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W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. na stadionie Równie
Nie zabrakło tradycyjnych potraw, pyszne pierogi
w Gogołowie odbył się II Podkarpacki Festiwal Kultury z kapustą, gorące proziaki pieczone na blasze ze swojskim
Ludowej „Narodziny Chleba - Mleczna Droga”. Głównym masełkiem i wiele innych przysmaków przygotowali rodzice
organizatorem było Stowarzyszenie „GOGOŁÓW BEZ z Rady Rodziców Zespołu Szkół w Gogołowie.
GRANIC”.
Panie ze Stowarzyszenia „Gogołów bez Granic”
Festiwal rozpoczął się o godzinie 14 zabawami dla przygotowały między innymi: wspaniałe ciasta, chleb ze
najmłodszych, były wyścigi z jajkiem na łyżce, rzuty smalcem, nalewki.
ziemniakami do koszyka, zjeżdżalnia, basen z kulkami
Podczas festiwalu zaprezentowano piękne Wieńce
i przejażdżki kucykami.
Dożynkowe, które zostały nagrodzone przez Wójta Gminy
Barwnym korowodem z muzyką i pięknie przystrojonymi Frysztak pana Jana Ziarnika.
zaprzęgami konnymi wjechali na stadion Miłośnicy Tradycji
Uczestnicy festiwalu mogli zobaczyć i kupić dzieła
i Muzyki Ludowej z Gogołowa, którzy przez cały festiwal rodzimych artystów zrzeszonych w Ekomuzeum „Góry
wozili przybyłych gości po trasach: „Piaskowa”, „Leśna”, Wolności”. Artyści zaprezentowali m.in.: rzeźby, obrazy,
„Muzealna”.
biżuterię z filcu, ozdoby ze słomy, kwiaty z bibuły, kowalstwo
Artys tyczną c zę ść rozpoczęły prze ds zkolaki artystyczne.
z Publicznego Przedszkola w Gogołowie tańcami ludowymi.
Inni członkowie ekomuzeum wystawili swoje wyroby,
Po wesołych tańcach wystąpił teatr szkolny z Zespołu Szkół takie jak: miody, swojskie jadło, nalewki oraz potrawy
w Gogołowie „Srebrny Pająk” z zabawnym przedstawieniem wegetariańskie. Festiwal zakończyła potańcówka na której
„Sądny dzień”.
wszyscy doskonale się bawili. Grał zespół „Reflex”.
Kolejnymi zespołami, które wystąpiły dla licznie
Piękna pogoda, występy zespołów i liczne atrakcje
zgromadzone j public znoś ci były: Ka pe la Ludowa sprawiły, że II Podkarpacki Festiwal Kultury Ludowej
„Gogołowianie”, Zespół Śpiewaczy z Gogołowa, Kapela w Gogołowie był bardzo udany i upłynął w miłej atmosferze.
Ludowa „Wiśniowianie” z Wiśniowej, Zespół śpiewaczy
Patronem medialnym festiwalu byli: Frysztak24.pl, Radio
„Twierdzanie”, Kapela Ludowa Miłośników Tradycji i Muzyki Rzeszów, Jasło4u.pl, Strzyżowiak.pl, iTVP Południe.
Ludowej z Gogołowa oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany”, Patronat honorowy: Starosta Strzyżowski, Wójt Gminy
który zaprezentował piękne tańce rzeszowskie oraz tańce Frysztak.
Starej Warszawy.
Współorganizatorzy: Zespół Szkól w Gogołowie, GOK
Podczas festiwalu odbyło się przedstawienie „Mleczna Frysztak, GOSiR Frysztak, GZK Frysztak, OSP Gogołów,
Droga” w trakcie, którego wyrabiano ser i masło, oczywiście KGW Gogołów, MKS „Skarbek” Gogołów, GBP Frysztak,
wszystkiego można było skosztować. Była także wystawa Miłośnicy Tradycji i Muzyki Ludowej z Gogołowa, „Ziemia
eksponatów związanych z obróbką mleka.
Frysztacka” Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju.
tekst i foto:Joanna Pasek

„Czas na aktywność w gminie Frysztak”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku rozpoczął piąty rok realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Frysztak” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutację uczestników projektu zakończono 29 lutego 2012 roku. Grupa 18 osób trwale korzystających z pomocy finansowej tut. GOPS zakwalifikowanych do udziału w projekcie (15 osób długotrwale
bezrobotnych i 3 osoby – rolnicy opłacający składkę KRUS) zakończyła udział w pierwszych instrumentach aktywnej integracji – wsparciu psychologicznym oraz doradztwie zawodowym, które miały na celu
określenie ścieżki zawodowej i odpowiedni dobór kursów zawodowych. W dalszej kolejności realizowane
będą badania z medycyny pracy oraz w razie potrzeby badania specjalistyczne. Następnie uczestnicy
projektu rozpoczną udział w wybranych kursach zawodowych.
Jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych przy realizacji projektu będzie – jak w poprzednich latach - kontrakt socjalny, którego wdrożenie przyczyni się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób
będących klientami pomocy społecznej. Wsparcie udzielane w ramach kontraktu socjalnego wymaga zaangażowania i odpowiedzialności osoby, do której pomoc jest kierowana. Ważnym zadaniem projektu jest
również wsparcie instytucjonalne Ośrodka Pomocy Społecznej.
Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak lub pod nr tel. (017) 2777925.
Zespół projektowy
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7x50 m, później drużyny rywalizowały w ćwiczeniu
bojowym a końcowa klasyfikacja ukształtowała się
następująco:
- w grupie MDP Dziewcząt: I miejsce zajęły OSP
Twierdza;
- w grupie MDP Chłopców: I miejsce OSP Twierdza,
II miejsce OSP Pułanki, III miejsce OSP Cieszyna,
IV miejsce OSP Kobyle oraz V miejsce OSP Frysztak;
- w grupie C: I miejsce OSP Twierdza, II miejsce OSP
Cieszyna, III miejsce OSP Stępina;
- w grupie A2: I miejsce OSP Glinik Górny, II miejsce
OSP Cieszyna;
- w grupie A1: I miejsce OSP Twierdza-II, II miejsce
W tej „branży” szybkość jest sprawą kluczową.
OSP Gogołów, III miejsce OSP Lubla, IV miejsce OSP
Frysztak, V miejsce OSP Kobyle, VI miejsce OSP Glinik
W dniu 26 sierpnia 2012 r. odbyły się Gminne Zawody
Dolny-I, VII miejsce OSP Glinik Górny, VIII miejsce OSP
Sportowo – Pożarnicze, w których udział wzięło 26 drużyn.
Cieszyna, IX miejsce OSP Widacz, X miejsce OSP Glinik
Zawody odbyły się w 5 kategoriach:
Średni, XI miejsce OSP Pułanki, XII miejsce OSP
- Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt do
Twierdza-I, XIII miejsce OSP Glinik Dolny-II, XIV miejsce
lat 16 (1 drużyna),
OSP Stępina oraz XV miejsce OSP Huta Gogołowska.
- Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców do
Wszystk im zwycięzco m gr atulujemy su kcesu
lat 16 (5 drużyn),
a pozostałym u czestn iko m życzymy po wod zen ia
- C – kobiety powyżej 16 lat (3 drużyny),
w przyszłorocznych zawodach, na które serdecznie
- A2 – mężczyźni od 16 do 18 lat (2 drużyny),
zapraszamy.
- A1 – mężczyźni powyżej 16 lat (15 drużyn).
Zarząd Oddziału Gminnego
Najpierw przeprowadzona została sztafeta pożarnicza
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
- Panu Tomaszowi Guz za
Dyr ek to r Pr zedszk ola
przygotowanie nagłośnienia;
Publicznego we Frysztaku oraz
- Panu Dawidowi Kopeć
Rada Pedagogiczna i dzieci
za
możliwo ść k up ienia
p ragn ą wyrazić serd eczn e
pysznych lodów;
podziękowania za okazaną nam
- Całemu Per sonelowi
p omoc i o so biste zaPrzed
szko la za wysiłek
angażowanie w zorganizowaniu
włożony w to, aby ta impreza
Święta Rodziny – Mamy, Taty
mogła się odbyć;
i Dziecka, które odbyło się
- Rod zico m i in nym
16 czer wca 2012r. w sali
Osobom, którzy włączyli się w
gimn astycznej SO SW w e
organizację imprezy.
Frysztaku.
Serdecznie dziękujemy za
Serdeczne podziękowania
o
fiar
ow an ą nam po mo c
kierujemy dla:
naszym SPONSOR OM :
- Pani Dyrektor SOSW we
Frysztaku Agacie Wyciślak za udo stęp nien ie sali Bogusławie i Grzegorzowi Greli, Jolancie i Wojciechowi
Muszyńskimh, Marii Steczkowskiej-Szopa i Dariuszowi
gimnastycznej oraz bardzo życzliwe przyjęcie;
- Członkom Rady Rodziców za pomoc, zaangażowanie Szopie, Władysławie i Tadeuszowi Chmura, Sylwii Błoniarz
i poświęcony czas;- Wszystkim Pracownikom SOSW, i Marzenie Płoucha, Sklepowi Delikatesy Centrum
którzy pomogli przygotować salę na przyjęcie naszych z Frysztaka, Hurtowni „Golden” Jasło, Firmie FHU
SCROLLNET z Frysztaka.
Gości;
Słow a po dzięk ow an ia kier ujemy r ów nież d la
- Panu Pawłowi Armata za przygotowanie dekoracji
pracowników Biblioteki Publicznej we Frysztaku za
na tę uroczystość;
- Pani Agacie Skiba za poprowadzenie wspólnej całoroczną współpracę, która owocuje samymi pięknymi
d oznaniami po dczas wspó ln ych sp otkań
zabawy;
z wychowankami. Dziękujemy również za
- Panu Grzegorzowi
”Jedynie prawdziwy człowiek
współprace Gminnemu Ośrodkowi Kultury
Dyk as za ak ompaZauważy potrzeby innego człowieka.
i Ochotniczej Straży Pożarnej we Frysztaku.
niowanie podczas dzieJedynie człowiek wielkiego serca
DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA
cięcych występów;
Wyciągnie doń pomocną dłoń…”
tekst: K. Chmura-Tęcza

