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1.Powiatowy Dzieñ Matki - Kopanie. Cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich z terenu powiatu odznaczone Medalem „Order Serca - Matkom
Wsi” wraz z wicestarost¹ powiatu ³añcuckiego Józefem Rzepk¹ i wójtem gminy ¯o³ynia Andrzejem Benedykiem, fot. J.Tomczyk 2.
Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Czes³awowi Burghardtowi. 3. Festyn „Powitanie lata w ¯olyni” - wystêp Krystiana Herby., fot.
T.Tomczyk 4. Uczestnicy i organizatorzy Wojewódzkich Mistrzostw w Krosie Strzeleckim, fot. J.Tomczyk 5. Koncert „Zielono mi” w GOK
¯o³ynia, stoj¹ od lewej: Wileta Fus, Magdalena Kulikowska, Ma³gorzata M³ynek, Sabina Foryt, Edyta Marciniec, Justyna Stopyra, Dominika Do³êga, Bernadeta Panek, Monika Rusza³a, Katarzyna Piêkoœ. Siedz¹ od lewej: Karol Sztur, Piotr Sztur, £ukasz Bzdek, £ukasz
Król, Szymon Jagystyn, fot. J.Tomczyk. 6. Laureaci konkursu Procent, od lewej: Jakub KuŸnia ,Adam Gi¿a, S³awomir Domaga³a.
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miny
sprawy g

Gminne wyniki wyborów
do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone 7 czerwca br.
odby³y siê pod znakiem bardzo niskiej frekwencji. Trzy czwarte wyborców nie zechcia³o zabraæ g³osu w sprawach publicznych. Dawno ju¿ tak
ma³o Polaków nie popar³o tych, którzy zamierzaj¹ rz¹dziæ b¹dŸ te¿ ju¿ to
robi¹.

N

a terenie Gminy ¯o³ynia udzia³ w
wyborach wziê³o 19,87% uprawnionych do g³osowania. Na 5235
uprawnionych zag³osowa³o 1042
mieszkañców, którzy oddali 1023 g³osy wa¿ne.
Dla porównania frekwencja w kraju
wynios³a 24,53%, w okrêgu rzeszowskim 22,28 %, w powiecie ³añcuckim
24,03%. Najwy¿sz¹ frekwencjê odno-

towano w okrêgu obejmuj¹cym aglomeracjê warszawsk¹ - 38,92%, najni¿sz¹ w okrêgu województwa mazowieckiego (okrêg Warszawa 2) - 19,74
%.
Najwiêcej g³osów oddano w gminie na listê Prawa i Sprawiedliwoœci 49,17 %. Na Platformê Obywatelsk¹
zag³osowa³o 22,19 %, Polskie Stronnictwo Ludowe otrzyma³o 17,89 % g³o-

Informacje o XX sesji Rady Gminy ¯o³ynia
XX sesja Rady Gminy ¯o³ynia odby³a siê 15 czerwca 2009 r. Rada podjê³a uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
a) ustalenia górnej stawki op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania sta³ych odpadów komunalnych,
b) zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego,
c) zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie,
d) zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie,
e) zmiany Statutu Gminy ¯o³ynia,
f) w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy ¯o³ynia,
g) wyodrêbnienia w bud¿ecie Gminy
¯o³ynia œrodków na fundusz so³ecki,
h) zmian w bud¿ecie Gminy ¯o³ynia na
rok 2009,
i) wyra¿enia zgody w zakresie wspólnej realizacji przedsiêwziêcia "Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej w powiecie ³añcuckim",
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j) Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
k) zmiany statutu Gminnego Oœrodka
Kultury w ¯o³yni,
l) zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu inwestycyjnego.
Po d³ugiej dyskusji z udzia³em
przedstawiciela Miejskiego Zak³adu
Komunalnego w Le¿ajsku rada gminy
nie wyrazi³a zgody na podniesienie górnej stawki op³at za wywo¿enie œmieci.
Przedsiêbiorstwo obs³uguj¹ce gminê w
tym zakresie z³o¿y³o wniosek o podniesienie stawki z 8,35 z³ na 9,95 z³, argumentuj¹c to rosn¹cymi kosztami dzia³alnoœci firmy. Poniewa¿ rada nie wyrazi³a zgody na wzrost stawki, MZK
na razie nie bêdzie móg³ wprowadziæ
podwy¿ki. W dyskusji pojawi³ siê "czarny scenariusz" negatywnego rozpatrzenia wniosku, w którym przedsiêbiorstwo mo¿e zrezygnowaæ ze œwiadczenia us³ug na terenie gminy „przynosz¹cej straty”.
Dyskusja rozgorza³a równie¿ wokó³
sprawy wydzielenia w bud¿ecie gminy
na 2010 r. funduszy so³eckich, wprowadzonych ustaw¹ z 20 lutego br.
Ostatecznie za ich wydzieleniem prze-

sów. Czwarty w kolejnoœci koalicyjny
komitet Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy popar³o 4,79 % g³osuj¹cych. Najwiêcej g³osów z listy PIS
otrzyma³ Kazimierz Go³ojuch (52,48%
g³osów), z listy PO El¿bieta £ukacijewska (44,49%), z PSL Mieczys³aw Janowski (61,2%), z SLD-UP Marta Niewczas (83,67 %).
Kandydatom startuj¹cym w okrêgu
województwa podkarpackiego przypad³y w udziale dwa z piêædziesiêciu mandaty poselskie. Otrzymali je Tomasz
Porêba z PIS (85475 g³osów w okrêgu) oraz El¿bieta £ukacijewska (60011
g³osów).
Szczegó³ow¹ wizualizacjê wyników
g³osowania obejrzeæ mo¿na na stronie
internetowej
pod
adresem:
www.pe2009.pkw.gov.pl
Waldemar Natoñski
mówi³a mo¿liwoœæ zwrotu z bud¿etu
pañstwa czêœci wykonanych wydatków. W przypadku gmin o najni¿szych
dochodach zwrot mo¿e wynieœæ nawet
30 %. Fundusze mo¿na przeznaczyæ
jedynie na realizacjê przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie warunków ¿ycia
mieszkañców i zgodnych ze strategi¹
rozwoju gminy. Wydatki, od których liczony jest zwrot, s¹ limitowane. Wed³ug szacunków gmina bêdzie mog³a w
ten sposób uzyskaæ z bud¿etu pañstwa
dodatkowe 25 tys. z³. To niewiele, ale
g³ówn¹ intencj¹ powo³ania funduszy
so³eckich by³o najprawdopodobniej
tworzenie warunków do dzia³ania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz
wdra¿ania programów pobudzania aktywnoœci obywatelskiej. Taki bowiem
zapis pojawi³ siê w zmienionej przy
okazji wprowadzenia funduszy ustawie
o samorz¹dzie gminnym.
Uchwa³y w sprawach: zobowi¹zania wekslowego, wieloletniego programu inwestycyjnego, kredytu, po¿yczek
oraz zmiany statutu GOK wi¹za³y siê
bezpoœrednio z prowadzonymi b¹dŸ
planowanymi w gminie inwestycjami.
Rada wyrazi³a równie¿ zgodê na realizacjê projektu, w którym oznakowane
zostan¹ szlaki rowerowe oraz wybudowane zostan¹ wiaty z paleniskami.
Waldemar Natoñski
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Okolicznoœciowy Zjazd Absolwentów
Ile razem dróg przebytych?
Ile œcie¿ek przedeptanych?
Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwieñ, wspólnych
d¹¿eñ?
Chcia³bym wszystkie takie chwile
ocaliæ od zapomnienia.
K .I. Ga³czyñski
13 czerwca 2009 r. (sobota) odby³
siê Okolicznoœciowy Zjazd Absolwentów.
Na uroczystoœæ przybyli dawni uczniowie LO, których wychowawc¹ by³
prof. Czes³aw Burghardt (roczniki maturalne: 1968, 1972, 1979, 1981, 1986,
1990), nauczyciele-emeryci oraz zaproszeni goœcie.
Zjazd rozpoczêto Msz¹ œw. w koœciele parafialnym w ¯o³yni odprawion¹ przez ksiê¿y-absolwentów i wychowanków profesora. Ks. pra³at Jan
Jagustyn w swojej homilii przybli¿y³
osobê zas³u¿onego wychowawcy wielu
pokoleñ, nauczyciela fizyki oraz dzia³acza spo³ecznego w gminie ¯o³ynia.
O godz. 15:00 grupa absolwentów
w strugach deszczu uda³a siê na cmentarz, gdzie z³o¿ono kwiaty i zapalono
znicze na grobie prof. Czes³awa Burghardta, grobach nauczycieli LO i ofiar
Katynia.
Po powrocie, w murach ¿o³yñskiej
szko³y nast¹pi³o oficjalne otwarcie zjazdu po³¹czone z ods³oniêciem pami¹tkowej tablicy poœwiêconej pamiêci
Czes³awa Burghardta.
Antoni Miœ (rocznik maturalny
1968) oraz obecny dyrektor szko³y i
wychowanek Stanis³aw Panek w krótkich s³owach przedstawili ¿ycie i dzia³alnoœæ prof. Czes³awa Burghardta jako
wychowawcy, nauczyciela przedmiotów œcis³ych, który wprowadza³ ciekawe i nietypowe formy pracy, metody
aktywizuj¹ce uczniów, pobudzaj¹ce do
samodzielnego myœlenia i rozwi¹zywania problemów.
Profesor by³ bardzo wymagaj¹cy,
utrzymywa³ surow¹ dyscyplinê wœród
uczniów. Czêsto powtarza³ materia³,

