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Sprawy gminy 

Filmowa promocja Żołyni 

N a zamówienie Gminy Żołynia realizowany jest film 

pokazujący Żołynię i aktywność jej mieszkańców. 

Zamiar jest taki, aby pokazać to jak Żołynia zmieniła się 

na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz to, że jest 

miejscem przyjaznym do życia i realizowania swoich 

pasji. Szczegółów nie zdradzamy, żeby nie psuć przy-

jemności oglądania. 

 Zdjęcia do filmu kręcone były w dniach 8, 10 i 14 

maja 2018 r. przez trzyosobową ekipę filmową. Aktual-

nie rozpoczęły się prace związane z montażem filmu. 

Wykonawcą zlecenia jest studio filmowe „FotoACC” 

Grzegorza Łobodzińskiego z Babicy, które produkowało 

m.in. filmy promujące nasze województwo, realizowane 

na zamówienie urzędu marszałkowskiego. 

 Premiera dziesięciominutowego filmu zaplanowana 

jest na IV Zjazd Żołyniaków, następnie zostanie on udo-

stępniony w sieci Internet oraz na nośnikach DVD. Po-

wstanie również jego wersja skrócona, dwuminutowa, 

do typowo promocyjnego użytku w sieci Internet. Liczy-

my na to, że powstanie interesujący, dynamiczny, pełen 

dobrych emocji i pięknych zdjęć film, który będzie słu-

żyć do promocji naszej gminy przez kilkanaście następ-

nych lat. 

 Za pomoc w realizacji filmu w szczególności dziękuję 

jego głównym bohaterom,  którzy zgodzili się wziąć w 

nim udział i nie szczędzili swojego czasu, to jest: Oli-

wierowi Kosiorowi z rodzicami Edytą i Krzysztofem, 

Natalii Bzdek z sympatią i zespołem muzycznym, rodzi-

nie Katarzyny i Karola Podolców z dziećmi Kacprem i 

Karoliną, Aleksandrze Młynek z przedstawicielami Klu-

bu Seniora. Dziękuję również dyrektorom i pracowni-

kom Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół, Gminne-

go Ośrodka Kultury, Gminej Biblioteki Publicznej oraz 

wychowawcom: Natalii Fleszar, Grzegorzowi Hryniew-

skiemu, Dominikowi Cierpiszowi i Tomaszowi Szpili.  

Waldemar Natoński 

Obok i poniżej zdjęcia z planu filmowego 
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Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Żołyniaków, 

który odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r., 

serdecznie zachęca do udziału w zjeździe.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odbierania  

z Domu Kultury w Żołyni zaproszeń, w których znaleźć można program 

Zjazdu oraz warunki uczestnictwa. Prosimy również o odbieranie  

i przekazanie zaproszeń znajdującym się  poza Żołynią krewnym i znajomym,  

którzy chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. 
 

ANDRZEJ BENEDYK 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO  

IV ZJAZDU ŻOŁYNIAKÓW 

PODZIĘKOWANIE 

Z akład Pielęgnacyjno - Opiekuń-

czy i Hospicjum w Żołyni składa 

serdeczne podziękowanie Panu Wój-

towi Andrzejowi Benedykowi oraz 

wszystkim radnym za wsparcie finan-

sowe, jakiego udzieliła Gmina Żoły-

nia naszemu Ośrodkowi. 

 Środki finansowe zostały przezna-

czone na wyposażenie w sprzęt reha-

bilitacyjny, z którego też korzystają 

mieszkańcy Gminy oraz działalność 

bieżącą która wpływa na poprawę 

świadczonych usług w naszym Do-

mu. 

 Pochylenie nad osobami chorymi, 

cierpiącymi, umierającymi świadczy 

o państwa wrażliwości na potrzeby 

drugiego człowieka . 

 Za ten dar dobroci z państwa strony 

składam serdeczne podziękowania w 

imieniu chorych i własnym.  

 

Z poważaniem  

Elżbieta Jagustyn  

Dyrektor 
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W  dniu 3 maja, w przededniu 

świętego Floriana, który jest 

patronem strażaków i hutników, ob-

chodziliśmy coroczne święto. 

 Strażacy ochotnicy z terenu naszej 

gminy, a więc druhowie z jednostek: 

OSP Żołynia, OSP Żołynia Kopanie, 

OSP Brzóza Stadnicka, OSP Smola-

rzyny, uroczyście przemaszerowali 

od remizy w Żołyni do kościoła pa-

rafialnego pw. św. Jana Kantego w 

asyście orkiestry dętej. Tu o godz. 17 

ksiądz proboszcz Stanisław Cebula 

przewodniczył uroczystej Mszy 

Świętej w intencji zgromadzonych i 

zmarłych strażaków. 

 Druga część uroczystości odbyła 

się na terenie Stanicy Myśliwskiej 

„Darz Bór” Koła Łowieckiego 

„Kuropatwa”, gdzie Stanisław Panek 

– Prezes Zarządu Gminnego w Żoły-

ni Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, powitał wszystkich strażaków 

oraz zaproszonych gości. Strażacką 

uroczystość swoją obecnością za-

szczycili: Kazimierz Gołojuch – po-

seł na Sejm RP, Barbara Pilawa-

Kuras – wicestarosta łańcucki, An-

drzej Benedyk – wójt Gminy Żoły-

nia, st. bryg. Roman Poterek – ko-

mendant Państwowej Straży Pożar-

nej w Łańcucie, bryg. Henryk Ry-

dzik w stanie spoczynku – przedsta-

wiciel Państwowej Straży Pożarnej 

w Łańcucie, Marek Mach – sołtys 

wsi Żołynia. Po wystąpieniach gości, 

które zawierały między innymi po-

dziękowania za służbę i 

życzenia w związku ze 

świętem, nastąpiło wrę-

czenie odznaczeń przy-

znanych przez Prezesa 

Zarządu Wojewódzkie-

go OSP RP w Rzeszo-

wie.  

 Medale „za Zasługi 

dla Pożarnictwa” 

otrzymali: 

Roman Florek (złoty), 

Michał Filip (srebrny), 

Rafał Mach (srebrny), 

Paweł Pelc (srebrny), Kamil Danie-

lewicz (brązowy), Kordian Daniele-

wicz (brązowy), Monika Buszta 

(brązowy). 

 Ponadto odznakę „Strażak Wzoro-

wy” otrzymali druhowie: Kamil 

Grzesik, Mateusz Nykiel, Przemy-

sław Walawender i Marcin Pawlik. 

 Po części oficjalnej przyszedł czas 

na biesiadę strażacką. Wszyscy zgro-

madzeni goście oraz strażacy miło 

spędzili czas przy poczęstunku i roz-

mowach oraz akompaniamencie or-

kiestry dętej. 

Stanisław Panek 

Strażackie święto 
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Oświata 

P ierwsze starania o uruchomienie 

w Żołyni szkoły muzycznej roz-

poczęły się w 2015 roku. Na począt-

ku kwietnia 2015 radni Gminy Żoły-

nia podjęli w tej sprawie uchwałę 

intencyjną, która wszczęła procedurę 

wystąpienia z wnioskiem do Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego o zgodę na utworzenie takiej 

placówki. Publiczna Szkoła Muzycz-

na I st. miała mieścić się w budynku 

Zespołu Szkół. Ministerstwo nie wy-

raziło jednak zgody na taki plan. 

