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Informacje o sesji rady gminy 

30  stycznia odbyła się XXIX 

sesja rady gminy. Rada pod-

jęła uchwały w sprawie: 

 a) budżetu Gminy Żołynia na 

2014 rok, 

 b) uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Żołynia, 

 c) zaciągnięcia pożyczki z budże-

tu państwa na wyprzedzające finan-

sowanie w ramach PROW, 

 d) zaciągnięcia długoterminowe-

go kredytu inwestycyjnego, 

 e) udzielenia przez Gminę Żoły-

nia pomocy finansowej dla Powiatu 

Łańcuckiego na realizację zadania 

publicznego, 

 f) udzielenia przez Gminę Żoły-

nia pomocy finansowej Wojewódz-

twu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

 g) udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Miastu Rzeszów na prowa-

dzenie i utrzymanie Izby Wytrzeź-

wień, 

 h) zaciągnięcia kredytu długoter-

minowego, 

 i) wyodrębnienia w budżecie 

Gminy Żołynia środków na fundusz 

sołecki, 

 j) zmiany ustalenia stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, 

 k) nadania imienia Szkole Podsta-

wowej w Brzózie Stadnickiej, 

 l) podwyższenia kryterium do-

chodowego uprawniającego do przy-

znania nieodpłatnej pomocy w za-

kresie dożywiania w formie świad-

czenia pieniężnego dla osób objętych 

wieloletnim programem „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020, 

 m) podwyższenia kryterium do-

chodowego uprawniającego do przy-

znania nieodpłatnej pomocy w za-

kresie dożywiania w formie rzeczo-

wej dla osób objętych wieloletnim 

programem „Pomoc państwa w za-

kresie dożywiania” na lata 2014-

2020, 

 n) przyjęcia „Gminnego progra-

mu osłonowego” w zakresie doży-

wiania w formie rzeczowej dla dzie-

ci i uczniów objętych wieloletnim 

programem „Pomoc państwa w za-

kresie dożywiania” na lata 2014-

2020, 

o) zmiany uchwały w sprawie za-

twierdzenia Planu Odnowy Miejsco-

wości Smolarzyny na lata 2013-

2020. 

 

Budżet gminy na 2014 

W budżecie gminy na 2014 r. zapla-

nowano 24 mln 432 tys. zł docho-

dów oraz 25 mln 152 tys. zł wydat-

ków. Deficyt budżetowy wysokości 

720 tys. zł ma zostać pokryty przy-

chodami z kredytów i pożyczek. 

Zgodnie z przyjętą wieloletnią pro-

gnozą finansową, zadłużenie gminy 

na koniec roku 2014 wyniesie 7 mln 

870 tys. zł. Wójt gminy Andrzej Be-

nedyk omawiając budżet powiedział, 

że założony jest ambitny plan. Za-

znaczył jednak, że jego wykonanie 

zależeć będzie od spływu dochodów. 

Najważniejsze i najkosztowniejsze 

inwestycje zaplanowane do wykona-

nia w roku 2014 to: przebudowa i 

rozbudowa budynku GOK w Żołyni, 

w Smolarzynach przebudowa filii 

GOK oraz budowa placu zabaw, do-

kończenie sztucznego lodowiska w 

Żołyni, pokrycie sztuczną na-

wierzchnią boiska przy Szkole Pod-

stawowej Nr 1 w Żołyni, uruchomie-

nie przy stadionie w Żołyni Dolnej 

fitness parku, tj. miejsca z urządze-

niami do ćwiczeń siłowych na świe-

żym powietrzu. Wyżej wymienione 

inwestycje mają być realizowane ze 

znaczącym wsparciem dotacyjnym. 

Inwestycje w zakresie dróg: budowa 

oświetlenia ulicznego w Kopaniach, 

na ul. Białobrzeskiej (w kierunku 

ośrodka Villa Carpatia oraz w prze-

wiązce koło stadionu pomiędzy ul. 

Białobrzeską i Batalionów Chłop-

skich) oraz w przewiązce pomiędzy 

ul.Górską i ul.Raki. Kontynuowana 

będzie budowa chodników dla pie-

szych przy drodze w Brzózie Stad-

nickiej oraz w Bikówce. W planach 

jest również położenie asfaltu na 

końcowym odcinku ul. Kmiecie w 

Żołyni, w Smolarzynach od drogi 

głównej do cmentarza i sklepu GS, 

natomiast w Kopaniach około 200 

mb drogi za remizą OSP (koło p. 

M.Węgrzyna). Z wykorzystaniem 

dotacji z Funduszu Ochrony Grun-

tów Rolnych mają zostać utwardzo-

ne kamieniem 3 drogi: w Kopaniach 

– w kierunku zabudowań p. Chmury, 

w Żołyni – droga odchodząca od 

ul.Batalionów Chłopskich w kierun-

ku zabudowań położonych pod la-

sem oraz przewiązka pomiędzy ul. 

Smolarską i ul.Białobrzeską, prze-

biegająca koło posesji p. R.Pawlika.  

 

Uchwały w sprawie 

pożyczki i kredytów 

Na budowę sztucznego lodowiska 

gmina zaciągnie 227,8 tys. zł po-

życzki z Banku Gospodarstwa Kra-

jowego. Pożyczki z BGK udzielane 

są na preferencyjnych warunkach na 

tzw. wyprzedzające finansowanie 

inwestycji realizowanych ze wspar-

ciem dotacyjnym z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich. Po rozli-

czeniu inwestycji i otrzymaniu dota-

cji przez gminę pożyczka zostanie 

spłacona. Kredyty w wysokości 720 

tys. zł oraz 227,8 tys. zł zostaną za-

ciągnięte na pokrycie deficytu bu-

dżetowego oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. 

 

Uchwały o współpracy 

Rada przyjęła również uchwały za-

pewniające finansowanie zadań re-

alizowanych wspólnie z innymi sa-

morządami. 120 tys. zł przeznaczyła 

na budowę chodnika przy drodze 

powiatowej w Brzózie Stadnickiej, 

100 tys. zł na chodnik przy drodze 

wojewódzkiej w Bikówce oraz 3 tys. 

zł na zapewnienie obsługi w Izbie 

Wytrzeźwień w Rzeszowie osób 

przywożonych z terenu Gminy Żoły-

nia. 

Pozostałe uchwały 

Zgodnie z wnioskiem złożonym 

przez Radę Pedagogiczną, Radę Ro-

dziców i Samorząd Uczniowski 

Szkoły Podstawowej w Brzózie 

Stadnickiej, rada gminy z dniem 1 

czerwca 2014 r. nadała szkole imię 
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księdza Jana Twardowskiego. Przy-

jęła również pakiet trzech uchwał z 

zakresu pomocy społecznej mają-

cych zapewnić funkcjonowanie pro-

gramu pomocy w zakresie dożywia-

nia na dotychczasowych zasadach. 

Dotąd kwestie te regulowały ustawy, 

aktualnie obowiązek ustalenia zasad 

przerzucono na samorządy. Ponadto 

rada znowelizowała uchwałę w spra-

wie Planu Odnowy Wsi Smolarzyny. 

Zmiany w planie naniesiono pod 

kątem wymagań programu dotacyj-

nego, w którym dokument ten będzie 

wykorzystywany. Rada doprecyzo-

wała także zapisy uchwały w spra-

wie ustalenia stawki opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalny-

mi. Przypomnijmy, że zgodnie z 

uchwałą przyjętą w grudniu 2013 r. 

gospodarstwa domowe, w których 

zamieszkuje tylko jedna osoba, za 

usługi wywozu śmieci będą mogły 

płacić mniej - 8 zł miesięcznie, to 

przy założeniu prowadzenia selek-

tywnej zbiórki odpadów. Gospodar-

stwa, w których zamieszkuje więcej 

osób niż jedna zapłacą jak dotąd  

14,60 zł. Obniżona stawka dotyczy 

usług świadczonych od stycznia  

2014 r. Gospodarstwa, które mogą i 

chcą z niej skorzystać powinny zło-

żyć w urzędzie gminy korektę dekla-

racji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami. Informacji w tej 

sprawie udziela inspektor UG p. Sta-

nisława Iwańczyk, I piętro, pok. 105, 

tel. 17 22 43 018 wew. 28). 

Waldemar Natoński 

W   2013 roku w rodzinach osób 

zameldowanych w Gminie 

Żołynia urodziło się 82 dzieci, w 

tym:  47 chłopców i 35 dziewczy-

nek.  Z tej liczby  troje dzieci urodzi-

ło się za granicą i aktualnie tam 

przebywa wraz z rodzicami. 

 Zmarły 72 osoby, w tym 32 męż-

czyzn i 40 kobiet. Przeciętny wiek 

zmarłego mężczyzny to 67  lat, ko-

biety 82 lata. Najstarszy mężczyzna 

liczył 91 lat, najmłodszy 33 lata. 

Najstarsza kobieta zmarła w wieku 

98 lat, najmłodsza w wieku 48 lat. 

Średni wiek zmarłej osoby wyniósł 

74 lata. 

