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3 maja br. obchodzono w gminie Frysztak
święto wszystkich Strażaków. W Kościele Para-
fialnym we Frysztaku odprawiona została uroczy-
sta Msza Św. Następnie wszyscy Strażacy oraz
ich sympatycy przemaszerowali na Plac Św. Flo-
riana, gdzie przy pomniku swego patrona złożyli
wiązankę kwiatów. Podczas uroczystości wystą-
piła Gminna Orkiestra Strażacka. Tegoroczne ob-
chody miały szczególną oprawę, gdyż swój nowy
sztandar święciła jednostka OSP z Widacza. Na
odrestaurowanym Placu Św. Floriana zastępy stra-
żaków, poczty sztandarowe i wozy bojowe pre-
zentowały się bardzo okazale.

tekst: empe
fot. Joanna Pasek

STRAŻACKIE
ŚWIĘTO

Pomnik Św. Floriana Wystąpienie Wójta Gminy Frysztak.

Przemarsz Strażaków.

Poświęcenie sztandaru OSP Widacz.

Msza w intencji Strażaków.
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Wybory so³tysów
i rad so³eckich

W bieżącym roku
kalendarzowym dobie-
gły końca kadencje
władz sołectw naszej
gminy. Na mocy
uchwały Rady Gminy
Frysztak wybory  sołty-
sów i członków rad so-
łeckich odbyły się 27 marca i 10 kwietnia 2011r.  W naj-
ważniejszym organie przedstawicielskim sołectw jakim
są sołtysi jedyną zmianą jaka zaszła był wybór na sołty-
sa sołectwa Widacz Pana Jana Garncarskiego, któremu
serdecznie gratulujemy wyboru a ustępującemu sołtyso-
wi – Pani Annie Frączek dziękujemy za trud pracy na
rzecz sołectwa. Poniżej zamieszczamy imiona i nazwi-
ska nowo wybranych sołtysów poszczególnych sołectw
z terenu gminy Frysztak.

Chytrówka – Pani Kowalczyk Iwona

Cieszyna – Pan Gałuszka Jerzy

Frysztak – Pan Czernicki Ryszard

Glinik Dolny – Pan Kwiatek Stanisław

Glinik Górny – Pan Giera Edward

Glinik Średni – Pan Kowalski Janusz

Gogołów – Pan Kuternoga Mieczysław

Huta Gogołowska – P. Sokołowski Józef

Kobyle – Pan Drygaś Kazimierz

Lubla – Pan Sułkowski Stanisław

Pułanki – Pan Błoniarz Eugeniusz

Stępina – Pani Jantoń Halina

Twierdza – Pan Śliwa Jan

Widacz – Pan Garncarski Jan
           Przygotował
Pracownik ds.obsługi rady gminy

Od ostatniego wydania Gazety Frysztackiej odbyło
się trzy sesje Rady Gminy Frysztak. Miały one miejsce
29 marca, 14 kwietnia i 10 maja 2011 r.

Pierwsza z nich była poświęcona sprawom profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz spra-
wom przeciwdziałania narkomani na terenie gminy Frysz-
tak. Przedstawione zostały przedmiotowe analizy wspo-
mnianych problemów oraz podjęte zostały uchwały do-
tyczące programów profilaktyki i przeciwdziałania tym
zjawiskom społecznym.

Rada gminy przyjęła także uchwałę dotyczącą wy-
znaczenia radnego na przedstawiciela gminy w Zgro-
madzeniu Związku Komunalnego „Wisłok”, którym zo-
stał radny Janusz Machowski. Rada uchwaliła także nowy
statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysz-
taku, podjęto uchwałę ustalającą tryb i sposób powoły-
wania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinar-
nego, mającego zajmować się sprawami przemocy
w rodzinie. Radni wyrazili także zgodę na realizację
w 2011r. projektu systemowego „Czas na aktywność
w gminie Frysztak” wspomagającego osoby bezrobot-
ne, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej.

Sesja z 14 kwietnia była sesją wyjazdową, mającą na
celu zapoznanie się radnych i władz gminy ze stanem
infrastruktury gminnej oraz potrzebami remontowo –
budowlanymi.

Głównymi punktami trzeciej sesji z 10 maja br. były
analizy bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw-
pożarowej na terenie gminy Frysztak za 2010 r. Wspo-
mniane analizy przedstawili mł. insp. Andrzej Wędry-
chowicz – Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie
oraz bryg. Piotr Rędziniak – Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Z powyższych
analiz można było wysnuć wniosek, iż stan bezpieczeń-
stwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej utrzymu-
je się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich,
za to stan przygotowania jednostek Państwowej Straży
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych do działań
przeciwpowodziowych znacznie wzrósł, gdyż po ubie-
głorocznych powodziach jednostki te otrzymały zwięk-
szone środki finansowe na doposażenie w specjalistycz-
ny sprzęt przeciwpowodziowy.

Poza powyższymi analizami zostały także podjęte
uchwały dotyczące m.in. ustalenia opłat za świadczenia
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak, doko-
nano zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury we
Frysztaku oraz podjęto szereg uchwał dotyczących bie-
żącej realizacji budżetu.

Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak planowana jest
na koniec maja bieżącego roku, na którą serdecznie za-
praszamy. Szczegółowe informacje dotyczące sesji
Rady Gminy Frysztak uzyskać można w Urzędzie Gmi-
ny Frysztak w p. 29 oraz pod adresem internetowym
www.frysztak.pl.
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Niechêæ

Przysz³a tak nagle
Usiad³a w fotelu
Wpatruje siê w moje stopy
Przez dziurkê od klucza siê wœlizgnê³a
I myœli, ¿e nie wiem o tym

Zwi¹za³a mi rêce
Zwi¹za³a mi nogi
Zatru³a mnie od wewn¹trz
¯ebym nie mog³a siê nawet poskar¿yæ
¯ebym nie mog³a szepn¹æ

Jest bardzo zaborcza
I z natury w³adcza
Zagnie¿d¿a siê w g³owie i psuje
Mi wszystko, co w niej u³o¿y³am
Myœli mi odwirowuje

Sen z ni¹ przegrywa
Walkê i wtedy,
Rozsiada siê na dobre
Zaprasza do siebie pustkê ró¿ow¹
I dalej grasuj¹ ju¿ obie

A ja w tym czasie
Je trochê pods³ucham
Dowiem siê jeszcze jak d³ugo
Bêd¹ siê bawiæ myœlami mymi
Posk³adaæ je – bêdzie trudno

W koñcu znudzi³y siê same sob¹
Nie chcia³y d³u¿ej byæ ze mn¹
Tak cicho wysz³y t¹ sam¹ drog¹
Poszukaæ kogoœ innego

Agnieszka Wiœniowska

„ Matki dobrze wiedz¹, co w ¿yciu tak naprawdê
jest najwa¿niejsze.
Nie sztuka. Nie literatura. Nie nauka -
wszystko to bardzo ciekawe, godne uwagi.
Ale przede wszystkim najwa¿niejsze s¹ dzieci, ludzie.
Wy,  Mamy, powinnyœcie byæ politykami”

Zgadzaj¹c siê z  myœl¹ Pama Browna,

tê refleksjê  Wszystkim Mamom

              dedykuje redakcja „Gazety Frysztackiej”

 Dzień  Dziecka na świecie - jak świętują !!!

Święto dzieci obchodzone jest  już od pół wieku. Celebru-
je się go  niemal na całej kuli ziemskiej. Jego inicjatorem była
organizacja zwana The International Union for Protection of
Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom z całego świata. Nie we wszystkich  jednak krajach
świata  obchodzone jest  tego samego dnia. W Polsce, Cze-
chach, Słowacji, Rosji  oraz innych krajach bałtyckich  święto
przypada dnia 1 czerwca. Większość państw przyjęło jednak
sugestię Organizacji Narodów Zjednoczonych i obchodzi swój
Dzień Dziecka dnia 20 listopada. Jest to  rocznica uchwale-
nia Deklaracji Praw  Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji
o Prawach  Dziecka  z roku 1989. Natomiast we Francji oraz
we Włoszech odpowiednikiem  Dnia Dziecka jest  święto
rodziny, obchodzone dnia 6 stycznia. Wspólnie do stołu zasia-
dają  rodzice  z dziećmi i jedzą   znane tam ciasto z wróżbami.
Dzieci tradycyjnie zakładają na głowy korony  i otrzymują
prezenty, na pamiątkę tego, że w dzień Narodzenia Jezusa
trzej mędrcy przybyli do niego i przynieśli mu niezwykłe pre-
zenty. W  kraju kwitnącej wiśni dziewczynki świętują dnia
3 marca  jest to  tzw.  Hinamatsuri, wtedy to organizują wy-
stawę lalek,  chłopcy zaś  5 maja jest to tzw.  Kodomo-mo Hi,
tym dniu  Japończycy wywieszają zrobione z papieru karpie.
Karp czarny to ojciec, czerwony to matka, niebieski karp ozna-
cza syna, natomiast ilość karpi niebieskich wskazuje na licz-
bę potomków męskich.Tradycją są również imprezy artystycz-
ne, pokazy teatralne i zabawy sportowe dla całej rodziny.
W  Turcji najmłodsi obchodzą swoje święto dnia  23 kwietnia
wraz  z obchodami Dnia Niepodległości. Występują wtedy
w strojach narodowych, tańczą, śpiewają oraz  puszczają la-
tawce. Na Węgrzech święto milusińskich obchodzi się
w ostatnią niedzielę maja zaś w  Paragwaju święto obcho-
dzone jest w rocznice bitwy o Acostu Nu, czyli dnia 16 sierp-
nia  podczas, której zginęło wiele dzieci. W Niemczech  Dzień
Dziecka stał się oficjalnym świętem na terenie całego kraju
dopiero w roku 1990. Jednym z elementów świętowania
w naszym kraju jest mający miejsce już od 1994 roku zwy-
czaj obradowania  Sejmu Dzieci i Młodzieży.

