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miny
sprawy g

Wybory do Sejmu
i Senatu RP

W

zwi¹zku ze skróceniem kadencji parlamentu przed nami przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu
RP, zarz¹dzone na niedzielê 21 paŸdziernika 2007 r. W okrêgach wyborczych,
do których nale¿y Gmina ¯o³ynia, wybieranych bêdzie 15 pos³ów i 3 senatorów. Lokale wyborcze otwarte bêd¹ od
godz. 6 do 20.
Kto mo¿e g³osowaæ
Prawo g³osu ma ka¿dy obywatel polski, którzy najpóŸniej w dniu wyborów
ukoñczy 18 lat, o ile nie pozbawiono go
praw publicznych ani nie zosta³ ubezw³asnowolniony przez s¹d. Warunkiem
udzia³u w g³osowaniu jest obecnoœæ w
spisie wyborców sporz¹dzonym w urzêdzie gminy. Znajduj¹ siê w nim uprawnieni do g³osowania zameldowani w
gminie na sta³e. Je¿eli ktoœ przebywa
czasowo w innej miejscowoœci ni¿ ta,
w której jest zameldowany na sta³e i w
niej bêdzie chcia³ g³osowaæ, to w tamtejszym urzêdzie gminy powinien z³o¿yæ wniosek o dopisanie go do spisu wyborców. Ostatnim dniem na to jest 11
paŸdziernika.
Wyje¿d¿asz - weŸ zaœwiadczenie
Je¿eli ktoœ zamierza wyjechaæ przed
wyborami, to w urzêdzie gminy, w której figuruje w spisie wyborców, mo¿e

otrzymaæ specjalne zaœwiadczenie o
prawie do g³osowania. Z tym dokumentem bêdzie móg³ g³osowaæ w ka¿dym
obwodzie w kraju, za granic¹ lub na
polskim statku morskim. Zostanie tam
dopisany do spisu wyborców. Wniosek
o wydanie zaœwiadczenia sk³ada siê najpóŸniej na dwa dni przed wyborami czyli
do 19 paŸdziernika. Osoba, która uzyska zaœwiadczenie, zostanie skreœlona
ze spisu wyborców w gminie, w której
mieszka.
U³atwienia dla niepe³nosprawnych
Osoby niepe³nosprawne mog¹ g³osowaæ w wybranym przez siebie, specjalnie dostosowanym do ich potrzeb, obwodzie w gminie, gdzie stale mieszkaj¹.
Wniosek o dopisanie tam do spisu sk³adaj¹ we w³aœciwym urzêdzie gminy do
11 paŸdzienika. W Gminie ¯o³ynia najlepsz¹ dostêpnoœci¹ dla osób niepe³nosprawnych charakteryzuje siê lokal
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w ¯o³yni, mieszcz¹cy siê w GOK przy
ul.Smolarskiej 1.
Jak g³osowaæ
Sposób g³osowania i warunki wa¿noœci g³osu ró¿ni¹ siê przy wyborze pos³ów i senatorów. W przypadku wyborów do sejmu wyborca g³osuje tylko na
jedn¹ listê okrêgow¹, stawiaj¹c na karcie do g³osowania znak "x" w kratce
obok nazwiska jednego z kandydatów
z tej listy. Wybieraj¹c senatorów g³osuje siê na okreœlonych kandydatów, stawiaj¹c znak "x" obok nazwisk najwy¿ej
tylu kandydatów, ilu senatorów jest wybieranych w okrêgu wyborczym. Wy-

Wyj¹tkowe grzybobranie

D

nia 25 wrzeœnia 2007 r. pan Marek Marcinów ze Smola
rzyn korzystaj¹c z piêknej pogody uda³ siê na grzyby. Przebywa³ w lesie ju¿ oko³o 40 minut, gdy nagle jego oczom ukaza³
siê niecodzienny widok. Znalaz³ bowiem "rodzinê" sk³adaj¹c¹
siê z… 19 zroœniêtych prawdziwków. - Jestem grzybiarzem
od 40 lat, ale coœ takiego widzia³em po raz pierwszy w ¿yciu
- mówi p.Marek.
Rekordowe znalezisko zosta³o sfotografowane po czym trafi³o w rêce jednego z cz³onków rodziny.
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borca mo¿e g³osowaæ na mniejsz¹ liczbê kandydatów, ani¿eli wynosi liczba
senatorów wybieranych w danym okrêgu wyborczym.
Koniecznie z dokumentem
to¿samoœci
Aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu, nale¿y okazaæ siê dokumentem to¿samoœci. Dopiero po wylegitymowaniu przez
komisjê wyborca otrzyma karty do g³osowania. Niezbêdny bêdzie zatem dowód osobisty, b¹dŸ inny dokument ze
zdjêciem pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci wyborcy.
Siedziby komisji i granice
obwodów
Siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz przypisane do nich obwody
wyborcze nie zmieni³y siê, znane s¹ z
poprzednich wyborów, jednak dla przypomnienia podajemy poni¿ej stosown¹
informacjê.
Wyborcy z ulic: Bia³obrzeska, Kmiecie, Smolarska oraz z so³ectwa Kopanie g³osuj¹ w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Domu Kultury
w ¯o³yni.
Wyborcy z ulic: Górska, Mickiewicza,
Raki, Rynek oraz przysió³ków: Bikówka, Jagielnie, Zak¹cie g³osuj¹ w lokalu
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
w Zespole Szkó³ w ¯o³yni.
Wyborcy ze Smolarzyn g³osuj¹ w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 w Domu Kultury w Smolarzynach.
Wyborcy z Brzózy Stadnickiej w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 4 w Domu Kultury w Brzózie Stadnickiej.
Waldemar Natoñski
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Remonty
i modernizacje
dróg gminnych

W

zwi¹zku z zakoñczeniem wiêkszoœci prac drogowych zaplanowanych na rok 2007 prezentujemy wykonanie najwa¿niejszych zadañ.
Nowe nawierzchnie asfaltowe po³o¿ono na drogach o ³¹cznej d³ugoœci 4,1 km.
Modernizacje z wykorzystaniem masy
bitumicznej przeprowadzono na:
- 470 m drogi w górnej czêœci Brzózy
Stadnickiej, prowadz¹cej m.in. do fermy drobiu,
- 420 m "ul.Soko³owskiej",
- 416 m przewi¹zki miêdzy ul.Górsk¹ i

3

ul.Raki ko³o pp.Hozerów,
- 315 m obwodnicy osiedla przy ul.Smolarskiej,
- 320 m drogi do koœcio³a w Smolarzynach,
- 2150 m ul.Bia³obrzeskiej (modernizacja tej
drogi, bêd¹cej w zarz¹dzie powiatu, zosta³a w
po³owie sfinansowana
przez Gminê ¯o³ynia).

