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Sprawy gminy 

 XXI sesja Rady Gminy Żołynia od-
była się 13 września 2021 r. Rada 
przyjęła uchwały w sprawie: 
 a) zmian w budżecie Gminy Żoły-
nia na 2021 rok; 
 b) zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Żołynia na lata 
2021-2032; 
 c) zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia przez Gminę Żołynia po-
mocy finansowej dla Powiatu Łań-
cuckiego na realizację zadania pu-
blicznego; 
 d) określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Żołynia na 
rok szkolny 2021/2022; 
 e) przekazania projektu zmiany 
Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Żołynia do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu; 
 f) zmiany uchwały przystąpienia 
Gminy Żołynia do Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Łańcucka”. 
 Uchwały okołobudżetowe doty-

czyły przyjęcia dochodów i rozdy-
sponowania wydatków oraz wpro-
wadzenia szczególnych zasad wyko-
nywania budżetu, związanych z przy-
jęciem i wydatkowaniem dotacji z 
Rządowego Funduszu Inicjatyw Lo-
kalnych w łącznej wysokości 1,5 mln 
zł. O wydatkowaniu miliona złotych 
z tej dotacji piszemy na stronie 
obok, w artykule poświęconym in-
westycjom w jednostkach oświato-
wych gminy. Uchwała w sprawie 
udzielenia pomocy Powiatowi Łań-
cuckiemu doprecyzowała zasady 
udziału finansowego Gminy Żołynia 
w kosztach przebudowy drogi po-
wiatowej biegnącej przez Smolarzy-
ny (droga Nr 1275 R Czarna – Biało-
brzegi – Laszczyny). Rada określiła 
również cenę jednostkową paliwa, 
wykorzystywaną do rozliczeń z ro-
dzicami zapewniającymi we wła-
snym zakresie dowóz uczniów nie-
pełnosprawnych do placówek znaj-
dujących się poza gminą. Skierowała 

również do Wód Polskich projekt 
regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków, celem zaopi-
niowania. Projekt sporządzono z 
uwagi na potrzebę dostosowania 
regulaminu do znowelizowanych 
przepisów ustawy o dostarczaniu 
wody i odprowadzaniu ścieków. W  
regulaminie pojawił się m.in. zapis o 
niepobieraniu opłat za wydawanie 
warunków przyłączenia do sieci 
wod.-kan. Odpowiadając na zmiany 
kadrowe w Urzędzie Gminy Żołynia 
rada zmieniła reprezentację gminy 
w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia 
Łańcucka”. Aktualnie na posiedze-
niach LGD gminę reprezentować 
będzie inspektor urzędu Krystyna 
Świś. Poprzednio funkcję tę pełnił 
inspektor Wojciech Opałka, który z 
końcem czerwca 2021 r. zakończył 
pracę w urzędzie. 
 Szczegółowy przebieg sesji archi-
walnych oraz transmitowanych na 
żywo śledzić można na kanale wideo 
Urzędu Gminy Żołynia, dostępnym 
pod adresem:  

https://tinyurl.com/yjfaydpn 
Waldemar Natoński 
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W  Brzózie Stadnickiej miesz-
kańcy najpierw dokonali 

zmiany rozdysponowania części fun-
duszu na rok bieżący. Zdecydowali o 
przeznaczeniu: 4,5 tys. zł na zabez-
pieczenie brzegów rzeki Tarlaki przy 
placu fitness: 1,5 tys. zł na doposa-
żenie w sprzęt kuchni filii GOK, wy-
korzystywanej m.in. przez KGW; 1 
tys. zł na zakup ławki i piasku do 
skompletowania urządzenia boiska 
do piłki siatkowej w górnej części 
miejscowości. Następnie przegłoso-
wali rozdysponowanie funduszy na 
rok 2022 przeznaczając je na nastę-
pujące cele: 20 tys. zł na moderniza-

cję alternatywnego dojazdu do szko-
ły, tj. drogi biegnącej wzdłuż rzeki za 
placem fitness; 14 tys. zł na upo-
rządkowanie placu fitness (m.in. wy-
konanie zejścia od bramy i budowa 
chodnika koło urządzeń); 6 tys. na 
budowę oświetlenia ulicznego na 
odcinku od spichlerza do drogi pro-
wadzącej do oczyszczalni ścieków;  
5 tys. zł na budowę chodnika przy 
szkole; 2 tys. na remont przystan-
ków autobusowych; 721 zł na wy-
karczowanie olszyny, celem przygo-
towania terenu pod plac rekreacyjny 
w górnej części miejscowości; 8 tys. 
na remont dachu szatni miejscowe-

go klubu sportowego. 
 W Smolarzynach dokonano zmia-
ny wydatkowania funduszu na rok 
bieżący przeznaczając: 19 tys. zł na 
wykonanie stabilizacji drogi w kie-
runku posesji p. Marek (pierwotnie 
na drogę tę planowano 9 tys. zł i 10 
tys. zł na drogę gminną biegnącą 
koło tartaku, jednak z uwagi na pla-
nowane przejście tą drogą z kolekto-
rem tłocznym kanalizacji jej moder-
nizację wstrzymano w roku 2021). 
Zdecydowano również aby wcze-
śniej planowane 3 tys. zł na instala-
cję lampy koło szkoły oraz 2 tys. zł 
na bieżące prace w sołectwie prze-
znaczyć na wykonanie dokumentacji 
oświetlenia ulicznego całej drogi 
biegnącej koło szkoły. 3 tys. zł wcze-
śniej przeznaczone na zakupy mate-
riałów i wyjazdy grupy plastycznej 
działającej przy filii GOK przeznaczo-
no na zainstalowanie monitoringu 
placu zabaw przy szkole. Środki na 
2022 rok podzielono następująco: 

Na co wydamy fundusze sołeckie? 

 We wrześniu we wszystkich sołectwach Gminy Żołynia odbyły się zebra-
nia wiejskie poświęcone rozdysponowaniu środków z funduszy sołeckich na 
rok 2022. W dniu 19 września mieszkańcy spotkali się w Brzózie Stadnickiej i 
Smolarzynach, natomiast 26 września w Żołyni i Kopaniach Żołyńskich.   
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W  grudniu 2020 r. Gmina Żoły-
nia otrzymała 1 000 000 zł 

dofinansowania ze środków Rządo-
wego Fundusz Inwestycji Lokalnych, 
będącego elementem Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla jed-
nostek samorządu terytorialnego, z 
przeznaczeniem na wsparcie wydat-
ków majątkowych związanych z re-
montami obiektów oświatowych. 
Pieniądze te mają wesprzeć samo-
rządowe inwestycje w dobie pande-
mii koronawirusa. Wraz z wymaga-
nym wkładem własnym (230 000 zł) 

jest to niezwykle znacząca kwota, 
która w istotny sposób przyczyni się 
do podniesienia standardu funkcjo-
nowania gminnych jednostek oświa-
towych.  
 Dotychczas z przyznanych fundu-
szy sfinansowano remonty korytarzy 
górnych, szatni przy sali gimnastycz-
nej oraz wymianę instalacji central-
nego ogrzewania w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Zespole Szkół w Żoły-
ni, a także dokończono remont kory-
tarzy i klatki schodowej w Szkole 
Podstawowej w Brzózie Stadnickiej. 

Inwestycje w jednostkach oświatowych 
finansowane ze środków RFIL 

W następnej kolejności planowany 
jest remont pomieszczeń kotłowni, 
wraz z wymianą kotłów centralnego 
ogrzewania, w powyższych szkołach, 
montaż paneli fotowoltaicznych w 
Zespole Szkół w Żołyni oraz szereg 
mniejszych inwestycji w pozostałych 
jednostkach oświatowych. Wszyst-
kie zadania związane z wydatkowa-
niem przyznanego dofinansowania 
zostaną zrealizowane do końca listo-
pada 2022 r. 
 Pozyskanie dodatkowych fundu-
szy zawsze jest ogromnym sukce-
sem, ponieważ odciążają one budżet 
gminy i pozwalają na realizację ko-
lejnych inwestycji. 

