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Sprawy gminy 

Budowę  

ogrodzenia 

 warto uzgodnić 

W  związku z interwencjami 

radnych gminy odnośnie 

przypadków budowy ogrodzeń naru-

szających granice nieruchomości, 

apelujemy o przekazywanie do urzę-

du gminy informacji o zamiarze 

ogradzania nieruchomości sąsiadują-

cych z działkami należącymi do 

gminy. Jest to szczególnie istotne w 

sytuacji budowy płotów od strony 

dróg, bowiem wejście z ogrodze-

niem w teren drogi prowadzi do za-

wężenia pasa ruchu, przez co powo-

duje utrudnienia w przejezdności i 

stwarza zagrożenia bezpieczeństwa 

uczestników ruchu. 

 Co prawda według aktualnie obo-

wiązujących przepisów na budowę 

ogrodzenia nie jest wymagane po-

zwolenie na budowę, a obowiązek 

zgłoszenia wymagany jest jedynie 

przy budowie ogrodzeń o wysokości 

przekraczającej 2,20 m, należy jed-

nak pamiętać, że nieuzgodnienie z 

sąsiadem przebiegu ogrodzenia mo-

że rodzić kłopoty. W przypadku na-

ruszenia granicy można liczyć się z 

postępowaniem rozgraniczeniowym 

oraz nakazem rozbiórki ogrodzenia. 

 

Waldemar Natoński 

Nowe numeracja telefonów wewnętrznych 

Urzędu Gminy oraz GOPS 

I nformujemy, że w związku z przeprowadzoną 7 kwietnia 2017 r. moderni-

zacją sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Żołyni, zmieniona 

została numeracja telefonów wewnętrznych. Numery do sekretariatu urzędu 

oraz nowe numery bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy 

oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prezentujemy poniżej, można je 

również znaleźć na stronie internetowej Gminy Żołynia (www.zolynia.pl) 

Waldemar Natoński 

SEKRETARIAT URZĘDU GMINY 

tel. 17 22 43 018 oraz 17 22 43 028 
WÓJT GMINY, łączy sekretariat 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY, tel. wew. 103 

SEKRETARZ GMINY, tel. wew. 106 

SKARBNIK GMINY, tel. wew. 107 

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY, tel. wew. 109 

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO oraz STAN. PRACY  

ds. DOWODÓW OSOBISTYCH i EWIDENCJI LUDNOŚCI, tel. wew. 004 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC oraz STAN. PRACY  

ds. KADROWYCH i BHP, tel. wew. 005 

STAN. PRACY ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ, tel. wew. 108 

STAN. PRACY ds. PODATKÓW, tel. wew. 204 

STAN. PRACY ds. OBRONY CYWILNEJ i WOJSKOWYCH, tel. wew. 202 

STAN. PRACY ds. BUDOWNICTWA  

i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, tel. wew. 203 

STAN. PRACY ds. BUDOWY i REMONTÓW DRÓG, tel. wew. 203 

STAN. PRACY ds. OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ, tel. wew. 105 

STAN. PRACY ds. OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA,  

LEŚNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ, tel. wew. 104 

STAN. PRACY ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY, PROMOCJI  

i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, tel. wew. 104 

STAN. PRACY ds. GOSPODARKI GRUNTAMI, tel. wew. 205 

INFORMATYK, tel. wew. 006 

—————————————————————————— 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
KIEROWNIK GOPS, tel. wew. 002 

KSIĘGOWOŚĆ GOPS, tel. wew. 006 

PRACOWNICY SOCJALNI, tel. wew. 007 

DANE KONTAKTOWE  

DZIELNICOWEGO REJONU GMINY ŻOŁYNIA 
 

Dzielnicowy asp. szt. Krzysztof NICPOŃ 
Rejon nr 11 (Brzóza Stadnicka, Smolarzyny, Żołynia)  

–  pok. nr 152 w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie  

tel. 17 249 03 75, tel. kom. 572 908 600,  

e-mail: dzielnicowy.lancut11@rz.policja.gov.pl 

Uwaga!  W  przypadku potrzeby pilnej interwencji Policji  

należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub  997. 

