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Egzemplarz bezp³atny

Na Wielkanoc
Ju¿ na Wielkanoc bij¹ dzwony
rozb³ysn¹³ promieñ tarczy s³oñca,
i wpad³ do duszy przygnêbionej,
nios¹c na skrzyd³ach radoœæ ¿ycia.
Alleluja! dla nas zwyciêstwo,
Alleluja! to Pan nasz ¿yje,
Alleluja! radoœæ poranka,
Alleluja! nasza Nadzieja!
I ko³ysanki œpiew melodii
przerwa³ huk petard œmia³ków,
na rezurekcjê trzeba budziæ Pan wszystkim daje Pokój!

Na zdjêciach Kiermasz Wielkanocny w GOK-u, fot. T.Tomczyk

To jest dzieñ, który Pan nam da³,
czas powstaæ z grobu duszy,
przyj¹æ Pokój od Pana Boga,
zmartwychwstaniem siê wzruszyæ!
Ks. Jan Dudek

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkiej Nocy, weso³ego Alleluja,
wiosennej radoœci i optymizmu wszystkim mieszkañcom Gminy ¯o³ynia
¿ycz¹ Wójt i Rada Gminy
W numerze:
Centrum kszta³cenia na odleg³oœæ str. 2
Gmina w programie Leader str. 3
Zimowe œwiêtowanie str. 4
Ocalmy od zapomnienia str. 5

Dzieñ Babci i Dziadka w Smolarzynach str. 6
Dzieñ Kobiet w SP Nr 1 str.7
Dzia³alnoœæ GOK str. 8
Ks. Pawe³ Sokalski str. 10
Sport str. 11
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Centrum kszta³cenia na odleg³oœæ
w filii GOK w Brzózie Stadnickiej

W

ramach projektu Centra Kszta³cenia na Odleg³oœæ na Wsiach
w filii Gminnego Oœrodka Kultury w
Brzózie Stadnickiej uruchomiono centrum, w którym mo¿na skorzystaæ z
bezp³atnych szkoleñ internetowych, prowadzonych w formie e -learningu.
Projekt jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytet 2 Rozwój spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, Dzia³anie
2.1 Zwiêkszenie dostêpu
do edukacji-promocja
kszta³cenia przez ca³e
¿ycie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiêdzy wsi¹ a miastem).
W ramach projektu na
terenie Polski powsta³o
379 Centrów Kszta³cenia.
G³ówn¹ ide¹ jest zmniejszenie dysproporcji pomiêdzy wsi¹ a miastem
oraz pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych równie¿ osobom
niepe³nosprawnym. Centrum ma przyczyniæ siê do promowania idei kszta³cenia przez ca³e ¿ycie
poprzez zwiêkszenie dostêpu do wiedzy na wszystkich poziomach kszta³cenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do
kszta³cenia ustawicznego osób doros³ych.
Aktualnie dostêpne s¹ 23 kursy:
1. Jêzyk polski,
2. Matematyka,
3. Historia,
4. Chemia,
5. Fizyka,
6. Geografia,
7. Biologia,
8. Zarz¹dzanie kadrami,
9. Ocena pracownika,
10. Planowanie potrzeb,
11. System motywacyjny,
12. Rekrutacja,
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13. Œcie¿ki kariery,
14. Jêzyk obcy -angielski,
15. Podstawy technik komputerowych,
16. U¿ytkowanie komputerów,
17. Przetwarzanie tekstów,
18. Arkusze kalkulacyjne,
19. Bazy danych,
20. Grafika menad¿erska i prezentacyjna,
21. Us³ugi w sieciach informatycznych,
22. Opiekunka dzieciêca domowa,
23.Promocja i wsparcie edukacji osób
niepe³nosprawnych.

Ca³a oferta liczyæ bêdzie 50 kursów. Do
koñca czerwca br. uruchomione zostan¹:
1. Jêzyk obcy - niemiecki,
2. Opiekun osób starszych,
3. Administracja systemami
komputerowymi,
4. Agent ubezpieczeniowy,
5. Asystent bankowoœci,
6. Broker ubezpieczeniowy,
7. Grafik komputerowy,
8. Handlowiec,
9. Ksiêgowoœæ,
10.Organizator agrobiznesu,
11. Pracownik administracyjny,
12. BHP,
13. Bezpieczeñstwo systemów
informatycznych,
14. Ochrona danych osobowych,
15.Prawo zamówieñ publicznych,

16.Edukacja zdalna - szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning,
17. Przedstawiciel handlowy,
18. Sprzedawca,
19. Telemarketer,
20. Zarz¹dzanie projektami,
21.Zawody
przysz³oœci - nowe
formy zatrudnienia,
22.Jak zdobyæ i utrzymaæ pracê,
23. Kariera - decydujê, planujê, dzia³am,
24. Zostañ e-pr@cownikiem,
25.Oczekiwania pracodawców - autoprezentacja,
26. Poradnictwo zawodowe - wsparcie dla Twojego sukcesu,
27.A mo¿e samozatrudnienie?
Nauka w centrum jest bezp³atna. Po ukoñczeniu kursu i
zaliczeniu egzaminu kursant
otrzyma zaœwiadczenie poœwiadczaj¹ce zdobyte umiejêtnoœci.
Zainteresowani mog¹ skorzystaæ z bezp³atnej porady doradcy zawodowego, pod bezp³atnym numerem telefonu 0
800 800 005, który doradzi jak
wybraæ odpowiedni kurs, gdzie
i jak skutecznie szukaæ pracy.
Ponadto dzwoni¹c na infoliniê
uczestnicy kursów uzyskaj¹
pomoc w napisaniu CV, listu
motywacyjnego, dowiedz¹ siê,
jakie s¹ niezbêdne kwalifikacje i wymagania na poszczególne stanowiska
pracy. Centrum, oprócz kursów, oferuje bezp³atny dostêp do Internetu.
Aktywni uczestnicy szkoleñ wezm¹
udzia³ w losowaniu jednego z trzech laptopów w konkursie "Laptop dla aktywnego uczestnika szkoleñ". Informacje
na temat zasad i kryteriów wyboru
zwyciêzcy konkursu dostêpne s¹ w regulaminie na stronie www.edukacjaonline.pl
Wiêcej informacji na temat prowadzonych kursów mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 017 2248094 w godzinach pracy Centrum w Brzózie Stadnickiej oraz na stronie internetowej:
www.edukacjaonline.pl
Wojciech Opa³ka
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Gmina ¯o³ynia
w programie Leader
31 stycznia 2008 r. odby³o siê spotkanie za³o¿ycielskie "Grupy Lokalnego
Dzia³ania - Ziemia £añcucka". Stowarzyszenie powsta³o w celu wykorzystania œrodków dostêpnych w ramach programu Leader, finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej. W sk³ad stowarzyszenia weszli przedstawiciele ró¿nych podmiotów sektora publicznego,
spo³ecznego i prywatnego, którzy
wspólnie opracuj¹ i bêd¹ realizowaæ
Lokaln¹ Strategiê Rozwoju. Cz³onkowie stowarzyszenia rekrutuj¹ siê z gmin
Bia³obrzegi, £añcut, Markowa, Rakszawa, ¯o³ynia, w jego sk³ad weszli równie¿ przedstawiciele samorz¹du powiatu ³añcuckiego.
Najwa¿niejsze cele stowarzyszenia to:
1) Opracowanie i realizacja Lokalnej
Strategii Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em

Oœrodek zdrowia
zlicytowany
6 marca br. odby³ siê przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci dawnego
Oœrodka Zdrowia w ¯o³yni. Do
przetargu przyst¹pi³o czterech zainteresowanych, cena wywo³awcza
wynosi³a 160 tys. z³. W licytacji zwyciê¿y³ Bank Spó³dzielczy z ¯o³yni
podbijaj¹c cenê do 300 tys. z³. Od
prezesa firmy Kazimierza Góreckiego, dowiedzieliœmy siê, ¿e bank pozyska³ dzia³kê z myœl¹ o budowie
nowej siedziby.
Zgodnie z zapowiedzi¹ (o sprawie
oœrodka pisaliœmy w poprzednim numerze "Faktów..") œrodki ze sprzeda¿y oœrodka planuje siê przeznaczyæ na sfinansowanie modernizacji
dróg powiatowych na terenie naszej
gminy. Tak¹ dyspozycjê pieniêdzy
uzgodniono z Powiatem £añcuckim,
który w 2005 r. darowa³ nieruchomoœci oœrodka Gminie ¯o³ynia.
Waldemar Natoñski

œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej
ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
2) Podejmowanie inicjatyw i dzia³añ
maj¹cych na celu pobudzenie aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnych oraz ich
czynny udzia³ w opracowywaniu i realizacji LSR,
3) Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwi¹zanych z aktywizacja ludnoœci na obszarach wiejskich po³o¿onych w obszarze w³aœciwym dla Grupy Lokalnego Dzia³ania,
4) Propagowanie dzia³añ na rzecz realizacji LSR - pozyskiwanie partnerów
i Ÿróde³ finansowania,
5) Promocja obszarów wiejskich po³o¿onych w obszarze bêd¹cych w zainteresowaniu Grupy Lokalnego Dzia³ania,
6) Udzielanie wsparcia mieszkañcom
obszarów objêtych LSR w zakresie
przygotowywania projektów i pozyskiwania œrodków na ich realizacjê, w tym