Minister kultury uzasadnił swoją 

decyzję trudną sytuacją materialną 

oraz faktem, że w pobliżu, w Łańcu-

cie oraz Leżajsku, istnieją już takie 

instytucje. Ponowna szansa na uru-

chomienie placówki pojawiła się w 

2016 roku, wraz z propozycją otwar-

cia szkoły niepublicznej działającej 

w ramach Podkarpackiego Zespołu 

Niepaństwowych Szkół Muzycznych 

prowadzącego już szkoły muzyczne 

w Leżajsku, Sokołowie Małopol-

skim, Pruchniku i Sieniawie. Inicja-

tywa została podjęta i tak 5 września 

2016 roku w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Żoły-

ni odbyła się pierwsza inauguracja 

roku szkolnego. 

 Od początku działalności Niepań-

stwowej Szkoły Muzycznej I st. w 

Żołyni pracują w niej nauczyciele: 

Anna Wójcikiewicz – dyrektor szko-

ły (kształcenie słuchu, audycje mu-

zyczne, rytmika, fortepian, klawiszo-

we instrumenty elektroniczne), Sta-

nisław Jaworski (akordeon), Jakub 

Adamek (waltornia), Jacek Szpunar 

(trąbka), Agnieszka Winiarska (flet, 

fortepian), Grzegorz Winiarski 

(saksofon, gitara) i Grzegorz Wójci-

kiewicz (klarnet, fortepian). W cza-

sie krótkiego okresu działalności 

szkoły uczniowie zdążyli już zapre-

zentować się na koncertach: I Kon-

cert Zimowy w GOK - 11.01.2017, 

Popis końcoworoczny – 21.06.2017 i 

II Koncert Zimowy w GOK – 

10.01.2018. Uczniowie Niepaństwo-

wej Szkoły Muzycznej I st. w Żołyni 

mają już na swoim koncie pierwsze 

sukcesy: Marlena Cedzidło – flet 

(nauczyciel – Agnieszka Winiarska) 

Wyróżnienie II stopnia w VII Prze-

glądzie Szkół Muzycznych 

w Jarosławiu - 23 kwietnia 2017, 

Anna Młynek – gitara (nauczyciel – 

Grzegorz Winiarski) zdobyła Wyróż-

nienie III stopnia w VII Przeglądzie 

Szkół Muzycznych w Jarosławiu - 

23 kwietnia 2017, Alicja Lizak – 

fortepian (nauczyciel – Agnieszka 

Winiarska) Wyróżnienie III stopnia 

w VII Przeglądzie Szkół Muzycz-

nych w Jarosławiu - 23 kwietnia 20-

17, Magdalena Młynek – fortepian 

(nauczyciel – Agnieszka Winiarska) 

Wyróżnienie III stopnia w VII Prze-

glądzie Szkół Muzycznych w Jaro-

sławiu - 23 kwietnia 2017. 

 Aktualnie w szkole uczy się 46 

uczniów na instrumentach: fortepian, 

akordeon, flet, gitara, saksofon, trąb-

ka i waltornia. W najbliższym czasie 

planujemy uruchomić także naukę 

gry na puzonie. Od początku funk-

cjonowania placówki (od września 

2016 roku) samorząd w Żołyni 

wspiera finansowo szkołę w formie 

dotacji. Dzięki pomocy w pokryciu 

części kosztów działalności szkoły 

muzycznej uczniowie mogą korzy-

stać z niższej stawki czesnego za 

naukę. 

 Bieżąca działalność szkoły opisy-

wana jest na stronie internetowej 

Podkarpackiego Zespołu Niepań-

stwowych Szkół Muzycznych pod 

adresem: www.muzyczna.com.pl. 

Placówka posiada także odrębną 

stronę w  portalu Facebook: 

w w w . f a c e b o o k . c o m /

muzyczna.zolynia. 

Grzegorz Wójcikiewicz 

Historia powstania szkoły muzycznej w Żołyni 

N iepaństwowa Szkoła Muzyczna 

I st. w Żołyni jest niepubliczną 

szkołą artystyczną działającą na pod-

stawie ustawy z dnia 14.12.2016 ro-

ku - Prawo oświatowe. Jest zareje-

strowana w ewidencji szkół niepu-

blicznych prowadzonej przez Mini-

sterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego. Podstawą działalności 

szkoły jest Statut Szkoły określony 

przez organ prowadzący, osobę zało-

życiela szkoły – p. Grzegorza Wójci-

kiewicza. Podstawową formą dzia-

łalności szkoły jest kształcenie w 

zakresie umiejętności gry na instru-

mencie i podstawowej wiedzy ogól-

nomuzycznej, dających podstawy do 

dalszej nauki w szkołach muzycz-

nych II stopnia. Nauka odbywa się w 

cyklu sześcioletnim i cyklu czterolet-

nim. Szkoła prowadzi zajęcia w za-

kresie gry na instrumentach dętych, 

instrumentach klawiszowych i in-

strumentach strunowych. Niepań-

stwowa Szkoła Muzyczna I st. w 

Żołyni wchodzi w skład Podkarpac-

kiego Zespołu Niepaństwowych 

Szkół Muzycznych zarejestrowanego 

w ewidencji niepublicznych szkół 

artystycznych pod numerem 

670/51/2013. Siedziba szkoły mieści 

się w budynku Zespołu Szkół im. A. 

Mickiewicza w Żołyni przy ul. Gór-

skiej 2, gdzie odbywają się zajęcia 

grupowe z przedmiotów ogólnomu-

zycznych i z fortepianu. Pozostałe 

zajęcia z gry (instrumenty dęte, for-

tepian i akordeon) prowadzone są w 

budynku Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Żołyni przy ul. Smolarskiej. 

Wszystkie zajęcia szkoły muzycznej 

odbywają się w godzinach popołu-

dniowych. W szkole mogą podjąć 

naukę dzieci i młodzież w wieku od 

6 do 16 roku życia. Organem spra-

wującym nadzór pedagogiczny jest 

minister właściwy do spraw kultury i 

dziedzictwa narodowego. 

 Aktualnie w Niepaństwowej 

Szkole Muzycznej I stopnia w Żoły-

ni pracują nauczyciele: 

 Anna Wójcikiewicz – nauczyciel 

kształcenia słuchu, rytmiki, audycji 

muzycznych, zespołów wokalnych, 

fortepianu i klawiszowych instru-

Poznajmy się bliżej  
– Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żołyni 
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mentów elektronicznych. Pełni funk-

cję dyrektora Podkarpackiego Ze-

społu Niepaństwowych Szkół Mu-

zycznych. Posiada wykształcenie 

wyższe magisterskie z uprawnie-

niami pedagogicznymi. Jest absol-

wentką Wyższej Szkoły Pedagogicz-

nej w Rzeszowie na Wydziale Wy-

chowania Muzycznego.  Aktualnie 

podnosi swoje kompetencje na stu-

diach podyplomowych w Akademii 

Muzycznej w Bydgoszczy – kieru-

nek Chórmistrzostwo. 

 Grzegorz Wójcikiewicz – zało-

życiel szkoły. Absolwent Akademii 

Muzycznej w Krakowie i Akademii 

Muzycznej w Katowicach. Specjali-

sta w zakresie gry na klarnecie i for-

tepianie. W zawodzie nauczyciela 

pracuje od 1999 roku. Swoje do-

świadczenie zdobywał w Państwo-

wej Szkole Muzycznej I st. 

w Łańcucie, w Państwowej Szkole 

Muzycznej I st. w Leżajsku , Nie-

państwowej Szkole Muzycznej I i II 

st. w Sokołowie Małopolskim 

i Podkarpackim Zespole Niepań-

stwowych Szkół Muzycznych 

(których był założycielem). Jego 

uczniowie byli laureatami konkur-

sów regionalnych i ogólnopolskich, 

zdobywając czołowe miejsca. Ponad 

30 jego absolwentów podjęło naukę 

w szkołach muzycznych II st. lub na 

wyższych uczelniach artystycznych. 

