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miny
sprawy g

KAMPANIA
„CZYSTA GMINA”

W

dniach 1-15 czerwca 2007 roku
na terenie gminy ¯o³ynia przeprowadzona zosta³a kampania pt. „Czysta Gmina”. Dzia³ania w ramach akcji
koordynowa³o Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy ¯o³ynia we wspó³pracy z Ko³em £owieckim Kuropatwa,
szko³ami oraz Urzêdem Gminy. W dzia³aniach maj¹cych na celu utrzymanie
czystoœci na terenie gminy udzia³ wziê³y nastêpuj¹ce szko³y: SP Nr 1 w ¯o³yni, SP Nr 2 w ¯o³yni, SP w Smolarzynach, SP w Zmys³ówce, SP w Brzózie
Stadnickiej oraz Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni. Uczniowie sprz¹tali wyznaczony na
mapach teren w ci¹gu jednego wybra-

nego dnia. Uczestnicy akcji otrzymali
ulotki informacyjne na temat zagro¿enia, jakie nios¹ ze sob¹ odpady i œmieci
wyrzucane w nieodpowiednich miejscach, zaopatrzeni zostali równie¿ w
rêkawiczki oraz worki. Nagrod¹ za
ciê¿k¹ pracê by³o zorganizowanie dla
poszczególnych grup ogniska. Akcja
planowana jest co roku w miesi¹cu
czerwcu. Dziêki niej w okresie wakacji bêdziemy mogli cieszyæ siê czystymi lasami, natomiast dzieci od najm³odszych lat uczyæ siê bêd¹ poszanowania
dla przyrody oraz segregowania œmieci. Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w
kampanii, gor¹co dziêkujemy.
Zarz¹d Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji
Gminy ¯o³ynia

Ostatni dzwonek
na dowód

D

o 1 stycznia 2008 r. wszyscy powinni wymieniæ stare, papierowe
dowody osobiste na nowe. Trzeba o tym
pomyœleæ ju¿ teraz, bo potem nawet
przez kilka tygodni mo¿na zostaæ bez
wa¿nego dowodu osobistego. Centrum
Personalizacji Dokumentów w Warszawie, pracuj¹c na 3 zmiany, mo¿e wydaæ miesiêcznie 900 tysiêcy dowodów.
A w ca³ej Polsce do wymiany pozosta³o ich jeszcze 9 milionów. Jest du¿e niebezpieczeñstwo, ¿e 1 stycznia wielu nie
bêdzie mia³o wa¿nego dowodu, ze
wszystkimi tego konsekwencjami. Osoby te na przyk³ad nie za³atwi¹ formalnoœci u notariusza, nie podejm¹ pieniêdzy w banku, nie otrzymaj¹ kredytu.
Waldemar Natoñski

oswiata

FESTIWAL
SPORTU
30 maja 2007 roku w Zespole Szkó³
w ¯o³yni odby³ siê Festiwal Sportu. Impreza ta zorganizowana zosta³a w ramach projektu "Bieg po zdrowie dla
¯o³yni" realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji gminy ¯o³ynia oraz przez Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni.
Festiwal Sportu by³ pierwszym etapem
projektu, kolejne to bieg uliczny, zaplanowany na wrzesieñ 2007 oraz utworzenie na terenie gminy œcie¿ki zdrowia.
Program Festiwalu Sportu przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
- rozstrzygniêto przeprowadzone
wczeœniej konkursy pod has³em "¯yjmy
zdrowo" oraz rozdano nagrody,
- przeprowadzono konkursy i zabawy sprawnoœciowe,
- rozegrano zawody sportowe.
Ca³¹ imprezê uœwietni³y swym wystêpem dziewczêta z zespo³u Wiwatki
oraz szkolny zespó³ Aerobicu Sportowego, którym sk³adamy serdeczne podziêkowania.
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Zadaniem kampanii "¯yjmy zdrowo"
by³o uœwiadomienie uczniom potrzeby
dbania o siebie poprzez aktywnoœæ ruchow¹, prawid³owe od¿ywianie i higieniczny tryb ¿ycia. W obecnych czasach taka postawa wobec w³asnego
zdrowia i dobrego samopoczucia jest
bardzo wa¿na.
W ramach akcji przeprowadzono
wczeœniej konkursy promuj¹ce zdrowy
tryb ¿ycia. A by³y to: Konkurs plastyczny - dla dzieci szkó³ podstawowych z terenu gminy ¯o³ynia. Na konkurs ten nades³ano ³¹cznie 31 prac (13
w kategorii klas m³odszych i 18 w ka-

tegorii klas starszych). Wyniki konkursu plastycznego przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Klasy I-III
miejsce I - Ewa To³pa klasa II a SP
nr 1
miejsce II - Jadwiga Poleæ klasa II b
SP nr 1
miejsce III - Izabela Markowicz klasa
III b SP nr 1
wyró¿nienie - Aleksander Rupar klasa
III SP nr 2
wyró¿nienie - Karolina Urban klasa IIIb
SP nr 1

Nagrodzeni w konkursie plastycznym

Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska

Wystêp zespo³u WIWATKI

Klasy IV-IV
miejsce I - Ma³gorzata Urban klasa
IV b SP nr 1
miejsce II - Karolina Radomska klasa
IV a SP nr 1
miejsce III - Sebastian Rejman klasa
IV Brzóza Stadnicka
wyró¿nienie - Daniel Pawlak klasa IV
a SP nr 1
wyró¿nienie - Monika Stopyra klasa
IV a SP nr 1
wyró¿nienie - Marzena Polak klasa VI
Brzóza Stadnicka
wyró¿nienie - Wioletta Stafa klasa VI
Brzóza Stadnicka
Gor¹ce podziêkowania sk³adamy
opiekunom, pod kierunkiem których
przygotowano prace, a zwyciêzcom
serdecznie gratulujemy.
Konkurs na prezentacjê multimedialn¹ - dla uczniów gimnazjum. Zadaniem uczestników konkursu by³o wykonanie prezentacji multimedialnej na
temat zdrowego stylu ¿ycia. Do konkursu zg³osi³o prace 12 osób. A oto wyniki:
I miejsce - Beata Burda klasa IIId
II miejsce - Sylwia Fr¹czek klasa IIb
III miejsce - Dawid Ortwein klasa IIIc
Konkurs wiedzowy - dla uczniów LO.
Dwuosobowe reprezentacje poszczególnych klas musia³y wykazaæ siê
wiedz¹ na temat prawid³owego od¿ywiania, aktywnoœci ruchowej, higienicznego trybu ¿ycia itp. Oto jak przedstawiaj¹ siê wyniki konkursu:
I miejsce - Halina Bratek i Agnieszka
Kulpa - klasa Ic
II miejsce - Regina Trojnar i £ukasz