           Tekst Gabriela Włodyka
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
zmienia swoje oblicze. Od marca tego roku trwa grun-
towna przebudowa całego Ośrodka. Z daleka widać już

nowo wybudowaną zjeżdżalnię na basenie, która z pew-

nością będzie cieszyć się ogromnym powodzeniem nie

tylko wśród dzieci. Basen planowo ma być otwarty

z początkiem wakacji. Na pozostałej części ośrodka pra-

ce potrwają dłużej. Murawa stadionu piłkarskiego jest

wymieniana na nową. Sala gimnastyczna powiększy się

dwukrotnie, rozbudowany zostanie hotel i powstanie za-

plecze gastronomiczne dla gości. Będą nowe korty teni-

sowe. Prace posuwają się w dużym tempie i już niedłu-

go będziemy mogli korzystać z pełnej oferty Ośrodka.

Jego standard na pewno przyciągnie do naszej gminy

wielu gości, pojawią się nowe możliwości. No i my –

mieszkańcy gminy, będziemy tu częstymi gośmi, co wyj-

dzie na dobre dla naszego zdrowia i ciała.

Prace prowadzi jasielska firma „Styl-Bau” Bogdan

Klatka. Koszt prac szacuje się na około 3 mln. zł.Projekt

jest dofinansowany w ramach RPO woj. podkarpackie-

go.

Zmiany wokó³ nas...

Również budynek Urzędu Gminy we Frysztaku zmieni

swój wygląd. Ruszyły prace przy termomodernizacji

budynku. Mało ciekawa bryła nabierze koloru a na ścia-

nie widnieć będzie okazały herb gminy. Przebudowana

zostanie remiza strażacka oraz posterunek policji. Koszt

inwestycji: łącznie z wykonaną wcześniej przebudową

kotłowni na gazową, sięga prawie 800 tys. złotych. Pra-

ce prowadzi firma KAM-BUD z Mogilna. Projekt jest

współfinansowany w ramach RPO woj. podkarpackie-

go.

empe

Budynek UG z widocznym rusztowaniem.Rosną ściany sali gimnastycznej.

Tu będzie restauracja hotelowa.

Wymiana murawy stadionu piłkarskiego.

Montaż elementów zjeżdżalni na basenie.
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MMS – Usługi BHP

Marcin Marian Skocz

38 -213 Kołaczyce ul. Wł. Jagiełły 8

telefon 13/4460020 lub 694 391 470

Informuję Szanownych Państwa, że od dnia 01 kwietnia 2011 roku rozpocząłem samodzielną dzia-

łalność usługową w zakresie spraw związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

Posiadając uprawnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuję niżej wymienione

usługi:

· Przeprowadzanie instruktażu ogólnego, a wraz z pracodawcą instruktażu stanowiskowego w za-

kresie: oświaty, administracji i budownictwa.

· Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników i pracodawców zgodnie z Rozporządze-

nie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) z późn. zm. w zakresie § 14. 2 pkt:

1- osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierowni-

cy, mistrzowie i brygadziści

2 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

5 - pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z

narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno-

ścią w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

· Wykonywanie zadań służby bhp w zakładzie pracy

· Kierowanie Zespołem Powypadkowym

· Przeprowadzanie audytu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Informuje także, że oprócz ww. uprawnień posiadam podstawowy zakres kompetencji i wiedzy po-

przedzony wieloletnią praktyką w zakresie:

    budownictwo – technikum budowlane,

    oświata – tytuł nauczyciela dyplomowanego,

    administracja – studia podyplomowe z zarządzania administracją

Zlecone prace realizuję na warunkach uzgodnionych z pracodawcą oraz na zasadach  określonych

przepisami prawa pracy.

Zachęcam do współpracy                                              Specjalista ds. BHP

        mgr inż. Marcin Marian Skocz

O F E R T A
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  Ksi¹¿ka (nie tylko !) na niepogodê!!!!

Wojciech Cejrowski
„Gringo wśród dzikich plemion”

Czasami warto wysłać jakiegoś członka rodziny do biblioteki, by to on wybrał dla

Ciebie jakąś lekturę. Ja oczywiście dałam mojej siostrze całą listę dwudziestu czterech

książek, które chciałabym przeczytać, ale ponieważ żadnej wymienionej pozycji nie było

w naszej malutkiej acz milutkiej bibliotece, więc musiała wybrać coś sama. Takim oto

sposobem w moje ręce wpadła książka Wojciecha Cejrowskiego „Gringo wśród dzikich

plemion”.

Zwykle do każdej książki podchodzę z wielką ciekawością, ale bez żadnych konkret-

nych oczekiwań, ale w tym wypadku było jednak inaczej. Znając program telewizyjny

„Boso przez świat” od książki oczekiwałam dobrej opowieści, poczucia humoru i cha-

rakterystycznego ostrego języka. Wszystko to (a nawet jeszcze więcej) dostałam. To

bardzo dobrze dobrane opowiadania podróżnika zafascynowanego wszystkim co inne

i nieznane -człowieka o silnej osobowości, mającego jednak do siebie spory dystans. Po lekturze tej książki wiem

jedno – TO „WARIAT”, bo tylko tak można określić człowieka, który sam się pcha w rejony, gdzie nawet wojsko

boi się wchodzić. To wariactwo w gruncie rzeczy jednak sprawia, że czytelnik go podziwia i chce coraz więcej

i więcej opowieści Cejrowskiego.

Warto również zwrócić uwagę, że oprócz tego, że śmiejemy się do rozpuku mamy do czynienia ze wspaniałą

pozycją dobrze wydaną i naszpikowaną wspaniałymi zdjęciami z kolekcji autora. Dodatkiem są przypisy autora oraz

tłumacza. Po co tłumacz dla polskiej książki? Tego już Ci nie powiem drogi Czytelniku. Musisz sprawdzić sam.

Jacek Skowroński

„Mucha”

Gdy zgłaszałam się do recenzji tej książki, miałam nieodparte wrażenie, że stylistyka

będzie bliska moim upodobaniom, gdyż już w opisie publikacji nasunęło mi się niezwykłe

podobieństwo do książek Janet Evanovitch o przygodach sympatycznej, acz mało roz-

garniętej łowczyni nagród Stefanie Plum. Wtedy nawet nie przypuszczałam, jak ta myśl

była bliska sedna...

Poznajemy Apoloniusza, który udaje się do bogatego klienta, chcąc podpisać nie-

zwykle lukratywną umowę. Ponieważ ten człowiek ze względu na swoje doświadcze-

nie wie, że klienci są różni, więc nie reaguje, gdy drzwi otwiera mu niemal roznegliżowa-

na piękność imieniem Jola i prosi, by na nią poczekał. Mężczyzna w tym czasie widzi

przez okno morderstwo. Od tego czasu życie tego agenta ubezpieczeniowego będzie

polegać na ucieczce, walce i przepychankach z lokalnym mafiozem o pseudonimie

Mucha...

Co do głównego bohatera to jakoś na początku nie przypadł mi do gustu, bo wydawał mi się postacią jednowy-

miarową, której życie opiera się na  narcyzmie. W miarę rozwoju akcji poznałam go jednak lepiej i z ciekawością

obserwowałam, jak staje się  bardziej odważny i empatyczny.