 W 2013 roku: 

- zameldowało się na pobyt stały - 

174 osób (zameldow.+ urodz.) 

- wymeldowało się z pobytu stałego 

- 127 osoby(wymeldow.+zgony) 

- przemeldowania w obrębie gminy - 

48 osoby 

- zameldowania na pobyt czasowy 

na terenie gminy - 84 osoby 

- wymeldowania na pobyt czasowy 

poza gminą - 143 osoby 

- wymeldowanie za granicę - 1 oso-

ba 

 W roku ubiegłym w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Żołyni sporzą-

dzono 47 aktów małżeństwa, w tym 

do księgi wpisano 2 małżeństwa, 

które zostały zawarte za granicą oraz 

40 małżeństw konkordatowych i 5 

cywilnych. 26 mieszkańców naszej 

gminy zawarło związek małżeński 

poza terenem Gminy Żołynia. 

  

 Liczba mieszkańców Gminy Żo-

łynia wg stanu na dzień 31 grudnia 

2013 roku przedstawiała się następu-

jąco: 

 

Żołynia z przysiółkami - 5232 osób 

(więcej o 27 osób w stosunku do 31 

grudnia 2012 r.) 

Brzóza Stadnicka - 1154 osób 

(+10 osób) 

Smolarzyny - 551 osób 

(+9 osób) 

------------------------------- 

Razem Gmina Żołynia: 

- 6 937 osób (+46 osób)  

 

 Aktualnie w ewidencji ludności 

Gminy Żołynia widnieje o 46 osób 

więcej aniżeli w końcu grudnia  

Według ewidencji Gminie Żołynia 

przybywa mieszkańców 

2012 r. Wzrost ten to wynik przede 

wszystkim napływu osób na teren 

gminy, gdyż przyrost naturalny – 

różnica pomiędzy urodzeniami i 

zgonami – wynosi tylko 10 osób i 

odpowiada za 20% wzrostu. Zazna-

czyć jednak należy, iż mowa tu o 

danych ewidencyjnych, które nie 

odzwierciedlają rzeczywistości. 

Wiadomym jest, że wiele osób emi-

gruje za granicę i nie dokonuje wy-

meldowania. W roku 2013 r. wymel-

dowania w związku z wyjazdem za 

granicę dokonała tylko jedna osoba. 

Trudno oszacować ilu mieszkańców 

gminy przebywa aktualnie za grani-

cą. Jeżeli przyjąć, że jest to poziom 

jak dla woj. podkarpackiego (8% 

populacji), to przedstawioną wyżej 

liczbę mieszkańców gminy powinni-

śmy pomniejszyć o około 500 osób. 

 

Zofia Dudek 

„Fakty i Realia” Wydawca:  Wójt Gminy Żołynia,  37-110 Żołynia, ul.Rynek 22, tel. 0172243018, fax. 0172243476, 
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Redakcja: Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, ul.Smolarska 1,  tel. 0172243061, e-mail: dk_zolynia@wp.pl,  

Druk: TECHGRAF Łańcut. Nakład 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów  

i nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam. 

„Fakty i Realia” 
w wersji elektronicznej  

dostępne są na stronie  

www.zolynia.pl 
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Pilnujmy swoich  

dowodów osobistych 

Z godnie z obowiązującymi prze-

pisami prawa nikt nie może za-

trzymywać dowodu osobistego chy-

ba, że możliwość taka wynika z wy-

raźnego uregulowania zawartego w 

przepisach prawa. Powyższe ozna-

cza, że przedsiębiorcy nie mają pod-

stawy prawnej, aby żądać od swoich 

klientów pozostawienia dowodu oso-

bistego „pod zastaw”. Działania ta-

kie nie mają umocowania w obowią-

zujących przepisach prawa oraz wią-

że się z dużym niebezpieczeństwem 

wykorzystania danych zawartych w 

dowodzie osobistym (lub innym do-

kumencie tożsamości) klienta przez 

nieuczciwego przedsiębiorcę do po-

pełnienia przestępstwa na szkodę 

osoby, której dane zostały wykorzy-

stane. 

Jak postępować w przypadku 

utraty dowodu osobistego? 

 Utrata dowodu osobistego powin-

na zostać niezwłocznie zgłoszona w 

dowolnym organie gminy, a w przy-

padku utraty dowodu osobistego po-

za granicami kraju, w urzędzie kon-

sularnym. Dokument taki zostanie 

natychmiast unieważniony w syste-

mie informatycznym, co daje gwa-

rancje bezpieczeństwa posiadaczowi 

dokumentu, że nie zostanie obciążo-

ny negatywnymi skutkami w przy-

padku nielegalnego posłużenia się 

dokumentem przez nieuczciwego 

znalazcę. Dla zwiększenia bezpie-

czeństwa osoby, która utraciła do-

wód osobisty, fakt ten należy zgłosić 

do dowolnego banku. Powyższe zo-

stanie odnotowane w systemie infor-

matycznym, do którego dostęp mają 

wszystkie banki, co skutkować bę-

dzie uniemożliwieniem zaciągnięcia 

zobowiązania przez przestępcę z 

wykorzystaniem danych osobowych 

poszkodowanej osoby. 

 Należy też sprawdzać ważność 

dowodu osobistego. Data ważności 

widnieje w jego prawym dolnym 

rogu. „Przeterminowany” dowód 

może być przeszkodą w załatwieniu 

spraw urzędowych, a także w wybra-

niu pieniędzy z banku. 

Aleksandra Tryniecka 

XXII Światowy Dzień Chorego w Zakładzie 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  

im. Matki Teresy z Kalkuty w Żołyni 

D zień Chorego, który przypada 

11 lutego w dzień wspomnie-

nia Matki Bożej z Lourdes jest dla 

naszego Ośrodka dniem wyjątko-

wym, pełnym radości i wzruszeń. W 

tym roku szczególnie emanowała 

radość, wdzięczność i nadzieja, po-

nieważ została oficjalnie otwarta 

kolejna cześć nowego skrzydła 

(obok kaplicy otwartej 8 grudnia 

2013 roku).  

 Zaszczyciło nas swoją obecnością 

wiele osób, m.in.: Teresa Gwizdak- 

Dyrektor Departamentu Ochrony 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzę-

du Marszałkowskiego w Rzeszowie, 

Adam Krzysztoń- Starosta Powiatu 

Łańcuckiego, Marian Wrona- Prezes 

Polskiego Związku Niewidomych w 

Łańcucie, Krystyna Gruca- Naczel-

nik Wydziału Edukacji i Spraw Spo-

łecznych Starostwa w Łańcucie, Sta-

nisław Panek-Przewodniczący Rady 

Powiatu. Przybyło wielu radnych 

powiatowych, lekarze współpracują-

cy z Ośrodkiem, rodziny podopiecz-

nych, członkowie Stowarzyszenia na 

Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych 

i Potrzebujących Pomocy im. Matki 

Teresy z Kalkuty, członkowie Koła 

Gospodyń w Żołyni. 

 O godz.13.00 odbyła się uroczy-

sta Msza św. połączona z sakramen-

tem namaszczenia chorych koncele-

browana przez kapłanów, posługują-

cych w Ośrodku (ks. proboszcz Sta-

nisław Cebula, ks. Zbigniew Gło-

wacki, ks. Eugeniusz Suszek, ks. Jan 

Krzanik).  

 Ks. S. Cebula w kazaniu skiero-

wanym do chorych, rodzin i perso-

nelu wskazywał na wartość mądrości 

w cierpieniu, na przyjmowanie cier-

pienia i trudów jakie przynosi choro-

ba. Podkreślał, że nie unikniemy 

tego etapu życia, że możemy godnie 

i spokojnie ten dar starości i choroby 

przyjąć. 

 W łączności z kazaniem nasuwa-

ją się na myśl słowa Ojca Św. Fran-

ciszka: „Krzyż Chrystusa uczy nas 

zatem patrzeć na bliźniego zawsze z 

miłosierdziem i miłością, zwłaszcza 

na tych, którzy cierpią, którzy po-

trzebują pomocy”. 

 W darze ołtarza Pani Dyrektor 

Ośrodka Elżbieta Jagustyn złożyła 

piękną płaskorzeźbę Pana Jezusa 

Ukrzyżowanego (podarowaną przez 

ZAINWESTUJ  

W ŻOŁYNI 
 

Wójt Gminy Żołynia ogłosił przetarg 

ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej 

(budynek dawnego przedszkola), 

położonej  w  Żołyni,  dla   

której  Sąd  Rejonowy w Łańcucie  

prowadzi Księgę Wieczystą   

Nr RZ1A/00037324/9  

i oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem działki 2352, 

o powierzchni 0.12 ha.  

 

Cena wywoławcza 110 000 zł,  

wadium 6 000 zł  

płatne do 11 marca 2014 r. 

Przetarg odbędzie się  14 marca 

2014 r. o godz. 9:00, w sali 201 

Urzędu Gminy w Żołyni. 

