportowych zarówno w czasie lekcji
wychowania fizycznego, sportowych
zajęć pozalekcyjnych czy wreszcie
zawodów sportowych marzenie to
(wywalczony w sportowej rywaliza-
cji awans do zawodów ogólnopol-
skich w Łodzi) zostało spełnione i to
w wymiarze większym od spodzie-
wanego.

Piątka dziewcząt : Iza Grela, Pa-
trycja Tutak, Patrycja Brzyska, Pa-
trycja Salamon i Natalia Pająk, star-
tując w zawodach wojewódzkich
w sztafecie 4×100m zajęły II-gie
miejsce uzyskując awans do zawo-
dów ogólnopolskich w Łodzi, które
zaplanowane były na 9-10. 06.2010.
Sukces to i zaszczyt wielki dla dziew-

cząt z naszej szkoły, że mo-
głyby reprezentować woje-
wództwo podkarpackie i przy
okazji Szkołę Podstawową z

Frysztaka na zawodach
ogólnopolskich w Łodzi.

N i e s t e t y ,
udział w tych za-
wodach musiał
być w dużej mie-
rze finansowany
przez naszą
szkołę lub...
s p o n s o r ó w
(koszty transpor-
tu i wyżywienia
w czasie podróży). Noc-
legi, posiłki na miejscu
i koszty związane ze
startem w zawodach
pokrywał organizator.

Szkoła nasza nie dysponowała środ-
kami finansowymi (ok. 1200 zł), by
pokryć koszt uczestnictwa w tej pre-
stiżowej imprezie, a i o sponsorów
prywatnych dzisiaj trudno.

Na kilka dni przed zawodami  zna-
lazły się instytucje, dzięki którym wy-
jazd doszedł do skutku. To Osoby
związane z  Gminną Komisją ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Radą Rodziców przy SP
nr 1 we Frysztaku, rozumiejące, że
uprawianie sportu jest właściwą
formą spędzania czasu bez nałogów
i promowania zdrowego stylu życia.
Dzięki  Ich chęci, wielkiemu
entuzjazmowi i  zaangażo-
waniu   udało się zgromadzić
wymaganą kwotę pieniędzy.
Wizja udziału w zawodach
ogólnopolskich zaczęła być
wyraźna i to już bardzo ucie-
szyło dziewczęta, a i mnie
jako opiekunowi tych uczen-
nic sprawiło radość i satys-
fakcję, że uczennice będą
mogły wystartować na za-
wodach ogólnopolskich
w lekkiej atletyce w sztafe-
cie 4×100m.

Siedmiogodzinna podróż do Łodzi
upłynęła na rozmowach, snuciu pla-
nów zarówno tych sportowych jak
i pozasportowych (dotyczących np.
warunków zakwaterowania, startu
w zawodach, planu zwiedzania
Łodzi, między innymi ulicy Piotrkow-
skiej czy  galerii handlowej „Manu-
faktura”).

Po przybyciu na miejsce zostali-
śmy bardzo miło i sprawnie obsłuże-
ni przez organizatorów (weryfikacja,
przydział miejsc w hotelu, podanie
szczegółów dotyczących samych za-
wodów), i udaliśmy się na miejsce
do hotelu. Tutaj ponownie miłe za-
skoczenie, bardzo dobre warunki,
hotel z pokojami 2-3 osobowymi
z łazienką, co bardzo zaskoczyło i
ucieszyło dziewczęta. Po rozpako-

AWANS DO ZAWODOW OGÓLNOPOLSKICH
uczennic Szko³y Podstawowej nr 1 we Frysztaku !!!

Na stadionie AZS w Łodzi

Uczennice SP z Jackiem Wszołą

Podczas rozmowy z Ireną Szewińską
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Czy jest jeszcze gdzieś?
Takiego odpustu jak w Hucie Gogołowskiej nie ma

na terenie Podkarpacia. Św. Józef jest patronem kaplicy
w Hucie Gogołowskiej. Święto to przypada 1 maja. Ko-
lejny raz dali o sobie znać miłośnicy tradycji i ludowej
muzyki przygotowując na odpust pielgrzymkę zaprzę-
gową z Gogołowa do Huty Gogołowskiej. Osoby chętne
do podróżowania zaprzęgami konnymi mogły za darmo
uczestniczyć w przejeździe. Zaprzęgi konne przygoto-
wali: Tadeusz Sokołowski, Zdzisław Bryda, Roman Sa-
lamon, Janusz Orzechowski, Wiesław Żmuda, Damian
Boroń, Kazimierz Motyka, Kazimierz Bryda, Władysław
Sokołowski, Zbigniew Syrek, Jan Machowski. Katarzy-
na Noga na ogierze prowadziła orszak udający się na
odpust. Muzykanci w osobach: Stanisław Pałys, Józef
Śliwa, Tadeusz Ziemba, Wacław Jedziniak, Stanisław Lej-
kowski, Jacek Lejkowski, swą grą umilali drogę pielgrzy-
mom. Koncertowali również przed kaplicą św. Józefa
prezentując utwory kościelne. Osoby będące na odpu-
ście oraz jadące na wasążkach byli zachwyceni taką
oprawą uroczystości odpustowej.