W czasie poznawania tej historii warto zwrócić uwagę jak autor buduje postacie. Każda z nich jest wyrazista

i różni się znacznie od pozostałych, co jeszcze bardziej ubarwia opowieść pokazaną z punktu widzenia głównego

bohatera. Książka aż kipi specyficznym humorem sytuacyjnym i niespodziewanymi zwrotami akcji. Można się na

prawdę odprężyć przy lekturze i pochłonąć ją niemal jednym tchem.

Wrócę jeszcze na moment do porównania Skowrońskiego z Evanovitch zasugerowanego przeze mnie na wstę-

pie. Na początku „Mucha” wydała mi się niemal plagiatem „Plumowskiej serii”, ale wraz z rozwojem akcji to

odczucie znacznie osłabło. Nie mam więc wątpliwości, że ci, którzy lubią książki amerykańskiej autorki z chęcią

sięgną na nasze polskie podwórko i przeczytają właśnie „Muchę”, bo naprawdę warto. Na uznanie zasługuje też

fakt nietuzinkowego zakończenia, które może być zarówno domknięciem całej fabuły, jak i początkiem dobrze

zapowiadającej się serii wydawniczej. Ja osobiście jestem za kontynuacją losów Apoloniusza, a Ty?

    Ania Dral



GAZETA FRYSZTACKA8

Numer 24

Biblia jest niewątpliwie jedną

z najważniejszych ksiąg świata. Na-

leży do klasyki literackiej o najwyż-

szym tego słowa znaczeniu. Nie zdo-

łają jej przyćmić współczesne best-

sellery, które są niczym race. Wy-

strzelają w górę wielobarwnym bla-

skiem i gasną. Jeszcze czytelnicy

wyrywają je sobie z rak, a już poja-

wiają się nowe – głównie sensacje,

kryminały i thrillery. I to nie jest na-

wet klasyka tych gatunków. Tak się

dzieje z rozsławianymi przez rekla-

mę książkami. Inaczej jest z Biblią.

Jej wartość i aktualność trwa przez

wieki, a popularność – wbrew pozo-

rom – wyraźnie wzrasta. Świadczą
o tym wznawiane edycje w coraz
bogatszej szacie graficznej, opatrzo-
ne komentarzami, starannie opraco-
wanymi teologicznie i naukowo. Pi-
smem Świętym interesują się dziś nie
tylko teologowie – egzegeci, ale także
ludzie nauki i publicyści o różnych
światopoglądach, którzy w sojuszu z
religią szukają odpowiedzi na trudne
problemy ontologiczne i egzystencjal-
ne w tak bardzo skomplikowanym
świecie. Tematy biblijne znalazły
swoje miejsce także w prasie. Jed-
nak autorzy artykułów, reportaży czy
wywiadów nie mówią jednym gło-
sem - katolicy z pełną aprobatą
i wiarą, natomiast ateiści urągliwie.
Przebogata jest również różnojęzycz-
na bibliografia pism dotyczących sa-
mej Biblii jak również współczesnych
problemów rozpatrywanych w od-
niesieniu do autorytatywnych tek-
stów świętej księgi.

Czym można tłumaczyć ten

wzrost zainteresowania Biblią? My-
ślę, że są przynajmniej dwa powody.
Pierwszy to eksplozja odkryć nauko-
wych, które prowadzą
ku tajemnicy powsta-
nia Wszechświata,
jego ewolucji i życia na
ziemi. Drugi to una-
ocznione w naszych
czasach apokaliptycz-
ne i katastroficzne ob-
razy biblijne, które
budzą trwogę i zmu-
szają do przemyśleń.
Sprawdza się bowiem
przestroga Jezusa:
„Biada światu z powo-
du zgorszeń. Muszą wprawdzie
przyjść zgorszenia, lecz biada czło-
wiekowi, przez którego dokonuje się
zgorszenie” (Mt. 18,7).

Jak się ma do tego powszechne-
go wzrostu zainteresowania Pismem
Św. jego popularność wśród społecz-
ności katolickiej w naszym kraju?
Wydaje się, że przeciętny czytelnik,
który chętnie sięga po czasopisma
katolickie, od Pisma raczej stroni.
Ogranicza się do wysłuchania conie-
dzielnych czytań mszalnych. Zgłę-
bianie tekstów biblijnych wymaga
myślowego trudu. Mamy wprawdzie
najlepsze intencje, by zacząć. Byle
nie od dziś. Z lenistwa odkładamy ten
trud na jutro, na później, na kiedyś.
Co jeszcze zniechęca do lektury Pi-
sma Świętego? Dla wielu wierzących
na całym świecie Biblia jest przede
wszystkim Słowem Bożym, które z
Dekalogiem i szlachetnością ideału
promowanego przez Jezusa jawi się

jako fundament etyki oraz w znacz-
nej mierze jako inspiracja współcze-
snych praw człowieka.

Są jednak ludzie i to nie tylko ate-
iści, którzy uważają Biblię za lekturę
zbyt trudną w odbiorze, anachro-
niczną, pozbawioną jakichkolwiek

walorów lub odniesień
do współczesności.
Poza tym jest w niej
mnóstwo tekstów, któ-
re mogą gorszyć czy-
telnika.

Rzeczywiście, są
w Biblii „skandale”, a
jest ich tak wiele, że
nie można ich ignoro-
wać lub ukrywać.
Jean – Pierre Prev’ost,
autor książki „Skandale
w Biblii”, uważa, że

wymaga to bezpośredniej konfron-
tacji z nimi. W przeciwnym razie uzy-
skalibyśmy wygładzoną, ocenzuro-
waną, więc siłą rzeczy zdeformo-
waną wersję Biblii. Właśnie
w owych „skandalach” jest zawarta
psychologiczna i historyczna praw-
da o człowieku i świecie od zarania
ludzkości do dziś.

Autor wymienionej książki wyja-
śnia na wstępie użyty przez niego w
tytule i w treści dzieła termin „skan-
dal”. Jest to wyraz pochodzenia
greckiego, a jego etymologia różni się
od dzisiejszego, potocznego znacze-
nia. W starożytnej grece wyraz skan-
dalon znaczył „kamień obrazy, prze-
szkoda, pułapka”. W tym znaczeniu
przeszkodami w odbiorze są nie tyl-
ko opisy i sceny w opinii czytelników
„gorszące”, ale i te, które nie dają
się wyjaśnić i zrozumieć.

Potykając się o trudności w lek-
turze niektórych tekstów, trzeba so-

Nad trudnymi stronicami Biblii
Nowy cykl:
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bie także zdawać sprawę, że Księ-
ga przez Ducha Świętego natchnio-
na nie była jej ziemskim autorom
dyktowana. Jest to dzieło niejako
dwuwarstwowe. Na prawdy, które
są dogmatami do bezwarunkowego
przyjęcia w wierze, nakładają się ele-
menty dodane do Boskiego przeka-
zu przez ludzi żyjących w określo-
nym miejscu i czasie. One także są
ważne, choć nie zawsze wiarygod-
ne. Dają bowiem wgląd w tamte bar-
dzo odlegle, biblijne czasy, kiedy jesz-
cze nie było pisma, tylko przekazy
ustne o wydarzeniach, religiach, ry-
tuałach, obyczajach. Można w nie
wierzyć lub nie.

Jak traktować trudne teksty
w Biblii? Czy przejść nad nimi do po-
rządku dziennego? A może spróbo-
wać pochylić się nad nimi i poświę-
cić im trochę myślowego trudu. Ta-
kie ćwiczenie umysłu na pewno do-
brze nam zrobi.

Część I

Na początku Bóg

stworzył niebo i zie-

mię

Otwieramy Biblię i już na pierw-
szej stronie Księgi Rodzaju, zwanej
także Księgą Początków, czytamy to
fundamentalne zdanie naszej wiary:
„ Na początku Bóg stworzył niebo
i ziemię”. Stwórca powołał do istnie-
nia wszystko, co ziemskie i nadprzy-
rodzone, widzialne i niewidzialne. To
zdanie jest pierwszą w Biblii prze-
szkodą, kamieniem, a raczej głazem,
o który potykają się nie tylko wie-
rzący, ale i niewierzący rozbijają so-
bie głowy, usiłując udowodnić coś,
czego udowodnić się nie da ani eks-
perymentalnie, ani rozumowo. W tym
zdaniu wszystkie wyrazy są zasad-
nicze, ale zatrzymajmy się przy jed-
nym z nich: „stworzył”. Słowo zwy-
czajne, pospolite, ale nie w biblijnym
znaczeniu. I tu natrafiamy na prze-
szkodę natury językowej. Język he-

brajski, w którym spisany jest Stary
Testament, zawiera słowa nie dają-
ce się adekwatnie przełożyć na ję-
zyki nowożytne. Wybitny komenta-
tor Księgi Rodzaju, Tadeusz Żychie-
wicz, zwraca uwagę na to, że he-
brajskie słowo bara nie ma odpowied-
nika w języku polskim, bo znaczy
stworzyć coś z niczego, a tego do-
konać mógł tylko Bóg.