Zmagania KGW z terenu LGD

KALEJDOSKOP
TRADYCYJNYCH
SMAKÓW
Prezentacja potraw tradycyjnych
„LGD od kuchni” to nowy pomysł
Sto warzyszenia Czar no rzecko Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
na promocję tradycyjnej żywności.
Impreza odbyła się na stadionie
sportowym w Wiśniowej w połowie
lipca. Przedsięwzięcie ma szansę stać
się imprezą cykliczną.
Celem imprezy była promocja
tradycyjnej kuchni regionalnej z terenu
LGD. Do udziału w prezen tacji
zgłosiło się 6 reprezentacji z 5 gmin:
Strzyżów reprezentowało KGW
z Grodziska z potrawami: krokiety
z ziemniakami, pierogi pieczone.
Wiśniową reprezentowały 2 KGW:
z Różanki i Oparówki. Pierwsze z nich
pr zygo to wało r azow e pier ogi
z kapustą oraz p asztet z cuk ini,
natomiast drugie pierogi „bidule” oraz
królika w sosie własnym.
Frysztak promowało KGW z Huty
Gogołowskiej z pierogami z kaszą
gryczaną i serem oraz ziemniaczaną
b id ą. Gminę Kor czyn a repr ezento wało KGW Ko rczyna Sporne z plackami z gotowanych
ziemniaków oraz pierogami ruskimi
z miętą. Tradycyjną kuchnię z gminy
Wojaszówka zaprezentowało KGW
z Bratków ki z po traw ami: zu pą
„Kwasówką”, paciarą (inna nazwa to
małycha, pindyga). Z terenu LGD
zab rakło repr ezen tacji gmin y
Krościenko Wyżne, gdyż w tym
czasie tamtejsze KGW udzielały się
przy organizacji gminnej imprezy.
Tradycyjne jadło
Prezentacja potraw i produktów
tradycyjnych z terenu LGD odbywała
się b ez o gr an iczeń ro dzaju
prezentowanych potraw. Chodziło
o wyeksponowanie potraw najbardziej
charakterystycznych i tradycyjnych
dla tego regionu p od względem
kulinarnym i kulturalnym.
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Związek po trawy z regionem możliwo ść d egusto wania pr zyi tradycjami ku linarn ymi był gotowanych potraw, przypomnienia
przedmiotem oceny komisji w skład, sob ie zap omnian ych smak ów.
której weszli: Andrzej Łapkowski - Czekając z niecierpliwością na ocenę
kierownik Biura LGD, Władysław Komisji suto zastawione stoły były
Salamon - dyr. OK w Wiśniowej, oblegane przez odwiedzających, gdyż
Mar ta Utn icka - w icep rezes zdrowa żywność wszystkim smakuje.
Strzyżo wskiego Stowarzyszen ia
Mam nadzieję, że to wydarzenie
Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów, wpisze się na stałe do kalendarza
Irena Zielińska - przewodnicząca imprez z udziałem LGD. Jest to
Gminnej Rady KGW we Frysztaku, doskonała forma promocji działalności
An eta Wilk z Urzęd u Gmin y KGW, integracji mieszkańców a co
w Wojaszówce, Wojciech Tomkiewicz najważn iejsze jest to ok azja do
- dyr. GOK w Korczynie.
poszukiwania prawdziwego „smaku
Trudny wybór
tradycji” godnego rejestracji.
O cena n ie b yła łatw a, gdyż
Anna Bełch
zgłoszone 12 potraw oceniano w kilku
kategoriach: smak, wygląd,
sposób podania, dekoracja
po tr aw,
ko nsystencja,
or ygin alno ść, cech y nawiązujące do tradycji
regionalnej kuchni z terenu
LGD.
Po degustacji Komisja
p ostano wiła
w yr óżnić
1 p otrawę p rzyznając
Nagro dę Głó wn ą Or ganizatora. Przygotowana przez
KGW z Bratkówki „Paciara”
znalazła największe uznanie
wśród członków Komisji.
Jako uzasadnienie podano, że
jest to po tr aw a mo cn o
zako rzen io na w h isto rię
kulinarną, któr a składem
i prostotą wykonania najlepiej
o dzwier cied la tradycje
regionalnej kuchni.
Wszystkie KGW otrzymały pamiątkowe dyplomy,
k tó re w raz z nagr od ami
wr ęczył Jerzy Mo sk wa,
p rezes
Czar no rzecko Strzyżowskiej LGD.
Na ludową nutę
Degustację potraw uświetniły w ystępy zespo łó w
artystycznych z terenu LGD,
m.in.
„Tw ierdzanie” i „Wiśniowianie”. Nie zaCzarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa
b rakło ró wn ież
Działania prowadzi nabór wniosków na dziatańców w r ytm
łanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsięmuzyki ludowej.
biorstw” w terminie 23.08 – 14.09.2012 r.
Uczestn icy
Pula naboru 899 840 zł. Więcej informacji na
stronie: www.lgdleader.pl oraz w Biurze LGD.
impr ezy mieli
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26 sierpnia ( ostatnia niedziela ) w Rzeszowie przed katedrą odbyły się
diecezjalno – wojewódzkie dożynki, czyli święto dziekczynne za tegoroczne
zbiory. W tym roku odpowiedzialny za oprawę dziękczynnej mszy czyli
czytania, śpiewy i grę był dekanat frysztacki. Przygotowania do tego
wydarzenia rozpoczęły się początkiem lipca – opracowano montaż słowno
– muzyczny wprowadzający do mszy - uczyniła to Magdalena Wiśniowska
dla zespołu ludowego „Twierdzanie”. Ona także przygotowała pieśni dla
chóru frysztackiego „Sokół”, które miały być wykonane podczas mszy,
a Strażacka Orkiestra Dęta zadbała o muzyczną oprawę.
Wyjazd do Rzeszowa rozpoczął się od spotkania w GOK-u przybieraniem wieńca, potem zabierano na trasie
uczestników . Po przyjeździe udaliśmy się na plac przed katedrą zajmując przygotowane dla nas miejsca. O 11.30
rozpoczął się montaż słowno –muzyczny nawiązujący do tradycji żniwnych i dożynkowych – słowa wierszy, pieśni
i opisu nawiązywały do bogatej polskiej tradycji. O 12 rozpoczęła się uroczysta msza dziękczynna. Na wstępie głos
zabrał diecezjalny duszpasterz rolników – proboszcz parafii Tarnowiec ks. Jerzy Uchman, witając zebranych duchownych
i świeckich, następnie Marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta – mówił o niedocenionej pracy
rolnika, przytoczył słowa błogoslawionego Jana Pawła II o pracy
rolnika i potrzebie szacunku dla niej. Następnie biskup rozpoczął
liturgię, w czasie której czytania odczytali Iwona Rutka
i Krzysztof Winiarski – członkowie zespołu Twierdzanie, śpiew
międzylekcyjny wykonały czlonkinie chóru Sokół - Izabela
Perłowska i Anna Rutka. W kazaniu biskup Edward nawiązał
do uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej i afer w kraju.

Podkreślił ważność pracy rolnika, podziękował
wszystkim którzy przywieźli dary podkarpackiej ziemi.
Po kazaniu modlitwę wiernych prowadzili Jolanta
Zar szyń sk a i Kr zyszto f Winiar sk i z zesp ołu
Twierdzanie. Śpiewy chóru Sokół doskonale komponowały się z tematyką, a orkiestra dęta utworami wywoływała
radosny nastrój. Po zakończonej mszy odbyła się parada wcześniej poświeconych wieńców – było ich bardzo dużo,
wykonane z rozmaitych darów ziemi, różną techniką wzbudzały zachwyt zebranych.
W uroczystościach uczestniczyli duchowni z licznych parafii, wspomniany marszałek naszego województwa,
wojewoda podkarpacki, przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, europosłowie i posłowie, prezydenci miast, burmistrzowie
, wójtowie i starostowie oraz licznie przybyli mieszkańcy województwa z wieńcami. Żal, że mieszkanców Rzeszowa
było mało. Po zakończonej uroczystości odbyło się dzielenie chleba upieczonego przez rzeszowskich piekarzy – smakował
wszystkim.
Czas było wracać w swoje strony. Pełen wzruszeń po miłej rozmowie z panią Smyka z Twierdzy dotyczącej
podejścia ludzi młodych do pracy na roli, chciałbym wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia
dożynek podziękować życząc pomyślności.
Krzysztof Winiarski

W sobotę 4.08.2012 roku, na zaproszenie burmistrza miasta Stropkova
– Petera Obrimcaka Zespół Śpiewaczy „Twierdzanie” miał przyjemność
koncertować u naszych południowych sąsiadów na Słowacji. Występ
miał miejsce na rynku w Stropkovie podczas XVIII Jarmarku
Stropkovskiego. Impreza ta jest corocznym świętem miasta, które
obchodzone jest uroczyście zarówno przez władze miasta jak i jego
mieszkańców. Jarmark Stropkovski to doskonała okazja do promowania
regionu i kultury.
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Kolejny sukces Stowarzyszenia
Czarnorzecko-Strzyżowska LGD
Najlepsi wśród LGD z Podkarpacia
Był już brąz, było też srebro, teraz przyszła pora stanąć
na najwyższym stopniu podium. Podczas IV Targów
Lokalnych Grup Działania Czarnorzecko-Strzyżowska
LGD zajęła I miejsce za Najlepsze Stoisko Wystawowe.
Nie było łatwo , b o do Rzeszow a zjech ało się aż
25 reprezentacji z całego województwa.
Urząd Marszałkowski, jako organizator konkursu
pragnął, aby impreza miała odpowiedni rozgłos. Dlatego
też namioty wypełnione po brzegi tradycyjnym jadłem
i rękodziełem stanęły na głównym deptaku Rzeszowa ulicy
3 Maja. Ludowe stroje i przyśpiewki licznych kapel
i zespołów dodatkowo uatrakcyjniały imprezę. Można było
się poczuć niczym na staropolskim targu wiele wieków
wstecz.
Reprezentacja na medal
- Tym razem postawiliśmy na różnorodność i to się
sprawdziło - zaznacza Andrzej Łapkowski, kierownik biura
LGD. - Nasze LGD reprezentowały aż trzy podmioty:
Koło Gospodyń Wiejskich z Bratkówki, Zespół Pieśni
i Tańca „Twierdzanie” oraz Kazimierz Skórski, znany
artysta-rzeźbiarz z Gogołowa - wylicza.
„Twierdzanie” mieli okazję zaprezentować się na scenie

W wakacyjne sierpniowe czwartki na
placu św. Floriana obywały się plenery inspiro wane arch itekturą Frysztak a ph.
„Frysztak malowany” organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku.
Architektura naszej miejscowości plus dziecięca wyobraźnia to Frysztak w nowej jakości. W zaskakującej formie, barwie. Prace tworzyły dzieci i młodzież
w wieku od 2 do 17 lat. Malowanie
farbami okazało się cudownym przeżyciem nie tylko dla najmłodszych
malarzy ale także dla rodziców. Gościem naszego pleneru był P. Marek
Hadro – artysta, który udzielił dzieciom fachowych wskazówek jak rysow ać ar chitektur ę, jak kreską
i plamą pokazać przestrzeń na płaskiej powierzchni kartki. P. Marek
narysował piękne budynki, które
były dodatkową inspiracją do dziecięcych działań. Moi plenerowi pomocnicy Ilonka i Maciej odkryli w sobie talent plastyczny i z pasją rysowali.
Dziękuję i gratuluję Uczestnikom pleneru. Wystawa po-