wykorzystywa³ literaturê specjalistyczn¹ wykraczaj¹c¹ poza ramy programu. W nauczaniu korzysta³ z podrêczników i zbiorów zadañ dla kandydatów na wy¿sze uczelnie.
Pan Czes³aw stale anga¿owa³ siê
w ¿ycie spo³eczne, najpierw jako cz³onek prezydium Gminnej Rady Narodowej (1978-1984), potem jako jej przewodnicz¹cy (1984-1988). Uczestniczy³
w rozwi¹zywaniu problemów gospodarczych, oœwiatowych i kulturalnych
Gminy ¯o³ynia. Czêsto bra³ udzia³ w
posiedzeniach Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Rzeszowie, jeŸdzi³ na
Krajowe Zjazdy Delegatów Rolniczych do Warszawy, nale¿a³ do Zarz¹du Kó³ka Rolniczego, wspó³uczestniczy³ w posiedzeniach Zarz¹du GS-SCh
i BS w ¯o³yni.
W latach 1973-1975 pracowa³ jako
wizytator przy Wydziale Oœwiaty w
£añcucie. Bardzo mocno anga¿owa³
siê w budowê nowego gmachu liceum
w ¯o³yni wraz z mgr Stanis³awem Kumikiem, ówczesnym dyrektorem LO.
W 1986 r. by³ przewodnicz¹cym Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego a potem przewodnicz¹cym Sekcji Emerytów. Prowadzi³ równie¿ w³asne gospodarstwo rolne i hodowlane.
Jako zas³u¿ony nauczyciel i dzia³acz
spo³eczny otrzyma³ wiele odznaczeñ:
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej(II st.) 1974 r.
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi 1975 r.
Zas³u¿ony dla Województwa Rzeszowskiego 1977 r.
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1980 r.
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1982 r.
Medal 40-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1984 r.
Z³ota Odznaka Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 1987 r.
Z³ota Odznaka Zas³u¿ony dla Ligi
Obrony Kraju 1987 r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej
1989 r.
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Odznaka 100-lecia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 2005 r.
Po przedstawieniu sylwetki niezapomnianego prof. Czes³awa Burghardta nast¹pi³o ods³oniêcie i poœwiêcenie
tablicy ku Jego pamiêci. Dokona³ tego
ks. Jan Jagustyn wraz z najbli¿sz¹ rodzin¹ wychowawcy: ¿on¹ Ann¹, córk¹
Mari¹, synami Andrzejem i Markiem
oraz wnuczkami.
Prof. Czes³aw Burghardt
nauczyciel fizyki i astronomii
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w ¯o³yni
w latach 1953-1991
Zas³u¿ony pedagog, wychowawca
i dzia³acz spo³eczny.
Absolwenci
¯o³ynia 13.06.2009
W dalszej czêœci uroczystoœci Stanis³awa Miœ i Helena M³ynek wrêczy³y rodzinie pami¹tkow¹ ksiêgê zawieraj¹c¹ wspomnienia napisane przez
wdziêcznych absolwentów-wychowanków profesora oraz zdjêcia z lat
szkolnych.
Serdeczne podziêkowania i kwiaty
dla przyby³ych goœci, wychowanków
oraz dla Komitetu Organizacyjnego
Zjazdu z³o¿one przez rodzinê zakoñczy³y czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci.
Po wspólnym obiedzie rozpoczê³y
siê spotkania kole¿eñskie poszczególnych roczników, które trwa³y do póŸnych godzin nocnych. Wspominaliœmy
naszego wychowawcê, który pomaga³
nam odkrywaæ tajemnice nauki i rozwi¹zywaæ problemy. Po latach doceniamy Jego troskê i cierpliwoœæ.
By³a to niepowtarzalna okazja do mi³ego spotkania.
W imieniu absolwentów
Helena M³ynek
(matura 1968)

Fotografie ze Zjadu Absolwentów
prezentujemy na str. 1 i 15
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Koœció³ parafialny
pw. œw. Jana Kantego w ¯o³yni

zbyt ma³¹. Nowy plan, wykonany przez
Antoniego Puka z Le¿ajska, zatwierdzony zosta³ dopiero przez nastêpnego
proboszcza ks. Aleksandra Markiewicza. Zmiany te poci¹gnê³y za sob¹
ogromne koszty, plan wymaga³ bowiem

K

oœció³ œw. Kantego w ¯o³yni jest
jedyn¹ w swym rodzaju œwi¹tyni¹
na naszych terenach. Odznacza siê
przede wszystkim bardzo interesuj¹cym
i wartym uwagi wnêtrzem. Bry³a koœcio³a sta³a siê niezbêdnym elementem
panoramy ¿o³yñskiej, góruj¹c nad innymi budynkami wsi.
Pocz¹tki dziejów parafii ¿o³yñskiej
siêgaj¹ XIV wieku. Prawdopodobnie
by³a to pierwotnie parafia we wsi Langhenhof, za³o¿onej w roku 1381. Nazwa ¯o³ynia po raz pierwszy pojawi³a
siê w przekazie rêkopiœmiennym w
1508 roku. W tym czasie obowi¹zki
duszpasterskie sprawowa³ ks. Marcin.
Niestety, kolejny w³aœciciel wsi przyj¹³
kalwinizm narzucaj¹c go swoim poddanym. Trwa³o to jednak tylko do 1622
roku. Wówczas od uderzenia pioruna
uleg³ spaleniu zbór kalwiñski. Miejscowa spo³ecznoœæ uzna³a to za znak Bo¿y
i zdecydowano o wybudowaniu w tym
miejscu koœcio³a katolickiego. Jednak
ju¿ dwa lata póŸniej zosta³ on zniszczony przez najazd tatarski. Na szczêœcie
nastêpny w³aœciciel ziem ³añcuckich posiadaj¹cy znaczne dobra, Stanis³aw Lubomirski, odbudowa³ koœció³ w ¯o³yni.
Ówczesna œwi¹tynia z drzewa modrzewiowego sta³a na miejscu dzisiejszego
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placu szkolnego. Ma³y koœció³ek nie
móg³ jednak pomieœciæ wszystkich parafian, którzy czêsto musieli pozostawaæ na zewn¹trz. Z tych w³aœnie powodów podjêto decyzjê o budowie nowej œwi¹tyni. By³ to okres s³u¿by duszpasterskiej ks. Paw³a Sokalskiego, który rozpocz¹³ budowê w roku 1864, wg
projektu architekta krakowskiego Antoniego ¯ebrowskiego. Projekt ten zosta³ jednak zmieniony na proœbê ludnoœci ¿o³yñskiej, która uzna³a œwi¹tyniê za

wzmocnienia fundamentu i rozbiórki
powa¿nie zaawansowanych murów.
Pewien wk³ad finansowy wniós³ II ordynat ³añcucki – hr. Alfred Potocki.
G³ównym jednak Ÿród³em by³a tzw.
konkurencja czyli œwiadczenia parafian.
Gdy rozpoczêto wykop pod g³êbsze fundamenty, napotkano na kolejny problem
– ruchom¹ madê niebezpieczn¹ dla budowli. Komplikacje te poch³onê³y
znacz¹ iloœæ funduszy, dlatego te¿ prace przy œwi¹tyni usta³y na kilka lat. Po
tym czasie, dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu ca³ej parafii, powsta³a podziwiana do dzisiaj œwi¹tynia. 14 stycznia
1887 roku zosta³a poœwiêcona przez
dziekana le¿ajskiego, a nastêpnie w roku
1902 konsekrowana przez bp. Józefa
Pelczara. Wówczas nadano koœcio³owi imiê œw. Jana Kantego – œwiêtego
znanego g³ównie z niezwyk³ej pracowitoœci i odwa¿nej wiernoœci oraz trosce
o zachowanie dobrej czci bliŸnich. Konsekracja nie oznacza³a jednak koñca
prac budowlanych. Trwa³y one nadal
do wybuchu II wojny œwiatowej. Zmieniona zosta³a blacha na koœciele, odrestaurowana œciana frontowa, zniwelowany teren.
Dziêki umiejscowieniu koœcio³a na
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lekkim wzniesieniu idealnie komponuje
siê on z panoram¹ ¯o³yni. Wybudowany zosta³ w stylu neogotyckim nawi¹zuj¹c m. in. do koœcio³a Mariackiego w
Krakowie. Pokryty jest dwuspadowym
dachem w stylu gotyckim. Dach wy¿szej kondygnacji wieñczy wie¿yczka
zakoñczona mosiê¿n¹ kul¹ z krzy¿em.
Wnêtrze koœcio³a podzielone jest na
trzy nawy oddzielone dwunastoma filarami. Z nawy g³ównej przejœæ mo¿emy do obszernego prezbiterium, z bocznych zaœ do skarbca i zakrystii. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje natomiast
polichromia koœcio³a œw. Kantego. Decyzja o jej wykonaniu podjêta zosta³a
dopiero w 1910 roku. Prace ukoñczono przed wybuchem I wojny œwiatowej. Wykona³ je m. in. Tadeusz Popiel
– wybitny polski malarz, poruszaj¹cy w
swej twórczoœci tematykê zarówno religijn¹ jak i historyczn¹, maluj¹cy sceny
rodzajowe, portrety i pejza¿e, zajmuj¹cy siê równie¿ malarstwem œciennym i
witra¿ami. Wszystkie powierzchnie
œcian pokrywa palmetowa kompozycja
urozmaicona stylizowanymi elementami roœlinnymi i geometrycznymi. Nad
ca³oœci¹ widnieje sklepienie gwiaŸdziste. Najwiêksze wra¿enie na widzu
wywo³uje natomiast b³êkitna , jednolita