Czasownik „stworzył” postawił
ludzi myślących o tym samym, bo o
powstaniu  Wszechświata i życia na
naszej planecie, na dwu biegunach
– wiary i nauki. Trzeba przyznać, że
osiągnięcia nauki  w ostatnich cza-
sach są imponujące. Uczeni z róż-
nych dyscyplin naukowych potrafili
obliczyć wiek kosmosu, przedstawić
stadia jego kształtowania się. Wtar-
gnęli nawet w prawa rządzące tym
gigantycznym organizmem. Niektó-
re tezy naukowe nie kłócą się z prze-
kazem Bożego Słowa w Biblii. Ra-
cjonalne rozumowanie człowieka
wiary może nawet przyjąć Wielki
Wybuch jako początek. Jednak jest
tylko fakt, zjawisko fizyczne, ale nie
sprawca. Nie może nim być ewolu-
cja, która stała się niemal religią nie-
których kosmologów. Nie można
oprzeć się wrażeniu, że ci, zdespe-
rowani z powodu umykającej przed
nimi prawdy naukowej uciekają w
science fiction. Czytelników, którzy,
jak ja, nie są obeznani z fizyką kwan-
tową, a terminy tak bardzo nauko-
we, jak „kwark” czy „hadron” znają
tylko z brzmienia, odsyłam do świet-
nie napisanej książki, bo z pasją
i wiarą, dziennikarza i publicysty, Szy-
mona Hołowni „Bóg, życie i twór-
czość”. Zanim ją przeczytacie, niech
posłużą ku rozwadze przytoczone
z niej obszerne cytaty:

„O tym, co działo się, zanim za-
istniał nasz wszechświat, nie wiemy
literalnie nic. Nauka jest w tej spra-
wie dokładnie tak samo bezradna jak
religia. Ustalmy, co wiemy na pew-
no. Otóż mój Kościół nic nie wie na
pewno. Opiera się bowiem na wie-
rze, a wiara to co innego niż wiedza.
Kościół wierzy więc, że Bóg stwo-
rzył świat z niczego. Niby banał,

rzecz nad którą na katechezie prze-
chodziłem do porządku dziennego
setki razy, a przecież to – kurczę –
fundament!  Mezopotamscy bogo-
wie na ten przykład lepili świat z tego,
co już było dostępne, a u nas Bóg
porządkuje to, co sam stworzył.
Przed nim nie było nic. On jest
Sprawcą wszystkiego. Kto w to wie-
rzy, musi wierzyć i w to, że jest tylko
jeden Bóg i basta. Kłopot w tym, że
naukowcy w tej sprawie też wiedzą
prawie tyle, co nic.”

Następuje potem opis kształtowa-
nia się wszechświata. Każda z faz
ewolucji ujęta w astronomiczne wy-
miary czasowe – miliardów lat. Au-
tor kończy konkluzją: ”Naukowcy
mówią, że gdyby całą dotychcza-
sową historię Ziemi uznać za pełną
dobę, człowiek pojawił się na niej
o – uwaga! – 23.59.56. Jakieś pół-
tora tysiąca wieków temu. (…) Po
co ten rozwlekły opis? bo go uwiel-
biam i uważam za doskonały mate-
riał do kontemplacji, kocham obra-
cać w palcach wszystkie te nauko-
we szczegóły. Cóż może być bardziej
święte od zapisanych w dziejach Zie-
mi śladów Boga ukazującego się
w najbardziej Boskiej ze swoich Bo-
skich cech – umiejętności stwarza-
nia. Czytając o miliardach lat, które
upłynęły od chwili, kiedy stworzył
Ziemię, czuję ”święty” spokój.
W tym oszalałym z pośpiechu świe-
cie niczym zimna cola koi mnie myśl
o cierpliwości Stwórcy, o miliardach
wieków spędzonych „w ciąży”,
w oczekiwaniu na to, aż na świecie
pojawi się istota rozumna, która dzię-
ki wolnej woli będzie w stanie wejść
z Nim i ze światem w świadomą re-
lacje”.

Kontynuując swoje rozważania
Hołownia mówi, jaka powinna być
relacja miedzy nauką a wiarą. „Tak
zwani racjonaliści zawsze w deba-
tach wyciągają Księgę Rodzaju. Nic
nie zgadza się tu z odkryciami nauki.
Biedacy nie mają pojęcia, że Kościół
od dłuższego czasu (pisał o tym już
św. Augustyn) uprzejmie prosi, by nie
traktować Biblii jako podręcznika bio-
logii czy astrofizyki, jeśli stawia ona
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Ksi¹¿ki, które warto

przeczytaæ ...

Ukazała się trzecia część książki pt. „Przyczynki
do historii Frysztaka” pod redakcją Eligiusza Mar-
cinkowskiego. Podobnie jak poprzednie części, ta
również jest bardzo okazała. Wydana w twardej
obwolucie, na kredowym papierze. Liczy 837 stron.
Treść dotyczy powojennej historii gminy Frysztak.
W I rozdziale opisane zostało kształowanie się ad-
ministracji lokalnej po II wojnie światowej na tere-
nie naszej gminy. Kolejne rozdziały poświęcone są
jednostkom podległym gminie (szkoły, biblioteki, in-
stytucje). Szeroko opisane zostały zakłady pracy,
te starsze i całkiem współczesne. Swój rozdział

mają jednostki OSP działające w naszej gminie. Znalazł się opis frysztac-
kich ulic i uliczek. W VIII rozdziale znajdziemy opis parafii w naszej gminie.
Jest też krótka historia harcerstwa a nawet zakładów opieki zdrowotnej
z terenu gminy.

Wydawcą książki jest Urząd Gminy Frysztak oraz Stowarzyszenie Zie-
mia Frysztacka. Można ją kupić w Urzędzie Gminy we Frysztaku. Cena
199,50zł.

bowiem jakieś pytania, to filozoficz-
nej, a nie naukowej natury. A jak
słusznie zauważył piszący w począt-
ku XX w. francuski apologeta Gu-
ibert: „Duch Boży, przemawiający
przez usta autora nie miał zamiaru
uczyć ludzi prawd dotyczących we-
wnętrznego układu przedmiotów wi-
dzialnych, gdyż nie ma to żadnego
związku z ich zbawieniem” I dalej
„Natchnienie Ducha Św. nie  stano-
wi gwarancji ani ścisłości języka, ani
dokładności dokumentów nauko-
wych czy też innych, którymi posłu-
guje się autor”.

Jeszcze jeden cytat: „Tu moi ide-
owi oponenci zadają zwykle katolic-
kim obskurantom cios – w ich mnie-
maniu śmiertelny; skoro nie da się
wierzyć Biblii w sprawach nauki, jak
możemy wierzyć jej w innych spra-
wach? Jak odróżnić sprawy warte
wiary od tych, w które wierzyć nie
należy? Wystarczy zrezygnować
z obrazu wiernych jako istot, którym
wiara odebrała rozum . U chrześci-
janina winny być te dwa mechani-
zmy, które nie konkurują ze sobą czy
się wykluczają, ile na bieżąco się uzu-
pełniają. Mądrzy ludzie mówią, że do
nieba polecimy na dwu skrzydłach –
że wiedza bez wiary to pycha, a wia-
ra bez wiedzy to głupota. Mają ra-
cję: tylko używając tych dwóch
skrzydeł, nie wyrżniemy banalnie w
bruk, trwać będziemy w stanie, na
który człowiek jest skazany – sytu-
acji niepoznawczej równowagi”.

Na zakończenie pragnę zazna-
czyć, że problem Boga-Stwórcy
wszech rzeczy pozostanie dla umy-
słu ludzkiego na zawsze tajemnicą.
Można tylko tę tajemnicę kontemplo-
wać. Materiałem do tego ćwiczenia
duchowego, które jest miłą Bogu
modlitwą, jest Biblia. Zachęcam do
jej systematycznego czytania, a za-
cząć należy od początku, czyli od
Księgi Rodzaju. Pomocą w kontem-
placji może służyć ostatnia z wielu
książek Szymona Hołowni „ Bóg,
życie i twórczość”, którą szanownym
Czytelnikom gorąco polecam.

                                Wi –ka

11 maja 2011 r. do przedszkola
przyjechali strażacy z Ochotniczej
Straż Pożarnej we Frysztaku. Dzie-
ci z wielkim entuzjazmem przyglą-
dały się strażackiemu sa-
mochodowi oraz wszystkim
sprzętom, jakie znajdowały
się na wyposażeniu. Pano-
wie strażacy opowiedzieli
dzieciom o swojej pracy,
zaprezentowali zestaw ra-
townictwa medycznego,
stój strażacki używany pod-
czas pożaru, motopompę,
gaśnicę, pilarkę, przecinar-
kę, topory, węże strażackie.