Wykonano ponadto nastêpuj¹ce remonty:
- pog³êbienie rowów i utwardzenie drogi
¯o³ynia Dolna - Smolarzyny biegn¹cej
ko³o posesji pp. Mazurków,
- wykopanie rowów i
wyrównanie drogi zagumiennej w Brzózie Stadnickiej,
- wykopanie rowu i poszerzenie drogi do strzelnicy sportowej w ¯o³yni.
Znacz¹c¹ finansowo
pozycj¹, bo stanowi¹c¹
62 tys. z³, by³ zakup i
transport kamienia oraz
masy bitumicznej do bie¿¹cych remontów dróg
gminnych. Ponadto wy-

datkowano 34 tys. z³ na sporz¹dzenie
projektów technicznych niezbêdnych do
modernizacji dróg: ¯o³ynia-Jagielnie,
Biedaczów-Kopanie, ul.Raki, ul.Górska,
do oczyszczalni œcieków w ¯o³yni oraz
zagumiennej w Brzózie Stadnickiej. Po
uregulowaniu zobowi¹zañ z roku 2006
r. zwi¹zanych z dokoñczeniem asfaltowania drogi Szpetnarowej oraz modernizacj¹ przewi¹zki ko³o przedszkola w
¯o³yni Górnej, ³¹czne wydatki w dziale
transport wynios³y na koniec wrzeœnia
br. 620 tys. z³.
Waldemar Natoñski
Na zdjêciach asfaltowanie przewi¹zki
miêdzy ul.Górsk¹ i ul.Raki

Bezp³atne kursy komputerowe dla doros³ych
Mieszkañców naszej gminy zapraszamy na kolejn¹, trzeci¹ ju¿ edycjê, bezp³atnych kursów komputerowych,
organizowanych w ramach projektu INTERNET DLA SENIORA.
Kurs adresowany jest do osób, które ukoñczy³y 50 rok ¿ycia (wymóg ten nie dotyczy rencistów). Przewidziano 20
godzin szkolenia (6 spotkañ po 3 – 3,5 godziny). Sugerowana grupa szkoleniowa powinna liczyæ od 12 do 14 osób, w
tym po³owê uczestników szkolenia powinni stanowiæ renciœci i emeryci. Czêœciowo mog¹ to byæ osoby, które bra³y ju¿
udzia³ w poprzednich edycjach kursu. Istnieje mo¿liwoœæ utworzenia 2 grup szkoleniowych, czy powstan¹ zale¿y od
iloœci chêtnych.
Uczestnicy kursu nabêd¹ umiejêtnoœæ podstawowego pos³ugiwania siê komputerem w zakresie: sporz¹dzania
dokumentów w edytorze tekstu, wys³ania listów elektronicznych, przegl¹dania stron internetowych, komunikowania
siê przez Internet, obs³ugi bankowego konta internetowego. Szkolenie prowadzone bêdzie metodami warsztatowymi z
dostêpem do Internetu. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w listopadzie br. w sali komputerowej Zespo³u Szkó³ w ¯o³yni.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ w terminie do 25 paŸdziernika 2007 r. w sekretariacie Urzêdu Gminy w ¯o³yni
od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach pracy urzêdu tj. 8:00-15:00,
tel.: (017) 22 43 018 lub (017) 22 43 028
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oswiata

Zielona szko³a z SP
nr 2 w ¯o³yni

W

dniach 11. 06. - 15. 06. 2007r.
uczniowie szkó³ podstawowych
naszej gminy uczestniczyli w "zielonej
szkole" - tym razem w Pieninach. Wyjazdy te s¹ ciekaw¹ form¹ dzia³alnoœci edukacyjno - profilaktycznej szkó³
przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Mog¹ byæ dla uczniów ca³kowicie lub czêœciowo odp³atne oraz
ca³kowicie bezp³atne. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ uczenia siê poprzez osobiste doœwiadczenie, poznawania otaczaj¹cego
œwiata w ciekawy i aktywny sposób,
mog¹ rozwijaæ swoje umiejêtnoœci
uczestnicz¹c w ró¿nych zajêciach
i konkursach (które w szkole czêsto by³y
poza ich "zasiêgiem"), uczyæ siê wspó³pracowaæ w nowej grupie rówieœniczej,
maj¹ okazjê do swobodnego wyra¿ania
swoich emocji, popatrzenia na siebie i
bliskich z zupe³nie innej strony. Jest to
wreszcie atrakcyjna forma profilaktyki
uzale¿nieñ i aktywnego wypoczynku.
W zakresie dzia³añ edukacyjnych
uczniowie poznali: zasady dzia³ania
Obserwatorium Astronomicznego w
Niepo³omicach; historiê powstania pok³adów soli bocheñskiej, sposoby jej
wydobywania w ró¿nych epokach; historiê zamków obronnych w Niedzicy i
Czorsztynie; historiê powstania zapory
i Jeziora Czorsztyñskiego; ciekawe i

Uczestnicy Zielonej Szko³y
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rzadko spotykane gatunki ptaków prezentowane w Muzeum Ornitologicznym w Ciê¿kowicach; „¿ycie w ulu” –
czyli historiê polskiego pszczelarstwa,
sposoby produkcji miodu i wyrobów
pszczelarskich w pasiece w Stró¿ach;
kulturê i ¿ycie ludzi w krajach misyjnych poprzez zwiedzanie Muzeum
Misyjnego OO Redemptorystów w
Tuchowie.
Zielona szko³a to tak¿e wychowanie
do wartoœci. Jednym z jego elementów by³o osobiste przebywanie w miejscu pielgrzymki Jana Paw³a II w Starym S¹czu, gdzie znajduje siê jedyny
w Polsce, w ca³oœci zachowany o³tarz,
przy którym Ojciec œwiêty odprawia³
Mszê œw. Ogromnym prze¿yciem by³o
ogl¹danie wielu osobistych rzeczy Papie¿a przy wtórze ulubionych przez
Niego i œpiewanych dla Niego pieœni
góralskich. Uczniowie w otoczeniu
murów klasztornych poznali te¿ ¿ycie
œwiêtej Kingi, jej zas³ugi dla Polski, legendy o niej i cuda zdzia³ane przez jej
wstawiennictwo. Wyjazd umo¿liwi³ im
te¿ podziwianie dawnej architektury
sakralnej na przyk³adzie drewnianego
koœció³ka w Dêbnie, znajduj¹cego siê
na Œwiatowej Liœcie Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, zbudowanego bez
u¿ycia gwoŸdzi, z budz¹c¹ podziw, niezwykle cenn¹ i oryginaln¹ polichromi¹.
Kolejnym wa¿nym elementem w
programie "zielonej szko³y" by³y wyprawy turystyczno - krajoznawcze.
Uczniowie odbyli bardzo d³ug¹ i wyczerpuj¹c¹ wêdrówkê poprzez malowniczy w¹wóz Homole,
dalej szlakiem wzd³u¿
granicy polsko - s³owackiej, a¿ na Palenicê. Dodatkow¹ atrakcjê stanowi³y œlizgi torem saneczkowym i
zjazd kolejk¹ linow¹ do
Szczawnicy.
U
wszystkich uczestników wycieczek podziw wzbudzi³a tajemnicza góra Wd¿ar tzw. Kraina Œpi¹cego
Wulkanu - bardzo ciekawa tak¿e ze wzglêdu na powsta³¹ w wy-