polichromia na ca³oœci, pe³na
(...) Ktoœ jeŸdzi³ œwiatem
drobnych, poz³acanych gwiaz- widzia³ ró¿ne grody,
dek. Ponadto spotykamy szeroWidzia³ i pozna³ ich kszta³ty i mody,
ko rozwiniêt¹ tematykê biblijn¹:
Móg³ siê napatrzeæ misternej budowie.
przedstawienia czterech ewanAle ja tyle powiem wam, panowie,
gelistów, adoruj¹cych anio³ów
¯e nie ma miasta pomiêdzy miastami,
czy postaci œwiêtych i mêczenCo by nad czterema le¿a³o rzekami ników. Czêœæ przedstawieñ poI co by takie posiada³o gmachy, takie ulice,
siada tak¿e g³êbokie treœci paTakie sztuczne dachy, taki urzêdy,
triotyczne. Warte uwagi s¹ rówSzko³y i koœcio³y (...)
nie¿ boczne o³tarze koœcio³a.
Obok o³tarza g³ównego znajdujê siê ich
Karolina Babiarz
a¿ osiem. Jednym z najbardziej efekLiteratura:
townych jest O³tarz Matki Bo¿ej Ró- 1.Magdalena K¹tnik – Kowalska, ¯o³y¿añcowej, wykonany w stylu neogotyc- nia na starej fotografii, ¯o³ynia 2008.
kim, przez Szczepana Gorczyñskiego z 2. Promotor Józef Rzepka, Powiat £añKañczugi. Przedstawia on wrêczenie cucki, £añcut 2008.
ró¿añca œw. Dominikowi w otoczeniu 3. Artyku³ ks. Tadeusza Pindary dostêpœwiêtych i anio³ów. Jest on bardzo bo- ny na stronie www.zolynia.pl
gato zdobiony i z³ocony.
Druk niniejszego artykulu jest wyrazem
Uwa¿am, i¿ uczestnictwo w Mszy
naszej wdziêcznosci za prowadzone w
œw. w koœciele ¿o³yñskim, dziêki jego
ramach poszukiwania tematu pracy
niezwyk³ej wartoœci artystycznej, umo¿dyplomowej badania nad sztuk¹ Ziemi
liwia nam dog³êbne prze¿ywanie naszej
¯o³ynskiej. Pani Karolina Babiarz, stuwiary. Powinniœmy doceniæ niezwyk³¹
dentka IV roku Konserwacji i Restaujakoœæ tego zabytku, który spotykamy
racji Dzie³ Sztuki na Uniwersytecie
na co dzieñ. Tak jak pisa³ w swoim
Miko³aja Kopernika w Toruniu jest auwierszu W³adys³aw M³ynek, ¿o³yñski
tork¹ cyklu artyku³ów prezentujacych
poeta:
sztukê sakraln¹ naszego regionu, z ktorych jeden publikujemy.

oswiata

VII edycja Konkursu Procent
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czniowie z 11 gimnazjów z powiatu ³añcuckiego i le¿ajskiego 30
kwietnia 2009r spotkali siê w Gimnazjum w Zespole Szkó³ im. A. Mickiewicza w ¯o³yni na matematycznych
zmaganiach. W tym dniu odby³a siê VII
edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego PROCENT organizowanego przez nasz¹ szko³ê.
W otwarciu konkursu wziêli udzia³:
dyrektor Zespo³u Szkó³ w ¯o³yni p. Stanis³aw Panek ,wicedyrektor p. Teresa
Grêdysa, cz³onkowie komisji konkursowej Stanis³awa Gi¿a, Teresa Pelc, Ryszard Niemiec oraz nauczyciele z poszczególnych gimnazjów, opiekunowie
uczniów. Po krótkiej inauguracji m³odzie¿ przyst¹pi³a do pracy. Ka¿dy
uczestnik rozwi¹za³ test wielokrotnego
wyboru sk³adaj¹cy siê z 10 zadañ oraz
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4 zadania otwarte. Czas pracy wynosi³ 120 minut.
Komisja konkursowa oceni³a prace i
wy³oni³a laureatów, a tak¿e przyzna³a
wyró¿nienia.
m. I - Gi¿a Adam (gimnazjum ¯o³ynia),
Domaga³a S³awomir (¯o³ynia)
m. II - Flejszar Rafa³ (Markowa), Kolek Agnieszka (£añcut nr 1)
III Ci¹pa³a Agnieszka (£añcut nr 2),
Jankowski Wojciech (Le¿ajsk), KuŸnia
Jakub (¯o³ynia), Gwizdak Krystian
(£añcut nr 2), Balawejder Katarzyna
(Markowa)
Wyró¿nienia: Pa³kowski Szymon (£añcut nr 1), Jasiñski Wojciech (£añcut nr
2), Franus Kamila (Le¿ajsk), Cis³o Artur (Czarna), Mastyj Konrad (Czarna
), Naróg £ukasz (¯o³ynia), Joniec
£ukasz (Grodzisko Górne), Mierzwa

Mateusz (D¹brówki), £adak Tomasz
(Grodzisko Górne).
Podsumowanie konkursu odby³o siê 19
maja 2009r. w Gimnazjum w Zespole
Szkó³ w ¯o³yni. Laureaci i wyró¿nieni
uczniowie otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody, a nauczyciele podziêkowanie za wk³ad pracy w przygotowanie uczniów. Spotkanie odby³o siê w
mi³ej atmosferze ze skromnym poczêstunkiem. Nagrody to : plecak, lornetka, zegarki, kalkulatory, s³owniki angielsko- polskie oraz encyklopedie matematyczne. Te ciekawe nagrody ufundowali: Bank Spó³dzielczy w ¯o³yni,
Urz¹d Gminy w ¯o³yni i Zespó³ Szkó³
w ¯o³yni. Komisja konkursowa sk³ada
podziêkowanie sponsorom za wsparcie
finansowe, a uczestnikom za udzia³ w
konkursie.
Ryszard Niemiec
Zdjêcia na str. 1 i 15
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da by³a pod znakiem zapytania - wyruszyliœmy wraz z przewodnikiem tras¹
prowadz¹c¹ przez wieœ Bartne. Mogliœmy podziwiaæ piêkne krajobrazy, oryginalne chaty ³emkowskie tzw.chy¿e
oraz cerkiew prawos³awn¹ i cerkiew
greko-katolick¹. W dolinie potoku Bartnego udaliœmy siê wzd³u¿ szlaku prowadz¹cego na Magurê W¹tkowsk¹.
Trasa nie by³a ³atwa, ale daliœmy radê.
Piêkne widoki, które mogliœmy podzi-

niska. Wieczorem po kolacji odby³y siê
konkursy w jêzyku angielskim. By³a to
niez³a lekcja, poniewa¿ nie wystarczy³o wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ wymowy
s³ów w jêzyku angielskim, trzeba je by³o
jeszcze napisaæ, a to nie zawsze okaza³o siê takie proste. Zabawa by³a doskona³a.
Dzieñ trzeci - nareszcie s³oñce. Na
ten dzieñ zaplanowane zosta³y zajêcia
z paraalpinizmu oraz paintballa. Okaza³y siê dla wielu nie lada wyzwaniem.
Zajêcia na linach prowadzone by³y pod
troskliw¹ opiek¹ instruktorów, którzy
dbali o to, by ka¿dy uczestnik czu³ nie
tylko dreszczyk emocji, ale tak¿e mia³

wiaæ za³agodzi³y wszelkie dolegliwoœci.
Byliœmy w miejscu, gdzie Jan Pawe³ II,
ówczesny m³ody kap³an odprawi³ Mszê
œw. Obecnie znajduje siê tam pomnik
wystawiony na pami¹tkê Jego pobytu
w tym miejscu. W godzinach popo³udniowych dzielnie dotarliœmy do schroniska. Po obiedzie przyszed³ czas na
naukê. Gospodarz schroniska zapozna³
uczniów z dzia³aniem kompasu, pokaza³, jak nale¿y odczytywaæ informacje
z mapy. Nastêpnie mogliœmy wypróbowaæ swoje umiejêtnoœci w terenie.
Uczniowie podzieleni na grupy wraz z
opiekunami wyruszyli w trasê wg wyznaczonego azymutu. Jak na pierwszy
raz by³o ca³kiem nieŸle. Po godzinnym
pobycie w terenie wróciliœmy do schro-

zapewnione bezpieczeñstwo. Uczniowie po raz pierwszy w ¿yciu mieli okazje do zjazdu na linie. Ka¿dy czu³ niepewnoœæ, ale po pierwszym podejœciu
strach min¹³. Doskona³¹ zabaw¹ okaza³o siê budowanie wie¿y ze skrzynek.
Prawie zawsze koñczy³o siê upadkiem
skrzynek, ale wa¿ne by³o zmaganie siê
z samym sob¹, aby wspi¹æ siê na jak
najwiêksz¹ wysokoœæ. Wielu uczniów
zaskoczy³o nas niezwyk³¹ determinacj¹
w osi¹gniêciu jak najlepszego wyniku.
Zajêcia z paintballa odbywa³y siê pod
okiem instruktora. Po instrukta¿u i zapoznaniu z zasadami bezpieczeñstwa
rozpoczê³y siê zmagania dru¿ynowe.
Zadaniem uczestników by³o zestrzelenie plastikowych butelek (ró¿nej wiel-

