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DZIEÑ BABCI I DZIADKA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
NR 1 WE FRYSZTAKU

W dniu 24-27 stycznia br. w przedszkolu odbywały się
uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka. Była, to
okazja, by przypomnieć sobie o osobach, którym często
zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa. W tych
dniach babcie i dziadkowie obdarzeni byli szczególnymi
dowodami miłości.
„Kocham mocno babcię, dziadka –
to nie żart moi mili
Dzisiaj im życzenia składam,
by 100 latek jeszcze żyli”
Pomimo mroźnej i śnieżnej pogody frekwencja była
wspaniała. Zaproszeni goście licznie przybywali aby podziwiać występy wnucząt. Uroczystości otwierała pani
dyrektor Małgorzata Sokołowska witając wszystkich gości ciepłym i serdecznym słowem. Uroczystości rozpoczęli wychowankowie grup najstarszych, witając przybyłych gości w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku,
przedstawieniem o bałwanku pod kierunkiem pań: Joli M,
Marzenki W. i Beatki W. Inscenizacja „Dwie Dorotki”
została przygotowana przez panie: Małgosię D. i Małgosię S. Grupy młodsze występowały w salach przedszkolnych pod kierunkiem p. Kasi S. w historii o bałwanku
i pod okiem p. Kasi Ch-T i p. Marty J. w oprawie słowno
- muzycznej na „góralską nutę”. Nie zabrakło, również
tradycyjnych wierszy i piosenek o tym jak kochani są
dziadkowie. Wszyscy byli bardzo wzruszeni na twarzach
gości można było zaobserwować uśmiech, radość i łzy
szczęścia. Czasami dziadkowie czuli się jak na teleturnieju „Tańca z gwiazdami” podziwiając wyczyny swoich
wnuków w tańcu pod kierunkiem p. Agatki S. Po występach przyszedł czas na „sto lat”, wręczanie upominków i
laurek wykonanych własnoręcznie przez dzieci. Sprawiły
one babciom i dziadkom wiele radości. Na zakończenie
przyszedł czas na słodki poczęstunek, który był okazją do
rozmów i wspomnień. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniom, była okazją do umacniania więzi rodzinnych, miło spędzonego czasu i bliższego poznania się.
To były naprawdę wyjątkowe dni pełne uśmiechu, radości
i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie
spędzone chwile. Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu!
Na koniec podziękowania tym, dzięki którym takie spotkania mogą się odbywać. Należy tu wymieniać: Radę
Pedagogiczną, Radę Rodziców, Gminny Ośrodek Kultury, p. Agatę S. i p. Grzegorza D.
Serdeczne podziękowania!
tekst: K. Chmura-Tęcza,
zdjęcia: M. Jamrogowicz i K. Ch-T
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bla oraz Pan Krzysztof Niekowal w imieniu MKS „Skarbek” Gogołów. W kolejnym punkcie obrad sesji rada podjęła uchwałę dotycząca zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej we Frysztaku poprzez likwidację jej punktu
filialnego w Kobylu. Jednym z głównych powodów przyjęcia tej uchwały jest malejąca liczba uczniów tej szkoły,
a także malejąca liczba urodzeń dzieci w gminie, która
w 1990r. wynosiła 201 urodzeń, w 2000r. 124 urodzenia
a w 2011r. 88 urodzeń. Ważne dla lokalnego społeczeństwa było podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko rady
zawierające stanowczy sprzeciw dotyczący planowanej
restrukturyzacji PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, która
ma doprowadzić do likwidacji niektórych posterunków
energetycznych, także tego we Frysztaku. Poza ww. sprawami rada zajmowała się także bieżącą realizacją budżetu gminy.
Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak, na którą serdecznie zapraszamy, planowana jest na koniec marca bieżąceRada Gminy Frysztak podczas obrad.
go roku. Szczegółowe informacje dotyczące sesji Rady
W okresie noworocznym odbyło się dwie sesje Rady Gminy Frysztak uzyskać można w Urzędzie Gminy FryszGminy Frysztak. Pierwsza z nich odbyła się 28 grudnia tak w p. 29 oraz pod adresem internetowym www.frysz2011r. i była sesją poświęconą finansom. Radni uchwalili tak.pl.
Pracownik ds. obsługi rady gminy
na niej budżet gminy na 2012 r., wieloletnią prognozę fifoto: M. Piękoś
nansową gminy oraz podjęli szereg uchwał dotyczących

Z dzia³alnoœci
Rady Gminy Frysztak

bieżącej realizacji budżetu. Rada podjęła także uchwały
organizacyjne i programowe tj. plan działania rady na
2012r., plany pracy komisji stałych rady na 2012r., oraz
roczny program współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi. Na sesji radni przyjęli wniosek do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego o rozpoczęcie realizacji inwestycji polegającej na kompleksowej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Twierdza –
Babica. W tej sprawie w ostatnich dniach stycznia br. na
ręce przewodniczącego rady wpłynęła informacja od radnego wojewódzkiego Pana Mariusza Kawy o zaplanowaniu w budżecie województwa podkarpackiego na 2012r.
środków finansowych na opracowanie planów dotyczących kompleksowej modernizacji wspomnianej drogi.
Po części oficjalnej, w GOK-u we Frysztaku odbyło
się spotkanie opłatkowe dla Radnych i zaproszonych Gości. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały przepyszną Wigilię. Entuzjazm wzbudził występ zespołu Twierdzanie, który zaprezentował tradycyjne obrzędy kolędnicze.
Druga sesja odbyła się 27 stycznia 2012r. Rozpoczęła
się od złożenia przez wójta gminy i przewodniczącego rady
podziękowań za wieloletnią pracę i wręczenia symbolicznych upominków dla ustępującego dyrektora Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku Pana Wojciecha Arciszewskiego. Pełnił on tę funkcję przez 21 lat. Następnie wójt przedstawił nowo wybranego dyrektora GOSiR-u - Pana Marka Armatę i życzył mu wielu sukcesów
w nowym miejscu pracy. W dalszej części sprawozdania
przedstawiły kluby sportowe działające na terenie gminy.
Dokonania sportowe z ubiegłego roku przedstawił Pan Wacław Salamon - prezes zarządu GMKS „Strzelec Frysztak, Pan Tomasz Leśniak prezes zarządu KS „Orzeł” Lu-

Wójt Jan Ziarnik dziękuje Wojciechowi Arciszewskiemu za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Gazety
Frysztackiej pojawi³ siê chochlik
i zmieni³ nazwisko Pani Anny Szteligi - dyrektor ZS w Lubli. Za b³¹d serdecznie Pani¹ Dyrektor przepraszamy.
Redakcja GF
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zaCzym później, tym było lepiej, a raczej goręcej. Scena
grała we Frysztaku!
zaczęła żyć pełną parą. Podczas XX Finału wystąpiły dla
Graliśmy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcze- nas: mieszkanki naszej gminy Luiza, Iza, Gabrysia, Eweśniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocze- lina oraz zespoły: Dzieciaki w trampkach z Łańcuta, Digiśniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków ridu z Ropczyc, na zakończenie na scenę wyszedł zespół
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cu- szantowy MORŻE BYĆ z Łańcuta - wszystkim artystom
krzycą.
dziękujemy za występy na frysztackiej scenie.
Frysztacki finał wystartował 8 stycznia 2012r. o 7 rano.
Na zakończenie XX Finału tradycyjne „Światełko do
Wtedy to większość wolontariuszy odebrało puszki i wy- nieba” rozświetliło niebo nad Frysztakiem. W tym miej-

ruszyło w teren. Dzięki Państwa hojności udało nam
się zebrać 11 207,71 zł, 20,2 Euro, 0,02 USD,
2,6 GBP, 1 UAH, tym samym pobiliśmy zeszłoroczny
rekord!
Ten wynik to również zasługa naszych wolontariuszy,
którym nie straszny był mróz i padający śnieg. Byli to:
Maciej Rutka, Łukasz Reczek, Grzegorz Macek, Ada Palar, Kinga Skiba, Patrycja Urbanek, Gabriela Sułkowska,
Anna Jamróg, Ewelina Błoniarz, Izabela Perłowska, Ania
Rutka, Kasia Jedziniak, Justyna Wnęk, Kasia Szczypta,
Ewelina Panek, Ewelina Rec, Dagmara Zając, Natalia
Osolińska, Grzegorz Jurasz, Sabina Matyas, Angelika
Matyas, Ewa Bester, Magda Jurasz, Eliza Pałys, Alicja
Kubik, Dominika Sitnik, Dominiak Ziarko, Basia Majchrowicz, Sabina Marczak, Kinga Kucha, Karolina Marczak,
Sylwia Błoniarz, Agnieszka Malina, Kasia Byś, Izabela Tutak, Kasia Wnęk, Natalia Wawrzkiewicz, Magda Długosz,
Paweł Koś.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za współpracę, za wytrwałość i zaangażowanie w finał.
Dodatkową motywacją do aktywnej kwesty była nagroda, przekazana przez firmę Scrollnet, dla wolontariusza, który w dniu finału zbierze największą kwotę. Krecik
trafił do Ani Jamróg, która zebrała 971,83 zł. Chcieliśmy
też docenić wynik trzech wolontariuszek: Iza Perłowska
zebrała 890,76 zł, Ania Rutka – 782,45 zł, a Ewelina Błoniarz – 725,57 zł. Dziewczyny otrzymały drobne upominki
od Sztabu Frysztak.
Ponadto upominki ufundowane przez Wice Wójta Gminy Frysztak - Pana Adama Filipa trafiły do Izy Perłowskiej i Dominiki Ziarko – najstarszej i najmłodszej wolontariuszki.
Podczas tegorocznego finału WOŚP we Frysztaku, po
raz pierwszy odbył się bieg uliczny. Tym gestem włączyliśmy się w propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” –
programu autorskiego Fundacji WOŚP, którego celem jest
popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
W czasie finału pan Daniel Wanat - ratownik medyczny, przeprowadzał badania poziomu cukru.