 

Szczegółowe informacje w pok. 203 

Urzędu Gminy w Żołyni,  

tel. 017 224 30 28 wew. 39 

 Lokalizacja działki  

i zdjęcia nieruchomości: 

www.zolynia.pl/przetarg.pdf 

http://www.zolynia.pl/przetarg.pdf
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rodzinę Szpetnarów z Polańczyka), 

natomiast przedstawicielka Stowa-

rzyszenia na Rzecz Chorych Niepeł-

nosprawnych i Potrzebujących Po-

mocy im. Matki Teresy z Kalkuty 

Pani Anna Burghardt puszkę na ko-

munikanty. 

  Wzruszającym momentem było 

przeczytanie podczas Mszy św. 

przez pensjonariuszkę Panią Marię 

Karakułę fragmentu Pisma Święte-

go: „Wiemy, że Bóg z tymi, którzy 

Go miłują…(Rz 8,28)”. I tak patrząc  

na tych starszych, schorowanych 

ludzi nie przychodzą na myśl inne 

słowa, jak te przytoczone powyżej.  

 A co powiedzieć o trosce rodzin i 

oddaniu personelu dla starszych 

obarczonych krzyżem cierpienia 

chorych? 

Nasuwa się tutaj fragment z Orędzia 

Ojca Świętego Franciszka na XXII 

Światowy Dzień Chorego: „Kiedy z 

czułością zbliżamy się do tych, któ-

rzy potrzebują opieki, wnosimy na-

dzieję i uśmiech Boga w sprzeczno-

ści świata”. 

 Po uroczystej Mszy św.  Pani 

Dyrektor złożyła podziękowanie za-

łożycielce Ośrodka- Pani doktor An-

nie Dec i pierwszej kierowniczce 

Ośrodka- Pani Łucji Marcinek. 

 Także zaproszeni goście złożyli 

podziękowania na ręce Pani Jagu-

styn za prowadzenie Ośrodka, za 

przedsiębiorczość i zaradność w pro-

wadzeniu rozbudowy Zakładu. Byli 

to m.in. Starosta powiatu łańcuckie-

go Pan  Adam Krzysztoń, który ży-

czył, aby Matka Teresa z Kalkuty 

miała cały Ośrodek - kierownictwo, 

chorych i personel - w swojej opiece. 

  Uroczystość uświetniły również 

przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w 

Żołyni (pod opieką Pani Małgorzaty 

Dołęgi), które w formie wierszyków 

składały naszym podopiecznym ser-

deczne życzenia z okazji Dnia Babci 

i Dnia Dziadka. 

  Warto jeszcze wspomnieć o 

szczególnych osobach – młodzieży 

niepełnosprawnej z Ośrodka Terapii 

Zajęciowej w Białobrzegach. Zapre-

zentowali przedstawienie pt. „ Mi-

łość niejedno ma imię…” . Na ko-

niec zaśpiewali wszystkim pod-

opiecznym naszego Ośrodka: „ Ży-

czymy, życzymy…”. Niewątpliwie 

był to piękny akcent, gdzie ci młodzi 

ludzie sami dotknięci cierpieniem, 

potrafią nieść radość i prostotę tak 

potrzebną w naszych czasach. Pod-

opieczni i ich rodziny nie kryli łez 

wzruszenia. 

 Wszystkim ludziom dobrej woli, 

ofiarodawcom składamy serdeczne 

podziękowanie za pomoc, za obec-

ność. Jednocześnie ośmielamy się 

prosić- jeśli ktoś będzie miał takie 

życzenie- o przekazanie 1% na rzecz 

Ośrodka. Nr KRS- 0000019768. 

 Już teraz zapraszamy na przyszły 

rok na Dzień Chorego i na inne uro-

czystości, których nie brakuje w na-

szym Ośrodku, aby wspólnie cieszyć 

się i odkrywać piękno prostoty w 

drugim człowieku, chorym człowie-

ku. 

 Kończąc ku refleksji zostawiam 

słowa Pani Reginy Schönborn- poet-

ki ziemi łańcuckiej: 

„Piękno jest wokół ciebie… 

Miej oczy szeroko otwarte 

Byś napełnił je pięknem po brzegi 

Bo życie tyle jest  warte 

Ile dostrzec wokół siebie umiemy” 

                                                                             

Anna Kosior-Pelc 

Członek Stowarzyszenia na Rzecz 

Chorych Niepełnosprawnych i Po-

trzebujących Pomocy im. Matki 

Teresy z Kalkuty 

Przedstawienie w wykonaniu osób niepełnosprawnych  

Podziękowania dyrektorowi ośrodka złożył Starosta Łańcucki  
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Żołyński Klub Morsów „Alaska” 

W  naszej miejscowości pojawił 

się nowy gatunek - morsy. 

Nie chodzi bynajmniej o przedstawi-

ciela dużego drapieżnego ssaka mor-

skiego, zamieszkującego przybrzeż-

ne wody Arktyki. Nie ma to również 

nic wspólnego z alfabetem Morse'a 

ani z polskim pistoletem maszyno-

wym z 1939 roku. Te morsy wystę-

pują w naszej miejscowości, nie są 

drapieżnikami i pojawiły się niespo-

dziewanie ubiegłorocznej zimy. 

Chodzi oczywiście o potoczne okre-

ślenie osób, które uprawiają zimowe 

kąpiele w lodowatej wodzie. Celem 

tychże jest utrzymanie ogólnej do-

brej sprawności ciała i zdrowia, oraz 

dostosowanie organizmu do chłodnej 

pory roku. Tak więc co prawda lato 

się dawno skończyło, ale dla żołyń-

skich morsów to właśnie teraz trwa 

środek sezonu kąpielowego. Nieste-

ty, tegoroczna zima jest dosyć ka-

pryśna i niezbyt chłodna, jednak by-

ło kilka tygodni, podczas których 

temperatura spadała znacznie poni-

żej zera. Mamy też nadzieję, że zima 

jeszcze nie odpuści i pozwoli nam 

się cieszyć z lodowatych kąpieli. 

 W poprzednim sezonie grupka 

zapaleńców liczyła zaledwie trzy 

osoby, jednak podczas tegorocznej 

zimy amatorów kąpieli w przeręblu 

przybyło i obecnie grupa liczy około 

10 członków. W związku z tym po-

wstał pomysł, by założyć 

(nieoficjalny) klub i wymyślić dla 

niego odpowiednią nazwę. Tak więc 

od sezonu 2013-2014 istnieje Żołyń-

ski Klub Morsów, o pasującej do 

morsowania nazwie: „Alaska”.       

 Każde miejsce, w którym wody 

jest przynajmniej do wysokości pasa 

i w którym da się wykuć przeręblę, 

sprawia morsom wiele radości. Na 

szczęście w Żołyni nie brakuje ta-

kich miejsc. Spotykamy się regular-

nie dwa razy w tygodniu, najczęściej 

w środy i niedziele. Jest to uzależ-

nione od wolnego czasu, którym 

morsy dysponują danego dnia. Nie-

którzy najchętniej morsowaliby co-

dziennie, jednak organizm potrzebu-

je kilku (2-3) dni na regenerację.   

 Jak się przygotować do morsowa-

nia? Przede wszystkim psychicznie - 

to najważniejsze - trzeba przełamać 

naturalny strach przed nieznanym. 

Przed kąpielą należy być wypoczę-

tym, z dobrym samopoczuciem i 

kilka godzin po posiłku. Wbrew po-

zorom nie trzeba  się wcześniej har-

tować np. zimnym prysznicem, za-

nim człowiek zdecyduje się na zosta-

nie morsem. 

 Przed wejściem należy się roz-

grzać, a najlepszym sposobem na to 

jest krótki bieg, pajacyki, przysiady, 

rozciąganie, które spowodują pod-

niesienie ciśnienia krwi i szybsze 

tętno. Jest to ważne ponieważ jedną 

z pierwszych rzeczy, jakiej doświad-

czamy zanurzając się w bardzo zim-

nej wodzie, jest odpowiedź organi-

zmu na szok termiczny. W miarę 

wchodzenia do wody zwiększa się 

tętno oraz prędkość oddechu, do ta-

kiego stopnia jak przy szybkim bie-

gu. 

 Potem tylko spodnie w dół i do 

wody! Należy wchodzić spokojnym 

ale zdecydowanym krokiem. Nie 

powinno się morsować w pojedynkę 

i dlatego wszystkie morsy - także z 

Alaski są gatunkiem stadnym i towa-

rzyskim. Wchodzimy po szyję, nie 

mocząc głowy, co twardsi zanurzają 

dłonie, które obok palców u stóp są 

najszybciej wychładzającą się czę-

ścią ciała. Długość pobytu w wodzie 

dla każdego z nas jest różna - prze-

ciętnie wynosi kilka minut. Wszyst-

ko zależy od "stażu" morsa, tempera-

tury powietrza i wody oraz samopo-

czucia danego dnia. Trzeba wziąć 

pod uwagę, że mimo iż woda wy-

chładza dużo bardziej niż powietrze 

(prawie 25 razy więcej), zagrożenie 

hipotermią jest niewielkie, jeżeli nie 

będziemy przebywać w niej zbyt 

długo. Należy z niej wyjść zanim 

zaczniemy odczuwać skutki prze-

chłodzenia organizmu. W ostatecz-

ności organizm sam nam podpowie, 

kiedy kąpiel przestaje być przyjem-

nością. A że przyjemnością jest żo-

łyńskie morsy zgodnie potwierdzą. 

