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XII SESJA
RADY GMINY
Absolutorium samorz¹dowe to sposób corocznej kontroli i oceny wykonywania bud¿etu przez organ wykonawczy. Na sesji w dniu 29 kwietnia br. Rada Gminy ¯o³ynia rozpatrzy³a i oceni³a wykonanie bud¿etu
na rok 2007 przez Wójta Gminy.

U

stawa o finansach publicznych zobowi¹zuje radê gminy do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy w terminie do 30 kwietnia
roku nastêpuj¹cego po roku bud¿etowym oraz do podjêcia uchwa³y w sprawie absolutorium dla wójta. Udzielenie
absolutorium to wyraz aprobaty dla
dzia³añ wójta zwi¹zanych z wykonywaniem bud¿etu. Nieudzielenie absolutorium skutkowaæ mo¿e nawet odwo³aniem wójta.
Sprawy zwi¹zane z wykonaniem bud¿etu Gminy ¯o³ynia na rok 2007 by³y
przedmiotem posiedzeñ komisji rady
poprzedzaj¹cych sesjê. Wójt gminy
Andrzej Benedyk z³o¿y³ stosowne sprawozdanie równie¿ podczas sesji. Po
wys³uchaniu sprawozdania i krótkiej
dyskusji radnych wyniki kontroli wykonania bud¿etu przedstawi³ Tadeusz
Urban przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej. Komisja stwierdzi³a, i¿ bud¿et
realizowano w³aœciwie, z zachowaniem
dyscypliny finansów publicznych, w
zwi¹zku z czym z³o¿y³a do rady wniosek o udzielenie absolutorium dla wójta. Wniosek ten pozytywnie zaopiniowa³a Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie. RIO pozytywnie zaopi-

niowa³a równie¿ sprawozdanie z wykonania bud¿etu. Uchwa³y RIO dotycz¹ce tych spraw przedstawi³ zebranym
Kazimierz Górecki, przewodnicz¹cy
rady gminy. Nastêpnie rada przyjê³a
jednog³oœnie uchwa³ê w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za
wykonanie bud¿etu w roku 2007. Wójt
dziêkuj¹c radnym za absolutorium
stwierdzi³, i¿ jest to mobilizacja do jeszcze lepszej pracy na rzecz gminy.
Podczas sesji rada podjê³a równie¿
uchwa³y w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii,
- zaci¹gniêcia zobowi¹zania na zadanie pn. "Wzrost mobilnoœci przestrzennej mieszkañców obszarów wiejskich
poprzez podniesienie jakoœci infrastruktury komunikacyjnej" w kwocie zabezpieczaj¹cej wk³ad w³asny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- zaci¹gniêcia zobowi¹zania na zadanie pn. "Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wis³y poprzez
budowê kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji ¯o³ynia" w kwocie zabezpieczaj¹cej wk³ad w³asny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Na realizacjê programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej gmina przeznaczy ³¹cznie 40
tys. z³, w tym 10 tys. z³ na przeciwdzia³anie narkomanii. Œrodki te pochodz¹ z
op³at wnoszonych przez podmioty prowadz¹ce sprzeda¿ alkoholu na terenie
gminy. W programach zaplanowano
szereg dzia³añ maj¹cych na celu m.in.
zwiêkszanie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla

Zarz¹d Banku Spó³dzielczego w ¯o³yni
informuje, ¿e w czerwcu
zostanie otwarta kolejna placówka,
przy ul. Rynek 15 w ¯o³yni.
Serdecznie zapraszamy!
Nr 5 (115) maj 2008

osób uzale¿nionych, osób zagro¿onych
uzale¿nieniem oraz ich rodzin. Za³o¿ono równie¿ prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, dla dzieci i
m³odzie¿y, w tym prowadzenie zajêæ
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
Wœród radnych pojawi³y siê pytania
dotycz¹ce wystêpowania na terenie
gminy problemu narkotykowego. Dyrektor Zespo³u Szkó³ im.A.Mickiewicza
w ¯o³yni powiedzia³, ¿e uczniowie jego
placówki wype³niali anonimowe ankiety, w których do kontaktu z narkotykami przyzna³o siê kilka osób. Zaznaczy³,
¿e w stosunku do uczniów tej szko³y
nie prowadzono postêpowañ karnych
zwi¹zanych z przestêpstwami narkotykowymi. Przytoczy³ dane z komendy powiatowej policji, wed³ug których w stosunku rocznym iloœæ spraw prowadzonych w zwi¹zku z przestêpstwami narkotykowymi wzros³a o 30 procent.
Uchwa³y intencyjne, dotycz¹ce zapewnienia wk³adu w³asnego gminy w
inwestycje realizowane z wykorzystaniem dotacji, rada podjê³a w zwi¹zku z
ubieganiem siê o wsparcie z funduszy
unijnych. Do konkursu og³oszonego
przez marsza³ka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego gmina z³o¿y³a wnioski o dofinansowanie modernizacji ul.Górskiej i
ul.Raki oraz wsparcie finansowe budowy kanalizacji sanitarnej w Kopaniach
i Smolarzynach. Poniewa¿ gmina mog³a z³o¿yæ tylko jeden wniosek w dziale
"Transport", po zasiêgniêciu opinii specjalistów zrezygnowano z aplikowania
o œrodki na drogê pomiêdzy Kopaniami
a Zak¹ciem. Wed³ug osób wspó³pracuj¹cych z gmin¹ wiêksze szanse na uzyskanie dotacji maj¹ po³¹czone ulice
Górska i Raki.
Waldemar Natoñski
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ZAPRASZAMY NA ZJAZD
Rozmowa z Andrzejem Benedykiem - Wójtem Gminy, Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego III Zjazdu ¯o³yniaków
FiR: W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
Zjazdem ¯o³yniaków pojawia siê
wiele pytañ mieszkañców, dotycz¹cych strony organizacyjnej. Po
pierwsze: kto mo¿e uczestniczyæ w
tym donios³ym wydarzeniu?
Zapraszamy wszystkich, którzy czuj¹
siê zwi¹zani z ¯o³yni¹, zarówno z kraju jak i zza granicy, a tak¿e mieszkañców naszej gminy.
FiR: Niektórzy otrzymuj¹ imienne zaproszenia. Czy ich posiadanie
jest przepustk¹ na zjazd?
Zaproszenia s¹ tylko i wy³¹cznie
grzecznoœciow¹ form¹ skierowan¹ do
przedstawicieli ró¿nych œrodowisk, ale
pragnê podkreœliæ, ¿e brak imiennego