Bzdek - klasa Ia
III miejsce - Katarzyna Mach i Monika Makówka klasa IIc
Uczestnicy poszczególnych konkursów otrzymali
wspania³e nagrody,
m.in.: pi³ki do siatkówki, rakietki do
tenisa, koszulki, albumy na zdjêcia,
flamastry, kredki i
s³odycze.
Konkursy przeprowadzane podczas
Festiwalu Sportu mia³y charakter rywalizacji miêdzyklasowej, do której przy³¹czyli siê tak¿e wychowawcy. Zadaniem poszczególnych klas by³o m.in.:
udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, bieg w stroju op1 na czas, odgadywanie przys³ów i powiedzeñ zwi¹zanych ze sportem oraz zdrowiem. Zakoñczeniem rywalizacji by³y konkursy
sprawnoœciowe, miêdzyklasowe rozgrywki w koszykówkê oraz mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie.
Wyniki rywalizacji klas LO:
I miejsce - klasa IIc,
II miejsce - klasa IIb,
III miejsce klasa IIa i Ic.
Przygotowanie Festiwalu Sportu wymaga³o wiele pracy i wysi³ku, jednak
by³o warto. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze siê bawili, a ka¿dy z nich
otrzyma³ w nagrodê za udzia³ s³odki upominek.
Imprezê poprowadzili Ewa Szczepanik i Piotr Sztur, a jej realizacj¹ zajêli
siê nauczyciele wychowania fizycznego: Katarzyna Wróbel i Grzegorz Hryniewski oraz klasa Ic LO, której serdecznie dziêkujemy za pomoc.
Festiwal Sportu zosta³ dofinansowany ze œrodków Programu "Dzia³aj Lokalnie V" Polsko - Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej - Le¿ajskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Katarzyna Wróbel
Grzegorz Hryniewski
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Informacja
dla prywatnych w³aœcicieli
lasów

U

przejmie informujê, ¿e zgodnie z de
cyzj¹ Komisji Europejskiej w Instytucie Badawczym Leœnictwa trwaj¹ prace nad realizacj¹ projektu BioSoil Forest
Biodiversity dotycz¹cego monitorowania
wzajemnego oddzia³ywania lasów i œrodowiska naturalnego we Wspólnocie.
W ramach projektu planowane jest wykonanie prac terenowych na 438 powierzchniach I-rzêdu Europejskiej Sieci
Monitoringu Lasów sieci ( sieæ 16x16 km),
za³o¿onych podczas realizacji wieloobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.
Badania prowadzone bêd¹ na powierzchniach ko³owych (2000 m2), na których wykonane zostan¹ pomiary struktury drzewostanów, iloœci martwego drewna oraz analiza roœlinnoœci (zdjêcia fitosocjologiczne).
Badane powierzchnie po³o¿one s¹ na
terenach leœnych ro¿nych form w³asnoœci
– 75% na gruntach leœnych Skarbu Pañstwa oraz 25% na gruntach nale¿¹cych
do osób fizycznych.
W zwi¹zku z powy¿szym prace terenowe bêd¹ wykonywane w okresie od 1
czerwca do 15 wrzeœnia 2007 r.
Stanis³awa Iwañczyk
Inspektor UG

KOMUNIKAT

G

minna Biblioteka Publiczna w
¯o³yni informuje, ¿e posiada w
sprzeda¿y now¹ edycjê widokówek
ukazuj¹c¹ piêkno naszej gminy.
S¹ to: komplety widokówek - po 5 z³
pojedyncze kartki - po 0,50 z³
Chêtnych do zakupu zapraszamy do
odwiedzenia naszej placówki w godzinach pracy (od poniedzia³ku - do pi¹tku
od 900 do 1700).
Dyrektor GBP w ¯o³yni
Helena M³ynek
Nr 6 (104) czerwiec 2007
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Pi¹te ¿o³yñskie
zmagania m³odych
matematyków
15 maja 2007 r. Gimnazjum Zespo³u
Szkó³ im. Adama Mickiewicza w ¯o³yni ju¿ po raz pi¹ty by³o organizatorem
Powiatowego Konkursu Matematycznego PROCENT.
W konkursie udzia³ wziêli uczniowie
z 14 gimnazjów powiatu ³añcuckiego i
le¿ajskiego. Okazuje siê, ¿e z roku na
rok liczba uczestników konkursu zwiêksza siê. W tym roku z zadaniami kon-

Rozpoczêcie konkursu

kursowymi zmaga³o siê 50 uczniów. W
czasie 120 minut mieli oni do rozwi¹zania 10 zadañ zamkniêtych i 4 zadania
otwarte.
W otwarciu konkursu udzia³ wziêli dyr
szko³y Stanis³aw Panek, wicedyr Teresa Grêdysa, wicewójt gminy ¯o³ynia
Tadeusz Gi¿a, którzy w okolicznoœciowych wyst¹pieniach ¿yczyli wszystkim
uczestnikom sukcesów. Obecni byli równie¿ nauczyciele z poszczególnych szkó³,
opiekunowie uczniów bior¹cych udzia³
w konkursie.
Przygotowaniem i przeprowadzeniem
konkursu, a tak¿e popraw¹ prac zajmowa³a siê komisja konkursowa w sk³adzie: Wies³awa Puszkarewicz, Stanis³awa Gi¿a, Ryszard Niemiec- nauczycieNr 6 (104) czerwiec 2007

le Zespo³u Szkó³ w ¯o³yni.
Wyniki konkursu s¹
nastêpuj¹ce:
I miejsce: Anna Szl¹skiewicz - gim. Rakszawa
II miejsce: Bart³omiej
Ryniec - gim. £añcut
nr.1, Sebastian Ró¿ycki
- gim. Giedlarowa
III miejsce: Mateusz
Paczocha - gim. ¯o³ynia,
Mateusz Odachowski - Uczniowie przy pracy
gim. Le¿ajsk, Damian
Polak - gim. ¯o³ynia, Mateusz Magdoñ dowoleni z otrzymanych nagród. Wraz
- gim. £añcut nr 1, Adam Gi¿a - gim. z opiekunami odbyli równie¿ wyciecz¯o³ynia, Karol So³ek - gim. Grodzisko kê po Banku Spó³dzielczym w ¯o³yni.
Dolne, Rafa³ Maj -gim. Le¿ajsk, Ma- Osob¹ oprowadzaj¹c¹ by³ prezes banteusz Grzesik - gim. ku pan Kazimierz Górecki.
Medynia £añcucka
Sponsorami nagród byli:
- Bank Spó³dzielczy w ¯o³yni,
Wy r ó ¿ n i e n i a :
- Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni,
Marta Gdañska - Wójt Gminy ¯o³ynia,
gim. Grodzisko Dol- DOM – BUD ¯o³ynia.
ne, Jacek Babiarz gim. Rakszawa,
Konkurs PROCENT przyczynia siê
Anna Baran -gim. do rozwijania zdolnoœci matematycz¯o³ynia, Agnieszka nych, w szczególnoœci wyrabia u
Tudryn - gim. Gie- uczniów umiejêtnoœæ sprawnego pos³udlarowa, Dawid giwania siê procentami w ró¿nych syProszak - gim. Gro- tuacjach. Mamy nadziejê, ¿e wielu
dzisko Górne, Pawe³ uczniom nabyte umiejêtnoœci pomog¹
Stopyra - gim. ¯o³y- w wyborze w³aœciwej drogi ¿yciowej.
nia.
Wy¿ej wymienieni
Stanis³awa Gi¿a
uczniowie wraz ze swoimi nauczycieRyszard Niemiec
lami spotkali siê 24 maja 2007r. w Banku Spó³dzielczym w
¯o³yni na uroczystym podsumowaniu
V edycji konkursu
PROCENT i wrêczeniu nagród. Nagrody by³y bardzo
ciekawe ( namiot 4osobowy, s³owniki j.
angielskiego Longmana, portfele, s³owniki matematyczne,
przewodniki po ziemi ³añcucko-le¿ajskiej, d³ugopisy).
Uczniowie byli za- Wrêczanie nagród
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Œwiêto Szko³y
„PRZYSZ£O NAM ¯YÆ W CZASIE RÓ¯,
GORYCZY WOJNY NIE ZNAMY JU¯..."