Kazimierz Skórski - rzeźbiarz z Gogołowa.
z programem obrzędowości dożynkowej, po którym
zabawiali odwiedzających nasze stoisko. Nie zabrakło
tańców na stoisku i wspólnego śpiewania znanych
utworów ludowych.
Panie z KGW prezentujące dorobek kulinarny naszego
terenu dały z siebie wszystko i na tą okazję przygotowały
50 potraw, które były podzielone na poszczególne posiłki
dnia: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.
Rzeźbiarz prezentował niewielki fragment swojej
działalności artystycznej, którą przy okazji Targów można
było poznać z opowiadań, m.in. o wystawach światowych,
podróżach zagranicznych. Znany głównie z plenerów
podczas „Gogołowskich Drzewoludów”. Prawdziwy
kunszt rzeźbiarski poznać można oglądając na żywo pracę
artysty. Chcących z bliska poznać jego dorobek zapraszamy
do Gogołowa.
Tekst i foto Anna Bełch

plenerowa czynna w galerii „Na balkonie” GOK
Frysztak we wrześniu.
Wraz z nowym rokiem
szkolnym zapraszam dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne do pracowni GOK
- Fr ysztak , zapisy w e
wrześniu.
Dorota Wojtanowska
instruktor plastyk
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UWAGA ! ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
Szanowni Państwo.
Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zmieniająca
od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy naszej gminy będą korzystali
z systemu, który zapewni większy porządek, lepszą segregację odpadów i mniejsze zaśmiecenie środowiska.
*Gmina staje się właścicielem wszystkich odpadów z naszych gospodarstw domowych. Rada Gminy uchwali sposób
zbiórki i zagospodarowania odpadów oraz stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów. Stawka zależnie od decyzji
Rady Gminy, naliczana będzie od liczby mieszkańców zamieszkującej nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub od
powierzchni lokalu lub ryczałtowo od gospodarstwa domowego.
*Mieszkańcy zapłacą gminie ustaloną przez Radę Gminy opłatę odpadową.
*System obejmuje wszystkich mieszkańców bez wyjątków.
*Odpady zbierać i zagospodarowywać będą firmy wybrane w drodze przetargu.
*Gmina zapewni zbiórkę odpadów, zorganizowana selektywną zbiórkę surowców oraz punkty odbioru odpadów
problemowych.
Jak będzie działał system?
*Właściciel nieruchomości nie będzie musiał podpisać umowy na wywóz odpadów.
*Rada Gminy ustali niższe stawki opłaty przy prowadzeniu przez mieszkańców selektywnej zbiórki surowców.
*Utworzone zostaną gminne punkty, nieodpłatnie przyjmujące posegregowane odpady.
*Opłaty od mieszkańców będą przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami (m. in.: zbiórki, odbioru, odzysku i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej i edukacji
ekologicznej ) w gminie.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek.
*Ponosić ustalone opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.
*Złożyć do Wójta/Burmistrza deklarację( wraz ze stosownymi załącznikami) w określonym przez Radę Gminy
w terminie z wyliczeniem swojej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacje z deklaracji będą podstawą do naliczania opłat za wywóz odpadów. W przypadku nie złożenia deklaracji,
gmina w drodze decyzji, samodzielnie określi opłatę, jaka powinien ponosić właściciel nieruchomości.
*Rozwiązać najpóźniej do 30 czerwca 2013r.
dotychczasową umowę z firmą wywożącą odpady.
* Zapewnić pojemniki służące do zbierania
odpadów oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
*Efektywnie uczestniczyć w systemie selektywnej
zbiórki odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych.
Informację przygotował
ZWIĄZEK KOMUNALNY ,,Wisłok”
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24 sier pnia po raz pier wszy OSP Lub la
zorganizowała akcję zbiórki krwi. Niestety mobilny
punkt w tym roku nie dał rady przyjechać z powodu
awarii. Akcja od była się w naszym „Castel
Gandolfo’’ czyli domu parafialnym. Pogoda
dopisała, chęci były ogromne, natomiast frekwencją
nie możemy się pochwalić. Zgłosiło się 17 osób, w
tym kilka zostało zdyskwalifikowanych. Jako jeden
z pierwszych oddał krew nasz druh ks. Julian
Bartnik. Frekwencja nas nie zniechęciła i już teraz obiecujemy, że
na wiosnę również zawita do nas ekipa z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa. Postaramy się, aby
tym razem panie miały ręce pełne pracy.
Była to nasza pierwsza akcja zbiórki krwi, cel był szczytny więc
będziemy dalej zachęcać wszystkich do oddawania krwi nie tylko
w takich akcjach ale również w oddziałach regionalnych między
innymi w Jaśle ul. Lwowska 22 tel. (0-13) 445-84-68 oraz w Krośnie
38-400 Krosno ul. Korczyńska 57 tel. (0-13) 420-10-50. Dziękujemy
Ekipie RCKiK z Rzeszowa za przybycie do naszej skromnej
miejscowości, oraz wszystkim którzy oddali tę cenną kroplę krwi.
info: OSP LUBLA
Teren przy schronie kolejowym w Stępinie i Ceszynie
jest doskonałym miejscem na rozmaite imprezy. Obok
zlotów militarnych (niestety już nieorganizowanych)
odbywają się tutaj zloty, imprezy folklorystyczne, festyny,
spotkania okolicznościowe, ogniska, itp.
W piątek, 7 września, przy schronie zgromadziły się
dzieci ze szkół w Stępinie i Cieszynie wraz z nauczycielami.
Przygotowano dla nich wiele atrakcji. Były pokazy
ratownictwa w wykonaniu jednostek OSP ze Stępiny
i Cieszyny. Entuzjazm wzbudził wóz bojowy ze Strzyżowa
z wysuwaną drabiną i pokaz umiejętności ratownikówalpinistów. W imprezie wzięli udział Policjanci ze
strzyżowskiej komendy, którzy prezentowali policyjny sprzęt, można było wejśc do radiowozu. Policjanci udzielali
informacji o swojej pracy, propagowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym i nie tylko. Chętni mogli zdawac na kartę
rowerową i motorowerową.
Organizatorami tej imprezy byłi strażacy z OSP w Stępinie i Cieszynie, Komenda Policji w Strzyżowie i Państwowa
Straż Pożarna w Strzyżowie. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Pod opieką strażaków i policjantów dzieci
były bezpieczne i dobrze sie bawiły. Były konkursy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami. Na głodnych czekał smaczny
bigos. Dziękujemy sponsorom oraz wszystkim przyjaciołom za pomoc w organizacji tej imprezy.
empe
14 lipca 2012r. w Stępinie miała miejsce don iosła
uroczystość obchodów 50 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
z tej miejscowości. Ważnym akcentem obchodów było
wręczenie odznaczeń i odznak strażackich osobom zasłużonym dla pożarnictwa.
Obchody 50 rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez
Proboszcza Parafii w Stępinie Ks. Stanisława Łukasza oraz Ks. Jana Biedronia - Rektora Wyższego Seminarium
Duchownego w Sandomierzu - w intencji strażaków w Kościele Parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe. Po
skończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz przed remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stępinie, gdzie odbyła się
część oficjalna uroczystości. Zaproszonych gości oraz mieszkańców powitał Pan Janusz Ziobrowski - Prezes Zarządu
OSP w Stępinie, który następnie odczytał referat okolicznościowy, w którym przedstawił historię powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz zaprezentował bieżącą działalność miejscowej jednostki. Podczas uroczystych obchodów osoby
zasłużone dla pożarnictwa otrzymały najwyższe odznaczenia i odznaki organizacyjne OSP. Więcej na stronie
www.strzyzowski.pl
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Za 75 lat działalności Sióstr Służebnic Najświętszego 75 lat. „W 1937r. rozpoczęły swoją pracę, do której tu
Serca Jezusowego dziękowali 1 września we Frysztaku zostały zaproszone, na 2 lata przed wybuchem II wojny
uczestnicy liturgii wraz z sercańską rodziną zakonną. Mszy światowej. (…) Chociaż w czasie wojny spaliła się ich
św. przewodniczył biskup ordynariusz Kazimierz Górny. ochronka, siostry nie opuściły Frysztaka. (…)Trzeba nam
Msza św. transmitowana była przez RADIO VIA.
dziś z wielkim szacunkiem i z wielką wdzięcznością zwracać
Przed liturgią odbył się odczyt referatu nt. obecności się dzisiaj do czcigodnych sióstr i dziękować im za ich piękną
sióstr sercanek we Frysztaku, połączony z prezentacją pracę” – głosił duchowny, przypominając, że mała wspólnota
multimedialną. Prowadziła go s. Jadwiga Kupczewska.
sióstr jednoczyła mieszkańców parafii, którzy doświadczali
„Działalność ochroniarska była przez siostry postrzegana szerzącego się zła na przełomie minionych lat.
jako najważniejsza. Tej pracy z oddaniem poświęcały się w
Po liturgii Biskup Rzeszowski poświęcił odnowiony
latach 1937-1962. Od samego początku do przedszkola budynek klasztorny oraz figurę św. Józefa w obejściu.
uczęszczała duża grupa dzieci, kronikarka informuje, że
Działalność Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca
liczba ich sięgała 60, jednak liczba ta wzrosła w czasie wojny Jezusowego we Frysztaku wpisuje się w charyzmat, który
po 1941 r. na skutek wysiedleń Polaków z Wielkopolski, dla tej rodziny zakonnej odczytał założyciel św. Józef
jak również masowych ucieczek ludności polskiej ze Sebastian Pelczar. Siostry podjęły się od pierwszych dni
Wschodu. Do Frysztaka przybyło wiele rodzin z dziećmi, pracy nad krzewieniem kultu Serca Jezusowego oraz
które również zaczęły uc zęs zczać do s erc ańs kie go głoszenia prawdę o Bożej miłości przez konkretne czyny;
przedszkola. Ochronka była czynna przez sześć dni w prowadząc ochronkę o charakterze religijnym podejmując
tygodniu z jednym posiłkiem, a pobyt w ochronce był posługę wśród chorych w charakterze pielęgniarek czy
bezpłatny” – mówiła siostra prowadząca.
opiekunek, dbając o kościół jako zakrystianki oraz
W homilii ks. infułat Józef Sondej (98 lat)
przygotowując dzieci i młodzież do owocnego
podkreślił rolę, jaką rodzina sióstr sercanek
prze żywa nia sa kramentów prze z stałą
odegrała na frysztackiej ziemi na przełomie
katechizację jako katechetki.
X Marek Dyło

W tym wyda niu
za mieszcza my referat
sio stry J ad wigi Kup czewskiej wygłoszony 1 września we
Frysztaku w dniu Jubileuszu. W kolejnych
wydaniach ukaże się fragment wywiadu z Ks. Prałatem
St. Tomaszkiem dla Radia VIA oraz kazanie ks.
J. Sondeja wygłoszone podczas jubileuszowej Mszy Św.
„Św. Józef Sebastian Pelczar, założyciel zgromadzenia
i patron tej diecezji osobom zakonnym przypisywał ważne
miejsce nie tylko w Kościele, ale również wśród
społeczeństwa, napisał niemal sto lat temu: Zakony mają
ważne zadanie w Kościel e katolickim, a w biegu
wieków p rzy ro zkrzewia niu wiary i cywiliza cji
chrześcijańskiej wielkie położyły zasługi. I dziś dobry
kla szto r jest jakby l am pą , świecą cą n a około
dobroczynnym światłem, to znowu jakoby twierdzą
ducha katolickiego w czasach, gdy nasila się walka
przeciw Kościołowi; nie dziwi więc, że pierwsze ciosy
padały na klasztory polskie.