Artur Gerersdorf 

43 tys. zł na wykonanie stabilizacji, 
utwardzenie kamieniem i asfaltem 
dróg gminnych z uwzględnieniem:  
- drogi biegnącej obok tartaku p. 
Borcza do granicy lasu (pod warun-
kiem zakończenia prac związanych z 
budową kolektora tłocznego kanali-
zacji sanitarnej na tej drodze), - dro-
gi gminnej w zachodniej części Smo-
larzyn (w kierunku posesji p. Chu-
dzik, -  drogi we wschodniej części 
Smolarzyn (w kierunku posesji p. 
Marek), - lub pozostałych dróg gmin-
nych znajdujących się na terenie 
sołectwa Smolarzyny oraz 3 tys. zł na 
bieżące prace w sołectwie. 
 W Żołyni fundusze na 2022 r. roz-
dysponowano następująco: 3 tys. zł 
na pracownię malarską w GOK; 3 
tys. zł na Klub Seniora działający przy 

GBP; 1,2 tys. zł na wyjazd delegacji 
na dożynki Jasnogórskie; 1 tys. zł na 
utrzymanie pomników Ofiar II Woj-
ny Św. oraz Powstania Styczniowe-
go; 2 tys. zł na działania Stowarzy-
szenia Kobiet; 13 tys. zł dla OSP na 
remont sanitariatów; 9 tys. zł na 
rozpoczęcie budowy chodnika w 
Zakąciu (położenie obrzeży na  75 
mb); 2 tys. zł zakup 2 lamp oświetle-
nia ulicznego; 2 tys. zł na uroczy-
stość 10-lecia Klubu Seniora; 2,5 tys. 
zł na książkę prezentującą organiza-
cje społeczne gminy; 2,5 tys. zł na 
organizację transportu żywności dla 
osób potrzebujących; 1,5 tys. zł na 
wsparcie działalności szkółki piłkar-
skiej; 5 tys. zł na  prace remontowo-
porządkowe prowadzone przez radę 
sołecką;  5 tys. zł zakup kamienia do 

remontów dróg; 3 tys. na utylizację 
opon rolniczych. 
 W Kopaniach zmieniono rozdy-
sponowanie funduszu na 2021 r. 
przesuwając 2 tys. zł z niezrealizo-
wanego z powodu pandemii Dnia 
Dziecka na zakup zabawek do miej-
scowego punktu przedszkolnego. 
Fundusz na 2020 r. podzielono na-
stępująco: 30 tys. zł na utwardzenie 
asfaltem części drogi gminnej tzw. 
„na Mazurka”; 8,5 tys. zł na działal-
ność miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich (na: doposażenie kuchni, 
stroje, wieniec dożynkowy, organi-
zowane uroczystości ,wyjazd na Do-
żynki Jasnogórskie); 3 tys. zł na orga-
nizację przez radę sołecką imprez 
plenerowych i spotkań. 

Waldemar Natoński 
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W czesnym rankiem, 4 września 
br., po rocznej przerwie spo-

wodowanej pandemią COVID-19, 
członkowie Gminnego Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi PCK im. dr. 
Sabiny Miller wraz z sympatykami 
zgromadzili się na żołyńskim 
rynku, aby wspólnie wyruszyć w 
XX pielgrzymkę do Sanktuarium 
Męki Pańskiej i Matki Bożej w 
Kalwarii Pacławskiej. 
 Po przyjeździe na miejsce, 
razem z pozostałymi pocztami 
sztandarowymi, udaliśmy się na 
Mszę św., którą odprawił abp 
Adam Szal wraz z gospodarzami 
sanktuarium. Homilię dzięk-
czynną za dar krwi dla potrze-
bujących wygłosił abp Adam 
Szal. 
 Po uroczystości wszystkie 
poczty sztandarowe oraz arcy-
biskup ustawili się przed świąty-

nią do pamiątkowego zdjęcia. W 
skład pocztu sztandarowego Żołyni 
weszli: Stanisława Leja, Stanisław 
Rogowski, Grzegorz Nowak. 
 O godz. 11.00 pielgrzymi wyruszy-
li z ks. kapelanem na Dróżki Pana 
Jezusa. 

 Po powrocie i krótkim odpoczyn-
ku wyjechaliśmy z Kalwarii Pacław-
skiej do Nowosiółek Dydyńskich na 
piknik integracyjny z pozostałymi 
uczestnikami pielgrzymki z terenu 
Podkarpacia. Były tańce przy kapeli, 
grill oraz pyszne smakołyki serwo-
wane przez panie biorące udział w 
pielgrzymce. Późnym wieczorem 
wróciliśmy do Żołyni. 
 Sponsorzy żołyńskiej grupy, któ-
rym pragniemy podziękować, to p. 

Tadeusz Dziurzyński i Gmin-
na Spółdzielnia Samopo-
moc Chłopska. Podziękowa-
nia kierujemy również do p. 
Jacka Dyrdy – bardzo cier-
pliwego kierowcy oraz p. 
Marka Macha – prezesa 
HDK PCK, za pomoc w orga-
nizacji pielgrzymki. Podzię-
kowania należą się także 
wszystkim uczestnikom za 
kolejny udany wyjazd. Do 
miłego spotkania za rok, na 
kolejnym pątniczym szlaku 
Kalwarii Pacławskiej. 

Wiesław Król 

XX Jubileuszowa Podkarpacka  
Pielgrzymka 

Fotografie na stronie Wiesław Król 
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Czas podziękowań Panu Bogu i go-
spodarzom za zebrane plony. Minę-
ły XXI Dożynki Województwa Pod-
karpackiego w Ulanowie (29 sierp-
nia 2021 r.) i Ogólnopolskie Jasno-
górskie w Częstochowie (5 września 
2021 r.).  

U lanów powitał nas zachmurzo-
nym niebem. Potem rozpadał 

się deszcz, było zimno i nieprzyjem-
nie. Każda delegacja z wieńcami była 
witana przez gospodarzy dożynek. 
Wieńce stały ściśnięte pod zadasze-
niem, ale i tak brakowało miejsca 
dla tych, którzy przyjechali późno. 
Wskutek niesprzyjającej pogody, nie 
zgromadziło się dużo uczestników. 
 Naszą gminę reprezentował pan 
wójt Piotr Dudek z małżonką oraz 
dwie delegacje z wieńcami (15 
osób). Mszę św. dziękczynną odpra-
wił bp. Edward Frankowski. Po głów-
nej części wszyscy udali się na po-
częstunek przygotowany przez go-
spodarzy dożynek. 
 Swoje stoiska, jak zwykle pięknie 

przygotowane, miały również Koła 
Gospodyń Wiejskich. Bogaty był tak-
że program artystyczny. Jednak ze 
względu na zimno, nasza delegacja 
szybko wróciła do domu. 
 Dożynki Jasnogórskie zgromadziły 
ogromną rzeszę rolników z całej Pol-
ski. Gminę Żołynia reprezentowały 
dwie delegacje z wieńcami i darami 
ofiarnymi. Jeden z wieńców wykona-
ny został przez KGW Kopanie Żołyń-
skie, drugi przez osoby prywatne – 
twórczynie ludowe z Żołyni.  Łącznie 
na Jasną Górę pojechało 16 osób. 
Aby zająć dogodne miejsca, wyje-
chali bardzo wcześnie, żeby przed 
godz. 5.00 być na miejscu.  Była 
piękna, słoneczna pogoda, dzięki 
której równie pięknie prezentowały 
się wszystkie delegacje z przywiezio-
nymi wieńcami. Od godz. 8.00 ofi-
cjalnie witano delegacje z wieńcami, 
a w przerwach prowadzono modli-
twy i grały zespoły ludowe, które 
wprowadzały w dożynkowy klimat. 
 O godz. 11.00 została odprawiona 
Msza św., której przewodniczył i ho-
milię wygłosił metropolita często-
chowski abp Wacław Depo. Uczest-
niczył w niej również prezydent RP 
Andrzej Duda oraz Krajowy Duszpa-

sterz Rolników bp. Leszek Leszkie-
wicz. Każdy z nich kierował życzliwe 
słowa do rolników, podkreślał szacu-
nek do tych, którzy żywią i bronią 
ziemi ojczystej. Dary ofiarne składały 
w imieniu naszej gminy p. Maria 
Nicpoń i p. Genowefa Florek. Po 
uroczystości nadszedł czas na wy-
mianę doświadczeń i opinii na temat 
wieńców dożynkowych, przeróżnych 
technik ich tworzenia, ale i słów po-
dziwu za włożoną pracę. 
 Z każdego z tych wyjazdów wróci-
liśmy z bogatym bagażem doświad-
czeń, ale też z radością z podtrzymy-
wania tradycji i pamiątkowymi dy-
plomami. 
 Chcemy podziękować panu wój-
towi Piotrowi Dudkowi i sołtysowi 
Markowi Machowi za sfinansowanie 
wyjazdów oraz wspólne reprezento-
wanie naszej miejscowości. 
 Dołączyli do nas: żołyńska piekar-
nia, przekazując chleb, p. Władysław 
Szklanny, który ofiarował miód, a 
panowie Władysław Tabin i Krzysz-
tof Sobuś bezpiecznie przewieźli 
delegacje na dożynki. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy. 