3

z programów pomocowych.
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa
Dzia³ania - Ziemia £añcucka" bêdzie
przyjmowaæ i wybieraæ do realizacji
wnioski opracowywane przez mieszkañców w ramach PROW 2007-2013.
Podczas spotkania za³o¿ycielskiego
uchwalono statut stowarzyszenia oraz
wybrano jego w³adze. Z terenu naszej
gminy do zarz¹du wszed³ Artur Gerersdorf, który bêdzie pe³ni³ w stowarzyszeniu funkcjê skarbnika. W sk³ad rady
programowej weszli Jan Mazurek oraz
Wojciech Opa³ka, który zosta³ przewodnicz¹cym rady, dysponuj¹cym na mocy
statutu g³osem decyduj¹cym w sytuacji
równej liczby g³osów. Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej wybrano Magdalenê K¹tnik-Kowalsk¹.
Jest o co zabiegaæ. „Grupa Lokalnego Dzia³nia - Ziemia £añcucka” do roku
2013 bêdzie mieæ do zagospodarowania oko³o 3 mln z³. Pozostaje zatem
¿yczyæ inicjatorom trafionej strategii i
przemyœlanych dzia³añ.
Waldemar Natoñski

Gminny Oœrodek Doradztwa Rolniczego w ¯o³yni informuje rolników, ¿e
od dnia 17. 03. 2008 r. w ka¿dy dzieñ tygodnia w godz. 8.00- do 14.00 w budynku
Urzêdu Gminy pokój 205 II piêtro bêdzie udziela³ pomocy w wype³nianiu wniosków
obszarowych na 2008 rok. Pomoc ta bêdzie udzielana odp³atnie zgodnie z ustalonym cennikiem Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Ponadto po Œwiêtach Wielkanocnych w ka¿d¹ œrodê tygodnia od godz. 9.00- do
14.00 bêdzie udzielana powy¿sza pomoc w Domu Kultury w Brzózie Stadnickiej.
Regulamin œwiadczenia us³ug zwi¹zanych z dzia³aniami PROW 2007- 2013
przez Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
1) Pomoc rolnikom œwiadczona jest zgodnie z aktualnym cennikiem PODR Boguchwa³a.
2) Doradca PODR w Boguchwale wykonuje us³ugê na podstawie danych przekazanych przez klienta.
3) Klient ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za treœæ przekazanych danych do wniosku.
4) Specjalista PODR w Boguchwale nie ponosi odpowiedzialnoœci za œwiadczon¹
us³ugê po dokonaniu przez klienta samodzielnych zmian we wniosku.
5) PODR w Boguchwale nie œwiadczy us³ug w zakresie kserowania dokumentów i wniosków, jednoczeœnie koszt us³ugi nie obejmuje kserowania wniosków.
6) Klient pokrywa koszty zwi¹zane z wykonywaniem us³ugi w przypadku odst¹pienia od niej.
Jednoczeœnie informuje siê ¿e od 11- 13. marca 2008 w Gminnym Oœrodku
Kultury w ¯o³yni odby³ siê kurs chemizacyjny daj¹cy uprawnienia do wykonywania
zabiegów oraz zakupu œrodków ochrony roœlin.
Józef Fus, doradca ODR
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oswiata

Zimowe
œwiêtowanie

N

a prze³omie stycznia i lutego br. w
Szkole Podstawowej w Zmys³ówce odby³y siê dwie wa¿ne dla spo³ecznoœci szkolnej oraz œrodowiska lokalnego imprezy.

I tak: 15 stycznia nasi uczniowie oraz
najm³odsi milusiñscy (ok. 50 dzieci) spêdzili radosne chwile na zabawie choinkowej. Akompaniowa³ im zespó³ "Effect". Jednak najwiêksz¹ atrakcjê stanowi³a wizyta Œwiêtego Miko³aja, który
tym razem, ze wzglêdu na niesprzyjaj¹c¹ aurê, nie zjawi³ siê w towarzystwie
reniferów, lecz przywêdrowa³ pieszo
leœn¹ dró¿k¹. Szczególnie gor¹co przywita³y go najm³odsze dzieci. Po wrêczeniu prezentów, mimo ogromnego zmê-

Ju¿ otwarta

czenia, szczodry Œwiêty ruszy³ w tany
z uczestnikami zabawy. Tañce i swawole na parkiecie zmêczy³y go tak bardzo, ¿e w koñcu postanowi³ wróciæ do
œnie¿nej Laponii i oddaæ siê b³ogiemu
lenistwu.
Po zakoñczeniu imprezy dla najm³odszych rozpoczê³a siê zorganizowana przez Radê Rodziców zabawa karnawa³owa, w której uczestniczyli nie
tylko rodzice naszych uczniów, ale tak¿e goœcie z s¹siednich miejscowoœci.
Dwa tygodnie póŸniej do naszej szko³y
zawita³a niezwykle
liczna grupa seniorów, aby wzi¹æ udzia³
w uroczystoœci z
okazji Dnia Babci i
Dziadka.
Na szkolnej scenie
zaprezentowa³o siê
wielu m³odych wykonawców, poczynaj¹c od przedszko-

Gra¿yna Gut

laków, na szóstoklasistach koñcz¹c. Na
przygotowany przez
uczniów bogaty program artystyczny
z³o¿y³y siê m.in. inscenizacje, wiersze,
piosenki, pokaz tañca dyskotekowego i
tradycyjnego.
Najwiêkszym zainteresowaniem cie-

APTEKA PRYWATNA

TOMASZ DZIURZYÑSKI
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8:00-18:00
sob. 8:00-14:00
¯O£YNIA, UL.BIA£OBRZESKA 13
TEL. (017) 224 32 92
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szy³a siê jednak prezentacja makareny
i polki irlandzkiej oraz wywo³uj¹ce salwy gromkiego œmiechu, nasycone humorem przedstawienie zatytu³owane
"Œwiêto Babci i Dziadka".
W czasie spotkania przedstawiciele
Samorz¹du Uczniowskiego wrêczyli
dostojnym goœciom kwiaty i z³o¿yli w
imieniu wszystkich wnucz¹t p³yn¹ce z
serca ¿yczenia i podziêkowania dla seniorów, którzy m³odoœæ maj¹ ju¿ za
sob¹, ale ubogacaj¹ ¿ycie m³odych
swoj¹ rad¹, wsparciem i oddaniem.
Spotkania, o których mowa, stanowi³y
nie tylko okazjê do mi³ego i kulturalnego spêdzenia czasu wolnego, ale przede
wszystkim stworzy³y mo¿liwoœæ zintegrowania przedstawicieli kilku pokoleñ
oraz mieszkañców s¹siednich miejscowoœci, co w dobie zaniku wiêzi spo³ecznych wydaje siê byæ wartoœci¹ bezcenn¹.

OFERUJEMY:
- niskie ceny,
- szeroki asortyment leków,
- wysokie rabaty,
- karty sta³ego klienta,
- kosmetyki Le Roche,
Posay, Vichy,
- realizacja wniosków
na pieluchomajtki.
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OCALMY OD ZAPOMNIENIA

¯

o³ynia to wieœ o bogatej tradycji,
swoistych cechach kultury i oryginalnej obrzêdowoœci. Wiele obrzêdów
ju¿ zosta³o zapomnianych, inne trwaj¹
w pamiêci starszego pokolenia. Dziêki
projektowi „Ocalmy od zapomnienia”
zostaj¹ one wskrzeszane, pielêgnowane i ukazywane w dzisiejszej rzeczywistoœci. Po cyklu spotkañ z seniorkami z

¯o³yni Dolnej i Zak¹cia m.in. p. Mari¹
Marek, p. Zofi¹ Lej¹, p. Ann¹ Burd¹,
p. Kazimier¹ Œmigiel, p. Bronis³aw¹
Witek, p. Emili¹ Witek oraz poszukiwañ
w ró¿nych Ÿród³ach uda³o siê odtworzyæ starodawne i charakterystyczne
dla naszego regionu niektóre obrzêdy.
Zawieraj¹ one m.in. przyœpiewki, tañce, teksty gwarowe, jad³o, stroje, wystrój cha³up, sprzêt gospodarski itp.
Pierwsza, œrodowiskowa konfrontacja z odbiorc¹ dorobku wypracowanego w trakcie realizacji projektu odby³a
siê z okazji Dnia Kobiet w dniu 7 marca 2008 roku. Goœciem specjalnym na
tej uroczystoœci by³a Koordynator Programu Rzeczpospolita Internetowa z
Warszawy – p. Katarzyna Tadeusiak
– Jeznach. Swoimi osobami zaszczyci³y równie¿ to spotkanie z-ca Dyrektora
Zespo³u Szkó³ w ¯olyni – p. Teresa
Grêdysa i Dyrektor Gminnego Oœrod-