Organizatorzy oraz uczestnicy dziękują panu radne-
mu – Januszowi Machowskiemu za wsparcie finanso-
we w zorganizowaniu pielgrzymki. Niech to będzie przy-
kład do naśladowania.                               E.G Przygotowanie do wyjazdu

Komitet przed kaplicą

waniu i chwilowym odpoczynku
zwiedzanie Łodzi, drobne zakupy w
największym super markecie „Ma-
nufaktura” oraz smaczne lody i na-
poje w kawiarence na ulicy Piotr-
kowskiej.

Drugi dzień to już start
w zawodach bardzo sprawnie
prowadzonych, z dokładnością
co do minuty według harmo-
nogramu. Start wielu sztafet
i zawodników w konkuren-
cjach indywidualnych -łącznie
ok. 1000 startujących osób już
od godziny 10.00. W samo po-
łudnie uroczyste otwarcie
ogólnopolskich zawodów pod
nazwą „Festiwal Sztafet”
przez samą panią prezes
PZLA byłą super zawodnicz-
kę Irenę Szewińską oraz prezyden-
ta firmy Samsung głównego sponso-
ra tych zawodów. W otwarciu  za-
wodów brali także udział wyśmieni-
ci polscy lekkoatleci, którzy przed
laty odnosili wspaniałe sukcesy na

arenach sportowych Europy i świa-
ta. Wśród nich Jacek Wszoła, Artur
Partyka, Marcin Urbaś, Tomasz
Nagórka oraz Szymon Ziółkowski.
Po uroczystym otwarciu w/w spor-
towcy wspólnie z miejscowymi dzia-

łaczami, a także politykami wystar-
towali w tzw. sztafecie Vipów. Było
to bardzo fajne show w ich wykona-
niu. Było trochę śmiechu, dużo braw
od publiczności oraz super zabawa.
Każdy z uczestników zawodów

otrzymywał upominek o wartości kil-
kudziesięciu złotych. Z upominków
otrzymanych przez nasze dziewczę-
ta najbardziej przydatne już tam
w Łodzi były koszulki sportowe z na-
pisami wszystkich sponsorów w/w
zawodów, ponieważ właśnie na nich
sławy sportowe na życzenie składa-
ły autografy i jeszcze dodatkowo
z chęcią stawały do pamiątkowych
zdjęć z ekipami, które mogły repre-
zentować swoje szkoły na zawodach
ogólnopolskich .

Dziewczęta nasze startując w fi-
nale tych zawodów  pod nazwą „Fe-
stiwal Sztafet” w sztafecie 4×100m
zajęły 14 miejsce, przeżyły wspaniałą
przygodę, nie tylko sportową, dzięki
własnej pracy, treningowi, ale też
dzięki Osobom, które rozumiały, czu-
ły jak ważną sprawą był zasłużony
wyjazd tych zawodniczek i które
pomogły w tym przedsięwzięciu.

Dziękuję za to serdecznie w imie-
niu w/w uczennic  oraz swoim

                  Piotr Górka

Iza Grela - liderka zespołu na starcie
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We wtorek (8.06.2010) na obiektach Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się Święto Spor-
tu Szkolnego.

Świecące słońce i wysoka temperatura sprawiły, że
o godzinie 9 okolice stadionu zostały zapełnione zawod-
nikami i zawodniczkami - reprezentującymi swoje szko-
ły z terenu Gminy Frysztak. Brali oni udział nie tylko
w biegach i rzutach, ale także turnieju piłkarskim czy
szachowym. Emocji nie brakowało w żadnej z konku-
rencji - rywalizacja trwała do samego końca. Pomimo
tego, że nie wszyscy mogli wrócić do domu z medalami
na piersiach, niewątpliwie każdy wrócił doń z uśmiechem
na twarzy.

Przed pierwszym biegiem dopinano ostatnie organi-
zacyjne guziki, więc rozpoczęcie miało drobne opóźnie-
nie. Wówczas na starcie ustawiły się dziewczynki ze
szkół podstawowych, rywalizujące na dystansie
300 metrów. Najlepszymi z nich były: Aleksandra Raś
(Cieszyna), która dotarła do mety jako pierwsza. Druga
przybiegła Sylwia Giera (Glinik Górny), trzecia natomiast
Patrycja Tutak (Frysztak).