scu dziękujemy Panu Wójtowi Janowi Ziarnikowi za ufundowanie pokazu fajerwerków oraz firmie EKOPLAST
za wykonanie pokazu w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie! Ponadto dziękujemy Pani Joannie Czekajowskiej oraz
firmie Aura Glob Trade z Sopotu za przekazanie latających lampionów.
Przy tej okazji chcielibyśmy również bardzo, bardzo
gorąco podziękować:
- Paniom bibliotekarkom z GBP we Frysztaku – za przyjęcie Sztabu WOŚP pod swój dach oraz za pomoc podczas rekrutacji wolontariuszy,
- GOKowi Frysztak - jak zawsze niezastąpionemu,
a zwłaszcza Agacie i Łysemu,
- OSP Cieszyna i OSP Frysztak do dyspozycji jak zawsze,
- GOSiRowi - za organizację sceny, bez nich finał pewnie
by się odbył, ale co byśmy widzieli :),
- Zakładowi Komunalnemu za pomoc w przygotowaniu
placu i trasy biegu ulicznego,
- pracownikom Zespołu Szkół w Stępinie za pyszny żurek
oraz SUPER HARCERZOM z zastępu 19 DH Watra za
obsługę kuchni.
- Po raz kolejny Wójtowi Janowi Ziarnikowi, dzięki niemu
mogliśmy po raz trzeci zagrać we Frysztaku
- SPONSOROM XX FINAŁU: Auto-Expres, AltBud, BAWIGRÓD U GŁODA - Włodzimierz Głód,
Beta księgarnia, Latające lampiony, Mebel - System, Neo-Design, Pizzeria Oliwka, Projekty budowlane – Józef Krok, Salmar, Scrollnet, Smarpol, Restauracja Floriańska - każdy z nich przyczynił się do
tegorocznego finału WOŚP.
- Wszystkim, którzy podarowali gadżety na tegoroczny
finał a w szczególności DPSowi z Glinika Dolnego oraz
SOSW we Frysztaku za ogrom darów.
NA KOŃCU CHCIELIBYŚMY PODZIĘKOWAĆ KAŻDEMU Z WAS ZA WSPÓLNĄ POMOC
I WSPÓLNA ZABAWĘ PODCZAS XX FINAŁU
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WE FRYSZTAKU.
Do zobaczenia za rok !!!
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gołów, KORONKARSTWO - I NAGRODA: Irena
Stadnicka – Glinik Dolny, II NAGRODA: Jadwiga Jabłońska - Twierdza, III NAGRODA: Grażyna Wojsa,
III NAGRODA: Maria Ziarnik - Stępina, III NAGRODA:
Krystyna Grodzka - StrzyTrzydziestu sześciu twórców pożów,
WYRÓŻNIEwiatu strzyżowskiego wzięło udział
NIE: Halina Parys - Jaworw tegorocznym biennale.
nik, WYRÓŻNIENIE: MaEkspozycja zachwycała różnoria Dobrowolska - Lutcza,
rodnością technik artystycznych tj.
HAFCIARSTWO
malarstwem, rzeźbą, koronkarI NAGRODA: Anna Obstwem, haftem, plecionkarstwem.
rodzka - Wiśniowa, I NAW dniu 27 listopada 2011 roku
GRODA: Małgorzata Żółkomisja artystyczna w składzie:
kiewicz - Kobyle, I NAprzewodniczący: Adam Filip – z-ca
GRODA: Władysława
Wójta Gminy Frysztak, członkowie:
Mendrala - Pułanki, II NAMonika Zdunek - inspektor wydziaNa pierwszym planie zapałczana makieta
GRODA: Teresa Stefanik łu edukacji i spraw społecznych, Stakościoła z Wiśniowej.
Twierdza, II NAGRODA:
rostwo Powiatowe w Strzyżowie,
Anna Stefanik - Twierdza,
Roman Górka – artysta rzeźbiarz, emerytowany nauczy- II NAGRODA: Maria Salamon – Wiśniowa, Ewa Przyciel Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie, Joanna Cze- staś - Strzyżów, III NAGRODA: Alicja Gaweł - Wiśniokajowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Frysz- wa, Zdzisława Banaś - Kalembina, Janina Stefanik taku, Dorota Wojtanowska – instruktor plastyk, GOK Twierdza, Jolanta Jedziniak - Frysztak, Krystyna Polak Frysztak nagrodami lub wyróżnieniami uhonorowała Twierdza, WYRÓŻNIENIE: Zofia Furtek - Wiśniowa,
wszystkich autorów wystawy.
FORMY PRZESTRZENNE: NAGRODA: Stanisław
Dziękujemy twórcom powiatu strzyżowskiego za udział Furtek – Wiśniowa, Bogusława Jedziniak - Gogołów, WYw wystawie i gratulujemy osiągnięć.
RÓŻNIENIE: Irena Lenart - Baryczka, MALARA oto lista nagrodzonych twórców:
STWO NA SZKLE: WYRÓŻNIENIE: Edyta Banek PISANKARSTWO - NAGRODA GRAND PRIX Glinik Dolny, Artyści profesjonalni: WYRÓŻNIENIE:
wystawy: Dorota Rzeźnikiewicz Stawarz – Tropie, I NA- Krzysztof Binkowicz - Lubla, Agnieszka Gaweł–Pasek GRODA: Maria Niemiec - Strzyżów, MALARSTWO - Wiśniowa.
I NAGRODA: Stanisław Śliwa - Strzyżów, II NAGROUroczyste posumowanie wystawy „Tradycja” odbyło
DA: Adam Baran - Strzyżów, RZEŹBA - I NAGRO- się w dniu 21 grudnia 2011r. a miłym jego akcentem była
DA: Kazimierz Skórski - Gogołów, II NAGRODA: Emil prezentacja multimedialna pokazująca działania rzeźbiarCzaja - Dobrzechów, III NAGRODA: Józef Mendrala - skie i wystawy w kraju i za granicą P. Romana Górki –
Pułanki, III NAGRODA: Stanisław Kudła - Strzyżów, artysty rzeźbiarza.
WYRÓŻNIENIE: Edward Gadzina - Strzyżów, PLEDorota Wojtanowska
CIONKARSTWO - I NAGRODA: Helena Dykas - Goinstruktor plastyk

Biennale Sztuki Ludowej
„Tradycja”

Furmañskie spotkanie
Członkowie Powiatowego Związku Hodowców Koni
w Strzyżowie oraz Miłośnicy Tradycji i Ludowej Muzyki
spotkali się wspólnie w dniu 22.01.2012 r. w budynku „starej
szkoły” w Gogołowie.
Prezes związku, Janusz Orzechowski przywitał zebranych uczestników, następnie podsumował działania związane z wyjazdami zaprzęgowymi w 2011 roku, a było ich
sporo, tj: wyjazd do Huty Gogołowskiej, dożynki w Sowinie, „Narodziny CHLEBA” w Gogołowie, obsługa wesel,
kuligi. Wyjazdom także towarzyszyli muzykanci, którzy
wystąpili na dożynkach malinowych w miejscowości Połomia, umilali też pobyt gościom wizytującym nasza gminę
w ramach ,,Ekomuzeum’’
W trakcie dyskusji poruszano sprawy skarg i pochwał
na furmanów. Uczestnicy spotkania ustalili program dal-

szych wyjazdów w 2012 roku. Decyzje w tej sprawie będą
podjęte w późniejszym terminie
Edward Górgacz

PRZEPRASZAMY
Za pośrednictwem Gazety Frysztackiej PRZEPRASZAMY niektórych mieszkańców osiedla Milówka we
Frysztaku za przejazd furmankami przez to osiedle i
za zapach, który po przejeździe został. Zdajemy sobie
sprawę, że przejazd zakłócił Wasz odpoczynek. Z tego
powodu serdecznie Was przepraszamy oraz zapewniamy, że sytuacja ta nie powtórzy się. Przejazdów przez
osiedle nie będzie.
Z uszanowaniem Powiatowy Związek
Hodowców Koni w Strzyżowie
oraz Miłośnicy Tradycji i Ludowej Muzyki
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Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu w dniu 1 lipca 2011r.
Przede wszystkim należy określić cel, jaki gmina zaSejm podjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czy- mierza osiągnąć. Priorytetem powinno być zaprojektowastości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. nie możliwie prostego i skutecznego systemu gospodaroNowe przepisy w sposób zupełnie odmienny regulują za- wania odpadami. Powinien on umożliwić ujęcie całego
sady gospodarowania odpadami komunalnymi – general- strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na obnie można stwierdzić, iż nowelizacja przewiduje przejęcie szarze gminy i określić mechanizm opłaty naliczanej dla
prawa własności części odpadów komunalnych i odpo- każdej osoby, przy jednoczesnym odbieraniu wszystkich
wiedzialności za nie przez samorządy szczebla najniższe- odpadów oraz zagwarantować ujęcie całego strumienia
go, czyli gminy.
z nieruchomości, które Gmina objęła zorganizowanym odbiorem (zamieszkałe i niezamieszkałe). System musi też
pozwolić na uzyskanie przewidywanych ustawą wskaźników odzysku i recyklingu, na co szansę stwarza indywidualizacja rozliczeń i co za tym idzie, wysokość opłat
w sytuacji, gdy właściciele nieruchomości nie segregują
śmieci w domach. Opłata karna wynosi 104,20 zł Mg x
liczba ton, które składowano ponad ilość dopuszczalną.
Oznacza to, że obowiązek zawarcia umowy o pozby- Dla średniej wielkości gminy, która nie wywiązuje się
wanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieru- z tego obowiązku, będą to kwoty sięgające 100-150 tys. zł
chomości, spoczywać będzie na samorządzie, zaś właści- rocznie.
ciele zostają administracyjnie zobowiązani do pozbywania
Tworzony system powinien być również przyjazny dla
się tych odpadów oraz do wnoszenia z tego tytułu opłat na właścicieli nieruchomości. Musi skutecznie stymulować
rzecz gminy. System ten, powszechnie nazwany ,,po- ich zachowania w zakresie selekcji odpadów, nie może
datkiem śmieciowym’’, ma zacząć funkcjonować do- wymagać skupiania na niej zbyt dużej uwagi oraz poświepiero od lipca 2013r., mimo iż sama nowelizacja cenia jej nadmiaru czasu i wysiłku. Ważne jest równie uzyweszła w życie 1 stycznia 2012r. Zarówno kilkumie- skanie (w drodze przetargów) możliwie atrakcyjnych opłat,
sięczne vacatio legis jak i półtoraroczny okres po- których wysokość będzie akceptowalna dla właściciela
przedzający obowiązywanie noweli należny traktować nieruchomości.
jako czas, który samorządy powinny przeznaczyć na
Zaprojektowanie prostego i skutecznego systemu wyprzygotowania i wdrażanie nowych zasad.
maga uwzględnienia szeregu zjawisk z którymi trzeba bęNowe zasady w szczególności dotyczą właścicieli nie- dzie się zmierzyć, w szczególności podczas wdrażania sysruchomości, które są zamieszkałe, jednakże odnoszą się temu. Właściciele nieruchomości oraz osoby je zamieszrównież do właścicieli tych
kujące będą oczekiwać od
nieruchomości, które nie są
gminy odebrania wszystkich
zasiedlone przez mieszkańodpadów, w myśl zasady
ców, ale w których powstają
,,płacę, więc żądam”. Dlateodpady. Wymaga to jednak
go nie wolno zakładać, że
podjęcia przez radę gminy
odebrane np. wielkogabarystosownej uchwały. Wynitowych odpadów wymagać
ka z tego zatem, iż poprzedbędzie dodatkowej odpłatnonio obowiązujące zasady
ści. W ramach wdrażanego
gospodarki odpadami nadal
systemu należny więc skalmaja moc prawną, jeśli bokulować przejmowanie zuwiem rada gminy nie zdeżytych mebli, sprzętu AGD,
cyduje o wdrożeniu nourządzeń elektrycznych
wych zasad wobec właścii elektronicznych, przetermicieli tych nieruchomości,
nowanych leków, materiałów
których nie zasiedlają mieszkańcy, ale w których powstają budowlanych i remontowych (niewymagających decyzji
odpady, właściciele ci będą nadal zawierać umowy bez- lub przyjęcia zgłoszenia), a także: odpadów zielonych ze
pośrednio z podmiotem odbierającym odpady, za wyna- średniej wielkości działki (w przypadku większych, skłagrodzeniem nie wyższym niż ustalone w uchwale w spra- dający deklarację powinien określić, czy chce, by zwiękwie górnych stawek opłat.
szona ilość została odebrana odpłatnie), zużytych ubrań
Nowelizacja wprowadziła jeszcze jedną istotną zmia- i butów, zużytych opon, opakowań po farbach i lakierach,
nę – przedsiębiorca odbierający odpady nie musi już uzy- żarówek, świetlówek i baterii. Na obszarach wiejskich jako
skiwać zezwolenia na tę działalność, podlega natomiast odpady komunalne należny potraktować również opakowpisowi do rejestru działalności regulowanej.
wania po nawozach i środkach ochrony roślin.
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO NOWEJ USTADalsze informacje w kolejnej gazecie.
WY ?
Przygotowała: G. Tęcza - UG Frysztak.

KTOŒ MIESZA W NASZYCH
DOMOWYCH ŒMIECIACH

Czarnorzecko Strzy¿owska
Lokalna Grupa Dzia³ania zaprasza:
GAZETA FRYSZTACKA

Kolejny nabór na „ma³e projekty”

Już w II kwartale bieżącego roku (przełom kwietnia
i maja) nasza LGD ogłosi kolejny nabór wniosków na
„małe projekty”. Łączna pula środków przeznaczona
w tym naborze: to ok. 400 000 zł. Poniżej przypominamy
kto może być beneficjentem, jakie pomysły i na jakich zasadach mogą być wsparte w tym działaniu.
Małe projekty to działanie, w którym maksymalna pomoc wynosi do 25 tys. zł, maksymalnie 70% całkowitych
kosztów kwalifikowanych, przy czym do kosztów projektu można zaliczyć również wkład niepieniężny (maksymalnie 30%). Wnioskodawcą może być zarówno osoba
fizyczna jak i osoba prawna lub inna jednostka, która posiada zdolność prawną (np.: gmina, gminne ośrodki kultury, biblioteki, stowarzyszenia, fundacje, OSP, parafie).
Zakres pomocy jest bardzo szeroki. Wnioskowana
pomoc może dotyczyć m.in.: udostępnianie urządzeń
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i sprzętu; organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym; promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, lokalnej przedsiębiorczości lub aktywnego trybu życia, organizacja imprez
kulturalnych; utworzenie lub zmodernizowanie punktów
informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz
stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną; odbudowa, renowacja, restauracja albo remont
lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków; remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje; kultywowanie: miejscowych tradycji,
obrzędów i zwyczajów, kultywowanie języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
Więcej informacji na stronie www.lgdleader.pl i w Biurze LGD tel. 17 2764 603

W najbliższym czasie Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania przewiduje nabory
na następujące działania:
8 marca - 23 marca 2012 - „Odnowa i rozwój wsi” - pula naboru 1 464 148 zł.
II kwartał - „Małe projekty” - pula naboru ok. 500 000 zł.
III kwartał - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - pula naboru 632 075 zł.
IV kwartał - „Małe projekty”, pula naboru ok. 350 000 zł.
Więcej informacji na stronie: www.lgdleader.pl.