„Fakty i Realia” 

w wersji elektronicznej  

dostępne są na stronie  

www.zolynia.pl 
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H istoria współczesnego kształtu 

tzw. „Turków” w Żołyni liczy 

już ponad 30 lat. Po kilku latach nie-

obecności w kulturze „naszej małej 

ojczyzny” powróciły one odnowione 

przez naszych dziadków i ojców. 

Wspólnymi siłami założycieli i przy 

wsparciu mieszkańców Żołyni  wy-

konano przed laty 50 kompletów 

nowego umundurowania dla „Straży 

Grobowej”. Przez długie lata stroje 

służyły podczas Świąt Wielkanoc-

nych, Bożego Ciała, a także na para-

dach  w Żołyni i poza nią. Jednak 

upływ czasu zrobił swoje,  część 

strojów uległa zniszczeniu, zaś nie-

które wręcz zagubieniu. 

 W 2015 grupa „Turków” posta-

nowiła założyć stowarzyszenie,  za-

chęcając tym samym jak najwięcej 

swoich kolegów do ratowania  żo-

łyńskiej  tradycji  i dziedzictwa  kul-

turowego  wielu pokoleń. Po otrzy-

maniu wpisu do KRS członkowie 

postawili sobie ambitny cel  - odno-

wa  wyposażenia „Straży Grobo-

wej”. Dlatego też Zarząd Stowarzy-

szenia wystosował wiele pism do 

instytucji państwowych jak i prywat-

nych z prośbą o wsparcie działalno-

ści. Należy dodać, że  akcja spotkała  

się z ogromnym zrozumieniem, po-

zwoliła też na pozyskanie niezbęd-

nych funduszy. Została także zaini-

cjowana „Akcja Renowacja” w po-

staci rozprowadzanych tzw. cegiełek, 

która dała zastrzyk finansowy  w 

kwocie: 5 687,70 zł. Odzew miesz-

kańców Żołyni był bardzo pozytyw-

ny (za co niezmiernie dziękujemy!!),  

dlatego też  postanowiliśmy przepro-

wadzić  II edycję - 07.05.2017-r., by 

móc kontynuować rozpoczętą dzia-

łalność. Należy nadmienić, że pozy-

skane środki  oraz składki własne 

pozwoliły w 2017r. na wymianę:  

 1. Czapek. Zaprojektowane i wy-

konane społecznie przez członka 

stowarzyszenia Pana JACKA 

WAWRZASZKA - który ofiarował  

swoją pracę na rzecz żołyńskich 

„Turków”, by poprawić i ujednolicić 

ich wygląd. Dodatkowo przy realiza-

cji projektu pomagali: Mach Krzysz-

tof, Janusz Dawid, Wawrzaszek Mi-

rosław, Kosior Łukasz, Kosior Da-

wid, Wilczek Arkadiusz, Sroczyk 

Patryk, Pac Przemysław i inni, koszt 

przedsięwzięcia: 8267,15 zł   

 2. Szabli, pochwy do szabli i or-

łów. Te elementy zostały wykonane 

przez Pana Stanisława Nowaka z 

Jarosławia), koszt:  9000 zł 

ŻOŁYŃSKIE „TURKI” 

N a prośbę dzielnicowego dbają-

cego o poprawę bezpieczeń-

stwa w rejonie Gminy Żołynia, przy-

pominamy, że właściciele nierucho-

mości zabudowanych lub inne pod-

mioty, które takimi nieruchomościa-

mi władają, mają obowiązek umiesz-

czenia w widocznym miejscu na 

ścianie frontowej budynku tabliczki 

z numerem porządkowym. Obowią-

zek wynikający z art. 47b ustawy 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

należy wypełnić po raz pierwszy w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o ustaleniu numeru 

budynku. Na tabliczce oprócz nume-

ru porządkowego zamieszcza się 

również nazwę ulicy, a w miejsco-

wościach bez ulic albo posiadają-

cych ulice bez nazw - nazwę miej-

scowości. W przypadku gdy budy-

nek położony jest w głębi ogrodzo-

nej nieruchomości, tabliczkę z nume-

rem porządkowym umieszcza się 

również na ogrodzeniu. Zgodnie z 

art. 64. § 1. Kodeksu Wykroczeń, 

ten, kto będąc właścicielem, admini-

stratorem, dozorcą lub użytkowni-

kiem nieruchomości, nie dopełnia 

obowiązku umieszczenia w odpo-

wiednim miejscu albo utrzymania w 

należytym stanie tabliczki z nume-

rem porządkowym nieruchomości, 

nazwą ulicy albo miejscowości, pod-

lega karze grzywny do 250 złotych 

albo karze nagany. 