niku uderzenia pioruna lokaln¹ ujemn¹
anomaliê magnetyczn¹ (po przy³o¿eniu
kompasu do ska³y ig³a magnetyczna
wska¿e pó³noc w kierunku po³udniowym). Dzieci ogl¹da³y te¿ Sokolicê najpiêkniejsz¹ obok Trzech Koron górê
w Pieninach. Skalne œciany opadaj¹ tam
prawie pionowo 300 metrow¹ przepaœci¹ do prze³omu Dunajca. Chyba jednak najwiêksz¹ "ucztê dla oczu" stanowi³y Trzy Korony, zw³aszcza, ¿e wêdrówka malowniczym szlakiem trwa³a
- bagatela (!) - 8 godzin intensywnego
marszu. Po drodze nale¿a³o siê przez
moment zatrzymaæ na krótki popas na
górze zwanej "Chwa³a Bogu" (czyli, jeœli osi¹gnê³o siê tak du¿o, to tylko mo¿na powiedzieæ: "Chwa³a Bogu"!), by³
tak¿e czas na refleksjê przy Krzy¿u z
napisem: "Podziêkuj w tym miejscu za
oczy, dziêki którym mo¿esz ogl¹daæ tak
piêkny œwiat". To, co zobaczyliœmy z
tarasu widokowego na szczycie Trzech
Koron, dos³ownie zapiera³o dech w piersiach. S³ychaæ by³o tylko westchnienia
zachwytu i s³owa, ¿e warto by³o tak bardzo siê trudziæ, aby doœwiadczyæ czegoœ tak piêknego. Na uwagê zas³uguje
tu jeszcze jeden aspekt wyprawy. Otó¿
po drodze pani przewodnik du¿o opowiada³a, ale te¿ sprawdza³a wiedzê naszych dzieci dotycz¹c¹ Pienin i miejsc,
które do tej pory pozna³y. Okaza³o siê,
¿e mamy naprawdê bystre i spostrzegawcze pociechy! Pamiêta³y bowiem
wiele i mia³y siê czym pochwaliæ. Byliœmy z nich bardzo dumni!
Bardzo istotny punkt programu "zielonej szko³y" stanowi³y zajêcia z dziedziny profilaktyki uzale¿nieñ. Odbywa³y siê one codziennie, po powrocie
ze szlaku i krótkim odpoczynku. Na pocz¹tku, w celu integracji grupy i budowania pozytywnego obrazu samego siebie, ka¿dy okreœla³ swoje mocne strony, pozytywne cechy charakteru, ulubione zajêcia itp. Inne æwiczenia umo¿liwia³y dzieciom rozró¿nianie w³asnych
uczuæ, nastrojów, nazywanie ich i sposoby roz³adowywania negatywnych
emocji. Wiele dzieci ma problemy z
komunikacj¹ w rodzinie i w szkole, dlatego te¿ uczy³y siê zasad prawid³owego funkcjonowania w grupie i postawy
asertywnej. Wa¿ne by³y zajêcia
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wzmacniaj¹ce poczucie w³asnej warto- mi³ych ludzi, z którymi mog³am poœci, gdy¿ kszta³towa³y postawê szacun- gadaæ o wszystkim. Dziêki w³aœciku dla siebie i swoich przekonañ. Dziec- cielom domu, w którym mieszkamy
ku przekonanemu o swoich mocnych ,czujemy siê tu jak u siebie. Zawsze,
stronach z pewnoœci¹ bêdzie ³atwiej nie gdy wracamy, gospodarze czekaj¹
ulegaæ namowom do z³a, bêdzie umia³o na nas z uœmiechem. Dlatego barsiê przed nim broniæ. Na zakoñczenie dzo im za to dziêkujemy. Dziêkujeka¿dej grupy zajêæ uczniowie otrzymy- my równie¿ panu kierowcy, przewali porcjê æwiczeñ roz³adowuj¹cych wodnikom i opiekunom."
napiêcie emocjonalne, rozluŸniaj¹cych i
"Bawiliœmy siê bardzo fajnie. Jewyciszaj¹cych.
steœmy bardzo zadowoleni."
Podczas tegorocznej "zielonej szko³y"
"Mam mi³e wspomnienia, których
ka¿dy jej uczestnik mia³ mo¿liwoœæ za- z pewnoœci¹ nie zapomnê. Ka¿dy
prezentowania tego, w
czym jest najlepszy.
Wszyscy brali udzia³
w konkursach: wiedzy o Pieninach, plastycznym, na najsympatyczniejszego
uczestnika, na najestetyczniejszy pokój i na
najciekawsze wspomnienia.
Ka¿de dziecko mog³o siê zaprezentowaæ
od najlepszej strony,
wszyscy otrzymali
dyplomy a zwyciêzcy
drobne upominki.
W Pieninach tego
roku z pewnoœci¹ nikt
siê nie nudzi³. DodatPami¹tkowe zdjêcie na tle gór
kowych atrakcji dostarczy³a wizyta w Parku Rozrywki dzieñ niós³ ze sob¹ ciekawe, fascy"Rabkoland", gdzie ka¿dy mia³ okazjê nuj¹ce wyzwania.".
pohasaæ.
„Mi³a atmosfera sprawi³a, ¿e ka¿Jesteœmy przekonani, ¿e nie by³ to czas dy z nas czu³ siê tu jak w domu. Nie
stracony, uczniowie wiele siê nauczyli i obesz³o siê bez drobnych sprzeczek,
bêd¹ pamiêtaæ d³ugo. Wyjazdy na "zie- ale nie mogliœmy siê na siebie d³ugo
lon¹ szko³ê" maj¹ sens i w dalszym ci¹- gniewaæ, szybko wybaczaliœmy.
gu nale¿y podejmowaæ wysi³ek ich or- Dziêki zielonej szkole mogliœmy z
ganizacji. Œwiadcz¹ o tym fragmenty dum¹ zdobywaæ górskie szczyty i
wypowiedzi samych uczestników:
przez ca³y tydzieñ mieæ przed ocza"Zielona szko³a jest super, pozna- mi krajobraz pieniñski. Mam na³em tu du¿o nowych znajomych i przy- dziejê, ¿e jeszcze raz odwiedzê te
jació³."
piêkne miejsca…"
"Ta zielona szko³a na pewno zosta"Jestem bardzo zadowolony, choæ
nie w pamiêci wielu osób. W ka¿dym czasem by³o trudno wspinaæ siê w
dniu prze¿ywaliœmy mi³e i smutne górê. Uwa¿am, ¿e by³o super!"
chwile, zwiedzaliœmy du¿o wspania"Ta zielona szko³a wiele mnie na³ych i interesuj¹cych miejsc. Widzia- uczy³a. Od wytrzyma³oœci, znajomo³am piêkne krajobrazy górskie, któ- œci gór i legend o Pieninach, do pore zapamiêtam na bardzo, bardzo d³u- znania w³asnych emocji, wyzwalago. Pozna³am wielu interesuj¹cych, nia ich i okazywania uczuæ. Nauczy-
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³am siê znajdowaæ w ka¿dym cz³owieku nie tylko z³e, ale przede
wszystkim dobre cechy. Ka¿dy z nas
jest przecie¿ wspania³ym cz³owiekiem. To mi³o, gdy inni widz¹ w tobie
coœ pozytywnego.
Krajobraz Pienin jest wprost zniewalaj¹cy. Widok z Trzech Koron zapiera dech w piersiach. Wtedy cz³owiek, pomimo zmêczenia i trudu drogi, potrafi cieszyæ siê, ¿e mo¿e to
wszystko zobaczyæ, ¿e posiada oczy,
bez których jego pobyt tutaj by³by
niemo¿liwy. To w³aœnie czu³am: zadowolenie i zachwyt, a jednoczeœnie ¿al, ¿e nied³ugo trzeba bêdzie
wróciæ do domu,
szko³y i szarej, codziennej rzeczywistoœci.
Bardzo ¿a³ujê, ¿e to
ju¿ moja ostatnia zielona szko³a. Szkoda,
¿e musimy wracaæ. Na
pewno nigdy nie zapomnê tych 5 dni,
wspania³ych ludzi
oraz cudownego widoku gór zaraz po
przebudzeniu. To na
pewno pozostanie w
mojej pamiêci na zawsze. Wiem, ¿e tutaj nie tylko zwiedzamy, ale te¿ uczymy siê wiele o sobie. Mam nadziejê, ¿e po powrocie
stanê siê lepsza i wyrozumialsza i ¿e
bêdê widzia³a w ludziach przede
wszystkim dobro."
Danuta Kulikowska
Jolanta Zadêcka
Dyrekcja i nauczyciele Szko³y
Podstawowej Nr 2 w ¯o³yni - organizatorzy i opiekunowie tegorocznej "zielonej szko³y" sk³adaj¹ podziêkowania Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za udzielenie pomocy finansowej, bez której wyjazd wielu dzieci
z terenu gminy nie by³by mo¿liwy.
Dziêkujemy!
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Spoœród setek wniosków wstêpnych,
które
wp³ynê³y na I etap do biura proSzko³a Podstawowa nr 2
gramu w Warszawie, w drodze konkurw ¯o³yni w Programie su wy³onione zosta³y najlepsze. Wœród
nich by³ równie¿ wniosek SP 2 w
Rzeczpospolita
¯o³yni "Ocalmy od zapomnienia".
Internetowa
W lipcu nauczyciele rozpoczêli prace
nad wnioskiem pe³nym. Zaanga¿owani
"OCALMY OD ZAPOMNIENIA"
w realizacjê zadañ zawartych we wniosku, b¹dŸ wsparcie w ich realizacji s¹:
rogram Rzeczpospolita Internetowa
wójt gminy ¯o³ynia - A. Benedyk, seto ogólnopolski program grantowy
kretarz gminy - W. Natoñski oraz predla spo³ecznoœci lokalnych z gmin wiejzes OSP w ¯o³yni - F. Ko³cz, przewodskich. Celem jego jest aktywizacja tych
nicz¹ca KGW w ¯o³yni - A. Kus, dyspo³ecznoœci poprzez wykorzystanie
rektor GOK w ¯o³yni - M. K¹tnik - Kotechnologii informatycznych i komuniwalska, prezes Stowarzyszenia Promokacyjnych.
cji Gminy Zo³ynia - T. Wróbel jako
Program realizowany jest w partnerprzedstawiciele w/w organizacji, jak
stwie pomiêdzy Fundacj¹ Grupy TP
równie¿ dyrektor SP 2 w ¯o³yni - J.
oraz Programem Narodów ZjedKuras, nauczyciele SP 2 w ¯o³yni, ronoczonych ds. Rozwoju. Zak³ada on
dzice, m³odzie¿ i spo³ecznoœæ wsi.
finansowanie projektów w 3 obszarach
W dniu 3 wrzeœnia 2007 roku Komitet
tematycznych; jednym z tych obszarów
Steruj¹cy programu Rzeczpospolita Injest "nasz region".
ternetowa zatwierdzi³ wyniki pracy
Ju¿ na pocz¹tku maja 2007 roku naKomisji Konkursowej i og³osi³ listê 100
uczyciele SP nr 2 w ¯o³yni podjêli wyWniosków Pe³nych, które wygra³y konzwanie i rozpoczêli prace nad wniokurs grantowy, staj¹c siê finalistami II
skiem wstêpnym, którego tematyka
edycji w/w Programu. Laureaci zostali
zawarta by³a w³aœnie w w/w obszarze.
wy³onieni ze wszystkich 16 wojeIch pomys³y uzyska³y akceptacjê wójwództw. W województwie podkarta gminy, przewodnicz¹cych i prezesów
packim laureatów jest 9, wœród
organizacji dzia³aj¹cych na terenie gminich Szko³a Podstawowa nr 2 w
ny, rodziców, m³odzie¿y i spo³ecznoœci
¯o³yni, która otrzyma grant w wylokalnej.