Później zawody przebiegały bardzo sprawnie i wy-
startować mogli chłopcy, mający do pokonania dystans
dwukrotnie dłuższy (600 m). Mocno zmotywowani do
walki, popełnili dwa „falstarty” zanim rozpoczęli bieg.
Po trzecim - już prawidłowym - starcie najszybszy oka-
zał się Bartłomiej Zajchowski - reprezentant Szkoły Pod-
stawowej w Cieszynie, przed Zbigniewem Lechwarem
- zawodnikiem „podstawówki” z Gogołowa i Kamilem
Jedziniakiem z S.P. w Gliniku Górnym.

Taką samą odległość (600 m) miały do pokonania gim-
nazjalistki. Nauczyciel Z.S. w Gogołowie - Mateusz Dyka
- przed startem zapowiadał, że jego uczennica na pewno
powalczy w tym biegu o najwyższe miejsce i się nie po-
mylił. Andżelika Kulka wyprzedziła wszystkie konkurent-
ki stając na najwyższym stopniu podium, na które za-

szczyt miały też wejść - kolejno - uczennice z Lubli -
Natalia Leśniak oraz Edyta Macek.

W ostatniej kategorii (chłopcy z gimnazjów) należało
pokonać dystans jednego kilometra. Wymagał najwięk-
szego wysiłku, ale wzbudził także największe zaintere-
sowanie ze strony kibiców, którzy do ostatnich metrów
dopingowali swoich faworytów. Być może najgłośniejsi
z nich byli fani z Lubli, gdyż w pierwszej trójce znaleźli
się wyłącznie uczniowie tamtejszego gimnazjum: Dariusz
Koś był pierwszy. Na drugim i trzecim miejscu uplaso-
wali się Sławomir Majewski oraz Michał Ciszewski.

Następnie - równolegle - rozpoczęto pozostałe kon-
kurencje, w których walka o miejsca była wcale nie
mniejsza niż podczas biegowych. W rzucie lotką do tar-
czy - cieszącego się największym zainteresowaniem
uczestników - wśród dziewcząt najbardziej precyzyjną
ręką i okiem wykazały się Joanna Poprawa z Frysztaka
- zdobywczyni pierwszej lokaty. Jej imienniczka z Lubli
- Joanna Mastyj była druga. Trzeci plac wywalczyła Ju-
dyta Petka, podobnie jak zwyciężczyni, będąca uczen-
nicą szkoły z Frysztaka. Chłopcy, zdobywający medale
za tę samą dyscyplinę to Przemysław Przebięda z Lubli



GAZETA FRYSZTACKA22

(złoty) oraz zawodnicy ze Stępiny - Adrian Godek (srebr-
ny) i Mateusz Raś (brązowy).

Mniejszym powodzeniem cieszyły się rzuty do ko-
sza. Nie oznaczało to jednak małego ładunku emocji pod-
czas konkursu. Tymi, którzy potrafili je opanować wrzu-
cając najczęściej piłkę do obręczy z siatką, byli kolejno:
Natalia Godek (Frysztak), Monika Koś i Maria Dominik
(obydwie z Lubli)- wśród dziewcząt. Najskuteczniejszym
z chłopców okazał się Tomasz Wiliusz (Frysztak) oraz -
po dogrywce zdobywając odpowiednio drugie i trzecie
miejsce - Łukasz Salamon (Lubla) i Brajan Jachimek.
Ostatnia konkurencja rzutów wymagała już nie precyzji,
lecz mocy. Posiadaczkami największej, które wyekspe-
diowały piłkę lekarską najdalej były reprezentantki szko-

ły we Frysztaku: Emilia Drygaś (zdobywczyni złotego
medalu), Małgorzata Kral (srebrny medal) oraz Alek-
sandra Drzał (brąz). Chłopcy, po których rzucie piłka
lądowała dalej od innych zawodników, to przedstawicie-
le Z.S. w Gogołowie - Emil Lechwar (1 miejsce) oraz
Paweł Byś (2.) - oraz Robert Rakoczy (3.) z Frysztaka.

Najmniej fizycznego wysiłku w walkę włożyli zawod-
nicy, którzy mierzyli się w szachach. Nie znaczy to, jed-
nak że konkurencja była mniej ważna od pozostałych.
Profesjonalnie zorganizowana pod okiem arbitra FIDE -
Mariana Bysiewicza - cieszyła się nie mniejszą uwagą
zawodników i kibiców jak pozostałe. Bezkonkurencyjny

był Rafał Zagórski z Cieszyny. Drugi plac zajął Jakub
Drzał (Frysztak), trzeci natomiast był Wojciech Armata
(Cieszyna). Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie

Podczas gdy wszystkie konkursy zostały rozstrzygnię-
te, mecze piłkarzy ciągle trwały. Każdy dawał wiele ra-
dości zawodnikom, ale też nie mniej przyjemności w oglą-
daniu kibicom. Po serii spotkań, pierwszy plac wywal-
czyła S.P. w Lubli, która w finale pokonała ekipę ze Stę-
piny. W potyczce o 3 lokatę „podstawówka” z Fryszta-
ka pokonała zawodników z Gogołowa. Mecz o piąte miej-
sce pomiędzy Szkołą Podstawową w Gliniku Górnym
a Cieszyną, został rozstrzygnięty dopiero w konkursie
rzutów karnych, na korzyść tej pierwszej.