ka Kultury w ¯o³yni – p. Magdalena
K¹tnik –Kowalska. Przybyli nauczyciele z innych szkó³ i bardzo liczne grono
mieszkañców z ¯o³yni, nie tylko p³ci ¿eñskiej. W scenerii typowej dla starodawnej cha³upy rozpoczê³a siê prezentacja
– wystêpy. Wszyscy artyœci ubrani byli
na ludowo. Na pocz¹tek zespó³ œpiewaczy z³o¿ony z uczniów klas m³odszych, prowadzony
przez p. Annê Œliwê
wykona³ wi¹zankê piosenek ludowych z naszego terenu. Serca publicznoœci podbi³ swoim
urokiem i talentem aktorskim nasz pierwszoklasista Kuba Peszek,
œpiewaj¹c m.in. „Rozpali³y siê wiœnie, czereœnie od s³onka u mojej
mi³ej i mojej lubej okienka…”, „Oj, zagroj mi
fot.M.Miller muzyczko, zagroj ¿e mi
³adnie oj, a¿ mi podkóweczka od buta odpadnie…”
Z kolei m³odsza grupa taneczna zaprezentowa³a siê w tañcu lasowiackim
„Lasowiaczek” i tañcu przeworskim
„Sumaczek”. Starsza grupa taneczna
swoje umiejêtnoœci wykorzysta³a w czasie obrzêdów zwi¹zanych z weselem.
Instruktork¹ grup tanecznych jest p. Jolanta Piszko. Po wystêpie grup m³odszych, ka¿da Kobieta obecna na
uroczystoœci, zosta³a
obdarowana bukietem
wiosennych kwiatów i
fantazyjnie przystrojonym, s³odkim serduszkiem.
Teraz przysz³a kolej
na prezentacjê grupy
starszej teatralnej prowadzonej przez p. Da- fot.M.Miller
nutê Kulikowsk¹. Two-
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rzy j¹ m³odzie¿ ze starszych klas SP 2
w ¯o³yni, Zespo³u Szkó³ w ¯o³yni, m³odzie¿ pracuj¹ca i doroœli mieszkañcy
¯o³yni Dolnej. Przedstawili oni ca³y szereg obrzêdów zwi¹zanych ze starym
zwyczajem weselnym: zaloty i targowanie siê o wiano (zmówiny), przygotowania czyli proszenie i chodzenie dru¿ek z wisienk¹, wieczór panieñski, brama, korowód weselny, powitanie, biesiada weselna, bia³y wieniec, oczepiny.
Stó³ weselny zastawiony by³ – jak przysta³o na bogatego ch³opa, wydaj¹cego
jedyn¹ córkê – suto i zgodnie z tradycj¹.
Nie zabrak³o na nim korowola, gomu³ek, szczodroków, pampuchów, suszonego syra, ose³ki mas³a, „okowity”. Staroœcina ugoœci³a wszystkich obecnych
na sali pieczonymi szyszkami, ptaszkami i gomu³kami. Zadaniem starosty
by³o pilnowanie beczki i pipy. Baby postronne zasiad³y po trzeci¹ belkê i z
¿alem musia³y opuœciæ cha³upê weseln¹
po us³yszeniu przyœpiewki: „Co tu po
tych babach, co siedzo na ³awach, Wargami ruszajo, dru¿ki obmawiajo. Na wysokim dêbie czorne wrony kraczo Stare baby do dom, bo wom wnuki p³aczo!”
Jednak parze m³odej: Kasi i Jaœkowi
nic nie mog³o zm¹ciæ szczêœcia. By³ to
ich wymarzony dzieñ. Wszystkim obrzêdom towarzyszy³y wyœpiewywane
gwar¹ przyœpiewki, wykonywane przez
uczestników wesela. Wyœpiewali ka¿demu prawie weselnikowi i wszystko.
Byli nieprzejednani. Niepowtarzalny
nastrój tworzyli „muzykanci”: p. Józef
Bosak i p. Bogdan Markowicz. Podczas gdy starsi biesiadowali, m³odsi
weselnicy oddawali siê uciechom ta-
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necznym. By³ to taniec dru¿ek, bednarz, walczyk, u³aniczek, wœciek³a polka. Potem by³a zmiana: m³odsi jedli, co
wykradli, starsi natomiast ruszyli w tan.
Pokazali oni jak siê tañczy, oj pokazali!!! To dopiero by³y tañce!!! Obecni
na sali goœcie poruszali nogami w rytmie muzyki, nucili wraz z wykonawcami przyœpiewki. Wszyscy doskonale siê bawili. W oczach obserwuj¹cych
wystêpy mo¿na by³o dostrzec wzruszenie i ³zy. Pojawi³y siê wspomnienia z
lat m³odoœci, poniewa¿ grono osób obecnych na sali by³o doœæ zró¿nicowane
wiekowo. Wykonawcy obrzêdów zwi¹zanych z weselem pokazali jak dosko-

nale mo¿na pracowaæ i bawiæ siê jednoczeœnie, nie czuj¹c barier pokoleniowych. M³odszym artystom bardzo
spodoba³y siê stare obrzêdy i kolorowe stroje, zw³aszcza kobiece. Przy
okazji mo¿na by³o zwiedziæ k¹cik kultury regionalnej, którego tworzenie
prowadzi³ p. Pawe³ Leja. Szatê wizualn¹ k¹cika wykona³a p. Marta Lisowska. W k¹ciku zgromadzono oprócz
sprzêtów gospodarstwa domowego i
gospodarczego oraz ich opisów, trochê
kart z historii ¯o³yni oraz unikalnych
zdjêæ. Wszystkie te rzeczy zosta³y u¿yczone przez mieszkañców ¯o³yni Dolnej. Podziwiaæ mo¿na by³o te¿ wysta-

wê fotograficzn¹, ukazuj¹c¹ pracê na
zajêciach warsztatowych podczas realizacji projektu i inne dzia³ania tj. wycieczki i wypracowane prezentacje .
Wystawê wykona³a p. Miros³awa Burghardt. Ca³e grono nauczycieli by³o
zaanga¿owane w organizacjê tego wyj¹tkowego spotkania. Realizacja projektu „Ocalmy od zapomnienia” nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie ¿yczliwoœæ i
pomoc mieszkañców ¯o³yni. Mo¿na
by³o siê z ni¹ spotkaæ przy ró¿nych okazjach. Wszystkim, którzy wsparli nas
jak¹kolwiek pomoc¹, b¹dŸ ¿yczliwym
s³owem bardzo dziêkujê.
Dyrektor SP 2 w ¯o³yni
Jolanta Kuras

"Kochani Dziadkowie!
Jesteœcie najlepszym lekiem na depresje i chcielibyœmy,
¯eby ka¿dy dzieñ by³ taki, jak dziœpe³en radoœci i ciep³a, pachn¹cego ciasta
i opiekuñczych ramion…"

W

¿yciu szko³y s¹ wyj¹tkowe dni,
które zapisuj¹ siê na d³ugo nie
tylko w pamiêci dzieci, ale równie¿ ich
najbli¿szych. Do takich dat nale¿y m.
in. Dzieñ Babci i Dziadzia, który obchodziliœmy 31 stycznia 2008 r.
Ze wzglêdu na swoj¹ wymowê najm³odsi artyœci prze¿ywaj¹ tê uroczystoœæ szczególnie, tym bardziej, ¿e wystêpuj¹ na scenie pierwszy raz. Z pe³nym zaanga¿owaniem wyra¿aj¹ swoje uczucia i wdziêcznoœæ. W bie¿¹cym
roku program artystyczny rozpoczê³o
przedstawienie teatralne pt. "Przygody Helenki" w wykonaniu uczniów klas
I- III uczêszczaj¹cych na zajêcia ko³a
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teatralnego, prowadzonego przez p.
Annê Fr¹czek. Nastêpnym punktem
programu by³y wiersze i piosenki dla
babæ i dziadków zaprezentowane przez
przedszkolaków, które wprowadzi³y w
atmosferê obchodzonego œwiêta. Muzyczn¹ opraw¹ uroczystoœci zajê³a siê,
jak co roku, p. Ma³gorzata Or³oœ z Placówek Oœwiatowo- Wychowawczych
w £añcucie, przygotowuj¹c bogaty repertuar muzyczny. Nie zabrak³o równie¿ w tym dniu tradycyjnego "100 lat"
oraz symbolicznych kwiatów. Gra na
instrumentach i piosenki dla goœci bardzo siê wszystkim podoba³y. Dzieci zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci muzyczne, które znajduj¹ odzwierciedlenie równie¿
poza gmin¹.
Jeden z naszych
uczniów - Micha³
Pawlak z kl. III
zdoby³ I miejsce w
IV Powiatowym
Konkursie Kolêd i
Pastora³ek pod has³em "Z Anio³ami
zaœpiewajmy" organizowanym

przez PZOPP w £añcucie, który odby³
siê 7 stycznia br. Jest to du¿e osi¹gniêcie naszego ucznia, który rozwija swoje uzdolnienia muzyczne na zajêciach
prowadzonych przez p. Ma³gorzatê
Or³oœ.
Œwi¹teczny nastrój, ³zy wzruszenia
oraz radoœæ na twarzach dziadków i
wnuków to najlepsze podziêkowanie za
trud w³o¿ony w organizacjê tej uroczystoœci. S³owa podziêkowania kierujemy równie¿ w stronê Rady Rodziców,
która przygotowa³a s³odki poczêstunek
dla mi³ych goœci oraz pomog³a w wykonaniu dekoracji i kostiumów.
Anna Fr¹czek
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Dzieñ Kobiet
w SP nr 1 w ¯o³yni
"Gdyby w kobiecie nie panowa³
anio³ razem z diab³em,
nie by³aby interesuj¹ca."
8 marzec kojarzy nam siê z Dniem
Kobiet. Œwiêto po raz pierwszy obchodzone by³o w roku 1911. Ustanowiono
je dla upamiêtnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy kobiet.
W Polsce obchodzone by³o w czasach
PRL-u. Kobiety dostawa³y wtedy zazwyczaj goŸdziki i rajstopy. Od 1993
Dzieñ Kobiet przesta³ byæ centralnie
obchodzony, a zaczê³y odbywaæ siê manifestacje feministyczne (manify). Ten
dzieñ ma niezbyt pozytywn¹ s³awê - czy
warto go zatem czciæ? Myœlê, ¿e tak,
gdy¿ ka¿da okazja jest dobra do tego,
aby lubianej przez siebie osobie okazaæ,
¿e siê o niej myœli i pamiêta.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. œw.
Jana Kantego w ¯o³yni Dzieñ Kobiet
uczczony zosta³ tradycyjnie akademi¹.
Uczniowie pod kierunkiem p. Eweliny
Ró¿yckiej i Joanny Pac przygotowali
monta¿ s³owno-muzyczny.