P

sokoœci 15 000 z³ na realizacjê projektu pt. "Ocalmy od zapomnienia".
Ju¿ 17 wrzeœnia 2007 roku dyrektor
SP 2 w ¯o³yni - J. Kuras podpisa³a
umowê grantow¹. Projekt nasz zak³ada realizacjê zadañ w terminie od 17
wrzeœnia 2007 roku do 31marca 2008
roku. Obecnie trwa okres gromadzenia informacji i dokumentów œwiadcz¹cych o kulturze naszej miejscowoœci
oraz naszego regionu, spotkañ z twórcami tradycji i ich dokumentowania w
celu zbudowania w miarê pe³nego obrazu o tradycji ¯o³yni. W terminie od 1
paŸdziernika 2007 roku rozpoczn¹ siê
zajêcia warsztatowe w 5 ró¿nych zakresach tematycznych dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych: komputerowe, teatralne, taneczne, œpiewacze i gotowania. Realizacja projektu zak³ada równie¿ szereg innych, bardzo ciekawych
przedsiêwziêæ. Gor¹co zachêcam do
udzia³u w wymienionych zajêciach.
Zwracam siê równie¿ z proœb¹ do
mieszkañców ¯o³yni o udostêpnienie informacji, materia³ów, przedmiotów zwi¹zanych z tutejszymi
zwyczajami i tradycjami ludowymi.
Bardzo proszê o kontakt, gdy¿ nawet najmniejsza informacja pozwoli
ocaliæ od zapomnienia to, co by³o
wa¿ne dla naszych przodków i co
powinno byæ przekazane m³odemu
pokoleniu.
Jolanta Kuras
dyrektor SP Nr 2
w ¯o³yni

Gminny Oœrodek Kultury w ¯o³yni
zaprasza na wystawê

OG£OSZENIE

"Decoupage - sztuka uskrzydlania przedmiotów"

Gminny Oœrodek Kultury w ¯o³yni

Na wystawie zgromadzono prace twórców z ¯o³yni

przyjmuje zapisy
dzieci do zespo³ów tanecznych.