Dziś stajemy w
tym
miejscu
by
dziękować za jeden z takich
klasztorów, który świecił i ufamy,
że świeci dobroczynnym światłem od 75 lat.
Spójrzmy na zapisy kronikarskie, jak to się stało, że
właśnie siostry z sercem na habitach pojawiły się na ziemi
frysztackiej.
Pierwsza myśl prowadzi nas do patrona pasterza tej
diecezji, dziś św. J.S. Pelczara. To właśnie on, już na
początku swej posługi w diecezji przemyskiej propagował
tworzenie ochronek dla dzieci, a w 1902 r. na synodzie
diecezjalnym zachęcał duchowieństwo, proboszczów, by
zakładali ochronki katolickie w swoich parafiach. O tym
jak ważna była to inicjatywa świadczy fakt, że na
następnym synodzie w 1908 r. na nowo zwrócił się do
kapłanów z zachętą, by kolejne zakładali ochronki.
Uwr ażliw iał księży na po trzeb ę dzieci, zwłaszcza
zaniedbanych, opuszczonych, szczególnie ofiary przemocy
i wojen. Co więcej, wezwał księży do dobrowolnego
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opodatkowania się na rzecz dzieci. Po I wojnie światowej poświęceniem zabrały się do pracy. Już w pierwszych
nakazał w podległych sobie parafiach stworzyć wykaz dniach okazało się, że nie karczma, ale właśnie tworząca
sierot wojennych, dla których starał się o dofinansowanie się ochronka, staje się centralnym punktem życia tej
rządowe. Ofiarność polska – pisał św. J.S. Pelczar ma miejscowości. Siostry wspominając ten dzień zapisały: już
tu szerokie pole do działania, aby w liczniejszych na drugi, trzeci dzień przychodzili ludzie, prosząc
parafiach budować i pod ster zakonnic oddawać o różne porady, a każdy przynosił coś siostrom, aby
ochronki dla dzieci i domy przytułku dla starców, kalek nie biedowały, bo widzieli, że my na razie nic nie mamy.
i chorych nieuleczalnie,
Zaledwie po pięciu dniach
w większych zaś miastach
od przybycia sióstr, 5 wrzezakłady dla sierót, dzieci
śnia 1937r., ks. W. Blajer
zaniedbanych i szkoły.
zor ganizo wał ur oczyste
Myśl i pragnienie św.
poświęcenie ochronki. Opis
Józefa Sebastiana bliskie
tego w yd ar zenia zn amy
b yły św iąto bliw emu
z relacji s. Kingi Jadwigi
paster zo wi p ar af ii w e
Chach ulsk iej, k tó ra p o
Fr ysztak u
–
ks.
19 latach od tego momentu
Wojciechowi Blajerowi.
pamiętała każdy szczegół
Kro nikark a do mu w e
tego dnia:
Frysztaku zapisała: Dzięki
Po litanii do Serca Pana
t em u że u miał u ją ć
Jezusa i ofiarowaniu Jego
i zjednać różnych ludzi,
Sercu Ks. Dziekan wygłosił
ujął t eż śp. Jan a
piękne kazanie o ochronce
Samolewicza, wielkiego
o do brod ziejst wie dl a
Otwarcie
ochronki
Frysztak
1937r.
materialistę i skąpca, za
p arafii i kościoła i dl a
jakiego słynął, a przy tem obojętnego w wierze, że chorych, że Siostry przyjechały alby dla wszystkich
stał się głęboko i napra wdę wierzącym i wielkim się oddać i pracować. Przeznaczył nam pierwszą
ofiarodawcą Kościoła i fundatorem obecnej ochronki, ławkę, aby Zasze była dla sióstr, przemówił do Matki
czemu ówcześni parafianie bardzo się dziwili. Dom ten, Przew. podziękował że na tę uroczystość przybyła, do
w którym [mieściła się ochronka], budował przed sióstr też się zwrócił, aby siostry niczym się nie zrażały
70 laty ojciec ofiarodawcy Władysław Samolewicz i były naprawdę pociechą dla parafii. Była zaproszona
wraz z m ałżo nką An to niną z Pet ryckich Rada parafialna, p. Cieśliński z Przemyśla, rodak
Samolewiczową.
frysztacki. Po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem
Jan Samolewicz i Aniela nie mieli potomstwa (…) więc Du ch owieńst wo , Siost ry, chó r młod zieżo wy p od
Ksiądz Blajer dążył do tego, aby ten swój majątek przewodnictwem organisty, księży, a także rada, oraz
ofiarowali na dobry cel, na ochronkę. (…) Dzięki Bogu i rodzice z dziećmi udali się do ochronki. Tu na tarasie
staraniom Ks. Blajera zapisali wszystko na ochronkę(…) ustawione były krzesła, ławki dla gości. W drzwiach
Toteż ks. Blajer od razu zabiera się do czynu tj. do była wst ęg a. Po za jęciu miejsc, Ks. Dzieka n
powołania do życia tak upragnionej ochronki. Pisze p rzem awia ł serd eczn ie d o go ści, sió st r, l ud zi.
do Krakowa do Zgromadzenia i prosi o przysłanie Przema wiał t eż p . Ka zimierz Ja mróg serdeczny
S ió st r do o bjęcia i u ru ch om ienia Ochron ki. i cierp liwy sąsia d, p rzem awia ł P. Cieśl iń ski
Zgromadzenie zgadza się i przychyla do próśb ks. o dobrodziejstwie wychowania dla dzieci w ochronce
proboszcza Blajera, pojechał do Przemyśla do Ks. i obiecał pomoc pieniężną na umeblowanie ochronki.
Biskupa o zezwolenie i zawiadomienie o otwarciu Ch ór o dśpiewał różne u twory, n a część sióstr,
mającym się ochronki. Ks. biskup radził ks. Blajerowi ochronki, przemówił P. Tyburski, a P. Cieśliński, Ks.
aby wziął S. Służebniczki, ale Ks. Blajer powiedział Dziekan z Księżmi i Siostrami przeciął wstęgę, wszedł,
że przez cześć J.S. Pelczara chce wziąć S. Sercanki pokropił, pomodlił się i zakończyła się ceremonia
i po nich już pisał. A Ekscelencja powiedział, jeżeli w domu.
tak sprawa stoi to się zgadzam.
Po tak uroczystym otwarciu siostry rozpoczęły pracę
Na zaproszenie ks. W. Blajera, i z błogosławieństwem w parafii. Pierwszymi sercankami, które tworzyły
przełożonej generalnej m. Jadwigi Wilkowskiej, siostry podwaliny pod tę placówkę były: s. Klemensa Anna Szelc
p rzyb yły do Frysztaka d nia 1.IX.1937r. Parafia – przełożona; s. Kinga Jadwiga Chachulska – kierowniczka
przygotowała im wyjątkowe powitanie. Pierwsze sercanki i wychowawczyni w ochronce; s. Nazaria Floriańska –
witali chlebem i solą licznie zgromadzeni parafianie, a wśród zajmująca się d omem. W tym etap ie działalno ści
nich dzieci, które z radością oczekiwały na siostry. Na zgromadzenia we Frysztaku liczba sióstr nie była stała.
przywitanie udała się także grupa ludności żydowskiej, Siostry dość często były przenoszone, nawet co dwa
która witała „panie siostry”.
miesiące. Z powodu pożaru ochronki, w którym spłonęła
Siostry pełne zapału ufając w pomoc Bożą z całym dokumentacja domu, nie można podać konkretnej liczby
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sióstr, które podjęły pracę we Frysztaku wiadomo jednak, Krucjatę Eucharystyczną Dzieci ucząc je szacunku do
że za lata 1953-2012 było ich 50, a wspólnotę stałą Eucharystii, a także przygotowując do sakramentów.
O becn ość zgro madzen ia w tym miejscu b yła
stanowiły 3, 4 siostry. Nadto we frysztackiej ochronce
od bywały r ów nież sw ój p ostu lat k an dydatk i do naznaczona również bólem i cierpieniem, które dotknęło
zgromadzenia, a także przyjeżdżały tu siostry chore by Europę. W trzecią rocznicę przybycia sióstr na tę ziemię
wybuchła II wojna światowa. W tym czasie wspólnotę
podratować swoje zdrowie.
Działalność ochroniarska była przez siostry postrzegana zakonną stanowiły cztery siostry: s. Klemensa Szelc,
jako najważniejsza. Tej pracy z oddaniem poświęcały się s. Kinga Chachulska, s. Klementyna Stanisława Czech
w latach 1937-1962. Od samego początku do przedszkola i s. Zofia Salomea Wojnar. W tym czasie do Frysztaku
uczęszczała duża grupa dzieci, kronikarka informuje, że przyjechało nadto kilka sióstr starszych i chorych, które
było ich 60, jednak liczba ta wzrosła w czasie wojny po przebywały tu w celu po dratowania zdrowia. Jak
1941 r. na skutek wysiedleń Polaków z Wielkopolski, jak zanotowano w kronice tutejszego domu zakonnego, chore
również masowych ucieczek ludności polskiej ze Wschodu. siostry prawie codziennie odwiedzał ks. W. Blajer i ks.
Do Frysztaka przybyło wówczas wiele rodzin z dziećmi, J. Sondej z posługą sakramentalną. Pomimo sugestii by
które również zaczęły uczęszczać do sercańskiego siostry opuściły Frysztak na czas wojny, pozostały. Sąsiedzi
przedszkola. Ochronka była czynna przez sześć dni w widząc, że siostry zostały, też nie uciekali i ominęła
tygodniu z jednym posiłkiem, a pobyt w ochronce był ich poniewierka i głód - napisała kronikarka.
W tym nieludzkim czasie siostry starały się ocalić
bezpłatny. Ze względów na trudności z ogrzaniem budynku
dzieciństwo
swym podopiecznym dlatego tak długo jak
dzieci przebywały w ochronce od wiosny do Bożego
Narodzenia. W instrukcji opisującej jak ma wyglądać praca można było tj. przez trzy lata do 1942 ochro nka
sióstr w ochronce św. Józef Sebastian Pelczar napisał: funkcjonowała mimo, że jak odnotowały siostry Niemcy
wychowawczyni ochronki uczy dzieci bawiąc je i bawi kilkakrotnie chcieli zająć dom na potrzeby wojska. Ocalenie
je ucząc; stąd też każdą lekcję trzeba przeplatać przypisywały wstawiennictwu Matce Bożej Dobrej Rady,
piosenkami, wierszykami, pochodem lub gimnastyką. której dom zakonny był dedykowany oraz św. Józefowi.
W 1944 r. wycofujący się Niemcy dokonali zniszczenia
Dzień w ochronce rozpoczynał się około godz. 7. Do
wielu
zabudowań we Frysztaku, również ochronki.
godz. 9 schodziły się dzieci, gdyż niektóre przybywały
z okolicznych wiosek. Po założeniu jednolitych fartuszków W kronice odnotowano, że z domu ocalała jedynie jedna
następowała wspólna modlitwa i śpiew. Przez dwie godziny rama okienna. Siostry podobnie jak ludność miejscowa
do południa i po południu dzieci uczyły się pacierza, straciły dach nad głową. Jednak z pomocą parafian
katechizmu oraz słuchały opowieści biblijnych ale również rozpoczęły odbudowę. W tym czasie mieszkały u osób
zdobywały podstawowe wiadomości z języka polskiego świeckich, a przez pewien czas również w stajni.
Przez dziesięć lat ochronka sukcesywnie odzyskiwała
i rachunków, wszystkie te wymagające uwagi zajęcia
swój
kształt. W tym właśnie czasie przed nią stanęła figura
przeplatane były śpiewem i zabawą. Około godz. 12 po
modlitwie Anioł Pański dzieci zdejmowały fartuszki św. Józefa ufundowana z drobnych ofiar na podziękowanie
i spożywały posiłek po którym cześć wracała do domów, za ocalenie i pomoc przy odbudowie domu zniszczonego
a pozostałe młodsze leżakowały a starsze oddawały się w czasie działań wojennych, także św. Józefowi oddano
zabawie. W ochronce dzieci przebywały zazwyczaj do pod opiekę placówkę we Frysztaku.
Po odbudowie górnej części przedszkola i domu sióstr,
godz. 16 a latem do 17, choć jak wspominają dziś
władze
państwowe w marcu 1956 r. nakazały siostrom
„absolwentki” tego przedszkola siostry często pomagały
opuszczenie budynku. Jednak w wyniku rozprawy sadowej
rodzicom otaczając ich pociech dłuższą opieką.
Wypełnienie czasu w ochronce w dużej mierze zależało przyznano sercankom prawo do zajmowania zabudowań i
od zdolności i organizacji sióstr. Przedszkole we Frysztaku n a sześć lat siostr y mo gły wzno wić działaln ość
miało to szczęście, że właśnie tu posługiwały, jako przedszkola.
W czerwcu 1957 r. miało miejsce poświęcenie nowej
kierowniczki i wychowawczynie jedne z najbardziej
znanych w świecie sercańskim przedszkolanki jak s. Kinga kaplicy w domu zakonnym, która powstała dzięki ks.
Chachulska, czy wspominana po dzień dzisiejszy s. Lidia Władysławowi Wardędze. W uroczystości brały udział
Kar pała, któr a nigd y in aczej nie po wied ziała dzieci przedszkolne wraz z rodzicami.
Ko lejn e etap y remo ntu mo żliw e były d zięk i
o wychowankach tej ochronki jak tylko: „moje dzieci”.
zaangażowaniu
Komitetu Rodzicielskiego i wsparcia
Ich specjalnością było organizowanie z dziećmi wszelkiego
rodzaju występów od jasełek po inscenizacje związane Caritasu.
Dnia 20 maja 1960 r. cieszono się ukończonym
z rocznicami narodowymi. Te wydarzenia były często
nagłaśniane, a przedstawienia powtarzane dla ludności remontem, a już następnego dnia zjawiła się w ochronce
miejscowej, czy to w ochronce czy w kościele. Dzieci inspekcja z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W tym
z przedszkola upiększały swą czynną obecnością również bowiem czasie w całej ojczyźnie dochodziło do masowych
uroczystości religijne i kościelne, przez np. sypanie przejęć szkół i przedszkoli prowadzonych przez zakony
kwiatków w czasie procesji Bożego Ciała. Od 1938r. czy inne instytucje kościelne na rzecz Skarbu Państwa.
s. Kinga, a po jej wyjeździe kolejne siostry prowadziły Niestety los ten podzieliła wspólnota i ochronka sercańska.
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s.
Emilia
Juśkiewicz,
która
po
doświadczeniu
ratowania
Pamiętnego dla sióstr dnia 31 maja 1960 r. otrzymały
zwolnienie z pracy w przedszkolu, a 1 sierpnia s. Lidia, dzieci żydowskich w Przemyślu była bardzo uwrażliwiona
kierowniczka i przełożona wspólnoty, przekazała cały na nędzę i potrzeby drugiego człowieka. Poświęcenie
majątek przedszkola na rzecz Wydziału O światy. i modlitwa sióstr, wydarzenia lat osiemdziesiątych, wybór
Przedszkole przejęły osoby świeckie, siostry jednak Jana Pawła II na Stolicę św. Piotra i przemiany ustrojowe
pozostały we Frysztaku i mogły przez 15 lat zajmować w naszej Ojczyźnie sprawiły stopniowe przemiany również
kilka pomieszczeń oraz uprawiać skrawek pozostawionego w e Fr ysztak u. O becn ość i św iadectwo sió str
zaowocowało również powołaniami kapłańskimi i zakoim ogrodu płacąc równocześnie czynsz.
Tylko ówczesna przełożona s. Adelina Szczęch i bogata nnymi. Z tej parafii pochodzą następujące siostry naszego
korespondencja tego czasu może świadczyć jaką walkę Zgromadzenia: s. Juliusza Maria Brągiel w zgromadzeniu
stoczono w obronie tej ochronki. Śledząc archiwalia można o d 1946r.; s. Witosława Mar ia Hon or ata Żarek
w zgromadzeniu od 1952r.; s. Lucjana Irena Czech
w zgromadzeniu od 1960r. i s. Felicyta Czesława Legęza
w zgromadzeniu od 1960r.
W sier pn iu 1987r. państw ow e pr zedszk ole
wyprowadziło się z zaj- mowanej ochronki. Dom jednak
był bardzo zniszczony i wymagał gruntownych remontów.
Wówczas przełożona generalna m. Fidelisa Gorczyńska,
po poro-zumieniu się z ks. dziekanem S. Toma-szkiem,
zadecydowałli, aby siostry wyprowadziły się z tego domu
i zamieszkały w starej plebani (13.12.1987r.). Ponieważ
w miejscowości było już przedszkole zgromadzenie nie rea-