Uroczystoœæ rozpocz¹³ narrator (Dominik Wróbel), który zaprezentowa³ bohatera ksi¹¿ki A. Saint -Exupery Ma³ego Ksiêcia (Miko³aj Dziuba) i jego krzak
ró¿y. Ró¿a (Daria Tokarz) czarowa³a
swym piêknem ksiêcia, jednak uciek³
od niej, gdy¿ mia³a zbyt skomplikowan¹
naturê.
Narrator wyzna³, ¿e kobieta to dar dla
mê¿czyzny, jego marzenie i bodziec do
dzia³ania, wiêc z pomoc¹ przyby³a asystentka (Sara G¹sior). Na scenie pojawiali siê w stosownych strojach s³awni

poeci: A. Mickiewicz (Adrian Gwizdak), J. S³owacki (Jaros³aw Leja), A.
S³onimski (£ukasz Foryt), którzy opiewali zalety swych muz - kobiet. ¯ona
J. Kochanowskiego - Dorota (Patrycja Wawro) pochwali³a siê, i¿ zosta³a
przez niego porównana do z³ota, czy
ksiê¿yca jaœniej¹cego wœród gwiazd na
niebie. Natomiast solidaryzuj¹ca siê ze
wspó³czesnymi kobietami Paulina Cieœla, zauwa¿y³a, ¿e panowie nie zajmuj¹
siê nale¿ycie nimi i zada³a pytanie:
"gdzie podziali siê romantyczni mê¿czyŸni?" Poszczególne sekwencje
przeplatane by³y piosenkami o kobietach oraz utworami, które zagrali na
akordeonie Patryk Sroczyk i Przemys³aw Pac. Salwê œmiechu wywo³a³a
humorystyczna scenka, w której wyst¹pi³o ma³¿eñstwo. Sk¹py i samolubny m¹¿ (Szymon Sowa) na pretensje
swej ¿ony (Ma³gorzata Urban)odpowiada³ aforyzmami typu: "Nie suknia
zdobi cz³owieka".
Na zakoñczenie Ma³y Ksi¹¿ê wróci³ do swej ró¿y, twierdz¹c: "dla mnie
ona jedna ma wiêksze znaczenie ni¿
tysi¹ce innych ró¿."
Podsumowaniem uroczystoœci by³y
¿yczenia i kwiaty dla pañ.
Joanna Pac
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Architektura
drewniana gminy
¯o³ynia

N

ieod³¹cznymi elementami naszego
rodzimego krajobrazu kulturowego jest architektura drewniana. Stanowi jego bezcenne akcenty, stapiaj¹ce
siê harmonijnie zarówno z otoczeniem
naturalnym, jak i przestrzeni¹ kszta³towan¹ od stuleci rêk¹ ludzk¹. Kapliczki,
domy czy koœció³ki drewniane wra¿liwego na piêkno cz³owieka zachwycaj¹
swym estetycznym kszta³tem oraz malownicz¹ faktur¹ budulca.
Formy ¿o³yñskiej architektury drewnianej by³y inspiracj¹ do stworzenia ciekawych prac plastycznych uczniów SP
nr 1 w ¯o³yni. Do konkursu zg³osi³o siê
36 uczniów z klas I-VI. Fina³ i wrêczenie nagród odby³o siê 8 marca.
Laureatami w I grupie wiekowej zostali:
I miejsce - Aleksander Leja
II miejsce - Jadwiga Po³eæ
III miejsce - Paulina Bosak
Wyró¿nienia: Wiktoria Golba, Justyna Mach.
Laureatami w II grupie zostali:
I miejsce - Jadwiga Stopyra

I miejsce - Marzena Nowak
II miejsce - Jadwiga Puzio
III miejsce - Joanna Swatek
Wyró¿nienia: Patrycja Paczocha, Karolina Radomska.
Ta trudna lecz jak¿e wa¿na tematyka zawieraj¹ca wartoœci dydaktycznowychowawcze sk³oni³a mnie do zorganizowania nastêpnego etapu konkursu.

Serdecznie zapraszam uczniów szkó³
podstawowych z gminy ¯o³ynia do
wziêcia udzia³u w tym konkursie (termin dostarczenia prac - 30 kwiecieñ).
Joanna Pac

kultura

Ferie w GOK-u
- Wyjazdy do kina 2 x
- Wyjazdy na basen 3 x
- Warsztaty decoupage 3 x
- Kinezjologia edukacyjna 6 x
- Szkolenie dla zespo³ów tanecznych 2 x
Tak¹ szerok¹ ofertê programow¹ przygotowaliœmy, aby dzieci i m³odzie¿ twórczo i przyjemnie wykorzysta³y wolny czas.
We wszystkich zajêciach w GOK-u
(¯o³ynia, Brzóza Stadnicka, Smolarzyny)
wziê³o udzia³ ok. 160 osób.
Magdalena K¹tnik-Kowalska
Nr 3 (113) marzec 2008
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O dzia³alnoœci
GOK Smolarzyny

P

ocz¹tek roku 2008 przyniós³ wiele
ciekawych propozycji dla mieszkañców Smolarzyn, przygotowanych
przez Gminny Oœrodek Kultury. 20
stycznia odby³ siê Koncert Kolêd - piêkne i nastrojowe widowisko, przygotowane przez m³odzie¿ z ¯o³yni.
Podczas ferii zimowych zorganizowano warsztaty decoupage. Chêtni
mogli zapoznaæ siê z t¹ ciekaw¹ tech-

Koncert kolêd

Kiermasz
Wielkanocny

T

radycyjny ju¿ Kiermasz Wielkanocny w tym roku zosta³ zorganizowany przez Gminny Oœrodek Kultury w ¯o³yni w dniach 9 - 14 marzec. Z
ogromn¹ satysfakcj¹ nale¿y dodaæ, ¿e
z ka¿dym rokiem przybywa twórców,
prac i technik. Efektem jest du¿a frekwencja na kiermaszu i radoœæ tworzenia dla autorów prac.
Swoimi dzie³ami poszczycili siê twórcy indywidualni (Monika Filip-Kuras,
Bogumi³a Nicpoñ, Ma³gorzata Kasprzyk, Aneta Golenia, Kazimiera Lic,
Ma³gorzata Zembroñ, Ewa Górska) jak
i instytucje (Przedszkole Nr 1, Nr 2,

9

nik¹ zdobienia przedmiotów wykonanych
z drewna, porcelany,
szk³a b¹dŸ tektury.
Przez dwa dni dzieci i
m³odzie¿ doskonali³y
swoje umiejêtnoœci i
tworzy³y piêkne ozdoby. Zajêcia cieszy³y siê
du¿ym powodzeniem,
wziê³o w nich udzia³ 14
osób.
W po³owie lutego
zajêcia z decoupagu Warsztaty decoupage
zosta³y wznowione
tym razem jako forma zajêæ dla wszyst- (30.01). To œwiêto na trwa³e ju¿ wpikich grup wiekowych. Odbywaj¹ siê sa³o siê w kalendarz imprez w Smolaraz w tygodniu (sobota), daj¹c uczest- rzynach. W tym roku odby³o siê po raz
nikom wiele radoœci i dziesi¹ty. Dla Seniorów przygotowano
satysfakcji z w³asnych czêœæ artystyczn¹, upominki, poczêstunek i zabawê taneczn¹.
osi¹gniêæ.
Na okres przedœwi¹teczny zaplanoOferta na ferie obejmowa³a
równie¿ wano ciekaw¹ ofertê prezentuj¹c¹ rêwspólny wyjazd (z kodzie³o artystyczne czyli Kiermasz
¯o³yni¹) na P³ywalniê Wielkanocny. Zgromadzono prace
Miejsk¹ "Oceanik" w mo¿na by³o podziwiaæ i zakupiæ w
Le¿ajsku. Na basen dniach 10 - 14 marzec. Precyzyjne
pojecha³a du¿a grupa wykonanie i pomys³owoœæ twórców
zaowocowa³a piêknymi dzie³ami, któ43 osób.
Dla starszych miesz- re bêd¹ zdobiæ domy i wielkanocne
kañców przygotowa- koszyki.
no Dzieñ Seniora
Magdalena K¹tnik - Kowalska
Nr 3, Nr 4, Warsztaty Terapii Zajêciowej w Bia³obrzegach, Dom Dziecka w
Nowej Sarzynie). Ogó³em liczba zgromadzonych prac to bagatela 582 pozycje! Có¿ tu mo¿na dodaæ? Taka liczba
robi wra¿enie. A
jakie wra¿enie robi³y prace, o tym
trzeba by³o siê
przekonaæ ju¿ osobiœcie.
Oprócz rêkodzie³a artystycznego podczas
kiermaszu mo¿na
by³o nabyæ najnowsz¹ publikacjê
o ¯o³yni "Historia
zamkniêta w przydro¿nych kaplicz-

kach". Ksi¹¿ka cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Zachêcamy do zakupu.
Janina Puchalik

fot. T.Tomczyk
Nr 3 (113) marzec 2008
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Ks. Pawe³ Sokalski - proboszcz parafii
¯o³ynia w latach 1819 -1873

