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Oficjalnie Dzień Dziecka trafił do kalendarza w roku 1954, gdy na 
forum międzynarodowym wystosowano apel o stworzenie me-
chanizmów mających zapewnić w przyszłości pokój na Ziemi. 
Jednym z postulatów było zagwarantowanie bezpieczeństwa 
oraz możliwości rozwoju wszystkim dzieciom na świecie.

Wiolinowy klucz do drzwi 
muzycznego świata.
O artystycznej pasji Macieja 
Marcińca z N. Żmigrodu

– 8
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Dzień Dziecka 2022 Już 1925 roku w Genewie odbyła się 
Światowa Konferencja na Rzecz Dobra 
Dzieci. Jednak oficjalnie święto Dnia 
Dziecka trafiło do kalendarza w roku 
1954. Forum międzynarodowe wysto-
sowało apel o stworzenie mechanizmów 
mających zapewnić w przyszłości pokój 
na Ziemi, zawłaszcza bezpieczeństwo 
wszystkim dzieciom. 

Nowe święto zostało przyjęte z wiel-
kim entuzjazmem. W kolejnych latach 
było już obchodzone w niemal każ-
dym kraju. Początkowo nowy zwyczaj 
obejmował jedynie obdarowywanie 
najmłodszych drobnymi upominkami 
i prezentami. Później dzień ten stał się 
czasem przeznaczonym dla całej rodzi-
ny, a w niektórych państwach – dniem 
wolnym od pracy, by rodzina mogła być 
razem.

W roku 1954 Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ustaliła Deklarację Praw 
Dziecka, która pomogła rozpowszechnić 
wzniosłe ideały dotyczące życia i przy-
szłości dzieci. Wszystkie one zostały 
zapisane w Karcie Narodów Zjedno-
czonych 20 listopada. Na początku ten 
dzień listopadowy był DNIEM DZIECKA, 
lecz pomysłodawcy wskazali, że każdy 
kraj powinien mieć swój ustalony i wy-
brany indywidualnie dzień.
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Blisko 9,8 mln zł w II edycji programu Polski Ład
W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – gminie Nowy Żmigród 
przyznano 9 788 000 zł. Trwają prace na zadaniu objętym dofinansowaniem w ramach I edycji 
naboru wniosków.

Dofinansowanie w ramach II edycji 
Programu Inwestycji Strategicznych – Pol-
ski Ład, które zostało przyznane naszej 
gminie, obejmuje zadania w obszarach: 
budowy lub modernizacji infrastruktury 
drogowej, a także budowy lub moderni-
zacji infrastruktury edukacyjnej.

Dzięki pozyskanym środkom zostaną 
zrealizowane następujące inwestycje:
– „Przebudowa, rozbudowa i moderni-
zacja dróg gminnych i wewnętrznych na 
terenie gminy Nowy Żmigród”. Zadanie 
obejmuje modernizację drogi w Niena-
szowie – do przysiółka „Kaczmarskie” 

oraz przebudowę i rozbudowę drogi 
gminnej nr 113535R „Galanty” w Łysej 
Górze. Kwota przyznanego dofinansowa-
nia: 4 788 000,00 zł;
– „Przebudowa i nadbudowa części 
Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigro-
dzie”. Zadanie polegać będzie między 
innymi na: przebudowie dachu nad ca-

łością szkoły, przebudowie północnego 
skrzydła szkoły, wykonaniu nowych sal 
lekcyjnych oraz obserwatorium astro-
nomicznego, wykonaniu auli im. bł. 
ks. Władysława Findysza na parterze 
budynku. Kwota przyznanego dofinan-
sowania: 5 000 000,00 zł.

Trwają prace na zadaniu objętym 
dofinansowaniem w ramach I edycji 
Polskiego Ładu, do której nabór Bank 
Gospodarstwa Krajowego ogłaszał w II 
połowie zeszłego roku. Przedsięwzięcie 
obejmuje budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjno-tłocznej w Starym 

Żmigrodzie, Nienaszowie (Sośninach) 
i Grabaninie o łącznej dł. ok. 13,5 km 
oraz budowę i przebudowę przepom-
powni ścieków w Starym i Nowym Żmi-
grodzie, umożliwiających przyłączenie 
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej ok. 
140 gospodarstw domowych. Inwe-
stycję realizuje Zakład Budowlano-In-

stalacyjny Grzegorz Falger. Przewidywany 
termin zakończenia prac to ostatni kwar-
tał roku 2023. Wartość inwestycji wynosi: 
6 323 999,49 zł, z czego aż 6 007 799,52 zł 
(95% wartości zadania) stanowi dofinan-
sowanie z Polskiego Ładu.

Aktualnie Gmina Nowy Żmigród ocze-
kuje na rozpatrzenie złożonego wniosku 
w ramach III edycji Programu, dedykowanej 
dla gmin, na terenie których funkcjonowały 
Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Rolnej. Zakres planowanych do realizacji 
robót obejmuje przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę części Szkoły Podstawowej 

w Łężynach na potrzeby edukacji przed-
szkolnej. Kwota wnioskowanych środków 
wynosi 2 000 000,00 zł. O wynikach tego 
naboru, jak również o etapach realizacji 
innych zadań, będziemy Państwa informo-
wać na bieżąco. 

Krystian Gaworowski

Wizualizacja przebudowy i nadbudowy części budynku SP w Nowym Żmigrodzie cz. 1 – II edycja PŁ

CZERWIEC 2022

Drogi w Nienaszowie i w Łysej Górze Prace w ramach I edycji Polskiego Ładu
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W Desznicy powstaje kaplica
W ostatnich latach, dzięki dofinansowaniu z różnych progra-
mów, na terenie gminy Nowy Żmigród realizowanych jest 
wiele inwestycji. W niektórych miejscowościach prowadzone 
są również przedsięwzięcia bez zewnętrznego wsparcia finan-
sowego. 

CZERWIEC 2022

W ostatnich latach, dzięki dofinanso-
waniu z różnych programów na terenie 
gminy Nowy Żmigród realizowanych 
jest wiele inwestycji. Część z nich zosta-
ła ukończona, m. in. modernizacja komi-
sariatu, remont budynku i wyposażenie 
w sprzęt specjalistyczny rehabilitacji 
SPGOZ, zakup autobusu szkolnego, qu-
ada dla OSP Łysa Góra. W trakcie budo-
wy są takie inwestycje jak budowa wie-
ży widokowej w Desznicy, oddawane są 
kolejne odcinki kanalizacji oraz prowa-
dzone jest wiele innych, mniejszych, ale 
równie ważnych zadań. 

W niektórych miejscowościach pro-
wadzonych jest również przedsięwzię-
cia bez zewnętrznego wsparcia finan-
sowego. Jednym z nich, którego podjęli 
się mieszkańcy Desznicy i Jaworza, jest 
budowa kaplicy cmentarnej. Wszystkie 
materiały zostały zakupione ze składek 

zebranych przez mieszkańców, a roboty 
budowlane (pomijając dekarstwo i ocie-
plenie pianką) wykonali mieszkańcy 
Jaworza i Desznicy. Dzięki staraniom 
proboszcza ks. Józefa Obłój, architekt 
Andrzej Wilczyński bezpłatnie wykonał 
trzy wstępne projekty, a rada parafialna 
wraz z mieszkańcami wybrała projekt, 
który architektonicznie zbliżony jest do 
kościoła. Tutejsi fachowcy, mimo swoich 
zawodowych obowiązków, poświęcili 
całe tygodnie na wykonanie konkret-
nych – specjalistycznych prac przy bu-
dowie kaplicy. To dzięki ich poświęceniu 
i zaangażowaniu prace przy budowlane 
niedługo dobiegną końca. Został już wy-
konany montaż stolarki, wykonane są 
tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wylew-
ka z rurami grzewczymi, a ostatnio zo-
stało ukończone obicie bocznej i górnej 
części kaplicy.