Zabawy na śniegu - Frysztak 1950r..
powiedzieć, że nie było instytucji do której w tej sprawie
nie wysyłano próśb o pomoc. S. Adelina wydeptywała
ścieżki o d gab in etu Prezesa Rad y Min istró w do
miejscowego Naczelnika Gminy Frysztak wszędzie
napotykając na mur i opór. Mimo wszystko siostry wciąż
były obecne w parafii frysztackiej ze swoim świadectwem,
dobrym słowem i posługą wśród chorych opuszczonych,
ale również wśród dzieci i młodzieży przez katechizację
i różnorodne f ormy zaan gażowania (pielgrzymki,
rekolekcje, zaangażowanie misyjne, kulturalne).
W grudniu 1964r. na prośbę Prymasa Polski Kard.
Stefana Wyszyńskiego siostry były zatrudniane przez
parafie jako zakrystianki. Pierwszą zakrystianką we
Frysztaku była s. Asyzja Zaborska, a po roku posługę tę
objęła inna bohaterska siostra Emilia Juśkiewicz pełniąc
ten obowiązek przez 20 lat.
Już w 1964r. zgro-madzenia zakonne w Polsce miały
świadomość, że władzom komunistycznym zależało na
pod cięciu stanu praw nego zako nów, a w dalszej
perspektywie również na zacieśnieniu możliwości ich pracy
apostolskiej, co w konsekwencji miało prowadzić do
rozkładu wewnętrznego. Tę świadomość miały również
siostry sercanki, które nie potrzebowały długiego czasu
na przyjęcie nowej roli w środowisku. Mimo pozbawienia
pracy wśród dzieci przedszkolnych otworzyły się na inne
pola działalności. Dnia 21.08.1972r. siostry podjęły się
pracy w katechezie; pierwszą katechetką sercańską we
Frysztaku była s. Monika Wieczorek. Również uaktywniła
się funkcja opiekunek parafialnych, czyli sióstr które
odwiedzały chorych i starszych m.in. funkcje tę pełniły

Święcenie pokarmów - Frysztak 1959r.
ktywowało tej działalności będąc jednak blisko dzieci i
młodzieży.
Działalność Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca
Jezusowego we Frysztaku wpisuje się w charyzmat, który
dla tej rodziny zakonnej odczytał św. J.S. Pelczar. Siostry
podjęły się od pierwszych dni pracy nad krzewieniem kultu
Serca Jezusowego oraz głosiły prawdę o Bożej miłości
przez konkretne czyny; prowadząc ochronkę o charakterze
religijn ym p od ejmu jąc po sługę wśró d ch or ych
w charakterze pielęgniarek czy opiekunek, dbając o kościół
jako zakrystianki oraz przygotowując dzieci i młodzież do
ow ocn ego pr zeżyw ania sakr amentó w przez stałą
katechizację jako katechetki.
Dziękując za minione lata posługi, Zgromadzenie
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pragnie z tym
samym zapałem podejmować misję głoszenia chwały
Bożego Serca Jezusa na ziemi frysztackiej, by tak jak tego
oczekiwał Św. Ojciec Założyciel świecić na około
do broczynn ym świat łem i być t wierdzą du ch a
katolickiego w obecnych czasach.”

Lubojemska, Dziunia Krypló
wiosna 1944r.
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Okrutne traktowanie przez Niemców Żydów było
powszechne. Działo się to na naszych oczach. Nic nie
mogliśmy zrobić. Kiedyś do Frysztaka przybył jakiś
żandarm i szedł prawą stroną Rynku w kierunku kościoła.
Tymczasem z jakiegoś domu wychylił się mężczyzna - Żyd.
część IV
Strzelił do niego jak do jakiegoś zająca na polu. Wychylił
się drugi - znowu strzelił. Zabici długi czas leżeli na
chodniku.
Całkowita eksterminacja Żydów
z Frysztaka i o kolic nastąpiła
prawdopodobnie w roku 1942. Były
to dw ie w yw ózki w p ew nym
odstępie czasu. Podjeżdżały „budy”
niemieckie, żandarmi pędzili do nich
Żydów i wywozili - jak słyszałam d o lasó w Warzyckich . Po tem
„b ud y” w racały i w yw oziły
następnych Żydów.
Z o kien n aszego p ięterk a
w domu ludowym widać było dom
z ganeczkiem, w którym mieszkała
ro dzin a żyd owska. Miała o na
białawego niedużego kundelka
Burka. Kiedy Żydów wywieźli,
Bureczek siedział na ganku i czekał
na swoich państwa. Zanosiłam mu
jedzenie, ale początkowo nie chciał
jeść. Później przekonał się do mnie
i jadł, do nas jednak nie chciał
przyjść i czekał. Państwo jego nie
wracali i wreszcie przystał do nas.
Jak długo Bureczek u nas był, nie
pamiętam. Po pewnym czasie,
Autorka z Ojcem i Bureczkiem.
a było to w lecie, nie chciał wracać
Frysztak 1943r.
na noc do nas do domu na pięterko,
tylko od wieczora siedział na ganku
domu ludowego, który stał przy
drodze. Wówczas we Fr ysztaku
znalazł się Niemiec w mundurze
z brązowymi otokami (zapewne
należał do tzw. „Schutzpolizei”)Posiadał owczarka niemieckiego.
Pies rzucił się na naszego Burecz-ka
i zagryzł go. Tak zginął żydowski
piesek.
Po pr zyjeździe do Frysztaka
chciałam zobaczyć, czy upamiętniony
został mord Żydów. Ponieważ swoim
samochodem nie trafilibyśmy do
Lasów Warzyckich, pojechaliśmy
z panem Zbigniewem Godkiem frysztackim taksówkarzem, który po
dro dze wiele nam opo wiedział.
W Lasach Warzyckich zastaliśmy
zadb an y cmentar z . Na br amie
Autorka z panem Zbigniewem Godkiem
wejściowej nieco już zatarty napis:
przed bramą cmentarza w Warzycach.
Czerwiec 2009r.

Moje wspomnienia
wojenne.
Niemcy w czasie wojny
rekwirowali wszystko co im
b yło pr zydatn e. O pr ócz
pr zymu so wych
d ostaw
żywn ości zab ierali b uty
narciarskie, kożuchy, futra. Nie
pamiętam też, aby ktokolwiek
w czasie wojn y jeździł na
r ow er ze. Pewn ie Niemcy
zagrabili, albo też ludzie ukryli
gdzieś głęboko.
We Frysztaku działało kilku
granatowych policjantów. Nie
wiem, co o nich ludzie sądzili,
ale nasza rodzina zachowała
ich w do br ej p amięci,
pr zeżyliśmy b ow iem taka
historię: brat mój Stanisław
pracow ał gdzieś w jakimś
obozie pracy. Po pewnym
czasie uciekł z tego obozu
i znalazł się w domu. Niemcy
szukali go przez policję, zdaje
się że w całym GG. Granatowi
policjanci odpowiedzieli jednak,
że nie ma tak iego w e
Fr ysztak u i sp rawa jak oś
ucichła.
Lata wojny mijały. Trwała
okropna beznadzieja. Wprost
wierzyć się nie chciało, że kiedyś
ta zawierucha wojenna skończy
się, że nastąpi normalny czas, że
młodzież będzie mogła wrócić do
nauki. Tymczasem we Frysztaku
znalazł się profesor Leonard
Jarzębowski z żoną, również
profesorką gimnazjum, którzy
p od jęli się u czyć mło dych .
Ch odziłam do tych p aństwa
z dwoma k olegami z okolic
Frysztaka i p rzer ab ialiśmy
pr zed wo jen ny pr ogr am niektór ych pr zedmio tó w z gimnazjum. Nazwisk kolegów nie
pamiętam, ani przedmiotów, jakie
p ro feso ro wie ci z n ami
przerabiali.