W imieniu uczestników 
Maria Nicpoń 

Dożynki, dożynki! 
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W  ramach realizacji projektu 
współpracy „Twoja kultura, 

moja kultura” Lokalna Grupa Działa-
nia „Ziemia Łańcucka” zorganizowa-
ła 25 sierpnia br. Turniej kulinarny w 
Ośrodku Kultury w Albigowej. Był 
adresowany do wszystkich Kół Go-
spodyń Wiejskich i Stowarzyszeń 
Kobiecych z terenu LGD „Ziemia 
Łańcucka” oraz do wszystkich KGW i 
Gospodarstw Agroturystycznych z 
terenu Lokalnej Grupy Działania 

„Kwartet na Przedgórzu” z woje-
wództwa małopolskiego. Celem Tur-
nieju kulinarnego była promocja 
oraz zachowanie i rozwój regional-
nych tradycji kulinarnych, charakte-
rystycznych dla obszarów z terenu 
LGD „Ziemia Łańcucka” oraz z tere-
nu LGD „Kwartet na Przedgórzu”. 
 W czasie trwania konkursu, pre-
zentowane na stoiskach wystawien-
niczych, potrawy lokalne można było 
degustować oraz zapoznać się z  ich 

Turniej kulinarny - potrawy tradycyjne 
i regionalne w Albigowej 

przepisami. 
 Panie z KGW Wysoka LGD „Ziemia 
Łańcucka” zostały laureatkami w 
kategorii za najciekawszą recepturę, 
za potrawę zupa grzybowa, a panie 
KGW „Stanisławianki” ze Szczepano-
wa za najciekawszy wystrój stoiska. 
Oba koła jako nagrody otrzymały 
blendery. 
 Naszą gminę reprezentowało trzy 
Koła Gospodyń Wiejskich: Kopanie 
Żołyńskie (M. Majkut, W. Pawul, E. 
Węgrzyn, G. Burda), Brzóza Stadnic-
ka (S. Kuźniar, K. Walawender), 
Smolarzyny (D. Dąbek, M. Pelc, J. 
Służały) oraz Stowarzyszenie Kobiet 
Żołynia (A. Kus, K. Fus) i KGW Klub 
Miłośników Wsi Smolarzyny (J. Wal, 
W. Mac). 
 Turniej kulinarny połączono z Pre-
zentacją Dziedzictwa Kulturowego 
gmin. Naszą gminę prezentował 
Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni. 
 Takie spotkania integracyjne krze-
wią wymianę doświadczeń między 
uczestnikami oraz przyczyniają się 
do nawiązywania nowych przyjaźni. 
Wszyscy uczestnicy konkursu LGD 
„Ziemia Łańcucka” otrzymali kom-
plety sztućców, a LGD „Kwartet na 
Przedgórzu” zestaw do cateringu. 

Maria Majkut 
  

Zdjęcia dzięki uprzejmości LGD 
„Ziemia Łańcucka”. 

  

KGW Klub Miłośników Wsi Smolarzyny KGW Brzóza Stadnicka 

KGW Kopanie ŻołyńskieKGW Kopanie Żołyńskie  
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W  sobotę 11.09.2021 r. wyru-
szyła w trasę po Podkarpaciu 

grupa (52 osoby) seniorów i sympa-
tyków Koła Seniorów. Program wy-
cieczki był obszerny i ciekawy. O 
godz. 8.00 rano zameldowaliśmy się 
w pięknej wsi Blizne położonej w 
powiecie brzozowskim w dolinie 
rzeki Stobnicy. Tutaj czekał na nas 
przewodnik, który spędził z nami 
cały dzień. 
 Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wpi-
sanego na Listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO zabytkowego ko-
ścioła w Bliznem – jednego z najcen-
niejszych obiektów średniowiecznej 
architektury sakralnej w Polsce. We-
wnątrz świątyni znajduje się unika-
towy zespół malowideł ściennych z 
XVII – XVIII w., w otoczeniu kościoła 
– zabytkowe, drewniane zabudowa-
nia plebańskie. 
 Następnie zatrzymaliśmy się w 
Starej Wsi – miejscowości na Pogó-
rzu Dynowskim. Tutaj zwiedziliśmy 
największe na Podkarpaciu Sanktu-
arium Maryjne. W ołtarzu głównym 
umieszczony jest cudowny obraz 
przedstawiający scenę Zaśnięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Cudowny 
obraz został podpalony i zniszczony, 
a następnie odtworzony i w 1972 r. 
koronowany przez Prymasa Polski 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na 
terenie klasztoru znajduje się mu-
zeum sztuki sakralnej, zaś wokół 
Sanktuarium urządzono barokowy 
ogród biblijny, który wzbudza po-
dziw dla kunsztu projektantów, a 
zwiedzających wprowadza w za-
chwyt.  
 Dalszym etapem był Zagórz – mia-
sto w pow. sanockim na Pogórzu 

Pielgrzymka szlakiem 

Pogórza Dynowskiego 

oraz Pogórza 

Bukowskiego 

w Bieszczady 

7

KGW Smolarzyny 

Stoisko Gminy Żołynia 

Stowarzyszenie Kobiet w ŻołyniStowarzyszenie Kobiet w Żołyni  
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Bukowskim. To tutaj znajduje się 
Sanktuarium Matki Boskiej Zagór-
skiej – Matki Nowego Życia. Central-
nym punktem ołtarza jest łaskami 
słynący obraz Zwiastowania NMP. 
Główne elementy pokryte są 24-
karatowym złotem. Kierując się ku 
ruinom Klasztoru Karmelitów Bo-
sych, podziwialiśmy Drogę Krzyżową 
Nowego Życia wykonaną w 2012 
roku. Każdą stację stworzył inny ar-
tysta. Najbardziej wpadającą w oko 
jest stacja kolejarzy, gdzie wykorzy-
stano kozioł kolejowy z elementami 
sprzed I wojny światowej. Są też 
rzeźby wykonane w lipowych pniach 
i płaskorzeźby z metalu. Brak środ-
ków finansowych powoduje dalszą 
dewastację byłego klasztoru opac-
twa z XVIII w., gdzie zachowały się 
tylko malownicze ruiny, w obrębie 
których powstała wieża widokowa z 
przepięknym widokiem na dolinę 
Osławy, góry Słonne i Bieszczady.  
 Pełni wrażeń, przy pięknej pogo-
dzie, udaliśmy się w dalszą drogę. 
Tym razem do Komańczy – wsi na 
pograniczu Beskidu Niskiego i Biesz-
czad. Tutaj, pośród wiekowych jodeł 
i świerków, znajduje się klasztor 
Sióstr Nazaretanek.  Miejsce to sły-
nie z internowania (od 28 paździer-
nika 1955 r. do 28 października 1956 
r.) Prymasa Polski Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Po pokonaniu stro-
mego wejścia na górę, spotkaliśmy 
się z siostrą zakonną, która przedsta-

wiła nam w skrócie postać kardynała 
oraz jego pobyt w klasztorze (był to 
czas przed beatyfikacją Prymasa – 
12.09.2021 r.). Zwiedziliśmy Izbę 
Pamięci, w której zgromadzono wie-
le pamiątek, utworzono też dróżkę 
prymasa – ścieżkę, po której chodził 
na spacery. U stóp pomnika poświę-
conego osobie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego złożyliśmy wiązankę 
kwiatów. Dalszym etapem była grec-
kokatolicka cerkiew Opieki Matki 
Bożej. Tutaj podziwialiśmy piękny 
Ikonostas, cudowną ikonę Madonny 
z Dzieciątkiem, która w 1988 r., na 
1000-lecie chrztu Rusi Kijowskiej, 
została uroczyście poświęcona. 

W  wyniku obostrzeń wywoła-
nych pandemią w roku 2020 

w jednostkach OSP nie odbyły się 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
po kadencji 2016 – 2020. Zostały 
one przełożone na bieżący rok ka-
lendarzowy. Zebrania sprawozdaw-
czo-wyborcze w jednostkach OSP 
Gminy Żołynia, które odbyły się w 

miesiącach czerwiec-lipiec, przynio-
sły znaczące zmiany kadrowe. Na 
czele Zarządów jednostek OSP sta-
nęli nowi prezesi, a dotychczasowi 
długoletni druhowie ustąpili z zaj-
mowanych funkcji. Prezesem jed-
nostki OSP RP w Brzózie Stadnickiej 
został dh Karol Napora. Dotychcza-
sowy prezes dh Krzysztof Wawro nie 

Zmiany w jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnej w Gminie Żołynia 

 Było już popołudnie, jak dotarli-
śmy do Jaślisk – wsi w pow. kro-
śnieńskim, siedziby rzymskokatolic-
kiej parafii św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej oraz cudownego obrazu 
Matki Boskiej Jaśliskiej. Po miłym 
spotkaniu z księdzem proboszczem 
udaliśmy się do wnętrza kościoła. 
Ukazał nam się słynący łaskami, cu-
downy obraz Matki Bożej Królowej 
Nieba i Ziemi. Namalowany jest 
temperą na desce lipowej. Przedsta-
wia Matkę Boską z Dzieciątkiem, 
zwaną Jaśliską, siedzącą na tronie. 
Obraz został koronowany w 1997 
roku w Krośnie przez Jana Pawła II. 
 Pełni wrażeń udaliśmy się do Ry-
manowa na zasłużoną obiadokola-
cję, która bardzo nam smakowała. 
Posileni, zatrzymaliśmy się przy 
cmentarzu, na którym spoczywa 
były proboszcz naszej parafii – 
ksiądz Stanisław Solecki. Po krótkiej 
modlitwie, złożeniu wiązanki kwia-
tów i zapaleniu zniczy, udaliśmy się 
w drogę powrotną. W Miejscu Pia-
stowym pożegnaliśmy niestrudzone-
go przewodnika, który w sposób 
łatwy i przyjemny przekazywał nam 
tyle wiadomości. 
 Do Żołyni dotarliśmy w godzinach 
wieczornych. Naszemu kierowcy 
dziękujemy za wspaniałą jazdę, zaś 
uczestnikom za zdyscyplinowanie i 
miłą atmosferę. 