J

u¿ po raz dwudziesty pierwszy spo
³ecznoœæ Szko³y Podstawowej nr 2
w ¯o³yni obchodzi Œwiêto Patrona. S¹
nim Bataliony Ch³opskie. Nieprzypadkowo wybrano na to œwiêto dzieñ 4
czerwca. Jest to data znamienna w historii naszej wsi, bowiem 4. 06. 1943 r.
by³ dniem pacyfikacji ¯o³yni przez hitlerowców.
Rokrocznie oddajemy ho³d zamordowanym wtedy mieszkañcom ¯o³yni oraz
ch³opom, ¿o³nierzom BCh, którzy walczyli o woln¹ Polskê. W tym roku równie¿ delegacja uczniów z³o¿y³a przed
pomnikiem poleg³ych kwiaty i zapali³a
znicze. Wiele s³ów wdziêcznoœci, uznania i wspó³czucia pad³o pod adresem
nieznanych nam ¿o³nierzy BCh w czasie uroczystej akademii, któr¹ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ goœcie: Andrzej
Benedyk - wójt Gminy Zo³ynia, Franciszek Kie³bicki- przedstawiciel Zarz¹du
Okrêgu Zwi¹zku Kombatantów z Rzeszowa, Szymon Rogowski- przewodnicz¹cy Zarz¹du Kombatantów w ¯o³yni oraz W³adys³aw Wawrzaszek- sekretarz w/w Zarz¹du. Najdonioœniejszym wydarzeniem dnia by³o odznaczenie szko³y przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych
odznak¹ "Za zas³ugi dla ZKRPiBWP"
- za wytrwa³oœæ i skutecznoœæ w spo³ecznym dzia³aniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego
piêknych tradycji.
Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli fragmenty uroczystoœci
Œwiêta Szko³y z 1989 roku i wys³uchali
przemówienia gen. Kamiñskiego, które by³o g³êbokim patriotycznym akcentem dnia. Wystêpuj¹cy w ¿o³nierskich
mundurach z opaskami BCh ch³opcy ze
starszych klas zrobili niema³e wra¿enie
na m³odszych kolegach.
W tym dniu odby³ siê konkurs wiedzowy o BCh. Zmierzy³y siê w nim
trzyosobowe zespo³y z klas IV- VI.
I miejsce zdobyli szóstoklasiœci jednopunktow¹ przewag¹ nad czwartakami.
Rozstrzygniêto te¿ konkurs plastyczny
na portret gen. Franciszka Kamiñskiego, komendanta g³ównego BCh, który
18 lat temu by³ goœciem naszej szko³y

w dniu Œwiêta Patrona. Uczniowskie
jury wybra³o portret Aleksandry Czech
z klasy IV jako naj³adniejszy. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs
poetycki "Strofy o OjczyŸnie". Okaza³o
siê, ¿e uczniowie potrafi¹ piêknie pisaæ
o swoim kraju. Niektórzy u³o¿yli nawet
po 2- 3 utwory wierszowane. Najlepsz¹
okaza³a siê Aleksandra Czech z klasy
IV.
STROFY O OJCZYZNIE
"Dla wolnej ojczyzny"
Poszli w bój krwawy,
Poszli dla polskiej s³awy,
Poszli, gdzie miasta i wioski dalekie,
Poszli w ognie i miecze,
Poszli z dala od rodziny,
Poszli, gdzie mielizny,
Poszli po rany i blizny,
Poszli dla wolnej Ojczyzny.
M. Tarantowicz; kl.VI
"Moja Ojczyzna"
Gdzie zwierzêta zimuj¹
Gdzie ptaki przylatuj¹
Gdzie maj zawita
Gdzie ³¹ka rozkwita
Gdzie osy lataj¹
Gdzie pszczo³y nektar zbieraj¹
Gdzie do lasu wêdrujê
Gdzie do szko³y maszerujê
Gdzie mam swoj¹ rodzinê
Gdzie spokojnie ¿yjê
Tam jest moja Ojczyzna!
K. Brzezicki, kl. IV
"Wolnoœæ"
S³oñce œwieci nad polami,
Wiatr siê bawi konarami,
Góry stoj¹ szeregami,
Jakby do boju mia³y iœæ z nami.
Ka¿da trawka, ka¿dy kwiat
Wojny czuje smak,
Lecz nie dadz¹ siê pokonaæ,
W rêce wroga daæ.
Wolnoœæ sobie wywalczyliœmy,
Ka¿dy cieszy siê, zwyciê¿yliœmy!
Teraz robiê to, co chcê,
Teraz ju¿ nie bojê siê,
Teraz ¿o³nierzy nie przestraszê siê,
Teraz spokojnie uczê siê
I ¿yjê w wolnej OjczyŸnie.
R. Antosz; kl. VI
"Tutaj..."
Tutaj siê urodzi³am,
Tutaj, jako dziecko siê bawi³am.
Tutaj siê wychowujê,
Tutaj rosnê i do szko³y wêdrujê.
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Tutaj mam swoj¹ Ojczyznê,
Tutaj wszêdzie s³ychaæ polszczyznê.
Tutaj mam moj¹ rodzinê,
Tutaj mi³o spêdzam ka¿d¹ chwilê.
Tutaj czujê siê doskonale,
Tutaj na zawsze zostanê.
A.Czech, kl. IV