W

pierwszym miesi¹cu bie¿¹cego
roku minê³a 145 rocznica wybuchu powstania styczniowego. W nocy
z 22 na 23 stycznia 1863 r. oddzia³y powstañcze zaatakowa³y garnizony wojskowe w Królestwie Polskim. Na pomoc powstañcom pospieszyli Polacy z
pozosta³ych zaborów. Czynnie w³¹czyli siê do walki, dostarczali te¿ broñ,
mundury i ¿ywnoœæ. Ochotnicy przygotowuj¹cy siê do udzia³u w powstaniu
mieli swoje bazy tak¿e w lasach ¿o³yñskich. Wspierani byli przez miejscowych mieszczan i ch³opów. O udziale
mieszkañców ¯o³yni i okolicznych wiosek w powstaniu styczniowym pisaliœmy ju¿ w specjalnym wydaniu "Faktów i Realiów" nr 25 z lipca 2002r.
Obecny okolicznoœciowy artyku³ poœwiêcony jest ks. Paw³owi Sokolskiemu, proboszczowi ¿o³yñskiej parafii w
latach 1819 - 1873, który by³ g³ównym
propagatorem w³¹czenia siê do walki o
niepodleg³oœæ ojczyzny.
Urodzi³ siê w 1786r. Mia³ 9 lat, kiedy
Polska jako pañstwo zosta³a ca³kowicie wykreœlona z mapy Europy. Uczêszcza³ do szko³y ludowej w Przemyœlu i
tam te¿ koñczy³ gimnazjum, z czego
mo¿na by s¹dziæ, ¿e siê w Przemyœlu
urodzi³, chocia¿ w archiwum diecezjalnym brak danych o miejscu urodzenia i
œrodowisku, z którego pochodzi³.
Zdoby³ gruntowne wykszta³cenie.
Studiowa³ teologiê we Lwowie i filozofiê w Zamoœciu. W 1807 roku zda³ egzamin konkursowy. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1809 roku w Przemyœlu. Brak informacji na temat, co m³ody ksi¹dz robi³ przez nastêpne 2 lata. A
by³y to czasy wa¿nych wydarzeñ historycznych zwi¹zanych z epopej¹ wojen
napoleoñskich, lata wielkich marzeñ
Polaków o odzyskaniu niepodleg³oœci.
(Powstanie Ksiêstwa Warszawskiego,
wkroczenie ks. Józefa Poniatowskiego
do Lublina, Zamoœcia, Lwowa, a 15 lipca 1809 r. do Krakowa). Te wydarzenia w sposób szczególnie silny oddzia³ywa³y na osobowoœæ m³odego kap³aNr 3 (113) marzec 2008

na, dlatego nasuwa siê przypuszczenie,
¿e w latach 1809 - 1811 móg³ byæ on
kapelanem wojskowym. W r. 1811rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ w Markowej w pow. ³añcuckim i równoczeœnie
by³ administratorem w Wysokiej i Jaworniku. Po 8 latach przyby³ do ¯o³yni,
gdzie powierzono mu obowi¹zki proboszcza. Tu pozosta³ do koñca ¿ycia,
przez 54 lata swoje zdolnoœci i si³y poœwiêca³ dla dobra koœcio³a, parafii i spo³eczeñstwa.
Parafia by³a obszarowo du¿a. W jej

Tak wyg¹da³ poprzedni koœció³ w ¯o³yni

sk³ad wchodzi³a ¯o³ynia miasto i wieœ,
Rakszawa, Brzóza Stadnicka, Bia³obrzegi. Liczy³a ok. 9-10 tys. parafian.
Do pomocy mia³ ks. P. Sokolski 2 ksiê¿y wikariuszy. Ma³y, drewniany koœció³
znajduj¹cy siê w miejscu, gdzie dziœ stoi
okaza³y budynek SP1 - nie odpowiada³
potrzebom tak licznej parafii, dlatego
myœl o budowie nowego, murowanego
koœcio³a zaprz¹ta³a ruchliwego i gospodarnego proboszcza.
W archiwum diecezjalnym znaleŸæ
mo¿na pochodz¹c¹ z 1824 r. krótk¹ notatkê o m³odym, licz¹cym wówczas 38
lat ¿o³yñskim proboszczu, zawieraj¹c¹
pochlebn¹ ocenê jego 5-letniej pracy w
naszej parafii. Wynika z niej, ¿e ks.
Pawe³ Sokolski uczy³ te¿ religii w szkole trywialnej, by³ cz³owiekiem bardzo
obowi¹zkowym i skromnym, unika³ pochwa³ i wyró¿nieñ, cieszy³ siê dobr¹
opini¹ w œrodowisku. Lubiany przez
parafian, przyjmowa³ na plebanii mieszczan i ch³opów, interesowa³ siê ich sprawami. W swej pracy duszpasterskiej
k³ad³ nacisk nie tylko na rozwój uczuæ

religijnych ale tak¿e na kszta³towanie
postaw obywatelskich i patriotycznych.
Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿ w 1846r. w
czasie przygotowañ do powstania krakowskiego, ¿o³yñscy mieszczanie nale¿eli do Gwardii Narodowej, kontaktowali siê z emisariuszami z Krakowa
(m.in. z prof. Brodowskim), zbierali siê
wieczorami i musztrowali.
Autorytet ks. Sokolskiego rós³ z ka¿dym rokiem. Zdarza³o siê, ¿e proboszcz
zaskakiwa³ parafian i wprowadza³ ich
w zdumienie swoj¹ fantazj¹ i odwag¹.
Gdy dowiedzia³ siê, ¿e w przysió³ku
Kopanie grasuje banda z³odziei, która
krzywdzi ludzi i sieje wœród nich postrach, przerzuci³ strzelbê przez ramiê,
dosiad³ konia i pojecha³ na Kopanie.
Zrobi³ tam "porz¹dek" i od tej pory nikt
nie wa¿y³ siê napastowaæ niewinnych
ludzi. Podobno na plebani pozosta³a po
ks. Sokolskim kolorowa miniaturka
przedstawiaj¹ca go w ubraniu myœliwskim i ze strzelb¹, siedz¹cego na pieñku w lesie.
Gdy w 1863 r. wybuch³o powstanie
styczniowe, ks. Sokolski mia³ 77 lat.
Zagospodarowa³ ju¿ swoj¹ parafiê, budowa³ wielki i piêkny koœció³. (Trzy razy
zmienia³ fundamenty, powiêkszaj¹c je
do dzisiejszych rozmiarów). Jako gor¹cy patriota mimo podesz³ego wieku z
ca³¹ energi¹ i m³odzieñczym zapa³em
odda³ siê ca³kowicie na us³ugi narodowej sprawie. Jego plebania sta³a siê
oœrodkiem pracy organizacyjnej. By³a
punktem kontaktowym dla emisariuszy powstañczych. Tu zatrzymywali siê
oficerowie pod¹¿aj¹cy do obozów æwiczebnych w pobliskich lasach. Zabudowania plebañskie s³u¿y³y za kwatery
licznym ochotnikom z dalszych stron
wyczekuj¹cym na doprowadzenie ich
do powstañczych szeregów. Magazynowano w nim tak¿e broñ, amunicjê,
umundurowanie i ¿ywnoœæ. St¹d transportowano j¹ do powstañczych oddzia³ów. Ks. proboszcz w ci¹gu 43 lat pracy w ¯o³yni zdoby³ sobie sympatiê i
uznanie swoich parafian, zna³ ich doskonale, wiedzia³ komu mo¿na zaufaæ,
kogo u¿yæ do wykonania okreœlonego
zadania. Wspó³pracowa³ z dwoma dzia³aczami cywilnymi - dzier¿awc¹ folwarku Wolskim i mistrzem szewskim
Gabrielem KuŸniarskim. Zabudowania
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folwarczne by³y te¿ baz¹ powstañcz¹.
Mieœci³ siê w nich drugi magazyn, w
kuŸni dworskiej przekuwano kosy na
sztorc, st¹d wyje¿d¿a³y podwody w
okreœlone kierunki. Do ¿o³yñskiego
dworu czêsto przybywa³y kurierki poczty powstañczej, które dostarcza³y przesy³ki i ustne polecenia. Gabriel KuŸniarski mobilizowa³ do powstañczych oddzia³ów rzemieœlnicz¹ m³odzie¿ - miejscow¹ i przyjezdn¹. Z ¿o³yñskimi wozakami przewozi³ umundurowanie, broñ
i ¿ywnoœæ dla poszczególnych zgrupowañ operuj¹cych w najbli¿szej okolicy.
Kiedy powstanie dogasa³o, liczne grupy powstañców wraca³y t¹ sam¹ drog¹
przez ¯o³yniê. Ks. Sokalski i jego parafianie, jak mogli, tak pomagali rozbitkom. Po upadku powstania ks. proboszcz te¿ nie ustawa³ w pracy i ju¿
pod koniec 1863r. postawi³ na ¿o³yñskim
cmentarzu krzy¿ poœwiêcony tym, któ-

rzy padli w nierównej walce z wrogiem
ojczyzny. Na krzy¿u umieœci³ napis. Nie
wiadomo, jaka by³a jego treœæ, ale musia³ on wiele mówiæ, skoro ówczesne
w³adze zarówno œwieckie jak i koœcielne kaza³y go usun¹æ. Ks. Sokolski,

Tablica pami¹tkowa
w ¿o³yñskim koœciele

mimo urzêdowych nakazów, nie tylko
napisu nie zdj¹³, ale przeciwnie postanowi³ postawiæ poleg³ym trwa³y pomnik,
godnie wyra¿aj¹cy wielkoœæ ich ofiary,

sport

KOMUNIKAT z I WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU
MINI - SIATKÓWKI CH£OPCÓW I DZIEWCZ¥T
ROZEGRANEGO W DNIACH 9 i 16.02.2008 r.
w KAÑCZUDZE