 Właściwe oznakowanie posesji 

ma szczególne znaczenie dla 

usprawnienia działań służb ratują-

cych zdrowie i życie oraz dbających 

o nasze bezpieczeństwo. Apelujemy 

więc o wypełnianie nałożonego na 

nas obowiązku. 

 Waldemar Natoński 

Zapewnienie numeracji porządkowej 

obowiązkiem właścicieli budynków 
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 3. Pasów, koalicyjek, żabek do 

pochwy. Koszt wymiany: 2330,90 zł  

 4. Krawatów. Kwota: 1 030.05 zł 

 5. Poprawiono także lampasy 

przy spodniach. Koszt: 100 zł 

 RAZEM:   20728,10 zł 

Z czego: składki własne: 7310 zł, z 

ofiarności publicznej: 6 038,10zł, 

zakup przez Urząd Gminy i Radę 

Sołectwa Żołynia: 7 380zł 

 Szczególne podziękowania kieru-

jemy do naszych darczyńców i ofia-

rodawców, tj. instytucji: 

- Urzędu Gminy Żołynia oraz Rady 

Sołeckiej Wsi Żołynia (zakup 40 szt. 

szabli) 

- GOK Żołynia, 

- GS SCH Żołynia 

 oraz osób i firm prywatnych: 

 Zakład Budowlano-Instalacyjny 

Mirosław Świzdor,  Budy Łańcuc-

kie, „Kilianex”-  Łukasz i Stanisław 

Kilian, Ant-Med. -  Magdalena i To-

masz Dziurzyńscy, Zakład Wulkani-

zacyjny Jacek Kaszyca, P.P.H.U. 

„Filip” Grzegorz Filip, sklep rowero-

wy „Patrycja” Marek Jarosz, Usługi 

Transportowe Pac Ryszard, „Satel” 

Instalacje Energetyczne i Ciepłowni-

cze Sroczyk Andrzej, „Avito Dachy” 

Józef Fus, Mach Marek, Bzdek  Łu-

kasz, Mac Przemysław, Moskal Ad-

rian. 

 Dodatkowe podziękowania kieru-

jemy także do:  

 Ks. Proboszcza Stanisława Cebu-

li, Stanisławy Wawrzaszek, Ireny i 

Tadeusza Mach, Jadwigi Kuś, Mał-

gorzaty Kosior, Jolanty Kuras, Mag-

daleny Kątnik-Kowalskiej, Stanisła-

wa Panka, Tadeusza Śliża, pracow-

ników GOK Żołynia, Orkiestry Dę-

tej w Żołyni, OSP Żołynia, Walde-

4
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mara Skoczylasa, Waldemara Bej-

stra, Sylwestra Molendy. 

 Ponadto serdecznie dziękujemy 

wszystkim ofiarodawcom za wspar-

cie i zrozumienie dla naszej działal-

ności .  Jesteśmy niezmiernie 

wdzięczni za okazaną pomoc! 

 Pragniemy dodać, że działalność 

Stowarzyszenia i jego członków 

przybiera dzisiaj szeroką formę,  jest 

to np.: obstawa Świąt Wielkiej No-

cy, parada w Wielki Poniedziałek na 

Żołyńskim Rynku, udział  w Podkar-

packiej i Ogólnopolskiej paradzie 

„Turków”, procesja z racji Bożego 

Ciała, uczestnictwo w zaślubinach 

członków Straży Grobowej, wysta-

wienie oddziału reprezentacyjnego z 

racji Święta Niepodległości i inne. 

Serdecznie zapraszamy młodych 

mieszkańców Żołyni do wstąpienia 

w szeregi Straży Grobu Pańskiego! 