 Zanurzenie się na kilka minut jest 

silnym bodźcem termicznym, w wy-

niku czego dochodzi do skurczu po-

wierzchownych naczyń krwiono-

śnych. Krew wycofuje się do naczyń 

położonych głębiej, poprawiając krą-

 Żołyńskie morsy 
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żenie w wewnętrznych narządach.  

Skóra przy okazji tężeje i sprawia 

wrażenie jakby była z gumy. Po wyj-

ściu z wody i ponownej rozgrzewce, 

już w normalnej temperaturze, do-

chodzi do reakcji odwrotnej - silnego 

ukrwienia skóry (która staje się moc-

no zaczerwieniona), stawów skoko-

wych i kolanowych. W ten sposób 

poprawia się ich odżywienie i rege-

neracja. Pod wpływem zimna docho-

dzi do zmian w przewodnictwie ner-

wowym, co zmniejsza dolegliwości 

bólowe np. stawów. Ponadto zimne 

kąpiele poprawiają krążenie oraz 

normalizują poziom cholesterolu i 

cukru we krwi. Morsowanie wzmac-

nia także odporność organizmu na 

chłód i wirusy. Morsy rzadko zapa-

dają na przeziębienia czy grypę. Je-

żeli już to nastąpi, ich przebieg jest 

łagodniejszy, a powrót do zdrowia 

szybszy. Takiej „zaprawy” mogą 

próbować osoby zdrowe, które nie 

chorują na serce czy inne choroby 

układu krążenia - lista przeciwwska-

zań nie jest długa. Dla pań ważną 

może być informacja, że kąpiele w 

lodowatej wodzie pomagają pozbyć 

się cellulitu oraz są pomocne w od-

chudzaniu. Dlaczego? Odpowiedź 

jest prosta - pobyt w zimnej wodzie 

jest związany z większym wydat-

kiem energetycznym, ponieważ or-

ganizm potrzebuje więcej energii, by 

utrzymać temperaturę ciała. Stąd też 

w aktywnym sezonie można stracić 

parę zbędnych kilogramów. Nato-

miast skóra po regularnych kąpie-

lach jest w zdecydowanie lepszej 

formie. „Foczki” (sympatyczne okre-

ślenie morsujących pań) twierdzą 

ponoć, że dzięki temu wyglądają jak 

po odnowie biologicznej. 

 W zależności od przyjętej strate-

gii członkowie Alaski stosują jedno-

razowe wejście do przerębla lub też, 

po pierwszej kąpieli, wychodzą na 

brzeg i po krótkim, rozgrzewającym 

biegu, decydują się na ponowne 

morsowanie. Chętni pomiędzy kolej-

nym wejściem (oczywiście jeżeli 

warunki pogodowe na to pozwalają) 

nacierają się śniegiem, dla zwiększe-

nia stopnia wychłodzenia, po czym 

wchodzą ponownie do wody. 

 Po wszystkim szybko się wycie-

ramy, ubieramy w ciepłe ciuchy 

(dodatkowo można delektować się 

ciepłą herbatą) i - ciesząc się końską 

dawką endorfin - wykonujemy około 

3 kilometrowy bieg okolicznymi 

lasami, w celu podniesienia tempera-

tury ciała, a przy okazji ogólnej kon-

dycji. Należy pamiętać, że nawet po 

wyjściu z wody, temperatura ciała 

ciągle jeszcze spada. Dlatego po 

wyjściu na brzeg ubieramy się jak 

najszybciej. Do dyspozycji mamy 

zaledwie kilka minut (zwłaszcza 

przy większych mrozach i silnym 

wietrze), podczas których organizm 

nie odczuwa chłodu. Jeżeli byliśmy 

zbyt długo w wodzie lub zwlekamy 

z ubraniem się, może nas spotkać 

przykra niespodzianka i nie będzie-

my w stanie nawet zasznurować bu-

tów. Lepiej więc zachować rozwagę 

i umiar, a radość z kąpieli będzie 

dużo większa. 

 Jak już zostało wspomniane, mor-

sy są z natury towarzyskie, więc i 

Żołyński Klub Morsów „Alaska” 

organizuje co jakiś czas (po morso-

waniu), integrujące członków klubu 

spotkania przy ognisku, gdzie przy 

dźwiękach gitary pieczemy kiełbaski 

i dobrze się bawimy. 

 Do klubu niestety nie należy jesz-

cze żadna foczka, czyli przedstawi-

cielka płci pięknej. W związku z tym 

zachęcamy odważne panie do wstą-

pienia w nasze szeregi. Może warto 

się zdecydować? Kto nie spróbuje, 

nigdy się nie przekona do pozytyw-

nych właściwości zimnych kąpieli. 

A więc, parafrazując słowa poety: 

„Śpieszmy się kochać zimę, tak 

szybko odchodzi”. 

 

Sławomir Jańczak 
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Oświata 

Od juniora do seniora 
Karnawał w Żołyni Dolnej 

S tyczeń i luty to nie tylko miesią-

ce wytężonej pracy w szkole, ale 

również okazja do bardzo przyjem-

nych spotkań i zabawy. Trwa prze-

cież karnawałowe szaleństwo, które 

nie omija Żołyni Dolnej i 

szkoły „Dwójki”.  Nauka 

przez wspólną zabawę, 

przeżywanie wydarzeń 

kulturalnych i integracja 

pokoleniowa są bardzo 

ważne dla wszechstronne-

go rozwoju jednostki. To 

przecież wychowanie mło-

dego pokolenia do umie-

jętnego i odpowiedzialne-

go funkcjonowania w spo-

łeczeństwie jest dla szkoły 

istotnym wyzwaniem. 

 Dlatego już w sobotnie 

popołudnie 18 stycznia 

rozpoczął się długo ocze-

kiwany przez uczniów 

czas pląsów i bezstresowej zabawy, 

czyli zabawa choinkowa. Dziew-

czynki w balowych sukienkach, 

chłopcy również wystrojeni jak nale-

ży doskonale wczuwali się w rytm 

muzyki. Rumiane i roześmiane buzie 

dzieci w blasku kolorowych świateł 

wyglądały bajecznie. Beztroska, we-

soła zabawa w poczuciu bezpieczeń-

stwa, okraszona smakowitościami, to 

jest niezapomniany smak dzieciń-

stwa.  

Na imprezie tej nie zabrakło rodzi-

ców, którzy bardzo chętnie i licznie 

przychodzą co roku. Przygotowują 

dla swoich pociech różne smakołyki, 

bo przecież kanapki na choince 

szkolnej smakują najlepiej. Ich obec-

ność jest istotna i mile widziana pod-

czas takich wydarzeń. Taka okazja 

do „luźnych” rozmów z nauczyciela-

mi-wychowawcami sprzyja pozna-

waniu środowiska szkoły i budowa-

niu pozytywnych, wzajemnych rela-

cji. 

 Już po odpoczynku, czyli feriach 

zimowych uroczystość o wymiarze 

środowiskowym – Dzień Babci i 

Dziadka. Na zaproszenie odpowie-

działo i przybyło do szkoły nie 

mniej, nie więcej tylko 100  senio-

rów rodzin. Atmosfera uroczysta i 

pełna oczekiwania udzielała się 

wszystkim: uczniom, nauczycielom, 

rodzicom i gościom. Po serdecznym 

powitaniu przez p. dyrektor szkoły, 

nadszedł czas na bogaty program 

artystyczny. Na scenie zaprezento-

wali się uczniowie klas młodszych 

„wychwalając” siebie jako wspania-

łych wnuków bardzo kochających 

swoich dziadków. Szczerze i ciepło 

wypowiedziane słowa płynęły 

wprost do serc adresatów. Trudno 

było ukryć wzruszenie, a niektórzy 

dziadkowie głośno wyrażali miłość i 

uwielbienie dla swoich wnuków. 

Życzeń, całusów i uścisków było 

mnóstwo. Prawdą jest przecież, że 

wnuków kocha się bardzo – inaczej 

niż swoje dzieci. Młodzi aktorzy 

przeobrażeni w bajkowe postacie 

zaprezentowali „Królewnę Śnieżkę”, 

a taniec krasnoludków, to dopiero 

było coś! Natomiast przedstawienie 

„Maryna gotuj pierogi” rozbawiło 

wszystkich, bo pomimo usilnych 

starań i zabiegów Jaśka Maryna nie 

ugotowała mu pierogów – nie umia-

ła. Następnie przemknął „Szkolny 

autobus”  wykonany w języku an-

gielskim przez dzieci ze świetlicy. 