W

lutym zosta³y rozegrane pierwsze turnieje na etapie wojewódzkim w roku szkolnym 2007/2008, zarówno w kategorii dziewcz¹t, jak i
ch³opców. Reprezentacja Szko³y Podstawowej Nr 1 w ¯o³yni wziê³a udzia³
w zawodach ch³opców klas VI-tych
oraz wszystkich kategoriach wiekowych dziewcz¹t, tj. klas IV-tych, Vtych i VI-tych. Poni¿ej przedstawiamy
wyniki z obu turniejów oraz regulamin,
gdy¿ w tym roku jest on zmieniony.
Jednoczeœnie przesy³amy gor¹ce podziêkowanie rodzicom wspieraj¹cym
dzia³alnoœæ sportow¹ szko³y: p. Piotrowi Dudkowi oraz p. Danucie Cisek, jak
równie¿ powiatowemu organizatorowi
sportu p. Janowi Jab³oñskiemu.
Zespó³ ch³opców wyst¹pi³ w sk³adzie:
Dudek Marcin, Jagustyn Patryk, Nowak Arkadiusz, WoŸniak Dawid
Zespo³y dziewcz¹t :
Kl.VI: Zespó³ I - Wawrzaszek Anna,
Pawlik Justyna, Leja Wioletta, Kwiatek Weronika; Zespó³ II - Cisek Mi-

chalina, Stopyra Jadwiga, K¹tnik Monika, To³pa Aleksandra, Puzio Karolina.
KL.V: Zespó³ I - Kochman Anna,
Cieœla Paulina, Cisek Michalina; Zespó³ II - G¹sior Sara, Urban Ma³gorzata, Tokarz Daria; Zespó³ III - Puzio
Jadwiga, Guzy Izabela, Jucha Aleksandra.
KL.IV : Zespó³ I - Puzio Jadwiga,
Guzy Izabela; Zespó³ II - Jucha Aleksandra, Seroka Patrycja; Zespó³ III M³ynek Izabela, Urban Karolina; Zespó³ IV - Heliniak Aleksandra, Machalska Wioletta; Zespó³ V - Walawender
Joanna, Nowak Marzena; Zespó³ VI Fus Klaudia, Po³eæ Jadwiga; Zespó³
VII - To³pa Ewa, Markowicz Izabela;
Zespó³ VIII - Pazdro Natalia, Ho³ubek
Klaudia. A oto wyniki:
CH£OPCY
CZWÓRKI - Klasy 6
1. UKS TRÓJKA LE¯AJSK I
2. UKS TRÓJKA LE¯AJSK II
3. UKS SOBIESKI KAÑCZUGA I
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bêd¹cy wyrazem wdziêcznoœci za ich
poœwiêcenie dla wolnoœci ojczyzny. W
3-4 lata po powstaniu na polecenie proboszcza wkopano na cmentarzu olbrzymi g³az polny i umieszczono na nim
krzy¿. Tak powsta³ pomnik, który stoi
do dnia dzisiejszego.
Ks. Pawe³ Sokalski, skromny, dzielny
cz³owiek spe³nia³ swoje powinnoœci kap³añskie i obywatelskie w ¯o³yni przez
54 lata. Do¿y³ sêdziwego wieku, otoczony mi³oœci¹ i czci¹ parafian. Swój pracowity ¿ywot zakoñczy³ w 1873 r. czyli
w 10 lat po wybuchu powstania styczniowego. Spoczywa na ¿o³yñskim cmentarzu. Pamiêæ o nim jest ci¹gle ¿ywa.
W 1997r. z inicjatywy Akcji Katolickiej
w przedsionku koœcio³a parafialnego w
¯o³yni zosta³a wmurowana tablica upamiêtniaj¹ca jego zas³ugi dla parafii i ojczyzny.
Magdalena K¹tnik-Kowalska
4. SP 22 RZESZÓW
5. B£ÊKITNI ROPCZYCE
6. MZS STRZY¯ÓW I
7. UKS SIÓDEMKA I
8. UKS SOBIESKI KAÑCZUGA II
9. UKS SIÓDEMKA RZESZÓW II
UKS TRÓJKA LE¯AJSK III
MZS STRZY¯ÓW II
SP 1 ¯O£YNIA
13.SP WIDE£KA
ORKAN NISKO
MZS STRZY¯ÓW III
UKS SIÓDEMKA RZESZÓW III
17. UKS SIÓDEMKA IV
UKS SIÓDEMKA
DZIEWCZÊTA
DWÓJKI - Klasy 4
1. SP 1 ¯O£YNIA II
2. SP 1 ¯O£YNIA III
3. SP 1 ¯O£YNIA I
4. MKS V LO RZESZÓW I
5. SP 2 £AÑCUT II
6. SP WIDE£KA I
7. SP WIDE£KA II
8. UKS TRÓJKA LE¯AJSK II
9. UKS TRÓJKA LE¯AJSK I
UKS TRÓJKA LE¯AJSK IV
11.SP 2 RZESZÓW I
SP 2 RZESZÓW II
13.SP 2 £¥ÑCUT IV
SP 2 LE¯AJSK II
Nr 3 (113) marzec 2008
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MZS STRZY¯ÓW I
SP 2 £AÑCUT I
17.UKS TRÓJKA LE¯AJSK III
UKS TRÓJKA LE¯AJSK V
SP 2 LE¯AJSK III
SP 2 RZESZÓW III
MZS STRZY¯ÓW IV
MKS V LO RZESZÓW II
SP 1 ¯O£YNIA IV
SP 2 £AÑCUT III
25.SP 2 LE¯AJSK I
MZS STRZY¯ÓW III
SP 2 RZESZÓW V
UKS SOBIESKI KAÑCZUGA I
UKS SOBIESKI KAÑCZUGA III
MZS STRZY¯ÓW II
UKS SOBIESKI KAÑCZUGA IV
SP 1 ¯O£YNIA VII
33.SP 1 ¯O£YNIA V
UKS SOBIESKI KAÑCZUGA II
SP 1 ¯O£YNIA VI
SP 1 ¯O£YNIA VIII
SP 2 RZESZÓW IV
SP 2 RZESZÓW VI
TRÓJKI-Klasy 5
1. MKS V LO RZESZÓW I
2. SP 2 £AÑCUT I
3. SP 9 DÊBICA I
4. LUKS15 POSiR PRZEMYŒL I
5. SP 1 ¯O£YNIA I
6. SP WIDE£KA II
7. SP KRASNE I
8. SP 2 RZESZÓW I
9. UKS TRÓJKA LE¯AJSK I
10.MKS STAL NOWA DÊBA
11.MKS V LO RZESZÓW II
12.UKS SOBIESKI KAÑCZUGA
13.SP WIDE£KA I
UKS TRÓJKA LE¯AJSK III
SP 1 ¯O£YNIA II
SP 1 ¯O£YNIA III
17.UKS TRÓJKA LE¯AJSK II
SP KRASNE II
UKS TRÓJKA LE¯AJSK IV
LUKS15 POSiR PRZEMYŒL II
SP 2 RZESZÓW II
SP 9 DÊBICA II
WIS£OKA DÊBICA
24.MKS V LO RZESZÓW III
LUKS15 POSiR PRZEMYŒL III
CZWÓRKI-Klasy 6
1. MKS STAL NOWA DÊBA I
2. SP 1 ¯O£YNIA I
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3. ROPCZYCE
4. UKS TRÓJKA LE¯AJSK I
5. SP 9 DÊBICA
SP 2 £AÑCUT
VEGA STALOWA WOLA
8. SP 1 ¯O£YNIA II
9. MKS STAL NOWA DÊBA II
MKS V LO RZESZÓW I
SP G£UCHÓW I
LUKS15 POSiR PRZEMYŒL III
13.MKS V LO RZESZÓW II
LUKS15 POSiR PRZEMYŒL I
MZS STRZY¯ÓW II
MKS V LO RZESZÓW V
17. SP 2 £AÑCUT II
UKS SOBIESKI KAÑCZUGA I
UKS SOBIESKI KAÑCZUGA II
MZS STRZY¯ÓW I
MKS V LO RZESZÓW III
UKS TRÓJKA LE¯AJSK II
SP G£UCHÓW II
LUKS15 POSiR PRZEMYŒL II
25. MKS STAL NOWA DÊBA III
MKS V LO RZESZÓW IV
UKS TRÓJKA LE¯AJSK III
UKS TRÓJKA LE¯AJSK IV
Informacje dotycz¹ce systemu
turniejów mini siatkówki
- "KINDER+SPORT"
w 2008 roku
Etap wojewódzki:
I.3 turnieje eliminacyjne:
1.Dziewczêta:
- 16.02 - Kañczuga
- 05.04 - Dêbica
- 17.05 - Pustków/Dêbica
2. Ch³opcy:
- 09.02 - Kañczuga
- 05.04 - Ropczyce
- 26.04 - Lesko
3. W ka¿dym z turniejów eliminacyjnych zespo³y uzyskuj¹ punkty za miejsca (uœrednione w przypadku miejsc
zdobytych przez wiêksz¹ iloœæ dru¿yn)
wg. schematu:
II.Turnieje fina³owe w województwie 31.05:
1. Ch³opcy - planowany Le¿ajsk
2. Dziewczêta - planowana Nowa
Dêba
3. Do turnieju fina³owego kwalifikuje
siê po 8 zespo³ów w ka¿dej kategorii