Zielona szko³a z Jedyneczk¹

W

dniach 18.05-22.05.2009 ucznio
wie klas V i VI szkó³ podstawowych naszej gminy uczestniczyli w "zielonej szkole". Jako miejsce pobytu wybrano Bartne k. Gorlic w Beskidzie
Niskim. Malownicze schronisko górskie, po³o¿one na leœnej polanie, 200 m
od ostatnich zabudowañ Bartnego, sta³o siê doskona³¹ baz¹ dla uczestników
"zielonej szko³y".
18 maja w godzinach porannych
wszyscy w doskona³ych nastrojach wyruszyliœmy w drogê. Po drodze zatrzymaliœmy siê w Bieczu, uroczym miasteczku zwanym "ma³ym" Krakowem.
Tam byliœmy umówieni z pani¹ przewodnik, która pokaza³a nam ciekawe
miejsca Biecza oraz opowiedzia³a o historii tego miasta. Mieliœmy okazjê podziwiaæ panoramê Biecza z wie¿y ratuszowej. Do schroniska PTTK w Bartnem dotarliœmy w godzinach popo³udniowych. Po zakwaterowaniu i obiedzie wyruszyliœmy do kamienio³omu nad
Bartnem. Z pamiêtnika uczestniczki:
Naszym celem by³y kamienio³omy, do
których wêdrowaliœmy niebieskim
szlakiem. Mogliœmy wypróbowaæ
swoje umiejêtnoœci w ekstremalnych
warunkach. Niestety, w drodze powrotnej, jak pi¹ty do bryd¿a, do³¹czy³a do nas burza, która towarzyszy³a nam do schroniska. Wróciliœmy
doszczêtnie przemoczeni, ale i tak
by³o super!. Po kolacji odby³y siê zajêcia, których celem by³a integracja grupy, zwiêkszenie œwiadomoœci na temat
czynników sprzyjaj¹cych i hamuj¹cych
rozwój grupy, mia³y one równie¿ na celu
uœwiadomienie uczniom, jak wa¿ny jest
ich w³asny wk³ad w rozwój i funkcjonowanie grupy oraz wzmocnienie poczucia w³asnej wartoœci.. Ustalony zosta³ równie¿ regulamin "zielonej szko³y" , pod którym podpisali siê wszyscy
uczestnicy.
Kolejny dzieñ to wyprawa na Magurê W¹tkowsk¹ oraz do rezerwatu
skalnego Kornuty. Zaraz po œniadaniu,
troszeczkê niepewnie- poniewa¿ pogoNr 6 (128) czerwiec 2009
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koœci) i zdobycie tym samym punktów
dla dru¿yny. Okaza³o siê, ¿e wcale nie
by³o to ³atwe zadanie. Najczêœciej trafiano du¿e butelki, za które otrzymywano 1 pkt. Ale i tak zabawa by³a œwietna. Ch³opcy zd¹¿yli jeszcze rozegraæ
mecz pi³ki no¿nej, a dziewczêta pi³ki
siatkowej. Na koniec tego szalonego dnia odby³o siê ognisko.
Kolejny dzieñ przywita³ nas równie¿ s³oñcem. Po œniadaniu udaliœmy
siê na wycieczkê (tym razem autokarow¹). Towarzyszy³ nam przewodnik , z którym dzielnie zdobywaliœmy Kornuty. Wyruszyliœmy do
Szymbarku i Gorlic. Po drodze zatrzymaliœmy siê w Ropicy Górnej,
gdzie zwiedziliœmy dawn¹ cerkiew
grekokatolick¹ (obecnie u¿ytkowana przez koœció³ rzymskokatolicki).
Przewodnik ciekawie opowiedzia³ o
wnêtrzu oraz historii tego obiektu.
Kolejnym punktem by³ Szymbark.
Na obszarze o pow. ok. 3 ha znajduje siê 17 obiektów. Osobny wyodrêbniony teren tworzy skansen.
Wszystkie niemal obiekty s¹ oryginalne, zosta³y rozebrane w macierzystej
wsi i przeniesione do skansenu. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem zagl¹dali w zakamarki dawnych cha³up, kuŸni
czy te¿ innych obiektów. Mogli równie¿
zobaczyæ dawne wyposa¿enie i narzêdzia, którymi pos³ugiwali siê ludzie. By³a
to dla nich ¿ywa lekcja historii. W s¹siedztwie skansenu usytuowany jest
dworek mieszczañski przeniesiony z
Gorlic. Naprzeciwko dworku wznosi siê
szesnastowieczny dwór obronny - dawna siedziba G³adyszów. Kolejnym punktem programu by³ relaks na krytej p³ywalni w Gorlicach. Spêdzony tam czas
pozwoli³ wszystkim odetchn¹æ po trudach górskich wêdrówek. W drodze powrotnej do schroniska zatrzymaliœmy
siê w Sêkowej, gdzie znajduje siê najcenniejszy i najbardziej malowniczy zabytek drewnianego budownictwa sakralnego na terenie Podkarpacia. Koœció³ p.w. œwiêtych Aposto³ów Filipa i
Jakuba od 1930 roku znajduje siê w rejestrze zabytków, a w 2003 roku wpisany zosta³ na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO, jako obiekt o wyj¹tkowych walorach estetycznych, ar-

chitektonicznych i krajobrazowych.
Tutaj równie¿ przewodnik przekaza³
nam wiele ciekawych informacji o tym
obiekcie. Do schroniska wróciliœmy na
obiad. Po chwili odpoczynku gospodarz

obiektu przypomnia³ nam obs³ugê kompasu oraz utrwali³ czytanie mapy. Zostaliœmy podzieleni na grupy. Czeka³
nas sprawdzian z praktycznego wykorzystania wiadomoœci z zakresu terenoznawstwa. Zadaniem grup by³o odnalezienie 7 punktów wyznaczonych w
terenie oraz udokumentowanie ich za
pomoc¹ zdjêæ. W tym dniu w trasê wyruszy³y dwie grupy, a pozosta³e mia³y
zajêcia z matematyki. Po kolacji odby³y siê zajêcia, których celem by³o zachêcenie uczniów do pozytywnego
myœlenia i mówienia o sobie i o innych.
Nie by³o to ³atwe, jednak uczniowie
odnaleŸli w sobie swoje mocne strony,
nauczyli siê dostrzegaæ swoje mo¿liwoœci. Dziecku przekonanemu o swoich mocnych stronach z pewnoœci¹
³atwiej bêdzie iœæ przez ¿ycie. Tego
wieczoru odby³ siê równie¿ quiz z wiedzy o regionie. Walka by³a "zaciêta",
poniewa¿ wszyscy œwietnie pamiêtali
o czym opowiada³ przewodnik podczas
wêdrówek oraz czego dowiedzieli siê
od opiekunów.
Dzieñ ostatni to czas zmagañ terenowych dla pozosta³ych dwóch grup.
Równie¿ i one œwietnie zda³y egzamin
z terenoznawstwa. Doskonale poradzi-
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³y sobie z odnalezieniem punktów w terenie, chocia¿ trasa nie by³a ³atwa. W
tym dniu nast¹pi³o podsumowanie
wszystkich konkursów oraz rozdanie
s³odkich nagród. Ka¿dy z uczestników
"zielonej szko³y" otrzyma³ pami¹tkowy dyplom.
"Zielona szko³a" okaza³a siê dla
wielu nie lada wyzwaniem. Jesteœmy przekonani, ¿e nie by³ to czas
stracony. Uczniowie wiele nauczyli siê o sobie i o innych. Najwa¿niejsze jest to, ¿e potrafili siê
zintegrowaæ i wspólnie dzia³aæ.
Wyjazdy na "zielon¹ szko³ê"
maj¹ sens i w dalszym ci¹gu nale¿y podejmowaæ wysi³ek ich organizacji. Œwiadcz¹ o tym fragmenty wypowiedzi samych
uczestników:
"Te piêæ dni by³y boskie", " Na
zielonej szkole pozna³am nowe
osoby, nawi¹za³am nowe znajomoœci, wiele wynios³am z tej niezapomnianej wycieczki m¹droœci
¿yciowej. Mówi¹c- m¹droœci- mam na
myœli odpowiedzialnoœci, samodzielnoœci
i wspó³pracy", " Zielon¹ szko³ê bêdziemy pamiêtaæ, a¿ po kres naszego ziemskiego wcielenia. Ten tydzieñ bêdê
wspomina³a z uœmiechem na twarzy".
Powsta³a równie¿ piosenka, oto jej
fragment:
„Nie mamy zasiêgu i forsy nam brak,
lecz to nie przeszkadza dziœ nam!
Zielona szko³a super jest,
jej chwa³a niech bêdzie i czeœæ".
Dziêkujemy Urzêdowi Gminy w
¯o³yni za pokrycie kosztów wyjazdu
uczestników „zielonej szko³y”.
Opiekunowie:
Beata Walawender, Anna Sadecka
Joanna Dziurzyñska
W majowym numerze Faktów... (nr
5/127) w artykule pt. Samorz¹dnoœæ
uczniowska w SP nr 1 w ¯o³yni pominiête zosta³o nazwisko wspó³autorki
tekstu p. Eweliny Ró¿yckiej. Prawid³owy podpis pod artyku³em powinien
brzmieæ: Ma³gorzata Kilian, Ewelina Ró¿ycka.
Za b³¹d serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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Gminny Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas szóstych

G

imnazjum w Zespole Szkó³ w ¯o³yni w dniu 25.05.2009 r. zorganizowa³o kolejny, ju¿ VIII Gminny Konkurs
Matematyczny dla uczniów klas szóstych.
W konkursie wziê³o udzia³ 17 uczniów
ze szkó³: Szko³y Podstawowej Nr1 w
¯o³yni - 8 uczniów, Szko³y Podstawowej Nr2 w ¯o³yni - 3 uczniów, Szko³y
Podstawowej w Zmys³ówce - 3
uczniów i Szko³y Podstawowej w Brzózie Stadnickiej - 3 uczniów.
Uczniowie rozwi¹zywali 10 zadañ zamkniêtych i 3 zadania otwarte. Czas
pracy wynosi³ 70 minut. Opracowaniem
zadañ konkursowych i popraw¹ prac
konkursowych zajmowa³a siê komisja
w sk³adzie: Stanis³awa Gi¿a, Teresa
Pelc, Ryszard Niemiec.
Wyniki konkursu s¹ nastêpuj¹ce:
I miejsce:
1. Rejman Sebastian - SP w Brzózie
Stadnickiej

2. Decowska Natalia - SP w Brzózie
Stadnickiej
II miejsce:
1. Sowa Szymon - SP nr 1 w ¯o³yni
2. Wróbel Dominik - SP nr 1 w ¯o³yni
3. Panek Jakub - SP w Brzózie Stadnickiej
III miejsce:
1. Hader Wiktoria - SP w Zmys³ówce
2. Ho³ubek And¿elika SP nr 1 w ¯o³yni
Wyró¿nienia:
1. Aleksandra Czech SP nr 2 w ¯o³yni
2. Stopyra Monika - SP
nr 1 w ¯o³yni

limpiada Informatyczna Gimnazjalistów to coroczne, ogólnopolskie
zawody informatyczne dla uczniów gimnazjów. W dniach 21-23 maja 2009
roku w Gdyni odby³a siê III edycja tych
zawodów. Wœród uczestników, którzy
dotarli do III etapu OIG znalaz³ siê
uczeñ klasy 3b naszego gimnazjum S³awomir Domaga³a. Warto dodaæ, ¿e z
ca³ego województwa podkarpackiego,
poza S³awkiem, zakwalifikowa³o siê
jeszcze dwóch zawodników.
Zawody I stopnia maj¹ charakter
otwarty i polegaj¹ na samodzielnym rozwi¹zywaniu przez uczestnika 5 zadañ
oraz przekazaniu rozwi¹zañ w podanym
terminie w ustalane miejsce przez Komitet OIG. Zadania s¹ oceniane i punktowane, a suma punktów decyduje o
Nr 6 (128) czerwiec 2009

Stanis³awa Gi¿a i Teresa Grêdysa

Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e w konkursie wziê³o
udzia³ dwóch uczniów
klas pi¹tych: Jadwiga
Puzio i Marta Stopyra.
Ka¿dy z uczestników

S³awomir Domaga³a finalist¹
II Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