Organizatorzy 
Fotografie z pielgrzymki na str. 1 

Od lewej: dh Franciszek Kołcz 
i dh Marek Mach 
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I nspiracją do napisania wspo-
mnień z mojego dwukrotnego 

pobytu na wolontariacie w Gruzji 
było ostatnie spotkanie z o. Zygmun-
tem Niedźwiedziem, który od 18 lat 
pracuje jako misjonarz w stolicy Gru-
zji, Tibilisi. Ojciec Zygmunt pochodzi 
z Krasnegostawu. Studia ukończył w 
Tarnowskich Górach. Mimo iż jest 
człowiekiem skromnej postury, za to 
wielkim duchem. Z dumą nosi 
na sutannie czerwony krzyż, 
symbol przynależności do Ka-
milianów, czyli powołanego w 
XVI wieku w Rzymie przez św. 
Kamila, Zakonu Kleryków Re-
gularnych Posługujących Cho-
rym. Zgodnie z ich charyzma-
tem zakonnicy pracują jako 
kapelani i pielęgniarze, kieru-
jąc domami opieki i szpitalami, 
roztaczając opiekę nad bez-
domnymi, umierającymi, nar-
komanami i chorymi na AIDS. 
Ojciec Zygmunt podczas swo-
jego ostatniego urlopu odwie-
dził także ZPO oraz Hospicjum 
im. Św. Matki Teresy z Kalkuty 
w Żołyni, gdzie spotkał się z 
wolontariuszami oraz odprawił 
Mszę Świętą w żołyńskim ko-
ściele. TVP nagrała krótki re-
portaż z tej wizyty.  
 Moje pierwsze myśli o wo-
lontariacie pojawiły się już ponad 20 
lat temu, gdy na swej drodze spo-
tkałem Panią doktor Jolantę Za-
wadzką, znaną łańcucką lekarkę z 
oddziału zakaźnego. Opowiedziała 
mi wówczas o swoich wyjazdach do 

Afryki, do ludzi chorych i potrzebują-
cych. Mijały lata i dopiero przypad-
kowe spotkanie na łańcuckim Rynku, 
w 2017 roku podczas festynu „Na 
gruzińską nutę”, ks. Macieja Gieruli, 
założyciela i prezesa Fundacji Pro 
Spe, zaowocowało konkretnymi pro-
pozycjami wyjazdu na wolontariat 
do Gruzji. Jako elektryk z zawodu 
mogłem przynieść konkretną pomoc 

podczas zakładania instalacji elek-
trycznej w Tibilisi w ośrodku rehabi-
litacji budowanym przez Ojców Ka-
milianów. Swoją chęć pomocy na-
tychmiast wyraził mój kolega Antoni 
Tryniecki, również elektryk. Sprawy 

nabrały tempa. Z ojcem Pawłem, 
przełożonym Misji Kamilianów w 
Gruzji, ustaliliśmy termin i sposób 
naszej podróży oraz zakres planowa-
nych na miejscu prac. Rozpoczęły się 
intensywne przygotowania, zakupy, 
plany. Z każdym dniem narastał w 
nas niepokój, jak się tam porozumie-
my, nie znając języka ani obyczajów 
miejscowych. W końcu, 26 sierpnia 
2017 roku, ruszyliśmy autobusem do 
Warszawy, stamtąd do Kijowa, gdzie 
wsiedliśmy na pokład samolotu do 
Tibilisi. Na miejscu odebrał nas kie-
rowca Misji, sympatyczny Gruzin 

Merawi. Poznaliśmy też kie-
rownika budowy Eduardo Za-
xariana, który od razu zapo-
znał nas z placem budowy i 
planowanymi pracami. Jak się 
okazało poprzednimi wolonta-
riuszami, którzy wykonali wy-
lewki i instalacje wodno-
kanalizacyjne, byli mieszkańcy 
podkarpackiej Harty koło Dy-
nowa. Drugiego dnia, porozu-
miewając się po rosyjsku, pol-
sku i angielsku, razem z kie-
rownikiem Eduardo zaplano-
waliśmy szczegółowe prace i 
przystąpiliśmy do robót. Na-
szym najważniejszym zada-
niem było wykonanie instala-
cji elektrycznej w powstającej 
kuchni, pokojach, magazy-
nach, jadalni, kaplicy i innych 
ważnych miejscach. Do dyspo-
zycji mieliśmy jedynie proste i 
dość prymitywne urządzenia. 

Uczestniczyliśmy w codziennej Mszy 
Świętej. O. Paweł, który w Tibilisi 
pracuje już ponad 20 lat, zapoznał 
nas z niezwykle ciekawą historią 
Gruzji, swoją pracą i charakterystyką 
zgromadzenia. Razem z nami przy-

„Dobrowolce” z Polski 

kandydował do nowego zarządu. 
 Prezesem zarządu jednostki OSP 
Smolarzyny, w miejsce Piotra Panka, 
została druhna Karolina Podkalinsky.  
 Prezesem jednostki OSP RP Żoły-
nia – Kopanie został Sławomir 
Ostrowski.  Dotychczasowy długolet-
ni prezes Roman Florek będzie pełnił 
funkcję wiceprezesa zarządu. 

Przed Kamiliańskim Centrum Rehabilitacji 

 Po 26 latach "szefowania" naj-
większej strażackiej formacji w Gmi-
nie Żołynia z funkcji prezesa zarządu 
jednostki OSP RP Żołynia ustąpił dh 
Franciszek Kołcz. Jego miejsce zajął 
dh Tomasz Leja. 
 W dniu 7 sierpnia 2021 odbył się 
Zjazd Gminny OSP RP w Żołyni. Na 
następną 4-letnią kadencję wybrany 

został nowy, 7-osobowy Zarząd 
Gminny. Prezesem Zarządu Gminne-
go OSP RP w Żołyni został dh To-
masz Leja, wiceprezesem dh Adam 
Burda z jednostki OSP Żołynia-
Kopanie. Dotychczasowy prezes Sta-
nisław Panek nie kandydował do 
Zarządu Gminnego. 

Stanisław Panek 
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Kultura 

Ż 
ołyńską świątynię zdobią liczne 
dzieła powstałe w pracowni Dą-

browskich. Są to nie tylko ołtarze, 
ale też mniejsze elementy wyposa-
żenia kościoła. Wśród nich wyróżnia-
ją się feretrony przedstawiające na-
turalnej wielkości postacie Jezusa, 
Maryi i świętych. Znawcy podkreśla-
ją wysoki poziom wykonania tych 
dzieł, zwracając uwagę na precyzję 
odwzorowania faktury włosów, dło-
ni czy materiału odzieży. Właśnie te 
detale świadczą o talencie twórców. 

Feretrony dostojnie prezentują się w 
przestrzeni świątyni i, niesione na 
procesjach, dodają splendoru 
wszystkim ważnym uroczystościom. 
 1. Feretron Matka Boża Bolesna, 
neogotyk, k. XIX w., rzeźba polichro-
mowana. Wym. 138 x 74 x 74 cm. 
Podstawa szeroka, prostopadło-
ścienna z otworami na drążki. Powy-
żej ośmioboczny cokół, zakończony 
profilowaniem. Maria stojąca w peł-
nej postaci ze splecionymi dłońmi i 
siedmioma, promieniście ułożonymi, 

wbitymi w piersi mieczami. Głowa 
lekko pochylona, oczy spuszczone. 
Szata bogato udrapowana, ciężki, 
owinięty wokół całej postaci płaszcz 
z szerokim, półkolistym owinięciem 
wokół łokci, spięty na piersi, z kaptu-
rem nałożonym na głowę. 
 2. Feretron Serce Jezusa, neogo-
tyk, k. XIX w., rzeźba, drewno poli-
chromowane. Wym. 144 x 74 x 74 
cm. Podstawa szeroka, prostopadło-
ścienna, z otworami na drążki. Po-
wyżej czteroboczny, profilowany 
cokół, wklęsły, zakończony gzym-
sem. Stojąca w kontrapoście postać 
Jezusa, z prawą ręką wysoko unie-
sioną, dłonią wskazującą ku górze. 

ŚLADAMI OŁTARZY DĄBROWSKICH CZ. III 

byli młodzi wolontariusze z Lublina, 
studenci trzeciego roku medycyny, 
którzy opiekowali się niepełno-
sprawnymi i ciężko chorymi, odwie-
dzając ich w domach.  
 W wolnym czasie zwiedzaliśmy 
zapierające dech w pier-
siach Tibilisi, co można tłu-
maczyć „ciepłe miasto”. 
Legenda o powstaniu stolicy 
opowiada o polowaniu kró-
la Iberii, Wachtanga Gorga-
sali (V wiek n.e.), który 
ustrzeliwszy jelenia zoba-
czył, iż ranne zwierzę wpa-
dło do dużego źródła, lecz 
zaraz wyskoczyło silne i 
zdrowe i popędziło przed 
siebie. Zdumiony król, prze-
konany o uzdrawiającej mo-
cy z bijącego gorącego źró-
dła, kazał zbudować wokół źródła 
swoją stolicę. Do dnia dzisiejszego w 
starym mieście można skorzystać z 
kąpieli termalnych. Tbilisi składa się 
z dwóch równoległych części, które 
ciągną się wzdłuż obu brzegów rzeki 
Mtkwari (Kury). Położenie w dość 
głębokiej dolinie sprawia, że miasto 
jest długie (na ok. 30 km) i wąskie 
zarazem. Poszczególne fragmenty 
miasta zbudowane zostały na różnej 
wysokości rzecznych terasach. Nad 
miastem, nieopodal twierdzy Narika-
la, góruje pomnik Strażniczki Gruzji, 
Kartlis Deda. W lewym ręku kobieta 
trzyma wielki dzban wina, którym 
wita przyjaciół. Z kolei prawa dłoń 