Za trud pracy włożony w budowę 
kaplicy Rada Parafialna w Desznicy za 
pośrednictwem gazety składa gorące po-
dziękowania dla fachowców, na których 
zawsze można liczyć, a są to: Jan Źrebiec, 
Andrzej Krzyżak, Józef Turcza, Ryszard 
Soliński, Bogdan Roczniak, Tomasz Ha-
rowicz, Franciszek Harowicz, Franciszek 
Warzecha, Władysław Warzecha, Artur 
Źrebiec, Jan Kmiecik, Adrian Grzywacz, 
Krzysztof Gądek, Mirosław Nawracaj. 
W pomoc w różnych pracach angażowa-
li się prawie wszyscy mieszkańcy. Taka 
społeczna postawa łamie stereotypy, 
jest bardzo budująca i zasługuje na duże 
uznanie.

Budowana kapica ma służyć nam 
wszystkich, ale zapewne każdy z nas ma 
cichą nadzieję, że chwila ta nastąpi jak 
najpóźniej.

Adam Harowicz
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Ponad 1600-metrowy odcinek drogi 
„Za Kościołem” w Brzezowej, prowadzący w stronę 
wczesnośredniowiecznego grodziska „Walik” 
– wyremontowany i oddany do użytkowania

W ramach zakresu robót wykonano 
wykopy kanałów i rowów odwadniają-
cych drogę, profilowanie i zagęszczanie 
podłoża, wyrównanie istniejącej podbu-

W dniu 07.06.2022 dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. „Remont 
drogi „Za Kościołem” dz. nr ewid. 653/1, 654/1 w km 0+270 – 1+900 wraz z remontem przepustu 
w km 0+306, w miejscowości Brzezowa”.

dowy oraz nawierzchnię z tłucznia ka-
miennego zagęszczonego mechanicznie. 
Wykonawcą zadania była firma Zakład 
Transportowo – Sprzętowy Jan Janas 

z Kątów. Funkcję Inspektora nadzoru peł-
nił Tomasz Grandus.

W odbiorze robót wzięli udział: Hen-
ryk Strzelec – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Nowy Żmigród, Grzegorz Bara – Wójt 
Gminy Nowy Żmigród, Olga Szarzyńska 
– Kierownik Referatu Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska UG w Nowym Żmi-
grodzie, Grzegorz Ziomek – Inspektor 
właściwy ds. drogowych UG w Nowym 
Żmigrodzie, Maria Homlak – Radna miej-
scowości Skalnik i Brzezowa, Edward 
Opałka – Sołtys Sołectwa Brzezowa, Jan 
Janas – właściciel firmy Zakład Transpor-
towo-Sprzętowy – wykonawca zadania, 
Tomasz Grandus – Inspektor nadzoru.

Wartość robót budowlanych zrealizo-
wanego zadania to 167 300,91 zł, w tym:  
dofinansowanie Funduszu Solidarności 
Unii Europejskiej (FSUE) – 149 999,00 zł, 
wkład własny – 17 301,91 zł.

Krystian Gaworowskifo
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Granty PPGR – Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników PPGR 
w rozwoju cyfrowym – zawarliśmy 
umowę na dostawę laptopów

21.06.2022 r., w ramach postępowa-
nia przetargowego pn. „Dostawa lapto-
pów w ramach projektu grantowego: 
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, do-
konano wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty, którą złożyła firma ZETO – Rzeszów 
sp. z o. o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 
Przewidywany termin realizacji przed-
sięwzięcia to sierpień 2022. Urząd Gminy 
w odrębnej korespondencji poinformuje 
wszystkich uczestników Projektu o miej-
scu i terminie przekazania sprzętu.

Projekt „Cyfrowa Gmina – Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” finansowany 
jest w ramach osi V. działania 5.1 rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia – REACT-EU, 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020.

Krystian Gaworowski

Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie w kwocie 
265 350,00 zł na zakup komputerów przenośnych i ich ubezpieczenia. 
Sprzęt trafi do 87 uczniów uprawnionych do udziału w Projekcie.

CZERWIEC 2022
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Dlaczego jestem w Szkolnych Kasach Oszczędności?
Czy trzeba kogoś przekonywać, że „mieć” to lepiej niż „nie 
mieć”? Dzisiaj jesteśmy przekonani do tego pierwszego stwier-
dzenia, ale czy zawsze tak było? 

Działająca w Szkole Podstawowej im. św. 
Jana Pawła II w Nienaszowie Szkolna Kasa 
Oszczędności jest pierwszym etapem uczenia 
przedsiębiorczości oraz nabywania umiejęt-
ności organizowania czasu na działania, któ-
rych celem jest skoordynowane oszczędza-
nie na wielu płaszczyznach. Poprzez wyżej 
wymienione działania rozumie się edukację 
ekonomiczną dzieci i młodzieży w zakre-
sie różnych form oszczędzania, wyrabianie 
w nich nawyku świadomego oszczędzania 
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. 
Dlatego organizujemy i wspieramy aktywnie 
edukację kierowaną do uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Nienaszowie. Mamy już pewne 
doświadczenie, gdyż działamy w tym zakresie 
od 2010 roku. 

Każdy nowy rok szkolny związany jest 
z promocją oszczędzania i zainteresowania 
działaniami SZKOLNEJ KASY OSZCZEDNO-
ŚCI rodziców i uczniów, zwłaszcza z klasy I. 
W bieżącym roku szkolnym do systematycz-
nego oszczędzania i podejmowania działań na 
rzecz oszczędzania przystąpiło 13 uczniów, 
w tym, 10 z klasy pierwszej. 

W niedzielę, 26 września 2021 r. w Nie-
naszowie, na przyszkolnym parkingu odbył 
się piknik. Była to znakomita okazja do pro-
pagowania naszych działań. Podczas tego wy-
darzenia nasza SKO zorganizowała stoisko, na 
którym uczniowie z klasy IV rozdawali ulot-
ki i zachęcali jeszcze niezdecydowanych do 
wstąpienie do naszego koła. Zainteresowanie 
było duże. Uczniowie organizowali konkursy 
i quizy z wiedzy na temat świata finansów. 
Propagowaliśmy zasady bezpiecznego poru-
szania się po drogach, rozdając opaski odbla-
skowe z nadrukiem SKO.

Naszą szkołę odwiedzają pracownicy 
Banku PKO BP Oddział w Jaśle. Okazji do ta-
kich spotkań w mijającym roku szkolnym też 
mieliśmy kilka. Pierwsza z nich była związana 
z przyjęciem w szeregi członków SKO uczniów 
najmłodszej klasy. Nie zabrakło również rodzi-
ców, którzy towarzyszyli młodym bohaterom. 
Obecnością swoją zaszczyciła nas opiekunka 
szkolnych kas, Sylwia Piwowar – kierownik 
projektu. Następnie pracownik banku wręczył 
uroczyście książeczki SKO. Ukoronowaniem 
aktu pasowania było wręczenie pamiątko-
wych medali, słodyczy od rodziców i SKO. Po 
pewnym czasie, po zakończeniu technicznych 
i formalnych procedur, opiekunowie otrzyma-
li z Banku PKO BP legitymacje dla uczniów, 
ich loginy i hasła do pierwszego logowania. 