O

otrzyma³ skromny upominek: d³ugopis i
gumkê. Laureaci i wyró¿nieni otrzymaj¹
dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni, które
zostan¹ im wrêczone podczas uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego w
macierzystych szko³ach.
Mamy nadziejê, ¿e ten konkurs przyczyni³ siê do rozbudzenia zainteresowañ
matematycznych u uczniów.
Uczniom i nauczycielom przygotowuj¹cym m³odzie¿ do konkursu sk³adamy
podziêkowania i gratulujemy tym, którzy osi¹gnêli najwy¿sze wyniki.

awansie do II etapu. I
etap wy³oni³ 213 uczestników, którzy zakwalifikowali siê do II etapu.
Zawody II stopnia na
szczeblu wojewódzkim
odby³y siê w Rzeszowie.
Uczestnicy mieli do rozwi¹zania 3 zadania, a
suma punktów zadecydowa³a, ¿e do III etapu
dosta³o siê 74 zawodników z ca³ego kraju.
S³awomir Domaga³a
pomyœlnie przeszed³
wszystkie etapy i zakwalifikowa³ siê do fina³u
OIG, który odby³ siê w
Gdyni w Pomorskim

Parku Naukowo Technologicznym. Zawody g³ówne poprzedzone by³y sesj¹
próbn¹, podczas której uczniowie zapoznali siê ze sprzêtem i œrodowiskiem
programistycznym. Podczas zawodów
fina³owych do rozwi¹zania by³y 3 za-
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dania, które wy³oni³y zwyciêzców. S³awomir Domaga³a wypad³ bardzo dobrze
i otrzyma³ tytu³ finalisty III OIG.
Rozwi¹zaniem zadania zawodów I,
II i III stopnia s¹ dane lub program komputerowy. Program powinien byæ napisany w jêzyku programowania i œrodowisku wybranym z listy jêzyków ustalanej przez Komitet OIG.
W trakcie trzydniowego pobytu w
Gdyni zawodnicy odbyli wycieczkê na
Politechnikê Gdañsk¹, gdzie wys³uchali
wyk³adu jednego z tamtejszych profe-

£UKASZ FORYT

W

œród wielu uczniów klas szóstych
jedynych w swoim rodzaju, niepowtarzalnych, opuszczaj¹cych mury
Szko³y Podstawowej Nr 1 w ¯o³yni jest
wyj¹tkowa postaæ, o której pragnê napisaæ kilka s³ów. To £ukasz Foryt.
Urodzi³ siê 29 lipca 1996 roku w
Rzeszowie. Jego marzeniem jest zostaæ
motocyklist¹. Najwiêkszym idolem, to
oczywiœcie w³oski motocyklista Valentino Rossi. Najwspanialsz¹
pasj¹ jednak, by³o, jest i bêdzie p³ywanie. Naukê p³ywania rozpocz¹³ w wieku
5 lat. JeŸdzi³ wtedy z tat¹
na basen do Cmolasu. Tam
zacz¹³ p³ywack¹ karierê.
£ukasz wspomina: "JeŸdzi³em tam tylko raz w tygodniu, ale po dzieñ dzisiejszy
pamiêtam dobrze ten basen. W Cmolasie zdoby³em
swój pierwszy medal i by³
to br¹z".
W 2005r otwarto p³ywalniê "Oceanik" w Le¿ajsku. Rodzice
zapisali go tam do Szko³y P³ywania "Delfin" prowadzonej przez p. Ryszarda Ko³odzieja.
W tej sekcji trenuje do dzisiejszego
dnia. Pierwszy medal w nowej sekcji
to równie¿ "br¹z" zdobyty w wieloboju.
Osi¹gniête wtedy czasy by³y doœæ s³abe (klasyczny 55.11, dowolny 52.26) ale
to by³ kolejny krok. Z roku na rok rozkwita³ na "Dominatora". Ju¿ w 2006
roku zdoby³ pierwsze "z³oto". Mia³ wte-
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sorów oraz zobaczyli najszybszy komputer w Polsce. Wys³uchali tak¿e wyk³adu profesora z PJWSTK (PolskoJapoñskiej Wy¿szej Szko³y Technik
Komputerowych) na temat algorytmów
genetycznych. W wolnym czasie zwiedzali Gdyniê oraz grali w krêgle.
Uroczyst¹ galê wrêczania nagród
swoj¹ osob¹ zaszczyci³a Minister Edukacji Narodowej p. Katarzyna Hall,
przedstawiciel Kancelarii Prezydenta
RP, Prezydent Gdañska oraz liczna grupa sponsorów i organizatorów olimpia-

dy.

dy 10 lat. Po tych zawodach by³ najlepszy w sekcji. W 2007 r. zosta³ najlepszy w roczniku, a teraz ma najlepsze
czasy z ca³ej grupy, z wyj¹tkiem stylu
grzbietowego. 21 czerwca 2008 roku
zdoby³ z³oty medal w Miêdzynarodowych Igrzyskach Dzieci i M³odzie¿y w
Nowej Sarzynie. Wyczyn ten powtórzy³ w 2009 roku.
We wspomnieniach £ukasza wracaj¹ zawody, których nie zapomni do
koñca ¿ycia. By³y to zawody o Puchar
Burmistrza, które odby³y siê w lutym
2009r. "Startowa³em w nich ze starszy-

Czasy osi¹gane przez £ukasza:
- Styl dowolny - 31.65
- Styl klasyczny - 37.45
- Styl motylkowy - 37.71
- Styl grzbietowy - 42.82
Gratulujemy £ukaszowi sukcesów p³ywackich. Mamy nadziejê, ¿e zdobyte
laury do tej pory, nie bêd¹ jego najwiêkszymi osi¹gniêciami. Pragniemy us³yszeæ jeszcze nie jeden raz o Jego wielkich tryumfach sportowych. S³owa
wdziêcznoœci kierujê do rodziców zatroskanych o rozwój syna. Zarówno Im,
jak te¿ trenerowi £ukasza dziêkujê za
mi³¹ wspó³pracê.
Marta Stopyra

Tytu³ finalisty dla S³awomira Domaga³y jest najwiêkszym dotychczasowym
sukcesem informatycznym w naszym
gimnazjum. Bardzo dziêkujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w dziedzinie informatyki i nie tylko. Za rok przed naszym uczniem kolejne zmagania programistyczne, ale w olimpiadzie licealistów.
Powodzenia!
£ukasz Dudek

Miêdzygminny Klub Honorowych
Dawców Krwi w ¯o³yni
zaprasza na obchody
Jubileuszu 25 - lecia dzia³alnoœci,
który odbêdzie siê
4 lipca 2009 r.

mi ode mnie nawet o 9 lat ch³opakami.
Wszyscy mnie zlekcewa¿yli, a ja wygra³em ten bieg. Nikt siê tego nie spodziewa³, od tamtej pory jestem szanowany przez wszystkich p³ywaków z Le¿ajska".
£ukasz zdobywa³ równie¿ dobre
miejsca na szczeblu wojewódzkim
w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
22 kwietnia 2009 roku zaj¹³ 3 miejsce
w finale wojewódzkim, w 2008r - 6
miejsce.

Program obchodów:
9:00- 13:00 Rejestracja i pobór krwi
9:00-13:00 Weso³e miasteczko
13:00– 15:00 Blok konkursów dla
dzieci, pokazy:
- pierwszej pomocy,
- stra¿ackie.
16:30 Spotkanie przed Msz¹ Œw.
17:00 Msza Œw.
18:00 UroczystaAkademia
18:00 Zabawa taneczna (Koszt
uczestnictwa: 80 z³ od pary)
Wszystkich cz³onków Klubu oraz
sympatyków prosimy o zapisy
u p. Marioli Szpili (kwiaciarnia)
Nr 6 (128) czerwiec 2009
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Wieœci z Przedszkola
- oddzia³ w Zak¹ciu

K

a¿de wyró¿nienie naszych wychowanków sprawia nam - nauczycielom satysfakcjê i radoœæ. A dla dzieci wa¿na jest mo¿liwoœæ zaprezentowania talentu. Dlatego skorzysta³yœmy z
zaproszenia do udzia³u w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Plastuœ"

kultura

Powitanie lata
w ¯o³yni

O

statni dzieñ maja by³ w ¯o³yni pe³en atrakcji. A wszystko dziêki festynowi nad Tam¹, który zorganizowa³:
Gminny Oœrodek Kultury w ¯o³yni,
Bank Spó³dzielczy oraz firma "DOMBUD".
Impreza o charakterze rekreacyjno
- rodzinnym zgromadzi³a mieszkañców
¯o³yni i okolicy.

pod has³em "Zaczarowany œwiat bajek".
Konkurs przeprowadzony by³ przy
wspó³pracy z wydzia³em Grafiki Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie
przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w
Warszawie.
Mi³o nam zawiadomiæ, ze jury wysoko oceni³o poziom nades³anych prac,
podkreœlaj¹c umiejêtnoœci uczestników.
Wszystkie prace by³y twórcze, a dzieci
by³y bardzo zaanga¿owane w ich przy-

gotowanie (Micha³ Wróbel, Mateusz
Filip, Konrad Nowak, Kornel Niemiec).
Autorem najwy¿ej ocenionej pracy konkursowej w naszym przedszkolu zosta³
Kornel Niemiec. Gratulujemy!!
Mamy nadziejê, ¿e bez wzglêdu na
uzyskane wyniki, osi¹gniêty zosta³ podstawowy cel, jakim jest rozwijanie
wra¿liwoœci estetycznej wœród wychowanków.