Œwiêto Patrona w naszej szkole to ciekawa lekcja historii dla m³odych Polaków i chwila wzruszeñ dla kombatantów.
NASZE OSI¥GNIÊCIA POZA
SZKO£¥ I GMIN¥
W Dniu Œwiêta Patrona Szko³y dzieci
otrzyma³y wiele nagród za konkursy
szkolne i pozaszkolne, tj. M. Kulikowska za uzyskanie tytu³u Finalisty w Interdyscyplinarnym Konkursie Matematyczno- Przyrodniczym organizowanym
przez Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie: J. KuŸnia i M. Kulikowska za zdobycie I i II miejsca w Gminnym Konkursie Matematycznym klas VI organizowanym przez Dyrektora Zespo³u
Szkó³ w ¯o³yni: A. Czech i A. Rupar za zajêcie II miejsca w eliminacjach
powiatowych w swoich kategoriach
wiekowych w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Zapobiegajmy po¿arom" (ogó³em wykonano 20 prac do
konkursu): Gabriela Szkodziñska - wyró¿nienie w PAPSiP w £añcucie, Adriana Szkodziñska - za udzia³ w PAPSiP w £añcucie.
Z radoœci¹ informujemy, ¿e na Miêdzywojewódzkim (podkarpackie, podlaskie,
ma³opolskie) Festiwalu Mini Pi³ki Siatkowej, który odby³ siê w Rzeszowie
nasze uczennice: P. Szczyrba. K. Mach,
M. Tarantowicz i M. Kulikowska po
piêknym zaprezentowaniu siê, zdoby³y
8 miejsce. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w turnieju wziê³o udzia³ 15 zespo³ów z w/w
województw.
Kolejnym sukcesem jest dla nas IV
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Rowerowym na szczeblu powiatowym w
Bia³obrzegach. Po zmaganiach teoretycznych, uczniowie próbowali swoich
si³ na torze rowerowym. Dru¿yna w
sk³adzie: G. Szkodziñska, B. Leja i J.
KuŸnia, przegra³a walkê o III miejsce
tylko jednym punktem.
Jolanta Kuras
dyrektor SP nr 2
w ¯o³yni
Nr 6 (104) czerwiec 2007
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Mamo,
kocham Ciê…
" Tak bardzo kocham ciê mamo
Podziwiam i szanujê
Za chleb mi³oœæ i pracê
Dzisiaj ciê uca³ujê
Na œwiecie piêknych miejsc wiele
A¿ zachwyt za serce œciska
Najcudowniejsze jest to
Gdzie sta³a moja ko³yska
Poznasz przyjació³ wielu
Zapomnisz to wszystko z czasem
Lecz portret Matki pamiêtaj
Z pamiêci ci siê nie zma¿e
Usi¹dŸ w tym miejscu i wspomnij
O rêkach co chleb podawa³y
Chroni³y ciê przedtem co z³e
Jak by³eœ bezbronny i ma³y."
W dniu 25 maja w Domu Kultury w
Brzózie Stadnickiej odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Matki , któr¹
przygotowali uczniowie szko³y podstawowej. Wszyscy uczniowie mogli przebywaæ ze swoimi mamusiami podczas
ca³ej uroczystoœci. Skromny poczêstu-

nek wprowadzi³ nastrój rodzinnej atmosfery, a obecnoœæ Matek wraz z
dzieæmi nadawa³a ciep³a i uroku.
"Jak powitaæ Ciê Mateñko, kiedy
do mnie wracasz znów
Pewnie tañcem i piosenk¹, bo to
milsze jest od s³ów."
Najm³odsze dzieci z bukiecikami polnych kwiatów recytowa³y:
My jesteœmy szeœciolatki
To z okazji Œwiêta Matki
Niesiemy Mamusiom kwiatki
Stokrotki, niezapominajki
Wszystkie piêkne tak jak z bajki
Któr¹ Mama nam czyta³a kiedy do
snu uk³ada³a
Bukieciki z nich zrobione
Patrzymy dziœ w Mamy stronê.
Chcemy byœ nas przytuli³a
Sto lat w zdrowiu Mamo ¿y³a
Nasze serca s¹ zwi¹zane
Jak te bukieciki ma³e
Bêdziemy Ciê Mamo kochaæ
Poprzez ¿ycie nasze ca³e.
Po tych piêknych obietnicach wyra¿onych w wierszu dzieci zaœpiewa³y pio-

DZIÊKUJEMY STRA¯AKOM
Kto patronem jest stra¿aków
- bystrych,
sprawnych tych ch³opaków?
Jad¹ zawsze gdzie siê pali
A ka¿dy z nich Boga chwali.
Œwiêty Florian ich patronem
Choæ prowadzi w nieszczêœæ stronê
By sw¹ d³oni¹ os³aniali.
Jad¹ szybko chc¹c ocaliæ
Od ¿ywio³u to co ¿ywe.
Bij¹ serca sprawiedliwe
Które czasem w ogieñ rzuc¹.

W

dniu 8.05.2007r. w Szkole Pod
stawowej w Brzózie Stadnickiej
odby³o siê z okazji Dnia Stra¿y Po¿arnej spotkanie z kapitanem Andrzejem
Kuc¹ z Komendy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w £añcucie. Celem spotkania by³o zapoznanie uczniów z prac¹
stra¿aka i budzenie szacunku dla tej odpowiedzialnej pracy oraz zapobieganie
Nr 6 (104) czerwiec 2007

Niechaj zawsze zdrowi wróc¹
Nie jest rzecz¹ obojêtn¹
Pomin¹æ stra¿ackie œwiêto.
W naszej szkole wiêkszoœæ marzy
By pracowaæ kiedyœ w stra¿y.
Dziœ czekamy ju¿ od rana
By powitaæ znów stra¿aków
Dzielnych, sprawnych
tych ch³opaków
A tak¿e i kapitana,
Który naszym jest rodakiem
Zas³u¿onym te¿ stra¿akiem.
po¿arom. Ta niecodzienna wizyta
wzbudzi³a u dzieci wiele emocji. Wszyscy uczniowie oklaskami powitali przyby³ego goœcia, a dyrektor szko³y
Agnieszka Babiarz zaprosi³a go do obejrzenia czêœci artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy II i V i prac
konkursowych "Zapobiegajmy po¿arom". Wyniki konkursu plastycznego