ściska nagi miecz, którego smak po-
znają wrogowie. Na rynku stoi złoty 
posąg św. Jerzego, patrona Gruzji. 
Nieopodal jest mały skwer im. Lecha 
Kaczyńskiego. Wszędzie pełno tury-
stów, sklepów z pamiątkami i re-

stauracji wabiących niesamowitymi 
zapachami tradycyjnych gruzińskich 
potraw. Urzekła nas również War-
dzia, miasto wykute w skale w XII i 
XIII wieku. Do dziś, mimo trzęsień 
ziemi i łupieżczych wojen, zachowa-
ło się ponad 250 komnat 
(pierwotnie było ich 3 000) na 13 
poziomach oraz fragmenty sieci tu-
neli, korytarzy, schodów i systemu 
wodno-kanalizacyjnego.  Zwiedzili-
śmy również Gori, miasto narodzin 
Józefa Stalina, gdzie istnieje poświę-
cone mu muzeum oraz liczne sklepy 
z pamiątkami związanymi z dyktato-
rem. Jednym z ciekawszych miejsc 
była Gruzińska Droga Wojenna pro-

wadząca do Kazbegi, potężnej i zna-
nej wielu turystom góry. Znajdująca 
się nad miasteczkiem Cerkiew Świę-
tej Trójcy (Cminda Sameba) to naj-
większa atrakcja Gruzji. Nasi misjo-
narze, w porozumieniu z władzami, 

rozstawili tablice „Kazbegi 
nie dla singli”, mające prze-
strzegać przed samotnymi 
wyprawami w te rejony.  
 Nasze prace w ośrodku 
szybko posuwały się do 
przodu. Wieczorem spacero-
waliśmy po okolicznych 
dzielnicach i cieszyli oczy 
widokami. Niestety trzy ty-
godnie szybko upłynęły i 
nastała pora powrotu do 
domu. Jednak już rok póź-
niej dostaliśmy zaproszenie i 
w 2018 roku, gdy dołączył 

do nas Jerzy Foryt, znowu ruszyliśmy 
ochoczo do pracy, by dokończyć roz-
poczęte dzieło. Tym razem wykona-
liśmy instalacje elektryczne w poko-
jach dla pacjentów hospicyjnych. 
Trzy tygodnie intensywnych prac 
przerywane były krótkimi wycieczka-
mi. Tym razem zwiedziliśmy Kutajsi, 
pierwszą stolicę Gruzji, jaskinię Pro-
meteusza oraz przeszliśmy drogą 
zawieszoną 150 m nad wąwozem. 
Wszyscy mamy nadzieję, że naszą 
pracą pomogliśmy i przyczyniliśmy 
się choć w niewielkim stopniu do 
polepszenia warunków chorych i 
cierpiących mieszkańców Tibilisi. 

Marek Jagustyn  

10 

Pod twierdzą Narikala 
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15  września 2021 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Żoły-

ni gościła znana pisarka Iwona 
Kienzler. Autorka w swoim dorobku 
pisarskim ma ponad osiemdziesiąt 
książek. Są to głównie powieści hi-
storyczne, biografie, pamiętniki, re-
portaże, poradniki, albumy, słowni-
ki, encyklopedie i leksykony.        
 To tłumaczka wielojęzyczna, au-

torka wielu książek z zakresu kore-
spondencji handlowej i umów w ję-
zykach obcych. Zajmuje się również 
dydaktyką i pisaniem książek po-
mocniczych do nauki języków ob-
cych. 
 Mimo wykształcenia ekonomicz-
nego i pracy w handlu zagranicznym, 
ostatecznie postanowiła pisać książ-
ki. Od kilku lat przedstawia czytelni-
kom historię z niezwykle ciekawej, 
rzadko poruszanej strony – autorkę 
najbardziej interesuje temat, który 
cenią sobie jej czytelnicy, a więc sfe-
ra miłosna znanych postaci histo-
rycznych oraz rola kobiet w ukształ-
towaniu się historii. Pani Iwona 
wzięła na warsztat kobiety, które 
dzięki uwiecznieniu ich na malar-
skich płótnach zyskały miano nie-
śmiertelności. Ponieważ malarstwo 
jest jednym z najwcześniejszych 
przejawów ludzkiej twórczości oraz 
najbardziej wrażliwym zapisem oso-
bowości człowieka, autorka na spo-

tkaniu skupiła się głównie na książce 
„Kobiety ze słynnych obrazów”. Cie-
kawie opowiadała o kobietach, któ-
re były inspiracją dla malarzy, u bo-
ku których trwały oraz o nieśmiertel-
ności tych dzieł i ich mistrzów. Obok 
faktów historycznych, znalazły się 
również hipotezy, ciekawostki, a 
nawet teorie spiskowe. Interesujący 
sposób przekazu autorki sprawił, że 
czytelnik z wielką chęcią sięga do 
kolejnych dzieł jej autorstwa. 
 Na spotkaniu czytelnicy zakupili 
książki pani Iwony. Spotkanie odbyło 
się dzięki działającemu w bibliotece 
Dyskusyjnemu Klubowi Książki dla 
dorosłych. Fundatorem spotkania 
był Instytut Książki w Krakowie.  
 Dziękuję wszystkim miłośnikom 
książek, którzy uczestniczyli w spo-
tkaniu oraz zapraszam do zapozna-
nia się z dziełami pani Iwony 
Kienzler w naszej bibliotece. 

Małgorzata Babiarz 

„Kobiety ze słynnych obrazów: muzy, modelki, kochanki” 

Lewa ręka ugięta, z dłonią ułożoną 
na piersi, wskazująca na gorejące 
serce. Głowa lekko pochylona. Ubra-
ny w suknię o szerokich rękawach, 
przewiązaną w pasie i płaszcz prze-
winięty przez lewe ramię. 
 3. Feretron Miłosierdzia Bożego, 
bez cech stylowych, 3 ćw. XX w., 
drewno polichromowane. Wym. 142 
x 75 x 75 cm. Podstawa czworobocz-
na uniesiona na narożnych nóżkach, 
w których znajdują się otwory na 
drążki. Postać Jezusa stojąca z prawą 
dłonią w geście błogosławieństwa, 
lewą ułożoną na piersi, od której 
dwa strumienie promieni wg ikono-
graficznego wzoru Chrystusa z sank-
tuarium w Łagiewnikach. 
 4. Feretron św. Józef, neogotyk, 
k. XIX w., rzeźba, drewno polichro-
mowane. Wym. 144 x 74 x 74 cm. 
Stojący święty z Dzieciątkiem trzy-
manym na lewej ręce, w prawej, 
opuszczonej, trzyma kwiat lilii. Ubra-
ny w suknię przewiązaną w pasie, 
płaszcz zwieszony na obu ramionach 

otacza prawe przedramię i zawija się 
wokół lewego ramienia, od którego 
„idzie” pionowa kaskada fałd. Dzie-
ciątko przytulone do lewego ramie-
nia, na którym opiera swoją prawą 
rączkę. Lewa rączka Dzieciątka leżą-
ca na kolanach. Twarz św. Józefa 
pociągła, z wyrazem zatroskania, 
czoło wysokie z zakolami. Krótkie 
włosy i zarost. 
 5. Feretron św. Michał Archanioł, 
neogotyk, XIX w., rzeźba, drewno 
polichromowane. Wym. 185 x 72 x 
72 cm. Podstawa prostopadłościen-
na z otworami na drążki. Powyżej 
czteroboczny, dwustopniowy cokół, 
zakończony wąskim gzymsem. Świę-
ty w dynamicznej pozie z uniesio-
nym mieczem walczy ze smokiem 
(szatanem) wijącym się u jego stóp. 
Św. Michał Archanioł ubrany jest w 
strój żołnierza rzymskiego. W pra-
wej, uniesionej ponad głową, ręce 
trzyma miecz, w lewej ręce, opusz-
czonej wzdłuż tułowia, trzyma małą 
tarczę, w polu której mieści się 

krzyż. Głowa skręcona w lewo, po-
chylona, twarz skierowana w stronę 
łba szatana. Włosy krótkie, gęste, 
kręcone. Na głowie wysoka korona 
zamknięta, zakończona krzyżykiem. 
Skrzydła wysoko uniesione. 
 6. Feretron Matka Boża Niepoka-
lana, neogotyk, pocz. XX w., rzeźba, 
drewno polichromowane. Wym. 110 
x 72 x 72 cm. Podstawa płaska, unie-
siona na czterech narożnikach wy-
ciętych faliście, w których znajdują 
się otwory na drążki. Maria stojąca 
na kuli, w pełnej postaci, w kontra-
poście z lewą nogą ugiętą, ze złożo-
nymi modlitewnie dłońmi na pier-
siach. Twarz o łagodnych rysach, 
drobnych ustach, powiekach opusz-
czonych. Włosy długie, rozłożone na 
obu ramionach, płaszcz z bogatym 
udrapowaniem, przytrzymany kra-
niec fałdy pod prawym łokciem, po-
niżej spływ kaskadowy. 