zaproszenia nie jest ¿adnym przeciwwskazaniem do udzia³u w naszym spotkaniu. Ka¿dy kto chcia³by nas zaszczyciæ swoj¹ obecnoœci¹ mo¿e zg³osiæ swój udzia³ i po dokonaniu stosownej wp³aty zostanie zarejestrowany jako
uczestnik zjazdu.
FiR: Czy na spotkania zjazdowe,
a szczególnie sobotni bal mo¿na
przyjœæ z osob¹ towarzysz¹c¹ niezwi¹zan¹ z ¯o³yni¹?
Oczywiœcie, wp³aty na bal naliczane
s¹ od osoby, a wiêc mo¿na wykupiæ
wejœciówkê dla swojego wspó³ma³¿onka czy partnera.
FiR: Czy niedzieln¹ czêœæ artystyczn¹ bêdzie mo¿na obejrzeæ je-
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¿eli nie dokona³o siê wp³at na zjazd
ani na bal?
Na niedzieln¹ czêœæ artystyczn¹ z³o¿¹
siê wystêpy ¿o³yñskich artystów oraz
koncert zespo³u Tercja Pikardyjska.
Poniewa¿ jest spore zainteresowanie
zw³aszcza tym ostatnim, w zwi¹zku z
tym mieszkañcy mog¹ uczestniczyæ w
tej czêœci spotkania mimo braku wp³at
na zjazd. Zaznaczam jednak, ¿e iloœæ
miejsc na sali jest ograniczona i dlatego po wejœciówki na koncert nale¿y
zg³osiæ siê wczeœniej w Gminnym
Oœrodku Kultury. Jest to konieczne do
przygotowania odpowiedniej iloœci
miejsc i godnych warunków do obejrzenia programu. Szczegó³owe informacje pojawi¹ siê równie¿ wkrótce na
specjalnych plakatach.
FiR: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Magdalena K¹tnik-Kowalska

KOMITET ORGANIZACYJNY zaprasza serdecznie na:

III ZJAZD ¯O£YNIAKÓW
PROGRAM ZJAZDU
Dzieñ I – 28 czerwca 2008 r. (sobota)
1) godz. 9:00 - spotkanie uczestników na dziedziñcu Zespo³u Szkó³ w
¯o³yni, przemarsz ze sztandarami do koœcio³a parafialnego,
2)
godz. 10:00 - Msza œw. w koœciele parafialnym, ods³oniêcie
tablicy pami¹tkowej na œcianie koœcio³a, z³o¿enie kwiatów na cmentarzu,
3)
godz. 12:00 - otwarcie zjazdu, sesja naukowa,
4) godz. 14:00 - obiad,*
5) godz. 15:00 - prezentacja publikacji poœwiêconych ¯o³yni, ogl¹danie okolicznoœciowych ekspozycji (wystawy malarskie, fotograficzne
oraz zabawek drewnianych), wpisy do ksiêgi pami¹tkowej, ods³oniêcie
tablicy upamiêtniaj¹cej nauczyciela LO p.Tadeusza Cebulaka,
6)
godz. 20:00 - bal.*
Dzieñ II – 29 czerwca 2008 r. (niedziela)
1)
godz. 13:00 – obiad *
2) godz. 14:00 - czêœæ artystyczna (wystêp zespo³u Tercja Pikardyjska, tañce estradowe),
3) godz. 16:00 - zamkniêcie zjazdu.
* - dla uczestników, którzy wnios¹ op³aty
Koszt uczestnictwa jednej osoby (istnieje mo¿liwoœæ op³acenia wybranej pozycji):
1) 50 z³ – za pami¹tkowy medal, „cegie³kê” finansuj¹c¹ zakup tablicy
pami¹tkowej, gad¿ety oraz 2 obiady,
2) 50 z³ – za udzia³ w balu.

WP£ATY NA KONTO:
Bank Spó³dzielczy w ¯o³yni
Nr rachunku: 35 9175 0000 2001 0009 1125 0001
Tytu³em: III Zjazd ¯o³yniaków *
* - (w przypadku wnoszenia op³aty
wy³¹cznie za bal, tytu³em wp³aty prosimy wpisaæ:
III Zjazd ¯o³yniaków - Bal)

NA PAÑSTWA ZG£OSZENIA
CZEKAMY
DO 15 CZERWCA 2008 R.
Kontakt:
tel. 017 22 43 061
(pon.-pt., od godz. 9:00 do 15:00)
e-mail: zjazd@zolynia.pl
www.zjazd.zolynia.pl
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Tablica poœwiêcona Janowi Paw³owi II w £añcucie
Kogo z ¿o³yniaków Karol Wojty³a zna³ osobiœcie?
Ca³y œwiat upamiêtnia miejsca pobytu
Karola Wojty³y, Jana Paw³a II. Polacy
tak¿e w³¹czaj¹ siê w to dzie³o z wiadomych wzglêdów w sposób szczególny.
Pomimo up³ywu 3 lat od œmierci Wielkiego Papie¿a Polaka, pamiêæ o nim jest
wci¹¿ ¿ywa i istnieje spo³eczna potrzeba wyra¿ania przywi¹zania do Ojca
Œwiêtego. Powstaj¹ ró¿norodne inicjatywy, pomniki, fundacja stypendialna
nosz¹ca jego imiê.
Kilka tygodni po œmierci Jana Paw³a
II w dniu 29 kwietnia 2005 roku Rada
Powiatu £añcuckiego podjê³a uchwa³ê
w sprawie ufundowania tablicy upamiêtniaj¹cej pobyt Karola Wojty³y w
£añcucie w dniu 31 sierpnia 1975 r.
Powy¿szy zamiar doczeka³ siê realizacji w dniu 11 maja 2008 r., kiedy zosta³
poœwiêcony i ods³oniêty obelisk z tablic¹
pami¹tkow¹ obok koœcio³a farnego w
£añcucie. Ods³oniêcia dokonali: Zbigniew Æwi¹kalski - minister sprawiedliwoœci, Adam Krzysztoñ - starosta
³añcucki, Stanis³aw Panek - przewodnicz¹cy Rady Powiatu obecnej kadencji, W³adys³aw Kenar - dziekan ³añcucki, Miros³aw Jaworski - eurodeputowany, Wincenty Morycz - przewodnicz¹cy Rady Powiatu ubieg³ej kadencji.