Ze Święta Sportu - zorganizowanego wspólnie przez
Podkarpackie Zrzeszenie LZS W Rzeszowie, GOSiR
Frysztak, GMKS „Strzelec” Frysztak oraz GOK Frysz-
tak - mogą być zadowoleni wszyscy. Kibice, którzy mo-
gli czerpać przyjemność z oglądania zaciętej rywalizacji.
Zawodnicy, którzy za czołowe lokaty otrzymywali me-
dale, dyplomy, puchary czy piłki. Usatysfakcjonowani też
powinni być także wszyscy Ci, którym nie udało się sta-
nąć na podium, bowiem oprócz poczęstunku otrzymali
dawkę ruchu, który dla ich prawidłowego rozwoju jest
niezbędny.

tekst: Daniel Myśliwiec
foto: Tomasz Okoniewski
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Dnia 11 maja 2010 r. w Zespole Szkół w Stępinie
odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą
nadania szkole imienia Jana Pawła II. Obchody roz-
poczęła uroczysta msza święta w Kościele Parafial-
nym p.w. Świętego Maksymiliana Kolbe w Stępinie,
na którą uczniowie wraz z gronem pedagogicznym udali
się w uroczystym pochodzie. Mszę świętą odprawił
ks. dziekan Bogusław Bogaczewicz. Gospodarzem był
ksiądz proboszcz Stanisław Łukasz.

Rocznica Zespołu Szkół w Stępinie zbiegła się
w czasie z wizytą duszpasterską księdza biskupa
Edwarda Białogłowskiego, który uczestniczył zarów-
no we mszy świętej jak i akademii przygotowanej spe-
cjalnie na tę okoliczność przez uczniów i nauczycieli
naszej szkoły, Panie: Anastazję Godek i Magdalenę
Kolbusz. W części artystycznej uczestniczyli również
zaproszeni goście: Pani Dyrektor Zespołu Obsługi Eko-
nomicznej Administracji Szkół Halina Kolanko, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Grażyna Bysiewicz, ro-
dzice oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie Ze-
społu Szkół w Stępinie. Uroczystość dostarczyła
wszystkim wielu emocji i wzruszeń.

Szczególne podziękowania należą się Panu Dyrek-
torowi Januszowi Zarszyńskiemu, który przyczynił się
do tego, że Zespół Szkół w Stępinie nosi imię tak Wiel-
kiego Człowieka.

      Joanna Dziok

Uroczystoœci
w Zespole Szkó³

w Stêpinie

W drodze do kościoła.

Spotkanie z Ks. Biskupem.

Część artystyczna.
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Po powodzi...
Do 10 czerwca w Urzędzie Gminy we Frysztaku zgło-

szono 183 szkody, w tym:
- szkody rolnicze w uprawach - 85 gospodarstw

(13,5ha zbóż, 6,88ha ziemniaków, 2,10ha gorczycy,
21,28ha użytków zielonych.

- szkody w 42 budynkach, w tym 5 uszkodzonych.
- 2 zalane ujęcia wody pitnej.
- 38 osuwisk na gruntach.

Zniszczenia w infrastrukturze komunalnej:
- 32km dróg z odwodnieniem oraz osuwiska- koszt

napraw dróg i zabezpieczenie osuwisk szacuje się na
ponad  69mln zł.!!!

- 19 mostów (zniszczonych lub uszkodzonych) - stra-
ty na 5mln 340tys. zł

- 51 przepustów - straty na 250tys.zł
- obiekty, urządzenia sieci kanalizacyjnej - straty na

około 2.216zł
- 2 stacje uzdatniania wody i ujęcia wody pitnej - straty

na 8,600zł
Cały czas trwa zbieranie danych i szacowanie strat,

więc powyzsze informacje nie są pełne.
inf: Urząd Gminy we Frysztaku.

Oberwana droga na Widaczu.

Zniszczona droga na Widaczu.

Zalana droga Kobyle - Jazowa

„Rwąca” droga na Gliniku Dolnym.Gogołów - nowa kładka w miejscu mostu.

Tu był most - Gogołów.
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