Termin: 2 - 15 paŸdziernik, w godz. 9.00 - 16.00
"Galeria naszych twórców"
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Zapraszamy w œrody i pi¹tki
w godz. 14.00 - 17.00 do 26 paŸdziernika.
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historia

Wrzeœniowe
refleksje

Z

du¿ym zainteresowaniem przeczyta³em ksi¹¿kê pt. "By zdarzeñ nie
zatar³ czas" autorstwa M. K¹tnik-Kowalskiej wydan¹ przez GOK w ¯o³yni.
Prezentujê j¹ w krêgu moich znajomych. Ksi¹¿ka ta obudzi³a we mnie
wspomnienia wydarzeñ, które prze¿y³em w m³odym wieku. Pragnê siê nimi
podzieliæ z czytelnikami "Faktów i Realiów".
W czasie okupacji mieszka³em w s¹siaduj¹cym z Kopaniami przysió³ku
Podlas. Moi rodzice, podobnie jak
mieszkañcy ¯o³yni, omijali wydawane
przez Niemców rozmaite zakazy. Przez
wszystkie lata okupacji me³li zbo¿e w
¿arnach. Po ka¿dym przemiale ojciec
zdejmowa³ i ukrywa³ kamieñ napêdowy ( Niemcom przekaza³ w³asnorêcznie wykonan¹ kopiê tego kamienia).
Rodzice nie zastosowali siê te¿ do innych zakazów, m.in. nie oddali maselniczki i ko¿uchów. Zani¿ali iloœæ hodowanych krów i œwiñ. Sztuki pozostaj¹ce poza ewidencj¹ okupanta mia³y podrobione kolczyki. Po zabiciu œwini miêso by³o ukrywane w podwójnych œcianach. Gdy matka je gotowa³a, ja sta³em na poboczu drogi, by w porê ostrzec
j¹ o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie. Ojciec garbowa³ pochodz¹c¹ z uboju skórê
i wyrabia³ z niej buty dla ca³ej rodziny.
Z gorszej jakoœci t³uszczu robi³ myd³o.
Poniewa¿ przydzia³y tekstylii z obowi¹zkowych dostaw (kontyngentów) by³y
minimalne, rodzice wyrabiali tkaniny z
w³ókien lnu i konopni. Us³ugi tkackie
œwiadczy³ Nicpoñ z Gwizdowa. Odzie¿
wyrabiana z tych tkanin nie chroni³a
przed ch³odem. Zim¹, gdy szed³em z
przysió³ka Podlas do szko³y w Biedaczowie, nieraz trz¹s³em siê i p³aka³em z
zimna.
Przez jeden rok uczêszcza³em do
szko³y w ¯o³yni. Sale lekcyjne znajdowa³y siê na piêtrze budynku, zaœ parter
zajmowa³o wojsko niemieckie. W bramie wejœciowej sta³ uzbrojony wartownik. W pamiêci utkwi³y mi dwa zdarzenia. Pierwsze z nich mia³o miejsce w

okresie zimowym. Gdy wszed³em na
plac szkolny, niemiecki ¿o³nierz rzuci³
we mnie œniegiem. Zareagowa³em natychmiast, rzucaj¹c w niego bry³¹ lodu
prosto w twarz, która zaczê³a krwawiæ.
Popêdzi³em do klasy przekonany, ¿e nikt
tego zajœcia nie widzia³. Ale by³em w
b³êdzie. Zaraz po rozpoczêciu lekcji
przywo³a³ mnie nauczyciel i bez s³owa
wymierzy³ trzcin¹ kilka razów na rêkê.
Koledzy nie pytali o przyczynê kary.
Drugie zdarzenie mia³o miejsce w czasie wiosennych roztopów na krótko
przed rozpoczêciem zajêæ lekcyjnych.
Na plac szko³y osobowymi samochodami przyby³o wy¿sze dowództwo niemieckie. Oficerowie zaczêli odbieraæ
meldunki od ustawionych na bacznoœæ
¿o³nierzy. Na 5 minut przed rozpoczêciem lekcji postanowi³em udaæ siê do
sklepu p. Niemcowej w Rynku, by kupiæ stalówkê do pióra. Biegn¹c przez
podwórze miêdzy dowództwem a oddzia³em wojska, celowo wskoczy³em w
ka³u¿ê i ochlapa³em b³otem p³aszcze
oficerów. Us³ysza³em wyzwiska i przekleñstwa, a jeden z nich id¹c w moim
kierunku kopn¹³ w ka³u¿ê, by "odp³aciæ
mi siê piêknym za nadobne". Rzuci³em
siê do ucieczki. Ba³em siê, ¿e zatrzyma
mnie wartownik w bramie, ale on tego
zajœcia zza budynku nie móg³ widzieæ.
W latach okupacji niemieckiej wielokrotnie bywa³em w ró¿nych groŸnych
sytuacjach, ale na zawsze pozostanie
mi w pamiêci wstrz¹s, którego dozna³em podczas mszy rezurekcyjnej w
¯o³yni w Wielkanoc 25 kwietnia 1943
r. Mia³em wówczas 12 lat. By³em w
koœciele razem z ojcem, ale on znajdowa³ siê w innej jego czêœci. W trakcie
nabo¿eñstwa do œwi¹tyni wesz³a grupa
gestapowców w czarnych p³aszczach i
czapkach na g³owie. Wœród wiernych
nast¹pi³a konsternacja. Przera¿eni ludzie zaczêli nerwowo przemieszczaæ siê
w kierunku g³ównego o³tarza. Ksi¹dz
celebrant (prawdopodobnie Jan Skoczylas) przerwa³ mszê i kilkakrotnie
nawo³ywa³: "proszê zachowaæ spokój".
Nie widzia³em dok¹d doszli gestapowcy, gdy¿ nie rusza³em siê z miejsca. Sta³em w lewej bocznej nawie za filarem
w pobli¿u konfesjona³u, w którym zamierza³em siê ukryæ w razie niebezpie-
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czeñstwa. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa wielu ludzi pozosta³o na placu koœcielnym. Mê¿czyŸni zbierali siê w ma³e
grupki i szeptem przekazywali sobie
wiadomoœæ, ¿e w nocy partyzanci rozbili miejscowy posterunek, przeciêli druty telefoniczne, uwolnili wiêŸniów i œpiewaj¹c hymn Polski opuœcili ¯o³yniê.
Od tej pory o odbiciu wiêŸniów ¯o³yni
mówi³o siê powszechnie. To wa¿ne lokalne wydarzenie, mimo obawy przed
odwetem ze strony okupanta, dawa³o
ludziom nadziejê na zwyciêstwo. Pocz¹tkowo mówiono o jednym z odbitych wiêŸniów Stanis³awie Cebulaku, ¿e
nie wytrzyma³ tortur i wyda³ swoich
kolegów. Zna³em go osobiœcie, bowiem
mieszkaliœmy w pobli¿u lasu, w którym
ojciec Stanis³awa Cebulaka pracowa³
jako gajowy. Pamiêtam te¿, ¿e po wyjœciu ze szpitala przejœciowo ukrywa³ siê
u moich rodziców (zarówno przed gestapowcami jak i cz³onkami organizacji
podziemnych).
Do doœæ czêstych akcji organizowanych przez cz³onków ruchu oporu nale¿a³y napady na mleczarnie. S³ysza³em
tak¹ wersjê, ¿e podczas rozbijania mleczarni w ¯o³yni czy w Grodzisku partyzanci zmusili kierownika, który zbyt
nadgorliwie wykonywa³ obowi¹zki na
rzecz okupanta, by odda³ mocz do bañki na mleko. Kiedy ten twierdzi³, ¿e wiêcej nie mo¿e, zosta³ pobity. Puenta tego
zdarzenia by³a taka, ¿e krowa te¿ nie
jest w stanie daæ wiêcej mleka ponad
mo¿liwoœci fizjologiczne.
Latem 1943 roku mój ojciec odwozi³
mleko do mleczarni w ¯o³yni. W drodze powrotnej na skraju przysió³ka Bikówka zabra³ na wóz dwóch uzbrojonych mê¿czyzn. Jeden mia³ pistolet
maszynowy, drugi granaty. Kazali szybko jechaæ, ci¹gle ogl¹dali siê do ty³u.
Wysiedli na skraju Giedlarowej, nakazuj¹c ojcu po niemiecku jechaæ do domu.
Zajêli stanowiska ogniowe za chatk¹
nale¿¹c¹ do gospodarza Szupra. Wkrótce ojciec us³ysza³ seryjne strzelanie. O
tej potyczce z Niemcami wspomina
Mieczys³aw Leja w ksi¹¿ce "By zdarzeñ nie zatar³ czas" (str. 217).
Miêdzy przysió³kami Podlas i Kopanie rozci¹ga³ siê las. Pracowa³em w nim
przy sadzeniu lub sianiu drzewek, by roNr 9 (107) wrzesieñ 2007
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dzice mogli kupiæ ga³êzie na opa³. Las
ten dawa³ schronienie ludziom przeœladowanym przez niemieckiego okupanta: ¯ydom i zbieg³ym z obozu Rosjanom. Pewnego popo³udnia rozleg³y siê
w lesie strza³y z broni maszynowej.
Pracuj¹cy ze mn¹ ludzie pospiesznie
udali siê do domu. Ja z motyk¹ w rêku
poszed³em sprawdziæ, kto strzela³. Dotar³em do leœnej polany, a potem zacz¹³em przedzieraæ siê przez bagnisty potok, za którym ros³y gêste jode³ki. Czo³gaj¹c siê dotar³em do miejsca zbrodni.
Zauwa¿y³em ziemiankê, obok niej le¿¹c¹ pierzynê bez poszewki i butelkê z
mlekiem. Ziemia w tym miejscu by³a
œwie¿o kopana, zroszona krwi¹, le¿a³y
na niej œladowe kawa³ki mózgu. Ofiarami hitlerowskich zbrodniarzy byli
¯ydzi, których spotka³em wczeœniej, gdy
szed³em przez las do koœcio³a w ¯o³yni. Prosili mnie wówczas, bym o nich
nikomu nie mówi³, obiecywali, ¿e jak
prze¿yj¹, to dadz¹ mi du¿o pieniêdzy.
Nocami przychodzili prosiæ o ¿ywnoœæ,
podobnie jak zbiegli z obozu w Pe³kiniach Rosjanie Petro i Szymon. Zna³em ich osobiœcie, gdy¿ bywali te¿ w