 Stanisław Jaworski – nauczyciel 

akordeonu. Poza pracą w NSM I st. 

w Żołyni pełni funkcję dyrektora 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

w Leżajsku. Pracuje także w Niepań-

stwowej Szkole Muzycznej I st. w 

Sokołowie Małopolskim i Niepań-

stwowej Szkole Muzycznej I i II st. 

w Leżajsku jako dyrektor do spraw 

dydaktycznych. Posiada wykształce-

nie wyższe magisterskie z przygoto-

waniem pedagogicznym. Jest absol-

wentem Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie na kierun-

ku Wychowanie Muzyczne, Akade-

mii Muzycznej w Katowicach na 

wydziale instrumentalnym – specjal-

ność akordeon. Ponadto ukończył 

studia podyplomowe w zakresie za-

rządzania oświatą na Wyższej Szko-

le Informatyki i Zarządzania w Rze-

szowie. Organizator przedsięwzięć 

artystycznych o zasięgu międzynaro-

dowym, aktywny animator życia 

muzycznego. 

 Grzegorz Winiarski – nauczyciel 

saksofonu i gitary. Swoje doświad-

czenie nauczyciela gry na instrumen-

tach muzycznych zdobywał w szko-

łach muzycznych PZNSM, najdłużej 

w Niepaństwowej Szkole Muzycznej 

I st. w Sokołowie Małopolskim, 

gdzie pracuje do dziś. Ukończył Pań-

stwowe Liceum Muzyczne w Rze-

szowie w zakresie gry na saksofonie. 

Następnie studia wyższe magister-

skie na Akademii Muzycznej w Kra-

kowie – Wydział Edukacji Muzycz-

nej, kierunek: Wychowanie Muzycz-

ne. 

 Agnieszka Winiarska – absol-

wentka Liceum Muzycznego w Rze-

szowie w klasie fletu poprzecznego. 

Studia magisterskie ukończyła w 

Wyższej Szkole Pedagogicznej w 

Rzeszowie na Wydziale Wychowa-

nia Muzycznego. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w pracy dziećmi i 

młodzieżą w szkołach muzycznych 

PZNSM. W Niepaństwowej Szkole 

Muzycznej I st. w Żołyni prowadzi 

klasę fletu poprzecznego i forte-

pianu. 

 Jacek Szpunar – nauczyciel trąb-

ki. Posiada wykształcenie wyższe 

magisterskie z przygotowaniem pe-

dagogicznym. Ukończył studia na 

Akademii Muzycznej w Katowicach 

(licencjat) i na Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu. Pracuje w NSM I st. 

w Żołyni od początku działalności 

szkoły. Ponadto realizuje się zawo-

dowo jako nauczyciel w Państwowej 

Szkole Muzycznej I st. w Łańcucie i 

Szkole Muzycznej II st. Łańcuckie-

go Towarzystwa Muzycznego. 

 Jakub Adamek – w NSM I st. w 

Żołyni prowadzi klasę waltorni. Jest 

absolwentem Akademii Muzycznej 

w Łodzi. Posiada wyższe wykształ-

cenie magisterskie z przygotowa-

niem pedagogicznym. Jest czynnym 

muzykiem grającym w Filharmonii 

Podkarpackiej w Rzeszowie. Jako 

kapelmistrz prowadzi orkiestrę dętą 

działającą przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Błażowej. Jest także na-

uczycielem Szkoły Muzycznej I st. 

w Błażowej. 

 Dzieci i młodzież zainteresowane 

rozwijaniem swoich talentów mu-

zycznych zapraszamy do rozpoczę-

cia swojej przygody z muzyką w 

naszej szkole. Więcej o nas można 

przeczytać na stronie internetowej 

Podkarpackiego Zespołu Niepań-

stwowych Szkół Muzycznych pod 

adresem:  www.muzyczna.com.pl. 
 

Grzegorz Wójcikiewicz 

Koncert zimowy, 2018 r. 
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C hoć do następnego roku szkol-

nego jeszcze trochę czasu to 

może warto by się już dziś zastano-

wić czy nasze dziecko nie przejawia 

aby zainteresowań muzycznych. Je-

śli obserwujesz, że z przyjemnością 

słucha muzyki w radiu, lubi śpiewać, 

lubi tańczyć a może coś sobie wystu-

kuje rytmicznie – to wskazuje na 

pewne predyspozycje do muzykowa-

nia. Możliwość rozwijania talentu 

przez dzieci i młodzież dają szkoły 

muzyczne I stopnia prowadzące na-

ukę gry od podstaw. Czy warto sko-

rzystać z ich oferty? 

 Centrum Kształcenia Nauczycieli 

Szkolnictwa Artystycznego opiera-

jąc się na wieloletnich badaniach 

opracowało broszurę informacyjną 

dla potencjalnych kandydatów szkół 

muzycznych. Poza prezentacją syste-

mu kształcenia muzycznego w Pol-

sce i informacjom praktycznym - 

wskazuje w niej na korzyści jakie 

płyną z systematycznej aktywności 

muzycznej. Poznajmy je bliżej: 

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGEN-

CJI - regularna gra na instrumencie 

wzmaga motywację do nauki, sprzy-

ja osiąganiu lepszych wyników, np. 

w rozwiązywaniu zadań matema-

tycznych, pozytywnie wpływa na 

rozwój języka i osiągnięcie gotowo-

ści do czytania. 

 ROZWIJA POZNAWCZO - po-

budza proces spostrzegania, wrażli-

wość zmysłową, koncentrację uwagi, 

wpływa na rozwój mowy i wzboga-

cenie słownictwa oraz na inwencję 

twórczą. 

 KSZTAŁTUJE DODATNIE CE-

CHY CHARAKTERU - wyrabia 

cierpliwość, wytrwałość, odwagę 

odporność na trud i zmęczenie. 

 KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ 

NA PIĘKNO - rozwija wyobraźnię, 

zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy 

samodzielności myślenia i oceny 

estetycznej. 

 WSPIERA SPOŁECZNE ZA-

CHOWANIA - dzieci oswojone z 

muzyką znacznie rzadziej się kłócą i 

generalnie uchodzą za bardziej zgod-

ne. Edukacja muzyczna minimalizu-

je bowiem poziom zachowań agre-

sywnych. Uczestnictwo w zajęciach 

muzycznych uspołecznia, przeciw-

działa uczuciu samotności i sprzyja 

podejmowaniu współdziałania i 

współpracy. 

 WZMACNIA KONCENTRACJĘ 

UWAGI - usprawnia zapamiętywa-

nie i zdolność uczenia się. Pod wpły-

wem powolnej muzyki barokowej 

przyspieszony jest proces uczenia się 

o 25% i zwiększona zdolność zapa-

miętywania o 26%. 

 WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓ-

ZGU - słuchanie muzyki we wcze-

snym dzieciństwie pomaga budować 

neuronalne ścieżki, które mają 

wpływ na rozwój języka, pamięci i 

poczucie przestrzeni. Grając na in-

strumencie, dzieci uczą się koordy-

nować obie półkule mózgowe, co 

bardzo korzystnie wpływa na rozwój 

intelektualny. 