Ca³e to wydarzenie ma bardzo istotny w¹tek ¿o³yñski. Otó¿ kardyna³ Karol Wojty³a na trzy lata przed wyborem
na stolicê Piotrow¹ przyjecha³ do £añcuta prywatnie aby odwiedziæ ks. pra³ata Stanis³awa Decowskiego, ówczesnego proboszcza parafii Fara i dziekana ³añcuckiego - ¿o³yñskiego rodaka.
Ks. Stanis³aw Decowski urodzi³ siê w
¯o³yni. W latach 1949 - 1977 pe³ni³ funk-

cjê proboszcza Parafii Fara w £añcucie. Obaj duchowni poznali siê w roku
1973 w Przemyœlu. Pra³at Decowski
musia³ zrobiæ na kardynale Wojtyle du¿e
i dobre wra¿enie, skoro przysz³y papie¿ obieca³ go odwiedziæ w przysz³oœci i po 2 latach s³owa dotrzyma³. Przysz³y Ojciec Œwiêty przebywa³ w £añcucie kilka godzin, modli³ siê w koœciele farnym, odwiedzi³ plebaniê i zwiedzi³
kryptê grobow¹ Potockich.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e granitowy g³az
na obelisk pod tablicê pami¹tkow¹ przekaza³ Mieczys³aw Filip z ¯o³yni.
Stanis³aw Panek

Na zdjêciach:
fragmenty uroczystoœci

Ksi¹¿ki o ¯o³yni!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami, dotycz¹cymi wydawnictw o ¯o³yni informujemy, ¿e trwaj¹ prace przygotowawcze
do wznowienia monografii „Dzieje
¯o³yni” – uzupe³nionej o wydarzenia
ostatniej dekady.
Wkrótce uka¿e siê równie¿ album fotograficzny pt. „¯o³ynia – miejsca, ludzie, wydarzenia”. Obie ksi¹¿ki bêdzie
mo¿na nabyæ w Gminny Oœrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.
Koñczy siê natomiast nak³ad ksi¹¿ki
„By zdarzeñ nie zatar³ czas”. Dla
wszystkich zainteresowanych jej zakupem przygotowaliœmy specjaln¹ promocjê z ciekawymi nagrodami. Informacjê
o promocji w GOK ¯o³yni. Zapraszamy!!!
Nr 5 (115) maj 2008
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ne, zespo³y tañca estradowego, chór,
zespo³y wokalne i wokaliœci oraz zespó³
rockowy. Ró¿norodnoœæ by³a ogromna
i ka¿dy widz móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Wszystkich wykonawców, którzy
zagoœcili na scenie Zarz¹d banku obok 2008 jest rokiem jubileuszowym darowa³ prezentami.
W sobotni¹ noc odby³a siê równie¿
dla Banku Spó³dzielczego w ¯o³ymega
dyskoteka z laserami, któr¹ poni, który obchodzi 105 rocznicê swojego istnienia. Z tej okazji, w dniach 2-3- prowadzi³ znakomity DJ Gabriel Del4 maj, bank zorganizowa³ dla swoich gado. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zdoby³
Klientów plenerow¹ imprezê rekreacyj- on serca wszystkich uczestników zano - sportow¹ pod nazw¹ "MAJÓW- bawy.
Punkt kulminacyjny majówki, nazwaKA Z BANKIEM SPÓ£DZIELny
"Zabawa na sto piêæ" przypad³ na
CZYM W ¯O£YNI Z OKAZJI JUniedzielê
(4 maja). Imprezê rozpocz¹³
BILEUSZU 105-LECIA".
W pi¹tek (2 maja) odby³o siê "Letnie swoim wyst¹pieniem Prezes Zarz¹du
kino pod gwiazdami", które zapewni³o Kazimierz Górecki. Powita³ on przybyrozrywkê dla dzieci (bajki "Bolek i Lo- ³ych goœci oraz klientów banku. Odczytano listy gratulacyjne z okazji tak wspalek") oraz dla starszych (film
"U Pana Boga w ogródku").
Na koniec mo¿na by³o zrelaksowaæ siê przy muzyce
zespo³u "Myslowitz" i Stinga.
Sobotni blok rozrywkowy
zatytu³owany "Kultura i rozrywka regionu ¯o³yni" obfitowa³ w wystêpy zespo³ów
estradowych z okolicznych
gmin (Bia³obrzegi, Czarna,
Giedlarowa, Grodzisko, Rakszawa) i oczywiœcie z ¯o³yni. Na scenie zaprezentowa³a
siê orkiestra dêta, ludowe
zespo³y œpiewacze i taneczZespó³ wokalny „Jakubki” z GOK Czarna

Jubileusz
Banku Spó³dzielczego

R
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nia³ego jubileuszu. Nastêpnie odby³o siê
wielkie losowanie nagród dla oszczêdzaj¹cych w BS w ¯o³yni. Zarz¹d ufundowa³ wspania³e nagrody w postaci
sprzêtu AGD, RTV, sprzêtu sportowego. Rozlosowano 43 nagrody o ³¹cznej
wartoœci 15 000PLN.
Niedzielny wieczór nale¿a³ do wielkich gwiazd muzycznych. Na scenie
zagrali zespó³ góralski "Krywañ", zespó³
muzyczny "Wanda & Banda" oraz Ewelina Flinta z zespo³em. Te znakomite osobistoœci przyci¹gnê³y przed scenê t³umy ludzi i zapewni³y doskona³¹ zabawê.
Zwieñczeniem wielkiej majówki by³
pokaz sztucznych ogni, który ucieszy³
oczy widowni.
Joanna Burda

PODZIÊKOWANIE
Bank Spó³dzielczy w ¯o³yni
sk³ada serdeczne podziêkowania firmie

Orkiestra Dêta z Rakszawy

za pomoc w zorganizowaniu
imprezy z okazji jubileuszu
banku. Dziêkujemy równie¿
wszystkim, którzy swoj¹
prac¹ wsparli organizacjê tak
du¿ej imprezy.
Nr 5 (115) maj 2008
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Z ekologi¹ na Ty
W dobie globalnego zanieczyszczenia œrodowiska i wzrastaj¹cych zagro¿eñ zwi¹zanych ze ska¿eniami, efektem cieplarnianym i innymi niekorzystnymi zjawiskami bardzo du¿ego znaczenia nabiera edukacja ekologiczna i zastosowanie jej w praktyce. W naszym regionie niestrudzonym propagatorem dzia³añ proekologicznych jest Miejski Zak³ad
Komunalny sp. z o.o w Le¿ajsku. Wspólnie z Powiatowym Szkolnym Zwi¹zkiem Sportowym w Le¿ajsku ju¿ po
raz szósty zorganizowa³ konkurs p. n „ Z Ekologi¹ na Ty zbieramy surowce wtórne chroni¹c naturalne œrodowisko
cz³owieka”, w którym wziê³o udzia³ 28 szkó³ z terenu 5
powiatów. Konkurs obejmowa³ zbiórkê surowców wtórnych (szk³o, tworzywa sztuczne, makulatura, puszki po napojach i baterie). Miejski Zak³ad Komunalny dostarczy³ worki na zbierane surowce i odbiera³ je ze szkó³. £¹cznie zebranych zosta³o 60798 kg surowców wtórnych oraz 895
kg baterii. Niekwestionowanym zwyciêzc¹ konkursu zosta³o Niepubliczne Gimnazjum w Dêbnie, którego uczniowie zebrali a¿ 16.720 kg surowców wtórnych ( ! ). Drugie
miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa w Cha³upkach Dêbniañskich, a trzecie – Gimnazjum w £êtowi so³. Majdan