domu moich rodziców. Miejscowa ludnoœæ ich wspiera³a. Potem, gdy zdobyli
broñ, zaczêli dokonywaæ napadów i kradzie¿y, a mieszkañcy Kopañ za udzielan¹ im pomoc zap³acili w³asn¹ krwi¹.
Z Niemcami kolaborowali leœniczy Sza³ajdewicz i gajowy Panek, na których
podziemne organizacje wyda³y wyrok
œmierci. Najpierw zosta³ zlikwidowany
Stefan Sza³ajdewicz, póŸniej Stanis³aw
Panek. Zosta³ zastrzelony w przysió³ku
Zagrody ko³o pustego budynku. Le¿a³
kilka dni w topniej¹cym wówczas œniegu, bo nikt nie trudzi³ siê, by go zabraæ i
pochowaæ.
Na terenie Biedaczowa w 1944r. zosta³ zlikwidowany groŸny konfident
Kraus z £añcuta. Wed³ug naocznych
œwiadków podciêto mu gard³o. Zd¹¿y³
jeszcze dojœæ do przydro¿nego p³otu,
gdzie run¹³ na ziemiê i zmar³.
Na koniec wspomnienia z ostatnich
dni wojny. By³ ciep³y, s³oneczny dzieñ.
Przebywa³em wówczas w Gwizdowie.
Stoj¹c na podwórzu, us³ysza³em nagle
warkot samolotu, który przelecia³ nad
moj¹ g³ow¹. Wydawa³o mi siê, ¿e zaraz za domem spadnie na ziemiê, wiêc

pobieg³em w jego kierunku. B³êdnie
oceni³em sytuacjê, bo odnalaz³em samolot na polnej drodze ko³o cmentarza
w ¯o³yni. Przerwa³ druty telefoniczne,
tu¿ nad ziemi¹ wyrzuci³ bomby. Pilot
l¹dowa³ bez podwozia, bo dolna czêœæ
kad³uba zosta³a zniszczona. Zagl¹dn¹³em do œrodka samolotu, zauwa¿y³em
w przedniej jego czêœci karabin maszynowy z taœm¹ naboi. Piloci (by³o ich
dwóch) nie zwracali na mnie uwagi.
Wystrzeliwali rakiety daj¹c w ten sposób sygna³ przelatuj¹cym samolotom.
Bombardowanie ¯o³yni przez niemieckie samoloty obserwowa³em z odleg³oœci ok. 4 km. Odg³osy wybuchów
bomb dociera³y a¿ do Gwizdowa.
Mieszkañcy ¯o³yni opuszczali swoje
domy. U nas schroni³a siê rodzina
mieszkaj¹ca w pobli¿u koœcio³a, zabieraj¹c ze sob¹ krowê.
Pierwsze miesi¹ce powojenne te¿ nie
nale¿a³y do spokojnych, pamiêtam niektóre incydenty z tego okresu, ale to
ju¿ materia³ na oddzielny artyku³.
Stanis³aw Pietraszek
Jaros³aw

kultura

Czerwony
Kapturek

OG£OSZENIE

T

¹ znan¹ wszystkim bajkê mo¿na
by³o obejrzeæ w Gminnym Oœrodku Kultury w ¯o³yni dnia 18 wrzeœnia.
Przedstawi³ j¹ Rzeszowski Teatr "Bajlandia". Widzami by³y dzieci przedszkolne i m³odsze klasy szkó³ podstawowych.
£¹cznie 2 przedstawienia obejrza³o ok.
350 dzieci. Có¿ wiêcej dodaæ - weso³a, kolorowa scenografia i œwietna muzyka Tomasza Fr¹czka. Doskona³y kontakt aktorów z dzieæmi zapewni³
œwietn¹ zabawê dla wszystkich widzów. Nikt nie wyszed³ z sali smutny, a
Wilk wcale nie by³ taki z³y.
W przedstawieniu wyst¹pili: Wilk Pawe³ Wiœniewski, Mateczka, Gajowy
- Katarzyna Wisz, Czerwony Kapturek,
Babcia- Katarzyna S³omska.
Magdalena K¹nik-Kowalska
Nr 9 (107) wrzesieñ 2007

Gminny Oœrodek Kultury
w ¯o³yni
serdecznie zaprasza
wszystkie panie do udzia³u
w zajêciach gimnastycznych,
aby poprawiæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ oraz ogólne
samopoczucie.