  

 

Zarząd Stowarzyszenia  

,,Straż Grobowa Żołynia” 
   

5

fot. J. Tomczyk 
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W  dniu 22.03.2017 r. żołyńskie 

liceum ogólnokształcące od-

wiedzili uczniowie klas III z Gimna-

zjum w Giedlarowej, Białobrzegach 

i Grodzisku Górnym. Uczniowie 

wraz z opiekunami mieli możliwość 

zwiedzać bazę szkolną oraz uczestni-

czyć w krótkich zajęciach pokazo-

wych przygotowanych przez nauczy-

cieli szkoły. 

 Zainteresowaniem cieszył się 

pokaz programowania pracy drukar-

ki 3D, którą w ostatnim czasie zaku-

piła dla placówki Gmina Żołynia. 

Ponadto goście podzieleni na grupy 

uczestniczyli w pokazie efektownych 

doświadczeń chemicznych, w poka-

zie ratownictwa medycznego oraz 

wzięli aktywny udział w ciekawych 

zajęciach z języka angielskiego. Nie 

mniejszą popularnością cieszyły się 

zajęcia na strzelnicy, w których 

wszyscy goście mieli możliwość 

sprawdzić swoje umiejętności strze-

leckie z karabinków kbks. 

 

 Na rok szkolny 2017/2018 Li-

ceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół w Żołyni planuje nabór do 

dwóch oddziałów klas pierwszych o 

odpowiednim profilu. 

 

 

 

Oddział o profilu 

politechniczno-medycznym: 
 

grupa politechniczna  

 

– przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym: matematyka, fizyka, 

j. angielski 

 

grupa medyczna  

 

– przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym: biologia, chemia,  

j. angielski  

 

Oddział o profilu 

administracyjno-językowym: 
 

grupa językowa  

 

– przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym: j.angielski, 

j.niemiecki, j.polski 

 

grupa ekonomiczna  

 

– przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym: j.polski, geografia, 

j.angielski 

 

grupa administracyjna  

 

– przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym: j.polski, historia, 

j.angielski 

 

 Propozycja szkoły nie jest sztyw-

na i może zostać zmodyfikowana  

w zależności od zainteresowań 

uczniów. 

 

Oświata 

Promocja Liceum Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza 



Fakty i Realia - gazeta żołyńska             o 

Nr 4 (222) kwiecień 2017 

7

 Na uwagę zasługują nowe pro-

mocyjne formy wsparcia uczniów. 

Nowy uchwalony przez Radę Gminy  

w Żołyni system stypendialny umoż-

liwia przyznanie aż 10 uczniom w 

klasach pierwszych Stypendium Na-

ukowego Rady Gminy w Żołyni w 

wysokości 1700 zł w skali roku. 

  

 Uczniowie dojeżdżający z terenu 

gminy mogą bezpłatnie korzystać z 

komunikacji szkolnej, a dojeżdżają-

cy komunikacją publiczną otrzymają 

dopłatę do biletów miesięcznych w 

wysokości 50 %. Wszyscy mogą 

liczyć na część darmowych podręcz-

ników szkolnych. 

 Należy wspomnieć, że w roku 

2017 żołyńskie liceum w XIX Ogól-

nopolskim Rankingu Szkół Ponad-

gimnazjalnych wg portalu edukacyj-

nego Perspektywy zostało sklasyfi-

kowane na 34 miejscu na 120 liceów 

ogólnokształcących na Podkarpaciu, 

tym samym należy do 50 najlep-

szych szkół tego typu w wojewódz-

twie. 

 

Stanisław Panek 

Dyrektor Zespołu Szkół  

im. Adama Mickiewicza 

w Żołyni 
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O kazuje się, że w naszej szkole 

wielkie serca dzieci mają nie 

tylko wobec ludzi,  ale i zwierzątek.  