Dzieci po obejrzeniu
sprzętu mogły wsiąść do
strażackiego wozu, przy-
mierzyć strażacki hełm, ale
największą radość sprawił
pokaz działania węża stra-
żackiego. Kiedy zaczęła lać
się woda, dzieci wybuchły
gromkim śmiechem i były
bardzo zadowolone.

Na zakończenie zrobili-

Strażacy w przedszkolu.

śmy pamiątkowe zdjęcia, a nasi dziel-
ni strażacy pożegnali nas sygnałem
„strażackiej syreny”.

tekst i zdjęcia: Joanna Pasek

To dopiero fontanna.

Strażak - ulubiony zawód dziecka.
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Wbrew wielu obiegowym opi-
niom, kleszcze nie żyją na drze-

wach i nie skaczą na przechodzą-

cych żywicieli. Przesiadują na

spodniej stronie liści głównie na

ich końcach lub na gałęziach w po-

bliżu ścieżek i śladów dzikich

zwierząt, skąd są ściągane przez

żywicieli. Powszechnie występują-

cy kleszcz pospolity jest pasoży-

tem bytującym na ponad 100 róż-

nych gatunkach ssaków, gadów

i ptaków. Na świecie znanych jest

około 800 gatunków kleszczy.

W Polsce do tej pory występuje

20 gatunków.

Większość rodzimych gatunków
kleszczy zamieszkuje nory bądź
gniazda zwierząt i nie stanowi real-
nego zagrożenia dla ludzi. Najwięk-
sze znaczenie dla człowieka i domo-

wych zwierząt mają dwa gatunki
kleszczy:

• kleszcz pospolity (Ixodes ri-
cinus),

• kleszcz łąkowy (Dermacentor
reticulatus).

Optymalne warunki do życia
kleszczy to obrzeża lasów wraz
z przylegającymi do nich użytkami
zielonymi, polanach, nadrzecznych
łąkach i bagnach, plantacjach lasów
zawierających chrust i krzewy, na
przejściu pomiędzy lasem liścia-
stym i iglastym. Ponadto lasy zło-

żone z dębów i grabów, jak również
lasy bukowe i jodłowe z bogatym pod-

szyciem składającym się z chwa-
stów, paproci, bzu czarnego, leszczy-
ny oraz krzewów jeżyny.

Kleszcze zapadają w sen zimo-
wy schowane pod liśćmi ściółki le-
śnej, gdzie temperatura może wyno-
sić 0°C lub mniej, oraz gdzie wilgot-
ność względna jest na poziomie 92%.
Jaja oraz wygłodniałe larwy giną
w temperaturach niższych niż -7°C.
Powszechnie występujący kleszcz po-
spolity jest pasożytem bytującym na
ponad 100 różnych gatunkach ssaków,
gadów i ptaków.

AKTYWNOŚĆ KLESZCZY
ROZPOCZYNA SIĘ W MARCU
LUB KWIETNIU, kiedy gleba
osiąga temperaturę 5-7°C i kończy
się, gdy średnia temperatura powie-
trza obniży się do powyższych, co ma
miejsce w październiku lub listopa-
dzie. W Europie Środkowej obser-
wuje się dwuszczytową krzywą czę-
stości występowania z maksymalną
aktywnością przypadającą na maj
lub czerwiec oraz wrzesień lub paź-
dziernik.

MIT!
Kleszcze nie żyją na drzewach

i nie skaczą na przechodzących
żywicieli. Przesiadują na spodniej
stronie liści głównie na ich końcach
lub na gałęziach w pobliżu ścieżek
i śladów dzikich zwierząt, skąd są
ściągane przez żywicieli.

Larwy kleszczy spotykane są za-
zwyczaj w trawie do 30 cm, nimfy
na trawach i roślinach niższych niż
1m a imago (postać dorosła) na
chwastach i krzewach do 1,5m wy-
sokości.

BIOLOGIA KLESZCZY
Dorosła głodna samica kleszcza

ma 3-4 mm długości, podczas gdy
samce tylko 2,5 mm.  Ciało samicy
kleszcza w różnym stopniu pokryte
włoskami, naroślami i pierścieniami
jest bardzo rozciągliwe i często po
wyssaniu krwi przybiera jasnoszary
kolor. Samica wypełniona krwią
może powiększyć wagę 100-200
razy, a przez to swoją objętość na-
wet 120-krotnie.

Kleszcz pospolity jest wyposażo-
ny w kłująco-ssący aparat gębowy

(szczękoczułki i część krtaniową
gardła). Atakując, znieczulają miej-
sce wkłucia, by spokojnie żerować
nawet przez kilka dni. W czasie ukłu-
cia i wysysania krwi przenoszą groź-
ne choroby zakaźne.

Ślina kleszczy żywiących się
krwią zawiera liczne bioaktywne
składniki o szerokich spektrum wła-
ściwości farmakologicznych, wśród
których można wymienić antykoagu-
lanty, enzymy i inhibitory, środki miej-
scowo znieczulające oraz składniki
przeciwzapalne, toksyny i inne wy-
dzieliny jak środki cementujące słu-
żące do zakotwiczenia aparatu gę-
bowego kleszcza w skórze żywicie-
la.

Przy użyciu narządów zmysłów
kleszcz może reagować na bodźce
termiczne, chemiczne i fizyczne jak
wibracje lub zmiany temperatury
spowodowane przejściem na innego
żywiciela. Uważa się, iż rolę odgry-
wają tutaj też CO

2
 i kwas masłowy

wydzielane przez żywiciela.
Kleszcze charakteryzują się

względnie długim cyklem życiowym
trwającym kilka lat, podczas którego
wirus KZM może być utrzymany
w czasie kilku stadiów rozwojowych.
Kopulacja zazwyczaj odbywa się na
ciele żywiciela przed wyssaniem krwi.
Po kopulacji samica spędza od sześciu
do jedenastu dni wysysając krew,
a następnie składając od 500 do 5000
jaj  w luźnych warstwach gleby. Kilka
tygodni później larwy mierzące od 0,6
do 1,0 mm wykluwają się z jaj. W prze-
ciwieństwie do kolejnych stadiów roz-
wojowych (nimfa i imago) larwa po-
siada tylko trzy pary nóg, nie posiada
żadnych charakterystycznych znaków
ani otworów rozrodczych.

LARWA, NIMFA ORAZ OSOB-
NIK DOROSŁY KLESZCZA

W każdym stadium rozwojowym
od larwy do nimfy i imago kleszcze
muszą przynajmniej raz wyssać krew
zwierzęcia kręgowego, abyprzekształ-
cić się w kolejną formę rozwojową.

Kleszcze – czym w³aœciwie s¹ i gdzie wystêpuj¹?
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Osobniki męskie nie żywią się krwią,

ale jedynie niewielką ilością płynu tkan-

kowego podczas krótkiego karmienia.

Larwa pasożytuje na żywicielu od

dwóch do pięciu dni przed odpadnię-

ciem i przekształceniem w nimfę. Te

z kolei pasożytują na żywicielu przez

kolejne dwa do siedmiu dni i przekształ-

cają się w postać dorosłą (imago).

Czas trwania cyklu rozwojowego

jednego pokolenia kleszczy od stadium

jaja do momentu złożenia jaj przez za-

płodnioną samicę jest zróżnicowany i

trwa, według literatury, od sześciu mie-

sięcy do ośmiu lat.

KLESZCZE W POLSCE
Według oficjalnych statystyk Na-

rodowego Instytutu Zdrowia Publicz-

nego-PZH w 2009 r w Polsce zano-

towano najwyższą w historii liczbę

przypadków Kleszczowego Zapale-

nia Mózgu. Stanowiło to ponad 70%

wzrost do roku poprzedniego. Zano-

towano również przypadki na tere-

nach, na których wcześniej ich nie

notowano. Zgłoszono wówczas

351 przypadków, przy czym

100 zgłoszonych przypadków re-
prezentuje 1000 osób, które ze-
tknęły się z zakażonymi kleszcza-

mi, ale objawy nie były na tyle nasi-

lone, aby zgłosić się do lekarza. Ist-

nieje więc konieczność uaktualnie-

nia mapy terenów endemicznych

(większego ryzyka zakażenia wiru-

sem KZM), a terenów na którym nie

zgłoszono przypadków KZM nie

można uznać za tereny wolne od tej

choroby.