Cz³owiek kontra ³oœ

O tym wydarzeniu było
dość głośno w naszej gminie.
Minęło już co prawda parę miesięcy, jednak było to na tyle bulwersujące, że warto poświęcić kawałek gazety. Informacja pojawiła się na stronie internetowej:
W poniedziałek (21.11.) po godzinie 17.00 w lesie
pod górą Chełm na terenie miejscowości Stępina znaleziono martwego łosia złapanego we wnyki. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
W kompleksie leśnym kłusownik rozstawił pułapkę wykonaną z plecionej stalowej linki w którą wpadł
młody łoś. Zwierze miało na pysku zaciśniętą stalową
linkę i udusiło się. Martwe zwierze przekazano przybyłym na miejsce funkcjonariuszom Państwowej Straży
Łowieckiej w Krośnie.
Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i będą prowadzić czynności wyjaśniające w celu
ustalenia osoby, która rozstawiła pułapkę. Zgodnie z
przepisami ustawy prawo łowieckie za kłusownictwo
grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.
źródło: podkarpacka.policja.gov.pl
Warto wiedzieć, że za skłusowanie łosia lub jelenia grozi
kara 4 tys.zł, za dzika lub sarnę - 2 tys. zł., za inną zwierzynę 1tys. zł.. Winny podobno został „wytropiony” i miejmy nadzieję, że nie uniknie kary. Brak słów na określenie
takiego bestialstwa. Skazywanie jakiejkolwiek istoty żywej

na takie męczarnie (zwierzę we
wnykach często umiera kilka dni)
to bestialstwo, którego nie usprawiedliwia żaden głód a tym bardziej (kłusownicza) tradycja rodzinna. Nie sądzę, że w naszej gminie są rodziny,
które przymierają głodem i „samce Alfa” muszą kłusować. Jest to raczej objaw prostactwa i okrucieństwa, chęć
poczucia się przez chwilę prawdziwym łowcą (choć jaskiniowcy polowali tylko żeby przeżyć - nie dla zabawy).
Polowanie jest ogólnie mało humanitarne, lecz co innego
jest strzelać do osobników słabych i chorych a co innego
podstępnie łapać w sidła i skazywać zdrowe, silne zwierze na kilkudniowe zdychanie w strasznych cierpieniach.
W dodatku był to łoś - zwierze równie piękne jak i rzadkie. Było gościem w naszej gminie - marna wizytówka.
empe

Padnięty łoś.
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Jezus najlepszy psycholog i terapeuta
wszech czasów.
Czêœæ I
Wprowadzenie
W nowym cyklu, poświęconym
również Biblii, rozstaniemy się, przynajmniej na pewien czas, z trudnymi
stronicami Starego Testamentu, by
zagłębić się w mądrości Ewangelii,
która zawarta jest w nauce Jezusa
Chrystusa. Jezus rozumiał ludzi. Dowodzi tego fakt, że wywarł prawdopodobnie największy wpływ na historię świata. Nauki, jakie głosił dwa tysiące lat temu, wędrując po Ziemi
Świętej, stały się podwaliną kultur,
zarzewiem wojen i odmieniły losy wielu ludzi. W czym tkwiła tak olbrzymia
moc owych nauk? Aby zrozumieć,
dlaczego słowa Jezusa miały tak wielki wpływ na jego słuchaczy, należy
pojąć ich psychologiczne przesłanie.
Biorąc pod uwagę współczesne teorie psychologiczne, można śmiało
twierdzić, że Jezus zdobywał wiernych
słuchaczy dzięki znakomitemu psychologicznemu podejściu do ludzi.
We współczesnym świecie, tak
bardzo skomplikowanym, w którym
postęp przynoszący ludziom korzyści
– większe bezpieczeństwo, szybszą i
bardziej skuteczną pomoc medyczną,
wygodę, a nawet komfort – a więc w
zasadzie dobro, koliduje z panoszącym
się wszechwładnie złem. W dzisiejszym świecie ludzie o słabszej psychice czują się zagubieni, Coraz częstsze są schorzenia psychiczne, zboczenia, fobie, kompleksy, stresy. Człowiek
czuje się zagrożony z zewnątrz i przez
samego siebie. Dlatego nieodzowne,
a nawet wręcz modne staje się, szczególnie w zachodnich krajach, szukanie pomocy u psychoterapeutów.
W naszym kraju także ludzie zamożniejsi poddają się terapiom. Są one długotrwałe i nie zawsze kończą się suk-

cesem. Dlaczego tak się dzieje? Otóż
wielu psychoanalityków jest uprzedzonych do osób religijnych, a ci z kolei
szybko się do nich rozczarowują, bo
rzadko trafiają do terapeutów, którzy
byliby równocześnie inteligentni i byli
chrześcijanami.
W przeszłości psychologia jako
nauka pozostawała w sprzeczności do
religii. W odwrotnej relacji, tzn. ludzi
religijnych do „laickiej psychologii”
było podobnie. Wzajemna antypatia
była podtrzymywana po obu stronach.
W poprzednim stuleciu ogromny
wpływ na psychologię wywarł Zygmunt Freud, który uważał religię za
rodzaj protezy, jaką człowiek podpiera się w walce z własną bezsilnością.
Jego teza zapoczątkowała – toczącą
się po dziś dzień – wojnę między psychologią a nauką. Na szczęście Freud
nie miał ostatniego zdania ani w kwestii religii, ani psychologii. We współczesnej psychologii pojawiają się nowe
trendy, które odkrywają podobieństwa
między współczesnymi teoriami a naukami Jezusa. Tak twierdzi wybitny
amerykański psycholog, który prowadzi ośrodek terapeutyczny w Pasadenie, a także wygłasza prelekcje w kościołach, na uczelniach i konferencjach psychologicznych. Jest nim
Mark W. Baker. W jego dziełach znalazłam psychologiczną mądrość
Ewangelii, głoszoną przez Jezusa i tą
wiedzą pragnę się podzielić z czytelnikami.
Dlaczego Jezus posługiwał się
przypowieściami
„Z czym porównamy Królestwo
Boże lub w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa

w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane
wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie
gałęzie, tak że ptaki podniebne
gnieżdżą się w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach
głosił im naukę, o ile Mogli [ją]
rozumieć. A bez przypowieści nie
Przemawiał do nich.
Mk 4, 30-34
Jezus wiedział, w jaki sposób ludzie rozumują. Był jednym z najlepszych nauczycieli wszech czasów, ponieważ zdawał sobie sprawę, że człowiek odbiera wszystko ze swojego
własnego punktu widzenia. Nie zakładał, że jego słowa zawsze będą zrozumiane i dlatego nauczał poprzez
przypowieści. Przypowieść to prawda o rzeczywistości ujęta w formę
krótkiej historii. Człowiek może czerpać z niej tyle wskazówek, ile w danej chwili jest w stanie sobie przyswoić, a następnie wprowadzić je w życie.
W miarę jak dojrzewa i rozwija się,
może powrócić do przypowieści i próbować ponownie ją odczytać, zyskując nowe wskazówki na życiową drogę.
Życie oparte jest na wierze. Jezus
wiedział, że większość rzeczy robimy
„na wiarę”. Chcielibyśmy uważać się
za istoty racjonalne, opierające się
w życiu na logicznych przesłankach.
Jednak prawda jest taka, że choć staramy się myśleć racjonalnie, większość decyzji podejmujemy na podstawie tego, co aktualnie czujemy i w co
wierzymy. Jezus posługiwał się przypowieściami, aby zmusić nas do konfrontacji z tym, w co wierzymy, zamiast z tym, co – jak nam się wydaje
– wiemy. Ponieważ nasza wiedza nie
jest tak wielka, jak nam się wydaje,
prawdziwie mądry człowiek jest zawsze pełen pokory.
Jezus nie napisał żadnej książki,

nauczał przez przypowieści i prowadził ludzi ku prawdzie, dając im swoje
życie za przykład. Był pewny siebie,
nie będąc arogancki, wierzył w absolutne wartości, nie będąc surowy,
i głosił prawdę o sobie, nie osądzając
przy tym innych. Jezus potrafił dotrzeć
do ludzi dzięki swoim umiejętnościom
psychologicznym, które my dopiero
zaczynamy poznawać. Zamiast wygłaszać naukowe prelekcje oparte na
swojej wiedzy teologicznej, z pokorą
nauczał poprzez proste historie.
Mówił w taki sposób, by ludzie go słuchali, ponieważ dobrze wiedział, jak
sprawić, by chcieli słuchać.
Najostrzejsze słowa krytyki kierował do nauczycieli głoszących wiedzę
teologiczną – mimo że sam był jednym z nich. Nie krytykował jednak ich
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wiedzy, lecz ich arogancję. Mówił, że
wiedza głoszona przez nieprzystępnych ludzi staje się toksyczna. Arogancja jest przejawem braku pewności siebie, a okazujący ją ludzie dowodzą jedynie swojej niewiedzy.
Prawdziwi mędrcy z pokorą odnoszą
się do swojej mądrości. Pamiętają bowiem, że w życiu wiara jest ważniejsza od wiedzy.
W kolejnych częściach cyklu skoncentrujemy się na wybranych przypowieściach Jezusa i spróbujemy skonfrontować je ze współczesnymi koncepcjami psychoanalitycznymi. Sądzę,
że wiele zasad religijnych zawartych
w naukach Jezusa może nam pomóc
w naszych usiłowaniach zachowania
zdrowia psychicznego.
J. Tymczak

czêœæ III

wobec wyzwañ wspó³czesnej nauki
Ja, Wszechświat – rozmowa
z Sethem Lloydem, mechanikiem
kwantowym
W niniejszym artykule będzie
mowa o jeszcze jednym naukowcu
ateiście, który wyjaśnia funkcjonowanie Wszechświata tym, że jest to gigantyczny komputer i że wszystko, co
się w nim wydarza, włączając nas, jest
rodzajem procesu obliczeniowego.
Głosi teorię podobną do innych, ale
wyróżnia się pokorą wobec ułomności nauki. Chociaż wierzy w jej potęgę, zakłada, że nauka może nigdy nie
dać wyczerpujących odpowiedzi na
nurtujące ludzkość pytania. On sam
nie jest też tak całkowicie pewny
stworzonej przez siebie teorii.
Seth Lloyd, ur. w 1960r., zanim
został formalnie fizykiem kwantowym,
studiował matematykę i filozofię w
Cambridge University. Potem brawurowo przemieszczał się z Rockefeller
University do California Institute of
Technology, nastepnie do Los Alamos
National laboratory, by w końcu 1994
roku osiąść w Massachusettes Institute of Technology (MIT) w Cambridge. Działa na samym czubku tego, co
w fizyce kwantowej i naukach kom-

puterowych jest najdziwniejsze, a więc
i najciekawsze. Wszechstronnością
swojej wiedzy i ekspresyjnością jej
przekazu ściąga na swoje wykłady tłumy słuchaczy.
Oto jak można w wielkim skrócie
przedstawić teorię Setha Lloyda: Na
początku były bity, jednostki informacji, wygenerowane przez jakiś kwantowy przypadek, fluktuację zwaną
umownie Wielkim Wybuchem. Ich
nośnikiem była (i jest do dziś) każda
cząstka elementarna, która powstała
od tamtej pory, każdy bowiem jej stan
(kwantowy) reprezentuje jeden
(kwantowy) bit. Następnie owe bity
zaczęły być przetwarzane wedle instrukcji, które zwykliśmy nazywać
prawami fizyki. Co w ten sposób obliczał Wszechświat? – Siebie. Swoje
własne zachowanie. W wyniku nieustających obliczeń Wszechświat stawał się coraz bardziej złożony. Powstawały gwiazdy, planety, a na nich
istoty żywe, w końcu ludzie.
„Życie, język, istoty ludzkie, ludzkość, kultura – wszystko zawdzięcza
swe istnienie wrodzonej zdolności
materii i energii do przetwarzania informacji”- pisze Lloyd w wydanej w
2006r. Książce „Programming the
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Uœmiech dla duszy
Pokonaæ przepaœæ
Uczniowie zastanawiali siê, jak
pokonaæ dziel¹c¹ ludzi przepaœæ.
- Ludzie mog¹ ³atwiej zbli¿yæ siê
do siebie, gdy siedz¹ razem przy
stole, jedz¹ i pij¹ – rzek³ jeden.
- Albo kiedy razem œpiewaj¹ – dorzuci³ drugi.
- Nawet przyjazny gest mo¿e zrobiæ swoje – doda³ trzeci.
- To jeszcze ³atwiejsze – powiedzia³ trzeci – Wystarczy jeden
uœmiech.