Odzew na inicjatywę Samorządu 

Uczniowskiego, aby w lutym zbierać 

dary dla czworonożnych  przyjaciół 

ze schroniska Kundelek w Rzeszo-

wie, był ogromny. Dzieci, całkowi-

cie bezinteresownie, cały miesiąc 

przynosiły  karmę mokrą i suchą 

oraz akcesoria dla psów. Zebrano 

105 kg karmy suchej i 25 kg mokrej 

oraz  3 pudełka akcesoriów.  Nagro-

dą w akcji miała być wizyta   tylko 

jednego najhojniejszego ofiarodaw-

cy w  schronisku, ale  dzięki  niespo-

dziewanemu wsparciu  finansowemu  

pana  Andrzeja Całki  z Brzózy Stad-

nickiej (któremu BARDZO  SER-

DECZNIE DZIĘKUJEMY),  wszy-

scy darczyńcy mogli osobiście za-

wieźć dary do schroniska.   

 Dnia 09. 03. 2017 r.  dzieci zosta-

ły ciepło powitane przez  panią kie-

rownik schroniska, a następnie  

oprowadzone po całym  schronisku. 

Dzieci wzruszały się, słuchając  hi-

storie pokrzywdzonych  zwierząt, 

czasami okrutnie potraktowanych 

przez człowieka. Z  zainteresowa-

niem wysłuchały  także  instrukcji 

pani kierownik, dotyczących co-

dziennej opieki nad zwierzętami oraz 

sposobu   postępowania, gdy spotka-

my bezpańskie zwierzę  na ulicy lub 

poszkodowane w wypadku drogo-

wym.  

 Wiele radości sprawił dzieciom  

widok wszystkich podopiecznych 

schroniska , ale  szczególnie  szcze-

niaczków, które bawiły się w schro-

niskowym ogrodzie, każdy chciał je 

adoptować. Pani  kierownik od razu 

próbowała uświadomić dzieciom, iż 

posiadanie zwierzęcia wiąże się z  

odpowiedzialnością oraz , że  także 

starsze zwierzęta potrzebują miłości 

i domu. 

 W drodze powrotnej uczniowie 

wstąpili do Sali Zabaw Kolorado w 

Kraczkowej, w której szaleństw nie 

było końca.  

Opiekunki SU 

Renata Golenia 

Edyta Iwańczyk-Slovinska 

Akcja  „Walentynka dla czworonożnego 

przyjaciela” 2017 w  Szkole Podstawowej  

w Brzózie Stadnickiej 
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Wiosenne spotkanie z myśliwymi 

W  pierwszym dniu wiosny 

szkolne koło LOP ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 zorganizowało 

spotkanie z myśliwymi KŁ 

"Kuropatwa" w Żołyni, podłow-

czym koła p. Janem Mazurkiem i 

podleśniczym Leśnictwa Zmysłów-

ka p. Pawłem Niemcem. Tematyka 

spotkania dotyczyła świata ptaków, 

które żyją w różnych częściach Pol-

ski, różnych środowiskach ze szcze-

gólnym podkreśleniem tych, które 

zwiastują nam wiosnę. Uczniowie 

mieli więc możliwość z ust fachow-

ców w tym zakresie wiedzy,  dowie-

dzieć się o różnych znanych i mniej 

znanych ptakach, które na co dzień 

żyją w przyrodzie tuż obok nas. My-

śliwi prezentując poszczególne pta-

ki, zwrócili szczególną uwagę na 

ochronę niektórych gatunków np. 

kraski, czy żołny. Pogadanka była 

wzbogacona ciekawą prezentacją 

multimedialną, która pozwoliła 

uczniom na jeszcze lepsze poznanie i 

zapamiętanie sylwetek poszczegól-

nych ptaków. Uczniowie z zaintere-

sowaniem słuchali przekazywanych 

im informacji i ciekawostek 

jak również trafnie odpowia-

dali na pytania zadawane  

przez prowadzących. Na za-

kończenie pogadanki ucznio-

wie otrzymali od myśliwych 

kolorowanki z ptakami do po-

malowania na zajęciach pla-

stycznych. Miłym akcentem 

spotkania było podsumowanie 

konkursu plastycznego na al-

bum pt. "Drzewa naszych pól 

i lasów". Jury doceniając 

wkład pracy i zaangażowanie  

uczniów postanowiło nagro-

dzić wszystkich uczestników 

konkursu nagrodami książko-

wymi zasponsorowanymi 

przez  KŁ „Kuropatwa” w 

Żołyni. Nagrody z rąk myśli-

wych otrzymali następujący 

uczniowie:  