£êtowski. Reprezentacje szkó³ wyró¿niaj¹cych siê w zbiórce
wziê³y udzia³ w dwudniowym rajdzie rowerowym, który
odby³ siê w dniach 20-21 maja na trasie: Le¿ajsk- Julin¯o³ynia- Le¿ajsk . W rajdzie uczestniczy³o 120 osób. Program obejmowa³ zwiedzanie bazy i oczyszczalni œcieków
MZK Le¿ajsk, w celu zapoznania siê z funkcjonowaniem
nowoczesnych systemów w tego typu placówkach. Nastêpnie podziwiano uroki i miejsca historyczne okolic Julina, a po przyjeŸdzie do ¯o³yni uczniowie wraz z opiekunami wziêli udzia³ w szkoleniu na temat: „Ochrona Œrodowiska rozpoczyna siê w naszych domach”. Organizatorzy oraz
gospodarze Zespo³u Szkó³ w ¯o³yni przygotowali równie¿
prezentacjê filmu o tematyce ekologii oraz rozgrywki sportowe. Drugi dzieñ rajdu obejmowa³ zwiedzanie zabytków
¯o³yni, porz¹dkowanie terenów zielonych oraz turniej tenisa sto³owego o puchar Wójta gminy ¯o³ynia i Prezesa MZK
Le¿ajsk. Na zakoñczenie rajdu nast¹pi³o uroczyste wrêczenie nagród, którego dokonali prezes MZK Sp. z o.o. w
Le¿ajsku – Stanis³aw ¯o³yniak, kierownik Oczyszczania i
Gospodarki Odpadami - Franciszek Andres oraz przedstawiciel Rekopol Organizacja Odzysku S.A. – menad¿er Micha³ Miko³ajczyk.
Magdalena K¹tnik-Kowalska

oswiata

Jeszcze raz o projekcie "Nasza Szko³a"

W

dniu 24.04.2008 r. w gmachu
Wy¿szej Szko³y Ekonomii i Innowacji w Lublinie odby³a siê ogólnopolska konferencja podsumowuj¹ca projekt "Nasza Szko³a". Uczestniczyli w
niej równie¿ przedstawiciele Zespo³u
Szkó³ im. A. Mickiewicza w ¯o³yni: wicedyrektor Teresa Grêdysa, nauczyciel
informatyki £ukasz Dudek - realizator
kilku zadañ oraz dwie gimnazjalistki
Sylwia Fr¹czek (3b) i Anna Pytel (3a)
- uczestniczki projektu.
Projekt by³ realizowany przez WSEI
w Lublinie na zlecenie MEN w ramach
Sektorowego Operacyjnego Rozwoju
Zasobów Ludzkich 2004 - 2006. Cel
ogólny to wsparcie opracowania i wdro¿enia programów rozwoju szkó³ ukierunkowanych na wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów pochodz¹cych
z obszarów wiejskich województw
Œciany Wschodniej. 60 zakwalifikowanych szkó³ zrealizowa³o ³¹cznie 1027
ró¿nych programów szczegó³owych, w
których uczestniczy³o 41185 uczniów.
W województwie podkarpackim 10
szkó³ objê³o swym projektowym dziaNr 5 (115) maj 2008

³aniem 6266 uczniów wykonuj¹c 147
zadañ. Ka¿da placówka otrzyma³a
wsparcie finansowe w wysokoœci 110
tysiêcy z³otych na realizacjê opracowanego programu rozwoju szko³y.
W podsumowaniu wziêli
udzia³ przedstawiciele wszystkich szkó³ uczestników projektu, du¿e grono osób wspomagaj¹cych wykonywanie zadañ
oraz goœcie specjalni. Dorobek
poszczególnych jednostek
przedstawiali lokalni animatorzy. Konferencjê uœwietni³y
wystêpy artystyczne uczniów
i wystawa malarska. Du¿y
aplauz wzbudzi³ program historyczno - patriotyczny przedstawiony przez m³odzie¿ z województwa lubelskiego. Kilkanaœcie szkó³, które szczególnie
solidnie wykonywa³y zaplanowane ciekawe dzia³ania i prowadzi³y dokumentacjê zosta³o
uhonorowanych nagrodami (4)
i wyró¿nieniami (12). Jedno z

wyró¿nieñ przypad³o Zespo³owi Szkó³
w ¯o³yni. Z naszego województwa dostrze¿ono jeszcze 2 placówki: z Jaros³awia i Miejsca Piastowego.
Teresa Grêdysa
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Najlepsi
gimnazjaliœci
Osi¹gniêcia m³odzie¿y w zewnêtrznych
konkursach to jedna z miar jakoœci pracy szko³y. Gdy jeszcze wysokie wyniki
uzyskiwane s¹ z matematyki i przedmiotów przyrodniczych powszechnie
uwa¿anych za trudne, to tym wiêkszy
powód do zadowolenia.

7

kursie Matematycznym Klas Drugich organizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w £añcucie,
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Procent"
organizowanym przez nasz¹ szko³ê,
- udzia³ w II stopniu (wojewódzkim) Olimpiady Informatycznej
Gimnazjalistów,
- udzia³ w finale VIII Sarzyñskiego Konkursu Chemicznego,
- uzyskanie dobrego wyniku
punktowego w Miêdzynarodowym
Konkursie Fizycznym "Lwi¹tko".