Universe. A Quantum Computer
Scientist Takes on the Cosmos” (Programując Wszechświat Informatyk
bierze się za Kosmos). Gdzieś u podstaw wszystkich tych zjawisk leży bit
– wierzy Lloyd. „Nie dowiemy się, jak
dokładnie Wszechświat wykonuje
swe obliczenia, dopóki nie opracujemy kompletnej teorii fundamentalnych
praw fizyki, ale nawet nie znając tych
detali, możemy dostrzec, że obliczeniowa moc Wszechświata podsuwa
nam wyjaśnienia jego zawiłości, różnorodności i złożoności” – pisze.
Z naukowcem rozmowę prowadzi
Karol Jałochowski. Spróbujmy z tego
wywiadu wyłowić najbardziej interesujące nas wypowiedzi, Lloyd twierdzi, że traktując Wszechświat jako
komputer, znajduje się odpowiedź na
wiele ważnych pytań, z którymi ludzkość boryka się od tysiącleci. Pada
więc pytanie:
- Dlaczego Wszechświat jest tak
niezwykle złożony? Skąd to jego bogactwo? – Widzimy rośliny, zwierzęta, ludzi, komputery, samoloty, społeczności – a nad nimi gwiazdy i galaktyki, podczas gdy prawa rządzące
Wszechświatem (jak sądzą naukowcy) są bardzo proste. Jak się to, do
licha, stało? A pan wie?
- Nie mam pojęcia. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, że świat jest komputerem, możemy przynajmniej zapy-
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tać, w jakich okolicznościach komputery generują złożone zejścia. Z drugiej jednak strony, kiedy zdamy sobie sprasystemy prostych składników; złożone systemy z prostych wę, że wiele z tego, co się dzieje na świecie, to wytwarzapraw. A takie pytania mają oczywistą i matematyczną od- nie i przetwarzanie informacji, to może nas nieco pociepowiedź. Brzmi ona: komputery tak już mają. Proste pra- szyć”.
wa fizyki i prosty stan początkowy nie powstrzymują komAle jak by to miało ułatwić pogodzenie się ze śmierputera Wszechświata przed stwarzaniem skomplikowa- cią?
nych struktur, Co więcej, jeśli tylko te proste stany przy„No tak. Te momenty, kiedy stojąc na balkonie z kiepadkowe będą w subtelny i przypadkowy sposób zabu- liszkiem dobrego wina w dłoni, myślimy o Wszechświerzane, jak każą prawa mechaniki kwantowej, to we cie, rozkoszując się chwilą – tak tego rodzaju samoświaWszechświecie zdarzą się wszystkie możliwe, interesują- domości na pewno by mi brakowało, gdybym był martwy.
ce, złożone przypadki.
Ale, z drugiej strony, biorę udział w czymś znacznie więk- Życie byłoby więc czymś nieuniknionym ?
szym – jestem częścią ludzkości. I nie tylko jej, ponieważ
- Ależ tak. Możliwe, że przed Wielkim Wybuchem w ów przetwarzanie informacji zachodzi w całym Wszechróżnych regionach Wszechświata panowały różne prawa świecie. Moja osoba jest naprawdę znikomą częścią
fizyki. To brzmi sensownie, bo wiemy, że podczas Wiel- wszechogarniającego procesu obliczeniowego. Ważniejkiego Wybuchu Wszechświat przeszedł pewnego rodzaju szy niż ja jest mój udział w zjawiskach o większej skali: to,
przemianę fazową. Wniosek: Jeżeli w różnych częściach jak uczyłem moich studentów, czy byłem dobrym ojcem.
kosmosu zdarzają się różne prawa fizyki, to wynikają z Te rzeczy są istotne. I one nie odchodzą razem z nami.
nich różne rzeczy. Gdzieś tam życie musiało się pojawić Wpływamy na każde ludzkie istnienie. Być może, jest to
w sposób jak najbardziej nieunikniony. Jesteśmy w jed- jednak jakieś pocieszenie. Nie wiem (śmiech). Niech pan
nym z takich miejsc. Jeżeli udamy się dostatecznie dale- ze mną porozmawia, kiedy będę nieuleczalnie chory. Może
ko, to z pewnością natrafimy na jakieś inne życie. Życie się okazać, że będę śpiewał bardzo cienko.
w innej formie, ale zrodzone w dokładnie ten sam sposób.
Wi-ka
- Zastanawia się pan, skąd te prawa w ogóle się
biorą?
- Myślę, że , być może, istnieje jakaś Teoria WszystPawe³ Kuszczyñski
kiego, która wyjaśnia, dlaczego rzeczy są takie, a nie
inne, ale równie prawdopodobne jest, że takiej teorii
wcale nie ma. Czyli – albo nie ma Teorii Wszystkiego,
Spotkanie autorskie
albo jest, ale i tak wszystkiego nie wyjaśnia.
- Ale pan proponuje coś na kształt ni mniej, ni więPrzygotowaæ siê na zdarzenie
cej, nowej metafizyki, czyli obliczeniową Genesis.
mo¿e tylko cia³o:
- No cóż, kiedy mówię, że Wszechświat skonstruzak³ada siê garnitur lub smoking
owany jest z bitów, można by uznać, że jest to metafibia³¹ koszulê, krawat z przewag¹ czerwieni
zyka w sensie Arystotelesa, który napisał książkę „Mestopy powierza bordowym mokasynom.
tafizyka” po skończeniu książki „Fizyka”. „MetafizyPrze¿ycie duszy przychodzi niespodzianie.
ka”, czyli książka po „Fizyce”. Tyle dokładnie znaczy
Przyjecha³em do Frysztaka, gdzie domy s¹ najbli¿ej siebie
słowo „meta”. drugiej jednak strony stwierdzenie, Ze
na wybranym wzgórzu ze œwiêtym Florianem troskliwej
Wszechświat jest skonstruowany z informacji, jest rzeopieki.
czywiście stwierdzeniem fizycznym, naukowym. Co to
Na spotkaniu twarze s³uchaczy oddane ciszy,
oznacza dla nas istot ludzkich. I to już wykracza poza
jab³ka na stole b³yszcz¹ dojrza³oœci¹,
zwykłą naukę Nie mam pojęcia, co z tego wynika, ale
wzajemnie oddajemy siê dobrej m¹droœci.
myślę, że postrzeganie świata jako informacji jest pewWrêczon¹ mi ró¿ê bezwiednie przekazujê
nego rodzaju wyzwoleniem dla istot ludzkich.
Pani, która najpiêkniej bieg³a
za przes³aniem poezji.
W tej przydługiej relacji z rozmowy dziennikarza z
W chwili zauwa¿onego czasu
Sethem Lloydem pominę pewne zagadnienia, by skuznaleŸliœmy siê na drugim
pić się na ostatniej już kwestii. Jałochowski odnosząc
wybranym brzegu.
się do twierdzenia naukowca, że jesteśmy maszyną do
Otwar³a Staszka i mnie na ¿ycie
przetwarzania informacji działającą we WszechświeFrysztacka Brama
cie, który również jest rodzajem wielkiego komputera,
z pejza¿em gór niewysokich,
pyta, czy to jego przekonanie może być źródłem pocieozdobionych kolorami jesieni
szenia w obliczu spraw ostatecznych. A oto odpowiedź
oraz podarowan¹ dala spokoju.
fizyka i kosmologa:
„Umieranie to koszmar. To znaczy, kiedy już się wy23 wrzesieñ 2011 r.
darzy, przestaje być męką, bo jest się martwym. Nie
ma nic zabawnego w kontemplowaniu faktu swojego
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Walentynki. Romantyczne Święto zakochanych, ale i
DALSZE DZIEJE WALENTYNEK
biznes warty miliny dolarów. Jaka jest geneza tego zdobywającego coraz większą popularność Święta? Jaką rolę
W średniowieczu święto zakochanych rozprzestrzeniw jego powstaniu miał Walenty? Czy walentynki rzeczy- ło się na całą Europę Zachodnią i Południową, zyskując
wiście wywodzą się z tradycji pogańskich? I jak to możli- dużą popularność. Szczególne zasługi w jego upowszechwe, że patron zakochanych został świętym?
nieniu mieli pisarze i poeci z wysp Brytyjskich< Anglicy
próbowali przypisać święto sobie, powołując się na
ŒWIÊTY WALENTY
wzmiankę u autora Opowieści Cantenberyjskich Geoffreya Chaucera. Argumentowali, iż 14 lutego ptaki w AnJest postacią niezwykle tajemniczą, wokół której naro- glii zaczynają dobierać się w pary, a obserwujący je ludzie
sło wiele legend i przesądów. Jeden z przekazów mówi, iż zaczynają brać z nich przykład.
Walenty był biskupem rzymskiego miasta Terni, posiadającym moc uzdrawiania chorych. Jego właśnie poprosił o
WALENTYNKI W POLSCE
pomoc jeden z dostojników panującego wówczas cesarza
rzymskiego Klaudiusza Gockiego, gdy zachorowała mu
Polskim odpowiednikiem Walentynek jest prasłowiańcórka. Kiedy Walenty uzdrowił dziewczynę, uradowany skie święto Nocy Świętojańskiej ( sobótki). Ostatnio po
ojciec przeszedł wraz z cała swoją rodziną na chrześci- latach niełaski w wielu polskich miastach powrócono do
jaństwo. Na wieść o tym cesarz się rozzłościł i kazał uzdro- świętowania kaziuków, czyli popularnego na przedwojenwiciela zabić.
nych kresach, święta Świętego Kazimierza. Oba te święta stanowią rodzimą konkurencję dla walentynek, które przywędrowały do nas z
terenu Niemiec, ale szerzej
znane zaczęły być zaledwie
kilkanaście lat temu. W
przeciwieństwie do innego importu z Ameryki – HalloweWedług innej wersji był on zwykłym księdzem, gdy en, walentynki zyskują popularność i z roku na rok wydają
Klaudiusz wydał przepis zakazującym legionistom armii się mieć stałe miejsce w kalendarzu na luty.
rzymskiej żenić się. Powodowała nim bitność własnych
Na podstawie tekstu Mikołaja Borhardta
żołnierzy, ale ci mieli odmienne zdanie o tym, kto powinien
Opracowała Agnieszka Wiśniowska
decydować o ich życiu prywatnym. Odważniejsi z nich
znajdowali pomoc właśnie u Walentego, który udzielał ich
wybrankom – w najskrytszej tajemnicy oczywiście- ślubów.
„Gesty dobroci są jak letnie kwiaty wsunięte mięLUPERKALIA
Wspólnym elementem tych przekazów jest data śmierci
świętego – 14 luty 269 roku. W tradycji starożytnego Rzymu była to wigilia święta wiosny – Luperkaliów. Jako
święto urodzaju i płodności, było ono bardzo radosne, z
tańcami i zabawami. Jednyną z towarzyszącym mu tradycyjnych zabaw było losowanie przez młodych mężczyzn
karteczek z imionami dziewczyn – wylosowani zostawali
partnerami na czas święta. Być może więc walentynki
nie mają nic wspólnego ze Świętym Walentym a jego imię
nadano obchodzonemu już wcześniej świętu, by ukryć jego
pogański charakter.
Jak było naprawdę nie sposób odgadnąć, natomiast warto zaznaczyć, że ustanowionego w 496 roku święta Walentego już w kalendarzu kościelnym nie ma. Podzielił on
los wielu innych świętych o niejasnym pochodzeniu, usuniętych w 1969 roku przez specjalnie powołaną do tego
celu komisję watykańską.