 z klasy V - Magda Bartnik 

 z klasy IV - Wojciech Ha-

ładyj, Maksymilian Noga, 

Jacek Leja 
 z klasy III - Marlena Ce-

dzidło, Konrad Naróg, Bar-

tosz Trąd, Zuzanna Wojnar, 

Kamil Nowicki, Dawid Ce-

bula, Dariusz Fus, Kacper 

Leja, Zuzanna Urban, Bar-

tosz Gut, Karol Leja 

 z klasy II - Liliana Drozd 

 Miejmy nadzieję, że ta wio-

senna lekcja przyrody zostanie 

trwale zapamiętana przez 

uczniów i uwrażliwi ich na 

niezwykły świat ptaków, bez 

śpiewu których nasze codzien-

ne życie byłoby ponure i smut-

ne.  

Opiekun LOP  

Lucyna Dudek 
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Wystawa poświęcona twórczości Janiny Guzy 

Z  okazji obchodów jubileuszu 

100-lecia urodzin Janiny Guzy, 

25 marca w Filii GOK w Brzózie 

Stadnickiej została otwarta wystawa 

poświęcona tej zasłużonej artystce, 

działaczce społecznej, animatorowi 

kultury i poetce. Podczas wystawy 

można było obejrzeć zdjęcia z doży-

nek (z różnych lat od 1947 – 1983), 

przedstawienia „Starodawne Wese-

le”, wystąpień na Ogólnopolskich 

Przeglądach Gawędziarzy i  Świę-

tach Ludowych. Ważnymi  i unika-

towymi eksponatami  były oryginal-

ne stroje ludowe Janiny Guzy, ręko-

pisy, czy dziennik który prowadziła 

w Klubie Rolnika podczas swojej 

pracy. Można było również zapo-

znać się z pozycjami książkowymi 

jakie znajdują się w Gminnej Biblio-

tece Publicznej w Żołyni, a jest w 

nich mowa o działalności i twórczo-

ści Janiny Guzy. 

 Podczas uroczystego otwarcia 

wystawy  Janina Puchalik odczytała 

życiorys poetki, który ta własnoręcz-

nie napisała w 1973 roku. Zebrani na 

wernisażu mogli posłuchać piose-

nek, przyśpiewek dożynkowych i 

weselnych z repertuaru Janiny Guzy 

w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego 

„Brzózanka”. Wzruszającą chwilą 

dla wszystkich zebranych, szczegól-

nie dla rodziny artystki było odsłu-

chanie nagrań z wywiadu przepro-

wadzonego w 1998 roku, gdzie 

wspomina ona lata wojenne i czyta 

swoje wiersze. Nie był to jednak 

koniec wzruszeń. Po części arty-

stycznej  oglądali eksponaty, z któ-

rymi wiązało się wiele wspomnień. 

Wymieniali się nimi, dopowiadali 

dalszy ciąg wielu historiom, rozpo-

znawali siebie lub bliskich i znajo-

mych na zdjęciach.  
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„Cudowna  

terapia” 

N iecodzienną propozycją GOK-

u na wiosenny wieczór (2 

kwietnia) było spotkanie ze sztuką 

teatralną. Grupa Mimesis 2 działają-

ca przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Czarnej wystawiła sztukę Daniela 

Glatteuera pt. „Cudowna terapia”. 

Perypetie małżeństwa z wieloletnim 

stażem, próbującego ratować swój 

związek we współpracy z doświad-

czonym terapeutą, przedstawione 

zostały z dużą dozą wnikliwej anali-

zy relacji małżonków, ale też z po-

czuciem humoru i nutą ironii. Role 

państwa Dorków brawurowo zagrali: 

Barbara Sylwanowicz i Mirosław 

Pelc, a w rolę terapeuty wcielił się 

reżyser spektaklu, Damian Janusz.  