senkê i wrêczy³y wi¹zanki kwiatów
swoim mamusiom. Pierwszaki równie¿
nie zosta³y d³u¿ne. Weso³¹ piosenk¹ i
przyk³adn¹ deklaracj¹ podziêkowa³y
mamom za ich codzienny wysi³ek i troskê o nich. Uczniowie klasy II i V piosenkami, inscenizacjami i wierszami wyrazili swoje uczucia, mi³oœæ, szacunek i
podziw dla swoich Matek. Przedstawi³y scenkê z ¿ycia rodzinnego "Dzieñ
codzienny mamy" i rozmowê mamy z
dzieæmi po powrocie ze szko³y. W ten
sposób przedstawi³y rzeczywistoœæ
¿ycia codziennego. Nastêpnie wyst¹pi³
zespó³ taneczny "Brzózanka", który podkreœli³ weso³y nastrój tej mi³ej uroczystoœci. Potem wszyscy uczniowie wrêczyli swoim mamom kwiaty i podarunki. Równie¿ dyr szko³y Agnieszka Babiarz z³o¿y³a ¿yczenia wszystkim mamom w imieniu w³asnym i grona pedagogicznego. Ostatnim punktem programu programu by³o zwiedzenie wystawy prac szyde³kowych, gobelinów oraz
piêknych kwiatów z bibu³y i krepiny
wykonanych przez Zofiê i Ewê Sobuœ.
Mamy brawami podziêkowa³y swoim
pociechom za ¿yczenia i pamiêæ o nich.
Józefa Basak
przedstawi³a Anna Brzezicka a dyplomy i nagrody wrêcza³ przedstawiciel
stra¿y po¿arnej. Otrzymali je:
I miejsce: Lewkowicz Weronika, Decowski Jakub
II miejsce: Stafa Wioletta, K³oœ Karol
III miejsce: Zra³ka Sebastian, Fergisz
Kamila
Wyró¿nienia: Decowska Natalia, Polak
Marzena, Pud³o Andrzej.
Nastêpnie uczniowie zostali wprowadzeni w œwiat marzeñ Wojtka - ma³ego
ch³opca, który pragn¹³ zostaæ stra¿akiem. Pragnienie Wojtka spe³ni³o siê
choæ pocz¹tkowo by³ zafascynowany
wy³¹cznie mundurem i sprzêtem stra¿ackim. Niestety, to nie wystarczy³o,
¿eby zostaæ stra¿akiem. Nieszczêœliwy
wypadek sprawi³, ¿e Wojtek zosta³ bohaterem ratuj¹c ma³ego Henia z p³on¹cego domu. Ten wielki czyn sprawi³, ¿e
komendant postanowi³ przyj¹æ go do
stra¿y. Inscenizacjê upiêksza³y tematyczne piosenki i wiersze.
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Oto nazwiska wystêpuj¹cych
uczniów: Dorota Wróbel, Kamila Fergisz, Dariusz Decowski,
Aleksandra Urban, Marcin Cio³ek, Karol K³oœ, Marcin Stopyra, Kacper Szpytma, Marcin
Do³êga, Arkadiusz Rejman,
Anna Buszta, Ewelina Stopyra.
Punktem kulminacyjnym czêœci artystycznej by³ wystêp zespo³u "Brzózanka" przygotowany przez instruktorkê GOK-u
Jolantê Piszko. Piêkne krakowskie stroje wymownie podkreœli³y rytm krakowiaka i zaanga- Wóz stra¿acki wzbudzi³ podziw
¿owanie tancerzy (Agnieszka Golec, aktorów.
Kacper Szpytma, Weronika Szpytma,
Po czêœci artystycznej kapitan AnSebastian Rejman). Burza oklasków drzej Kuca opowiada³ uczniom o pracy
by³a podziêkowaniem dla tancerzy i stra¿aków, uczniowie zainteresowani t¹

Wystawa rêkodzie³a
artystycznego Zofii
i Ewy Sobuœ

O

d 9 do 15 czerwca w GOK w ¯o³yni, a wczeœniej w filii w Brzózie
Stadnickiej, mo¿na by³o obejrzeæ wystawê prac Ewy i Zofii Sobuœ. Obie
panie od lat rozwijaj¹ swoj¹ wielk¹ pasjê, jak¹ jest szyde³kowanie, szycie gobelinów a w ostatnim czasie robienie
kwiatów z bibu³y i krepiny. Nie jest im
obcy równie¿ decoupage, malowanie na
szkle, kompozycje z suszonych traw i
kwiatów. Panie ³¹cz¹ ró¿ne techniki,
co daje ciekawe efekty ich pracy.
Kiedy wchodzi siê do domu pañstwa
Sobusiów, ju¿ od progu rzucaj¹ siê w
oczy piêkne kompozycje kwiatów z bibu³y, b³yszcz¹ce na œcianach barwne
gobeliny i bielej¹ce szyde³kowe serwety na sto³ach i pó³kach. Wszystko to
œwiadczy o zami³owaniu i sprawnych
rêkach gospodyni. "To moja pasja. Sposób na odpoczynek, relaks, uspokojenie nerwów" - mówi pani Zofia.
Talent odkry³a w sobie w VII klasie
szko³y podstawowej, kiedy pod okiem
nauczycielki Marii Wróbel ozdobi³a szyde³kiem chusteczkê. Efekt koñcowy by³
tak imponuj¹cy, ¿e nauczycielka pos¹dzi³a wychowankê o wyrêczenie siê do-
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tematyk¹ zadawali liczne
pytania. Najwiêksze emocje wzbudzi³ samochód
stra¿acki i jego wyposa¿enie. Uczniowie wyszli na
podwórko i pe³ni zachwytu
otoczyli wóz stra¿acki. Mogli go dotkn¹æ i wejœæ do
œrodka, co wywo³a³o znowu lawinê pytañ.
Ta wizyta by³a wspania³a i fascynuj¹ca. Dzieci podziêkowa³y stra¿akom za
ich ciê¿k¹ i pe³n¹ zagro¿eñ
pracê, wrêczaj¹c kwiaty
ich przedstawicielowi.
Józefa Basak

ros³¹ osob¹. Od
tamtego czasu szyde³ko, a póŸniej druty, znalaz³y sta³e
miejsce w otoczeniu p. Zofii. Ci¹gle
szuka³a nowych pomys³ów, wzorów.
Ka¿d¹ woln¹ chwilê wykorzystywa³a
na podnoszenie
umiejêtnoœci. Prace
jej pe³ni³y g³ównie
funkcje dekoracyjne, lecz w czasach
kryzysu równie¿ Prace p.Zofii Sobuœ, fot. J.Tomczyk
u¿ytkowe. By³y to
swetry, czapki, szaliki, garsonki itp.
PóŸniej przyszed³
czas na gobeliny.
Najpierw by³y to
malowane gotowe
wzory, a póŸniej odszywane z gazet lub
wykonane wed³ug
w³asnego pomys³u.
Pani Zofia wielokrotnie dzieli³a siê
swoimi umiejêtnoœciami prowadz¹c
kursy haftu, szyde³kowania czy szycia gobelinów np. dla GOK w Brzózie Stadnickiej. Równie¿
cz³onkiñ KGW czy w ostatnich latach podczas d³ugoletniej pracy pedagogiczprowadz¹c kó³ko hafciarskie w filii nej próbowa³a zaszczepiæ iskierkê swojej
Nr 6 (104) czerwiec 2007
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pasji wychowankom. Wielu z nich skorzysta³o z tej szansy i dzisiaj mog¹ pochwaliæ siê zbiorem prac i umiejêtnoœciami nabytymi pod jej okiem.
Wielk¹ "pasjê" po pani Zofii odziedziczy³a jej córka Ewa. Ju¿ bêd¹c dzieckiem lubi³a spêdzaæ czas na podgl¹daniu co robi matka. Powoli wchodzi³a w
arkana poszczególnych technik. Jej ulubionym zajêciem zosta³o szycie gobelinów, choæ równie¿ szyde³ko nie jest jej
obce. Przez ca³y czas stara siê rozwijaæ i szuka nowych technik "coœ nowego, coœ dla siebie".
Artystyczne zami³owania obu pañ doskonale siê uzupe³niaj¹. Eksperymen-