(max. 10 przy równej iloœci punktów)
osi¹gaj¹cych najlepszy bilans po 3 turniejach eliminacyjnych
4.Zwyciêzcy turnieju fina³owego reprezentuj¹ województwo podkarpackie
na turnieju w Zabrzu.
Etap makroregionalny:
1.Zespo³y zajmuj¹ce II i III miejsca
w województwie w miesi¹cu czerwcu
wezm¹ udzia³ w turnieju makroregionalnym.
2. W turnieju tym weŸmie udzia³ po 2
zespo³y w ka¿dej kategorii z 4 województw - w sumie po 8 zespo³ów w
ka¿dej kategorii.
3. Z tego turnieju dwa najlepsze zespo³y w ka¿dej kategorii niezale¿nie od
województwa awansuj¹ do Fina³u Mistrzostw Polski w Zabrzu.
Turniej fina³owy - Zabrze.
1.Odbêdzie siê po raz pierwszy w cyklu dwudniowym ( pierwszy dzieñ
dziewczêta, drugi dzieñ ch³opcy), w którym w ka¿dej kategorii weŸmie udzia³
po 24 zespo³y.
2.Termin turnieju do uzgodnienia.
Na etapie wojewódzkim przewidziane s¹ nagrody rzeczowe dla zwyciêzców w postaci sprzêtu sportowego, na
etapie ogólnopolskim g³ówn¹ nagrod¹
jest wyjazd na turniej mini siatkówki do
W³och. Przez organizatora"KINDER +
SPORT" przewidziane s¹ prezenty dla
wyró¿niaj¹cych siê klubów i szkó³ prowadz¹cych szkolenie z najm³odszymi
adeptami mini siatkówki, w sk³ad, których maj¹ wejœæ: siatka, wózek na pi³ki, pi³ki i drobny sprzêt uzupe³niaj¹cy.
Dla zainteresowanych dodam, ¿e gry
turniejowe s¹ niezale¿ne od Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej.
Marta Stopyra
PS
W dniu 5 marca br. w Nowej Sarzynie
odby³y siê pó³fina³y wojewódzkie w p³ywaniu. Uczeñ £ukasz Foryt "wyp³ywa³"
2 miejsce stylem klasycznym i zakwalifikowa³ siê do fina³u wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy £ukaszowi
oraz rodzicom, którzy czuwaj¹ nad jego
sportowym rozwojem.
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WYNIKI SPORTOWE GIMNAZJUM Z ¯O£YNI
W ROKU SZKOLNYM 2007/ 2008
20.IX.2007 Udzia³ w indywidualnych mistrzostwach w LA w
Rakszawie.
Sk³ad reprezentacji ch³opców:
- skok w dal: Norko Daniel (zdoby³ mistrzostwo powiatu z wynikiem 5, 27 m),
Mróz Marcin, Brudniak Piotr.
- pchniêcie kul¹: Tokarz Mateusz III m.,
Fr¹czek Przemek, Mroziak Damian.
- bieg na 100 m: Rusinek Rafa³ III m.,
Buszta Adam, Wojnar Krystian.
- bieg na 300 m: Kochman Przemek III
m., Domaga³a S³awek, Danielewicz
Kordian.
- bieg na 1000 m: Leja Kazimierz, M³ynek Mateusz, Sobuœ Marek.
- sztafeta w sk³adzie: Rusinek Rafa³,
Buszta Adam, Mróz Marcin, Kochman
Przemek zajê³a II miejsce.
Sztafeta dziewcz¹t zajê³a IV miejsce:
Szkodziñska Paulina, Krawczyk Monika, Panek Ewelina, Muskus Natalia.
Pozosta³y sk³ad reprezentacji dziewcz¹t:
Mróz Patrycja, Napora Joanna, Morawska Natalia, Niemczyk Magdalena,
Mazurek Monika, D¹bek Dominika,
Suszek Justyna, Panek Bernadetta,
Bejster Sylwia, Witek Natalia, Dyrda
Paulina.
9.X.2007 Udzia³ w sztafetowych
biegach prze³ajowych dziewcz¹t
i ch³opców.
Sk³ad reprezentacji dziewcz¹t - IV
miejsce w powiecie: Krawczyk Monika, Muskus Natalia, Babiasz Magdalena, Morawska Natalia, Mróz Patrycja,
Napora Joanna, Szpila Gabriela, Maurek Monika, Niemczyk Magdalena,
Witek Danuta.
Sk³ad reprezentacji ch³opców IV
miejsce: Kochman Przemek, Buszta
Adam, Leja Kazimierz, Wawrzaszek
Bartek, Wêgrzyn Bartek, Urban
Krzysztof, Pawlik Marcin, Sobuœ Marek, Florek Mateusz, Inglot £ukasz.

PI£KA NO¯NA
Po rozgrywkach eliminacyjnych rozegrano dwa pó³ina³y powiatu. W fina³ach spotka³o siê 8 najlepszych dru¿yn
z powiatu ³añcuckiego. Pó³fina³y powiatu rozegrane by³y w ¯o³yni i w Medyni
G³ogowskiej. Z pó³fina³ów do fina³u
powiatu awansowa³y po dwie najlepsze dru¿yny.
W ¯o³yni spotka³y siê nastêpuj¹ce reprezentacje: Gimnazjum z ¯o³yni, Gimnazjum z D¹brówek, Gimnazjum z Rakszawy, Gimnazjum z Kosiny. Rozgrywki
przeprowadzono systemem " ka¿dy z
ka¿dym" czas gry 2 x 15 minut.
Do fina³u powiatu awansowa³y: Gimnazjum z ¯o³yni I miejsce i Gimnazjum
z D¹brówek II miejsce.
W drugim pó³inale powiatu w Medyni G³ogowskiej zagra³y reprezentacje:
Gimnazjum z £añcuta, Gimnazjum z
Markowej, Gimnajum z Medyni G³ogowskiej i Gimnajum z Bia³obrzegów.
Z pó³fina³u awansowa³y: Gimnajum z
£añcuta I miejsce i Gimnazjum Markowej II miejsce.
Fina³ powiatu rozegrany zosta³ w
¯o³yni na stadionie systemem " na krzy¿"
zaliczaj¹c wyniki pó³fina³ów. W finale
w pierwszym meczu Gimnazjum z
¯o³yni spotka³o siê z reprezentacj¹ Gimnazjum z Markowej. Wynik meczu: 2:
0 dla Gimnazjum z ¯o³yni
W drugim meczu Gimnazjum z £añcuta nr. 2 zagra³o z Gimnazjum z D¹brówek.Wynik meczu: 1: 0 dla Gimnazjum z £añcuta nr. 2
Mecz o III miejsce: Gimnazjum z D¹brówek i Gimnajum z Markowej rozstrzygnê³y rzuty karne. O wygranej
Markowej zadecydowa³a 9 seria rzutów karnych.
Mecz fina³owy Gimnazjum ¯o³ynia:
Gimnajum £añcut nr. 2 zakoñczy³ siê
remisem i o wygranej zadecydowa³y
rzuty karne. 7 seria rzutów karnych
okaza³a siê szczêœliwa dla reprezentacji z ¯o³yni, czym Gimnajum z ¯o³yni
zas³u¿enie zdoby³o mistrzostwo powia-
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tu w pi³ce no¿nej. Wygrana cieszy tym
bardziej, ¿e mistrzostwo powiatu w pi³kê no¿n¹ zdobyliœmy po raz drugi z rzêdu.
Sk³ad zespo³u: Cisek Grzegorz, Urban
Krzysztof, Wawrzaszek Bartek, Leja
Kazimierz, Zdanonicz Tomasz, Górak
Dawid, Tokarz Mateusz, Walawender
Przemek, Sobuœ Marek, Kochman
Przemek, Wêgrzyn Bartek, Kilian Kamil, Florek Mateusz, Jaszewski Mateusz, Inglot £ukasz.
31. X. 2007 Wziêliœmy udzia³ w
zawodach w szachy w Markowej.
Reprezentacja w sk³adzie: Leja Gabrysia, Jaszewski Mateusz, Mróz Marcin, Leja Kazimierz zajê³a V miejsce.
6. XI. 2007 Zawody w tenisa
sto³owego w ¯o³yni.
Dziewczêta miejsce II w sk³adzie:
Dyrda Paulina, Benedyk Ola
Ch³opcy miejsce VI w sk³adzie: Górak
Dawid, Pawlik Marcin
KOSZYKÓWKA DZIEWCZ¥T
Zawody odby³y siê w Kosinie. Startowa³o 5 dru¿yn- Krzemienica, Markowa, £añcut nr 2, Kosina, ¯o³ynia.
Dru¿yna ¯o³yni zajê³a II miejsce
Sk³ad zespo³u: Muskus Natalia, Krawczyk Monika, D¹bek Dominika, Bejster
Sylwia, Babiarz Magdalena, Bia³y Ma³gorzata, Makówka Aleksandra, Morawska Natalia, Suszek Justyna.
SIATKÓWKA DZIEWCZ¥T
W turnieju fina³owym Powiatowej
Gimnazjady w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t rozegranym 4. XII. 2007 wystartowa³o 8 dru¿yn. Reprezentacja Gimnajum w ¯o³yni pokona³a w eliminacjach zespo³y z Albigowej- 2: 0, Rakszawy- 2: 0, Kraczkowej- 2: 0, Gimnajum nr 2 z £añcuta- 2: 0. W finale uleg³a niestety zespo³owi z Gimnazjum nr
1 z £añcuta- 0: 2 zajmuj¹c II miejsce w
powiecie.Sk³ad reprezentacji Gimnajum:
Justyna Suszek, Natalia Mach, Jolanta
Witek, Sylwia Nykiel, Karolina Rupar,
Martyna Panek, Magdalena Witek, Sabina Foryt, Paulina Szkodziñska, Bernadetta Fus, Aleksandra Rupar, Sylwia
Nicpoñ.
Nr 3 (113) marzec 2008
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SIATKÓWKA CH£OPCÓW
6.XII.2007 Rozegrano fina³ powiatu
w siatkówkê ch³opców w £añcucie. W
finale po rozegraniu turniejów gminnych
i meczu bara¿owego pomiedzy Gimnazjum z Medyni G³ogowskiej i Gimnajum z Wysokiej wziê³o udzia³ 8 zespo³ów gimnazjalnych. Fina³ rozgrywany by³
w dwóch grupach, w wyniku losowania utworzono nastêpuj¹ce grupy:
A: Gimnazjum Markowa
Gimnazjum Kraczkowa
Gimnajum D¹brówki
Gimnajum ¯o³ynia
B: Gimnazjum Rakszawa
Gimnazjum Wysoka
Gimnazjum Bia³obrzegi
Gimnajum £añcut nr 2
W grupach mecze rozgrywane by³y
systemem " ka¿dy z ka¿dym" do dwóch
wygranych setów. Gimnazjum z ¯o³yni
wygra³o wszystkie mecze grupowe z
Markow¹ 2: 0, z D¹brówkami 2: 0, z
Kraczkow¹ 2: 1 i awansowaliœmy do
pó³fina³u. W pó³finale Gimnazjum ¯o³yni zagra³o z Gimnazjum z Wysokiej,
mecz równie¿ zakoñczy³ siê pewnym
zwyciêstwem 2: 0.
W finale powiatu spotka³y siê dwie
dru¿yny, które w turnieju nie odnios³y
pora¿ki: Gimnazjum ¯o³ynia i Gimnazjum Rakszawa.
Mecz fina³owy by³ bardzo wyrównany i sta³ na wysokim poziomie, przez
ca³y mecz nie mo¿na by³o pozwoliæ sobie na chwilê rozluŸnienia. Dobra konsekwentna gra ca³ego zespo³u przynios³a kolejny sukces sportowy Gimnajum
z ¯o³yni wygra³o 2: 0 zdobywaj¹c tytu³
mistrza powiatu w siatkówkê.
Zdobycie mistrzostwa powiatu to du¿y
sukces, cieszy tym bardziej, ¿e podobnie jak w pi³kê no¿n¹ mistrzostwo zdobyliœmy po raz drugi z rzêdu.
Zwyciêstwo da³o nam awans do zawodów rejonowych, które rozegrano
18. XII. 2007 w Rzeszowie.
Do zawodów rejonowych awansowa³y nastêpuj¹ce zespo³y:
1) Mistrz miasta Rzeszowa- Gimnajum
nr 7 z Rzeszowa
2) Mistrz powiatu rzeszowskiego- Gimnajum z Bratkowic
3) Mistrz powiatu ³añcuckiego- Gimnazjum z ¯o³yni
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4) Mistrz powiatu le¿ajskiego- Gimnajum nr 3 z Le¿ajska
Mecze rozgrywane by³y systemem
"ka¿dy z ka¿dym" do dwóch wygranych
setów. W pierwszym meczu Gimnazjum
z ¯o³yni zagra³o z Gimnazjum z Bratkowic wygrywaj¹c 2: 0 jednak kolejne
mecze z Le¿ajskiem i Rzeszowem przegraliœmy zajmuj¹c III miejsce.
Kolejnoœæ miejsc:
1)
Gimnajum nr 7 z Rzeszowa
2)
Gimnazjum nr 3 z Le¿ajska
3)
Gimnazjum z ¯o³yni
4)
Gimnajum z Bratkowic
Memoria³ im. Józefa Gondeli w
Rakszawie.
W turnieju rozegranym 8. I. 2008
wiê³o udzia³ 6 dru¿yn gimnajalnych:Trzy
dru¿yny dziewcz¹t: Gimnazjum Rakszawa, Gimnazjum Dubiecko, Gimnajum
Nowa Sarzyna. Trzy dru¿yny ch³opców:
Gimnajum Rakszawa, Gimnajum ¯o³ynia, Gimnazjum Nowa Sarzyna. Mecze
rozgrywane by³y systemem " ka¿dy z
ka¿dym" w kategorii dziewcz¹t i ch³opców na zmianê do dwóch wygranych
setów. Gimnajum z ¯o³yni zdecydowanie wygra³o 2: 0 z Gimnazjum z Nowej
Sarzyny jednak meczu o I miejsce z
Gimnazjum z Rakszawy tym razem
mimo dobrej gry zespo³u lepsza okaza³a siê dru¿yna z Rakszawy.
W zawodach siatkarskich Gimnazjum
z ¯o³yni reprezentowali: Bejster Sebastian, Wawrzaszek Bartek, Urban
Krzysztof, Norko Daniel, Tokarz Mateusz, M³ynek Mateusz, To³pa Karol,
Szpila Tomasz, Naróg £ukasz, Ilasz
Krzysztof, Kilian Kamil, Cisek Grzegorz.
PI£KA RÊCZNA CH£OPCÓW
Fina³ powiatu rozegrano 15. II. 2008,
w finale wiê³o udzia³ 6 zespo³ów gimnazjalnych:
Gimnazjum z Medyni £añcuckiej
Gimnazjum z Medyni G³ogowskiej
Gimnazjum z Kosiny
Gimnazjum z ¯o³yni
Gimnazjum z Bia³obrzeg
Gimnazjum z £añcuta nr 2
Mecze rozgrywane by³y w dwóch grupach 2 x 10 minut.
Gimnazjum z ¯o³yni w grupie spotka³o