 DZIAŁANIE TERAPEUTYCZ-

NE - rozładowuje napięcie emocjo-

nalne, niepokoje i lęki u dzieci. 

 WSPIERA CAŁOŚCIOWY 

ROZWÓJ - dzieci uczą się płynnego 

i elastycznego ruchu, poprawia się 

postawa ciała, następuje rozwój mię-

śni, wzmocnienie układu nerwowe-

go, rozwój układu oddechowego 

i poprawa pracy serca. 

 WSPIERA ROZWÓJ EMOCJO-

NALNY DZIECI - aktywne obco-

wanie z muzyką sprawia, że dzieci 

są znacznie bardziej empatyczne, 

dojrzałe emocjonalnie, zrównoważo-

ne, zdyscyplinowane i komunika-

tywne. 

 Taka ilość elementów wpływają-

cych pozytywnie na większość 

aspektów funkcjonowania człowieka 

skłania do refleksji nad wpływem 

muzyki na psychikę człowieka i nad 

konkretnymi korzyściami. Na pyta-

nie o to czy warto zajmować się mu-

zyką praktycznie można udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi. Zdecy-

dowanie TAK. 

 

Grzegorz Wójcikiewicz 

Szkoła Muzyczna – czy warto ? 

S erdecznie zapraszamy dzieci i 

młodzież w wieku 6 - 16 lat na 

naukę gry na instrumentach muzycz-

nych. Prowadzimy kształcenie w 

zakresie gry na: saksofonie, flecie, 

klarnecie, trąbce, waltorni, puzonie, 

fortepianie, gitarze i akordeonie. 

 Kwestionariusze kandydata do-

stępne są w Urzędzie Gminy w Żo-

łyni, pok. 104 p. Jan Mazurek – tel. 

696 718 014, w sekretariacie urzędu 

– tel. 17 22 43 018, lub na naszej 

s t ronie internetowej :  ht tp:/ /

muzyczna.com.pl/dokumenty. Doku-

menty kandydata (kwestionariusze 

osobowe) należy złożyć do dyrektora 

NSM I st. w Żołyni – tel. 604 888 

795 najpóźniej do dnia przesłuchań 

wstępnych. 

 Przed rozpoczęciem nauki w szko-

le muzycznej I stopnia sprawdzamy 

predyspozycje do gry na wybranym 

instrumencie: słuch muzyczny, po-

czucie rytmu, warunki psychofizycz-

ne. Przesłuchania wstępne odbędą 

się 19.06.2018, o godz. 18.00 w 

GOK w Żołyni. O przyjęciu decydu-

je kolejność zgłoszeń i wynik prze-

słuchania. Dodatkowych informacji 

udziela dyrektor Niepaństwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Żoły-

ni – p. Anna Wójcikiewicz pod nu-

merem tel. 604 888 795. 

 

Grzegorz Wójcikiewicz 

Zapisy do szkoły muzycznej 

na rok szkolny 2018/2019 
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O d 27 lat w naszym kraju orga-

nizowany jest Międzynarodo-

wy Konkurs Kangur Matematyczny, 

który wywodzi się z Australii. W 

zeszłym roku wzięło w nim udział 

prawie 380 000 dzieci i młodzieży z 

całej Polski. Uczestnicy rywalizowa-

li w sześciu kategoriach wiekowych: 

Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, 

Junior i Student. Obejmują one 

uczniów od drugiej klasy szkoły 

podstawowej, poprzez uczniów gim-

nazjum, aż do najstarszych klas 

szkół ponadgimnazjalnych.  

 Szkołę Podstawową w Zmysłów-

ce reprezentował w tym roku Mate-

usz Bęben, który startował w katego-

rii MALUCH, przeznaczonej dla 

uczniów kl. III i IV. Rozwiązywał 

test składający się z 24 pytań o róż-

nym stopniu trudności. Spośród 84 

uczniów klas III, piszących test w 

Szkole Podstawowej nr 3 w Leżaj-

sku, zdobył największą ilość punk-

tów i uzyskał tym samym wyróżnie-

nie na szczeblu krajowym.  

 Serdecznie gratulujemy naszemu 

reprezentantowi i życzymy dalszych 

sukcesów. 

Artur Grzywna 

Sukces Mateusza z SP Zmysłówka 

na Konkursie „Kangur matematyczny” 2018 

„Bo na Chrystusa poszli my werbunek, 

Jego zwycięstwo” 

aktorzy i aktorki ubrani w mundury 

żołnierzy z czasów gen. Jana Hen-

ryka Dąbrowskiego, Powstania 

Styczniowego czy legionistów 

Józefa Piłsudskiego. 

 Występy parafian, małych i du-

żych, wzbudziły zainteresowanie 

samego księdza proboszcza, który, 

cierpliwie i z właściwą sobie powa-

gą, wysłuchał całości przedstawie-

nia. 

 Składamy serdeczne podziękowa-

nie wszystkim, którzy zaangażowali 

się w przygotowanie akademii. 

 

s. Agnieszka Krauz 

S to lat temu Polska odzyskała 

niepodległość. Jest to ważne 

wydarzenie dla wszystkich Polaków, 

zarówno dorosłych,jak też dzieci i 

młodzieży. Cieszymy się, że może-

my żyć w wolnym kraju, modlić się, 

pracować i uczyć się. Jesteśmy świa-

domi tego, że niepodległość jest da-

rem Boga i owocem wysiłku wielu 

pokoleń Polaków walczących o wol-

ność wszędzie tam, gdzie była taka 

możliwość. O nich wszystkich pa-

miętamy, szanujemy i wspominamy 

ich dokonania. 

 Z potrzeby serca zrodziła się myśl 

przygotowania akademii patriotycz-

nej poświęconej temu wydarzeniu. 

Mottem przedstawienia były słowa 

zaczerpnięte z Pieśni Konfederatów 

Barskich: „Bo na Chrystusa poszli 

my werbunek, Jego zwycięstwo”.  
 Trzeciego maja, w dniu święta 

kościelnego i państwowego, w ko-

ściele parafialnym w Żołyni jako 

pierwsze zaprezentowały się dzieci z 

przedszkola z Zakącia i z ul Gór-

skiej. Wniosły one biało-czerwną 

flagę i wykonały piosenkę „Jestem 

Polką i Polakiem”. W dalszej części 

uroczystości licznie zebrani parafia-

nie wysłuchali wierszy patriotycz-

nych pięknie recytowanych przez 

młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 

1 im. Św. Jana Kantego. Narratorka-

mi, prowadzącymi nas przez epoki 

historii Polski, były p. Katarzyna 

Sierzęga (mama) i Weronika Sierzę-

ga (córka). 

 Przedstawienie uświetniły rów-

nież występy scholi prowadzonej 

przez księdza Waldemara Pastuszaka 

oraz zespołu „Przystań” złożonego z 

młodzieży licealnej i studentek. Nie-

samowite wrażenie wywarli młodzi 
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Święto Flagi u przedszkolaków 
wego stosunku do otaczającego 

świata, dostrzeganie piękna i warto-

ści rodzimej przyrody, kształtowanie 

miłości i przywiązania do kraju oj-

czystego, jego kultury i tradycji, jak 

również rozbudzanie u dzieci potrze-

by poznawania historii o własnym 

narodzie. Jak przystało na małych 

patriotów dzieci, wspólnie z panią A. 

Niemiec, wyrecytowały wiersz W. 

Bełzy „ Katechizm polskiego dziec-

ka”. W postawie na baczność zaśpie-

wały „Mazurka Dąbrowskiego”. Bia-

ło – czerwone flagi towarzyszyły 

dzieciom także w czasie przemarszu 

wzbudzającego zainteresowanie 

mieszkańców. 