ówna. Frysztak,
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„1939-1944. Cmentarz wojenny ofiar terroru
uciekliśmy do Lubli. Nie pamiętam, kto nas tam żywił, jak
hitlerowskiego. Przechodniu!
spaliśmy. Po 2-3 dniach front się przesunął, tak że Frysztak
Powiedz Ojczyźnie, że wierni jej prawom tu
znalazł się po stronie rosyjskiej. Zdecydowaliśmy się
spoczywają.’
wracać do wojennego domu. Kiedy następowało ostre
W lesie jest wiele wielkich kwater obramowanych strzelanie, chowaliśmy się do piwnicy. Piwnica była duża.
ramami b eton ow ymi, spo czyw ają tu szczątk i toteż kryło się w niej wiele osób z sąsiedztwa. Tymczasem
pomordowanych. Z panem Godkiem na jednej kwaterze przy sąsiednim domu pożydowskim, opu-szczonym przez
zapaliliśmy znicz. Tutaj znajdują się również groby inżynierów - Ukraińców szalał z rozpaczy i strachu
pomordowanych Polaków. Na cmentarzu postawiony jest przywiązany na łańcuchu niewielki pies. Mój Ojciec w
pomnik z następującym napisem na tablicy: „Cmentarz czasie tego ostrego strzelania wypadł z piwnicy i odwiązał
ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach, 1939-1944.
go. Od tego czasu pies nie opuścił mego Ojca. I wtedy
W latach 1940 - 1941 w La-sach Warzyckich odbywały front stanął; zatrzymał się nad Wisłokiem. Strzelano
się liczne egzekucje dokonywane
spo radycznie. Z p ięterk a
przez policje i gestapo z Jasła. Na
przenieśliśmy się do wolnego
tym cmentarzu spoczywa około
pokoiku mieszczącego się pod
5 tys. osób. W 32 mo giłach
naszą izbą. Wydal nam się
zbiorowych pochowani są Polacy
bezpieczniejszy. Przez kilka
mieszkańcy pow iatów jasieltygodni nie rozbieraliśmy się,
sk iego , go rlickiego, k ro spaliśmy w ubraniu aby w każśnieńskiego, brzo zowskiego,
dej ch wili móc u ciec d o
więźniowie obozu pracy przymupiwn icy. Wśr ód o só b
sow ej w Szebn iach o raz
kryjących się w piwnicy było
obywatele polscy narodowości
dużo biedoty, stąd obeszły mnie
żydowskiej z gett we Frysztaku,
wszy odzieżowe i dostałam
Jaśle i Korczynie.”
świerzb. Aby zniszczyć wszy,
Pożegnaliśmy miejsce tragedii
trzeba było wszystkie rzeczy
tysięcy ludzi i wróciliśmy do
pr ać w gor ącej w od zie
Frysztaka.
i
p raso wać
go rącym
żelazkiem. Świerzb można
Był już piąty rok wojny. Rok
było
zwalczyć
tylk o
1944. Słychać było zbliżający się
odpowiednią maścią. Doktor
do nas ze wschodu front. Sytuacja
Stan ek zap isał mi taką.
dla Niemców i Ukraińców stawała
Smaro wałam
nią
zaPomnik z płytą upamiętniającą około 5 000 ofiar
się ner wowa. Pewnego dn ia
atak ow an e
św ierzbem
terroru hitlerowskiego w Warzycach.
w czerwcu 1944 roku słychać
miejsca, a atakowane były
Czerwiec
2009r.
było daleki, jednolity, jednostajny
miejsca delikatne, przede
grzmot artyleryjski -dowód, że
wszystkim nadbrzusze. Po
r usza f ro nt mniej w ięcej
takiej
k ur acji,
czyli
z dawnych granic Polski. Zniknął
smarowaniu obrzydliwym
wó jt - Ukr ainiec, mecenas
maściskiem trzeba się było
Nyczka z żoną i na wójta został
jakoś wykąpać. Robiłam to
powołany mój ojciec dr Feliks
szybko w balijce. Bałam się
Mróz. Jak długo był tym wójtem,
ostrzeliwania.
nie mogę sobie uzmysłowić.
Piesek, który przylgnął do
Zniknęli mieszkający blisko domu
mego Ojca był krótkowłosym,
lu do wego w o bejściu po czarnym kundelkiem z białą
żyd ow sk im d waj uk raiń scy
k rawatk ą. Jak O jciec
inżynierowie, prowadzący tartak
w czasie frontu poruszał się
pożydowski. Niemcy wycofywali
po drodze, szedł za nim, ale
się. We Frysztaku odczuwało się
nie górą, drogą, tylko dołem,
brak jakiejkolwiek władzy. Muszę
r ow em, a jak tr af ił n a
powiedzieć, że atmosfera była
przepusty, to się przez nie
bardzo nieprzyjemna.
przeczołgiwał. Na imię miał
Kończył się lipiec 1944 roku.
Żolik.
Front był już blisko. Baliśmy się
ciąg dalszy
Po mn ik p omor do wanych Polak ów n a
strzelaniny i razem z prawie całą
w na st . nu merze GF.
cmentarzu w Warzycach. Czerwiec 2009r.
rodziną państwa Lubojemskich
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Z Policją w „kosza”

Turniej na parkingu przy kościele? - czemu nie.
W dniu 21.06.2012r. o godz. 10:00 na parkingu przy
Bibliotece Publicznej we Frysztaku odbyła się II edycja
koszykówki ulicznej (StreetBall - Frysztak 2012r.) .
Inicjatorem imp rezy tak jak w p oprzednim ro ku
była Komenda Powiatowa Policji wspólnie ze Starostwem
Powiatowym oraz CSTR w Strzyżowie .
Koordynatorem Turnieju w naszej gminie był Urząd
Gminy i GOSiR Frysztak wraz z Komendą Powiatową
Policji w Strzyżowie. Turniej został rozegrany w dwóch
kategoriach do 13 lat i od 13-17 lat.
We Frysztackim Turnieju wzięło udział 12 drużyn, była
to młodzież z Frysztaka, Gogołowa, Lubli, Cieszyny, oraz
z Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku.
Najlepsze trzy drużyny z każdej kategorii awansowały
do finału powiatowego, który odbędzie się 27.06.2012r.
o go dz. 13:00 n a p ar kin gu pr zy Parku Wo dn ym
w Strzyżowie. Więcej informacji na www.cstr.pl
Cały Turniej przebiegał zarówno w atmosferze zaciętej
rywalizacji jak i dobrej zabawy dzięki odpowiedzialności
młodzieży oraz charakterystyce Streetball. W grze tej
zasady nie grają najważniejszej roli – stosuje się tylko te
najbardziej elementarne.
Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał Komendant
Powiatowy Policji w Strzyżowie mł. insp. Robert
Makowiec, natomiast zawody podsumował zastępca
Wójta Gminy Frysztak Pan Adam Filip.
Ko ordynatorem tu rnieju z r amienia Ko men dy
Powiatowej w Strzyżowie była rzecznik prasowy mł. asp.
Katarzyna Ciuba.
Fu nd ator em b ar dzo atrakcyjnych n agró d
w rozgrywkach gminnych był Wójt Gminy Frysztak.
W trakcie rozgrywek młodzież z Gminy Frysztak miała
możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową
i motorowerową. Egzamin prowadzili Funkcjonariusze
Policji Komendy Powiatowej w Strzyżowie.
Wyniki StreetBall – Frysztak 2012 - Trzy pierwsze
miejsca w kategoriach:
KATEGORIA DO 13 LAT
I miejsce: Nazwa drużyny: „Orzeł” Lubla: Justyna
Lejkowska,Mateusz Koś, Radosław Leśniak, Kamil
Kiszka.
II miejsce: Nazwa drużyny: SP Cieszyna (1): Karol
Jurasz, Dawid Dziok, Kinga Mulka, Patryk Świstak,

III miejsce: Nazwa drużyny: SP Cieszyna (2): Mateusz
Mulka, Andrzej Łętowski, Alicja Skotnicka, Mateusz
Wnęk
KATEGORIA OD 13 DO 17 LAT
I miejsce: Nazwa drużyny: „Boska Inkwizycja”: Dawid
Godek, Konrad Klocek, Paulina Kowalczyk, Sebastian
Potoczny
II miejsce: Nazwa drużyny: „Chiński Zwiad”: Sabina
Jamrogowicz, Kacper Sokołowski, Dariusz Winiarski,
Grzegorz Feliks
III miejsce: Nazwa drużyny: „Dzicy Chemicy”: Szymon
Witalec, Kamil Potoczny, Anna Filip, Dominik Szopa.
Serdecznie dziękujemy dyrektorom i nauczycielom
szkół z Gogołowa, Lubli, Frysztaka, Ciszyny i SOSW we
Frysztaku za pomoc w przygotowaniu młodzieży do
turnieju. Dziękujemy również Proboszczowi Parafii
Frysztak ks. Bogusławowi Bogaczewiczowi oraz
Dyrektor Biblioteki Publicznej Pani Jolancie Zarszyńskiej
za p omoc w spraw ach logistycznych. Szczególne
podziękowania kierujemy do kibiców Ośrodka SzkolnoWychowawczego z Frysztaka. Dziękujemy, że nas
wspieracie.

Kajakiem Wisłokiem.

Dzielni kajakarze.
W dniu 21.08.2012r. odbył się III spływ kajakowy rzeką
Wisłok z GOSiR Frysztak. Kajakarze wyruszyli z Krosna
z ul. Nadbrzeżnej i popłynęli do Frysztaka pokonując
19 km. W trakcie spływu okazało się, że był to prawdziwy
survival, a zarazem najtrudniejszy i najbardziej wymagający
spływ. Tym razem warunki podyktował bardzo niski stan
wody na Wisłoku. Uczestnicy musieli umiejętnie omijać
wypłycenia i przeszkody na rzece. Były również miejsca,
w których niestety trzeba było przejść pieszo ciągnąc kajak.
Pr aw dziw ym
w yzwaniem
b yło
po ko nanie
ostatnich kilometrów w ciemnościach ponieważ spływ
zakończył się o godz. 21:00.
Trasa była bardzo ciężka, ale była to droga pełna
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niezapomnianych wrażeń oraz niezwykła okazja na
W turnieju uczestniczyli również: Przemysław
integrację i kontakt z przyrodą. Serdecznie dziękujemy Pasterczyk, Julian Tokarski, Szymon Witalec, Małgorzata
wszystkim uczestnikom spływu za przyjęcie zaproszenia i Król, Maciej Fortuna, Michał Niemiec, Laura Hudyka.
wspólną niezapomnianą przygodę.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, którzy
odważnie podjęli wyzwanie.