Przedstawienie zostało wystawione 

w nietypowej scenerii, bezpośrednio 

wśród publiczności, z towarzysze-

niem muzyki granej na żywo przez 

zespół Band Alla Breve. Całośc tego 

niekonwencjonalnego przedsięwzię-

cia spotkało się z żywą reakcją wi-

dzów oraz owacją na stojąco w fina-

le. Teatr Mimesis 2 już planuje na-

stępne premiery, więc na pewno 

jeszcze go w Żołyni zobaczymy! 

Magdalena Kątnik-Kowalska  

 Przy kawie i pysznych wypiekach 

pań z KGW z Brzózy Stadnickiej, 

przy wspomnieniach o Janinie Guzy 

bardzo szybko minęło to sobotnie 

popołudnie. Dziękuję wszystkim, 

którzy przyczynili się do zorganizo-

wania  wystawy oraz przybyłym go-

ściom za jej uświetnienie. Szczegól-

nie rodzinie pani Janiny Guzy: córce 

Teresie Noga z dziećmi i wnukami, 

oraz Ferdynandowi Guzy za przyby-

cie i udostępnienie rodzinnych pa-

miątek.  

 

Jolanta Piszko  

11 

fotografie J. Tomczyk 



               Fakty i Realia - gazeta żołyńska  

Nr 4 (222) kwiecień 2017 

Dzień  

dla kobiet 

D zień 8 marca, to wyjątkowy 

dzień dla kobiet. Pamiętają o 

nim mężczyźni, obdarowując Panie 

różnymi prezentami, jak i same Pa-

nie, które w tym dniu chcą poczuć 

się odświętnie. Naprzeciw tym ocze-

kiwaniom wyszedł  Gminny Ośro-

dek Kultury w Żołyni. Przygotowa-

no  szereg atrakcji specjalnie pod 

kobiecy gust. Od godz. 15.00 ruszy-

ły stoiska: z biżuterią ręcznie wyko-

naną,  produktami z aloesu, wydaw-

nictwami. Można było skorzystać z 

fachowych porad konsultantki firmy 

Mary Kay i oczywiście zostać profe-

sjonalnie umalowanym. Dodatkowo 

każdy gość otrzymał kwiatek i my-

dełko glicerynowe wykonane w pra-

cowni plastycznej Domu Kultury. 

Wieczór zakończył seans filmowy, 

na który przybyłe Panie same wybie-

rały, co chcą obejrzeć na dużym 

ekranie. 

 Jak każdy dzień, i ten szybko 

minął. Zostanie jednak w pamięci, 

nie tylko nas jako organizatorów, 

lecz przede wszystkim naszych gości 

– niezwykłych kobiet. 

Janina Puchalik 

Klub Filmowy FENIKS 

zaprasza 

K lub Filmowy Feniks działający 

przy GOK-u w Żołyni zaprasza 

na kolejne ciekawe propozycje. 

Zgodnie z życzeniami widzów roz-

szerzamy ofertę o kolejne interesują-

ce cykle przeznaczone dla odbiorów 

zainteresowanych konkretną tematy-

ką. Bez zmian pozostają seanse dla 

dzieci w soboty o godz. 12.00 oraz 

dla młodzieży i dorosłych o godz. 

19.00. Nowością jest natomiast seria 

prezentacji dla uczestników warszta-

tów plastycznych. Będą to tytuły 

dotyczące np. życia i twórczości 

wielkich artystów. Zainteresowanych 

tematem zapraszamy do GOK -u 

gdzie można uzyskać informacje o 

terminach i tytułach wyświetlanych 

filmów. Istnieje również możliwość 

współtworzenia repertuaru dla po-

szczególnych grup odbiorców lub 

dla szerokiej publiczności. Wyświe-

tlamy również filmy dla przedszkoli, 

szkół oraz grup zorganizowanych.  

 Taki „Seans na życzenie” realizu-

jemy po wcześniejszym uzgodnie-

niu, żeby ująć go w kalendarzu im-

prez i tym samym dać możliwość 

obejrzenia danego tytułu wszystkim 

zainteresowanym. 

 

Magdalena Kątnik - Kowalska 
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„Uczymy się dla siebie, 

a najbliższym sprawiamy radość,  

tym co umiemy.” 