Opiekunowie szkolnego koła SKO uroczyście 
wręczyli dokumenty oraz objaśnili kroki po-
trzebne do pierwszego poprawnego logowa-
nia. Pogratulowali uczniom dobrego wyboru 
związanego ze wstąpieniem do SKO.

Oszczędzanie to szerokie pojęcie obej-
mujące wiele płaszczyzn. Jedną z nich jest 
codzienna dbałość o własne zdrowie. Nasze 
działania dają uczniom narzędzia do wła-
ściwych działań prozdrowotnych i nabycia 
umiejętności „oszczędzania” zdrowia własne-
go i innych. Żeby zdrowo żyć, trzeba zdrowo 
jeść. Dzięki temu, wyjaśniamy, będziesz mieć 
siłę do zabawy, nauki i pracy. Po zapoznaniu 
z poradnikiem „Apetyt na zdrowie” Kasia i Ku-
ba, bohaterowie lektury, zabrali uczniów klas 
I–III w podróż przez świat witamin i składni-
ków mineralnych. Pokazywali, jak robić zaku-
py, żeby zaoszczędzić czas, pieniądze, a także 
zadbać o zdrowie. Nauczyliśmy dzieci przygo-
towywać pyszne i pełnowartościowe posiłki, 
po których każdy uczeń będzie mieć dużo sił 
do codziennych zajęć. Zdrowe odżywianie nie 
jest trudne, a jednocześnie może być bardzo 
przyjemne. Właściwe odżywianie ma wpływ 
na nasze zdrowie. Badania dowodzą, że spo-
sób odżywiania jest ściśle związany ze stanem 
naszego zdrowia i samopoczucia. Jak stwo-
rzyć własny talerz mocy? To wezwanie było 
zawarte w konkursie plastycznym „Zdrowie 
na talerzu”. Uczniowie wykazali się inwen-
cją i pomysłowością. W naszej SKO nie tylko 
oszczędzamy na kontach elektronicznych, ale 
i wiemy, jak dbać o zdrowie.

Jednym z działań, które podejmowaliśmy 
w tym roku w ramach konkursu dla Szkolnych 
Kas Oszczędności, organizowanego przez 
Bank PKO BP, było uzyskanie i udokumen-
towanie środków finansowych uzyskanych 
w trakcie działań podejmowanych w ramach 
SKO. Za nami kolejna akcja. Była ona skiero-
wana do społeczności lokalnej. Elektrośmieci 
to wszystkie urządzenia elektroniczne i elek-
tryczne, które ulegają trwałemu uszkodzeniu 
i ze względu na brak zdatności do napraw, po-
winny być skierowane do recyklingu. Często 
zalegają w gospodarstwach domowych lub są 
wywożone na dzikie składowiska śmieci. Aby 
temu zapobiec i chronić środowisko, podjęli-
śmy inicjatywę, w ramach której zachęcaliśmy 
mieszkańców miejscowości do oddania we 
wskazane przy szkole miejsce elektrośmieci. 
Była to kolejna, po zbiórce zużytych baterii, 
nasza proekologiczna akcja. Zakończyła się 
sukcesem. Dbałość o naszą planetę i propago-

wanie działań proekologicznych to działania, 
które dla SKO są istotne i ważne. Zebraliśmy 
570 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego i otrzymaliśmy bon na zakupy 
o wartości 85 zł. SKO po raz kolejny włączyła 
się w akcję Ogólnopolskiego Programu Eduka-
cyjnego dla Szkół ZBIERAJ BATERIE I TELEFO-
NY!. Otrzymaliśmy materiały edukacyjne, po-
jemniki na zużyte baterie od organizatora akcji. 
Baterie i telefony zostały spakowane i odebra-
ne przez organizatora. W sumie w paczkach 
znalazło się 50 kg baterii. Pomimo że zbiórka 
została zakończona, my zbieramy nadal nie 
tylko telefony, baterie, puszki aluminiowe, ale 
także nakrętki. Nasze motto to ZRÓB DLA IN-
NYCH COŚ DOBREGO I ZBIERAJ NAKRĘTKI. 
Jest to recyklingowa akcja charytatywno-eko-
logiczna skierowana nie tylko do członków 
SKO, ale do całej społeczności szkolnej.

W SKO pracujemy, ale nie zapomina-
my także o zabawie i konkursach. Pieniądze 
szczęścia nie dają, ale pozwalają realizować 
swoje marzenia. Uczniowie klas I–III mieli 
wiele pomysłów na projekt banknotu, a po-
nieważ zbliżały się święta Bożego Narodze-
nia, koniecznym elementem, który należało 
wykorzystać w swojej pracy plastycznej, 
był motyw nawiązujący do świąt i symbo-
li Szkolnej Kasy Oszczędności. Laureatów 
oraz ich prace można zobaczyć na stronie  
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-niena-
szow/projekt-banknotu/

Jednym z najważniejszych wydarzeń, pod-
sumowującym nasza pracę, był tegoroczny 
Test wiedzy SKO. Test był przeprowadzony 
w formie elektronicznej, na specjalnej stro-
nie internetowej, przeznaczony dla uczniów 
kl. 0–6, z podziałem na kategorie wiekowe. 
Uczniowie, którzy zapoznają się z sylabusem 
oraz powtórzą wiedzę ze wskazanych w nim 
materiałów edukacyjnych SKO, powinni bez 
problemu otrzymać pozytywy wynik testu 
(co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, 
istnieje możliwość powtarzania testu aż do 
uzyskania zaliczenia). Wśród uczniów, którzy 
osiągną dobry wynik w teście i uzyskają DY-
PLOM MISTRZA ORTOGRAFII, będzie rozloso-
wany dron.

Halina i Grzegorz Kępscy

CZERWIEC 2022
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„Na Ludową Nutę” 
– koncert z okazji Dnia Matki

Sukces uczniów 
SP w Kątach
w Ogólnopolskim Konkursie 
Fizycznym „Lwiątko”

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kątach, po raz kolejny brali udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Fizycz-
nym LWIĄTKO. Konkurs narodził się 
we Lwowie, a od 2003 roku przeprowa-
dzany jest również w Polsce. Patronat 
honorowy nad konkursem pełnią: Wy-
dział Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne, 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Przedmiotów Przyrodniczych.

Konkurs przeprowadzany jest w for-
mie 75-minutowego testu jednokrotnego 
wyboru, składającego się z 30 pytań, po 
10 pytań za 3, 4 i 5 punktów. Do każde-
go zadania podanych jest pięć możli-
wych rozwiązań, z których tylko jedno 
jest poprawne. Rozwiązujący otrzymuje 
odpowiednią liczbę punktów za poda-
nie poprawnej odpowiedzi, 0 punktów 
za brak rozwiązania, a za błędną odpo-
wiedź odejmowane jest 25% odpowied-
niej liczby punktów za dane pytanie. Nie-
typowe, oryginalne zadania, wymagają 
niestandardowych rozwiązań i nie należą 
do najłatwiejszych. Tym niemniej nasi 
uczniowie poradzili sobie z nimi znako-
micie.  Kinga Kwiatek i Fabian Źrebiec, 
ucz. kl., 8 uzyskali 90 punktów i otrzyma-
li tytuł Taona. Wykazali się oni dużą wie-
dzą i umiejętnościami z zakresu różnych 
działów fizyki.