dzy karty książki: uczucia z nimi związane ożywają
nawet po wielu latach”
(p. Brown)

Pani MAŁGORZACIE DROZD
za wsparcie finansowe akcji charytatywnej
ph:” Każdemu dziecku ciepło w zimie”

Panom WACŁAWOWI DROGONIOWI I JERZEMU ARMACIE
za bezinteresowną pomoc podczas realizacji projektu
ph: ”Remont Integracyjnego Centrum Profilaktyczno- Edukacyjnego” przy Kościele pw. Narodzenia
NMP we Frysztaku

składam serdeczne podziękowania,
życząc jednocześnie zdrowia i dalszych
sukcesów w pracy .
Małgorzata Gliwska – Jędrysik
pedagog szkolny
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rodzinnych stronach i spotkać się z frysztackimi przyjaciółSz³y gwiazdy nad Frysztakiem
mi.
Swoim utartym szlakiem
Dzięki szczególnemu upodobaniu w poezji p. Jolanty ZaSamotne i w gromadach;
rszyńskiej i gorliwości w popularyzowaniu kultury całego
Ludzie na nie patrzyli
jej zespołu pojawiają się u nas także twórcy z wielkiego
I marzenia marzyli
świata. We wrześniu 2011 r. gościli we Frysztaku dwaj znani
Widz¹c – ¿e któraœ spada.
poeci z bogatym dorobkiem twórczym i wyróżnieni licznyS¹ i dziœ nad Frysztakiem,
mi nagrodami. Jeden z nich to Paweł Kuszczyński z PoznaA wœród nich takie „wró¿ebne”,
nia, a drugi jego ukraiński poeta, Stanisław Szewczenko.
Przeto marzê wci¹¿ o tym,
Jak się okazało, Frysztak był ważnym punktem na trasie ich
By tu – rêce do zgody,
spotkań autorskich w ramach XXI Międzynarodowej GaliBy tu – czysta toñ wody,
cyjskiej Jesieni Literackiej. Spotkanie zostało przyjęte ciepło
By tu – miodne ogrody,
z obydwu stron i dało nam odczucie. że poezja łączy ludzi i
A pola – chlebne!
obala granice między elitą, która tworzy a uboższymi duA. ¯uchowski „Gwiazdy”
chem” słuchaczami. Dla p. Kuszczyńskiego było to przeO urodzajności Ziemi Frysztackiej będę mówić, oczy- życie szczególne, gdyż po tym spotkaniu napisał i przesłał
wiście w przenośni, w dwu aspektach – urodzajna „poezją” na ręce p. Zarszyńskiej wiersz „Spotkanie autorskie”. To
i urodzajna „w poetów”. W czym różnica? O tym później. satysfakcjonujący dla nas dowód, że my, ludzie z podkarZacznę od poetów. Na obfitość rodzimych twórców poezji packiej prowincji zaistnieliśmy w świadomości twórców
poezji jako wrażliwi jej odzwrócił uwagę p. Adam
biorcy.
Żuchowski, sam wielkiej
Wróćmy teraz do romiary poeta. Po pierwZiemia Frysztacka poezj¹ urodzajna
dzimej poezji i poświęćmy
szej Nocy Poetów w
jeszcze trochę uwagi
2010 r., kiedy spotkał się
głównemu piewcy naszej
po raz pierwszy z liczZiemi.
Nazywamy
go
naszym
poetą,
bo chociaż mieszka w
nym ich gronem napisał wiersz „Kraina Poetów”. Zacytuję
obszerne jego fragmenty: „Trafiłem do Krainy Poetów, łatwo odległym regionie kraju, jest ciągle sercem z nami i w ścisłej
mi przyszło: - Wystarczyło raz spojrzeć, zanurzyć się w więzi z Frysztacką Ziemią. Potwierdza to kolejny tomik jego
rzece, dotknąć, pokochać”. Następnie wymienia całą ich poezji „To miasteczko na wzgórzu z rzeką Wisłok w doliplejadę: „frysztackie dzieci Erato, Euterpe, Kaliope, gwiaz- nie”. Tomik wypełniają wspomnienia i otoczone kultem obdozbiór ciepłej lipcowej nocy: Nestorka Anna Liszcz, Pani razy z dzieciństwa. Wszystkie te utwory wiążą dwa tony
na Białym Dworku, kryjąca się skromnie w gęstwinie pra- uczuciowe: miłość do ziemi, która go zrodziła i tęsknota za
starych lip, Iwona Górka, Teresa Guzy, Marcin Matuszak, tym wszystkim, co mu zabiera nieubłagany czas.
Prawdziwym laurem najwyższej oceny uwieńczył poetę
Józefa Mocek, Janusz Strzępek, Gabriela Włodyka i najprof.
Józef Nowakowski we wstępie do książki, zatytułomłodsza Kasia Leszczyńska, piękne, jeszcze trochę nieśmiałe
wanym
„Wierność”. Przytoczę niektóre zdania z tego tekkwiecie nadwisłocznej łąki”. Na koniec rzuca wyzwanie i
stu:
„To
miasteczko na wzgórzu z rzeką Wisłok w dolinie”
zachętę: „O śpiewajcie, śpiewajcie! Niech wasze pieśni góra
jest
pięknym
przykładem wierności poety do ziemi, ludzi,
echem podaje górze, rzeka – rzece szumem bystrzyc, kropla rosy – rosy kropelce na srebrnym lusterku listka z ma- obyczajów i tradycji, które wykołysały go w dzieciństwie i
leńką tęczą słońca. Rzucony przez los daleko – będę nad- były źródłem fascynacji i wzruszeń, gdy ku frysztackim
pagórkom i Wisłokowi powracał jak na swoją ojcowiznę.
słuchiwał, wypatrywał. Będę czekał...”
Nie wszyscy miejscowi poeci w te Dni Ziemi Fryszta- Inspiracją do dalszych refleksji na temat poezji mogą być
ciej na spotkanie przybyli, ale jakby na apel barda Małej Oj- następne zdania krytyka, w których mówi o tym, że „ każczyzny ujawniają się, wychodzą z cienia, przychodzą na dy wiersz Adama Żuchowskiego i obrazy poetyckiej prozy
spotkania poetyckie do Biblioteki Publicznej we Frysztaku. są pokłosiem nieustającej od lat ‘podróży sentymentalnej’,
Skromni, z zażenowaniem czytają swoje natchnione, choć owej wierności dla tajemniczej magii ziemi, która rodzi pięknie zawsze literacko wypolerowane strofy. Ważne, że są, że no. Piękno i wzruszenie”. I ostatnie zdanie ze wstępu: „Na
mówią o tym, czego w potocznej mowie wypowiedzieć się tle skomplikowanych poetyk współczesnej liryki, która odbiega od przymierza z ziemią – Frysztak otrzymuje tom wiernie da. I za to ich cenić trzeba.
Zdaje się, że Noce Poetów, organizowane z ogromnym szy, w których przegląda się jak w lustrze dawne i wieczne
zaangażowaniem przez Bibliotekę Publiczną, wejdą już na piękno tej ziemi i tego miasteczka”.
Do tego lauru od wybitnego znawcy poezji dodam od
stałe do programu Dni Ziemi Frysztackiej, bo w następnym
siebie
skromną laurkę, a raczej dwie. Pierwszą dla autora za
2011 r. odbyło się również spotkanie z poetami. Tym razem
w zmniejszonym gronie. Szczególnie dotkliwie odczuliśmy piękno i wzruszenie, a szczególnie za Wisłok, bo dzielę z
stratę osoby bardzo ważnej dla kultury regionu, jej nestorki, nim tę samą miłość, pierwszą i na zawsze. Z rzeką zaprzyAnny Liszcz. Przybył jednak niezawodny, jak zawsze, prof. jaźniałam się od najwcześniejszego dzieciństwa i w ryzyAdam Żuchowski, który na wezwanie ochoczo podejmuje kownych przygodach wystawiałam na próbę naszą wzatrud wielogodzinnej podróży, by choć na krótko pobyć w jemną zażyłość – czy to penetrowanie jej głębin, czy ślizga-