Magdalena Kątnik-Kowalska 
opisy: Marta Nikiel 

Zdjęcia feretronów na str. 20 
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 „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej to lektura dziesiątej, ju-
bileuszowej, odsłony Narodowego 
Czytania. Akcja organizowana jest 
przez Prezydenta RP od 2012 roku. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Żo-
łyni po raz kolejny włączyła się do 
wspólnego czytania.  

D ramat Zapolskiej powstał w 
1906 r. i szybko stał się popu-

larny oraz uważany za jedno z naj-
ważniejszych osiągnięć twórczych 
pisarki.   
 Lwów, początek XX wieku. Akcja 
rozgrywa się w jednej z lwowskich 
kamienic, której właścicielką jest 
pani Dulska. Całość przedstawionych 
wydarzeń odbywa się w ciągu jednej 
doby. Jest to jednak wystarczający 
czas, aby pokazać pełnię dulskiego 
kołtuństwa w całej krasie: dwulico-
wość, zakłamanie, ironia, robienie 
rzeczy pod publikę i ciasnota poglą-
dów. Pojęcie „dulszczyzna” weszło 
na trwałe do języka potocznego, a w 
naszym codziennym życiu nadal spo-
tykamy ludzi, którzy rezygnują z od-

powiedzialności i wybierają tak zwa-
ny „święty spokój”.  
 Tak jak akcja utworu rozgrywa się 
w mieszkaniu w jednej z lwowskich 
kamienic, tak u nas w zaaranżowa-
nym saloniku Aniela Dulska w pięk-
nym przebraniu witała swoich gości 
oraz przechadzała się po przestrzeni, 
zapraszając do czytania. W tej tragi-

komedii w trzech aktach udział wzię-
li członkowie Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego w naszej biblio-
tece. Na koniec odbyło się pamiąt-
kowe pieczętowanie egzemplarzy 
lektury okolicznościową pieczęcią 
przekazaną przez Prezydenta RP.  
 Dziękuję wszystkim za udział we 
wspólnym czytaniu.  
 Fragmenty nagrania czytanego 
utworu można obejrzeć on-line na 
stronie internetowej biblioteki. 

Małgorzata Babiarz 

Narodowe Czytanie 2021 

P odczas minionych wakacji w 
Żołyni odbył się plener dla dzie-

ci i dorosłych. Zorganizowano rów-
nież plener w Łańcucie – "XXIV Ogól-
nopolski Plener Malarski Łańcut 
2021", którego komisarzem był pan 
Jan Zenon-Majczak. Prace z tego 
pleneru zawitały do sali wystawowej 
GOK Żołynia. Można je tam było po-
dziwiać w dniach 25 sierpnia – 16 
września 2021 r. 
 Były to prace różnorodne, odzna-
czające się autorskimi technikami 
wykonania. Wszystko po to, by prze-
lać urok natury na płótno malarskie. 
 Było co podziwiać. 

Janina Puchalik 

Plener niejedno 
ma imię 

Podziękowania dla p. Joanny Pac za duże zaangażowanie w promocję 
wystawy wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żołyni 

fot. J.Tomczyk 
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D nia 31 lipca w GOK Żołynia 
nastąpiło uroczyste podsumo-

wanie dwóch plenerów malarskich, 
które odbyły się latem w Żołyni 
(artykuł w „Faktach i Realiach” Nr 8 
(274) sierpień 2021).  Na wernisaż 
przybyli liczni artyści wraz z rodzina-
mi i przyjaciółmi. Wszyscy z zainte-
resowaniem obejrzeli efekty arty-
stycznych zmagań. Uczestnicy plene-
rów otrzymali upominki oraz katalo-
gi będące nie tylko dokumentacją, 
ale także miłą pamiątką letnich spo-
tkań ze sztuką malarską. 

Magdalena Kątnik-Kowalska 

Wernisaż 
poplenerowy  

w Żołyni 

Z aczęła malować w 2009 r. Po 
dziesięciu latach przerwy wró-

ciła do swojego hobby. Chodziła na 
zajęcia z malarstwa sztalugowego 
do GOK Żołynia. Idąc za ciosem, 
uczestniczyła dwukrotnie w żołyń-
skich plenerach malarskich i tak na-
brała rozpędu, że postanowiła poka-
zać światu swoje prace i udało się! 
Jest pierwszy sukces! 
 Dorota Błoch – bo o niej mowa – 
żołynianka, znana bardziej jako na-
uczycielka języka angielskiego, od 
której można czerpać energię do 
realizacji pasji poza pracą zawodo-
wą. Jej serce skradło malarstwo. 
Idąc tą drogą, wzięła udział w XV 
Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego w WDK Rze-
szów. Wystawa była przeglądem 
dorobku twórczego w zakresie ma-
larstwa amatorskiego osób doro-
słych. Organizatorzy nie stawiali żad-
nych ograniczeń w wyborze tema-
tów, jak również pozostawili swobo-
dę w środkach ich interpretacji. Stąd 
też ogromna różnorodność w do-
starczonych pracach. Zgłoszono 100 
prac z całego województwa podkar-

packiego. Na wystawę zakwalifiko-
wano 43 obrazy, które wyekspono-
wano w galerii WDK Rzeszów w 
dniach 11-28 sierpnia 2021 roku.  
 Nasza bohaterka wystawiła do 
oceny tylko jedną pracę (taki był 

wymóg regulaminu) i to wystarczy-
ło. W ostatni dzień ekspozycji ogło-
szono wyniki. Wyróżnienie za pracę 
"Beskidzka cerkiew" dla Doroty 
Błoch z Żołyni! Brawo! Jesteśmy z 
Pani dumni i czekamy na dalsze suk-
cesy, których gorąco życzymy! 

 
Janina Puchalik 

Malarstwo amatorskie górą! 

Dorota  Błoch 
z wyróżnioną pracą 

Uczestnicy pleneru „Malownicze interpretacje”. Od Lewej: Anna Brzezicka, 
Dorota Błoch, Joanna Wal, Beata Decowska-Gąsior, Aurelia Bem-Wróbel, 

Joanna Pac, Katarzyna Gnyp, Monika Filip-Kuras, Przemysław Podolec 

fot. J.Tomczyk 
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K onkurs ten zorganizowany zo-
stał przez GOK Żołynia i skiero-

wany był do wszystkich pasjonatów 
fotografii, zarówno profesjonalistów 
jak i amatorów. Tematyka prac zu-
pełnie dowolna. Ocenie podlegały 
walory estetyczne zdjęcia oraz orygi-
nalność wybranego miejsca czy uję-
cia. Na konkurs wpłynęło łącznie 57 
prac od 7 uczestników. Jury w skła-
dzie: 
 1. Marcin Plezia – fotograf, 
 2. Jerzy Tomczyk – instruktor GOK 
 Żołynia, 
 3. Magdalena Kątnik-Kowalska  
 – dyrektor GOK Żołynia, 
oceniło prace pod kątem ujęcia te-
matu oraz walorów artystycznych i 
przyznało następujące miejsca: 
 I miejsce - Hubert Kopytko, 

 II miejsce - Łukasz Filip, 
 III miejsce - Milena Hołota. 
 Pozostaje tylko podziwiać piękno 

Wakacyjny konkurs fotograficzny „Żołynia jest piękna” 

naszej miejscowości i pogratulować 
laureatom konkursu. 

Janina Puchalik 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 
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Sport 

T egoroczne letnie zmagania do-
biegły końca. W ramach „Akcji 

Lato” GOK Żołynia oferował wiele 
cyklicznych wydarzeń w miesiącach 
wakacyjnych. Jako pierwsze wystar-
towały plenery malarskie: dla dzieci 
„Zmalujmy coś razem” i dla doro-
słych „Malownicze interpretacje”. 
Podczas całego okresu trwały: Wa-
kacyjna Szkoła Tańca, zajęcia gimna-
styczne, zajęcia muzyczne oraz zaję-
cia perkusyjne (rehabilitacyjne) dla 
jednego z mieszkańców Żołyni. W 
każdy weekend odbywało się „Kino 
na lato” – seanse filmowe dla dzieci. 
W ramach przedsięwzięcia „Poznaj 
Żołynię” gościliśmy grupy zorganizo-
wane: przedszkole z Żołyni oraz z 
Rakszawy. 
 Cieszymy się, że tak wielu miesz-
kańców gminy uczestniczyło w na-
szych wakacyjnych działaniach i każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. Mó-
wimy wszystkim do zobaczenia za 
rok na kolejnych „Akcjach Lata” or-
ganizowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Żołyni. 

Pozdrawiamy  
załoga GOK :-) 

„Akcja Lato  
2021” 

zakończona! 

W okresie wakacji odbyła się Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży oraz 
Mistrzostwa Polski Juniorów w Sza-
chach Szybkich i Błyskawicznych. W 
obydwu imprezach uczestniczyły 
siostry Gabriela i Izabela Tokarz.  
 