Mogli podziwiaæ pokazy stra¿ackie
w wykonaniu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z £añcuta oraz jednostek OSP z
¯o³yni, Brzózy Stadnickiej, Smolarzyn i
Kopañ.
Du¿ym zainteresowaniem, zw³aszcza m³odzie¿y, cieszy³ siê wystêp Krystiana Herby, specjalizuj¹cego siê w
akrobacjach rowerowych, znanego z
wejœcia rowerem na 30-ste piêtro Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie.
Bank Spó³dzielczy przygotowa³ dla
oszczêdzaj¹cych losowanie bardzo
atrakcyjnych nagród.
Na estradzie zaprezentowa³y siê kolejno: kapela ludowa "Zagrodzianie" z

Trzebowiska, zespo³y taneczne GOK
¯o³ynia ( Brawo, Wiwatki 2 gr. wiekowe, Brzózanka) oraz wokaliœci ( Wiktoria Golba, Gabriela Szkodziñska, Magdalena Kulikowska) , grupa aerobiku z
LO ¯o³ynia, Zespó³ Skaner znany wykonawca muzyki disco i dance.
Gwiazd¹ wieczoru by³ Szymon Wydra
z zespo³em Carpe Diem. Wieczór zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni oraz
techniki laserowej w wykonaniu Dj. Gabriela Delgado. Nad ca³oœci¹ oprawy
technicznej czuwa³a firma ProArt p.
Dariusza Œmigla.
Magdalena K¹tnik-Kowalska
Zdjêcia - str. 1, 15, 16

"Zielono mi czyli o mi³oœci na wiele g³osów"

P

oezja œpiewana to muzyka z krêgu
krainy ³agodnoœci. Jest to muzyka
ambitna, autorska, w której oprócz melodii istotny jest te¿ tekst. Poezjê œpiewan¹ charakteryzuje bogata interpretacja. Muzyka ta posiada duszê, któr¹
jej wykonawcy wydobywaj¹. Takiego
dzie³a podjê³a siê ¿o³yñska m³odzie¿,
organizuj¹c koncert poezji œpiewanej w
rodzimym oœrodku kultury. Przygotowania trwa³y kilka miesiêcy. By³ to czas
wytê¿onej pracy dla ca³ego zespo³u.
Wybierano repertuar, dobierano utwory dla wokalistów, tworzono akompaniament i wreszcie æwiczono materia³.
Uwieñczeniem ¿mudnych, ale i radosnych przygotowañ by³ wieczór 24
maja. Kilka minut przed rozpoczêciem
wystêpu sala o¿y³a gwarem zgromadzonej na widowni publicznoœci. Zgas³y œwiat³a, wœród audytorium zapanowa³a cisza. Po chwili na scenie rozNr 6 (128) czerwiec 2009

brzmia³y pierwsze dŸwiêki. Pe³na sala
pozytywnie wp³ynê³a na m³odych muzyków. Zaœpiewane z pasj¹, zagrane z
precyzj¹ utwory oddawa³y nastrój wieczoru. Piosenki by³y niezwykle zró¿nicowane; jedne spokojne, melancholijne, sk³aniaj¹ce do zatrzymania siê nad
nimi w skupieniu, ciszy, zas³uchaniu,
inne zaœ skoczne, weso³e i z gatunku
tych "z pazurem" podgrzewa³y atmosferê wœród s³uchaczy. Nie mog³o zabrakn¹æ piêknej dekoracji i "pomys³u"
na koncert. Stroje wokalistów korespondowa³y z wykonywanymi utworami.
Wœród piosenek przewa¿a³y te autorstwaAgnieszki Osieckiej, np.: Sing Sing,
Ma³goœka, Ko³ysanka dla Okruszka, Nie
¿a³ujê, Na brzozowej korze, Ludzkie
gadanie, ale zaprezentowano tak¿e Zielone szczêœcie wg poezji Broniewskiego, Po strunach idê do nieba Ziemianina i wiele innych.

Anna Tabin, El¿bieta Mach

Swego rodzaju podsumowaniem
niech bêdzie fragment utworu, który
wykona³ £ukasz Bzdek pod koniec koncertu. Nie potrzeba komentarza, wystarczy przeczytaæ: "¿eby by³o ¿ycie
trzeba drugiego cz³owieka".
W koncercie udzia³ wziêli:
Dominika Do³êga, Sabina Foryt, Justyna Stopyra, Ma³gorzata M³ynek,
Bernadeta Panek, Edyta Marciniec,
Szymon Jagustyn, Wioleta Fus,
Magdalena Kulikowska, £ukasz
Bzdek, £ukasz Król, Karol Sztur,
Piotr Sztur, Monika Rusza³a. (Zdj.
str. 1)
Na koniec serdeczne podziêkowania sk³adamy Katarzynie Piêkoœ za trud
w³o¿ony w przygotowania i za fantastyczny akompaniament. Dziêkujemy
Magdalenie K¹tnik -Kowalskiej za nieocenion¹ pomoc w tworzeniu koncertu, Jerzemu Forytowi za oœwietlenie wystêpów oraz Jerzemu Tomczykowi za
nag³oœnienie koncertu.
Ma³gorzata M³ynek
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Powiatowy Dzieñ Matki w Kopaniach
"Jest na œwiecie przepiêkna istota,
u której jesteœmy wiecznymi d³u¿nikami - matka".
Miko³aj Ostrowski

D

zieñ Matki obchodzony jest w po
nad 40 krajach œwiata. W wiêkszoœci z nich œwiêtuje siê go w maju.
Tzw. matczyn¹ niedzielê obchodzono ju¿
w XVII wieku w Szkocji i Anglii. Tradycyjnie w czwart¹ niedzielê Wielkiego Postu doros³e dzieci odwiedza³y dom
rodzinny, przynosz¹c swym rodzicielkom upominki. W Polsce to piêkne
œwiêto przypada 26 maja. W³aœnie tego
dnia br. w Remizie Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Kopaniach odby³ siê Powiatowy Dzieñ Matki, zorganizowany
przez miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich we wspó³pracy z Gminnym
Oœrodkiem Kultury w ¯o³yni oraz Powiatow¹ Rad¹ KGW w £añcucie.
Wœród zacnych goœci znaleŸli siê
m.in.: Józef Rzepka - wicestarosta powiatu ³añcuckiego, Andrzej Benedyk wójt gminy ¯o³ynia, Kazimierz B¹k radny, Teresa Fus - so³tys wsi Kopanie, Gra¿yna Fleszar - dyrektor SP w
Zmys³ówce, Maria Józefczyk - cz³onek
Zarz¹du KGW Powiat £añcut, Krystyna Szubart - WODR w Boguchwale,
Józef Fus - ODR w ¯o³yni, Roman Florek i Stanis³aw Nykiel - OSP w Kopaniach.
Zgromadzonych w sali widowisko-

Wystêpy konkursowe
WIWATEK
24 kwietnia 2009 roku Zespó³ Taneczno - Estradowy "WIWATKI" wyjecha³ do Le¿ajska na Ogólnopolski
Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych "FATAMORGANA 2009" - do Le¿ajska.
Przyby³o mnóstwo zespo³ów z Podkarpacia m.in. z Przemyœla, Rzeszowa,
Stalowej Woli, Mielca, £añcuta, Dukli.... Ka¿dy z nich prezentowa³ uk³ad
taneczny, a jury ocenia³o opracowanie
choreograficzne, dobór repertuaru,
muzyki, kostiumu, poziom prezentacji
oraz ogólne wra¿enie artystyczne.
Dziewczêta zaprezentowa³y swój

wej goœci powita³y panie - Genowefa
Florek (przew. KGW w Kopaniach)
oraz Janina KuŸniar (przew. KGW Powiat £añcut). Nastêpnie na piêknie udekorowanej scenie swój talent zaprezentowa³y m³ode wokalistki z GOK w ¯o³yni. Talentem aktorskim wykazali siê
natomiast uczniowie Szko³y Podstawowej w Zmys³ówce, którzy wyst¹pili w
zabawnych miniaturach scenicznych.
Ich humorystyczny i satyryczny charakter spowodowa³, ¿e publicznoœæ reagowa³a salwami œmiechu i gromkimi
brawami. Zebrani œledzili z uwag¹ perypetie nieco nieprzystaj¹cych do
wspó³czesnej rzeczywistoœci rodziców
gromadki nad wyraz energicznych pociech oraz postêpowanie nowoczesnego Kopciuszka, który zamiast trudziæ siê
nad porz¹dkami, wynajmuje firmê
sprz¹taj¹c¹, a sam przyjemnie spêdza
czas, czatuj¹c z ksiêciem w Internecie.
Okazj¹ do refleksji sta³y siê natomiast
piêkne liryczne wiersze i piosenki bêd¹ce wyrazem mi³oœci i wdziêcznoœci
dla wszystkich Mam. Wywo³a³y one
niejedn¹ ³zê wzruszenia. Po zakoñczonych wystêpach uczennice kl. IV wrêczy³y wszystkim uczestnikom imprezy
wi¹zanki miniaturowych ró¿yczek bênowy uk³ad pt. "Zaklête w ogniu", którym doskonale sobie poradzi³y na scenie. Jury bardzo spodoba³ siê pomys³
oraz wyraz artystyczny jaki wywar³y
na nich "Wiwatki" - i otrzyma³y one 2
miejsce.
26 kwietnia wyjechaliœmy do Tarnobrzega na I Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych "POWIEW 2009". Pojawi³o
siê wiele zespo³ów nie tylko z Podkarpacia. Jury mia³o trudny orzech do zgryzienia - poziom by³ naprawdê wysoki.
Niestety, nie uda³o siê nam nic wywalczyæ.
16 maja 2009 roku zagoœciliœmy po
raz pierwszy w Jedliczu na I Przegl¹dzie Dzieciêcych i M³odzie¿owych Zespo³ów Tanecznych . Uczestniczy³o w
nim 26 zespo³ów z ca³ego Podkarpacia