Barbara Świerzowska

CZERWIEC 2022

Wzięły w nim udział: Chorkowianie 
z gm. Chorkówka, Dworzanie z gm. Tar-
nowiec, Magurzanki z gm. Nowy Żmigród, 
Lisowianki z gm. Skołyszyn, Liwoczanie 
z gm. Brzyska, Zarzeczanki z gm. Dębo-
wiec oraz gościnnie Pogórzanie z Bieź-
dziedzy (gm. Kołaczyce) i Klub Michalina, 
który zaprezentował wiersze poświęcone 
matkom.

Organizatorami koncertu byli: Stowa-
rzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy No-

W ostatnią niedzielę maja, z okazji Dnia Matki, na żmigrodz-
kim Rynku odbył się koncert zespołów ludowych. 

wy Żmigród, Wójt Gminy Nowy Żmigród 
oraz Gminny Ośrodek Kultury.

W przygotowanie uroczystości zaan-
gażowane było m.in. KGW Nowy Żmigród, 
które przygotowało poczęstunek dla go-
ści oraz KGW Nienaszów i KGW Łężyny, 
od których można było zakupić domowe 
dania i wypieki. Porządku pilnowali stra-
żacy.

Ewelina Paluch
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Wiolinowy klucz do drzwi muzycznego świata
O artystycznej pasji Macieja Marcińca z Nowego Żmigrodu

WARTO MIEĆ PASJĘ...

Pojawił się pomysł zapisania chłopca na 
zajęcia muzyczne, początkowo do JDK, na 
naukę gry na fortepianie. Zakończyło się to 
jednak kompletną klapą. Muzyka klasyczna 
wydawała się Maćkowi śmiertelnie nudna, 
nie przemawiała do ucznia szkoły podsta-
wowej. Chciał wrócić do swojego ukocha-
nego keyboardu. Wtedy ktoś ze znajomych 
podpowiedział rodzicom, że mogą wysłać 
syna do Szkoły Muzycznej YAMAHA w Jaśle. 
Przesłuchanie, prowadzone przez Wojciecha 
Lepuckiego, wypadło bardzo pomyślnie. Od 
razu zorientował się, że Maciek ma smykałkę 
do muzyki. Pojawił się jednak problem – nie 
było klasy keyboardu dla takich maluchów. 
Chłopiec musiał dołączyć do dzieci o cztery 
lata starszych, na szczęście okazało się, że 
wiele spośród nich jest mu znanych, więc 
łatwo się zaadaptował. Nie brakowało też 
zabawnych sytuacji. Na pierwszą lekcję Ma-
ciek nie przyszedł, bo rodzicom… pomyliły 
się dni. Ominęła go jednak tylko typowa roz-
grzewka, czas na oswojenie się z instrumen-
tem, który on już znał od dziecka. Zaczęła się 
systematyczna nauka, trwająca aż do pierw-
szej klasy liceum.

Podobno apetyt rośnie w miarę jedze-
nia… Głód muzyki stawał się coraz większy. 
W wieku 14 lat Maciek znalazł starą, mocno 
zniszczoną gitarę brata. Struny były tak na-
prężone, że grając kaleczył palce do krwi. 
Wcale mu to nie przeszkadzało. Po prostu 
poprosił rodziców o lepszy instrument i za-
pisanie na dodatkowe lekcje do YAMAHY. 
W ten sposób trafił na zajęcia do Sebastiana 
Moskala. Ponieważ dołączył w trakcie roku 
szkolnego, miał nadrobić zaległości. Kiedy 
jednak uczeń wyjął gitarę z pudełka i zaczął 
ją stroić sam, ze słuchu, zaimponował na-
uczycielowi. Okazało się, że właściwie już po 
dwóch lekcjach mógł uczyć się z resztą gru-
py. Pozostał z nią przez trzy kolejne lata. 

Keyboard i gitara to za mało? Nauka 
w szkole podstawowej dobiegała końca, 
gdy pewnego popołudnia, zupełnie sponta-
nicznie, narodził się pomysł zapisania się do 
szkoły muzycznej I stopnia, jako wstępu do 
artystycznych studiów w przyszłości. Rodzi-
ce zaakceptowali tę decyzję. Od razu wyszu-
kali w internecie podanie, wypełnili, zeska-

Jak często bywa w przypadku utalentowanych dzieci, muzyka sama odnalazła Maćka. Miał 
około 4–5 lat, gdy rodzice kupili mu flet. Ku ich zdumieniu zagrał na nim ze słuchu melodię 
kolędy. Wkrótce poprosił w prezencie o keyboard. Szczęśliwy, przesiadywał z jego dziecięcą 
wersją przed telewizorem i próbował dobierać odpowiednie dźwięki do zasłyszanych reklam. 
Później doczekał się już prawdziwego instrumentu. 

nowali i wysłali do placówki. Na wakacjach 
miała miejsce rozmowa kwalifikacyjna. Jak 
zwykle u Maćka przebiegała ona nietypowo, 
gdyż akurat miał kontuzję ręki i nie mógł 
grać. Komisja musiała oprzeć się na doku-
mentach poświadczających dotychczasową 
edukację muzyczną i uwierzyć na słowo 
w jego umiejętności. Mimo że proponowano 
mu instrumenty dęte lub smyczkowe, uparł 
się przy grze na fortepianie. Nic innego nie 

wchodziło w grę. Wiedział, że ta klasa jest 
oblegana, ale znów udało się zrealizować 
marzenie. Jakby tego było mało, pod koniec 
roku szkolnego Maciek zapisał się dodatko-
wo na naukę gry… na skrzypcach, czwartym 
z kolei instrumencie.

Muzyka to nie tylko melodia, to również 
śpiew. Pierwszy stopień szkoły muzycznej 
wymaga uczęszczania na zajęcia wokalne. 
Pojawił się jednak problem, gdyż kolidowały 

Maciej Marciniec, zdobywca I miejsca, podczas konkursu pianistycznego w PSM w Jaśle

Maciej Marciniec, z nauczycielami gry na fortepianie, podczas ogólnopolskiego  
X Jubileuszowego Przeglądu Szkół Muzycznych w Pruchniku, na którym uzyskał II nagrodę
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one z lekcjami w I LO w Jaśle. Na szczęście 
okazało się, że prowadziła je Monika Twar-
duś, dyrygująca też licealnym chórem Soli 
Deo. Maciek zaczął więc uczęszczać tam na 
próby. Miał już odpowiednie przygotowanie, 
bo w dzieciństwie przez około sześć lat uczył 
się śpiewu w JDK pod kierunkiem Ewy Grze-
bień. 

Wydawałoby się, że w czasie wolnym nie 
da się zmieścić większej ilości zajęć. A jed-
nak… Maćkowi udało się w tym roku dostać 
na lekcje do słynnej nauczycielki wokalu 
Kornelii Wojnarowskiej.  Od niej dowiedział 
się, że można zapisać się na II stopień szkoły 
muzycznej, nie posiadając pierwszego. Po-
stanowił to zrobić i jak zwykle dopiął swe-
go: będąc uczniem drugiej klasy I LO w Jaśle 
jednocześnie ćwiczył w szkolnym chórze, 
uczęszczał do szkoły muzycznej I stopnia 
(gra na fortepianie i skrzypcach) i II stopnia 
(wokal). Po zdaniu matury pozostanie mu 
jeszcze jeden rok nauki w PSM w Jaśle, którą 
chciałby ukończyć… jednocześnie studiując. 
Plany ambitne, ale jak do tej pory Maciek 
zawsze realizował swoje marzenia. A one 
koncentrują się obecnie na zdobyciu indek-
su na Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach lub na kierunek teore-
tyczny w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowie.