Gramy w tenisa.
Turniej piłki plażowej

Zwycięzcy turnieju tenisowego.
W dniu 07.07.2012r. od godz. 10:00 na korcie
tenisowym GOSiR Frysztak walczyli Finaliści „Turnieju
Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Frysztak”. Byli
to zawodnicy, którzy przeszli kwalifikacje rozgrywane
tydzień wcześniej. W sobotnim turnieju oprócz techniki
liczyła się również wytrzymałość ponieważ zawodniczki i
zawodnicy walczyli w bardzo dużym upale. Na korcie
temperatura sięgała 39 stopni. Po zaciętej i wyrównanej
walce zostały wyłonione miejsca.
Kategor ia k ob iet Op en : Miejsce I – Joann a
Mikuszewska Szombara, Miejsce II – Ewa Armata,
Kategoria mężczyzn 18-35 lat: Miejsce I – Michał
Jamróg, Miejsce II – Marcin Jamrogowicz, Miejsce III –
Jakub Pyzocha
Kategoria mężczyzn powyżej-35 lat: Miejsce I – Marek
Stasiowski, Miejsce II – Jarosław Lenart, Miejsce III –
Jerzy Górka.
W dniu 17.07.2012r. odbył się „Turniej Tenisa Ziemnego
dla Młodzieży w Wieku 13-17 lat”. W turnieju uczestniczyło
11 zawodników wśród, których znalazły się dwie
dziewczyny - Laura Hudyka i Małgorzata Król. Turniej
od początku do końca przebiegał w atmosferze zaciętej
rywalizacji. Mecze były bardzo wyrównane, a walka
toczyła się o każdy punkt. Młodzież zaimponowała dużymi
umiejętnościami technicznymi oraz wykazała się dużą
dojrzałością sportową walcząc uczciwie w duchu Fair Play.
Turniej rozgrywany był systemem pucharowym do jednego
wygranego seta. Zawodnicy pokazali, że mają charakter
i ostatnie mecze rozgrywali mimo deszczowej pogody.
Dzięki dużej determinacji zawodnik ów udało się
zakończyć zawody w ciągu jednego dnia.
Turniej został przygotowany i poprowadzony przez
instr uk to ra ten isa ziemnego Pan a Wo jciech a
Arciszewskiego.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Kamil Wiśniowski, II miejsce – Dariusz
Winiarski, III miejsce – Tomasz Pękosz, IV miejsce –
Kacper Sokołowski,

W dniu 10.08.2012r. odbył się Turniej Siatkówki
Plażowej Młodzieży do lat 17. Celem turnieju była
popularyzacja siatkówki plażowej oraz wdrażanie do
zdrowego i aktywnego stylu życia. Turniej rozgrywano
systemem pucharowym do jednego wygranego seta.
Mecz finałowy rozegrano do dwóch wygranych setów.
Rozgrywki prowadzone były zgodnie z zasadami siatkówki
plażowej z naciskiem na zasady Fair Play.
W rozgrywkach uczestniczyła uzdolniona sportowo
młod zież, któr a k olejny r az w yk azała sw oją
wszechstronność, umiejętności i zaangażowanie. Poniżej
prezentujemy klasyfikacje trzech najlepszych drużyn: :
Miejsce I: „NEXT” - Jaromir Poprawa, Adrian
Madeja
Miejsce II: „ RYSIE – TYGRYSIE” - Konrad
Klocek, Kamil Wiśniowski
Miejsce III: „STEFANIK – PASTERCZYK” Piotr Stefanik, Przemysław Pasterczyk
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za dostarczone
emocje i wspólną zabawę.
Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwał Pan
Jacek Kr ól ( sędzia głó wn y tu rn ieju ). Ser decznie
dziękujemy za społeczne prowadzenie rozgrywek.

Wakacje z GOSiRem
W dniu 24.08.2012r. zakończyła się czwarta i zarazem
ostatnia edycja „Aktywnych wakacji z GOSiR-em” w
sezonie 2012. Ośrodek Sportu we Frysztaku podczas
turnusów zorganizował wypoczynek dla 70 dzieciaków
zamieszkujących tereny gminy Frysztak. Były to dzieci
w przedziale wiekowym od 6 do 9 lat. Celem zajęć było
przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego i aktywnego
wypoczynku dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy
i współdziałania w grupie, oraz współpraca Ośrodka sportu
we Frysztaku ze środowiskiem lokalnym.
Zajęcia prowadzone były w godzinach od 10:00 do 14:00

18

GAZETA FRYSZTACKA
11-13 lat, Gimnazjum wiek 14-16 lat, Open od 17 roku życia,
Celem Turnieju było propagowanie koszykówki,
r ozwijanie talentów u zd olnion ej mło dzieży
i osób dorosłych, propagowanie zdrowego stylu życia,
ukazanie walorów historycznych i turystycznych naszego
regionu oraz promocja Gminy Frysztak.
W turnieju udział wzięło 11 drużyn wśród, których byli
zawodnicy z Frysztaka, Stępiny, Cieszyny, Twierdzy i
Strzyżowa.
Turniej rozegrany został na zasadach koszykówki
ulicznej, w której nie ma sędziego i liczą się tylko
elementarne przepisy gry. Kwestie sporne rozstrzygał
Było suuuuuper!!.
obserwator wyznaczony z ramienia organizatora.
Zarówno młodzi jak i bardziej doświadczeni koszykarze
w następujących okresach: 09.07. do 13.07., 16.07. do
wykazali
się nie tylko bardzo wysokim ku nsztem
20.07., 13.08. do 17.08., 20.08. do 24.08.
Program był zaplanowano tak aby połączyć zajęcia koszykarskim ale i wysoką kulturą. Na uwagę zasługuje
integracyjne z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, wk ład uczestnikó w włożon y w pr zygo to wanie
plastycznymi i r ozwijającymi w iedzę z zakr esu i przeprowadzenie turnieju.
W trakcie rywalizacji atmosfera była bardzo gorąca,
bezpiecznego wypoczynku i ruchu drogowego.
a
walka
trwała do ostatniej sekundy każdego meczu.
W czasie wspólnych spotkań dzieci uczestniczyły w
Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary
grach i zabawach, wyścigach i konkursach. Uczestniczyły
ufundowane
i
specjalnie przygotowane na tę okazję przez
w wycieczkach i zajęciach na basenie kąpielowym.
Dziewczynki uczyły się robić fryzury i makijaż natomiast Krośnieńskie Huty Szkła. Dla wszystkich uczestników
chłopcy brali udział w treningach piłki nożnej. Prowadzone organizator przygotował grilla dzięki wsparciu Pani
Magdaleny Malikowskiej - Prezes firmy Elementy
były także zajęcia na korcie tenisowym, a wszystko
Budowlane Frysztak Sp. z o.o. Uczestnicy otrzymali
uzupełniały zajęcia plastyczno-techniczne.
Wszystkim spotkaniom towarzyszyło dużo uśmiechu i również wodę mineralną ufundowaną przez firmę Polonea
radości. Dzieci wniosły do Ośrodka atmosferę optymizmu ze Stępiny.
Na zako ńczenie po mysłod aw ca tur nieju
i sprawiły, że mimo niektórych niepogodnych dni dla nas
Przewodniczący
Rady Gminy Pan Stanisław Armata
cały czas świeciło słonce.
pogratulował
sportowej
postawy uczestnikom oraz
Dziękujemy rodzicom za zaufanie i gratulujemy
zwycięstwa
najlepszym
drużynom.
Podziękował również
wspaniałych dzieci, a dzieciakom życzymy samych
radosnych i słonecznych dni oraz oby pozostała część Ośrodkowi Sportu za organizację turnieju.
Oficjalne wyniki:
wakacji trwała jak najdłużej.
Szkoła Podstawowa wiek 11-13 lat,
Będzie n am bar dzo brakow ać spo ntanicznych
miejsce I „Różowe Misiaczki”
śmiechów i radosnej wrzawy na korytarzach.
miejsce II „Śmiertelne Orzeszki”
miejsce III „Pokemony”
Gimnazjum wiek 14-16 lat,
miejsce I „Boska Inkwizycja”
miejsce II „Chiński Zwiad”
miejsce
II I
„Przemytnicy
Rzeżu ch y”
miejsce IV „Basket Bit”
Open od 17 roku życia,
miejsce I „Ravens”
miejsce II „JA”
miejsce III „OeOeOe”
miejsce IV „Programiści W...”
Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie turnieju.
Dziękujemy również uczestnikom za wspaniałą zabawę,
sportową postawę oraz pomoc w przygotowaniu imprezy.
Zapraszamy również do zwiedzania unikalnej i wyjątkowej
budowli jaką jest Zespół Schronu Kolejowego.
W dniu 08.09.2012r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
SPONSORZY: Krośnieńskie Huty Szkła, Elementy
przeprowadził „I Otwarty Turniej Koszykówki – Schron
Budowlane Frysztak, Rozlewnia Wody Mineralnej Polonea
Ball 2012” Rozgrywki odbyły się przy Zespole Schronów
w Stępinie.
Kolejowych Stępina-Cieszyna. Turniej został rozegrany w
PARTNER MEDIALNY: www.frysztak24.pl
trzech kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa wiek

W kosza przy schronie
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7 lipca 2012 r. w Gogołowie spotkali się Absolwenci fotografie, Kronikę szkolną, dokonali wpisu do Księgi
Szkoły Podstawowej rocznik 1948. Po 50 - ciu latach Pamiątkowej oraz obejrzeli nową szkołę, po której
i 14 dniach od ukończenia szkoły w roku 1962 niektórzy oprowadził ich dyrektor Krzysztof Niekowal.
Po wzruszających wspomnieniach wszyscy udali się
z nich zobaczyli się po raz pierwszy. Los poprowadził ich
do
zabytkowego drewnianego Kościoła Św. Katarzyny,
w różne strony Polski, a nawet świata (Stany Zjednoczone,
gdzie została odprawiona Msza Święta przez ks. Tadeusza
Szwecja, Francja).
Spotkanie rozpoczęło się w starej szkole, do której Sabika. Ks. Tadeusz także wspominał dawne czasy,
uczęszczali absolwenci. Serdeczne powitania, uśmiechy w szkolnych latach absolwentów był wikariuszem
i łzy radości towarzyszyły 15 byłym uczniom i paniom w gogołowskiej parafii.
Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy udali się na
nauczycielkom, które przybyły na spotkanie - pani mgr
cmentarz, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach
Maria Liszka i pani mgr Emilia Krupka (Kowal).
Po odwiedzeniu starej szkoły wszyscy udali się do swoich koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy.
Inicjatorem tego wzruszającego spotkania po latach był
Zespołu Szkół gdzie w sali lekcyjnej została odczytana lista
Jan Florek.
obecności. Każdy z absolwentów opowiedział o sobie,
Wszystkim Absolwentom
jak potoczyły się jego losy po
i paniom nauczycielkom życzę
ukończeniu szkoły, gdzie mieszka,
zdrowia, wszelkiej pomyślności
gdzie pracował, o swojej rodzinie.
i kolejnego, tak uroczego spotkania
Minutą ciszy zostali uczczeni
po latach. Serdecznie pozdrawiam!
koledzy i koleżanki, którzy odeszli.
Były kwiaty, podziękowania,
Joanna Pasek
wspólny śpiew i mnóstwo wspomnień.
Absolwenci oglądali stare pamiątkowe

Znów w szkolnej ławie - to były piękne dni...

Przed dawną szkołą (obecnie sklep wiejski).