siê z Gimnazjum z Bia³obrzeg pewnie
wygrywaj¹c 8: 2, z Gimnazjum z Medyni G³ogowskiej 13: 4. Dziêki wygranym awansowaliœmy do fina³u.W drugiej grupie po wyrównanych meczach
awans do fina³u wywalczy³a Gimnajum
Kosina.
Fina³ z Gimnajum z Kosiny rozpoczê³iœmy dobrze prowadz¹c do przerwy 8:
4. Jednak po przerwie Kosina doprowadzi³a do remisu i o zwyciêstwie decydowa³a dogrywka.W dogrywce straciliœmy bramkê, której nie daliœmy rady
odrobiæ i ostatecznie przegraliœmy fina³
jedn¹ bramk¹ zdobywaj¹c wicemistrzostwo powiatu w pi³kê rêczn¹ ch³opców.
Sk³ad zespo³u: Wawrzaszek Bartek,
Urban Krzysztof, Zdanowicz Tomasz,
Tokarz Mateusz, Naróg £ukasz, Grzegorz Cisek, Sebastian Bejster, Leja
Kazimierz, Norko Daniel, M³ynek Mateusz, To³pa Karol, Kochman Przemek,
Wêgrzyn Bartek.
Grzegorz Fus
TURNIEJ PI£KI HALOWEJ
W CZASIE FERII ZIMOWYCH
W turnieju wziê³o udzia³ 5 dru¿yn: Kopanie, Brzóza St., ¯o³ynia G., ¯o³ynia
Dol., ¯o³ynia Rynek. Mecze rozgrywane by³y systemem " ka¿dy z ka¿dym" 2
x 5 minut.
Wyniki meczy:
Brzóza St.- Kopanie 5: 0
Brzóza St.- ¯o³ynia G. 2: 0
¯o³ynia Dol.- Rynek 0: 5
Kopanie- Rynek 3: 4
Brzóza St.- ¯o³ynia Dol. 3: 0
Kopanie- ¯o³ynia G. 0: 2
Rynek- ¯o³ynia G. 3: 1
¯o³ynia Dol.- Kopanie 1: 4
Brzóza St.- Rynek 8: 1
¯o³ynia Dol.- ¯o³ynia G. 0: 4
Kolejnoœæ miejsc:
1) Brzóza Stadnicka 12 pkt. (18: 1)
2) ¯o³ynia " Rynek" 9 pkt. (13: 12)
3) ¯o³ynia " Górna" 6 pkt. (7: 5)
4) Kopanie 3 pkt. (7: 12)
5) ¯o³ynia " Dolna" 0 pkt. (1: 16)
Najlepsi strzelcy:
Leja Kazimierz 9, Górak Dawid 6, Ilasz
Krzysztof 5, Wawrzaszek Bartek 5,
Zdanowicz Tomasz 4.
W sumie strzelonych 46 bramek. ¯ó³tych kartek 7. Czerwone 1.
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ogloszenia

Szanowni Pañstwo!
Drodzy Rodacy i Przyjaciele ¯o³yni!
"Ma³a Ojczyzna" jest najwiêksz¹ wartoœci¹
dla ka¿dego z nas. WiêŸ, która z ni¹ ³¹czy, rodzi
siê w domowym ognisku, wœród przyjació³
i znajomych. Zawsze z sentymentem wracamy
do naszej macierzy.
Zwracamy siê wiêc do Was, ¯o³yniacy,
rozproszeni po ca³ym œwiecie, do Was, mieszkañcy Gminy ¯o³ynia oraz wszystkich, dla których
miejscowoœæ rozci¹gaj¹ca siê wzd³u¿ rzeki
¯o³ynianki jest bliska sercu, zaszczyæcie j¹ swoj¹
obecnoœci¹! Poznajcie na nowo swój "kraj lat
dziecinnych", bo z nim ³¹cz¹ siê nie tylko osoby,
ale rzeczy bliskie, niepowtarzalny, krajobraz
rodzinnego domu, piêkne okolice.
Pragn¹c wskrzesiæ ideê spotkañ rodaków
z lat 1928 i 1938, organizujemy III Zjazd
¯o³yniaków. Odbêdzie siê on 28 i 29 czerwca
2008 roku. Bêdzie okazj¹ do wspomnieñ,
odnowienia starych znajomoœci, zawarcia
nowych przyjaŸni. Stanie siê forum twórczej
dyskusji nad przysz³oœci¹ i rozwojem ¯o³yni.

Jeœli ktoœ z Pañstwa posiada
dokumenty lub stare zdjêcia
dotycz¹ce historii ¯o³yni
proszony jest o kontakt z
Gminnym Oœrodkiem Kultury
w ¯o³yni. Zebrane materia³y
zostan¹ umieszczone w najnowszej publikacji, która
uka¿e siê drukiem ju¿ w
czerwcu bie¿¹cego roku.

GABINET
KOSMETYCZNY
¯O£YNIA
ul.Mickiewicza 112
(obok koœcio³a)

tel. 603 584 400
PONIEDZIA£EK, WTOREK
14 00 -20 00
CZWARTEK, PI¥TEK
14 00 -20 00
SOBOTA
9 00 -14 00
henna, makija¿, zabiegi
pielêgnacyjne, oczyszczanie
manualne, depilacja woskiem,
przek³uwanie uszu, ultradŸwiêki
(piling kawitacyjny, sonoforeza),
mikrodermabrazja diamentowa,

Komitet Organizacyjny Zjazdu

eksfoliacja AHA, manicure, zabiegi
parafinowe, przed³u¿anie paznokci

Nasza strona www.zjazd.zolynia.pl

www.gabinecik.pl
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