 Była to piękna uroczystość, w 

trakcie której chcieliśmy okazać 

cześć naszym symbolom narodo-

wym. Budzenie zaciekawienia dzieci 

wydarzeniami ogólnopaństwowymi 

z pewnością pozwoli im pogłębiać 

emocjonalny stosunek do swojej Oj-

czyzny. Mamy nadzieję, że Święto 

Flagi otworzyło dziecięce serca i 

umysły na kraj ojczysty i ludzi w 

nim żyjących. Jesteśmy pewne, że 

dzieci wiedzą, że są Polakami, a Pol-

ska jest ich Ojczyzną.  

 

Nauczycielki  

Przedszkola w Żołyni 

Oddział w Zakąciu 

 

W ychowanie patriotyczne jest 

tym obszarem edukacji, w 

którym na efekty swojej pracy trzeba 

poczekać, ale jest on bardzo ważny, 

bo od niego zależy jak ukształtuje 

się charakter przyszłego pokolenia 

Polaków. Jednym z najważniejszych 

zadań wychowania jest tworzenie 

klimatu miłości do małej i wielkiej 

ojczyzny. Przedszkolaki mają już 

świadomość położenia Polski na ma-

pie Europy i przynależności do Unii 

Europejskiej. Potrafią bez trudu roz-

poznać flagę Polski. Ważne jest, aby 

dziecku stworzyć warunki do prze-

żywania, doświadczania i odkrywa-

nia tego kim jest. Ucząc przedszko-

laków okazywania szacunku dla fla-

gi i godła uczymy też szacunku do 

swojej Ojczyzny i siebie nawzajem. 

 2 maja obchodzony jest Dzień 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przedszkole również uroczyście 

uczciło nasze barwy ojczyste. W 

dniu 29 kwietnia wspólnie z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Żołyni zor-

ganizowałyśmy obchody tego świę-

ta. Wszystkie przedszkolaki razem z 

wychowawczyniami zebrały się na 

placu przed Biblioteką, gdzie zostały 

uroczyście powitane przez pana wój-

ta Andrzeja Benedyka, panią dyrek-

tor Biblioteki Małgorzatę Babiarz 

oraz panią dyrektor przedszkola 

Małgorzatę Dołęga. Dzieci z biało – 

czerwonymi chorągiewkami, w cza-

sie okolicznościowego spotkania 

miały okazję przypomnieć sobie wy-

mowę barw polskiej flagi i to, jak 

symbole narodowe szanować. Z tej 

okazji został przygotowany montaż 

słowno – muzyczny w wykonaniu 

pań H. Olszewskiej i E. Kątnik. Jego 

celem było kształtowanie więzi emo-

cjonalnej dziecka ze społecznością 

przedszkolną, kształtowanie właści-

„Powiewa flaga”  

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie 

a na tej fladze jest biel i czerwień. 

Czerwień – to miłość, 

Biel – serca czyste 

piękne są nasze barwy ojczyste.   

             Czesław Janczarski 
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Majówka  

z „Brzózanką” 

M aj to najpiękniejszy miesiąc w 

roku. W tym miesiącu przyro-

da budzi się z zimowego snu do ży-

cia. Maj to miesiąc świeżych kwia-

tów i śpiewu ptaków. Wszystko w 

nim wiosenne, umajone, pachnące, 

czyste. Ten właśnie wiosenny mie-

siąc jest poświęcony Matce Bożej. 

W godzinach wieczornych wierni 

gromadzą się w kościołach, przy 

kapliczkach przydrożnych i krzyżach 

na nabożeństwa majowe. Wezwania-

mi litanijnymi i pieśniami maryjny-

mi chwalą Niepokalaną Matkę Chry-

stusa. Jednak już coraz rzadziej  leci 

głos echem od kapliczki do kaplicz-

ki, od krzyża do krzyża i razem z 

wonią kwiatów leci aż do nieba. 

Zwyczaj śpiewania przy przydroż-

nych kapliczkach zanika z roku na 

rok coraz bardziej. Zespół Śpiewa-

czy „Brzózanka” z Brzózy Stadnic-

kiej pragnie kultywować ten piękny 

zwyczaj i już po raz piąty staje 3 

„…A to wszystko dla Ciebie  

dla Ciebie pieśni i słowa 

Królowo nieba i ziemi 

najdroższa Pani Majowa.” 

„Patriotyzm w sercu dziecka” 
Maja Krowicka z Przedszkola przy 

ul. Białobrzeskiej, natomiast w kate-

gorii dzieci starszych – Antonina 

Lisowska z Przedszkola przy ul. 

Górskiej. W konkursie zostały rów-

nież przyznane 4 wyróżnienia. 

Otrzymali je: Wiktoria Sowa (oddz. 

ul. Górska) i Alicja Burda (oddz. 

Zakącie) w grupach młodszych oraz 

Anna Sierżęga (oddz. ul. Białobrze-

ska) i Aleksander Gerersdorf (oddz. 

ul. Górska) w grupach starszych. 

Wszystkim zwycięzcom i uczestni-

kom konkursu serdecznie gratuluje-

my odwagi i wspaniałych występów. 

 Rozdanie dyplomów, nagród oraz 

pamiątkowe zdjęcie zakończyło tę 

naszą małą, wyjątkową uroczystość.  

 

Nauczycielki Przedszkola  

w Żołyni, oddział ul. Białobrzeska 

W  roku 2018 przypada 100 – 

lecie odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. Chcąc uczcić to 

ważne wydarzenie, dnia 

11.05.2018r. Przedszkole w Żołyni, 

oddział przy ul. Białobrzeskiej, zor-

ganizowało konkurs recytatorski pod 

hasłem „Patriotyzm w sercu dziec-

ka”. Celem konkursu było pielęgno-

wanie postaw patriotycznych, jak też 

rozwijanie recytatorskich uzdolnień 

wśród dzieci. 

 W konkursie wzięli udział repre-

zentanci wszystkich oddziałów 

przedszkolnych w dwóch katego-

riach: dzieci młodsze i dzieci star-

sze. Wśród dzieci 3, 4 – letnich zna-

leźli się: Maja Krowicka, Michał 

Stopyra, Wiktoria Sowa, Eliza 

Kwiecińska, Alicja Burda i Aleksan-

dra Noga. Natomiast dzieci 5, 6 – 

letnie reprezentowali: Aleksander 

Cebula, Bartosz Cisek, Antonina 

Lisowska, Antoni Dziurzyński, Szy-

mon Chmura, Błażej Wawro, Anna 

Sierżęga, Alicja Koźmicz, Aleksan-

der Gerersdorf oraz Filip Rogowski.           

 Dzieci przygotowały na konkurs 

wiersze o tematyce patriotycznej 

autorstwa polskich poetów. Przed-

szkolaków oceniało Jury w składzie: 

pani Magdalena Kątnik – Kowalska 

– dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Żołyni, pani Małgorzata Ba-

biarz – dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Żołyni, pani Małgorza-

ta Dołęga – dyrektor Przedszkola w 

Żołyni oraz pan Stefan Natoński – 

polonista, były nauczyciel Szkoły 

Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w 

Żołyni. 