Grzegorz Fleszar:
- udzia³ w etapie wojewódzkim S³awomir Domaga³a
i uzyskanie tytu³u finalisty w
Adam Gi¿a
Przedmiotowym Konkursie Che- udzia³ w etapie wojewódzkim i uzymicznym organizowanym przez
Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie, skanie tytu³u finalisty w Przedmiotowym
- udzia³ w finale i uzyskanie tytu- Konkursie Chemicznym organizowa³u laureata w VIII Sarzyñskim Kon- nym przez Kuratorium Oœwiaty w Rzekursie Chemicznym (zasiêg woje- szowie,
- II miejsce w VII Rzeszowskim Konwódzki),
- udzia³ w etapie wojewódzkim i kursie Matematycznym dla Gimnazjauzyskanie bardzo dobrego wyniku listów (klasy drugie) organizowanym
(1 punkt mniej ni¿ laureaci) w przez III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Przedmiotowym Konkursie Geo- Rzeszowie (zasiêg wojewódzki),
- wyró¿nienie w VIII Sarzyñskim
graficznym organizowanym przez
Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie. Konkursie Chemicznym (zasiêg wojeAdam Gi¿a
wódzki),
- II miejsce w VI Powiatowym
W roku szkolnym 2007/2008 GimnaKonkursie Matematycznym Klas
zjum w Zespole Szkó³ im. A. MickieDrugich organizowanym przez Puwicza w ¯o³yni rozs³awi³o trzech
bliczne Gimnazjum nr 1 w £añcuuczniów: S³awomir Domaga³a (2b),
cie,
Grzegorz Fleszar (3c) i Adam Gi¿a (2a).
- II miejsce w Powiatowym KonGrzegorz drugi rok realizuje indywidukursie Matematycznym "Procent"
alny program nauczania z chemii,
organizowanym przez nasz¹ szkoAdam pierwszy rok program z mate³ê,
matyki, a S³awek w przysz³ym roku roz- udzia³ w wojewódzkim finale
poczyna równie¿ indywidualny program
Olimpiady Zdrowia.
z matematyki. Wymienieni uczniowie
Na sukcesy z³o¿y³a siê praca
maj¹ na swoim koncie nastêpuj¹ce konuczniów i nauczycieli. Ch³opcy wykursowe sukcesy.
korzystuj¹c swój talent przy pomoS³awomir Domaga³a:
cy pedagogów systematycznie roz- udzia³ w etapie wojewódzkim i uzywijaj¹ umiejêtnoœci i wiedzê. Dziêskanie tytu³u finalisty w Przedmiotowym
ki projektowi unijnemu "Nasza
Konkursie Matematycznym organizoSzko³a" uczestniczyli oni w zajêwanym przez Kuratorium Oœwiaty
ciach pozalekcyjnych zgodnie ze
Grzegorz Fleszar
w Rzeszowie,
swymi zainteresowaniami.
- I miejsce w VI Powiatowym KonTeresa Grêdysa
Nr 5 (115) maj 2008
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VI edycja Konkursu PROCENT
25 kwietnia 2008r.uczniowie z 13
Piela Tadeusz Medynia G³ogowska
gimnazjów z powiatu ³añcuckiego i leLeja Joanna
Bia³obrzegi
¿ajskiego spotkali siê w Zespole Szkó³
Bar Micha³
£añcut nr 2
im. A. Mickiewicza w ¯o³yni na mateBratek Krzysztof
¯o³ynia
matycznych zmaganiach. W tym dniu
Do³êga Piotr Rakszawa
odby³a siê VI edycja Powiatowego
Wlaz³o Anna Grodzisko Górne
Konkursu Matematycznego PROFranus Grzegorz
Le¿ajsk
CENT. Jest to konkurs organizowany
Jêkot Damian
Zalesie
przez nauczycieli matematyki gimnaKoralewicz Karol
¯o³ynia
zjum w ¯o³yni. Odpowiadaj¹ za przyPodsumowanie konkursu odby³o siê
gotowanie zadañ, poprawê prac i uro- 9 maja 2008r. w Gimnazjum w Zespoczystoœæ rozdania nagród.
le Szkó³ w ¯o³yni. Laureaci i wyró¿nieW otwarciu konkursu wziêli udzia³: ni uczniowie otrzymali pami¹tkowe dyprezes BS w ¯o³yni- p. Kazimierz Gó- plomy oraz nagrody, zaœ nauczyciele
recki, dyrektor ZS w ¯o³yni p. Stani- podziêkowania za wk³ad pracy w przys³aw Panek, wicedyrektor ZS- p. Te- gotowanie m³odzie¿y. Spotkanie przeresa Grêdysa, cz³onkowie komisji kon- biega³o w mi³ej atmosferze urozmaicokursowej w sk³adzie: Stanis³awa Gi¿a, ne poczêstunkiem. Nagrodami w konTeresa Pelc, Ryszard Niemiec oraz na- kursie by³y : za pierwsze miejsce - MP4,
uczyciele z poszczególnych gimnazjów, drugie - zegarek, trzecie - kalkulatory i
jako opiekunowie
uczniów. Po krótkiej
czêœci inauguracyjnej
uczniowie przyst¹pili do
indywidualnej pracy.
Ka¿dy z nich rozwi¹zywa³ test wielokrotnego
wyboru z³o¿ony z 10
pytañ oraz 4 zadania
otwarte. Czas pracy
wynosi³ 120 minut.
Komisja konkursowa
przy pomocy p. Gra¿yny D¹bek oceni³a prace i wy³oni³a laureatów
oraz wyró¿nionych
Wrêczenie nagród zwyciêzcom
uczniów.
Oto oni:
dla wszystkich wyró¿nionych przeno(miejsce - nazwisko i imiê - Gimnazjum) œna pamiêæ PenDrive 2GB.
I. Domaga³a S³awomir ¯o³ynia
Nagrody zosta³y ufundowane przez:
Nocek Tomasz
£añcut nr 1 Bank Spó³dzielczy w ¯o³yni, Urz¹d
II Gi¿a Adam
¯o³ynia
Gminy w ¯o³yni i Zespó³ Szkó³ w ¯o³yIII So³ek Karol
Grodzisko Dolne ni.
Szajer Tomasz £añcut nr 1
Komisja konkursowa sk³ada podziêBabiarz Jacek Rakszawa
kowania: sponsorom za wsparcie finanWyró¿nienie Tejchma Magdalena Mar- sowe, uczestnikom za udzia³ w konkurkowa
sie, a tak¿e nauczycielom - za wk³ad
Kochman £ukasz
£añcut nr 2 pracy w przygotowanie uczniów do
Flejszar Rafa³
Markowa
matematycznych zmagañ.
Szpila Tomasz
¯o³ynia
Do zobaczenia za rok!
Wilkos Anna
Le¿ajsk
Ryszard Niemiec
Nr 5 (115) maj 2008