Czerwony Kapturek i jego Babcia

Szczegó³owe informacje
oraz zapisy
do 12 paŸdziernika.
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Konkurs
fotograficzny
rozstrzygniêty

W

miesi¹cu lipcu Gminny Oœrodek
Kultury w ¯o³yni og³osi³ konkurs
fotograficzny w ramach projektu dofinansowanego z Urzêdu Marsza³kowskiego "Mecenat 2007". Tematem konkursu by³y kapliczki znajduj¹ce siê na
terenie Gminy ¯o³ynia. Prace mo¿na
by³o sk³adaæ do dnia 10 sierpnia w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:
- do 18 lat
- 19 - 35 lat
- 36 - 50 lat
- powy¿ej 50 lat.
Technika prac by³a dowolna, istnia³a
tak¿e mo¿liwoœæ dostarczenia prac na
p³ytach CD.
W konkursie wziê³o udzia³ 7 osób w
trzech grupach wiekowych. Najlepsze
zdjêcia kapliczek wykonali: w kat. I -

Mecenat
kulturalny 2007
Wniosek o dofinansowanie zadañ
w³asnych w dziedzinie
kultury i sztuki

¯

o³ynia nie jest prezentowana w
przewodnikach turystycznych, a
jeœli nawet, to epizodycznie, przy okazji
omawiania atrakcji innych miejsc. W
obliczu walorów ³añcuckiego zamku
czy le¿ajskiego zespo³u klasztornego,
¯o³ynia schodzi na doœæ odleg³y plan.
¯o³ynia i gmina mog¹ siê poszczyciæ
interesuj¹c¹ histori¹, piêknem krajobrazów, cisz¹, spokojem, czystym powietrzem, obecnoœci¹ masywów leœnych,
stanowi¹cych pozosta³oœci Puszczy
Sandomierskiej. Tereny te stanowi¹
bardzo dobre warunki do spacerów po
okolicy a powsta³e rezerwaty przyrody
zapewniaj¹ zdrowe i czyste powietrze
oraz niezapomniane wra¿enia. Poza tym
na terenie gminy znajduje siê wiele zabytków architektury, wartych obejrze-

Przystanek wœród pól - praca Doroty K¹tnik

Im. Dominik Wróbel, II m. Agnieszka
M³ynek; w kat. II: I m. Dorota K¹tnik,
II m. Ma³gorzata Wojnar, wyró¿nienia
- Jolanta Bechta i Jacek Szpila, w kat.
IV - I m. Jan Jab³oñski, wyró¿nienie
Anna Burghardt.
Wymienione osoby proszone s¹ o odbiór nagród w Domu Kultury.

Konkurs by³ pierwszym etapem do
powstania folderu "Szlakiem ma³ej architektury - ¿o³yñskie kapliczki". Najlepsze ze zdjêæ zostan¹ umieszczone
w folderze promuj¹cym uroki naszej
gminy.

nia, posiadaj¹cych ciekaw¹ i bogat¹ historiê. Do najciekawszych z nich zaliczyæ nale¿y przydro¿ne kapliczki.
G³ównym celem projektu by³o zebranie informacji na temat wszystkich kapliczek na terenie gminy ¯o³ynia (jest
ich kilkadziesi¹t) i utworzenie oznakowanego szlaku architektury lokalnej wytyczenie szlaku, oznakowanie, wydanie folderu, promocja. Projekt zrealizowany zosta³ przez GOK w ¯o³yni,
cz³onków nieformalnej grupy Inicjatywa M³odzie¿ dla ¯o³yni (uczniowie, studenci), uczniów Zespo³u Szkó³ im. A.
Mickiewicza w ¯o³yni oraz mieszkañców gminy. Realizacja projektu (czerwiec 2007 - grudzieñ 2007), by³a konieczna z uwagi na ogromne zaniedbanie przydro¿nych zabytkowych kapliczek, które dziêki odpowiedniej promocji mog¹ staæ siê g³ówn¹ atrakcj¹ dla
odwiedzaj¹cych gminê turystów.
W pierwszym etapie projektu zosta³
og³oszony otwarty konkurs fotograficzny na najciekawsze udokumentowanie
kapliczek z terenu gminy ¯o³ynia. Konkurs odby³ siê w kilku kategoriach wiekowych tak, aby zachêciæ zarówno m³o-

dzie¿ jak i osoby starsze do zapoznania
siê z kultur¹ i tradycj¹ ¿o³yñsk¹. Kolejnym etapem by³o utworzenie szlaku ma³ej architektury ¿o³yñskich kapliczek. Fina³em projektu bêdzie otwarcie strony
internetowej oraz wydanie folderu promuj¹cego szlak i umieszczenie informacji o jego powstaniu w portalach turystycznych oraz na tablicy informacyjnej w centrum ¯o³yni.
Po zakoñczeniu projektu szlakiem
¿o³yñskich kapliczek zaopiekuje siê m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ im. Adama Mickiewicza w ¯o³yni oraz grupa nieformalna Inicjatywa M³odzie¿ dla ¯o³yni i
harcerze. M³odzie¿ systematycznie bêdzie dba³a o to, aby zarówno kapliczki
jak i tablice informacyjne by³y w nale¿ytym porz¹dku. Planowane jest równie¿ napisanie kolejnych wniosków na
rekonstrukcjê i odnowê najbardziej zaniedbanych i zniszczonych kapliczek.
Niew¹tpliwie najwiêkszy efekt w promocji szlaku kapliczek bêdzie mia³a
strona internetowa, która systematycznie bêdzie aktualizowana przez cz³onków stowarzyszenia.
Magdalena K¹tnik-Kowalska

Magdalena K¹tnik-Kowalska
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sport

Œcie¿ka zdrowia
w ¯o³yni

Œ

cie¿ka biegnie przez las smolarski, suchy bór sosnowy, który z
uwagi na skromne podszycie, a miejscami wrêcz jego brak, przypomina
park. Miejsce to nadaje siê doskonale do biegów, jazdy rowerem, na rodzinne spacery, czy te¿ do rekreacyjnych æwiczeñ gimnastycznych, do których zachêcaj¹ przygotowane na
œcie¿ce tablice. Otoczenie jest nadzwyczaj urokliwe i przyjemne. Sosny,
zw³aszcza w letnie dni, roztaczaj¹ doko³a wspania³¹ ¿ywiczn¹ woñ. Na