Przebieg dotychczasowej drogi artystycz-
nej Macieja Marcińca przeczy stwierdzeniu, 
że ilość nie przekłada się na jakość. W jego 
przypadku oznacza bowiem łączenie różno-
rodnych form muzyki, ciągły rozwój, twórcze 
poszukiwania, które dają wymierne sukcesy.  
W dniu 1 czerwca 2022 r. zdobył II nagrodę na 
ogólnopolskim X Jubileuszowym Przeglądzie 
Szkół Muzycznych w Pruchniku. Uczestniczy-
ło w nim w różnych kategoriach około 100 
osób z terenu całego kraju. Maciej Marciniec, 
przygotowany przez Piotra Dudę, wykonał na 
fortepianie etiudę Konna przejażdżka szlach-
cianki Johanna Friedricha Burgmüllera oraz 
Nokturn Es-dur Dennisa Alexandra. W tym 
samym miesiącu zajął I miejsce w konkursie 
pianistycznym w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego 
w Jaśle. Wziął też udział w koncercie muzyki 
rozrywkowej w Prywatnej Szkole Muzycznej 
II Stopnia w Jaśle oraz występował z chórem 
I LO Soli Deo. 

Swoją przyszłość widzi nie w filharmonii, 
lecz w klubach jazzowych. Czy tak się stanie, 
pokaże czas, jednak Maciej Marciniec wie-
lokrotnie udowodnił, że potrafi zawalczyć 
o marzenia, otwierając wiolinowym i baso-
wym kluczem drzwi do swojej przyszłości. 

Beata Baraś

CZERWIEC 2022

Do roku 1952 Dzień Dziecka w Polsce 
obchodzono nieoficjalnie we wrześniu. 
Następnie datę tę zmieniono na 1 czerw-
ca. Zmiana dotyczyła całego bloku 
państw socjalistycznych, którego częścią 
była wówczas Polska. Dziś polskie dzieci 
w swoje święto otrzymują prezenty, sło-
dycze i upominki, a na wiele obowiązków, 
które powinny wykonywać na co dzień, 
przymyka się oko. Dotyczy to między in-
nymi godzin lekcyjnych. Zamiast sztyw-
nej, klasowej nauki, zabiera się dzieci na 
wycieczki, do kina lub organizuje zabawy 
i gry w plenerze.

Kontynuując tę piękną tradycję, rów-
nież Nowy Żmigród obchodził bardzo ra-
dośnie i z wieloma niespodziankami Dzień 
Dziecka. Cała zabawa odbywała się na 
płycie Rynku żmigrodzkiego od godziny 
12:00. Rozpoczął ją klub piłkarski „Benia-
minek”. Sporo atrakcji i konkursów piłkar-
skich przyciągnęło dzieci z Przedszkola 
Gminnego i Szkoły Podstawowej w No-
wym Żmigrodzie. Wielkim zainteresowa-
niem cieszyła się gra w Teqball, w którą 
zaangażował się sam wójt Grzegorz Ba-
ra. Trener Mauricio Dos Santos pokazał 
dzieciom umiejętności prowadzenia piłki 
w Freestyle’u, a Lew Beniamin przytulał 
dzieci do pamiątkowych zdjęć. W kolej-
nych godzinach radosnej zabawy była 
z nami firma ZIQA FAN ze swoimi anima-
cjami, grami wielkoformatowymi, z któ-
rych skorzystali zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice. Firma HECA ubarwiła nasz plac 
kolorowymi dmuchanymi zjeżdżalniami, 
a pracownicy GOK oraz Biblioteki Publicz-
nej w Nowym Żmigrodzie uatrakcyjniali 
czas dzieci bańkami mydlanymi i obraza-
mi Mój Międzynarodowy Przyjaciel i Dziec-
ko z Książką. Cały Rynek zamienił się w du-
ży uśmiech, zabawę i „dziecko”. Spotkanie 
zakończyliśmy o godzinie 18.00. 

Uroczystość Dnia Dziecka w Nowym 
Żmigrodzie obchodzimy po raz drugi, ale 
z pewnością to spotkanie wejdzie w cy-
kliczne uroczystości naszych instytucji 
– kultury i biblioteki. Dziękujemy wszyst-
kim dzieciom i rodzicom za przybycie 
i wspólną zabawę.

GOK 

Dzień Dziecka 2022
Pierwsze obchody Dnia Dziecka w Polsce odbyły się w roku 
1929. Wówczas święto to związane było z Kościołem katolic-
kim. O poranku dzieci i rodzice spotkali się na mszy św., po 
której wszyscy szli do szkół, gdzie odbywały się przedstawie-
nia i luźne, raczej żartobliwe lekcje w obecności rodziców.
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Zupa pomidorowa
Składniki: zacierka, 3 łyżki masła, 

mała śmietana 18%, koncentrat po-
midorowy, 3 łyżki ketchupu, koperek, 
natka pietruszki, por, seler naciowy, 
3 marchewki, cukinia, sól, pieprz czarny 
i ziołowy, maggi, Vegeta, 2 kostki rosoło-
we drobiowe lub rosół, 4 liście laurowe, 
3 ziela angielskie.

 Wykonanie: Do garnka wle-
wamy 3 litry wody. Wrzucamy po kolei 
marchewkę pokrojoną w kostkę, por 
i seler pokrojony w makaronik, cukinię 
w większą kostkę. Dodajemy wszystkie 
przyprawy. Jak się zagotuje, wrzucamy 
zacierkę, gotujemy 10 minut, następnie 
dodajemy koperek i pietruszkę, gotuje-
my 5 minut, masło, koncentrat i ketchup 
i gotujemy następne 5 minut. Zabielamy 
mąką ze śmietaną. Wszystko musi się 
jeszcze raz zagotować. Nakładamy do 
czarek, posypujemy świeżym koper-
kiem i natką pietruszki. 

Tak przygotowana zupa smakuje 
inaczej niż zwykle.

KĄCIK KULINARNY
Klub Różnych Form poleca...
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Warsztaty artystyczne – lampiony na różne sposoby 
Kolejny pomysł to lampiony...

Potrzebne materiały do zrobienia 
lampionów to słoiki szklane przezro-
czyste, różnej wielkości, sznurek jutowy, 
biały sznurek masarski, klej wikol i na 
gorąco, ozdoby, wstążki, siatka-koronka, 
ziarenka kawy, bibuła prasowana w róż-
nych kolorach, kółka z tektury, tektura. 

Do wykonania lampionu ze sznur-
ka potrzebujemy kółka z tektury, które 
owijamy sznurkiem jutowym z obydwu 
stron. Jest to podstawa lampionu. W dru-
gim kółku z tektury wycinamy skalpelem 
otwór takiej wielkości, aby powstał koł-
nierz nałożony przez górę słoika (od-
wracamy słoik i odrysowujemy kółko). 
Owijamy go sznurkiem jutowym również 
z obydwu stron i nakładamy przez górę 
słoika. Następnie wycinamy tekturowy 
pasek o szerokości pięciu centymetrów, 
dopasowujemy długość do obwodu gór-
nej części słoika. Sklejamy i owijamy 
sznurkiem jutowym. Dolną i górną część 
słoika owijamy dowolnie sznurkiem ju-
towym lub białym masarskim. Środek 
słoika dekorujemy dowolnie wstążkami, 
siatką, koronką, kółkami, kawą – według 
własnego pomysłu. Ucho wykonujemy 
podstawowym splotem płaskim makra-
my. Wyplatamy pasek o odpowiedniej 
długości. Wszystkie elementy przykleja-

CZERWIEC 2022

my klejem wikol. Drobne elementy i wy-
kończenia np. kawę, kółka możemy przy-
kleić klejem na gorąco.