 Po przywitaniu wszystkich uczest-

ników konkursu przez panią dyrektor 

Małgorzatę Dołęga, odśpiewaniu 

hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”, 

dzieci zaprezentowały przygotowane 

wiersze. Występy dzieci przeplatane 

były piosenkami opiewającymi pięk-

no naszego kraju. Wszystkich 

uczestników konkursu dopingowali 

przybyli na tę uroczystość rodzice, 

nauczycielki oraz przedszkolaki. Po 

wszystkich prezentacjach Jury udało 

się na obrady, podczas których zo-

stali wyłonieni zwycięzcy. Wśród 

dzieci młodszych I miejsce zajęła 
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Majówka u Św. Huberta 
ZANKA” z Brzózy Stadnickiej. Dla 

myśliwych z „Kuropatwy” na zapro-

szenie , których wystąpił Zespół była 

to próba powrotu do śpiewania ma-

jówek przy kaplicy, zaś dla Zespołu 

kontynuacją trwającej już od lat tra-

dycji nawiedzeń  różnych kapliczek 

z odnawianym corocznie repertu-

arem pieśni maryjnych. 

 W ocenie licznie zebranych 

uczestników tej nadzwyczajnej ma-

jówki było to piękne, wzruszające 

godne kontynuacji wydarzenie. 

Edward Leja 

W śród atrakcji turystycznych w 

Gminie Żołynia są też trasy 

rowerowe. Jedna z nich prowadzi w 

kierunku Korniaktowa. W głębi lasu 

przecina się z inną Białobrzegi – 

Kopanie Żołyńskie. Od wieków to 

skrzyżowanie nazwano „Krzy-

żowymi Rękami”. W tym to miejscu 

myśliwi Koła Łowieckiego „KURO-

PATWA” w Żołyni wybudowali z 

okazji swojego Jubileuszu 50-lecia 

piękną kaplicę poświęconą św. Hu-

bertowi. Umiejscowienie jej w tym 

rejonie ma symboliczne znaczenie. 

To w jednym z niedalekich oddzia-

łów leśnych w dniu 29 stycznia 1956 

r. zginął z rąk kłusowników I-szy 

Prezes Kol. Jan Leja. Wracając do 

rzeczywistości należy podkreślić 

fakt , że pomimo upływu ponad 2 

dziesięcioleci kaplica (odnowiona 

przed dwoma laty ) stoi w nienaru-

szonym stanie. Wielka w tym zasłu-

ga okolicznych mieszkańców. W 

pierwszych latach z inicjatywy bu-

downiczego kaplicy ówczesnego 

Prezesa Koła Kol. Tadeusza Poręb-

nego zainicjowano śpiewanie majó-

wek, które z czasem z braku chęt-

nych zaniechano. Jednak przez ten 

okres kaplica tętniła odgłosem odby-

wających się w niej mszy św. lub 

spotkań młodzieżowych czy pikni-

ków rodzinnych. 

 Do wyjątkowego wydarzenie do-

szło w sobotę 12 maja br. Tego wie-

czoru od kaplicy echo poniosło w 

leśne ostępy dźwięki melodii pięk-

nych pieśni maryjnych w wykonaniu 

Zespołu Śpiewaczego „BRZÓ-

Urbana. Znajduje się  w 

rejestrze zabytków podkar-

pacia. 

 W czasie II wojny świa-

towej w więźbie dachowej 

kapliczki niektórzy miesz-

kańcy przechowywali swoje 

dokumenty. Było to rów-

nież bezpieczne miejsce do 

przekazywania prasy, ulo-

tek i informacji dla party-

zantów.  

 Mieszkańcy okolicznych 

domów z wielkim szacun-

kiem i sentymentem wspo-

minają majówki, postoje 

pielgrzymów  przy kapliczce Matki 

Boskiej Leżajskiej. Obecnie kaplicz-

ką opiekuje się rodzina Urbanów. 

 Zespół Śpiewaczy „Brzózanka” 

dziękuje serdecznie wszystkim, któ-

rzy zechcieli uczestniczyć w tej uro-

czystości i wspólnie oddać hołd Ma-

ryi Bogarodzicy. 

Jolanta Piszko 

maja przy kapliczce, by 

razem z przyrodą złożyć 

hołd Matce Bożej. Co roku 

majówka jest śpiewana w 

innej części Brzózy Stad-

nickiej. W tym roku na 

miejsce majówki została 

wybrana kapliczka szcze-

gólna. Znajduje się ona w 

górnej części Brzózy Stad-

nickiej (od Zagondwia), 

przy posesji Teresy i Cze-

sława Urbanów. Powstała 

ponad 120 lat temu. Wybu-

dowana staraniem kawalera 

Kuszaja , jako wotum dla 

Matki Bożej Leżajskiej, do której 

modlił się podczas długotrwałej  

choroby. Po odzyskaniu zdrowia 

ufundował kapliczkę. Kuszaj był 

pracownikiem cegielni i kapliczka w 

pierwszej wersji była bardzo wyso-

ka, wąska, pokryta dachówką. W 

latach 50 XX wieku wichura znisz-

czyła kapliczkę. Odbudową kaplicz-

ki zajęli się najbliżsi sąsiedzi i po 3 

latach po kataklizmie przybrała ona 

obecny kształt. W małym domku 

przy drodze znajduje się obraz Matki 

Bożej Leżajskiej i kilka gipsowych 

figur . W szczytowej wnęce nad 

drzwiami znajduje się figura Jezusa 

Frasobliwego, odnowiona ostatnio 

przez artystę malarza Stanisława 
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P od takim hasłem przebiegał te-

goroczny „Tydzień Bibliotek 

2018 r.” - program promocji czytel-

nictwa i bibliotek. Gminna Bibliote-

ka Publiczna przygotowała szereg 

spotkań dla dzieci i młodzieży ze 

szkół naszej gminy. Odbyły się dwa 

spotkania dla dzieci młodszych, w 

których uczestniczyli uczniowie ze 

SP nr 2 i SP w Brzózie Stadnickiej 

oraz spotkania dla młodzieży, w któ-

rym udział brali uczniowie Gimna-

zjum.  

 Spotkanie autorskie z Panią Mał-

gorzatą Hadław prezentowało jej 

twórczość. Z wykształcenia nauczy-

cielka, z zamiłowania poetka, pisar-

ka, członek Grupy Twórczej 

„INSPIRATIO”. Zapoznała dzieci z 

tomikiem swoich wierszy pt. 

„Wierszowane rozmaitości dla dzie-

ci, rodziców i nauczycieli”, które 

wprowadziły je w świat języka oj-

czystego. Tematyka utworów jest 

niezwykle bogata. Zawiera tajemnice 

dzieciństwa, dorastania, sprawy 

szkolne, rodzinne, 

miłości do przyrody i 

Ojczyzny. Jej poezja 

jest lekarstwem na 

kłopoty codzienno-

ści. Dziecko słucha-

jąc jej utworów czuje 

się kochane, przez co 

potrafi akceptować 

świat i dostrzec jego 

piękno. Jej poezja 

zarówno dla dzieci 

jak i dla dorosłych 

dostępna jest w na-

szych bibliotekach. 

 Drugim naszym 

gościem był Pan 

Piotr Kowalczyk – z 

wykształcenia geo-

graf i geolog, z zami-

łowania pilot i prze-

wodnik wycieczek 

nie tylko po Europie, fotograf, ale 

przede wszystkim podróżnik. Orga-

nizuje wyprawy do Azji i Afryki Za-

chodniej. Wyprawy prowadzone są 

w małych grupach, co gwarantuje 

lepsze wrażenia z wycieczki i dobrą 

organizację. Program wyjazdów 

opracowuje zgodnie z preferencjami 

uczestników. Prowadzi również spo-

tkania podróżnicze i warsztaty dla 

młodzieży i dorosłych. Jak twierdzi – 

nie potrzeba dużych pieniędzy, aby 

zobaczyć ciekawe miejsca. Młodzie-

ży  zaprezentował relację ze swej 

podróży szlakiem Stasia i Nel. Jego 

wyprawy prezentowane są na róż-

nych festiwalach podróżniczych.  