Nawiązując jeszcze do atmosfery 

Świąt Bożego Narodzenia chór 

szkolny wykonał kilka kolęd. Uro-

czystość tę swoim występem uświet-

nił zespół obrzędowy „Dolany” 

przedstawiając „Staropolską wigi-

lię”. Najmłodszym dzieciom najbar-

dziej podobała się zabawa w słomie, 

której nie mogły sobie odmówić. 

Oprócz gromkiego „Sto lat, sto 

lat…” były i słodkości dla wszyst-

kich obecnych, o które zadbali rodzi-

ce uczniów.  

Ta wspaniała uroczystość odbyła się 

dzięki pracy nauczycieli: Małgorzaty 

Lizak, Lucyny Dudek, Danuty Kuli-

kowskiej, Marka Millera oraz przy 

współudziale Sylwii Wal i Marty 

Lisowskiej. 

 Bal karnawałowy dla przed-

szkolaków z przedszkola w Żołyni – 

oddziału przy  ul. Białobrzeskiej to 

kolejne ważne wydarzenie w Żołyni 

Dolnej. Wśród dzieci w przedszkolu 

ogromne podniecenie, bo jadą do 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Żołyni 

na zabawę, i to autobusem. W szkole 

zaś przygotowania na przyjęcie ma-

łych gości przeplatają się z nauką i 

wszystko gra. W czwartkowe przed-

południe przedszkolaki wraz z panią 

dyrektor i nauczycielkami zjawiają 

się w szkole. Są pełni oczekiwań i 

chęci do zabawy ze starszymi kole-

gami. Ta nowa sytuacja tylko trosz-

kę na początku wprawia ich w lekkie 

osłupienie. W scenerii mnóstwa falu-

jących nad głowami serc rozpoczyna 

Pierwszaki składają życzenia 



Fakty i Realia - gazeta żołyńska             o 

Nr 2 (184) luty 2014 

9

się zabawa. Na początku oglądają 

przedstawienie o królewnie Śnieżce, 

które wykonali uczniowie kl. II i kl. 

III. Gra aktorów jest bardzo dobra i 

przemawia do dzieci, bo patrzą z 

otwartymi buziami. Uroku dodaje 

bogaty i kolorowy wystrój sceny. Po 

pełnym wrażeń przedstawieniu 

chwila wytchnienia – trzeba się 

wzmocnić na ciele. Początkowa tre-

ma dawno już zniknęła i jest super! 

Zabawa nabiera tempa. Jeszcze 

„Szkolny autobus” po drodze i trud-

no usiedzieć. Teraz dopiero się za-

częło! Duża sala, muzyka, pani coś 

mówi do mikrofonu i można się ba-

wić. Tutaj jest dużo miejsca, nawet 

dla setki dzieci. Koleżanki ze star-

szych klas udają jakieś postacie baj-

kowe. Zagadki i przedmioty wyjmo-

wane z zaczarowanego kuferka nie 

mają tajemnic dla przedszkolaków. 

Pojawiające się na ekranie z rzutnika 

mulimedaialnego zwierzątka są do-

skonale rozpoznawane. Zabawy: 

„Niedźwiedź”, „Idzie stonoga”, czy 

„Pociąg” to dopiero frajda. Baba 

Jaga patrzy, czy nie? Co tam, jak się 

uda. Uśmiechnięte, zaczerwienione 

buzie krążą po całej sali, próbując 

stosować się do jakichś magicznych 

zaklęć. Zabawa jest wyśmienita, a 

małe „szaleństwo” robi wrażenie, aż 

miło popatrzeć. „Kaczuszki” wszy-

scy umieją tańczyć. Dla dzieci nie 

ma barier i to jest ich urok. Czas 

szybko upływa na dobrej zabawie. 

Na zakończenie pamiątkowa kartka 

ze szkoły do kolorowania i zaprosze-

nie do ponownych odwiedzin.  

Spotkanie karnawałowe przygotowa-

ły p. Sylwia Wal i p. Małgorzata 

Lizak 

 Walentynki – 14 luty. Nazwa 

tego święta pochodzi od św. Walen-

tego, którego wspomnienie liturgicz-

ne w kościele katolickim obchodzo-

ne jest również tego dnia. Dzień ten 

stał się okazją do obdarowywania się 

drobnymi upominkami. Zwyczajem 

jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne.  

W przeddzień tego dnia odbyła się 

dyskoteka walentynkowa. Jednak 

uczniowie dopiero w piątek wczuli 

się w potęgę piękna tego święta. 

Czwartaki wraz z wychowaczynią p. 

Mirosławą Burghardt okazali się 

bardzo pomysłowi organizując jego 

obchody. Oprócz poczty walentyn-

kowej, były różne konkursy z serca-

mi, zawody z sercami, wybór naj-

sympatyczniejszych dziewcząt i 

chłopców oraz piosenki o miłości w 

wykonaniu samych uczniów. Domi-

nowała czerwień w stroju i wystroju. 

Mnóstwo serc i życzliwości było 

tego dnia z życzeniami, aby taki był 

cały rok. Naprawdę miło było sły-

sząc: 

-  Proszę pani, ja dostałem 10 walen-

tynek i co tu pisze: Kocham Cię! 

- Jaka piękna kartka, same serca i 

wierszyk dla mnie – ciekawe, który 

to chłopiec? 

- A ty wysłałeś kartkę Oli, przecież 

ją kochasz! 

I takie dialogi trwały, i trwały, a ile 

było pozytywnych emocji wśród 

uczniów. Warto było na nich popa-

trzeć! Taką atmosferę zanieśli do 

swoich rodzinnych domów.  

 Nagłośnienie i oprawa muzyczna 

imprez i uroczystości – p. Marek 

Miller. 

dyrektor szkoły 

 Jolanta Kuras 

PODZIĘKOWANIE 
 

S erdecznie i z całego serca dziękujemy: Wójtowi i Urzędowi Gminy Żołynia, Opiece Społecznej, Dyrek-

torowi Banku Spółdzielczego, Księdzu Proboszczowi, Sołtysowi, Prezesowi i pracownikom Zakładu 

Komunalnego, Panu Stanisławowi Kilian - właścicielowi firmy „Kilianex”, Akcji Katolickiej, Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury i Grupie „Dolany”, Stowarzyszeniu Kobiet, Straży Pożarnej, rodzinie, sąsiadom i 

wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali i wspierają nas dobrym słowem, darami i datkami oraz 

pomocą pod każdą postacią. Msza św. w intencji darczyńców została odprawiona 18.02.2014 r. 

Wdzięczna rodzina, Teresa i Kazimierz Wróbel z Zakącia 

Królewna Śnieżka i krasnoludki 
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Myśliwi pamiętają o zwierzętach 

Z ima jest ulubioną porą roku, 

zwłaszcza dla miłośników 

„białego szaleństwa”, ale jeżeli jest 

sroga i mroźna przysparza nam 

wszystkim wielu kłopotów. W tym 

roku jak do tej pory nie ma powo-

dów do narzekań, ponieważ zima 

jest bardzo przyjazna i  łagodna. 

 Jednak mimo wszystko jest to 

trudny okres dla zwierząt i dlatego 

też co roku myśliwi Koła Łowieckie-

go „Kuropatwa” w Żołyni organizu-

ją dla nich akcje dokarmiania. Zgod-

nie z ustaleniami wewnątrz koła, co 

tydzień w każdą  sobotę, poszczegól-

ni myśliwi mają dyżur w ramach 

którego objeżdżają  teren należą-

cy do koła i zaopatrują zwierzynę 

w karmę. Trasa takiego objazdu 

wynosi co najmniej 50 km i trwa 

około 3 godziny. Do tej pory na 

dokarmianie zwierząt przezna-

czono 9 ton owsa, około 5 ton 

pszenżyta i siana, 1,5 tony ku-

kurydzy, 1 tonę rzepy oraz 700 

kg kasztanów i żołędzi dla da-

nieli. Na uwagę zasługuje tutaj 

fakt, że 400 kg kasztanów i żołę-

dzi zebrali na potrzeby koła 

członkowie LOP ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Żołyni, a szcze-

gólnie wyróżniły się uczennice 

klasy IV – Gabriela Cedzidło i 

Paulina Zipser. Na jedną z ta-

kich akcji dokarmiania udali się  

z myśliwymi p. Henrykiem Ma-

zurkiem – łowczym  i p. Konra-

dem Cedzidło  uczniowie ze SP 

nr 2 w Żołyni wraz z opiekunem 

p. Lucyną Dudek. Mimo 12 – 

stopniowego mrozu uczniowie dziel-

nie towarzyszyli myśliwym i dziar-

sko nosili karmę do paśników i pod-

sypów. Niezwykle miłym widokiem 

były zwierzęta, które, gdy tylko wy-

czuły nieobecność ludzi natychmiast 

podchodziły do paśników, by zjadać 

przyniesione im smakołyki. Młodzi 

przyrodnicy z koła LOP  w SP nr2  

mają również ustalone dyżury dokar-

miana i według harmonogramu do-

starczają karmę do paśników w lesie 

i podyspu dla bażantów i kuropatw  

znajdującego się obok szkoły. W 

pomoc zwierzętom bardzo zaangażo-

wały się także dzieci z kl. 1 – 3, któ-

re pod okiem swych wychowawczyń 

zorganizowały dwie akcje „Mikołaj 

dla zwierząt” i „Wigilia dla zwie-

rząt”. Pomoc i zaangażowanie się 

uczniów w akcje dokarmiania zosta-

ły docenione przez zarząd K.Ł. 