11

d¹cych dzie³em sztuki bibu³karskiej.
Zosta³y one wykonane przez cz³onkinie KGW w Kopaniach.
W dalszej czêœci spotkania wicestarosta powiatu ³añcuckiego i wójt gminy
¯o³ynia z³o¿yli wszystkim mamom serdeczne ¿yczenia z okazji ich œwiêta.
Nastêpnie wrêczyli odznaczenia "Order Serca - Matkom Wsi" oraz pami¹tkowe dyplomy tym paniom, które wyró¿nia³y siê w minionych latach dzia³alnoœci¹ na rzecz swojej "ma³ej ojczyzny"
i trudem wychowania czêsto licznej gromadki dzieci. Odznaczenia otrzyma³y:
Anna Kluz i Ma³gorzata Kopala (z Albigowej), Maria Stopyra(z Brzózy Stadnickiej), Renata Bartman (z Kraczkowej), Maria Marciniec (z Wydrza),
Aleksandra Styœ (z Wysokiej), Janina
Burda, Danuta Kilian i Maria Krauz (z
Kopañ).
Spotkanie zakoñczy³a wspólna biesiada. Smakowity poczêstunek przygotowa³y cz³onkinie KGW w Kopaniach.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom, dziêki którym
impreza mog³a mieæ tak bogat¹ i piêkn¹
oprawê: wójtowi gminy ¯o³ynia - Andrzejowi Benedykowi, starostwu powiatowemu w £añcucie, Bankowi Spó³dzielczemu w ¯o³yni, Podkarpackiej
Izbie Rolniczej, Piekarni GSSCH w
¯o³yni, Boles³awowi To³pie - w³aœcicielowi firmy "Dom-Bud".
Gra¿yna Gut
Zdjêcia - str. 1, 15
. Ale tym razem WIWATKI zdeklasowa³y wszystkich - zajmuj¹c 1 miejsce!
Gratulujê im bardzo wszystkich sukcesów i oby tak dalej!
Sk³ad zespo³u "WIWATKI" : Barbara Rumianek, Sylwia Guzy, Ewelina Panek, Sylwia Kuras, Gabriela
Szkodziñska, Anna Pytel, Paulina
Machalska, Patrycja Urban, Izabela Brudniak, Aneta Filip, Sara G¹sior, Ewelina Natoñska, Ma³gorzata Urban, Klaudia Grzesik, Katarzyna Fleszar, Aleksandra Kochman.
PS. Dziêkujemy bardzo naszym
sponsorom: Bankowi Spó³dzielczemu w
¯o³yni oraz pañstwu Anecie i Jerzemu
Urbanom.
Andrzej WylaŸ
Nr 6 (128) czerwiec 2009
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sport

Sprotowe podsumowanie roku szkolnego
2008/2009 Szko³y Podstawowej Nr 1
w ¯o³yni

D

obiega koñca rok szkolny 2008/
2009.Fakt ten zachêca nas do podsumowania sportowych dzia³añ i krótkiej refleksji na temat tego, co ju¿ za
nami.
Przemijaj¹cy rok pracy nie nale¿a³
do "³atwych". Wydarzy³o siê wiele zarówno w ¿yciu sportowym szko³y, jak
równie¿ w ¿yciu osobistym opiekunów
sportu szkolnego. By³ to czas lêku i niepokoju, ale jednoczeœnie czas przewy¿szaj¹cy treœci¹ wszystkie filmy i powieœci œwiata. Pomoc innych, zrozumienie, dobre s³owo, wspó³praca, a nawet
przejêcie za drugiego jego obowi¹zków,
no i oczywiœcie niezmierna cierpliwoœæ
drugiego cz³owieka, zainteresowanie
jego losem sta³y siê w tym roku naszym wspólnym bogactwem. "Niech
œwiat sobie dalej pêdzi, a my w ten
wakacyjny czas odzyskajmy energiê,
by powróciæ do pracy z nowymi si³ami, w³aœciwym smakiem ¿ycia oraz
sensem tego, co naprawdê ma znaczenie." Dziêkujemy za wszystkich ludzi,
jakich "los" postawi³ na naszej drodze.
Tak¿e dziêki nim uda³o siê wypracowaæ sporo osi¹gniêæ, które poni¿ej
przedstawiamy.
Zawody na szczeblu gminy:
- I miejsce w sztafetowych biegach
prze³ajowych dz.
- II m. w sztafetowych biegach prze³ajowych ch³.
- I m. - szachy dru¿ynowe
- II m. - mini - pi³ka rêczna dz.
- I m. - mini - pi³ka rêczna ch³.
- II m.- mini - pi³ka koszykowa dz.
- I m. - mini - pi³ka koszykowa ch³.
- II m. - tenis sto³owy dz.
- III m. - tenis sto³owy ch³.
- I m. - mini - pi³ka siatkowa dz.
- I m. - mini - pi³ka siatkowa ch³.
- I m. - czwórbój lekkoatletyczny dz.
- II m. - czwórbój lekkoatletyczny ch³.
- I m. - trójbój lekkoatletyczny dz.
Nr 6 (128) czerwiec 2009

- I m. - trójbój lekkoatletyczny ch³.
- I m. w konkursie "Baw siê z nami"
- I m. - mini pi³ka no¿na ch³.
Zawody na szczeblu powiatu:
- I m. w biegach prze³ajowych / Anita
Kochman /
- V m. w biegach prze³ajowych / Ewa
To³pa /
1 VI m. w biegach prze³ajowych /
£ukasz Foryt /
2 II m. - w sztafetowych biegach prze³ajowych dz.
3 IV m.w sztafetowych biegach prze³ajowych ch³.
4 V m. - szachy dru¿ynowe
5 II m. - mini - pi³ka siatkowa dz.
6 I m. - mini - pi³ka siatkowa ch³.
7 VI m. - szachy indywidualne / Aleksandra Jucha /
8 VII m. - szachy indywidualne / Szymon Sowa /
9 VII m. - czwórbój lekkoatletyczny
dz.
10 II m. w konkursie "Baw siê z nami"
11 I m. - trójbój lekkoatletyczny ch³.
12 I m. indywidualnie w trójbóju lekkoatletycznym dla Krystiana Ciska
13 V m. indywidualnie w trójbóju lekkoatletycznym dla Adriana Kosiora
14 IV m. - trójbój lekkoatletyczny dz.
15 I m. - mini - pi³ka no¿na ch³.
Zawody rejonowe:
15 IV m. - mini - pi³ka siatkowa ch³.
16 VI m. - sztafetowe biegi prze³ajowe dz.
Pó³fina³ wojewódzki:
17 I m. dla £ukasza Foryta w p³ywaniu 50 m stylem klasycznym
Fina³ wojewódzki:
18 III m. dla £ukasza Foryta w p³ywaniu 50 m stylem klasycznym. Sukcesy
£ukasza s¹ przede wszystkim efektem
pracy samego ucznia i wynikiem

wsparcia ze strony rodziców.
- awans do fina³u trójboju lekkoatletycznego ch³. / zawody odbêd¹ siê
16.06.09./
Inne zawody:
19 I m.- Miêdzyszkolny Turniej Pi³ki
Siatkowej dz. w Grodzisku Dolnym
20 I m.- Miêdzyszkolny Turniej Pi³ki
Siatkowej dz. w ¯o³yni
21 Turniej Miko³ajkowy w ¯o³yni / dla
wszystkich szkó³ z terenu gminy ¯o³ynia / - mini - pi³ka siatkowa dz. i ch³.
22 Turniej Miko³ajkowy w £añcucie mini - pi³ka siatkowa dz.
23 Szkolny Turniej Tenisa Sto³owego
dz. i ch³.
24 I Turniej Wojewódzki mini - pi³ki siatkowej dz.
III m. SP 1 ¯o³ynia II / trójki /
IX m. SP 1 ¯o³ynia I / trójki /
VII m. SP 1 ¯o³ynia I / czwórki /
25 II Turniej Wojewódzki mini - pi³ki
siatkowej dz.
II m. SP 1 ¯o³ynia I / trójki /
VI m. SP 1 ¯o³ynia II / trójki /
26 udzia³ w Finale Wojewódzkim Mini
- Pi³ki Siatkowej Dz. PWZPS
27 I m. w IV Memoriale Jana Paw³a
II w mini siatkówce Par Mieszanych
w Rakszawie / zespó³ I /
28 III m. w IV Memoriale Jana Paw³a
II w mini siatkówce Par Mieszanych
w Rakszawie / zespó³ II /
29 1- majowy Turniej Mini - Pi³ki Siatkowej Dz. klas V- tych na szczeblu
szkolnym
30 1- majowy Turniej Mini - Pi³ki Siatkowej Dz. klas III i IV- tych na szczeblu szkolnym
31 Szkolny Czwórbój Lekkoatletyczny
Dz. i Ch³.
32 XI m. w Ogólnopolskim Turnieju
Mini - Pi³ki Siatkowej Dz. / zespó³ I /
33 XII m. w Ogólnopolskim Turnieju
Mini - Pi³ki Siatkowej Dz. / zespó³ II
W szczególny sposób na wyró¿nienie
zas³uguj¹ m³odzi sportowcy:
KL. VI Kochman Anna, Stopyra
Monika (sportowe odkrycie roku ), Cieœla Paulina, G¹sior Sara, Tokarz Daria, Urban Ma³gorzata, Wal Jowita,
Swatek Joanna, M¹ka Dominika, Pytel Katarzyna, Domaga³a Katarzyna,
Radomska Karolina, Foryt £ukasz,
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Anita, Dziuba Anna, Bosak Paulina,
Golba Wiktoria, Mach Justyna, Pazdro
Natalia, Po³eæ Jadwiga, Kuras Izabela, Markowicz Izabela, Szlachcic Aleksandra, Nowak Bart³omiej, Cisek Krystian, Kosior Adrian, Nicpoñ Damian,
Kaszuba Bart³omiej, Szpila Dawid, Leja
Aleksander, Kowalski Przemys³aw,
Flejszar Paulina.
KL. III Kuras Weronika, Burda
Monika, Cisek Sabina, Jagustyn Sylwia,
Tryniecka Emilia, Mach Damian, Bejster Hubert, Kosior Szymon, Urban

Rafa³, Wawrzaszek Szymon, Puzio
Pawe³, Leja Kewin.
Zawodnikom gratulujemy osi¹gniêæ
sportowych, rodzicom wspania³ych
"pociech". ¯yczymy udanego wypoczynku wakacyjnego, takiej radoœci,
której nikt nie mo¿e nam odebraæ, piêknych przyjazni i wspomnieñ wakacyjnych, które d³ugo bêd¹ mobilizowaæ do
systematycznej, solidnej pracy w kolejnym roku szkolnym.
Marta Stopyra
Tadeusz Dec

Wojewódzkie Mistrzostwa w Krosie
Strzeleckim Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie

tem granatem oraz pojedynek strzelecki.
Zawody przeprowadzono na strzelnicy kulowej Gminnego Ko³a Ligi
Obrony Kraju w ¯o³yni zgodnie z regulaminem Krosu Strzeleckiego Ligi
Obrony Kraju. Konkurencje rozegrano w kategorii dziewcz¹t i ch³opców.
Dziewczêta rywalizowa³y w marszobiegu na trasie d³ugoœci ok. 1500 m,
a ch³opcy 2000 m.
Red.