Promujemy
matematykê
Gimnazjum w Zespole Szkó³ im. Adama Mickiewicza w ¯o³yni poprzez ró¿norodne dzia³ania przyczynia siê do rozwoju zainteresowañ i uzdolnieñ matematycznych uczniów. M³odzie¿ gimnazjalna ma mo¿liwoœæ uczestniczenia w
ró¿nego rodzaju konkursach matematycznych.
13 listopada 2007r. odby³ siê I etap
Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Wziê³o w nim udzia³ 17 uczniów
z klas drugich i trzecich. Szeœcioro spoœród nich uzyska³o powy¿ej 60% punktów mo¿liwych do zdobycia. Jednak tylko jeden uczeñ S³awomir Domaga³a z
kl.2b, który uzyska³ 86% punktów, zakwalifikowa³ siê do etapu wojewódzkiego tego konkursu. Ucznia do konkursu przygotowywa³ p. R. Niemiec.
15 lutego 2008r. odby³ siê VI Powiatowy Konkurs Matematyczny Klas
Drugich. W I etapie szkolnym uczestniczy³o 17 uczniów z klas pierwszych i
drugich. Najlepsze wyniki uzyskali
Adam Gi¿a z kl.2a, S³awomir Domaga³a z kl. 2b i Jakub KuŸnia z kl.1b. Ich
opiekunami s¹ p. Teresa Pelc, p. Ryszard Niemiec i p. Stanis³awa Gi¿a. II
etap tego konkursu przeprowadzono 11
kwietnia 2008r. w Publicznym Gimnazjum nr1 w £añcucie. Wyniki konkursu
s¹ nastêpuj¹ce: S³awomir Domaga³a
zaj¹³ I miejsce, a Adam Gi¿a II miejsce, co potwierdza wysoki poziom wiedzy tych uczniów.
Uczniowie klas pierwszych i drugich
18 marca 2008r. wziêli tak¿e udzia³ w
VII Rzeszowskim Konkursie Matematycznym dla uczniów klas drugich gimnazjum. Do etapu fina³owego, który
odby³ siê 19 kwietnia 2008 w III LO
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie, zakwalifikowa³ siê Adam
Gi¿a z kl. 2a,uzyskuj¹c 85% punktów
mo¿liwych do zdobycia.
25 kwietnia 2008r. ¿o³yñskie gimnazjum,
jako organizator przeprowadzi³o VI Powiatowy Konkurs Matematyczny PROCENT. Zaproszenia zosta³y rozes³ane
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do 17 gimnazjów z powiatu ³añcuckiego i le¿ajskiego. W konkursie udzia³
wziê³a m³odzie¿ z 13 gimnazjów.
Wewnêtrznej rywalizacji uczniów s³u¿y Wewn¹trzszkolny Konkurs Matematyczny o tytu³ mistrza matematyki poszczególnych roczników. Odbêdzie siê
on 27 maja 2008 r.
Ka¿dy z powy¿szych konkursów pomimo, ¿e obejmuje swoim zakresem
materia³ gimnazjalny, to wymaga od
uczniów w³o¿enia du¿ej iloœci pracy indywidualnej oraz pod kierunkiem nauczyciela, a to ze wzglêdu na wysoki
stopieñ trudnoœci zadañ konkursowych.
Uczniowie musz¹ wykazywaæ siê szybkim tempem pracy, umiejêtnoœci¹ logicznego czêsto niestereotypowego myœlenia i stosowania zdobytej wiedzy w
praktyce.
Rozwojowi zdolnoœci matematycznych s³u¿¹ indywidualne programy nauczania.
W tym roku szkolnym korzysta z niego Adam Gi¿a z kl. 2a. Nauczycielem
prowadz¹cym jest p. St. Gi¿a. W przysz³ym roku szkolnym tego typu kszta³ceniem objêty zostanie S³awomir Domaga³a.
Powy¿sze dzia³ania podejmowane
przez uczniów, nauczycieli, szko³ê wychodz¹ naprzeciw potrzebie kszta³cenia dobrych umiejêtnoœci matematycznych, które umo¿liwi¹ m³odzie¿y uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym z matematyki.
W przysz³oœci m³odzie¿ ta bêdzie wybiera³a studia politechniczne, in¿ynierów
zaczyna w naszym kraju brakowaæ, a
tym samym zapewni sobie dobry start
w doros³e ¿ycie.
Nauczyciele gimnazjum organizuj¹
tak¿e Gminny Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas szóstych szkó³ podstawowych. W tym roku szkolnym odbêdzie siê on 19 maja.
Dyrekcja szko³y stara siê o pozyskiwanie œrodków od sponsorów celem
przeznaczenia ich na nagrody dla
uczniów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki
w konkursach.
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kultura

5 - 11 MAJA TYDZIEÑ BIBLIOTEK

W

ramach obchodzonego Tygodnia
Bibliotek pod has³em "Biblioteka miejscem spotkañ" Oddzia³ dla Dzieci w ¯o³yni zorganizowa³ dwa konkursy - "Baœniowy œwiat" i "Exlibris biblioteki".
W konkursie "Baœniowy œwiat" nale¿a³o wykonaæ plakat, ok³adkê lub ilustracjê do ulubionej i znanej baœni. By³
on przeznaczony dla dzieci najm³odszych oraz uczniów szkó³ podstawowych. Drugi konkurs by³ organizowany dla wszystkich chêtnych bez ograniczeñ wiekowych. Obydwa cieszy³y
siê olbrzymim zainteresowaniem, wp³ynê³o ³¹cznie 106 prac.
Najczêœciej pojawia³y siê ilustracje do
baœni "Brzydkie kacz¹tko" i "Œpi¹ca królewna" .
Poniewa¿ skromny lokal naszej placówki nie pomieœci³by wszystkich
uczestników konkursu uroczyste wrêczenie nagród odbywa³o siê etapami:
- 14 maja w Oddziale dla Dzieci w ¯o³yni,
- 16 maja w Filii w Brzózie Stadnickiej,
- 21 maja w Szkole Podstawowej nr 2
w ¯o³yni.
Przyznano 6 wyró¿nieñ, wszyscy pozostali uczestnicy równie¿ otrzymali
dyplomy, nagrody ksi¹¿kowe i kolorowanki.

Wyró¿nienia w konkursie "Baœniowy œwiat" otrzymali:
1.
To³pa Ewa - SP nr 1
2.
Kowal Patryk - SP nr 2
3.
Decowska Aleksandra - SP w
Brzózie Stadnickiej
Wyró¿nienia w konkursie "Exlibris"
otrzymali:
1.
Antosz Agnieszka - SP nr 1
2.
Seroka Patrycja - SP nr 1
3.
Lorenc Mateusz - SP w Brzózie
Stadnickiej
Udzia³ tak licznej grupy dzieci by³ dla
nas du¿ym zaskoczeniem. To u nas
ksi¹¿ka "wygra³a" z komputerem, pokaza³a, ¿e baœñ jest nadal ciekawa, czytana, przekazuje pozytywne cechy godne naœladowania.
W Tygodniu Bibliotek nagrodzono
równie¿ najlepszych czytelników w roku
2007.
Dziêkujemy uczestnikom konkursów,
Opiekunom oraz Rodzicom zaanga¿owanym w przygotowanie prac dzieci.
Fotografie z wrêczenia nagród mo¿na
obejrzeæ na naszej stronie internetowej
- gbpwz.pl
Dyrektor
i Pracownicy GBP w ¯o³yni

Stanis³awa Gi¿a
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DBAJMY
O PSZCZO£Y