„Kuropatwa”, który w sobotę 8 lute-

go 2014 r. zorganizował dla wszyst-

kich członków koła  kulig. Był on 

oczywiście połączony z akcją dokar-

miania oraz ogniskiem i pieczeniem 

kiełbasy, która w środku lasu wyjąt-

kowo smakowała. 

Podkreślając pracę i wkład myśli-

wych w pomoc zwierzętom w prze-

trwaniu zimy, należy wspomnieć o 

tych, którzy sami bezinteresownie 

pamiętają o nich organizując dla 

nich indywidualnie dokarmianie. 

Przykładem takiego postępowania 

może być tutaj myśliwy p. Henryk 

Drążek, który codziennie, każdej 

zimy karmi dzikie kaczki  obok swo-

jego domu na rzece Żołyniance. 

Zima wprawdzie powoli zbliża się 

do końca, ale w każdej chwili może 

nas jeszcze niemile zaskoczyć, dlate-

go też musimy być czujni i otwarci 

na potrzeby tych, którzy w lesie 

oczekują naszej pomocy. Obserwu-

jąc jednak takie zaangażowanie, mo-

bilizację i pracę  myśliwych na prze-

strzeni kilku lat, śmiało można 

stwierdzić, że zwierzęta o swój los 

zimą mogą być spokojne. 

Lucyna Dudek 

 

 P.S.  Składam wyrazy szczerego 

podziękowania Zarządowi i łowcze-

mu K.Ł „ Kuropatwa” w Żołyni p. 

Henrykowi Mazurkowi za zorgani-

zowanie kuligu i poświęcony nam 

czas. 

Gminna Biblioteka Publiczna  

w Żołyni zaprasza 

wszystkich chętnych  

z terenu Gminy Żołynia 

do włączenia się  

w działalność grupy seniorów 

zrzeszonych przy  

GBP w Żołyni 

  Szczegółowe informacje  

w bibliotece oraz pod nr tel. 

17 224 30 48 

 Akcję dokarmiania zakończyło wspólne ognisko 
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Kolędy czar... 

W  święto Trzech Króli wnętrze 

żołyńskiej świątyni roz-

brzmiewało dźwiękami pięknych 

kolęd i pastorałek. Ten niezwykły 

koncert przygotowała żołyńska or-

kiestra dęta. W jej wykonaniu usły-

szeliśmy zarówno znane wszystkim 

utwory, jak również ciekawe aranża-

cje współczesnych pastorałek i bożo-

narodzeniowych standardów mu-

zycznych. Orkiestrze towarzyszyli 

również: znana żołyńska wokalistka 

Anna Śliwa oraz księża: Leszek Do-

part (gitara i wokal) oraz Rafał Szy-

kuła (instrumenty klawiszowe). W 

wykonaniu tego tercetu zabrzmiały 

niezwykłe utwory o głębokiej treści, 

m.in. „Przylecieli anieli”, „Kolęda 

dla nieobecnych” czy „Tobie, mały 

Panie”. Całość koncertu dostarczyła 

słuchaczom wielu artystycznych 

wzruszeń i była doskonałą formą 

promocji naszych artystów. A nie-

zwykły czar kolęd na długo pozosta-

nie w naszych sercach… 

Red. 

Jasełek czas 

D nia 02.02.2014r. o godz. 17.00 

w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół im. Adama Mickiewicza w 

Żołyni odbyły się jasełka bożonaro-

dzeniowe. Jak wiemy, Boże Naro-

dzenie jest dla nas wszystkich cza-

sem  szczególnym, więc postanowi-

liśmy przypomnieć mieszkańcom 

naszej miejscowości o wydarze-

niach, które miały miejsce tysiące lat 

temu. Jasełka zostały przygotowane 

głównie przez młodzież naszej szko-

ły ale także absolwentów naszego 

gimnazjum pod opieką księdza wika-

riusza Grzegorza Kwitka. 

 Do każdego aktu widzów wpro-

wadza narrator (Natalia Urban). W 

pierwszym akcie przedstawienia w 

kontakcie stanęły dwa światy-niebo i 

piekło. Archanioł Gabriel (Gabriela 

Fus) wraz z  innymi archaniołami 

(Katarzyna Kochman i Justyna Pszo-

na) przypominają, że wszystkich 

czeka wiele pracy w szopce na zie-

mi. Do pomocy chętny jest także 

mały aniołek (Patrycja Urban), który 

rozpatrzeniu wszelkich za i przeciw 

dostaje możliwość pomocy w szop-

ce. Ze względu na swoje  niewielkie 

skrzydła gubi się on podczas lotu. 

Drogę pomaga mu odnaleźć młody 

diabełek (Agnieszka Leja), który za 

okazanie serca zostaje ukarany, a 

następnie wygnany z piekła przez 

Lucyfera (Klaudia Fus). 

 W akcie drugim oglądamy grupkę 

pasterzy (Patryk Mach, Krystian Lo-

renc, Karolina Kosior, Wiola Urban, 

Olga Bandrowska) rozmawiających 

przy ognisku o ciężkim życiu. Znaj-

dują oni młodego ciemnoskórego 

człowieka przedstawiającego się ja-

ko Jaśko Rokita (Dominika Daniele-

wicz), który twierdzi, że był diabłem 

lecz został skazany za okazanie serca 

w potrzebie. Niedowierzający paste-

rze naśmiewają się z niego. Wtem 

pojawiają się anieli (Izabella Mły-

nek, Monika Rumianek, Wiktoria 

Mach, Klaudia Litwin) i przekazują 

im nowinę o narodzeniu Pana tuż 

niedaleko, w stajni pod Betlejem. 

Wszyscy wyruszają w drogę, by od-

dać pokłon Królowi. 

 W akcie trzecim, jesteśmy świad-

kami rozmowy Heroda (Krystian 

Natoński) ze śmiercią (Katarzyna 

Kochman). Śmierć przybywa do pa-

łacu króla, by go zabić, gdyż jest już 

na ziemi Bóg-człowiek który jest 

świata Królem. Herod nie chce jed-

nak tak łatwo się poddać i oddać 

swojego życia, dlatego jest w stanie 

zrezygnować z całego swojego do-

bytku, by dalej królować. Śmierć 

dostaje nagłe wezwanie i odchodzi 

lecz przed tym uprzedza go, że wróci 

wnet po jego głowę. Heroda odwie-

dzają też diabeł Boruta (Weronika 

Hader) i diabeł Azazel (Katarzyna 

Zipser) przekonując go by zabił 

wszystkie dzieci w okolicy, a wtedy 

znów będzie jedynym królem. W 

zamian za pomoc diabłów podpisuje 

cyrograf gwarantujący piekłu jego 

duszę. 

 W akcie kolejnym, czwartym, 

widzimy wreszcie strudzonych wę-

drówką  Maryję (Gabriela Węgrzyn) 

i Józefa (Sławomir Nowak). Do szo-

py za gwiazdą podążają także Trzej 

Królowie (Łukasz Dyrda, Adam Fo-

ryt, Patryk Turosz) i Żyd Icek (Karol 

Dąbek). Pasterze, Królowie i Icek 

składają pokłon Dzieciątku. W mię-

dzyczasie wpada również śmierć z 

pokłonem i uprzedza wszystkich 

przed nadchodzącymi kłopotami. 

 Pastuszkowie  w betlejemskiej szopce 

Kultura 
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„Każdy serca dar wielką wartość ma”…   

- spotkanie noworoczne Seniorów 

Z a oknem biało, cicho, niebo 

rozświetlone gwiazdami. A u 

nas choinki błyszczą, na nich mru-

gają kolorowe światełka i zapraszają 

w gościnę do siebie. Płoną świeczki 

symbolizujące betlejemski ogień – 

ogień, który ma przynieść ciepło i 

rozgrzać nasze serca. Pytamy: jakie 

Betlejem zabierzemy do naszych 

bliskich, do rodzin, przyjaciół, zna-

jomych. 

 W takim to świątecznym nastro-

ju pełnym ciepła i życzliwości od-

było się dnia 1 lutego 2014 roku 

noworoczne spotkanie seniorów. 

Cieszymy się, że mogło się ono od-

być w Zespole Szkół w Żołyni. 

Dziękujemy panie dyrektorze! 

 Uroczystość rozpoczęła 

pani dyrektor Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Żoły-

ni Małgorzata Babiarz po-

witaniem zaproszonych 

gości w osobach: dyrektora 

Zespołu Szkół w Żołyni 

pana Stanisława Panka, 

Wójta Gminy Żołynia An-

drzeja Benedyka oraz Prze-

wodniczącą Rady Gminy 

Stanisławę Czech. „Starszą 

młodzież” (seniorów) ser-

decznie przywitał pan Sta-

nisław Panek gratulując 

powstania Klubu Seniora. 