W  okresie od 18 do 25 lipca 
odbyła się Ogólnopolska 

Olimpiada Młodzieży, która ma ran-
gę Mistrzostw Polski Juniorów. Za-
wody odbyły się w malowniczo poło-
żonej nad Wartą miejscowości Unie-
jów w woj. łódzkim. Miejscowość 
znana jest głównie z term oraz ruin 
zamku, które przyciągają wielu tury-
stów. Zawodnicy zakwaterowani byli 
w ApartHotel Termy Uniejów, gdzie 
również była sala gry. Turniej rozgry-
wany był na dystansie dziewięciu 

rund systemem szwajcarskim z tem-
pem gry 90’/40+15’+30” (każdy za-
wodnik miał 90 minut na wykonanie 
czterdziestu posunięć, po czym do-
dawane było 15 minut, a po każdym 
posunięciu dodatkowo dodawane 
było 30 sek.). Zawody były rozgrywa-
ne w grupach wiekowych do lat 12 i 
14, osobno dla dziewcząt i chłop-
ców.  Izabela występowała w grupie 
dziewcząt do lat 14. W pierwszej 
rundzie Iza zmierzyła się z zawodni-
czą z Bełchatowa. Partia zakończyła 
się pewną wygraną Izy. Drugi dzień 
zawodów zapowiadał się wyjątkowo 
intensywnie, ponieważ zaplanowane 
były dwie rundy. W porannej rudzie 
przeciwniczką była zawodniczka z 
Bogatyni, z którą Izabela również 
wygrała. Po południu zaś przyszło 
zmierzyć się z zawodniczką z Toma-
szowa Lubelskiego, z którą Iza kilka 
tygodni wcześniej przegrała na Eks-
tralidze.  Tym razem udało się wy-
grać i w następnej rundzie czekała 
zawodniczka z Dąbrowy Górniczej, 
która również miała komplet zwy-
cięstw. Po poprawnie rozegranym 

Kolejne szachowe 
sukcesy 

Gabrysi i Izabeli 

15

I miejsce Gabrysi 
na Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich w Rzeszowie 
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debiucie w dalszej części partii Iza 
zagrała słabo i mecz zakończył się 
porażką. W kolejnym dniu znów 
przewidziane były dwie partie. W 
porannej rundzie Iza spotkała się z 
zawodniczką z Goleszowa. Na sza-
chownicy przez długi czas utrzymy-
wała się pozycja remisowa, jednak w 
końcówce partii Iza przechyliła szalę 
zwycięstwa na swoją stronę.  Po po-
łudniu przyszło zmierzyć się z najwy-
żej rozstawioną zawodniczką pocho-
dzącą z Białegostoku. W partii tej Iza 
była wyraźnie słabsza i przegrała. Do 
końca turnieju pozostały jeszcze trzy 
partie i aby myśleć o medalu, trzeba 
było je wygrać. W 7. rundzie prze-
ciwniczką była zawodniczka z Ja-
strzębia Zdroju, z którą Iza zremiso-
wała na Ekstralidze. Po długiej i za-
ciętej partii Iza zanotowała kolejną 
wygraną. W przedostatniej rundzie 
system skojarzył zawodniczkę z Go-
rzowa Wlkp., którą również udało 
się pokonać. Sytuacja przed ostatnią 
rundą wyglądała tak, że Iza zajmo-
wała drugie miejsce i została skoja-
rzona z aktualną liderką, która miała 
pół punktu więcej (6,5). Ponadto 
tyle samo punków co Iza (6) miały 
jeszcze dwie zawodniczki, a pół 
punktu mniej pięć zawodniczek. Po-
zostałe kandydatki do medali skoja-
rzone zostały ze słabszymi zawod-
niczkami i były zdecydowanymi fa-
worytkami swoich meczów. Układ 

ten spowodował, że wygrana w 
ostatniej rundzie dawała Izie złoto, a 
remis czy porażka wyrzucały ją ze 
strefy medalowej.  Dużym plusem 
było to, iż partię tę Izabela miała 
rozgrywać białym kolorem, którym 
do tej pory zanotowała komplet 
zwycięstw (kolorem czarnym miała 
dwie wygrane i dwie przegrane). 
Świadome ogromnej stawki obydwie 
zawodniczki do meczu przystępowa-
ły mocno skoncentrowane. Od po-
czątku partia układała się po myśli 
Izy i po 3 godzinach gry zakończyła 
się zwycięstwem.  Aby można było 
cieszyć się ze złota, należało jeszcze 
zaczekać do końca partii, która to-
czyła się na drugiej szachownicy. 
Przewagę tam miała turniejowa je-
dynka, która w przypadku zwycię-
stwa zrównywała się punktami z Izą. 
Po chwili i ten mecz zakończył się 
wygraną faworytki, co spowodowa-
ło, że miała tyle samo punków co 
Iza. W tym przypadku o kolejności 
decydował współczynnik pomocni-
czy (Buchholz), który Iza miała zde-
cydowanie lepszy i można była świę-
tować zdobycie złotego medalu! Jest 
to zdecydowanie największy sukces 
w szachowej karierze Izabeli.  
 Pod koniec sierpnia odbyła się 
druga ważna impreza szachowa tj. 
Mistrzostwa Polski Juniorów w Sza-
chach Szybkich i Błyskawicznych. 
Jest to impreza, która zazwyczaj gro-

madzi ponad 1000 zawodników, któ-
rzy grają w kilkunastu grupach wie-
kowych. W tym roku, podobnie jak 
w poprzednim, turniej przeprowa-
dzony był w dwóch terminach. W 
pierwszym (25 – 27 sierpnia) rywali-
zowali juniorzy do lat 14, 16 i 18, a w 
drugim (28-30 sierpnia) juniorzy i 
młodzicy do lat 8, 10 i 12. Turniej 
odbywał się w Rzeszowie. Wpierw 
rywalizację rozpoczęła Izabela, gra-
jąc w swojej kategorii wiekowej tj. 
dziewcząt do lat 14. Przez pierwsze 
dwa dni odbywał się turniej szachów 
szybkich z tempem gry 15’+10”, na 
dystansie 11 rund. Do zawodów 
przystąpiło 61 zawodniczek. Turniej 
Iza rozpoczęła świetnie i po pierw-
szym dniu prowadziła z dorobkiem 
5,5 pkt. (na 6 partii). Drugi dzień za-
wodów rozpoczęła od porażki, na-
stępnie wygrała, a później znów 
przegrała. W przedostatniej rundzie, 
po bardzo długiej i zaciętej partii 
(ponad 180 posunięć), Iza zremiso-
wała, by w ostatniej wygrać. W su-
mie Izabela uzyskała 8 pkt., co dało 
jej trzecie miejsce, czyli kolejny me-
dal Mistrzostw Polski! 
 III miejsce Izy na Mistrzostwach 
Polski Juniorów w szachach szyb-
kich w Rzeszowie. 
 Następnego dnia odbywał się tur-
niej szachów błyskawicznych z tem-
pem gry 3’+2”, na dystansie 13 rund. 
Turniej Iza rozpoczęła nie najlepiej, 
notując remis, wygraną i porażkę. W 
kolejnych rundach poprawiła grę i 
zawody zakończyła na 5. miejscu 
zdobywając 9 pkt. 
 Po jednodniowej przerwie do gry 
przystąpiły roczniki młodsze. W gru-
pie dziewcząt do lat 10 rywalizowała 
Gabrysia. Formuła rozgrywek była 
taka sama.  Podobnie jak w roczni-
kach starszych, przez pierwsze dwa 
dni odbywał się turniej szachów 
szybkich, w którym uczestniczyło 51 
zawodniczek. Turniej Gabrysia roz-
poczęła bardzo dobrze i po pierw-
szym dniu prowadziła z wynikiem 
5,5 pkt., mając świetną pozycję wyj-
ściową przed drugim dniem, gdyż za 

Iza na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  w Uniejowie 
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W  dniach 4-5 września w Kra-
kowie odbył się Międzynaro-

dowy Turniej Judo „Cracow Judo 
Open 2021”. Gościem honorowym 
zawodów był mistrz olimpijski z 
Atlanty - Paweł Nastula.  W turnieju 
wystartowało blisko 800 zawodni-
ków z 98 klubów i 15 krajów: Włoch, 
Austrii, Słowenii, Czarnogóry, Czech, 
Słowacji, Łotwy, Chorwacji, Rumunii, 
Niemiec, Holandii, Serbii, Litwy oraz 
Bośni i Hercegowiny. Dzięki udziało-
wi zawodników z tylu państw, tur-
niej stał na bardzo wysokim pozio-
mie. W zawodach wziął udział Jakub 
Kołodziejski, reprezentujący Akade-

mię Judo Rzeszów w kategorii wago-
wej U12 50 kg. Rywalizując z prze-
ciwnikami z Austrii, Litwy oraz 
Czech, zajął II miejsce. Pierwsza wal-
ka z reprezentantem Austrii była 
jedną z najkrótszych walk turnieju, 
zakończyła się efektownym rzutem 
po 3 sekundach.  Pozostałe trzy star-
cia przedfinałowe Kuba również za-
kończył poprzez ippon. W finale 
uległ zawodnikowi z Pragi, pechowo 
przegrywając po błędzie sędziów. 
 Kubie serdecznie gratulujemy i 
trzymamy kciuki za kolejne występy 
judoki z Żołyni. 

Red. 

Jakub Kołodziejski na podium 
„Cracow Judo Open 2021” 

 Żołyniak, Jakub Kołodziejski, wywalczył II miejsce w turnieju „Cracow Ju-
do Open 2021”, rozegranym w bardzo mocnej obsadzie zawodniczej. 