Decoupage
- sztuka uskrzydlania
przedmiotów
Decoupage (czyt. dekupa¿) to technika zdobnicza znana od dawna. W dodatku bardzo prosta. Metoda ta zwana
tak¿e technik¹ serwetkow¹, umo¿liwia
proste a jednoczeœnie efektowne zdobienie przedmiotów poprzez naklejanie
motywów wyciêtych z papierowych

D¿izusi w ¯o³yni
31 maja w Domu Kultury w ¯o³yni
odby³ siê koncert rzeszowskiej kapeli
rockowej w sk³adzie: Tomasz Rzeszutek - wokal; Robert Grubman - gitara;
Jerzy Tomczyk - gitara; Marcin Blicharz
- gitara basowa; Grzegorz £agodziñski
- sampler, wokal. Dominika D¹browskiego graj¹cego na perkusji zast¹pi³
Krzysztof ¯urad (by³y cz³onek zespo³u).
Wystêp zespo³u zapowiadaliœmy ju¿
wczeœniej na ³amach "Faktów…", by
niewtajemniczeni mogli oswoiæ siê z
jego obcobrzmi¹c¹ nazw¹ i nie byli ni¹
zszokowani. Lidera grupy Tomasza
Rzeszutka irytuje ignorancja ludzi, która przejawia siê w przekrêcaniu nazwy
zespo³u lub dos³ownym jej t³umaczeniu.
Mówi on: "Nasza nazwa powsta³a w
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tuj¹ w ³¹czeniu ró¿nych technik, szukaj¹ pomys³ów i nowych wzorów, które chêtnie czerpi¹ z otoczenia. Efekty
ich pracy mo¿na by³o obejrzeæ podczas
wystawy, która by³a tylko namiastk¹ ca³ej kolekcji zgromadzonej przez lata.
Opisuj¹c postaæ pani Zofii Sobuœ nale¿y dodaæ, ¿e jej umiejêtnoœci plastyczne rozci¹gaj¹ siê równie¿ na malarstwo
i uk³adanie kompozycji z ¿ywych i suszonych kwiatów.
Jak wiele talentów skrywa w sobie
pani Zofia mogli siê przekonaæ goœcie
na 50-leciu KGW w Brzózie Stadnickiej, gdzie mogli j¹ podziwiaæ w skeczu
jako Kaœkê Merdelonkê. Z w³asnych

Ÿróde³ zaœ wiemy, ¿e myœli jeszcze o
napisaniu ksi¹¿ki o zwyczajach w jej rodzinnym domu. Z ca³ego serca ¿yczymy jej zrealizowania zamierzeñ i dalszej twórczej pracy.
Pragnê podziêkowaæ paniom: Zofii i
Ewie za wspó³pracê z GOK a przede
wszystkim z fili¹ w Brzózie Stadnickiej.
Panie zawsze chêtnie udzielaj¹ artystycznego wsparcia przy organizowaniu wystaw, dekoracji do przedstawieñ
jak równie¿ pomagaj¹ w zdobywaniu
surowców i materia³ów do zajêæ plastycznych. Dziêkujê i mam nadziejê na
dalsz¹, równie owocn¹ wspó³pracê.
Jolanta Piszko

serwetek, specjalnych papierów lub
wydruków komputerowych. Decoupage jest technik¹ naprawdê dla ka¿dego. Nie trzeba siê obawiaæ braku talentu artystycznego. Ciekawe motywy
na papierowych serwetkach czy kolorowych papierach pomog¹ ka¿demu
uczyniæ z siebie prawdziwego artystê.
Wystarczy wybraæ motyw, zaopatrzyæ
siê w klej , odpowiedni kolor farby i próbowaæ. Rezultat na pewno mile zaskoczy ka¿dego.
Przekona³y siê o tym uczestniczki kursu, który mia³ miejsce 2 czerwca w

Gminnym Oœrodku Kultury w ¯o³yni.
Pod fachowym okiem p. Bernadety
Skoczylas w ci¹gu 4 godz. powsta³o
wiele nieprzeciêtnych prac. To by³o
pierwsze spotkanie tego typu w naszej
placówce. Ju¿ teraz mo¿na zauwa¿yæ,
¿e bardzo przypad³o do gustu ¿o³yniankom. Efektem bêd¹ kolejne spotkania
w okresie letnim, do których gor¹co
zachêcam. Ka¿dy z nas bowiem chce
upiêkszyæ w³asne otoczenie i sprawiæ
przyjemnoœæ swoim bliskim.
Janina Puchalik

po³¹czeniu trzech cz³onów i proponujemy odbieraæ j¹ jako nazwê
w³asn¹. Je¿eli ju¿ ma do czegoœ prowokowaæ, to niech prowokuje do zastanowienia siê nad œwiatem. Czy aby
nie d¹¿y on do samounicestwienia
przez dewaluacjê wartoœci duchowych i totaln¹ materializacjê? Nie
podoba nam siê to, wiêc niesiemy ze
sob¹ swego rodzaju przestrogê. Przestrogê tak¿e dla nas samych, aby nie
zagubiæ siê w tym wszystkim, by rozwijaæ siê duchowo i postêpowaæ wed³ug zasad moralnych wpajanych
nam od dziecka. Z drugiej jednak
strony d¹¿ymy do tego, by mieæ wolnoœæ w sztuce i móc bez klapek na
oczach wypowiedzieæ siê na ka¿dy
temat oraz robiæ to w takiej formie,
jak¹ sobie wybierzemy."
Jesus Chrysler Suicide powsta³ w
1991 r. Przez 15 lat istnienia przez zespó³ przewinê³o siê wielu muzyków, któ-

rzy obecnie graj¹ w takich grupach jak:
Agressiva 69, 2 Cresky, Telewizor,
Neonovi czy TH Culture.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ zespo³u
JCS nale¿y zaliczyæ:
- wydanie 5 p³yt (Eso Es nominowana do nagrody Fryderyk `99),
- umieszczenie utworów JCS na
œcie¿kach dŸwiêkowych do filmów:
"Gniew" - re¿. M. Ziembiñski, "Inferno" - re¿. M. Pieprzyca i w serialu "Biuro kryminalne" emitowanym w TVP,
- wystêpy na presti¿owych festiwalach rockowych w Polsce, takich jak:
Odjazdy 92, Jarocin 93, Jarocin 94, Industrialooza 94, Castle Party 2001,
- wystêpy na terenie Niemiec na festiwalach promuj¹cych polsk¹ scenê
rockow¹,
- umieszczenie utworu JCS na sk³adance Master Of Celebration (kompozycje zespo³u Depeche Mode wykonywane m.in. przez Stanis³awa Soykê i
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Macieja Maleñczuka),
- ponad 300 koncertów na terenie
ca³ego kraju,
- wystêp zespo³u w programie Kuby
Wojewódzkiego (goœæ muzyczny).
Koncert w ¿o³yñskim Domu Kultury
zgromadzi³ liczne grono fanów zespo³u
JCS. W doskona³ej atmosferze bawili
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siê przy utworach zarówno ju¿ znanych,
jak i nowych kompozycjach. Jako support wyst¹pi³ zespó³ „Bazileus” z³o¿ony z m³odych ¿o³yñskich muzyków, szlifuj¹cych swoje talenty w Domu Kultury. A s¹ to: Karol Sztur, Piotr Sztur,
£ukasz Król, £ukasz Bzdek.
Doskonale przygotowany pod wzglê-