 Program przygotowała i nad cało-

ścią czuwała pani Halina Olszewska. 

Składał się on z dwóch części. 

Pierwszej zatytułowanej  „Serca dar” 

i drugiej: „Więcej miłości”. 

 Warto wskazać, że program ten 

pełen głębokich treści o tym co pięk-

ne,  dobre i miłe sercu prezentowali 

seniorzy:  Z. J. Hozerowie, J. E. Rzą-

sowie, Z. J. Plisiowie, A. Młynek, A. 

Surowiecka, E. Kątnik, A. Marcinek, 

Z. Babiarz, H. Młynek, M. Mach, J. 

Kwiatek, T. Wawrzaszek.  Pięknie 

też występowały nasze dzieciaczki, 

„aniołki”, „dobre duszki”. Miło nam, 

że byliście razem z nami: U. Cisek, 

K. Szewczyk, Z. Foryt, O. Chomik,  

K. Babiarz. 

 Wspaniałymi aktorami i solistami 

okazali się: państwo J. E. Rząsowie, 

pan. J. Pliś, J. Z. Hozerowie,  pani E. 

Kątnik i pani M. Babiarz. 

Dziękujemy i gratulujemy talentu. 

Na koniec wszystkich porwała i za-

chwyciła inscenizacja z Marylą Ro-

dowicz (Marek Mach) i jej piosenką: 

„ Ech mała -nie szalej”. 

 Z kuchni dolatywał zapach ciast i 

gotujących się potraw przygotowa-

nych pod nadzorem pani Z. Babiarz, 

które zjedliśmy z apetytem. 

 Do stołu podawały miłe, sympa-

tyczne licealistki: Weronika Kwia-

tek, Regina Tkacz i Jolanta Bożek. 

Serdecznie Wam dziękujemy. 

 Dużo starannej pracy w przygoto-

wanie nagłośnienia włożyli pani An-

na Niemiec i pan Roman Szpilka, a 

w organizacji techniczno- gospodar-

czej pomagał nam pan T. Wawrza-

szek. Dziękujemy też pani Marii 

Karp za piękną, wykonaną 

artystycznie i z polotem 

scenografię. 

 Jesteśmy pod silnym 

wrażeniem spotkania. 

Wszyscy śpiewali i bawili 

się razem z nami. Wciąż 

jeszcze w uszach naszych 

brzmią jak życiowe motto 

słowa piosenek: 

„Nie zapomnijmy tego” bo 

„każdy serca dar wielką 

wartość ma bo nadzieję 

niesie tam gdzie ludzka 

płynie łza”. 

Aleksandra Młynek 

Nagle pojawiają się diabły chcąc 

zabić Świętą Rodzinę lecz powstrzy-

muje ich Icek rewelacyjną promocją 

nowych kopyt! W tym samym czasie 

Jaśko wyznaje aniołkowi (Gabrysia 

Chołubek) sekret święconej wody. 

Skropione nią diabły uciekają, a 

wszyscy cieszą się ze zwycięstwa. 

Przybywają też wezwani wcześniej 

archaniołowie. Rozpoznają w Jaśku 

diabła i chcą go schwytać lecz mały 

aniołek opowiada im całą jego histo-

rię.  W  podziękowaniu za pomoc 

Jaśko Rokita  zostaje aniołem i do-

staje skrzydła. 

 Cała ta historia skłania nas do 

przemyśleń, do pomocy i nawracania 

się, byśmy byli lepszymi ludźmi. 

 Takie przedsięwzięcie jak jasełka 

wymaga pomocy i poświęcenia wie-

lu osób dlatego chcemy podzięko-

wać wszystkim, którzy przyczynili 

się do tego, że przedstawienie mogło 

dojść do skutku. Dziękujemy pra-

cownikom GOK w Żołyni na ręce 

pani dyrektor Magdaleny Kątnik – 

Kowalskiej za udostępnienie stro-

jów, świateł i wykonanie plakatów. 

Paniom Marii Karp i Danucie Kuli-

kowskiej za wypożyczenie strojów, 

panu Romanowi Szpilce za nagło-

śnienie naszych jasełek oraz Marcie 

Stopyrze, dzielnie walczącej ze zło-

śliwością rzeczy martwych. Na ko-

niec dziękujemy wszystkim, którzy 

znaleźli trochę czasu by pooglądać 

nasze jasełka. Mamy nadzieję, że 

przyniosły wiele pozytywnych prze-

myśleń. 

 

 Datki złożone podczas przedsta-

wienia zostaną przekazane na potrze-

by młodych aktorów. 

 

Marta Stopyra 

Wspólny występ dorosłych  i dzieci 
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Dzień Seniora w Smolarzynach 

6  lutego w Domu Kultury w Smo-

larzynach po raz kolejny zorga-

nizowane zostało coroczne spotkanie 

Seniorów. Zaproszeni mieszkańcy 

przybyli w czwartkowy wieczór na 

przygotowany specjalnie dla nich 

Dzień Seniora. Powitani zostali 

przez dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury p. Magdalenę Kątnik-

Kowalską i p. Piotra Mroziaka. 

Wśród gości, oprócz zacnych Senio-

rów, znaleźli się: wójt gminy Żoły-

nia p. Andrzej Benedyk,  sołtys wsi 

oraz radna sołectwa Smolarzyny p. 

Anna Wójcik, proboszcz parafii 

Smolarzyny ks. Zygmunt Suski, dy-

rektor Szkoły Podstawowej w Smo-

larzynach p. Teresa Borcz wraz z 

gronem pedagogicznym: p. Anną 

Frączek, Joanną Leja oraz Małgorza-

tą Orłoś, prezes Ochot-

niczej Straży Pożarnej 

druh Piotr Panek. 

 Pierwszym punktem 

programu była część 

artystyczna przygotowa-

na przez dzieci z tutej-

szej szkoły podstawo-

wej oraz ich opiekunkę 

p. Małgorzatę Orłoś z 

Powiatowego Zespołu 

Ognisk Pracy Pozasz-

kolnej w Łańcucie. Re-

cytowali wiersze o ko-

chanych babciach i 

dziadkach, a także grali 

na instrumentach muzycznych. Na 

zakończenie zaprezentowali pięknie 

wykonane „Sto lat” na cześć Senio-

rów. 

 Następnie głos zabrali: wójt gmi-

ny p. Andrzej Benedyk oraz sołtys 

wsi p. Anna Wójcik. Życzyli naszym 

najważniejszym gościom uśmiechu 

na twarzy, pogody ducha, a przede 

wszystkim zadowolenia z życia. Naj-

starsi mieszkańcy wsi otrzymali 

słodkie podarunki z rąk pana wójta i 

pani sołtys. W tym roku byli to: p. 

Kazimiera Czech oraz p. Adam Bab-

ka. Odśpiewano po raz drugi głośne 

„Sto lat” oraz wzniesiono toast za 

zebranych Seniorów. 

 Po pysznej kolacji i słodkim de-

serze czas umilał zespół śpiewaczy 

„Brzeziny” z Rakszawy. Wykonali 

oni znane wszystkim przyśpiewki i 

piosenki ludowe, a także zachęcili 

naszych gości do wspólnego śpiewa-

nia. 

 Strzałem w dziesiątkę okazała się 

loteria zorganizowana przez p. Mag-

dalenę Kątnik-Kowalską. Do wygra-

nia były m.in. anioły na szczęście, 

piękne chusty, kalendarze, płyty z 

utworami muzycznymi. Ale co naj-

ważniejsze – wszystkie losy były 

wygrane. Cała akcja loteryjkowa 

była również elementem dobrej za-

bawy. 

 Kolejną częścią spotkania były 

tańce przy muzyce zespołu  

EFFECT, działającym przy tutej-

szym Domu Kultury. Zespół zapre-

zentował się w odnowionym skła-

dzie. Seniorzy z wielką ochotą pod-

rywali się do tańca wśród dźwięków 

poleczki czy walczyka. Nie zdarzyło 

się, aby parkiet pozostał pusty choć 

na krótką chwilę. Impreza trwała „do 

ostatniego gościa”. Seniorzy opusz-

czali Dom Kultury z uśmiechami na 

twarzach, dziękując za pamięć o nich 

i dobrą zabawę. 

 Dziękuję Seniorom za tak liczne 

przybycie na to spotkanie: zarówno 

stałym bywalcom, jak i tym, którzy 

zawitali po raz pierwszy. Mam na-

dzieję, iż spotkamy się za rok w tym 

samym, a nawet większym składzie. 

Życzę Wam, abyście cieszyli się każ-

dym kolejnym dniem oraz wyciągali 

z niego jak najwięcej dobrego oraz 

abyście zawsze pozostali młodzi i 

pogodni. Sto lat i jeszcze więcej! 

Składam serdeczne podziękowania 

za pomoc finansową Radzie Sołec-

kiej oraz Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Smolarzynach. 