WoŸniak Dawid, Leja Jaros³aw, Kosior
Filip, S³upek Krystian, Wróbel Dominik, To³pa Bart³omiej, Sowa Szymon,
Kie³bowicz Marcin, Gwizdak Adrian.
KL. V Puzio Jadwiga, Guzy Izabela, JuchaAleksandra, HeliniakAleksandra, Seroka Patrycja, M³ynek Izabela,
Urban Karolina, Machalska Wioletta,
Walawender Joanna, Niemiec Marta,
Nowak Marzena, Pac Przemys³aw,
Makówka Wiktor, Mach Piotr.
KL. IV To³pa Ewa, Fus Klaudia,
Litwin Klaudia, Witek Kinga, Kochman

D

nia 3 czerwca odby³y siê w ¯o³yni Wojewódzkie Mistrzostwa w
Krosie Strzeleckim zorganizowane
przez Podkarpacki Zarz¹d Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie
oraz Gminne Ko³o Ligi Obrony Kraju
w ¯o³yni.
W zawodach wziê³o udzia³ szeœæ

SIATKÓWKA

Z

awodniczki z UKS-u Têcza ¯o³ynia zakoñczy³y sezon sportowy
2008/2009 udzia³em w dwóch turniejach. Pierwszy odby³ siê 10.06.2009r.
w Czudcu. Wziê³y w nim udzia³ cztery
dru¿yny kadetek. W fazie eliminacyjnej zespó³ z ¯o³yni wygra³ 2-0 z dru¿yn¹ Ekstrim Gorlice oraz 2-0 z Gimnazjum Sportowym z Rzeszowa. W finale najlepsze okaza³y siê gospodynie, które pokona³y UKS 2-0.
Oto jak przedstawia siê koñcowa
punktacja turnieju;
1. Olimp Czudec
2. UKS Têcza ¯o³ynia
3. Ekstrim Gorlice
4. Gimnazjum Sportowe Rzeszów
Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary. Statuetkê dla
najlepszej zawodniczki w dru¿ynie otrzyma³a Justyna Suszek.
Sk³ad UKS-u; Jolanta Mach, Iza-

zespo³ów: Szkolne Ko³o LOK Sokó³
Rymanów, ZP LOK Krosno, Szkolne
Ko³o strzeleckie LOK w Le¿ajsku,
Klub strzelecki Zamek – I LOK £añcut, Ko³o LOK ZSZ nr 2 w Stalowej
Woli, ZR LOK Rzeszów. Rozegrano
dwie konkurencje: marszobieg bojowy
- bieg w terenie ze strzelaniem i rzubela Kochman, Justyna Suszek, Bernadeta Fus, Aleksandra Rupar, Sabina
Foryt, Karolina Rupar, Gabriela Szkodziñska i Marta Filip.
Drugi turniej rozegrano 17.06.2009r. w
¯o³yni. Wziê³y w nim udzia³ w wiêkszoœci zespo³y m³odziczek - KPS Nowa
Dêba, Gimnazjum Sportowe Rzeszów
i UKS Têcza ¯o³ynia. Mecze rozgrywano do 3 wygranych setów. Uzyskane wyniki;
UKS Têcza ¯o³ynia – Gimnazjum

Zdjêcia z zawodów na str. 1 i 15
Sportowe Rzeszów 3-1
KPS Nowa Dêba – Gimnazjum Sportowe Rzeszów 2-3
UKS Têcza ¯o³ynia – KPS Nowa
Dêba 2-3
Po podliczeniu punktów na pierwszym miejscu uplasowa³a siê ¯o³ynia,
na drugim Nowa Dêba, a na trzecim
Rzeszów.
Ka¿da dru¿yna otrzyma³a puchar i
dyplom. Wy³oniono równie¿ najlepsze
zawodniczki. W ¯o³yni statuetkê otrzyma³a Aleksandra Rupar.
UKS reprezentowa³y: Sabina
Foryt, Aleksandra Rupar, Wioletta Leja, Jadwiga Stopyra,
Gabriela Szkodziñska, Paulina
Szkodziñska, Monika K¹tnik,
Bernadeta Fus, Michalina Cisek i Justyna Pawlik.
Gratulujemy!
Dziêkujemy równie¿ sêdziom, którymi byli: £ukasz Cieœla, Sebastian Bejster i Karol To³pa.
Marta Hryniewska
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ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o.
DLA BEZPIECZEÑSTWA I PRZEJRZYSTOŒCI
Szybki i sprawny przep³yw informacji to podstawa w e-biznesie. Jednak to, co z jednej strony oszczêdza czas
i u³atwia logistykê, z drugiej niesie zagro¿enia. W³aœnie dlatego tak wa¿na jest ochrona informacji, sprawdzenie autentycznoœci kontrahentów w sieci, wykluczenie mo¿liwoœci fa³szerstwa podczas elektronicznych transakcji, czy zapewnienie przejrzystoœci w publicznych ofertach. To wszystko gwarantuj¹ e-produkty oferowane
przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o..
Czas jest obecnie bezcenny. Nic wiêc dziwnego, ¿e coraz
wiêcej spraw, równie¿ tych w urzêdach, mo¿na za³atwiæ za
poœrednictwem Internetu. I choæ szybkoœæ z pewnoœci¹ jest
wa¿na, to jednak nie mo¿na zapomnieæ o ochronie posiadanych danych.
Podpisz siê wirtualnie
Do niedawna nikomu nawet nie œni³o siê, ¿e coœ mo¿e
zast¹piæ w³asnorêczny podpis. A jednak. Bezpieczny
podpis elektroniczny ma tak¹
sam¹ rangê jak podpis odrêczny. Jest on nierozerwalnie powi¹zany z danymi, do
których zosta³ do³¹czony w
taki sposób, ¿e ka¿da póŸniejsza zmiana jest rozpoznawalna.
W roku 2008 najwiêcej podpisów kupowali klienci, któ- Prezes ZETO Ryszard Rzym i
rzy byli zobligowani przez
ZUS do ich u¿ywania w programie P³atnik. Podpis elektroniczny ma jednak coraz szersze zastosowanie.
Klienci mog¹ go równie¿ u¿ywaæ do kontaktów z wszelkimi
urzêdami i bankami.
Kupiæ go mo¿na wy³¹cznie w autoryzowanych punktach otrzymujemy tam zestaw do bezpiecznego podpisu elektronicznego. Taki zestaw zawiera czytnik kart kryptograficznych,
oprogramowanie do sk³adania i weryfikacji podpisu oraz rzecz
najwa¿niejsz¹: kartê kryptograficzn¹, na której umieszczony
jest certyfikat kwalifikowany. Ka¿da osoba, która posiada taki
certyfikat mo¿e podpisywaæ dokumenty elektroniczne, które
maj¹ tak¹ sam¹ moc prawn¹, jak dokumenty podpisane odrêcznie.
Podpis krok po kroku
Uzyskanie certyfikatu nie jest skomplikowane. Pierwszym
krokiem jest wejœcie na stronê internetow¹ www.sigillum.pl,
gdzie nale¿y zarejestrowaæ siê w Elektronicznym Punkcie
Rejestracji. Nastêpnym krokiem jest logowanie i wype³nienie

odpowiednich formularzy. Na koñcu drog¹ telefoniczn¹ lub
e-mailow¹ nale¿y ustaliæ z inspektorem Punktu Rejestracji
ZETO-RZESZÓW termin dope³nienia pozosta³ych formalnoœci oraz datê otrzymania certyfikatu.
¯eby przetargi by³y
czyste
Oferta e-produktów z
ka¿dym rokiem siê rozrasta.
W 2009 roku firma wprowadzi na rynek nowy produkt: Polsk¹ Platformê
Przetargow¹. - Bêdzie ona
stanowi³a dla instytucji pañstwowych i publicznych jeden z elementów przejrzystoœci i czystoœci robienia zamówieñ publicznych - wyjaœnia Ryszard Rzym, prezes
ZETO-RZESZÓW.
jego podpis elektroniczny Firmy, które startuj¹ w przetargu nie maj¹ bezpoœredniego kontaktu ze sob¹. Polska Platforma Przetargowa pozwala równie¿ œledziæ ca³y przetarg i jego realizacjê. ZETORZESZÓW oferuje równie¿ kompleksow¹ obs³ugê serwisow¹, a mo¿liwoœci techniczne firmy pozwalaj¹ klientom
bezpiecznie realizowaæ tê nowoczesn¹ us³ugê.
ZETO-RZESZÓW to pewnoœæ zasad
i oszczêdnoœæ czasu.
Maj¹c na uwadze jak najlepsze wywi¹zywanie siê z
przyjêtych na siebie zobowi¹zañ wdro¿yliœmy System Zarz¹dzania Jakoœci¹ zgodny z ISO 9001:2000. Nasze dokonania zosta³y zauwa¿one i docenione przez ekspertów ekonomicznych. ZETO-RZESZÓW
Sp. z o. o. otrzyma³a w 2008 r. miano PRZEDSIÊBIORSTWA FAIR
PLAY 2008, oraz zosta³a zaliczona do grona najbardziej
dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm w Polsce - GAZELE
BIZNESU 2008.
ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o., ul. Rejtana 55
35 - 326 Rzeszów tel. 017 85 00 669
www.zetorzeszow.pl
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Zdjêcia ze str. 15 i 16
1. Zjazd absolwentów LO 13.06.2009, 2. Konkurs Procent,
3-4. Zawody strzeleckie, fot.
J.Tomczyk 5. Siatkarki UKS „Têcza”, 6. Powiatowy Dzieñ Matki
- prowadz¹ca p. Genowefa Florek, fot. J.Tomczyk.

Powitanie lata w ¯o³yni
- fot. T.Tomczyk

3

5

4

7

6

8

7. Kapela Zagrodzanie, 8. Zespó³ taneczny Brawo, 9. Zespó³
Skaner, 10. Popisy Krystiana
Herby, 11. Aerobik sportowy, 12.
Pokazy stra¿ackie, 13-14. Koncert Szymona Wydry i zespo³u
Carpe Diem, 15. Wiwatki,
16.Wiktoria Golba, 17. Magdalena Kulikowska
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