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yego wsrod najlepszych

Lazik na kursie

n gazetka ,,Post Scriptum" znalazta si?
Konkursu Gazetek Szkolnych.
d§ w kategorii szkot ponadgimnazjalnych.
wrowych, gimnazjow i szkol ponadinazjalnych. W kazdej przyznano trzy
frody oraz wyroznienia. Najwiekm zwyciezcq tegorocznego konkursu
taly gazetki wydawane w Zespole;61 w Wiazownicy. W kategorii szko>odstawowe tryumfowal »ZOOM na
olg JUNIOR", zas wsrod gazetek
mazjalnych ^ZOOM na szkole". W
starszej kategorii, gazetek ponadmazjalnych, pierwsze miejsce przyno J"ost Scriptum" z Zespolu Szkol
rezowem.
- ^Post Scriptum" tryumfowalo w
i konkursie nie po raz pierwszy. TaM
ces gazetka z Jezowego wywalezyla
derwszej jego edycji i w piatej SS ciesi§ Ryszard Mscisz, nauczyciel polo-

nista, opiekun gazetki z Jezowego. —TaM
sukces przynosi wielkq radosc redakcji i
szkole, zwlaszcza ze jest osiqgany przez
zupelnie innq redakcje, uczniow, ktorzy
poprzednich sukcesow juz nie pamietajq.
Ciaglosc sukcesow to powod do dumy dla
Zespolu Szkol w Jezowem, zwlaszcza
wchodzacego w jego sklad Liceum Ogolnoksztalcacego, bo zwykle to jego uczniowie stanowiq redakcje gazetki.
Redakcje ^Post Scriptum" na rzeszowskim finale reprezentowali redaktor naczelny gazetki Grzegorz Bednarz
oraz mlode dziehnikarki Dominika
Szewc i Ewelina Grabiec. Towarzyszyli
im opiekunowie gazetki, Ryszard Mscisz
i Irena Czyzowska-Smusz.

(dag)

iach otwartych

:rakcji, m.in. parodia
krainie czarow"

15 marca Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawte II zaprosito
mtodych mieszkancow Stalowej Woli na swoj dzieri otwarty.
Byly pokazy zfizyki i chemii, spektakle i rozgrywki sportowe.
Przybyli rodzice i uczniowie obecnych klas VI szkot podstawowych mogli obejrzec" ciekawy program na sail gimnastycznej. Nie zabrakto w nim prezentacji wyczyn6w sportowych siatkarzy, pilkarzy i gimnastyczek. Pieknie tariczyta mlodziezgimnazjalna, zarownotarice dawnejaki wspoJczesne.
Gra na gitarach, piosenki ubarwity czesc artystycznq i byty
przerywnikiem w spektaklach teatralnych: parodii ,,Balladyny" Juliusza Stowackiego oraz ,,Alicji w krainie czarow"
wystawionej w jezyku angielskim.
Po prezentacji na sali gimnastycznej na go^ci czekalo
jeszcze bardzowiele atrakcji. W poszczegolnych salach lekcyjnych odbywafy sie pokazy multimedialne zfizyki i chemii,
loteriafantowe, projekcje filmow, warsztaty, obserwacje mikroskopowe, zabawy jezykowe. Mozna bylo podziwiac wystawy m.in. skat i mineratow. Wielu widzow zgromadzity
rowniez rozgrywki sportowe: mecz pilki siatkowej i noznej
oraz konkurs piosenki angielskiej.
Podczas dnia otwartego wreczono rowniez nagrody najlepszym matematykom klas VI, ktorzy wzieli udziatw Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez Gimnazjum
nr 2 im. Jana Pawta II w Stalowej Woli.
(bw)

W szkoleniu wspotorganizowanym przez PTTK tazik
udziat wzie+y 43 osoby

43 osoby, w tym studenci Wydziatu Zamiejscowego Nauk o Spoteczenstwie KUL i czfonkowie klubu PTTK Lazik ze Stalowej Woli,
wziefy udzialw szkoleniu uprawniajgcym doprowadzeniawycieczek.
Dziekj szkoleniu mlodzi ludzie bedq mogli w przysztosci prowadzic
wycieczki szkolne i obozy wedrowne dla dzieci i miodziezy. Kurs
dobyl sie z inicjatywy dra inz. Marcina Pycia z WZPiNoG KUL oraz
klubu PTTK Lazik w Stalowej Woli. Szkolenie prowadzit Marian Dzimira, prezes Oddziatu Polskiego Towarzystwa Schronisk Mtodziezowych w Przemyslu.
W przysztosci stalowowolski Lazik planuje organizacj? podobnych kursow, oczywiscie w zaieznosci od zainteresowania. Szczegoty
nastronie: www.elazik.stw.rzeszow.pttk.pl.
(dag)
Zamiast na korepetycje - do biblioteki?
Tak. Takq mozliwosc oferuje od12 marca Miejska Bibljoteka Publiczna w Stalowej Woli. A to dzieki podpisaniu umowy z tworcami
serwisu MegaMatma.pl. Serwis catkowicie za darmo oferuje pomoc w
codziennej nauce. Mozna nadrobic zalegtosci, lepiej przygotowac si?
do sprawdzianu czy matury.
Z nieodptetnego petnego dostepu do serwisu MegaMatma mozna
korzystac w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. J. Popietuszki
10 w Stalowej Woli. 83 tu przygotowane dwa stanowiska komputerowe: w Czytelni Gt6wnej i Multitece.
Serwis jest przeznaczony dla uczniow szkot podstawowych (klasy46), gimnazjow, szkol ponadgimnazjalnych, atakze studentow (obecnie w
serwisie jest juzzarejestrowanych 28 tysiecy uczniow i student6w).
Projekt ,,MegaMatma uczy w bibliotece" to inicjatywa firmy MegaWiedza, ktora we wspotpracy z Fundacjq Rozwoju Spoteczeristwa
Informacyjnego oferuje wszystkim bibliotekom publicznym w Polsce
bezptatny dostep do serwisu megamatma.pl do marca 2015 roku.
Biblioteka Miejska w Stalowej Woli wtasnie dotqczyta do programu.

(mz)

wielka radosc.
ny naswiecie!
jzpitalach powiatowych w Stalowej Woli i Nisku

i ,,Sztafety" mozna nabyc
i (10 x 15 cm)

Mania Stec
Coreczka Agnieszki i Tomasza
ze Stalowej Woli, ur. 12 marca
ogodz.17.50, waga 3370 g,
dtugosc53cm

Vanessa Kaptur
Coreczka Katarzyny i Leszka
ze Stalowej Woli, ur. 13 marca
ogodz. 22.55, waga 2880 g,
dtugosc52cm

'

Coreczka Marii i Krzysztofa
z Radomysla nad Sanem, ur. 14
marca ogodz. 17.10, waga
3210g,dhjgosc52cm