Jakub Kołodziejski na podium Turnieju Judo „Cracow  Judo Open 2021”  

sobą miała już dwie mocne zawod-
niczki, z którymi wygrała. Pierwsza 
partia drugiego dnia wydawała się 
być kluczowa, bo z jedną z fawory-
tek. Po bardzo zaciętej partii Gabry-
sia osiągnęła remis. Kolejne trzy par-
tie wygrała, w ostatniej rundzie zre-
misowała. W turnieju Gabrysia uzy-
skała wynik 9,5 pkt. Taki sam wynik 
zanotowała jeszcze jedna zawod-
niczka, jednak Gabrysia miała znacz-
nie lepszy współczynnik pomocniczy 
(Buchholz) i to ona została Mistrzy-
nią Polski! 
  I miejsce Gabrysi na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w szachach 
szybkich w Rzeszowie. 
 Ostatnim akordem rywalizacji był 
turniej szachów błyskawicznych.  Do 
turnieju przystąpiły 43 zawodniczki. 
Gabrysia od początku turnieju radzi-
ła sobie bardzo dobrze. Zanotowała 
dziesięć zwycięstw, dwa remisy i 
jedną porażkę z zawodniczką, z któ-
rą później okazała się najlepsza. W 
sumie Gabrysia uzyskała 11 pkt., tyle 
samo co zwyciężczyni turnieju. Mia-
ła jednak nieznacznie gorszy współ-
czynnik pomocniczy. Drugie miejsce 
i wywalczony srebrny medal Mi-
strzostw Polski jest i tak bardzo du-
żym sukcesem, z którego Gabrysia 
była niezmiernie zadowolona.  
  II miejsce Gabrysi na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w szachach 
błyskawicznych w Rzeszowie. 
 Powyższe turnieje nie były jedy-
nymi zawodami, w których dziew-
czyny uczestniczyły w ostatnim cza-
sie. Inne ważniejsze turnieje to 
udział Izy w Ekstralidze juniorów, a 
Gabrysi w II lidze juniorów. Ponadto 
siostry zagrały w IV i III lidze senio-
rów oraz na festiwalu szachowym w 
Bystrym.  

Krzysztof Tokarz 
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Z a nami piąta edycja Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej. W tym 

roku rozgrywki odbyły się pod patro-
natem Wójta Gminy Żołynia - Pana 
Piotra Dudka. Do rozgrywek przy-
stąpiło 8 zespołów – Fc Po Nalewce, 
Speed Boys Żołynia, Niebiescy, Red 
Bull, Vikingowie, Zębatka Kopanie 
oraz Nazwa Nie Gra Roli. Sklasyfiko-
wanych zostało niestety tylko sie-
dem – drużyna Nazwa Nie Gra Roli 
wycofała się z rywalizacji po drugiej 
kolejce z powodu problemów kadro-
wych.  
 Rywalizacja w tegorocznych roz-
grywkach była bardzo zacięta.  Do 
ostatniej kolejki spotkań aż pięć ze-
społów liczyło się w walce o pierw-
sze miejsce. Trzeba podkreślić, że 
turniej cieszył się bardzo dużym za-
interesowaniem i każde spotkanie 

przyciągało na Orlik w Żołyni liczne 
grupy kibiców, zarówno tych wspie-
rających akurat grające drużyny, jak i 
tych neutralnych, którzy po prostu 
chcieli zobaczyć ciekawe rozgrywki. 
Ostatecznie mistrzem ligi został ze-
spół Fc Po Nalewce, zdobywając 13 
punktów, na co złożyły się 4 zwycię-
stwa, remis oraz porażka.  Drugie 
miejsce zajął zespół Zębatka Kopa-
nie (bilans 3-2-1), natomiast trzecie 
przypadło drużynie Speed Boys Żoły-
nia (3-1-2). W większości spotkania 
były bardzo zacięte. Niektóre z nich 
rozstrzygały się dopiero w ostatnich 
sekundach meczów, a mieliśmy na-
wet takie historie, jak dogonienie 
wyniku ze stanu 0-4 do remisu 4-4. 
Tradycyjnie zostały przyznane rów-
nież nagrody indywidualne, tym ra-
zem w pięciu kategoriach.  

 Królem strzelców ligi został Syl-
wester Koba (Avito) – 9 bramek, 
tytuł MVP turnieju zdobył Patryk 
Jagustyn (Fc Po Nalewce), najlep-
szym młodzieżowcem został Kordian 
Szczepanik (Niebiescy), tytuł najlep-
szego bramkarza otrzymał Konrad 
Panek (Zębatka Kopanie). W tym 
roku organizatorzy postanowili przy-
znać jeszcze jedną nagrodę indywi-
dualną, aby docenić nie tylko mło-
dych zawodników, ale także tych w 
sile wieku, którym nadal chce się 
biegać po zielonych boiskach. W 
kategorii 40+ najlepszym zawodni-
kiem został wybrany Andrzej Sro-
czyk (Speed Boys Żołynia).  
 Kolejną nowością było rozegranie 
jednodniowego turnieju o Puchar 
Ligi, który miał miejsce 27 sierpnia. 
Siedem zespołów przystąpiło do gry 

AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 

ORLIK ŻOŁYNIA 2021 O PUCHAR WÓJTA GMINY ŻOŁYNIA 

Mistrz Ligi – Fc po Nalewce. Górny rząd od lewej: P. Kowalski, J. Karp, D. Słupek, M. Dudek, B. Kosior, K. Sroczyk, J. Leja; 
Dolny rząd od lewej: A. Leja, P. Sroczyk, M. Jucha, P. Jagustyn, B. Fus, F. Kosior. Nieobecny na zdjęciu: K. Słupek. 
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w formie pucharowej (prze-
grywający odpadał).  Niestety po 
rozegraniu ćwierćfinałów oraz półfi-
nału rozgrywki storpedował deszcz, 
a stojąca na boisku woda uniemożli-
wiła ich dokończenie. Bezpośrednio 
po turnieju odbyło się zakończenie 
rozgrywek w Stanicy Myśliwskiej 
„Darz Bór”, podczas którego wszyst-
kie drużyny zostały wyróżnione dy-
plomami, zaś najlepsze zespoły 
otrzymały pamiątkowe puchary oraz 
komplety koszulek sportowych. Wy-
bitnym zawodnikom wręczono pa-
miątkowe statuetki, koszulki, nagro-
dy rzeczowe oraz bony do wykorzy-
stania w sklepie sportowym MAAW-
SPORT w Leżajsku. 
 Tegoroczne rozgrywki, oprócz 

wspomnianych wyżej nowinek, róż-
niły się od poprzednich także 
„opakowaniem medialnym”. 
Wszystkie mecze były na bieżąco 
opisywane na facebookowym profi-
lu „Orlik Żołynia”, do którego polu-
bienia zachęcamy. Tam również co 
tydzień prowadziliśmy głosowania 
na najlepszego zawodnika kolejki, 
gdzie każdy mógł oddać swój głos. 
Warto zaznaczyć, że w głosowaniu 
na zawodnika 5. kolejki udział wzięły 
aż 374 osoby!  
 Podziękowania należą się wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, 
że turniej mógł się odbyć. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim zawodni-
kom za udział w rozgrywkach Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar 

Wójta Gminy Żołynia. Słowa uzna-
nia należą się również sędziom tur-
nieju - p. Zuzannie Foryt oraz p. Pio-
trowi Forytowi, który co roku wspie-
ra inicjatywę rozgrywek, zarówno 
jeśli chodzi o kwestię sędziowskie 
jak i organizacyjne. Dziękujemy rów-
nież Wójtowi Gminy Żołynia  
- p. Piotrowi Dudkowi za wsparcie 
rozgrywek swoją osobą i objęcie ligi 
patronatem. 
 Na koniec chcielibyśmy również 
podziękować sponsorom ligi  
– p. Mirosławowi Kochmanowi 
Sklep MAX-ELEKTRO Leżajsk, skle-
powi firmowemu MAAW SPORT w 
Leżajsku oraz wszystkim, którzy 
wsparli organizację imprezy dla za-
wodników w stanicy myśliwskiej – tj. 
p. Mirosław Kochman MAX ELEK-
TRO Leżajsk, p. Andrzej Sroczyk 
SPEED CAMP, p. Patryk Pikuła PIZ-
ZERIA NA PODDASZU, p. Józef Fus 
AVITO DACHY. 
 Zachęcamy do korzystania z 
obiektów sportowych przy Zespole 
Szkół w Żołyni przez cały rok. Pa-
miętajcie – w zdrowym ciele zdrowy 
duch! 

Tomasz Szpila 
Dominik Cierpisz 

 

Poniżej tabela końcowa turnieju 

Od lewej: sędziowie ligi: p. Piotr Foryt, p. Zuzanna Foryt, następnie 
najlepsi zawodnicy rozgrywek :K. Szczepanik – najlepszy młodzieżowiec,  

A. Sroczyk – najlepszy zawodnik +40, K. Panek – najlepszy bramkarz, 
P. Jagustyn – MVP ligi, Sylwester Koba – król strzelców (nieobecny na zdjęciu) 

Wspólne zdjęcie po oficjalnym zakończeniu rozgrywek ligowych 
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Śladami ołtarzy Dąbrowskich - cz. III 
- czyt. str. 10, fotografie na stronie J.Tomczyk 
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