Dziękuję również za po-

moc w organizacji Dnia 

Seniora: Stanisławie Mar-

cinów, Lucynie Mroziak, 

Dominice Mroziak, Wie-

sławowi Babce, nauczy-

cielkom z Szkoły Podsta-

wowej (wymienionym 

wyżej) oraz pracownikom 

GOK w Żołyni: Jolancie 

Piszko, Janinie Puchalik, 

Renacie Biały i Andrze-

jowi Wylaziowi. 

Piotr Mroziak Seniorzy królowali na parkiecie 

Występ zespołu Brzeziny 
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Koncert karnawałowy w Brzózie Stadnickiej 

K arnawał to tradycyjny czas 

spotkań towarzyskich i zabaw, 

a te z kolei są nieodłącznie związa-

ne z muzyką. I taką właśnie potężną 

dawkę różnorodnej, dobrej muzyki 

zaproponowali publiczności organi-

zatorzy koncertu karnawałowego, 

który odbył się 16 lutego w GOK w 

Brzózie Stadnickiej. Inicjatorami i 

organizatorami tego przedsięwzięcia 

byli: wójt gminy Żołynia p. Andrzej 

Benedyk oraz Gminny Ośrodek 

Kultury. 

 Pięknie wyremontowana sala i 

scena zostały oddane we władanie 

muzykom z zespołu śpiewaczego 

„Brzózanka”, orkiestry dętej z Żoły-

ni oraz kapeli ludowej z Łąki. 

 Na powitanie wszystkich gości 

„Brzózanka” zaśpiewała 3 utwory 

regionalnych pieśni: „Lipka”, „Ku-

kułeczka” oraz „Rybeńka”. Zespo-

łowi akompaniowali: p. Łucja Fle-

szar i p. Ryszard Źrałka. Następnie 

zaprezentowała się publiczności 

Orkiestra dęta. W pierwszej części 

jej występu usłyszeliśmy kolejno 

utwory: „The Final Countdown, 

„Marsz florentyński”, „Puzon ex-

pres”, „Mitternaht in Moskau”, 

„Bayrische polka”, „Sobótka”. 

 Orkiestra powstała 3 lata temu z 

inicjatywy wójta gminy p. Andrze-

ja Benedyka. Dzięki jego wsparciu 

i osobistemu zaangażowaniu zespół 

szybko się rozrastał i poszerzał swój 

repertuar. Warto przypomnieć, że 

pierwszy skład, który zagrał inaugu-

racyjny koncert kolęd w żołyńskim 

kościele to było 10 osób. Dziś orkie-

stra liczy ich ponad 30! Dyrygentem 

i kierownikiem artystycznym zespo-

łu jest p. Wojciech Kuś, który uczy 

również gry na instrumentach dę-

tych. Nad organizacyjną stroną pracy 

orkiestry czuwa p. Jan Mazurek. 

Stały rozwój artystyczny, doskonale-

nie techniki i poszerzanie repertuaru 

orkiestry jest najlepszym dowodem 

na to, że trzej wspomniani panowie 

są w swych działaniach niezwykle 

skuteczni. Wyrazy 

uznania należą się 

również muzykom, 

którzy reprezentując 

kilka pokoleń arty-

stów bardzo wspiera-

ją się nawzajem. 

 Następnie swój 

program artystyczny 

zaprezentowała kape-

la ludowa z Łąki. 

Zespół istnieje od 

2002 r., a w obecnym 

składzie występuje 

od dwóch lat. Kapela 

zachwyciła publiczność żywioło-

wym wykonaniem poleczek, obe-

rków i wesołych przyśpiewek. So-

listka zespołu nawiązała doskonały 

kontakt z widownią co przełożyło się 

na wspólne śpiewanie i radosne żar-

ty. 

 W drugim wejściu orkiestra za-

prezentowała ciekawe aranżacje 

utworów: „Moon River”, Wiosenne 

medytacje z rep. Zespołu „Skal-

dowie”, „New York, New York”, 

„One moment in time”, „The Flinsto-

nes”, „Y.M.C.A.” 

 Na zakończenie koncertu i poże-

gnanie z publicznością  ponownie 

zagrała kapela z Łąki. Publiczność, 

wprowadzona w iście karnawałowy 

nastrój gorąco oklaskiwała wszyst-

kich wykonawców, domagając się 

bisów. Ponad 2-godzinny koncert 

przebiegał we wspaniałej taneczno-

radosnej atmosferze. Mam nadzieję, 

że wszyscy jego uczestnicy będą dłu-

go i mile go wspominać.   

 

Magdalena Kątnik-Kowalska 

 

 

 P.S. Zapraszamy wszystkich chęt-

nych, a przede wszystkim dzieci i 

młodzież do nauki gry na instrumen-

tach dętych. Lekcje prowadzą: p. 

Wojciech Kuś – instrumenty dęte 

blaszane oraz p. Maciej Zeszut – in-

strumenty dęte drewniane. Wszyst-

kich chętnych prosimy o kontakt z p. 

Wojciechem Kusiem lub p. Janem 

Mazurkiem pracownikiem UG w 

Żołyni. 

Występ Brzózanki, fot. J.Tomczyk 

Przedstawiciele władz samorządowych,  

fot. J.Tomczyk 
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Drodzy Honorowi Dawcy Krwi z Żołyni i okolic, 

przyjaciele i sympatycy naszego Klubu! 

 

Z arząd Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Doktor Sabiny Miller w Żołyni z radością i dumą informu-

je, że nasz Klub w roku 2014 obchodzić będzie 30-lecie działalności. Jesteśmy dumni z tego, że doczekaliśmy się 

tak pięknego jubileuszu. Z satysfakcją stwierdzamy, że mimo ciągłych ograniczeń przywilejów dla krwiodawców cały 

czas oddajemy cząstkę siebie to znaczy krew dla drugiego człowieka. Przyjmujemy za swoją zasadę: „Tyle człowiek jest 

wart ile może pomóc drugiemu.” W latach 1980-2000 w powiecie łańcuckim działało kilka klubów HDK PCK, w chwili 

obecnej jako jedyny pozostał nasz żołyński klub. Jest też on jednym z prężniej działających klubów w województwie 

podkarpackim, z czego jesteśmy bardzo dumni. 

 O działalności klubu i jego krwiodawcach oraz o ich osiągnięciach napiszemy w następnych numerach Faktów. 

Wszystkich nowych chętnych jak też członków klubu zapraszamy do siedziby klubu, która znajduje się w Urzędzie 

Gminy (w starej części budynku). P. Marek Mach prezes Klubu HDK PCK Żołynia przyjmuje w czwartki od godz. 8.00 

do 12.00. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim naszym sponsorom i sympatykom, którzy pomagają nam w naszej 

działalności. Wszystkim członkom dziękujemy za opłacanie składek i przypominamy, że można je uiścić u pani Marioli 

Szpili w kwiaciarni. 

Z espół muzyczny DKO działają-

cy przy Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Żołyni pracuje od ponad 2 lat. 

Debiutował na scenie podczas ubie-

głorocznej WOŚP, dając wspaniały 

koncert owacyjnie przyjęty przez 

żołyńską publiczność. Zespół cały 

czas pracuje nad rozszerzeniem re-

pertuaru, ale przede wszystkim nad 

doskonaleniem warsztatu poszcze-

gólnych muzyków i wokalistów. Nie 

obywa się również bez trudności. W 

ostatnich miesiącach uległ zmianie 

skład osobowy. Obecnie grupa ćwi-

czy w następującym zestawieniu (na 

zdjęciu od lewej): Monika Rumianek 

(gitara basowa), Justyna Pawlik 

(perkusja), Dominik Wróbel (wokal), 

Natalia Bzdek (gitara i wokal), Mo-

nika Kosior (gitara).  Nowy 

„narybek” w zespole to Monika Ru-

mianek i Justyna Pawlik. Mam na-

dzieję, że ich zaangażowanie w pra-

cę i muzyczny talent pozwolą zespo-

łowi DKO już wkrótce zaprezento-

wać się na koncertach organizowa-

nych przez GOK Żołynia. 

 

Magdalena Kątnik-Kowalska 

Zmiany  

w żołyńskim  

zespole DKO 

Informacja dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
 

Z akład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, informuje, iż jak wynika z Uchwały Nr XXII/168/05 

Rady Gminy Żołynia z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, odbiorca 

usług składa do Zakładu pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub 

w umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świad-

czenia usług niezwłocznie po jej wystąpieniu (§ 9 ust. 1). Ponadto, zgodnie z § 31 ww. uchwały, odbiorca zobowiązany jest do 

pisemnego powiadamiania Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu. Mając na 

uwadze powyższe, Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni wzywa do wskazania aktualnego odbiorcy usługi (właściciela, zarządcy 

nieruchomości) z tytułu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, celem prawidłowego oznaczenia strony umowy 

oraz określenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty za wykonane usługi na wystawianych fakturach. 

PREZES ZARZĄDU, Bogusław Nicpoń 

fot. J.Tomczyk 
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