13
GAZETA FRYSZTACKA
niem się na łyżwach po niepewnej grubości lodzie czy też człowiek, który jest jego częścią. To ziemia, która jest Boża,
pływaniem na falach wezbranych.
więc wszystko, co jest zgodne z Jego prawem, jest dobre,
Druga laurkę przeznaczam dla ilustratora wierszy, Pana domaga się od ludzi, by nowe tworzyli i zmieniali jej oblicze.
Marka Hadro, który posługując się innym niż poeta środ- Ziemia Frysztacka także wysyła impulsy ku ludziom, szczekiem wyrazu – linią i kreską – wzmacnia duchowy walor gólnie ku jej gospodarzom odpowiedzialnym za postęp.
jego utworów. Tomik wierszy A. Żuchowskiego odbieram
W ramach nowoczesności, która wkracza ze wzmożojako doskonały duet wysokiej klasy artystów.
nym rozmachem do naszej gminnej prowincji, jest nowy, o
Sztuka rysunku p. Marka pozwala mi gładko przejść do wysokim standardzie most na Wisłoku. Domagała się go
bardziej ogólnego pojęcia poezji. Precyzyjnie określić się jej rzeka, która od prawieków żłobiła swoje koryto, a poszenie da. Encyklopedyczna definicja jest za słaba i niepełna, rzając dolinę, ukształtowała obecny krajobraz. Teraz rzeka
bo poezją jest piękno w każdym jego kształcie. Aby te tezę prosi o więcej – o uregulowanie jej nurtu i umocnienie brzeudowodnić, podeprę się autorytetem – wypowiedzią jedne- gów, by nie musiała po kawałku urywać i unosić z wodą
go z wieszczów romantyzmu, Cypriana Kamila Norwida. cząstek przynależnych ziemi.
Poezja zyskuje u niego znaczenie „tworzenia”, pierwiastka
Skoro mowa o postępie, nie można pominąć naszej świąkreatywności we wszelkiej działalności ludzkiej. W tym tyni. Łączy ona w sobie, jak należy, dawność i tradycję z
pojęciu, pod którym w pełni się podpisuję, poezją jest nowoczesnością. W pełni zaspakaja potrzeby duchowe pawszystko, co człowiek tworzy dla dobra i użytku publicz- rafian. Na co dzień znajdują oni w kościele ze starodawnym
nego. Do filozofii Norwida dodam garść własnych myśli. wyposażeniem ciszę i skupienie na osobisty kontakt z BoJak przebiega proces takiego pozytywnego działania? Za- giem. Nowoczesność wkracza do świątyni, gdy w doroczczyna się od marzeń. Odrzucając te egoistyczne, skierujmy ne wielkie święta tłumnie i zbiorowo, śpiewnie, muzycznie,
się ku wzniosłym, które same w sobie są poezja. A skąd się w feerii świateł i kolorów, wszystkimi dostępnymi w nabiorą marzenia?. Myślę, że z ziemi, z bezpośredniego i emo- szych czasach środkami wyrazu wielbią Pana Zastępów za
cjonalnego kontaktu z nią. W niej bowiem są korzenie życia Jego Narodzenie i Zmartwychwstanie. Nowoczesność wyi dobra i piękna. Przypomnijmy sobie, z jaką czcią pochylał raża się także w kontynuowaniu remontów, udogodnień,
się nad nią i całował nasz błogosławiony papież, Jan Paweł prac konserwatorskich, służących potrzebom wiernych i
II podczas swoich apostolskich podróży.
trwałości piękna zabytku.
Ziemia frysztacka pulsuje pięknem i rodzi artystów, nie
Z kolei należy powiedzieć o wyższym, bo duchowym
tylko tych profesjonalnych z wykształcenia, ale i domoro- wymiarze wymienionych osiągnięć ludzi natchnionych iskrą
słych, którzy z niebywałym często zapałem i oddaniem re- Bożą i posłusznych głosowi Ziemi. Nie można także pomializują swoje życiowe cele w różnych dziedzinach odkryte- nąć faktu, że i zbiorowość frysztacka miała w tym swój
go w sobie talentu – w malarstwie, rzeźbie, muzyce, foto- udział. I to właśnie w tej zbiorowości, w ludziach, zachodzą
grafice, hafciarstwie, metaloplastyce i wielu innych jeszcze pozytywne zmiany, które są największym dobrem Frysztakunsztach.
ciej Ziemi. Jej mieszkańcy stali się duchowo dojrzalsi, kulRodzimą twórczość artystyczną odkrywają, kształtują i turowo i moralnie wrażliwsi, co przekłada się w sposób
pielęgnują wszystkie powołane ku temu instytucje i ośrodki widoczny na kontakty międzyludzkie. Zanika wprawdzie
– szkoły, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, dawna zażyłość sąsiedzka, co nie zależy tylko od ludzi, ale
plebania i organizacje społeczne. Nad całokształtem czuwa od warunków narzuconym przez ustrój polityczny i histoorgan samorządowy, Urząd Gminy, który motywuje, spon- rię. To niekorzystne zjawisko społeczne rekompensują inne
soruje i organizacyjnie wspomaga wszelka działalność tych cechy, kształtowane przez współczesność – więcej życzliośrodków. To jeden łańcuch harmonijnego współdziałania. wości, uprzejmości, ofiarności i uśmiechów, które mówią
W każdym z jego ogniw są ludzie od marzeń, planowania i same za siebie.
realizacji poczętych w marzeniu dzieł. A wszyscy oni to liTeraz na koniec jeszcze słów kilkoro, wieńczących zmaderzy czynu społecznego, którego efekty są ewidentne i cza- gania się autorki z tematem. Była tu mowa o poezji i o insowo wymierne, bo dziś jest w naszej gminie i we Fryszta- nych wytworach ludzkiego ducha, a także o marzeniu i czyku inaczej niż niegdyś bywało. Oto niektóre tylko przykła- nie. Nie można więc pominąć milczeniem dzieł sztuki bardy. Nowe i rozbudowywane obiekty, których pozazdrościć dzo oryginalnych i niezwykle wymownych. Słynne „drzei zachwycić się nimi mogą przybysze z innych regionów woludy”, z rozmysłem uplasowane na najwyższej w okolikraju. Mamy piękny, nowoczesny Rynek, z gustem zapla- cy górze, na gogołowskim Dziole, są, według mnie, symnowany i zabudowany. Pomnik św. Floriana, jedyny w na- bolem tego, co pragnę w tym artykule udowodnić – że poszym mieście zabytek tego rodzaju o dwuwiekowej już tra- ezja użyźnia i czyni urodzajną duchowo Ziemię Frysztacką.
dycji. Został on przemieszczony ze środka placu niemal na Ona rodzi marzycieli, twórców i ludzi czynu. Drzewoludy
obrzeże, ale tak z rozmysłem wyeksponowany, że ze swe- to niby olbrzymy rodem z tej ziemi, które wychynęły z jej
go nowego lokum jest widoczny z daleka i przykuwa uwa- głębi na szczyt góry i wyciągają ku niebu swe ręce-konary,
gę przechodniów, szczególnie w sezonie, gdy nie przesła- głosząc tym niemym gestem zew ziemi. Spróbujmy go odniają go parasole barowego ogródka.
czytać!
Wiele można by mówić o zmianach, jakie dokonują się
J. Tymczak
we Frysztaku i okolicy. Dzieje się to za sprawą naturalnego
prawa ewolucji, któremu podlega cały kosmos, a więc i
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że zarabiam krocie a na koncie mam przynajmniej
dużą sumę pieniędzy, a ja nawet konta nie mam
w banku założonego. Zarabiam 6 dolarów na godzinę, ile jestem w stanie odłożyć? Czasem pracowałam 3 godziny rano, a czasem po południu. Raz mnie
jedna oszukała, a druga powiedziała, ze musi do leCzytając artykuł w Tygodniku Plus (Tygodnik Polonijkarza
i po robocie, musiałam siedzieć w domu. Jeżeli chony) „Slady na Eblis Island” stwierdziłam, że muszę podzi
o
sprzątanie,
to trafiło mi się w żydowskiej dzielnicy.
dzielić się kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi współczesnej wyprawy w poszukiwaniu chleba. W mojej rodzi- Musiałam myć podłogę na kolanach, o mopie i szczotce
nie życie stawało się coraz bardziej ciężkie, brak pracy, nikt nie marzył, podkładały mi pieniądze w pokojach, żeby
coraz wyższe opłaty, trudno było związać koniec z koń- sprawdzić czy nie ukradnę. Wstrętne obyczaje. Czasem
cem. Słyszałam z opowieści od znajomych, że może za dały napić się wody z kranu. Jak dzwonię do córki, to
Ocean do Ameryki można by było pojechać. Ameryka to wnuczka prosi o laptopa, modne ciuchy, to o rower, ale
piękny kraj, usłany różami, wymarzone Eldorado. Trzeba one nie wiedza jak ciężko muszę pracować. Mówię jej
więc spróbować tego dobrobytu, dlatego też postanowi- żeby się uczyła, żeby nie musiała tak jak ja na kolanach
łam wyjechać na obczyznę. Jestem osobą w starszym sprzątać. Rodzina w ogóle nie rozumie jak tu jest, bo nawieku, pomyślałam, pomogę córce i wnuczkom. Gdy sta- wet nie chcą tutaj przyjechać. Ale czy ja jak zjadę to czy
nęłam na tej obcej jeszcze wtedy dla mnie ziemi, czar prysł. będę poszanowana, bo tu dużo się o tym słyszy. Pewna
Okazało się, że opowieści moich znajomych nie miały po- kobieta, która miała jednego syna w Polsce, była w Stakrycia w rzeczywistości. Domy opuszczone, bez okien, nach parę lat i wysyłała swojemu ukochanemu jedynakonie mówiąć już o firankach, zamiast nich żaluzje lub gdzie- wi dolary, paczki. Całymi dniami pracując, kiepsko jadła,
niegdzie kartony. Na ulicach smieci. Doznałam szoku, ale bo nie miała czasu gotować. Pewnego dnia oznajmiła przez
będąc zaprawiona w boju, bo i w Polsce życie mnie nie telefon, że już nie da rady dalej tak żyć i pracować, więc
oszczędzało, znalazłam mieszkanie. Bardzo szybko. Nie wraca do Polski. Syn powiedział, że buduje duży dom, zrobi
było z tym problemu, dzwonisz i już się wprowadzasz, tyl- dla niej kuchnię, łazienkę i pokój, więc niech jeszcze ten
ko od pieniędzy zależy, gdzie będziesz mieszkać. Tutaj płaci rok zostanie i popracuje trochę, bo budowa nieskończona,
się za łóżko. W mieszkaniach przeważnie jest ciemno, mebli a dom wykończy luksusowo. Będzie żyć komfortowo, dłubrak, trzeba we własnym zakresie sobie kupić lub można go i szczęśliwie.
Matka uwierzyła synowi. Postanowiła nie wracać,
znaleźć na wysypisku śmieci. Cena za mieszkanie 2 poa
jeszcze
rok popracować. Po roku ta sama sytuacja, matka
kojowe, plus kuchnia ciemna i przedpokój, łazienka od 1000
mówi
przez
telefon, że nie ma siły już pracować i wraca,
do 1200 dolarów. W zimie, niestety, zimno, właściciel
oszczędza na rachunkach, więc nie grzeje. Nikt w Polsce a syn jej oznajmia, że wyjeżdża do Niemiec z rodziną, a na
dom trafił się kupiec więc go sprzedaje. Matka kupiła bilet
nie uwierzyłby jak się tutaj żyje.
Mieszkania, w których żyją emigranci są bardzo za- i wraca do kraju. Musi zobaczyć się synem. Nie widziała
niedbane, poznałam również nowe gatunki insektów, o któ- go przeszło 20 lat, wszystko się pozmieniało w Polsce,
rych istnieniu wcześniej nie wiedziałam: prusaki (karalu- począwszy od lotniska, na domach, ulicach, ludziach skońchy) nazywane tu „kakrociami” i pluskwy, z którymi wal- czywszy. Okazało się, że syn żadnego domu nie budował
czę od 20 lat, ale na razie żadnej walki nie przyszło mi a cały czas spędził przy piwie w knajpie. Był dom, ten
wygrać. Zaczęłam szukać pracy, nie znałam języka an- stary, który opuściła, zaniedbany i brudny. Syn w ogóle nie
gielskiego, więc cóż będę robić, tylko praca fizycznymi żył z żoną, bo ta go zostawiła – alkoholika, a dzieci też nie
chciały nawet o nim słyszeć.
pozostała – sprzątanie.
Matka nawet nie spotkała syna, bo nie wrócił do domu,
Ale żeby zdobyć taką prace musisz mieć telefon i saa
sama
zmarła miesiąc później z tej zgryzoty. Tak alkohol
mochód. Z pierwszym nie było problemu, ale samochód
zrujnował
znój matki z Ameryki.
był poza moim zasięgiem. Prace znalazłam w tzw. CleTakich historii jest mnóstwo. Niestety większość z nich
aring sernice czyli serwisie sprzątającym, gdzie musiałam
kończy
się podobnie. Wielu powracających do kraju to
zapłacić kaucje w wysokości tygodniówki, a ta okazała
ludzie
schorowani,
bo tutaj w Stanach opieka medyczna
się bezzwrotna.
jest
płatna,
trzeba
wykupić
ubezpieczenie, a na to ludzi
Praca była ponad moje siły, a nie zarabiałam kokosów,
bo i mieszkanie i opłaty trzeba było zapłacić, nie zostawa- często nie stać. Gorzej jest jak jesteś chory i trafisz do
ło mi nic. Do tego jeszcze nie mieszkałam sama, ale szpitala. Przykładowo jeden dzień w pobytu w szpitalu
z innymi emigrantkami. W jednym pokoju czasem 3-4 osoby kosztuje 3000 dolarów, nie mówiąc już o badaniach. Poza
mieszkają. Każdy ma swoje humory, trzeba to wszystko tym, ci którzy są nielegalnie, boją się nalotów immigration,
znosić. Były przypadki, że jedna kobieta drugiej złamała czyli służb, które deportują nielegalnych emigrantów i nie
rękę lub nogę, bo się pobiły. A o co? O opłaty, jedna nie mogą wykupić ubezpieczenia, a prywatnie lekarze są barchciała dać więcej na opłaty, np. telefon – bo więcej dzwo- dzo drodzy. A tam gdzie pracują, czyli np. na budowach
niła do rodziny. Były bardzo nerwowe, bo każda ciężko o wypadek nietrudno. Tak więc czasem ktoś umiera za
pracowała na grosz. W Polsce córka z rodziną myślała, Oceanem, a rodzina musi sprowadzić ciało za około 4000

Mój wielki American Dream.
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dolarów. Małżeństwa się rozpadają, czasem
WYKREŒLANKA
alkohol też wciągnie i nie ma nikogo, kto mógłWykreœl wyrazy zwi¹zane z matematyk¹ (pionowo, pozioby ci pomóc, bo rodzina daleko. Mój majątek
mo, po przek¹tnych lub wspak), pozosta³e litery czytane
to moja walizka, która trzymam pod łóżkiem
rzêdami poziomymi utworz¹ rozwi¹zanie.
i wspomnienia z Polski, o rodzinie, znajomych,
beztroskich latach młodości. Tutaj czas płynie
bardzo szybko, ale to czas pracy i tylko pracy.
Ludzie tutaj są zazdrośni przede wszystkim
o papiery, wielu jest tutaj nielegalnie, więc się
boją . Jeżeli już się zdecydują wyjechać do Polski, to już tutaj nie wrócą, więc jest bardzo ciężko. Z jednej strony chcesz pomóc rodzinie finansowo, a drugiej psychicznie nie wytrzymujesz. Znowu zaciskasz zęby i idziesz sprzątać,
chociaż kręgosłup, nogi i ręce bolą niemiłosiernie. Zawsze będziesz tutaj obywatelem drugiej kategorii i nikt cię nie będzie traktował na
równi z rodowitym Amerykaninem. A jeżeli
zdecydujesz się na powrót, to na lotnisku czeka na ciebie przeprawa jak z filmu o terrorystach. Tak umęczą tym skanowaniem, że trudno później trafić do samolotu, zwłaszcza, że
upał w lecie tutaj niesamowity. 100 Fahrenheitów czyli ok. 40 stopni Celsjusza. Ciężko oddychać, nie mówiąc jak musisz w takich warunkach pracować, a przecież nie masz wyjścia.
„Gienia”
Nale¿y wykreœliæ wszystkie wyrazy i podaæ has³o. Udanej

Kolejny sukces LGD

zabawy.