Sportowy Piknik
Rodzinny
23 wrzeœnia 2007 roku odby³ siê
Sportowy Piknik Rodzinny. Impreza ta
zorganizowana zosta³a na zakoñczenie
projektu "Bieg po zdrowie dla ¯o³yni"
realizowanego przez Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji gminy ¯o³ynia oraz
przez Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni.
W ramach pikniku zaplanowano otwarcie powsta³ej na terenie gminy œcie¿ki
zdrowia, przeprowadzenie zawodów
sportowych w biegach prze³ajowych
oraz czêœæ artystyczn¹ po³¹czon¹ z rozdaniem nagród zwyciêzcom biegu. Zawody biegowe zorganizowane zosta³y
pod patronatem p. Zofii Turosz i zgroNr 9 (107) wrzesieñ 2007

œcie¿ce zaobserwowaæ mo¿na ciekaw¹ formê terenu,
charakterystyczne dla tego
regionu, œródleœne wydmy,
pagóry utworzone jeszcze w
okresie plejstocenu, obecnie
eksploatowane jako z³o¿a
piasku.
Wejœcie na œcie¿kê i tablica informacyjna znajduj¹ siê
tu¿ za ostatnimi zabudowaniami ul.Smolarskiej. Z
¿o³yñskiego rynku docieramy w to miejsce kieruj¹c siê na po³udnie ul.Smolarsk¹, osi¹gaj¹c œcie¿kê
po przebyciu oko³o 1 km. Dla odwiedzaj¹cych to miejsce przygotowano 8
stacji z ciekawymi i jednoczeœnie niezbyt wymagaj¹cymi æwiczeniami gimnastycznymi. Przebieg
œcie¿ki w terenie oznaczono wymalowan¹ na drzewach niebiesk¹ sylwetk¹
biegacza.
Œcie¿ka powsta³a dziêki
staraniom Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji Gminy ¯o³ynia. Jej utworzenie
by³o jednym z dzia³añ zaplanowanych w ramach

madzi³y 96 uczestników w siedmiu kategoriach.
Oto wyniki:
dziewczêta szko³y podstawowe
I miejsce - Leja Wioletta SP nr1
II miejsce - Stopyra Jadwiga SP nr1
III miejsce - Puzio Jadwiga SP nr1
ch³opcy szko³y podstawowe
I miejsce - Nowak Arkadiusz SP nr1
II miejsce - Danielewicz Bart³omiej
SP nr1
III miejsce - Natoñski Krystian SP
nr1
dziewczêta gimnazjum
I miejsce - Krawczyk Monika - IIIc
I miejsce - Witek Danuta - Ia
III miejsce - Babiarz Magdalena - IIc

projektu "Bieg po zdrowie dla ¯o³yni"
dofinansowanemu ze œrodków programu "Dzia³aj Lokalnie V" Polsko Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Le¿ajskie
Stowarzyszenie Rozwoju. Projekt
wsparli równie¿: Bank Spó³dzielczy
w ¯o³yni, Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni,
Firma Us³ugowo - Szkoleniowa EUREKA. Projekt realizowali wolontariusze, którym za poœwiêcony czas serdecznie dziêkujemy.
Zapraszamy i zachêcamy do za¿ywania ruchu na œwie¿ym powietrzu.
Waldemar Natoñski

ch³opcy gimnazjum
I miejsce- Kochman Przemys³aw IId
II miejsce - Górak Dawid - IIIa
III miejsce - Brudniak Mateusz - IIIa
dziewczêta liceum
I miejsce - Filip Marta - IIc
II miejsce - Pliœ Ewelina - Ia
III miejsce - Kruk Anna - IIIc
ch³opcy liceum
I miejsce- Danielewicz Kamil - Ib
II miejsce - Szpyrka Maciej - IIb
III miejsce - Leja Marcin - IIIc
bieg rodzinny
I miejsce - rodzina Danielewiczów
(Jacek, Kamil, Kordian)
II miejsce - rodzina Puzio (Maria,
Aleksander, Jadwiga)
III miejsce - rodzina Wróblów (Monika, Robert, Dawid)
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rekcji Domu Kultury w ¯o³yni za udostêpnienie sali , pañstwu Danucie i
Wojciechowi Dziuba za zabezpieczenie
medyczne biegu, nauczycielom wf p.
Marcie Stopyrze, p. Tadeuszowi Decowi i p. Marcie Hryniewskiej za pomoc w przeprowadzeniu biegu, a tak¿e wszystkim, którzy przyczynili siê do
realizacji projektu.
Przygotowanie Sportowego Pikniku
Rodzinnego wymaga³o wiele pracy i
wysi³ku, jednak by³o warto. Piêkna pogoda sprawi³a, ¿e zawody zgromadzi³y
wielu uczestników oraz kibiców. Wszyscy dobrze siê bawili, bo nie liczy³o siê
tylko zwyciêstwo ale przede wszystkim
Ustalenia przed biegiem

Biegi odby³y siê w mi³ej i sportowej
atmosferze. Po zakoñczeniu zawodów
, w sali Domu Kultury w ¯o³yni odby³a
siê czêœæ artystyczna po³¹czona z rozdaniem nagród. Zwyciêzcy poszczególnych biegów otrzymali wspania³e puchary i medale, a ka¿dy z uczestników
s³odki upominek. Poza tym odby³o siê
losowanie nagród wœród wszystkich zawodników.
Do wygrania by³y m.in.: pi³ki, rakietki do tenisa oraz pami¹tki z biegów maratoñskich przekazane przez p. Zofiê
Turosz (koszulki, medale, plakat z mi-

Uczestnicy na starcie

strzostw œwiata).
Gor¹ce podziêkowania sk³adamy dy-

udzia³. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e biegaj¹c
dbamy o nasze zdrowie i dlatego g³ównym celem organizatorów by³o rozpowszechnienie takiej formy spêdzania
czasu wolnego.
Imprezê przygotowali i zrealizowali nauczyciele wychowania fizycznego: Katarzyna Wróbel, i Grzegorz Hryniewski oraz klasa IIc 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.
Sponsorami projektu byli: Bank Spó³dzielczy w ¯o³yni, Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni
oraz firma Eureka.
Katarzyna Wróbel

Meta jest tu¿, tu¿...
Nr 9 (107) wrzesieñ 2007

"Szlak ma³ej architektury - ¿o³yñskie kapliczki" zosta³ zaprojektowany w formie pêtli o d³ugoœci 50 km. Najlepiej zwiedzaæ go rowerem, b¹dŸ wêdruj¹c.
Szlak wiedzie wygodnymi, spokojnymi drogami. Sporo tu odcinków wœród lasów i pól, blisko natury. Trasa prowadzi przez niezwykle cenne przyrodniczo
obszary chronionego krajobrazu: Brzó¿niañski oraz Zmys³owski. Wycieczkê mo¿na rozpocz¹æ w dowolnym miejscu. Najwygodniej zapewne uczyniæ to na
¿o³yñskim rynku pe³nym zieleni i zabytkowych kamieniczek. Serdecznie zapraszamy do wêdrówki szlakiem kapliczek i przydro¿nych krzy¿y.
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