dem muzycznym koncert dope³nia³y widowiskowe efekty specjalne (œwiat³a,
dymy) oraz dekoracja sceny.
Magdalena K¹tnik-Kowalska
P.S. Serdeczne podziêkowania kierujê do p.Jerzego Foryta i p.Kazimierza Kulikowskiego za ogromny
wk³ad pracy i serca w przygotowanie koncertu od strony technicznej.

miejsca na podium. Ale jesteœmy pe³ni
optymizmu i nie poddajemy siê tak
³atwo, pracujemy dalej ciê¿ko i bêdziemy dalej d¹¿yæ do tego, by o „Wiwatkach” znów by³o g³oœno na ca³ym Podkarpaciu.
A oto sk³ad Zespo³u Taneczno – Estradowego „WIWATKI”:

Ewelina Paczocha, Anna Pytel, Paulina Machalska, Izabela Brudniak,
Barbara Rumianek, Patrycja Urban,
Aneta Filip, Natalia Witek, Sylwia
Guzy, Gabriela Szkodziñska, Aleksandra Leja, Sylwia Kuras, Justyna
Pawlik.
Andrzej WylaŸ

„WIWATKI”
w Przemyœlu
2 czerwca 2007 roku Zespó³ Taneczno
– Estradowy „WIWATKI” wyjecha³ do
Przemyœla na 20 Przegl¹d Zespo³ów
Tanecznych „TAÑCOWA£Y DWA
MICHA£Y”. Na przegl¹d przyby³o
mnóstwo zespo³ów z Podkarpacia m.in.
z Przemyœla, Jaros³awia, Rzeszowa,
Stalowej Woli, Le¿ajska, Mielca, Leska,
£añcuta i oczywiœcie z ¯o³yni. Ka¿dy
zespó³ prezentowa³ jeden uk³ad taneczny. Profesjonalne jury ocenia³o: opracowanie choreograficzne, dobór repertuaru, muzyki, kostiumów, poziom prezentacji oraz ogólne wra¿enie artystyczne.
Nasze dziewczêta zaprezentowa³y swój
nowy uk³ad pt. „Roztañczone baranki”
i doskonale poradzi³y sobie na scenie.
Jury bardzo spodoba³ siê pomys³ oraz
wyraz artystyczny tañca. Jednak tym
razem „Wiwatkom” nie uda³o siê zaj¹æ

LATO
w Domu Kultury
Gminny Oœrodek Kultury w ¯o³yni zaprasza
do aktywnego spêdzenia wakacji oraz skorzystania z propozycji dla dzieci i doros³ych:
1. kurs decoupage
2. zajêcia z kinezjologii edukacyjnej
3. kurs batiku
4. zajêcia taneczne
5. gimnastyka dla pañ
6. zajêcia plastyczne
7. wyjazdy na basen
Szczegó³owe informacje oraz zapisy w Domu
Kultury w ¯o³yni, w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca. Iloœæ miejsc ograniczona!
Serdecznie zapraszamy!

Sprostowania i uzupe³nienia
do artyku³ów o rodzinie
Kontników i Wosiów
1) Józef Kontnik pod Monte Cassino nie pad³ od kuli wroga, lecz
zgin¹³ œmierci¹ tragiczn¹. Mia³ w kieszeni granat, który eksplodowa³
i rozszarpa³ jego cia³o w drobne kawa³ki. Nie uda³o siê ustaliæ jak
dosz³o do odbezpieczenia granatu.
2) Franciszek Woœ nie by³ ranny w czasie wojny i nie bra³ bezpoœredniego udzia³u w walce. Ze wzglêdu na podesz³y wiek, w stopniu
starszego sier¿anta, zosta³ w armii Andersa dowódca kolumny transportowej i zajmowa³ siê zaopatrzeniem ¿o³nierzy w broñ, amunicjê,
¿ywnoœæ itp.
3) Piotr Woœ pod Monte Cassino by³ kierowc¹ w czo³gu bojowym.
Niemieckie bunkry rozmieszczone wysoko w ska³ach by³y prawie
niedostêpne i tylko czo³gi mog³y je sforsowaæ, ale i dla nich poruszanie siê po w¹skich, krêtych œcie¿ynach by³o niezwykle trudne i nieNr 6 (104) czerwiec 2007
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bezpieczne. Czo³g prowadzony przez
Piotra uleg³ na zakrêcie wypadkowi, zeœlizgn¹³ siê po skale 30 metrów w dó³ i
roztrzaska³ w kawa³ki. Ca³a za³oga dozna³a licznych obra¿eñ i znalaz³a siê w
szpitalu. Piotr cierpi¹cy na zaburzenia
nerwowe przebywa³ na kuracji przez 6
miesiêcy. Potem wróci³ do s³u¿by, ale
ju¿ nie do czo³gów, lecz do zaopatrzenia. I znów mia³ pecha. Gdy wióz³ amunicjê, zapali³ siê silnik jego pojazdu. Piotr
sport

Przysz³oœæ pi³ki
no¿nej ¯o³yni
Trampkarze m³odsi klubu LKS " B³êkit
" ¯o³ynia graj¹cy w klasie okrêgowej
sezonu 2006/2007 byli rewelacj¹ I rundy tych rozgrywek. Zajêli pierwsze
miejsce w grupie z du¿ymi nadziejami
na koñcowy sukces. Wobec ci¹g³ych
problemów ze sk³adem seniorów z zawodnikami tej dru¿yny w przysz³oœci
klub wi¹¿e ogromne nadzieje.
Sk³ad zespo³u:
Bramkarze: Benedyk Micha³, Domaga³a Wojciech

chwyci³ gaœnicê, podniós³ maskê nad
motorem i wówczas wyst¹pi³ wybuch.
Zdo³a³ uratowaæ wóz i amunicje, ale
straci³ w 20 procentach zdolnoœæ widzenia i ju¿ do koñca ¿ycia nie móg³ jeŸdziæ samochodem.
4) Józef Woœ przebywa³ w Niemczech 11 lat, w tym 6 lat w niewoli. W
niemieckiej fabryce pracowa³ 3 i pó³
roku, a 1 i pó³ roku by³ blokowym. Do
Escabany nie sprowadzi³a go bezpo-