Tradycyjne potrawy na medal.
Kolejny raz, u schyłku roku,
Urząd Marszałkowski zorganizował Konkurs „Stół Bożonarodzeniowy” dla Lokalnych Grup
Działania z naszego regionu. Biorąca w nim udział reprezentacja
Stowarzyszenia CzarnorzeckoStrzyżowska LGD, składająca
się z Kół Gospodyń Wiejskich
z Godowej (gm. Strzyżów) i Przybówki (gm. Wojaszówka), zdobyła III miejsce, powtarzając tym
samym sukces sprzed roku.
W konkursie udział wzięło
17 LGD z Podkarpacia. Stoły umieszczone w holu budynku Urzędu Marszałkowskiego dosłownie pękały od tradycyjnie przyrządzonych potraw i ozdób świątecznych. Choinki zdobiono wyrobami ze słomy i bibuły. Natomiast na
stołach królował tradycyjny karp w asyście potraw z kapusty i grzybów, nie zabrakło też tradycyjnych pierogów
z szeroką gamą nadzień i oczywiście ciast.
Wigilijne dania przygotowano zgodnie z przepisami
i tradycjami charakterystycznymi dla tej części regionu,

w której pochodzą KGW. Każda z grup zaprezentowała
po kilkanaście potraw. Jedna z nich została przedstawiona do oceny komisji konkursowej. Ponieważ naszą reprezentację tworzyły dwa KGW jurorzy uznali za zasadne,
aby ocenie poddać dwa dania.
Dania na medal
Wygrał “Barszcz grzybowy z uszkami i pierożkami z fasoli” przygotowany
przez LGD “Serce Roztocza”, drugie miejsce przypadło “Kapuśniaczkom
z barszczem” zrobionym
przez LGD “Kraina nafty”,
a trzecie zdobyły potrawy
wystawione przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD „Moczka wigilijna staropolska” oraz „Pstrąg faszerowany łososiem w galarecie. Natomiast pozostałym grupom przyznano wyróżnienia.
- Konkurs jest ważnym elementem pracy Lokalnych
Grup Działania, gdyż pokazuje ich potencjał - podkreśla
Wiesław Baranowski, dyrektor Departamentu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
tekst i foto: Andrzej Łapkowski
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nych placówek oświatowych
ZE SPORTU SZKOLNEGO
oraz nauczyciele wychowania
fizycznego. Wszyscy zebrani
zgodnie podkreślali potrzebę
rozwijania i kontynuacji działań w obszarze tak ważnym,
jakim jest sport szkolny; zaPo raz kolejny okazało się, że uczniowie ze Szkoły
uważali zaangażowanie naPodstawowej nr1 i Gimnazjum Publicznego nr1 we Fryszuczycieli wychowania fizycztaku są najlepsi w powiecie strzyżowskim we współzanego, którzy w niełatwych, spewodnictwie sportowym za poprzedni sportowy rok szkolcyficznych przecież warunkach
ny 2010/2011, odpowiednio w ramach Igrzysk MłodzieXXI wieku (internet, komputer i inne łatwo dostępne kuży Szkolnej i Gimnazjady. Szkoła podstawowa zwyciężyła
szące młodzież formy spędzania wolnego czasu ), mobilipiąty rok z rzędu w tej klasyfikacji, więc można śmiało
zują i zachęcają uczniów do zmagań z własnym wysiłpowiedzieć, że nie jest to dzieło przypadku!.
kiem fizycznym, czego wynikiem są wysokie wyniki sporObie szkoły zostały wyróżnione na spotkaniu podsutowe naszych dzieci w powiecie i województwie.
mowującym sportowy rok szkolny 2010/2011, które odbyJednym z czynników zrozumienia przez nasze władze
ło się w niewątpliwie najładniejszym obiekcie oświatowym
samorządowe, tak ważnej sprawy, jaką jest potrzeba rupowiatu strzyżowskiego, w Gimnazjum im. Orląt Lwowchu dla dzieci i młodzieży w formie zorganizowanej, jest
skich w Wiśniowej.
reaktywowanie klasy sportowej przy Szkole PodstawoDyrektorzy wyróżnionych szkół otrzymali z rąk przedwej we Frysztaku. Obecna klasa sportowa realizuje prostawicieli władz samorządowych Starostwa Powiatowegram o profilu „piłka nożna”. Nowo powstała klasa znalago w Strzyżowie piękne puchary, dyplomy oraz sprzęt sporzła pierwszego sponsora w osobie Pana Jana Wnęka, do
towy. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele rzektórego w imieniu dzieci i własnym kieruję słowa podzięszowskiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele Podkowania. Pan Jan Wnęk ufundował wszystkim uczniom
karpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportobilety na basen , dzięki czemu mogliśmy uruchomić wywego. Zebrani zgodnie podkreślali olbrzymi wkład pracy i
jazdy na pływalnię i włączyć w proces szkolenia sportozaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do tak
wego pływanie. Sądzę, że to dobry krok w kierunku eduspektakularnego sukcesu naszej gminy. Frysztackie szkoły
kacji naszego frysztackiego społeczeństwa na drodze do
świetnie wypadły w klasyfikacji wojewódzkiej wojewódzwychowania do rekreacji w dorosłym życiu, a i niewątplitwa podkarpackiego, albowiem Szkoła Podstawowa
wie jego zdrowotnym aspekcie.
z Frysztaka na sklasyfikowane 747 placówki uplasowała
W związku z tym, że wiele imprez sportowych przesię na 25 miejscu, a frysztackie gimnazjum zajęło 29 miejprowadzaliśmy na obiektach GOSiR we Frysztaku, szczesce na 480 sklasyfikowanych szkół. W klasyfikacji gmin
gólnie biegi przełajowe i wszelkiego rodzaju turnieje piłcałego województwa gmina Frysztak uplasowała się na
karskie, dziękuję zarówno Dyrektorowi Panu Wojciecho23 miejscu na 159 gmin, które uczestniczyły we współzawi Arciszewskiemu, jak i całemu personelowi technicznewodnictwie(w tej klasyfikacji sumuje się punkty zdobyte
mu tej instytucji za przychylność i wyrozumiałość dla naprzez szkoły podstawowe i gimnazja). Nadmienić także
szych małych i młodych sportowców. Dzięki staraniom
należy, że w rywalizacji tej biorą również udział wszystkie
załogi GOSir-u zawsze mogliśmy liczyć na bardzo dobrze
gminy–miasta z naszego województwa. Bardzo dobra
przygotowane trasy i boiska sportowe.
współpraca pomiędzy Wójtem Panem Janem Ziarnikiem,
Dziękując wszystkim za współpracę przy realizacji nawładzami samorządowymi gminy, dyrektorami szkół oraz
szego gminnego programu pt. ”Wychowanie dzieci i młonauczycielami wychowania fizycznego owocuje tak wydzieży przez sport”, zapraszam Państwa do obejrzenia
sokimi wynikami sportu szkolnego naszej gminy.
krótkiej relacji z powiatowego podsumowania sportowe…..
go roku szkolnego 2010/11w internetowej TV POŁUPodobnie jak w powiecie także w naszej gminie proDNIE Jasło, która obecna była na w/w. uroczystości.
wadzimy współzawodnictwo sportowe między szkołami
i organizujemy podsumowujące spotkania. Tym razem spoAKTUALNE WYNIKI NASZYCH SZKÓ£ W RÓ¯tkaliśmy się jak zwykle gościnnym Zespole Szkół w GoNYCH KLASYFIKACJACH:
gołowie. W świątecznej już atmosferze, gdyż było to
16-tego grudnia 2011r. ogłaszaliśmy wyniki gminnego
Klasyfikacja wojewódzka szkół podstawowych (sklawspółzawodnictwa sportowego, a także dzieliliśmy się
syfikowano 747 szkoły): 25 miejsce zajęła SP FRYSZwłasnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem, które jeszTAK (najwyższe ze szkół w powiecie), 288 miejsce - SP
cze bardziej pozwolą na podniesienie rangi sportu szkolGOGOŁÓW, 352 miejsce - SP GLINIK GÓRNY, 361
nego w naszej gminie. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Wójt
miejsce - SP LUBLA, 738 miejsce - SP STĘPINA
Jan Ziarnik, przedstawiciel samorządu gminy Pan Lesław
Klasyfikacja wojewódzka gimnazjów (sklasyfikowaMocek, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjneno 480 gimnazja): 29 miejsce - GP FRYSZTAK (najwyżgo Szkół Pani Halina Kolanko, Dyrektorzy poszczegól-
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sza lokata z powiatu), 142 miejsce - GOGOŁÓW, 206 raz, napisany przeze mnie przy współudziale Pani mgr inż.
miejsce - LUBLA
Haliny Kolanko projekt, uzyskał akceptację Ministerstwa
Klasyfikacja wojewódzka gmin (sklasyfikowano 159 Sportu na ten rodzaj działań i otrzymaliśmy dotację z puli
gmin): 23 miejsce - gmina Frysztak - 697 pkt, 31 miejsce - ministerialnej w kwocie 17.500 zł. Po wyasygnowaniu
miasto i gmina Strzyżów 580- pkt.
przez naszą gminę kwoty w identycznej wysokości, uruKlasyfikacja we współzawodnictwie powiatowym szkół chomiliśmy naukę pływania dla dzieci i młodzieży ze
podstawowych (sklasyfikowano 33 szkoły): 1 miejsce - wszystkich szkół naszej gminy. Dzięki takim rozwiązaniom
SP FRYSZTAK - 538 pkt. 2 miejsce - MZS STRZYŻÓW z systematycznej nauki pływania od marca do listopada
– 374 pkt. 3 miejsce - SP 1 PSTRĄGOWA – 228 pkt.
2011r. (z przerwą wakacyjną) skorzystało 90 uczniów. ProKlasyfikacja we współzawodnictwie powiatowym gim- gram zawierał: transport autokarowy, opiekę nauczycieli
nazjów (sklasyfikowano 19 gimnazjów): 1miejsce - podczas przewozu dzieci na zajęcia, opiekę przed i w trakFRYSZTAK – 593 pkt., 2 miejsce - Pstrągowa - 344 pkt, cie zajęć oraz naukę pływania, którą prowadzili instrukto3 miejsce - LUTCZA - 331 pkt, 7 miejsce - MZS Strzy- rzy. Program zakończył się zawodami pływackim, w różżów - 192 pkt.
nych kategoriach i stylach, a wszyscy uczestnicy otrzyNajlepsze wyniki w województwie w poszczególnych mali pamiątkowe dyplomy.
dyscyplinach:
Składam podziękowania Panu Jerzemu Marczakowi
- szkoły podstawowe: brązowy medal w Finale Woje- za niezawodność przy realizacji części programu dotycząwódzkim w czwórboju chłopców - SP Frysztak, brązowy cego transportu, a także wszystkim nauczycielom spramedal w Finale Wojewódzkim w sztafecie 4x100 metrów wującym opiekę i nadzór nad bezpieczeństwem naszych
dziewcząt - SP Frysztak, 8 miejsce w Finale Wojewódz- uczniów biorących udział w programie.
kim w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tak duSP Frysztak, 13-18 miejsce w województwie w sztafeto- żych sukcesów w sporcie szkolnym dzieci i młodzieży
wych biegach przełajowych (III m. w rejonie) chłopców - z terenu naszej gminy, życzę realizacji wszelkich zamieSP Frysztak, 19-24 miejsce w województwie drużynowo rzeń sportowych w obecnym roku.
w tenisie stołowym (IV m. w rejonie) dziewcząt - SP GoKOORDYNATOR GMINNEGO
gołów
SPORTU SZKOLNEGO
- gimnazja: V miejsce w piłce ręcznej w wojewódzmgr Leszek Jędrysik
twie chłopców - Gimnazjum we Frysztaku, 10-12 miejsce
w piłce ręcznej w województwie (II m. w rejonie) dziewcząt - Gimnazjum we Frysztaku, VI miejsce w piłce koszykowej w województwie chłopców - Gimnazjum we
Frysztaku, 13-18 miejsce w piłce koszykowej w województwie (III m w rejonie) dziewcząt - Gimnazjum we Frysztaku, VI miejsce drużynowo w tenisie stołowym w wojeWielu z Was, drodzy Czytelnicy, interesuje siê fotowództwie dziewcząt - Gimnazjum w Gogołowie
grafi¹. Dziêki „cyfrówkom” wykonujecie setki rozmaitych
Ponadto indywidualnie: VI miejsce w skoku w dal
zdjêæ z ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego. Wiêkszoœæ
w Finale Wojewódzkim - Nieroda Nikolina z Frysztaka,
tych kadrów pozostaje na kartach pamiêci naszych apaX miejsce w biegu na dystansie 600m. w Finale Wojeratów lub komputerów (zdjêcia papierowe to ju¿ niestewódzkim - Filip Paulina z Frysztaka.
ty rzadkoœæ). Wiele z tych zdjêæ zas³uguje na to, by obejrza³o je szersze grono ludzi. St¹d propozycja byœcie przeAKTUALNE WYNIKI GMINNEGO WSPÓ£ZAsy³ali do nas (Redakcji GF) wybrane przez siebie zdjêcia,
WODNICTWA SPORTOWEGO SPORTU SZKOLNEktórymi chcielibyœcie siê podzieliæ, pochwaliæ. Temat doGO 2010/2011
wolny. Nie jest to konkurs dla profesjonalistów. Liczymy
na zdjêcia ciekawe, intryguj¹ce, œmieszne, itp., ka¿de bêSZKOŁY PODSTAWOWE: 1 miejsce - SP FRYSZdzie mile widziane.
TAK - 968 pkt., 2 miejsce - SP GOGOŁÓW - 634 pkt.,
Zapraszamy do przysy³ania takich fotografii w for3 miejsce - SP LUBLA - 625 pkt., 3 miejsce - SP GLImie elektronicznej (adres: gazeta@frysztak.pl) lub paNIK GÓRNY - 625pkt., 5 miejsce - SP CIESZYNA pierowej (adres: Gminny Oœrodek Kultury, Twierdzxa 1, 38327pkt., 6 miejsce - SP STĘPINA - 102 pkt.
130 Frysztak). Mo¿na te¿ przyjœæ osobiœcie do Oœrodka.
GIMNAZJA: 1 miejsce - FRYSZTAK - 455pkt.,
Z koñcem ka¿dego miesi¹ca Redakcja wybierze naj2 miejsce - LUBLA - 417pkt., 3 miejsce - GOGOŁÓW ciekawsze zdjêcie, które bêdzie zamieszczone w kolejnym
251 pkt., 4 miejsce - STĘPINA - 113pkt.
wydaniu gazety i na stronie internetowej.
Na koniec roku z nades³anych zdjêæ zostanie wybraJak co roku, nasza gmina, podejmując działania wspiena Fotografia Roku, a jej autor otrzyma specjaln¹ narające rozwój aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, realizowała zadania wynikające z programu mini- grodê. Zaczynamy od marca.
Zapraszamy do udzia³u w naszej zabawie.
sterialnego, dotyczącego popularyzacji pływania. Kolejny
Redakcja
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FREESTYLE CZYLI
AKROBACJE Z PI£K¥