 Mamy nadzieję, że te spotkania 

zachęcą młodzież do sięgnięcia po 

literaturę z różnych dziedzin, aby 

rozbudzić swą wyobraźnię i cieka-

wość świata.   

 Dziękujemy za współpracę szkół 

z naszą biblioteką i uczniom za 

czynny udział w spotkaniach. 

 

Małgorzata Babiarz 

„(Do) wolność 

czytania” 
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„Ostatnia droga por. Ordona” 
- III Pieszy Rajd Partyzancki AK 

grzynowie (Ewa dowódca sanitariu-

szek, Janusz „Dodek” wartownik z 

posterunku, Krzysiek partyzant z 

pepeszą), Mierzwowie (Kuba wię-

zień i jego ojciec Władek jako party-

zant), 

 - Jurek Foryt - twórca scenariusza, 

koordynator całości, wytwórca 

„legendarnej słoniny”. 

 Była też druga strona medalu, lu-

dzie, którzy pomogli nam zrobić 

rajd, poświęcili swój czas całkowicie 

za darmo: 

 - OSP Żołynia - strażacy zapewni-

li bezpieczeństwo, 

 - Waldemar Ostrowski - narracja 

historyczna, wielki pasjonat lokalnej 

historii, 

 - Marek Miller - nagłośnienie i 

dźwięk, kolejna udana współpraca, 

 - Bolesław Tołpa - właściciel bu-

dynku, z którego „odbiliśmy więź-

niów”. 

 - Gminna Biblioteka Publiczna – 

„pożyczyła prądu”. 

 - Grzegorz Góreczny Revolta - 

projekt i wykonanie plakatu impre-

zy, 

 - Wojtek Kwiatek Woj-Trans - 

transport busem uczestników, 

 - ks. Eugeniusz Suszek - odprawił 

polową mszę partyzancką. 

 - Sabina Foryt - make-up i charak-

teryzacja „więźniów”. 

 - Magda i Tomasz Dziurzyńscy - 

zadbali o jedzenie i coś na grilla, 

 - Restauracja „Pod Aniołami” Żo-

łynia - ugotowała nam grochówkę, 

 - Gabriela i Mariusz Natońscy - 

wsparli nas materialnie, 

 - Maciek Cisek, Łukasz Kulikow-

ski, Jan Jabłoński - nasi fotoreporte-

rzy na rowerach, 

 - Damian Maczuga - zabezpiecze-

nie medyczno-techniczno-transpor-

towe. 

 Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam 

wszystkim dziękujemy. 

Bogdan Maczuga 

 

Zdjęcia z rajdu na str. 1. Fotorepor-

taż z wydażenia na stronie interneto-

wej:  https://tinyurl.com/yc65vf4q 

F ormuła trzeciej edycji rajdu była 

następująca: 

 - epizod historyczny „Odbicie 

więźniów z posterunku”, tj. rekon-

strukcja historyczna wydarzeń z dni 

24 i 25 kwietnia 1943 r., 

 - marsz śladem ostatniej drogi por. 

Ordona, 

 - polowa msza partyzancka, 

 - złożenie wieńców, zapalenie zni-

czy przy pomniku pamięci w Żołyni, 

obelisku miejsca śmierci por. Ordona 

Julin oraz na jego mogile na cmenta-

rzu w Rakszawie. 

 Udział wzięli: 

 - GRH WIR Biłgoraj - stare wia-

rusy, spadkobiercy tradycji partyzan-

tów Puszczy Solskiej, 

 - KOP Tomaszów Lubelski - byli 

u nas pierwszy raz, ale chyba nie 

ostatni, 

 - GRH 545 Sperr Division Rze-

szów - Tomek weteran od początku i 

Marek jego wierny kompan, 

 - GRH Reischof 1944 Rzeszów - 

Leon profesjonalista umundurowania 

i jego szwagier Emil, 

 - Tomek Gaździk, Jacek Buż - 

duet szturmujący posterunek po dłu-

giej drabinie, 

 - Bogusław „Generał” Rzepiela - 

dostał rolę życia por. Ordona, którą 

zagrał po mistrzowsku, widzowie 

mieli łzy w oczach, 

 - Zdzisław Strzępka, Arek Trepiak 

oraz ich zaprzęg konny, kluczowy 

element całego rajdu, 

 - Robert Decowski - nasz „Hubal” 

 - Sebastian Lemik - nasz „Lemon” 

odprowadzał więźniów, 

 - Robert Adamczyk - kiedyś my 

na jego ziemi Strzyżowskiej, teraz on 

u nas, 

 - Paweł Baran - jest zawsze wszę-

dzie, gdzie go oczekujemy z wielką 

radością, 

 - Jasiu „Jancio” Bialic, Heniu Siu-

ta - weterani rajdu, dwóch panów w 

„gelendach”, 

 - Staszek Oleszczuk - poznaliśmy 

się w bieszczadach, jego zadaniem 

było robienie zdjęć aparatem 

„Generała”, 

 - Władek Futyma, Emil Futyma, 

Tomek Tomaka, Kuba Mierzwa, An-

drzej Migut - więźniowie odbici z 

posterunku, 

 - Jacek Tomaka - kto będzie do-

wodził akcją? tylko on, ojciec rekon-

strukcji na Podkarpaciu, 

 - Antek „Sołtys” Dudek - weteran 

rajdu i jego lubiany przez wszystkich 

kapelusz, 

 - Tomek Dziurzyński - to był jego 

debiut w rekonstrukcji (chyba się 

zaraził?), 

 - rodziny rekonstruktorów: Wę-

 III Pieszy Rajd Partyzancki AK „Ostatnia droga por. Ordona” wyru-

szył z Żołyni 29 kwietnia 2018 r. Ekipa www.muzeumrakszawa.pl była 

jego organizatorem. Nadszedł czas na podsumowanie... 

https://tinyurl.com/yc65vf4q
http://www.muzeumrakszawa.pl
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Refleksologia 
  W stopach mamy przeszło 

7.200 zakończeń nerwowych. Pod-

stawową czynnością pracy na sto-

pach jest usprawnienie pracy krwio-

biegu, zlikwidowanie zastojów, wy-

ciszenie pracy układu nerwowego, 

doprowadzenie pracy ciała do balan-

su biologicznego. 

 Oczywiście inaczej pracuje się na 

stopach maluchów niż dorosłych, 

dotyk jest delikatniejszy, mniej in-

tensywny. Dzieci instynktownie wy-

czuwają, co jest dla nich dobre. 

 Zabiegi refleksologii zalecane są 

także dzieciom niepełnosprawnym 

jako wstęp do rehabilitacji. Korzyści 

płynących z ich stosowania jest 

mnóstwo, zmniejsza się spastyka, 

dzieci są bardziej kontaktowe, chęt-

niej współpracują, łatwiej się wy-

próżniają, poprawiają się funkcje 

manualne. 

  Refleksologia jest metodą, 

która zyskuje coraz większą popu-

larność. Właściwe rozpracowanie 

odpowiednich refleksów uspraw-

nia organizm na wielu poziomach, 

przez co pobudza w nim proces 

regeneracji, powrotu do zdrowia i 

utrzymania równowagi . 