W Polsce zwiększa się populacja

kleszczy pod wpływem wielu czyn-

ników, między innymi ocieplenia kli-

matu (więcej na ten temat w zakład-

ce „O kleszczach”) a zatem ryzyko

narażenia na ukąszenie kleszcza jest

większe.Kleszcze występują po-

wszechnie także na terenach miej-

skich. Badania biologów wskazują na

wysokie ryzyko ukąszenia przez

kleszcza w popularnych parkach

m.in. Warszawy (Park Leśny Bemo-

wo)

1. Kleszcze nie spadają

z drzew. Wspinają się na wysokość

ok. 120cm, bo na takiej wysokości

maksymalnie może znajdować się

grzbiet ich potencjalnego żywiciela.

Oczywiście może zdarzyć się, że

znajdziemy kleszcza wbitego za

uchem, ale nie dlatego, że spadł tam

z drzewa! Kleszcze dość długo wę-

drują sobie po naszym ciele szuka-

jąc miejsca ciemnego, zacisznego,

z cienką i delikatną skórą, w którą

mogłyby się wbić.

2. Kleszcze reagują na ciepło,

zapach, stężenie dwutlenku wę-

gla. Nie możemy liczyć na to, że nas

„nie zauważą”. Repelent jest dobrym

pomysłem gdy wybieramy się do

lasu.

3. Do lasu lub parku o cha-

rakterze leśnym ubieramy się w

długie spodnie i kryte buty. Nie-

którzy doradzają wkładanie nogawek

spodni do skarpetek. Można. Z wła-

snego doświadczenia – im więcej

sztucznych tkanin – polary, gorete-

xy itp. tym mniejsza szansa na za-

atakowanie nas przez kleszcza. One

„wolą” bawełnę i inne naturalne

włókna.

4. ZAWSZE warto zaszczepić

się na Kleszczowe Zapalenie Mó-

zgu. Na Borelię z Lyme niestety

szczepienia nie ma, więc chrońmy

się na to, na co tylko można. Szcze-

pienie nie jest raz na zawsze i należy

pilnować schematu szczepień.

5. Zawsze po powrocie z lasu

czy parku należy obejrzeć dokład-

nie swoje ciało. Najlepiej sprawdzić

czy nie ma kleszcza przeciągając dło-

nią po powierzchni skóry. Nie wszę-

dzie jesteśmy w stanie spojrzeć.

Szczególnie dokładnie oglądajmy

dzieci. One zawsze są szczególnie

narażone – bo mają delikatną skórę,

bo biegają po krzakach, kładą się na

ziemi.

6. Kleszcza nie da się spłukać

strumieniem wody. Gdy jest już

wbity w naszą skórę należy usunąć

go     pęsetą, a następnie rankę zde-

zynfekować. Jeżeli dostrzeżesz

wczepionego kleszcza, usuń go jak

najszybciej np: za pomocą pęsety z

cienkimi końcami. Chwyć mocno

kleszcza, tak blisko skóry, jak tylko

możliwe. Pewnym ruchem oderwij

go od skóry (nie obracaj!). Jeśli po-

zostaną części kleszcza wbite w skó-

rę, należy je usunąć tak szybko, jak

tylko możliwe. Paraliżowanie klesz-

cza olejem, kremem, masłem lub jego

wykręcanie może spowodować

wstrzyknięcie przez kleszcza jeszcze

większej ilości materiału zakaźnego

do ciała (kleszcz wtedy „wymiotu-

je”). Gdy wydaje się nam, że część

kleszcza mogła w skórze zostać lub

nie czujemy się na siłach na samo-

dzielne usunięcie pasożyta – pomo-

że nam lekarz.

7. Po ugryzieniu kleszcza na-

leży obserwować się przez jakiś

czas. W ciągu kilku tygodni może po-

jawić się czerwony okrąg w miejscu

żerowania pasożyta. To tzw. rumień

wędrujący. Jedna z najczęstszych

oznak Boreliozy z Lyme. Również

gorączka, osłabienie lub objawy gry-

popodobne powinny wzbudzić naszą

podejrzliwość i powinniśmy skonsul-

tować je z lekarzem. Podczas wizy-

ty obowiązkowo należy wspomnieć

o kleszczu!

8. Każde stadium kleszcza

pospolitego może nas ugryźć, dla-

tego nie sugerujmy się tym, że coś

na skórze jest bardzo malutkie. To

może być larwa. A larwa też może

nam przekazać jakąś chorobę.

9. Najnowsze badania na terenie

aglomeracji warszawskiej wykaza-

ły, że zadbane parki w Centrum też

mogą być zasiedlone przez kleszcze.

Badania analogiczne prowadzone

we Wrocławiu pokazały, że i nasze

domowe ogrody mogą być miejscem

potencjalnie niebezpiecznym. Uwa-

żajmy więc.

             Państwowy Powiatowy

                  Inspektor Sanitarny

                          w Strzyżowie

O CZYM WARTO PAMIÊTAÆ:
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Kierunki kszta³cenia w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II  w Brzostku

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA
Zawód technik mechanizacji rolnictwa, to zawód szerokoprofilowy, którego zadaniem jest przygotowanie uczniów do pracy: w  przemy-

śle, handlu, transporcie, drogownictwie, spawalnictwie, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Praktyczna
nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach- warsztatach, a także u pracodawców w przedsiębiorstwach prowadzących produkcję, sprzedaż,

naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. W trakcie kształcenia uczniowie mają możliwość wyjazdu na płatne zagra-

niczne praktyki zawodowe organizowane przez szkołę m.in. do Holandii, Niemiec, Szwajcarii. W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

kształcenie obejmuje naukę jazdy samochodem, ciągnikiem, a także naukę pracy kombajnem zbożowym - w związku z tym uczniowie bezpłatnie

zdobywają uprawnienia: prawo jazdy kat. „B” i „T” oraz uprawnienia pracy kombajnem zbożowym. Szkoła umożliwia także uczestnictwo

w różnych kursach, np.: kursy modułowe z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie i montażu instalacji specjalnych, kursy

spawania metodą MAG, MIG, TIG, gazowym i łukowym, kursy na wózki jezdniowe, a także na ciągniki gąsienicowe (spycharki) z

rodziny DT- 75. Kształcenie obejmuje również zwiększoną liczbę godzin z zakresu technologii informatycznej, daje to możliwość przyszłym

absolwentom na szersze zastosowanie komputera w naprawie i obsłudze nowoczesnych maszyn, pojazdów i urządzeń. Ze względu na szerokoprofi-

lowe kształcenie oraz posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwent bez trudu  znajduje pracę w kraju i poza jego

granicami.

TECHNIK ¯YWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Kształcenie w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego ma za zadanie przygotować uczniów do pracy w restauracjach, barach,

pizzeriach, stołówkach, kawiarniach, przy produkcji żywności, organizacji przyjęć okolicznościowych oraz do prowadzenia wła-

snej działalności gospodarczej. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne prowadzone w szkolnych pracowniach ga-

stronomicznych oraz praktyki zawodowe krajowe, m.in. w nadmorskich domach wczasowych lub zagraniczne , (np. w Holandii)

organizowane w formie stażu. W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:

· planowania i oceniania jadłospisów,

· sporządzania dań gorących i przekąsek,

· organizowania przyjęć okolicznościowych,

· określania wartości odżywczej żywności- dekorowania potraw,

· obsługi konsumenta,

· prowadzenia dokumentacji,

Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne dla zawodu: kelner, barman, obsługi kas fiskalnych. W ramach tego kierunku prowadzo-

ne jest także kształcenie w języku obcym specjalistycznym, dzięki czemu zwiększone zostają szanse absolwenta na międzynarodowym rynku pracy.

TECHNIK  AGROBIZNESU, TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu ma za zadanie przygotować uczniów do pracy w handlu, bankach, agroturystyce, dystry-

bucji, doradztwie, podatkach oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształcenie obejmuje również praktyki zawodowe

krajowe, np. w sklepach branżowych, stacjach paliw, doradztwie rolniczym, w sektorach przemysłu spożywczego itp. lub praktyki zagraniczne, (np.

w Holandii, Niemczech). Specjalistyczny dla zawodu jest „język obcy w agrobiznesie”, którego znajomość zwiększa szanse na międzynarodowym

rynku pracy. Ponadto uczniowie korzystają z różnych niezbędnych dla zawodu programów komputerowych.

W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:

· analizowania rynku rolno-spożywczego,

· planowania działalności gospodarczej,

· sporządzania biznesplanu,

· pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych,

· prowadzenia działalności agroturystycznej,

Kształcenie obejmuje bezpłatny kurs prawa jazdy kat. „B” (samochód)

Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne dla zawodu, np. obsługa kas fiskalnych oraz kursy obsługi programów księgowych

biurowych.

Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu ma za zadanie przygotować uczniów do pracy w firmach zajmujących się

projektowaniem, wykonywaniem, zagospodarowaniem terenów zielonych, projektowaniem i zakładaniem ogrodów w różnych stylach, (japoń-

skim, angielskim, francuskim), prowadzeniem parków i zieleni miejskiej, zakładaniem i prowadzeniem ozdobnych ogrodów w posiadłościach

prywatnych, firmach związanych z hodowlą roślin ozdobnych oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

 Mój wybór to ZSBRZOSTEK,  
a jaki jest twój? 
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Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia prowadzone w warsztatach szkolnych oraz praktykę zawodową realizowaną w specjalistycz-

nych firmach krajowych i zagranicznych.

W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:

· aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody i zieleni),

· projektowania i wykonywania kompozycji kwiatowych,

· dekorowania wnętrz materiałem roślinnym,

· projektowania i wykonywania systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne),

· produkcji roślin ozdobnych,

· projektowania, wykonywania i konserwacji ogrodów,

· budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Dodatkowym atutem jest nieodpłatny kurs prawa jazdy kat. „B”  (samochód). Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować

naukę na wydziałach architektury, architektury krajobrazu, ogrodnictwa i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań.

Liczba miejsc do technikum w zawodach: technik architektury krajobrazu i technik agrobiznesu jest ograniczona (15+15).

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych ,to kierunek dla uczniów o zainteresowaniach techniczno-mechanicznych.

Nauka w zasadniczej szkole trwa 3 lata. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: kierowca pojazdów mechanicznych, operator

maszyn i kombajnów samobieżnych, mechanik pojazdów i maszyn, spawacz, kowal wyrobów artystycznych, tokarz, konserwa-

tor instalacji w budynkach gospodarczych.

Kształcenie praktyczne prowadzone jest w dobrze wyposażonych pracowniach warsztatów szkolnych, dodatkowo obejmuje:

· bezpłatny kurs prawa jazdy kat. „B” (samochód)

· bezpłatny kurs prawa jazdy kat. „T” (ciągnik rolniczy z przyczepą)

· bezpłatny kurs obsługi i pracy kombajnem zbożowym

Szkoła umożliwia także uczestnictwo w kursach:

· spawania metodą MAG, MIG, TIG, gazowym i łukowym,

· na wózki jezdniowe,

· na ciągniki gąsienicowe (spycharki) z rodziny DT-75.

Kształcenie w zawodzie mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych obejmuje zwiększoną liczbę zajęć z technologii informa-

tycznej, daje to możliwość przyszłym absolwentom na szersze zastosowanie komputera w naprawie i obsłudze nowoczesnych maszyn , pojaz-

dów i urządzeń.

Ze względu na szerokoprofilowe kształcenie oraz posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwent zdobywa duże

możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą.

KUCHARZ MA£EJ GASTRONOMII
Kucharz małej gastronomii, to kierunek dla uczniów o zainteresowaniach gastronomicznych. Kształcenie w zasadniczej szkole trwa 2

lata. Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach gastronomicznych. Absolwent może podejmować pracę

w barach, pizzeriach, stołówkach, restauracjach, kawiarniach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:

· sporządzania potraw kuchni polskiej i innych narodów,

· komponowania i dekorowania dań gorących, przekąsek i deserów,

· planowania żywienia różnych grup ludności,

· obsługi konsumenta,

· obsługi maszyn i sprzętu gastronomicznego,

· rozliczania produkcji,

Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne dla zawodu: kelner, barman, obsługa kas fiskalnych.

Kształcenie w zawodzie kucharz małej gastronomii obejmuje naukę języka obcego zawodowego niezbędnego podczas obsługi konsumenta

zarówno w kraju jak i za granicą.

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH

1. Od 16 maja do 30 maja – składanie podań

2. Od 22 czerwca do 27 czerwca – przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egza-

minu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

3 . Do 1 lipca 2011r - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

4. Do 29 czerwca 2011 r. do godz. 12.00- Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponad gimnazjalnych.

Klecie 125, 39-230 Brzostek, Tel.: 146830-321, e- mail zsbrzostek@poczta.onet.pl, 

www.zsbrzostek.pl    
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ODPUST
W HUCIE

GOGOŁOWSKIEJ

2 MAJA 2011

Muzykanci z Gogołowa.

Kobieta też potrafi powozić.

Zabiorę się „okazją” do Gogołowa?.

Grzeczny konik.

Kolorowe jarmarki.

Kiełbaska odpustowa.

„Cygański tabor”.
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Nazwa tego miesiąca pochodzi z ka-
lendarza rzymskiego, w którym to mie-
siąc ten ma nazwę bogini Mai - matki
Merkurego. W polskim języku określe-
nie maić oznacza tyle samo, co stroić. W
ciągu trwania tego miesiąca dzień wy-
dłuża się do blisko 16,5 godziny. W Pol-
sce miesiąc ten jest miesiącem dość cie-
płym, chociaż noce i poranki potrafią być
jeszcze chłodne. Czasami zdarzają się
nawet przymrozki. W maju nadal zakwi-
tają przeróżne krzewy, drzewa i rośliny.
Na niektórych roślinach pojawiają się
pierwsze owoce. Wszędzie jest już zielo-
no. Silniejsze słońce ogrzewa coraz to
głębsze warstwy ziemi i budzi do życia
te owady, które jeszcze w kwietniu po-
zostawały głębiej w ziemi. Wokół na-
szych domów nadal kwitną w ogródkach
tulipany i narcyzy. W tym czasie kwitnie
szczególnie dużo krzewów ozdobnych.
Z drzew parkowych i przydrożnych
kwitną klony oraz kasztanowce. Sady
przyozdobione są kwitnącymi jabłonia-
mi. Na wszystkich drzewach i krzewach
rozwijają się już jasne, młode liście.
W maju zakwitają konwalie - ich liczne,
białe kwiatki rozsiewają wokół niesamo-
wity zapach. Zakwitają również łubiny,
pojawiają się pierwsze kwiaty piwonii -
białe, różowe lub purpurowe. Kwitną na
czerwono maki o wielkich kwiatach i pięk-
nych liściach. Urokliwymi kobiercami
kwitną na niebiesko niezapominajki. Z
krzewów ozdobnych kwitnie czeremcha
oraz rozliczne odmiany lilaków, zwane po-
spolicie bzami. Kwitnie również irga, zło-
tokap, jaśmin i tawuła. Na końcach drzew
szpilkowych pojawiają się jasnozielone
pędzelki młodych szpilek. Na polach zie-
lenią się oziminy, wschodzą buraki, żółci
się rzepak. Zboża ozime wyrastają już
wysoko i zaczynają mieć kłosy. Na mie-
dzach i przydrożnych rowach pojawiają
się pierwsze niebieskie bławatki zwane
chabrami i czerwone maki. W oczy rzu-
cają się wielkie i żółte , pachnące mio-
dem kwiaty mniszka lekarskiego, zwane-
go popularnie dmuchawcem. W zbożach
zaczyna kwitnąć rumianek, znany ze
swych właściwości leczniczych. Pod
koniec maja zakwitają duże, lejkowate
kwiaty powoju, o zapachu przypomina-
jącym migdały. Śpiew ptaków, a w szcze-
gólności skowronków, rozlega się od
świtu do zmroku.

Łąki w maju mienią się różnymi kolo-

Oto przysłowia ludowe, obrazujące nam ten miesiąc:
- Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał nam maj.
- Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.
- Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie niby w gaju.
- Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
- Deszcz majowy, to łzy młodej wdowy.
- Kto się w maju rodzi, temu się dobrze powodzi.
- Wesoło w maju, ze słowikiem w gaju.
- Ślub majowy - grób gotowy.
- Na Floriana bywa żyto po kolana.
- Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa.
- Są dwa Mikołaje: jeden przynosi lato, drugi zimę daje.
- Na świętego Izydora często bywa chłodna pora.
- Jasny dzień Pankracego, przyczynia wina dobrego.
- Gdy się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.
- Pankracy, Serwacy, Bonifacy, źli na ogrody chłopacy.
- Święta Zofija, kłosy rozwija.
- Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena.
- Po Urbanie - lato nastanie.
- Do świętego Ducha, nie zdejmuj kożucha.
- Kto ślub bierze w Zielone Świątki, to Duch święty zstępuje na ziemię,
  a diabeł w małżeństwo.
- Na Boże Ciało, skacz do wody śmiało.

rami. Barwy te zmieniają się w
krótkich odstępach czasu. Gdy
zaczyna kwitnąć mniszek lekar-
ski zwany dmuchawcem, to na