œrednio pani Katarzyna Zajkoska i jej
córka Mary, lecz polski adwokat, u którego z³o¿y³y podanie.
5) Zatrudniona w restauracji dziewczyna, która umo¿liwi³a Józefowi Wosiowi i jego znajomemu W³adys³awowi
Churakowi s³uchanie noc¹ audycji radiowych by³ Niemk¹, a nie Polk¹ jak
mylnie podano.
Magdalena K¹tnik- Kowalska

Zawodnicy z pola: S³upek Marcin,
Jaszewski Mateusz, Kaszuba Piotr,
Grzesik Karol, Dudek Marcin, Kilian Kamil, To³pa Karol, Domaga³a
Pawe³, Wêgrzyn Bart³omiej, Wêgrzyn Krystian, Kochman Przemys³aw, Jagustyn Patryk, Stopyra Tomasz, M³ynek Mateusz, To³pa Bart³omiej, Janczura Sebastian, Krupczak Marcin, Nowak Arkadiusz,
Krawczyk Krystian, Mach Przemys³aw, Janczura Przemys³aw.
Opiekunem zespo³u w I rundzie rozgrywek by³ Wawrzaszek £ukasz, a obecnie zespó³ prowadzi Sander Miros³aw.
Zajêcia odbywaj¹ siê regularnie dwa
razy w tygodniu na boisku sportowym
w ¯o³yni n/Tam¹. W przysz³ym sezonie rozgrywkowym zostanie utworzona nowa grupa trampkarzy m³odszych,
a obecny zespó³ bêdzie bra³ udzia³ w
rozgrywkach trampkarzy starszych.

Jeœli wszystko zafunkcjonuje normalnie
to za parê lat powinny wróciæ dobre dni
¿o³yñskiej pi³ki no¿nej.
Praca z m³odzie¿¹ nie by³aby mo¿liwa
bez przychylnoœci w³adz Gminy oraz
prywatnych sponsorów klubu. Wszystkim bardzo dziêkujemy i liczymy w dalszym ci¹gu na pomoc.
Piotr Dudek

Sk³adamy serdeczne
podziêowania dla
sponsorów klubu:
"Rarytas" p. Maczuga
Stanis³aw Kot
Boles³aw To³pa

Fot. J.Tomczyk
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SIATKÓWKA

K

olejny sukces zanotowa³y na swo
im koncie m³ode siatkarki UKS
Têcza - uczennice Zespo³u Szkó³ w
¯o³yni. Po udanych wystêpach na turniejach w Rakszawie (01.2007, II m.),
Oleszycach (02.2007, I m.), Soninie
(02.2007, III m.), Przeworsku (02.2007,
I m.) oraz ¯o³yni (04.2007, I m.) dziewczêta odnios³y zwyciêstwo w Turnieju
Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t o Puchar Starosty Przeworska rozegranym
18.04.2007.
Nasz zespó³ pokona³ kolejno po 2:0 reprezentacje trzech przeworskich szkó³:
ZSOiZ, ZSZ oraz Gimnazjum nr1. W
nagrodê otrzymaliœmy puchar, dyplom
oraz s³odki upominek.
Zespó³ Szkó³ reprezentowa³y dwie
uczennice LO: M.Dobrzañska i H.Tryniecka, a tak¿e uczennice gimnazjum:
J.Mach, S.Nykiel, J.Suszek, J.Witek,
B.Fus, N.Mach, M.Panek, K.Rupar
oraz P.Szkodziñska.
Podsumowaniem sezonu rozgrywko-

Stoj¹: J.Suszek, M.Hryniewska, S.Nykiel, J.Witek, J.Mach, B.Fus, N.Mach, J.Buszta
siedz¹: M.Witek, P.Szkodziñska, M.Panek, K.Rupar

wego 2006/2007 by³ udzia³ naszej dru¿yny w Turnieju Pi³ki Siatkowej M³odziczek, który odby³ siê 2.06.2007 w
Kroœnie. Dru¿yna UKS-u w sk³adzie:
Justyna Suszek. Jolanta Mach, Natalia
Mach, Jolanta Witek, Bernadeta Fus i
Magdalena Witek wywalczy³a III miej-

MISTRZYNIE
WOJEWÓDZTWA
W AEROBICU
SPORTOWYM
14 czerwca 2007 w £añcucie odby³
siê Fina³ Wojewódzki Licealiady i Gimnazjady w Aerobicu Sportowym. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych w zawodach wziê³o udzia³ 9 dru¿yn, natomiast w grupie gimnazjum wyst¹pi³o 11 Nasze dziewczêta by³y bezkonkurencyjne
zespo³ów. Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni reprezentowany by³ zarówno w Gimnazjadzie jak i w Licealiadzie.. Obydwie dru¿yny wywalczy³y z³ote medale i zosta³y
mistrzami województwa. Miejsce II zajê³o Gimnazjum nr 4 z Krosna, a III
miejsce Gimnazjum z Rakszawy.
Wœród szkó³ ponadgimnazjalnych II
miejsce zaj¹³ ZS Dynów a III miejsce
LO Jedlicze.
Radoœci nie by³o koñca. Zarówno
dziewczêta jak i opiekunki zespo³ów
w³o¿y³y mnóstwo pracy oraz czasu w

sce pokonuj¹c 2:1 Karpaty Krosno oraz
2:0 UKS Jas³o, uleg³a zespo³owi Sanoczanka Sanok 0:2. Stosunek setów zdecydowa³ o zajêciu III miejsca. Dziewczêta otrzyma³y pami¹tkowy puchar
oraz dyplom. GRATULUJEMY!!!
Marta Hryniewska
przygotowania do zawodów i dziêki temu uda³o siê
osi¹gn¹æ sukces.
Sk³ad zespo³u Gimnazjum: Martyna Panek,
Karolina Rupar, Paulina
Szkodziñska, Natalia
Witek, Natalia Mach,
Dominika £ania, Magdalena Opa³ka, Dominika
Do³êga, Katarzyna Rogowska - opiekunem zespo³u jest p. Ewa Ho³ub.
Sk³ad zespo³u LO:
Wiola Tokarz, Karolina
Mach, Paulina Mach,
Agnieszka Kulpa, Marta Filip i Karolina Niemiec, opiekun zespo³u p. Katarzyna Wróbel.
Serdecznie gratulujê
dziewczêtom i ¿yczê dalszych sukcesów. Trzymajcie tak dalej!
Katarzyna Wróbel
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1.Zespó³ JCS z uczestnikami koncertu
2.Bernadeta Skoczylas prowdzi kurs
decupage (na zdjêciu po prawej)
3. Decupage pozwala zdobiæ m.in. szk³o
4. Praca Zofii Sobuœ

3
Nowo otwarty
SKLEP PATRONACKI SOBIESKI
Sp. z o.o.
Mickiewicza 37, ¯o³ynia
zaprasza
- szeroki asortyment
- atrakcyjne ceny
- mi³a i fachowa obs³uga
Czynny w godzinach 900-2200
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