W

zorem lat poprzednich zwracamy siê z serdeczn¹ proœb¹ do
rolników prowadz¹cych zabiegi agrotechniczne o przestrzeganie zasad
ochrony pszczó³ przed zatruciami. Proœbê kierujemy w trosce o utrzymanie
przy ¿yciu pszczó³ na terenie naszej
gminy, których liczebnoœæ ostatnio gwa³townie spada wskutek zatruæ i chorób,
w tym g³ównie warrozy.
Zwracamy siê z proœb¹ o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad podczas prowadzenia oprysków roœlin œrodkami
chemicznymi:
1. Nie opryskiwaæ plantacji z kwitn¹cymi chwastami,
2. Nie opryskiwaæ plantacji kwitn¹cych,
3. Opryski prowadziæ po godzinach
lotu pszczó³, pod wieczór po godz. 18
(stosowanie zabiegów na noc przynosi
najlepsze efekty w ochronie i nie truje
owadów zapylaj¹cych),
4. Uwzglêdniæ s¹siedztwo kwitn¹cych plantacji i ogrodów oraz kierunków wiatrów (maj¹c na uwadze znoszenie cieczy roboczej przez wiatr a w
zwi¹zku z tym podtruwanie nektaru),
5. Dobraæ œrodki o mo¿liwie krótkim
okresie prewencji, szczególnie w przypadkach œrodków owadobójczych. Przy
okazji warto pamiêtaæ, ¿e ka¿dy zabieg
w momencie wykonywania jest truj¹cy. Dotyczy to równie¿ nawo¿enia dolistnego z opryskiwaczy.
Szanowni Rolnicy, chroñcie pszczo³y, gdy¿ one miêdzy innymi przyczyniaj¹ siê do wzrostu Waszych plonów!
Przy okazji sk³adamy podziêkowania
tym rolnikom, którzy w roku ubieg³ym
wykonywali zabiegi ochrony roœlin bezpiecznie i zgodnie z duchem naszej proœby.
HenrykLewkowicz Andrzej Benedyk
Prezes Rejonowego
Wójt Gminy
Ko³a Pszczelarzy

Nr 5 (115) maj 2008

nienie
cje
trsapdoym
w

Czasy i ludzie zmieniaj¹ siê, ale pozostaj¹ czyny w pamiêci
potomnychi dzie³a, które œwiadcz¹ o wiernoœci powo³aniu
i poleconych zadaniach.

50-ta rocznica œmierci
ks. Piotra Niedzia³ka

Z

¯o³yni¹ by³ zwi¹zany przez 28 lat
jako proboszcz parafii. Po œmierci
ks. T. Frankiewicza, który w ¯o³yni
duszpasterzowa³ przez 44 lata, nie ³atwo
by³o znaleŸæ ksiêdza, który spe³ni³by
oczekiwania wiernych w tak du¿ej parafii. Kuria Diecezjalna w Przemyœlu
w tamtym czasie mia³a jednak dobre
rozeznanie wœród aktywnych duszpasterzy. Wybrano wiêc ks. Piotra Niedzia³ka, proboszcza w Lipowcu. Hrabia Alfred Potocki jako kolator ¿o³yñskiego koœcio³a wrêczy³ ks. Niedzia³kowi tzw. prezentê na stanowisko proboszcza w dniu 18 grudnia 1929r. W
lutym 1930r. nowy proboszcz urzêdowo w obecnoœci dziekana z Le¿ajska
ks. Czes³awa Brody i Komitetu Parafialnego przej¹³ polecon¹ mu parafiê.
Ks. Piotr Niedzia³ek ur. siê w Boguchwale 29 czerwca 1882r. Wa¿ny w¹tek jego ¿ycia to uczêszczanie w latach
1897 - 1904 do gimnazjum w Rzeszowie, które nosi³o ju¿ wtedy nazwê
"Szko³a Charakterów". W tym samym
czasie uczniem tej szko³y by³ Roman
Sitko z Czarnej Sêdziszowskiej, póŸniejszy rektor seminarium w Tarnowie,
nastêpnie wiêzieñ w Auschwitz, a dziœ
b³ogos³awiony mêczennik. Absolwentami rzeszowskiej szko³y byli równie¿
b³ogos³awiony Stanis³aw Papczyñski,
nauczyciel w latach 1660 - 1662, œwiêty Józef Sebastian Pelczar - biskup,
uczeñ w latach 1850 - 1858 i b³. Jan
Balicki - kap³an, uczeñ w latach 1880 1888. Po dzieñ dzisiejszy ze czci¹ wspominany jest rodak ¿o³yñski ks. Bronis³aw Karakulski, s³ynny katecheta, którego praca z m³odzie¿¹ zosta³a opisana
w ksi¹¿ce pt. "Edukacja Józia Bar¹cza".
Po maturze w Rzeszowie i studiach
w Wy¿szym Seminarium Duchownym