T ym mottem przywitał dzieci w 

Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Żołyni Pan Zbigniew Kołba. W 

ramach promocji swojej książki pt. 

„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” 
odbyło się spotkanie autorskie  zor-

ganizowane dla uczniów szkół pod-

stawowych. Promowana książka jest 

trochę nietypowa. Stwarza ona 

dziecku okazję do nauki poprzez za-

bawę. Pierwszą jej część stanowi 

opowiadanie o przygodach Piotrusia 

podczas wakacyjnego pobytu u 

dziadka i powrocie po wakacjach do 

szkoły, druga część książki  zawiera 

mapy terenów gminnych z humory-

stycznymi nazwami miejscowości tj. 

np. Całowanie, Kokoszka, Bąki, Mi-

sie, Kozy z krótkim opisem i zdję-

ciami. Czytając tę książkę dziecko 

uczy się kontaktu z mapą, co przygo-

towuje do podjęcia lekcji geografii. 

Autor zachęcał dzieci do czytania 

książek, zgłębiania zawartej w nich 

wiedzy, dawał wskazówki o sztuce 

uczenia się czyli jak się uczyć, żeby 

się nauczyć .Zwracał uwagę jak waż-

ną rolę dla prawidłowego rozwoju 

młodego organizmu pełni odpowied-

nia ilość snu, zdrowe odżywianie 

oraz ruch na świeżym powietrzu.       

Dzieci chętnie odgadywały zagadki i 

aktywnie uczestniczyły w rozmowie 

z autorem. Spotkanie zakończyła 

wspólna fotografia. Niektórzy zaku-

pili książkę na własność opatrzoną 

autografem i dedykacją autora, dla 

pozostałych czytelników te książecz-

ki czekają w bibliotece. W spotkaniu 

uczestniczyli uczniowie z II i III klas 

Szkół Podstawowych ze Smolarzyn, 

Zmysłówki oraz SP nr 1 w Żołyni. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczniom i ich wychowawcom za 

udział w spotkaniu. 

Małgorzata Babiarz 

GOK Żołynia zaprasza: 

29 kwietnia (sobota):  

godz. 12.00 seans filmowy dla dzieci "Mój przyjaciel smok" 

godz. 19.00  Klub filmowy „Feniks” zaprasza na premierę filmu  

z Koncertu galowego z okazji otwarcia nowej siedziby GOK Żołynia 

30 kwietnia (niedz.), godz. 18.00 uroczysta promocja nowej publikacji   

„Żołynia na starej fotografii cz. II” 

W programie wieczoru: finisaż wystawy „Było, minęło … czyli Żołynia jakiej już nie ma” 

prezentacja multimedialna, spotkanie z autorami zdjęć, 

prezentacja książki, losowanie nagród dla nabywców publikacji, poczęstunek 

Impreza ma charakter otwarty, jednak ze względów organizacyjnych prosimy  

o wcześniejsze potwierdzenie swojego przybycia do dnia 28 kwietnia, tel. 17 2243061 

7 maja (niedz.), godz. 19.00 Koncert  Duetu Gajda 

(skrzypcowo -akordeonowy) „Muzyka Karpat i nie tylko” 
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Ogłoszenia 
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O G Ł O S Z E N I E 

 

BIURA DORADZTWA  

ROLNICZEGO W ŻOŁYNI 

 
Informuje się rolników, że można skorzystać 

z fachowej pomocy w wypełnianiu wniosków 

o płatności bezpośrednie - płatności  

do upraw rolnych, płatności do zwierząt.  

 

Pomoc w biurze będzie udzielana w poniedziałki 

oraz czwartki, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Siedziba Biura Doradztwa Rolniczego w Żołyni,  

II piętro budynku Urzędu Gminy w Żołyni  

(część wynajmowana podmiotom komercyjnym).  

 

tel. 17 224 30 18, tel. kom. 609 811 385 
 

                                   Główny Specjalista  

                              Doradztwa Rolniczego 

                                       Andrzej Surmacz 
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Kiermasz Wielkanocny na rynku - fot. J. Tomczyk  