Lampiony z bibuły prasowanej wy-
konujemy w inny sposób. Cały lampion 
wyklejamy drobnymi kwadratami, pro-
stokątami w różnych kolorach. Smaruje-
my klejem wikol słoik na wielkość bibuły 
(cienką warstwą kleju). Przyklejamy tak, 

aby nie było dziur. Czekamy, aż trochę 
wyschnie (można podsuszyć suszarką). 
Następnie nakładamy dwie warstwy 
kleju w odstępach czasowych, aby do-
brze klej wysechł. Dzięki temu lampion 
jest trwały, można go nawet umyć. De-
korujemy sznurkiem jutowym.

KRF Zofia Bilska
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Majowy czas spędzony 
z grupą „Półkole” i „Akademią Szycia”

Miesiąc maj obfitował w uroczyste wydarzenia takie jak Dzień 
Strażaka, Dzień Pszczół, ale przede wszystkim – Dzień Matki. Każ-
de z tych wydarzeń było wyjątkowe. Postanowiliśmy wspólnie 
z dziećmi zrobić parę projektów poświęconych tym świętom.

CZERWIEC 2022

Majowe zajęcia plastyczne to nie tylko 
wykonywanie konkretnych prac plastycz-
nych, lecz także zabawa, radość, twórcza 
przygoda oraz poznawanie materiałów 
plastycznych. Najczęściej na naszych za-
jęciach wykorzystywany jest papier.

Nasze majowe zajęcia zaczęliśmy od 
przygotowania laurki dla naszych dziel-
nych strażaków. Strażak jest symbolem 
poświęcenia i odwagi. Strażacy angażują 
się całym sercem w działalność ratowni-
czą i społeczną. To prawdziwi bohatero-
wie i z myślą o nich powstały nasze prace 
z papieru. Dzieci uwielbiają robić ręko-
dzieło według własnego pomysłu. Laurki 
z papieru w kształcie strażaka i wozy stra-
żackie okazały się strzałem w dziesiątkę.

Wiosna w pełni, wiec można było też 
pomyśleć o wspaniałych i bardzo intere-
sujących bocianach. Poświęciliśmy tym 
wspaniałym ptakom kolejne nasze zaję-
cia. Tworząc takiego bociana z papieru, 
zarówno starsze, jak i młodsze dzieci, 
świetnie się bawiły. Taka praca sprawi-
ła wiele radości i satysfakcji. Na naszych 
zajęciach powstały dwie wersje bocia-
na, pierwsza ze składaną szyją i nogami 
w harmonijkę, a druga praca to dziób bo-
ciana 3D, który powstał z dwóch kwadra-
tów czerwonego papieru i białego papie-
rowego kółka (głowa).

20 maja swoje święto obchodziły 
bardzo pracowite owady – pszczoły. 
Pszczoły w przyrodzie pełnią kluczo-
wą rolę. Zbierają pyłek, zapylają kwiaty 
i umożliwiając owocowanie. Nasze dzieci 
uwielbiają zajęcia, podczas których mogą 
nie tylko wykazać się kreatywnością i ar-
tystycznym polotem, ale też ćwiczyć zdol-
ności manualne oraz pracę w skupieniu.

Natomiast dzieci z „Akademii Szycia” 
mogły pochwalić się super maskotką 
z polaru, którą nazwaliśmy wesołym 
kotkiem. Na naszych zajęciach z szycia 
zrodziła się chęć uszycia prostej maskot-
ki. Podczas szycia dzieci uczą się współ-
pracy i skupienia. 

Nasz kotek ma długie łapki, zabawne 
oczka z guzików, wąsy z włóczki i nosek 
z filcu. Wykonanie nie było wcale takie 
łatwe, praca wymagała dużo poświęcenia 
i czasu – począwszy od wykroju, poprzez 
fastrygowanie elementów, aż do oswo-
jenia się z maszyną do szycia. Ważnym 
elementem było przyszycie oczek, wą-
sów i noska, to sprawiło, że nasze kotki 
nabrały wyglądu i charakteru. Na koniec 
przymocowaliśmy uszy i łapki, a uszyte 
elementy wypchane zostały wypełnia-
czem do poduszek. To był super pomysł 
na pierwszy projekt z wykorzystaniem 
maszyny do szycia. 

Na zakończenie majowych przygód 
kreatywnych zrobiliśmy coś ekstra – lam-
piony witrażowe dla naszych kocha-
nych mam. Lampion ze słoika okazał się 
świetnym pomysłem na prezent z okazji 
Dnia Matki. Każdy ma w domu różnej 
wielkości słoiki, z których można zrobić 
kolorowe lampiony, które umilą naszym 
mamom wiosenne wieczory. Oprócz 
szklanego słoika potrzebne są kolorowe 
kawałki gładkiej bibuły, klej wikol i sznu-
rek jutowy. Wykonanie takiego lampionu 
okazało się super zabawą dla naszych 
dzieci, którym spodobała się taka forma 
zajęć. Nie bez znaczenia jest fakt, że bibu-
ła jest niezbyt droga, a nadspodziewanie 
wszechstronna. Takie lampiony to praw-
dziwe dzieła sztuki. To idealny prezent 
dla naszych mam! Bo najlepsze u mamy 
jest to, że ją mamy.

Podsumowując nasz majowy twór-
czy miesiąc śmiało mogę powiedzieć, że 
przedstawione na naszych zajęciach po-
mysły pobudziły wyobraźnię, twórcze 
myślenie i sprawność manualną młodych 
uczestników. 

 Zapraszamy wszystkie chętne dzieci 
do brania udziału w naszych twórczych 
przygodach i do poznawania z nami róż-
norodnych materiałów plastycznych.

Grupa „Półkole” i „Akademia Szycia”
 Renata Ćwiek 
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Liść maliny
Malina zaliczana jest do naj-
starszych roślin zbieranych 
przez człowieka. O ile malina 
w postaci owoców jest wszyst-
kim doskonale znana nie tylko 
ze względu na swój pyszny 
smak i piękny wygląd, ale rów-
nież zdrowotne właściwości, 
to liście tego krzewu są przez 
wielu zupełnie niedoceniane. 
Wynika to przede wszystkim 
z niewiedzy na temat ich zba-
wiennego działania na wiele 
dolegliwości. 

Owoce, poza działaniem napotnym 
i przeciwgorączkowym, są bardzo silnym 
„wzmacniaczem” organizmu, ze względu 
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na wysoką zawartość wielu minerałów 
i witamin. Liście, działając w podobnym 
zakresie, są jeszcze silniejsze; ponadto 

działają moczopędnie, żółciopędnie, prze-
ciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, ściąga-
jąco oraz poprawiają przemianę materii. 

CZERWIEC 2022

Koncert smyczkowy w GOK-u
W dniu 19. 06. 2022 o godzinie 18:00 w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Żmigrodzie gościliśmy kwartet smyczkowy  
4inQuartet.