w Przemyœlu 26 czerwca 1908r. ks.
Niedzia³ek otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie i rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ w
Soko³owie Ma³opolskim. W latach 1908
- 1911 ju¿ jako m³ody wikariusz wykaza³ siê dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Z zainteresowaniem wychodzi³ naprzeciw
potrzebom mieszkañców wiosek. W
Wólce NiedŸwieckiej za³o¿y³ Kasê
Spó³dzielcz¹, za co te¿ otrzyma³ pami¹tkowy dyplom. Kuria powierzy³a m³odemu ks. Piotrowi pracê duszpastersk¹
w œrodowisku miejskim. W latach 1911
- 1915 pracowa³ w Jaros³awiu, gdzie w
kilka lat póŸniej piêkny rys pracy duszpasterskiej, spo³ecznej i charytatywnej
wycisn¹³ ks. rodak Lisiñski. Od 1 grudnia 1915r. do stycznia 1930r. z gorliwoœci¹ charakterystyczn¹ dla kap³anów
diecezji przemyskiej duszpasterzowa³ w
Lipowcu. Z chwil¹ objêcia probostwa
w ¯o³yni ks. Niedzia³ek mia³ 48 lat ¿ycia
i 22 lata kap³añstwa. Przyszed³ z doœwiadczeniem duszpasterskim do wielkiej i rozleg³ej terytorialnie parafii. (Aktualnie na tym terenie jest 5 parafii). W
tamtym okresie ka¿dy proboszcz by³
równie¿ zobowi¹zany do prowadzenia
gospodarstwa rolnego. Nowy proboszcz od pocz¹tku da³ siê poznaæ jako
dobry gospodarz, mi³uj¹cy Boga i ludzi,
wiernych i ziemiê. Wzorowo prowadzona gospodarka rolna przyczyni³a siê
równie¿ do szerzenia kultury rolnej w
ca³ej parafii. Wielu m³odych mê¿czyzn
i dziewcz¹t znajdowa³o pracê na plebanii i w gospodarstwie, dziêki temu
m³odzi nie musieli wyje¿d¿aæ "za chlebem" za granice kraju. Proboszcz zaanga¿owa³ siê te¿ w ruch spó³dzielczy.
Równoczeœnie dzia³a³ na p³aszczyŸnie
religijnej. Z ambony czêsto zachêca³
wiernych do czytania ksi¹¿ek i prenu-
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merowania prasy szczególnie religijnej.
Jako prezes stowarzyszeñ religijnych i
spó³dzielczych przyczyni³ siê do zorganizowania kursów dla analfabetów oraz
in. kursów z dziedziny rolnictwa, pszczelarstwa i hodowli. 20 paŸdziernika
1936r. w œwiêto Jana Kantego jako
aktywny cz³onek Komitetu Budowy
Szko³y poœwiêci³ czêœæ nowo wybudowanego budynku szkolnego.
Zwraca³ te¿ szczególn¹ uwagê na
podniesienie poziomu wiedzy religijnej, wykorzystywa³ do tego celu
katechizacjê i ambonê. Stara³ siê dobrze przygotowywaæ m³odzie¿ do
za³o¿enia rodziny, aby w katolickim
ma³¿eñstwie by³a zapewniona jednoœæ i wiernoœæ oraz duch prawdziwej mi³oœci. Z wychowaniem religijnym sz³o w parze wychowanie
patriotyczne przez dobr¹ wspó³pracê ze szko³¹. Ta troska o katolickie
rodziny przynios³a wielkie owoce
szczególnie w czasie okupacji hitlerowskiej. Wielu ¿o³yniaków z³o¿y³o
ofiarê ¿ycia w s³u¿bie ojczyŸnie, a
nauczanie konspiracyjne by³o wspierane przez duszpasterzy. Proboszcz
dba³ tak¿e o dobre przygotowanie
rodziców do chrztu dzieci i do wychowywania ich w duchu katolickim
Wspiera³ katolickie organizacje m³odzie¿owe, dziêki temu m³odzi mogli opieraæ
siê pr¹dom innowierczym i socjalistów,
którzy na ró¿ne sposoby usi³owali zarzuciæ swoje sieci i pr¹dy nowinkarskie
na m³ode pokolenie. Wspó³praca z siostrami zakonnymi za Zgromadzenia S³u¿ebniczek NMP umo¿liwia³a siostrom
prowadzenie ochronki, a rodzice byli gor¹co zachêcani, aby posy³ali tam swoje
dzieci. Lata 30-te, w jakich przysz³o
duszpasterzowaæ proboszczowi, to równie¿ czas kryzysu gospodarczego i powiêkszaj¹cej siê nêdzy. Rodz¹ce siê
ludowe ruchy ch³opskie by³y stale pod
kontrol¹ ze strony gorliwego duszpasterza. Byæ mo¿e dziêki temu na terenie
parafii nie dosz³o do krwawych rozruchów ch³opskich i przelewu bratniej
krwi w czasie s³ynnych strajków ch³opskich. Proboszcz widzia³ powiêkszaj¹c¹
siê wokó³ nêdzê i wzywa³ parafian do
przeciwstawienia siê jej i sam anga¿o-

wa³ siê w niesienie pomocy najbardziej
ubogim i potrzebuj¹cym.
Ciemna noc okupacji hitlerowskiej postawi³a przed duszpasterzem zró¿nicowanego narodowoœciowo œrodowiska
nowe wymagania. Na miarê mo¿liwoœci organizowa³ pomoc dla miejscowej

ludnoœci najbardziej prze¿ywaj¹cej skutki wojny: dla tu³aczy, uciekaj¹cych,
ukrywaj¹cych siê ¯ydów i dla rodzin
prze¿ywaj¹cych wojenn¹ œmieræ najbli¿szych szczególnie po pacyfikacji.
Dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu siostry Damazji Napieraj móg³ niejednego
¿o³yniaka uratowaæ przed zsy³k¹ do
obozu czy te¿ uchroniæ przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Rzeszy. Ks. proboszcz Piotr Niedzia³ek
wspiera³ konspiracyjne zaanga¿owanie
ks. J. £acha i in. parafian, nie szczêdzi³
im dobrych rad i wsparcia. W ¯o³yni w
dobie wojennej tu³aczki znaleŸli te¿
schronienie kap³ani rodacy jak ks. Jan
Skoczylas i Juliusz Barzycki, którzy
musieli opuœciæ swoje placówki na Kresach Wschodnich. Byli bardzo potrzebni
i cenieni za gorliw¹ pracê katechetyczn¹ i duszpastersk¹. Dziêki zaufanym ludziom mogli ocaliæ przed okupacyjn¹ grabie¿¹ cenne przedmioty, naczynia liturgiczne z koœcio³a i du¿y
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dzwon. Po 1944r. ks. Niedzia³ek w nowej rzeczywistoœci polityczno- spo³ecznej pozosta³ nadal wierny nieugiêtej
postawie koœcio³a. Najwy¿szym prawem by³o dla niego prawo Bo¿e zgodnie z wyznaniem "Trzeba bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi". Nie wszystkim
jednak taka postawa duszpasterza
podoba³a siê.
Gorliwe duszpasterzowanie po 28
latach zakoñczy³o siê ciê¿k¹ chorob¹
i œmierci¹ 12 kwietnia 1958r. Doczesne szcz¹tki ks. Piotra zgodnie z jego
wol¹ zosta³y z³o¿one obok grobu rodziców na cmentarzu w Boguchwale. Koniec ¿ycia nie zakoñczy³ jednak ksiêgi, która nadal jest pisana
¿yciem i wiar¹ pokoleñ, które wyros³y na dobrym gruncie spo³ecznym i
religijnym.
Ks. Tadeusz Szaleta zmar³y w lutym br. by³ w ¯o³yni katechet¹ w latach 1951 - 1953. Wielokrotnie z
dum¹ powtarza³: "W ¯o³yni jako m³ody ksi¹dz spotka³em dobrego proboszcza, wiele siê od niego nauczy³em, dlatego mog³em podj¹æ pracê
katechety w Rzeszowie".
Wiele osi¹gniêæ na polu zaanga¿owania spo³ecznego i duszpasterskiego zaowocowa³o dobrym wychowaniem kolejnego pokolenia ¿o³yniaków.
Do wyró¿niaj¹cych ¯o³yniê postaw
moralnych i duchowych zaliczyæ mo¿na wielk¹ liczbê osób z wy¿szym wykszta³ceniem i charakterystyczn¹ liczbê powo³añ do stanu duchownego.
Wielkim szacunkiem ks. Piotr Niedzia³ek otacza³ ka¿d¹ rodzinê,a szczególnie te, w których rodzi³o siê powo³anie
do kap³añstwa czy zakonu. Odwiedza³
owe rodziny, troszczy³ siê o kleryków i
zakonników. Dziêki takiej postawie
duszpasterza Bóg hojnie obdarza³
¿o³yñsk¹ parafiê powo³aniami i przez
d³ugi czas mówiono, ¿e to ziemia kap³añska i b³ogos³awiona.
Wierzê, ¿e dobre czyny ks. Piotra
Niedzia³ka id¹ za Nim przed tron Bo¿y.
A kolejnym pokoleniom niech s³u¿¹ za
wzór.
Ks. W³adys³aw Jagustyn
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