łąkach dominuje kolor żółty. Po przekwit-
nięciu mniszka jego kwiaty zamieniają się
w delikatne kule białego puchu. Bardziej
podmokłe łąki bywają w tym czasie ró-
żowe od kwitnących firletek. Z kolei za-
czynają kwitnąć jaskry, nadając łące ko-
lor żółtą barwę. Po rowach i brzegach
strumieni niebieszczą się wstęgi nieza-
pominajek. Miejscami masowo kwitnie
szczaw zwyczajny, nadając łące rdzawy
odcień. Później zaczyna kwitnąć koni-
czyna, o kwiatach czerwonych, ciemno-
różowych lub białych. W lasach maso-
wo kwitnie borówka czernica oraz bo-
rówka brusznica. Pojawiają się coraz licz-
niejsze kwiaty, zwłaszcza w lasach mie-
szanych, gdzie masowo kwitną konwa-
lie, poziomki i żarnowce. Na leśnych po-
lanach spotyka się liczne motyle: paź
królowej, rusałka admirał i inne. Pod wie-
czór rozpoczynają swe loty chrabąszcze.
Spacerując po lesie nie trudno natknąć
się na jaszczurki, padalce i zaskrońce. Dla
ptaków leśnych maj jest porą lęgów. Czę-
sto na polankach, zrębach i przy drogach
leśnych można trafić na skupiska kwit-
nących na biało krzewów maliny. Maj to
także okres świąt kościelnych, którym
towarzyszą różne obrzędy.W siódmą nie-

dzielę po Wielkanocy (ale zawsze przed
św. Janem) przypadają Zielone Świątki.
W tradycji ludowej pierwotnie poświę-
cone były one tajemniczym duchom,
związanym z księżycem i z wodą. Święto
to wymagało umajenia domów. Ścinano
wtedy młode brzozy i ozdabiano nimi
domy oraz obejścia. Odbywały się w tym
czasie różne konkursy sprawnościowe.
Chłopcy wdrapywali się na tzw. maja -
wbity w ziemię pal, na szczycie którego
znajdowała się kiełbasa i flaszka wódki.
Kto pierwszy dotknął nagrody, zabierał
ją dla siebie. Gdzie indziej ścigano się w
wypędzaniu zwierząt na pastwisko, w
strzelaniu do celu, w gonitwach na ko-
niach. W drugi czwartek po Zielonych
Świątkach przypada Boże Ciało. Święto
to jest obchodzone od 1234r. jako Świę-
to Eucharystii. Głównym obrzędem tego
dnia jest procesja wiernych, którzy to-
warzyszą kapłanowi z Eucharystią. Od-
wiedza on cztery ołtarze, specjalnie zbu-
dowane na to święto wzniesione. Przed
tym świętem pleciono na wsiach małe
wianeczki z ziół i kwiatów. Związywano
je czerwoną tasiemką. Wianeczki te zo-
stawiano w kościołach przez całą okta-
wę, by nabrały świętej mocy. Później za-
bierano je do domów i wieszano nad
drzwiami, wierząc, że będą chroniły
mieszkańców przed przeróżnymi nie-
szczęściami.                  źródło: internet

MAJ - MIESI¥C CUDÓW
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Jak co roku frysztaccy tancerze
z zespołów ZYGZACZEK i BZYCZ-
KI prezentowali się na Przeglądzie

Dziecięcych Zespołów Tanecznych

„KACZUCHA 2011”. Już 23 raz spo-
tkali się tancerze z Polski południowo-

wschodniej by cieszyć się tańcem i spo-

tkaniem. W przeglądzie wzięło udział 54 zespoły. Nasi
tancerze przywieźli ze sobą oprócz tradycyjnych kaczu-
szek WYRÓŻNIENIE KACZEGO PLĄSU.

W sobotę 30 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Rzeszowie obchodzono Międzynarodowy Dzień
Tańca. Z tej okazji widzowie mieli okazję zobaczyć kon-
cert tańca współczesnego pt. „Między prawdą a złu-
dzeniem”. W koncercie wystąpili rzeszowscy tancerze:
Studio Baletowe Laili Arifuliny-Teatr „Maska”, Scena
Tańca „Colibri”, Zespół Taneczny Form Nowoczesnych
„IMPET”, a także frysztacka Grupa Tańca Współcze-
snego „ZYGZAK” oraz Dorota Dudys-Stasik w duecie
z Agatą Skibą.          Informacje - www.gokfrysztak.pl

XIII Podkarpacki Przegląd Plastyki
Dzieci i Młodzieży – wystawa pod pa-
tronatem Marszałka Województwa Pod-
karpackiego w Biurze Wystaw Arty-
stycznych w Rzeszowie. Do konkursu
zostało złożonych 716 prac.

Wśród 220 dzieł zakwalifikowanych
na wystawę są prace uczestników koła plastycznego
GOK Frysztak oraz uczniów Szkół Podstawowych
we Frysztaku i Gliniku Górnym: Zuzanny Oparowskiej
Aleksandry Strzępek, Jakuba Kowalskiego, Marii Mi-
chalskiej, Ilony Romańskiej, Przemysława Kik, Mate-
usza Płaziak, Klaudii Knap, Macieja Winiarskiego, Aman-
dy Moskal, Klaudii Winiarskiej, Bartłomieja Motyki, Łuka-
sza Sondej, Weroniki Dziok, Damiana Winiarskiego.

W dniu 28 kwietnia 2011r. wzięłyśmy udział w uro-
czystym wręczeniu 22 nagród i wyróżnień w BWA Rze-
szów. Nagrody ufundowane przez Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego otrzymały: ANNA GARNCZAR-
SKA, NATALIA SKÓRKA. Nagrodę Dyrektora BWA
jury przyznało DOMINICE SZOMBARA, wyróżnienie
wręczono KAROLINIE MILLI.

Dziękuję i gratuluję moim Uczniom twórczego działania.
Dorota Wojtanowska

taniec plastyka

Zygzaczek na „Kaczusze” w Krośnie.

„ZYGZAK” na scenie w Rzeszowie.
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Niedziela Palmowa i palmy

     W  Niedzielę Palmową
17 kwietnia 2011 w Gminnym
Ośrodku Kultury we Frysztaku
odbyło się wręczenie nagród
i wyróżnień laureatom Gminne-
go Konkursu Plastycznego „Pal-
ma Wielkanocna”. Jak co roku
w konkursie udział wzięły dzie-
ci, młodzież i osoby dorosłe
z Gminy Frysztak. Wykonano
43 palmy.
Nagrody otrzymali:
Kat. wiek. 7 - 10  lat:
II Nagroda: Julia Pyzocha lat
10 SP nr 1 im. Józefa Wybickie-
go we Frysztaku, Kinga Frą-
czek lat 10 SP nr 1 im. Józefa
Wybickiego we Frysztaku, Ka-
rolina Milli lat 10 SP nr 1 im.
Józefa Wybickiego we Fryszta-
ku
III Nagroda: Paulina Potyra-
ła lat 10 SP w Gliniku Górnym,
Praca zbiorowa: Jakub Godek
lat 10, Martyna Pałys lat 10,
Paulina Chrobok lat 10, Ilaria

Muszyńska lat 10 – SP nr 1 im.
Józefa Wybickiego we Fryszta-
ku
Kat. wiek. 11 – 19 lat
I Nagroda: Michał Pająk lat
14 ZS w Gogołowie, Marek
Raś lat 18 SOSW Frysztak
Kat. wiek. dorośli
I Nagroda:  Koło Gospodyń
Wiejskich w Gliniku Średnim
II Nagroda: Koło Gospodyń
Wiejskich w Pułankach, Koło
Emerytów i Rencistów we
Frysztaku
   Pełna lista wyróżnionych
uczestników konkursu znajduje
się na stronie www.gokfrysz-
tak.pl
    Po zrobieniu pamiątkowego
zdjęcia, barwnym korowodem
uczestnicy udali się do kościoła,
gdzie nastąpiło poświęcenie
palm oraz odbyła się Msza Świę-
ta.
      tekst i zdjęcia: Joanna Pasek

Palma Koła Emerytów i Rencistów

z Frysztaka



Stra¿acy na Rynku 
we Frysztaku

Agata Skiba i Dorota Dudys-Stasik tañcz¹ podczas 
Miêdzynarodowego Dnia Tañca w Rzeszowie

Nowy sztandar jednostki
OSP w Widaczu

Odpust w Hucie
 Gogo³owskiej 

Uczestnicy konkursu na 
Palme Wielkanocn¹.

Nagrodzona palma z Glinika 
Œredniego.

Czwartkowy Jarmark na 
bazie GS we Frysztaku.

Fot: M..Piêkoœ 

Fot: J.Pasek 

Fot: M..P³oucha 