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Gminną Bibliotekę w Nowym Żmi-
grodzie, a sfinansowane ze środków Fun-
dacji PZU.

Koncert ten był w zasadzie pierw-
szym przedsięwzięciem biblioteki, która 
chciała w ten sposób pokazać, iż jest nie 
tylko instytucją promującą czytelnictwo, 
ale także organizacją pragnącą wyjść do 
mieszkańców z czymś nowym, co pozwa-
la promować kulturę. Idąc tym tropem, 
biblioteka chciała również w ten sposób 
uczcić „Święto Muzyki”, które obchodzo-
ne jest 21 czerwca.

Dlaczego muzyka klasyczna...? Dla-
tego, że w Nowym Żmigrodzie nie było 
jeszcze tego rodzaju muzyki, a przecież to 
ten gatunek towarzyszy nam od wieków 
i to właśnie on jest podwaliną w zasadzie 
każdej współczesnej muzyki.

Licznie przybyli słuchacze byli za-
chwyceni, a jednocześnie zaskoczeni, 
iż muzyka klasyczna to nie tylko „po-
ważne” utwory. Podczas koncertu można 
było bowiem wysłuchać także znanych 
kompozycji filmowych, a nawet muzyki 
popularnej. Oprócz Mozarta czy Vival-
diego słuchacze mieli okazję wysłuchać 
dzieł Abby, F. Sinatry czy muzyki filmowej 
z Nocy i dni lub Piratów z Karaibów.

Biblioteka Publiczna ma nadzieję, iż 
tym wydarzeniem rozbudziła w wielu 
miłość i pasję do muzyki klasycznej, co 
w przyszłości zaowocuje (mamy nadzie-
ję) powtórnym koncertem kwartetu.

Barbara Winiarska
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ZDROWIE Z NATURY

Doskonale spisują się także jako środek 
rozkurczający mięśnie gładkie – głównie 
w obrębie układu pokarmowego i macicy. 

Zalety liści maliny znane i wykorzy-
stywane były już przed wiekami, lecz dziś 
wiele osób stawia na gotowe, chemiczne 
rozwiązania. Liść maliny powoli zaczyna 
jednak przeżywać odrodzenie, dlatego 
może jednak warto sięgnąć po naturalne, 
zdrowe i sprawdzone rozwiązanie stoso-
wane od pokoleń przez naszych przod-
ków?

Listki maliny zbieramy wiosną i la-
tem, wybierając wyłącznie te młode, ale 
dobrze wyrośnięte, zdrowe, pozbawione 
plam okazy. 

Przede wszystkim pamiętajmy o tym, 
że krzewy powinny rosnąć z dala od jezd-
ni, a także od zakładów przemysłowych. 

Suszenie
Listki suszymy w przewiewnym 

i ocienionym miejscu, w temperaturze 
pokojowej. Nie suszymy ich nigdy na słoń-
cu, gdyż powoduje to nie tylko ich brązo-
wienie, ale również rozkład zawartych 
w nich cennych substancji leczniczych. 
Samo suszenie trwa zwykle od jednego 
do dwóch tygodni. 

Do suszenia wykorzystać możemy 
również suszarki do żywności – do grzy-
bów bądź owoców – ale równie dobrze 
można także wykorzystać zwykły piekar-
nik nastawiony na bardzo niską tempera-
turę (ok. 40oC). W przypadku używania 
piekarnika konieczne będzie wyłożenie 
blachy bądź kratki papierem do piecze-
nia.

Ususzone liście trzeba przechowywać 
w szczelnie zamkniętym, szklanym słoiku 
lub też w puszce. Ustawiamy je w zacie-
nionym miejscu. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, by nie 
ugniatać suszu w pojemniku. Liście za-
chowane w całości podczas przyrządza-
nia naparu wydzielą więcej aromatu.

DLA ZDROWIA
Ze względu na obecność garbników 

liście maliny posiadają właściwości ścią-
gające i przeciwbiegunkowe, regulują 
trawienie i pomagają w przypadku nie-
strawności i kłopotów żołądkowych. 
Przywracają równowagę flory bakteryj-
nej w jelitach. Przyspieszają wydzielanie 
żółci i chronią wątrobę. Działają odkaża-
jąco na narządy układu trawiennego.

Liście malin wykorzystywane są 
przede wszystkim jako doskonały środek 
na biegunkę, niestrawność, rozwolnienia, 
nadmierną fermentację jelitową, kolki 

i bolesne skurcze jelit. Zmniejszają dole-
gliwości żołądkowe, uzupełniają utracone 
metabolity i działają wzmacniająco. Przy-
spieszają powrót do zdrowia. Uznawane 
są za skuteczny środek przeciwbakteryj-
ny i rozgrzewający stosowany przy prze-
ziębieniach, grypie, infekcjach górnych 
dróg oddechowych, anginie, przy zapale-
niach gardła i chorobach przebiegających 
z gorączką.

Młode, wiosenne malinowe listki sta-
nowią doskonały surowiec na wzmacnia-
jące, rozgrzewające i mineralizujące her-
batki. Są też po prostu smaczne! Można je 
również dodawać do surówek. 

Napar/herbatka
Do przyrządzenia domowego napa-

ru/herbatki wystarczą dwie łyżeczki 
suszu na około 200 ml wrzątku. Herbat-
kę należy parzyć przez 5–10 minut i pić 
samodzielnie lub z ulubionymi dodatka-
mi – sokiem z malin, odrobiną miodu lub 
plastrem cytryny.

Pić 3–4 razy dziennie po 200 ml 
w chorobach gardła i infekcjach górnych 
dróg oddechowych.

Herbatkę z liści malin najczęściej sto-
suje się przeciwgorączkowo i napotnie. 
Dodatkowo jej właściwości przeciwza-
palne i przeciwbakteryjne sprawiają, że 
znajduje zastosowanie w przeziębieniu 
i grypie. Podobnie jak herbatka z owoców 
malin, wspomaga obniżenie temperatury 
w infekcjach i wspiera walkę organizmu 
z chorobą. Dzięki zawartości witaminy C 
i soli mineralnych wpływa korzystnie na 
działanie układu odpornościowego.

Potwierdzono również rozkurczające 
działanie ekstraktu z liści malin na mię-
śnie przewodu pokarmowego. Herbatka 
przyrządzona z suszu sprawdzi się zatem 
podczas biegunek oraz zaburzeń pracy 

układu trawiennego. Ponadto, napar ze 
wspomnianej części krzewu można sto-
sować wspomagająco w leczeniu wrzo-
dów. Ziołowy napój wspomaga wątrobę, 
a tym samym oczyszcza organizm z tok-
syn i szkodliwych produktów przemiany 
materii.

Zarówno napar, jak i odwar z liści ma-
lin, wykazują działanie przeciwbakteryj-
ne, przeciwzapalne i ściągające, dlatego 
można je z powodzeniem stosować rów-
nież zewnętrznie. Doskonale nadają się 
do przemywania skóry w celu łagodzenia 
wykwitów. Stanowią świetne płukanki do 
tłustych włosów. Napar z liści malin, uży-
ty do nasiadówek, okazuje się też być po-
mocny w łagodzeniu infekcji intymnych.

Odwar na przeziębienie
50 g liści maliny wymieszać z 50 g 

owoców maliny, 50 g kwiatu lipy i 50 g 
kwiatu wrzosu. 1 łyżkę mieszanki za-
lać 200 ml wody, doprowadzić do wrze-
nia i gotować przez 5 minut na wolnym 
ogniu. Odstawić do zaparzenia na 20 mi-
nut, odcedzić. Pić do 4–5 razy dziennie 
po 100 ml przy przeziębieniach, anginie 
i grypie. Można podawać dzieciom i nie-
mowlętom.