GAZETA FRYSZTACKA
kę i organizacje zawodów, zapewniając że za rok na II podkarpackim festiwalu freestyle football na pewno się
zjawią.
www.frysztak24.pl

PI£KA HALOWA W
GOGO£OWIE

Uroczystego wręczenia nagród dokonał z-ca Wójta Gminy Frysztak pan
mgr Adam Filip.
Wszystkim serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Zapraszam do galerii na fotorelację
z turnieju.
J. Pasek

BIEG POD GÓRKÊ
10 lutego br. W sali sportowej Zespołu Szkół w Gogołowie odbył się
„I OTWARTY PODKARPACKI
FESTIWAL FREESTYLE FOOTBALL”. W zawodach wystartowało
18 freestylerów z Podkarpacia, Śląska, Małopolski, Lubelszczyzny. Zawody odbywały się w systemie pucharowym, słabszy odpadał. Zawodnicy startowali w parach, a 3 minutowe występy były oceniane przez jurorów, ważny był styl oraz trudność
trików wykonywanych przez sportowców, którzy brali udział w zawodach. Zwycięzcą I festiwalu został
reprezentant naszej gminy Konrad
DYBAŚ z Cieszyny.
I Podkarpacki Festiwal Footballu
otworzył dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata, po przywitaniu zawodników, gości i kibiców, głos zabrał prezes rzeszowskiego OZPN pan Kazimierz Greń, po przemówieniach pan
Wójt Gminy Frysztak oficjalnie otworzył I podkarpacki festiwal freestyle football. Zawody odbywały się systemem pucharowym - słabszy odpadał, po przeprowadzeniu zawodów,
rozdaniu nagród, pucharów oraz pamiątkowych dyplomów zawodnicy
podziękowali sobie za sportową wal-

5 lutego br. w Zespole Szkół w Gogołowie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Wójta Gminy Frysztak. W turnieju wzięło
udział pięć drużyn, które wspaniale
walczyły o zwycięstwo. Na początku
odbyło się losowanie drużyn, następnie dyrektor GOSiR Frysztak pan mgr
Marek Armata i dyrektor Zespołu
Szkół w Gogołowie pan mgr Krzysztof Niekowal przywitali zawodników
i oficjalnie rozpoczęli turniej.
Po emocjonującej rywalizacji zwycięstwo objęli:
I miejsce - „Grunwald” Budziwój
II miejsce - „Strzelec” Frysztak
III miejsce - „Chemik” Pustków
IV miejsce - „Rzemieślnik” Pilzno
V miejsce - „Skarbek” Gogołów.
Najlepszym zawodnikiem został Bartłomiej Kalandyk z drużyny „Grunwald” Budziwój. Wyróżniona została
także Natalia Balicka - jedyna zawodniczka turnieju, która reprezentowała
drużynę „Skarbek” Gogołów.

12 lutego br. W piękną słoneczną
niedzielę, na zakończenie ferii zimowych, odbył się Pierwszy Frysztacki
Bieg „pod górkę”. Trasa biegu usytuowana była w Kobylu i liczyła blisko
500 metrów, przy różnicy wzniesień
100 metrów. Do startu w Pierwszym
Frysztackim Biegu „pod górkę” zgłosiło się około 25 uczestników.
Najmłodszą uczestniczką pierwszego frysztackiego biegu „pod górkę” była Melania Wojciechowska, która dzielnie pokonała całą trasę. Chociaż było troszkę zimno to atmosfera wśród uczestników była bardzo
bardzo gorąca. Każdy z uczestników
na metę wbiegał z uśmiechem na
twarzy. Na zakończenie biegu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na
ciepłą herbatkę oraz rozdanie medali
i pamiątkowych pucharów.
info: GOSIR

O PUCHAR MENADERA SPORTU

1 lutego br. Drużyna „Ziber Taxi”
Strzyżów zwyciężyła w turnieju siatkarskim rozegranym o puchar Menedżera Sportu, miejsce II zdobył zespół
z Kalembiny, drużyna GOSIR Frysztak uplasowała się na miejscu III.
Turniej został rozegrany na bardzo
wysokim poziomie. Był to pierwszy
turniej rozegrany na nowo zmodernizowanej sali z udziałem drużyn spoza
Frysztaka.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał pan Krzysztof Niemiec, który był sędzią głównym.
Punktacja: „Ziber Taxi” Strzyżów
3:2,3:0 – 5 pkt. Kalembina: 2:3,3:1 –
4pkt. GOSIR Frysztak: 0:3,1:3 – 0 pkt.
Gratulujemy zwycięzcy!!!!
Serdecznie dziękujemy drużynom
z przybycie oraz panu krzysztofowi
niemcowi za poświęcony czas oraz
sprawne i profesjonalne przeprowadzenie zawodów.
info: GOSIR

CHÓRALNY
KONCERT KOLÊD

GAZETA FRYSZTACKA
sław Bogaczewicz, pan Wójt Jan
Ziarnik i Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Armata wręczyli
dyrygentom pamiątkowe dyplomy
i upominki. Na zakończenie ks. dziekan Emil Midura serdecznie wszystkim podziękował i złożył noworoczne
życzenia. Tradycyjnie wszystkie chóry razem z parafianami wykonały
wspólnie kolędę.
inf.wł.

KOLÊDOWANIE
NA „FLORIANIE”

26 grudnia br. we Frysztaku na
Placu Św. Floriana rozbrzmiały piękne polskie kolędy. Dla mieszkańców
i gości, którzy przybyli na Plac Św.
Floriana zaśpiewał zespół „Allegro”.
Dużą niespodziankę przygotował zespół „Twierdzanie”, który wystąpił
z przedstawieniem świątecznym.
W pięknych kostiumach i z dużym poczuciem humoru „Twierdzanie” zintegrowali się z publicznością. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali
kolędy. Dziękujemy za wspaniałe kolędowanie!
J.Pasek

NOCNE
WÊDROWANIE

6 stycznia br. W Kościele Parafialnym we Frysztaku odbył się IV
Koncert Kolęd „Chwalmy Boże Dziecię”. W koncercie udział wzięło pięć
chórów: z Pstrągowej, Czudca, Gogołowa, Radymna i Frysztaka. Chóry
wykonały po dwie kolędy. Po zakończeniu koncertu ks. proboszcz Bogu-
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9 lutego br. Po raz dziewiąty udało
się zdobyć szczyt Chełmu. Kto był na
tej górze, powie, że to łatwizna. Owszem, w lecie, w słonecznych promieniach. Ale w ciemnościach, w śniegu
po kolana, w 15-stopniowym mrozie
wyglada to inaczej. I chyba te trudne
warunki sprawiły, że chętnych było
niewielu. Ale nikt ni mógł narzekać na
zimno. Wędrówka w głębokim śnie-

gu to wielki wysiłek a ciemności
wokół dodają emocji. Dotarliśmy do
kapliczki, chwila zadumy i szybki
marsz z górki. Pod lasem zapłonęlo
ognisko, które efektownie wytopiło
„studnię” w głębokim śniegu. Kiełbasa w takich okolicznościach smakuje jak nigdy. Warto się trochę pomęczyć, by przeżyć coś niepowtarzalnego. Zapraszamy w przyszłym roku.
empe.

KARMNIKOWE
ZAWODY

11 lutego br. w Gminnej Bibliotece
Publicznej we Frysztaku rozstrzygnęły się pierwsze karmnikowe zawody.
W pierwszej edycji wystartowało pięć
karmników stworzonych przez młodych mieszkańców Gminy Frysztak.
Komisja zgromadzona w GBP od
10.00 rano liczyła ptaki, które zaglądały na posiłek do konkursowych
karmników. Po dwóch godzinach
o 12.00 konkurs zakończył się.
W pierwszej edycji karmnikowych
zawodów najwięcej ptaków odwiedziło karmnik Kuby Stadnickiego, na drugim miejscu uplasował się Kacper
Bryda, trzeci był Jasiu Boroń, czwarty Bartek Orzechowski a piąta Emilka Machowska. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
www.frysztak24.pl