Czy to naprawdę my sprzed lat?
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27 czerwca 2012r. została zorganizowana wycieczka
na trasie Stępina – Biecz – Krynica Górska – Stępina dla
uczniów ZS w Stępinie szczególnie zaangażowanych
w dodatkową pracę na rzecz szkoły oraz dla uczniów,
którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.
Wyjazd b ył o statnim etap em r ealizacji
wewnątrzszkolnego programu „Wakacje na trzeźwo”,
któ rego koor dynatorem był Krzyszto f Win iarski.
Nauczycielami wspierającymi działania wynikające
z projektu byli: Małgorzata Tabak-Godek, Anastazja Godek
oraz Anna Maraj. Wiodącym hasłem programu było
propagowanie trzeźwości podczas wakacji, asertywna
postawa młodzieży wobec szeroko pojętych używek
oraz działania uświadamiające o czyhających na
uczniów zagr ożeniach p odczas wakacyjnego
wypoczynku. Nauczyciele wspierający projekt
zaangażowani także byli w działania wynikające
z realizacji zadań „Szkoły z klasą 2.0”. Opracowanie
zatem harmonogramu zajęć do projektu „Wakacje
na trzeźwo” ściśle powiązane było z działaniami
„Szkoły z klasą”. Pod czujnym okiem opiekunów
uczniowie zaprojektowali ulotki na temat zagrożeń,
wyszukiwali informacje potrzebne do zredagowania
artykułu do szkolnej gazetki „Tu i teraz-bis” oraz
Gazety Frysztackiej, tworzyli gazetki ścienne
propagujące zdrowy tryb życia podczas wakacji,
opracowali prezentację multimedialną, regularnie
dokonywali wpisów na blogach uczniowskich, układali
bajk i, r ymow an ki, an tyreklamy wyro bó w
alkoholowych i tytoniowych oraz projektowali plakaty.
Dało zauważyć się ogromne ich zaangażowanie w projekt.
Wszystkie zajęcia związane z różnymi działaniami
mającymi rozpropagować zdrowy tryb życia bez uzależnień
odbywały się po lekcjach. Chętnie spotykali się w grupach,
dzielili spo strzeżen iami, pr ezen to wali n a fo ru m
wypracowane już materiały i korzystali z porad nauczycieli.
Niektórzy nawet spróbowali poprzez poezję uświadomić
innym, jak można zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje.
Wakacje na trzeŸwo
Wspania³e wakacje siê zbli¿aj¹,
wiêc m¹drzy na trzeŸwo je spêdzaj¹,
podczas wakacji nie pij¹, nie pal¹
i bez u¿ywek te¿ radoœæ maj¹.
Bo kiedy palisz papierosy,
to brzydko pachn¹ twoje w³osy,
a jeœli ktoœ alkohol pije,
to na pewno d³ugo nie po¿yje.
Narkotyki uzale¿niaj¹ i zabijaj¹,
wiêc ci, co æpaj¹, szybko umieraj¹.
D. Dyka

Dzięk i wszystkim
pod jętym działan iom
i przychylności Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Pr ob lemó w
Alko ho lo wych w Gminie
Fr ysztak
szk oła
pozyskała fundusze na
realizację o statniego
etap u pr ojek tu , tj.
wyjazdu wytypowanych
uczn ió w do Biecza
i Kr yn icy Gó rskiej.
Uczestnicy wycieczki
mieli ok azję p oznać
zabytki Biecza, Dom
z Basztą, Kromerówkę, Wieżę Ratuszową oraz Kolegiatę.
W Krynicy Górskiej zwiedzić część uzdrowiskową, Pijalnię
Wód, wejść na Górę Parkową, gdzie odbywały się zabawy
na zjeżdżalniach i stoku pontonowym oraz wjechać kolejką
linową na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Odbywały się
także zabawy na placu rekreacyjnym oraz spacery
szlakiem przyrody ożywionej. Wszystkim uczestnikom
zakupiono ciepły posiłek, owoce i słodycze. Wyjazd
dostarczył wielu emocji, rozrywki, ale także wzbogacił
uczestników w cenne treści edukacyjne. Był także nagrodą
i podziękowaniem dla tych uczniów, na których zawsze
można polegać, którzy chętnie angażują się w dodatkowe
działania w szkole i poświęcają swój wolny, pozalekcyjny
czas na realizację projektów, redagowanie gazetki czy
prowadzenie blogów.
Warto podejmować zatem działania z młodzieżą i dla
młodzieży. Dają one dużo satysfakcji i mobilizują do
dalszego działania. Dlatego też zarówno dyrektor ZS w
Stępinie, nauczyciele jak i uczniowie składają gorące
podziękowania członkom komisji działającej na rzecz
trzeźwości w gminie Frysztak, a w szczególności
pr zewo dn iczącej - Pa ni R eg inie M at yka za
dofinansowanie wycieczki i przyczynienie się tym samym
do realizacji marzeń wielu uczniów.
A.M.
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2 sierpnia 2012 r. na zaproszenie ks. Juliana Bartnika - Proboszcza Parafii pw.
św. Mikołaja w Lubli - z Gogołowa konnymi zaprzęgami wyruszyli Miłośnicy
Tradycji i Muzyki Ludowej na odpust parafialny „Matki Bożej Królowej Aniołów”
- szczególnie czczonej w kościele w Lubli.
Przystrojonymi powozami, grając, przejechali przez frysztacki rynek
wzbudzając podziw i zainteresowanie mieszkańców.
Uroczysta suma z procesją, podczas której grał zespół, odbyła się o 10.30.
Zespół muzyczny składa się z siedmiu „miłośników muzyki”: p. Stanisław Pałys
- kierownik zespołu, p. Kazimierz Jantoń, p. Tadeusz Ziemba, p. Wiesław Jedziniak,
p. Jacek Lejkowski, p. Kazimierz Winiarski, p. Józef Kaliszton.
Miłośnicy Tradycji i Muzyki Ludowej z Gogołowa to grupa złożona z hodowców
koni, muzykantów wykonujących ludową muzykę oraz miłośników koni i muzyki.

Grupa działa od 2002 roku, a koordynatorem jest pan Edward
Górgacz.
Zaprzęgami powozili panowie: Tadeusz Sokołowski, Zdzisław
Bryda, Wiesław Żmuda i Stanisław Orzechowski. Na odpust
miało pojechać więcej zapr zęgów, niestety z przyczyn
niezależnych kilku właścicieli koni nie mogło wziąć udziału.
Prezesem Powiatowego Związku Hodowców Koni jest pan
Janusz Orzechowski.
Cieszymy się, że ludowe tradycje nie zagin ęły i są
kontynuowane przez grupę Miłośników Tradycji i Muzyki
Ludowej z Gogołowa. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy!
Ślemy podziękowania dla ks. proboszcza Juliana Bartnika za
miłe przyjęcie!
tekst i zdjęcia: J. Pasek
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8 lipca 2012 r. zakończyły się Dni Ziemi Frysztackiej
Z pięknymi tańcami ludowymi wystąpił zespół „Wisznia”
2012. W ciągu trzech dni trwania tej imprezy mogliśmy z Wiśniowej, a z wesołymi przyśpiewkami wystąpił zespół
uczestniczyc w kilku ciekawych przedsięwzięciach o wie- „Twierdzanie”.
lorakim charakterze. Ich inicjatorami i organizatorami byli
O godzinie 18 rozpoczął się pokaz zapasów w stylu
Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu wolnym (zawodnicy Stal Rzeszów). Natomiast o godzinie
i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
19 zagrała Dęta Orkiestra Strażacka oraz odbył się występ
Zaczęliśmy w piątek, w GOK-u, gdzie w kameralnym Mażoretek z Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.
gronie, wsłuchując się w poezję Pani Lidii Czai, przy Gwiazdą wieczoru był Andrzej Sikorowski z zespołem.
Piękny , aksamitny
głos pana And rzeja
dzwiękach melodii granych przez Elizę i Mariannę Czaja,
podziwialiśmy obrazy Stanisława Czai.
W sobotę, od rana, na frysztackim rynku odbywał się
Jarmark Frysztacki, gdzie na straganach można było kupic
rozmaite wyroby. Od rana swoje dzieła, prace prezentowało
ponad 25 wystawców. W czasie jarmarku nie zabrakło
ludowej muzyki, którą dla przybyłych gości prezentował
zespół „Gogołowianie”, a wiersze recytował słynny lokalny
bard Krzysztof Szczurko ps. KYSY. Na rynku można było
ró wnież zo baczyć prace ko wala i garn carza. Dla
przybyłych gości wystawcy mieli miody, wyroby z gliny
i drewna, materiały promocyjne o Gminie Frysztak, ciasta,
biżuterie, maskotki i wiele wiele innych ciekawych jak
zawsze gadżetów. Warto podkreślić, że wszystkie
przedmioty sprzedawane na jarmarku były wytworzone
przez samych twórców - wystawców.
Tego samego dnia o godz. 15.00, na stadionie GOSiRu rozegrany został towarzyski mecz
piłkarski. W sportowym duchu
walczyli Samorządowcy Gminy
Frysztak z Sędziami Piłkarskimi.
Pop ołud niu na r yn ku w e
Frysztaku dzieci mogły poszalec na
Festynie Dziecięcym. Były gry,
zabawy, dużo ruchu i hałasu, czyli
to co dzieci lubią najbardziej.
Wieczorem, o godz. 21-ej, na
park in gu p rzy biblio tece w e
Frysztaku odbył się pokaz filmów
kr ótko metr ażow ych Natalii
Olszań sk iej. ”Małe kino p od
gwiazdami” zgromadziło liczną
publiczność. Widzowie obejrzeli cztery filmy: „Maestro”,
„Wzlot”, „Odbicie”, „A ty co?”. Filmy „Odbicie” i „A ty
co” otrzymały wyróżnienie na Festiwalu Amatorskich
Filmów Fabularnych KAFLA 2011, a film „Maestro”
otrzymał wyróżnienie na Przeglądzie Uczniowskich Filmów
Amatorskich PUFA 2010 oraz Nagrodę Publiczności.
Niedziela to finał całej imprezy, na frysztackiem rynku.
Od godziny 16-tej prezentowały się zespoły działające przy
Ośrodku Kultury. Były to: „Zespół taneczny” (poszukujący
nazwy), Koło wokalne „Allegro” z wokalistami: Katarzyną
Winiarską, Kingą Frączek, Michałem Woźniakiem,
młodzieżowy zespół wokalny w składzie: Paulina Kędrek,
Marcelina Dziok, Ewelina Mijal, Zuza Dziok.

rozbrzmiewał na frysztackim rynku. Pan Andrzej wykonał
m.in.: „Bardzo smutną piosenkę retro”, „Na całość”, „Jak
kapitalizm to kapitalizm”, „Nie przenoście nam stolicy do
Krakowa”, „Ale to już było”, „Cha cha dla Anny Dymnej”, „Piosenka na
koniec świata”, „Jeść, pić, kochać”,
i wiele innych szlagierów, przy których
frysztacka publiczność znakomicie się
bawiła. Po wspaniałym koncercie pan
And rzej
r ozdawał
au to gr af y
i podpisywał swoje płyty oraz pozował
do zdjęć.
Dn i Ziemi Fr ysztackiej 2012
zako ńczył
wspaniały
po kaz
fajerwerków.
tekst: J.Pasek, M.Piękoś,
zdjęcia: J.Pasek, W.Patla
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Jarmark Frysztacki.

Siostry z darami.
Spotkanie po latach w Gogołowie.

Grzybki z drewna.
Andrzej Sikorowski.

Pokazy pod schronem.

Chłop z maśniczką.
Koszykówka przy schronie.

Dziecięca radośc.