 

Dyplomowany refleksolog 

Joanna Lorenc 

S topa ludzka to zakończenie 7200 

nerwów, które mają bezpośred-

nie połączenie z mózgiem, a równo-

cześnie z wszystkimi częściami cia-

ła, które jest doskonale zestrojonym 

cudem Boskiego dzieła. 

 Zdrowe ciało to fascynująca ma-

szyna ze wszystkimi częściami pra-

cującymi w doskonałym porządku. 

Pracuje z zachowaniem należytej 

równowagi poprzez prawidłową pra-

cę układów, gruczołów, narządów i 

zachodzących przemian chemicz-

nych. Pozwól tylko jednemu składni-

kowi wyjść spod kontroli, a skutek 

tego będziesz odczuwał w całym 

ciele. Jesteś w tym momencie już 

rozregulowany. 

 Refleksologia to nauka o reflek-

sach, które znajdują się w stopach i 

dłoniach i mają bezpośrednie połą-

czenie ze wszystkimi gruczołami, 

organami i częściami ciała. To wy-

jątkowa metoda „chodzenia” kciu-

kiem i palcami po tych refleksach. 

Refleksologia to nie akupresura, re-

fleksoterapia lub masaż. To chodze-

nie kciukiem i palcami z jednostajną 

siłą ucisku zmiennym kątem działa-

nia, przechodząc w kolejności 

miejsca zdrowe, chore do miejsca 

zdrowego. 

 Zabieg refleksologii polega na 

dokładnym „przejściu” terapeu-

tycznym całej stopy. W przypad-

ku zdrowego organizmu bez ja-

kichkolwiek dolegliwości stopa 

nie daje odczuć bolesnych sensa-

cji i na całej powierzchni jest taka 

sama. W przypadku natrafienia 

na zmiany tak wizualne 

(odmienny kolor naskórka, zrogo-

wacenia) lub rejony sprawiające 

ból sygnalizuje nam to występo-

wanie problemu. 

 Refleksolog nie jest lekarzem, 

nie diagnozuje, nie przepisuje 

leków niemniej umiejąc odczytać 

mowę stóp zauważa anomalie w 

nich występujące czasami na dłu-

go przed ich fizycznym wystąpie-

niem w naszym systemie. Mając 

takie informacje zasugeruje wizy-

tę u lekarza w celu potwierdzenia 

swoich spostrzeżeń. Powtarzanie 

zabiegów refleksologii ma na celu 

doprowadzenie naszego systemu do 

balansu biologicznego, usprawnienie 

cyrkulacji krwi, wyciszenie układu 

nerwowego, likwidowanie bólów, 

odblokowanie zatorów w organizmie 

poprzez wykorzystanie osobistego 

systemu obronnego każdego z nas. 

Poprzez prawidłową dietę i właściwy 

styl naszego życia pozbędziemy się 

dolegliwości do których doszło. Za-

biegi refleksologii są metodą bezin-

wazyjną i w żadnym wypadku nie 

mogą zaszkodzić a ze względu na 

swoją uniwersalność mogą być sto-

sowane w każdych warunkach wy-

magających naszej interwencji. 

 W wielu krajach na świecie re-

fleksologia znalazła swoje miejsce w 

szpitalach, domach opieki społecznej 

czy domach spokojnej starości jako 

doskonałe uzupełnienie medycyny 

stosowanej. Refleksologia jest tera-

pią rozpoznającą w każdym przypad-

ku indywidualne potrzeby pacjenta 

przystosowując się do jego aktualne-

go stanu zdrowia. 

Zdrowie 
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17  marca w Krośnie odbyły się 

mistrzostwa województwa 

podkarpackiego w judo. Organizato-

rami był Podkarpacki Związek Judo, 

Gmina Krosno oraz UKS Piętnastka 

z Krosna. W turnieju uczestniczyły 

podkarpackie kluby judo: UKJ Mil-

lenium, Akademia Judo Rzeszów, 

ASW Judo Jasło, UKS 15 Krosno, 

UKS MOSiR Jasło, UKS Skorpion 

Krosno, UKS Jasiołeczka Świerzo-

wa Polska i Polanka Krosno. 

 Uroczystego otwarcia turnieju 

dokonał Dyrektor MZS nr 4 w Kro-

śnie Pan Witold Deptuch witając i 

zapraszając zawodników do zmagań 

na macie. Na tatami spotkało się 166 

zawodników. Turniej dedykowany 

dla dzieci i młodzieży szkolnej od-

był się w miłej, sportowej atmosfe-

rze, medale i dyplomy otrzymali 

zawodnicy zajmujący miejsca na 

podium, natomiast zawodnicy którzy 

zajęli miejsca poza podium otrzyma-

li pamiątkowe dyplomy. 

 Startujący w kategorii U11  

32 kg Jakub Kołodziejski z Żołyni 

zdobył złoty medal. Kuba reprezen-

tuje UKS Akademia Judo Rzeszów. 

Red. 

Kuba Kołodziejski 

mistrzem 

województwa 
W  dniu 18 kwietnia 2018 r. w 

hali sportowej MOSiR w 

Łańcucie odbył się Finał Wojewódz-

ki Licealiady w piłce siatkowej 

dziewcząt. Turniej od samego po-

czątku zapowiadał się bardzo cieka-

wie i taki rzeczywiście był. Wzięły w 

nim udział zespoły: V LO Rzeszów, 

II LO Sanok, Samorządowe LO Sta-

lowa Wola i I LO Łańcut. Po zaciętej 

walce i olbrzymim dopingu kibiców, 

a zwłaszcza rodziców, rywalizację 

wygrała drużyna I LO Łańcut, zdo-

bywając złoty medal i tytuł mi-

strzyń województwa podkarpac-

kiego. Zwycięstwo to dało zespołowi  

prestiżowy awans do finału ogólno-

polskiego, który odbędzie się w 

czerwcu we Wieliczce. W drużynie 

łańcuckiej w podstawowym składzie 

grały dwie Żołynianki: Gabriela 

Dudek i Magdalena Kątnik. Dla 

obydwu dziewcząt jest to w tym se-

zonie drugi tytuł mistrzowski, albo-

wiem w lutym zdobyły złoty medal i 

mistrzostwo Podkarpacia w piłce 

siatkowej w kategorii kadetek. W 

marcu zespół z Łańcuta wygrał bez 

straty seta Ćwierćfinał Mistrzostw 

Polski w tej kategorii i reprezentował 

nasze województwo w Półfinale, 

który odbył się we Wrocławiu. Po 

bardzo wyrównanych meczach, 

wszystkie pięciosetowe, dziewczęta 

z Łańcuta uplasowały się na 3 miej-

scu i nie awansowały do ścisłego 

finału. Ostatecznie w rozgrywkach 

klubowych w sezonie 2017/18 zdo-

były IX miejsce w Polsce co dla 

tego „rodzinnego” klubu jest ogrom-

nym sukcesem. W międzyczasie 

obie Żołynianki grając w kategorii 

juniorek wraz z zespołem zdobyły 

III miejsce na Podkarpaciu i do 

dwóch złotych medali dorzuciły 

jeszcze medal brązowy. Obecnie 

dziewczęta solidnie trenują, przygo-

towując się do Finału Ogólnopol-

skiego Licealiady. 

 Gratulujemy i życzymy im dal-

szych sukcesów w rozwijaniu swojej 

pięknej, sportowej pasji. 

 

Lucyna Dudek 

Żołynianki w finale Mistrzostw Polski 
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