Liście malin zawierają sporo polife-
noli. Dzięki ich obecności napar z liści 
posiada właściwości przeciwutleniające, 
antyoksydacyjne, czyli pomaga zwalczać 
wolne rodniki. Ma to ogromne znaczenie 
w profilaktyce wielu chorób.

Zawartość polifenoli sprawia też, że 
opóźnia się starzenie organizmu.

Przeciwskazania
Liście maliny mogą wywołać skur-

cze porodowe i dlatego należy zachować 
szczególną ostrożność w okresie ciąży. 

Agata Marchewka
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Zwycięstwo SP Nowy Żmigród w Turnieju 
Lekkoatletycznym o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski

Naszą szkołę reprezentowali: Otylia 
Baran, Anna Olearska, Eliza Zoła, Ame-
lia Żarnowska, Zuzanna Krowicka, Ma-
ja Dąbrowska, Sebastian Źrebiec, Mi-
łosz Merchwa, Wiktor Kania i Szymon 
Miśkowicz.

W turnieju brały udział: Szkoła Pod-
stawowa w Osieku Jasielskim, Szkoła 
Podstawowa w Samoklęskach, Szkoła 
Podstawowa w Zawadce Osieckiej, Szko-
ła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie.

Zawodnicy startowali w następują-
cych konkurencjach: bieg na dystansie 
60 m, skok w dal z miejsca, rzut piłką 
lek. 3 kg, bieg sztafetowy 4 X 400 m 
dziewcząt i chłopców.

O końcowym wyniku decydowała su-
ma punktów uzyskanych we wszystkich 
konkurencjach przez zawodniczki i za-
wodników z poszczególnych szkół. 

Po podliczeniu wyników zawodów 
kolejność przedstawia się następująco:
– I miejsce SP Nowy Żmigród,
– II miejsce SP Osiek Jasielski,
– III miejsce SP Samoklęski,
– IV miejsce SP Zawadka Osiecka.

Nasi reprezentanci spisali się zna-
komicie walcząc z upałem i rywalami, 
a najlepszą lekkoatletką turnieju zosta-
ła Otylia Baran ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Żmigrodzie. Dla wszystkich 
zawodników podziękowania i wielkie 
brawa. Opiekunami naszej drużyny byli: 
Stanisław Zoła i Antoni Hućko.

Stanisław Zoła

13 czerwca 2022 roku w Osieku 
Jasielskim odbyły się zawody 
lekkoatletyczne szkół podsta-
wowych dziewcząt i chłopców. 

CZERWIEC 2022
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Za nami FINAŁ IV edycji rozgrywek 
„ORLEN Beniaminek Soccer Schools 
Liga” w Nowym Żmigrodzie!

Zakończyliśmy rozgrywki „ORLEN Beniaminek Soccer Schools 
Liga”. W niedzielę (19 czerwca) na stadionie w Nowym Żmi-
grodzie odbył się finał IV edycji!

festiwalu OBSSL, otrzymali do kompletu 
ostatni medal – puzzel, który w połącze-
niu z pozostałymi medalami z poprzed-
nich turniejów, utworzył jeden duży pa-
miątkowy medal! Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy i życzymy dużo radości 
i satysfakcji z gry.

Finałowe zmagania śledzili nasi wspa-
niali goście i to oni wręczali pamiątkowe 
mandale naszym podopiecznym: Wójt 
Gminy Nowy Żmigród – Grzegorz Bara, 
Dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie – 
Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, Mistrz 
Polski w grze 1vs1 – Mariusz Ujazda 
(Mario Muchol), Dyrektor Akademii Pił-
karskiej Beniaminek PROFBUD Krosno 
– Grzegorz Raus oraz Mauricio Dos San-
tos – koordynator programów UEFA Play-
makers, Beniaminek BABY i Beniaminek 
English Soccer.

Dziękujemy wszystkim za przyby-
cie, a Gminie Nowy Żmigród za wsparcie 
i możliwość organizacji tego wydarzenia 
na takim obiekcie.

Wszystkie cztery festiwale w IV edycji 
„ORLEN Beniaminek Soccer Schools Ligi” 
odbyły się dzięki współpracy ze Sponso-
rem Strategicznym Beniaminka, firmą 
PKN ORLEN, Sponsorem Głównym Ener-
gą z Grupy ORLEN, partnerami rozgry-
wek: Gminą Miejsce Piastowe, Gminą No-
wy Żmigród oraz partnerem technicznym 
rozgrywek – Football Challenge App.

Dziękujemy naszym sponsorom 
i partnerom za pomoc i wsparcie.

Patryk Akslar (koordynator OBSSL): 
Czwarta edycja „ORLEN Beniaminek Soc-
cer Schools Ligi”, podobnie jak trzecia, cie-
szyła się dużym zainteresowaniem zarów-
no dzieci, jak i rodziców. We wszystkich 
czterech festiwalach: dwóch w Krośnie, 
w Targowiskach i Nowym Żmigrodzie, 
uczestniczyło blisko 700 dzieciaków tre-
nujących na co dzień w naszych wszystkich 
oddziałach Beniaminek Soccer Schools. Nie 
zmieniła się również idea naszych festiwa-
li. Nadal najważniejsza jest przede wszyst-
kim dobra zabawa, możliwość spotkania 
się z kolegami i koleżankami. Integracja 
wszystkich oddziałów. Dzieci podnoszą 
swoje umiejętności piłkarskie bez presji 
wyniku. Uśmiech dziecka jest najważniej-
szy. Dziękujemy za udział wszystkim dru-
żynom trenującym w Beniaminek Soccer 
Schools i do zobaczenia na zielonej mura-
wie już niebawem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za super emocje! Do zobaczenia w na-
stępnej, już V edycji „ORLEN Beniaminek 
Soccer Schools Liga”!

BSS
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W ostatnim turnieju wzięło udział 
ponad 200 dzieci z 8 oddziałów Benia-
minek Soccer Schools z Krosna, Nowego 
Żmigrodu, Miejsca Piastowego, Iwonicza, 
Jedlicza, Głowienki, Targowisk i Rogów. 
Na miejscu nie zabrakło atrakcji towarzy-
szących – zarówno gastronomicznych, jak 
i dmuchanych zjeżdżalni. Do rywalizacji 
w trzech kategoriach wiekowych przy-
stąpiło 24 zespoły. Łącznie w czterech fe-
stiwalach w IV edycji OBSSL brało udział 
blisko 700 chłopców i dziewczynek ze 
wszystkich naszych oddziałów BSS!

Wszystkie zdjęcia z ostatniego festi-
walu w Nowym Żmigrodzie, jak i wszyst-

kich poprzednich, są do zobaczenia na 
profilu facebookowym Beniaminek Soc-
cer Schools: https://bit.ly/32sU2BJ

Każdy, kto pojawił się tego dnia na 
murawie, oprócz spotkań swoich dziecia-
ków, mógł zobaczyć w akcji Mistrza Pol-
ski w grze 1vs1 Mariusza Ujazdę (Mario 
Muchol) oraz spróbować swoich sił w in-
nych dyscyplinach sportowych takich jak 
Teqball oraz Speedball. Można było nie 
tylko porozmawiać z Mistrzem, czy zro-
bić zdjęcie, ale przede wszystkim roze-
grać mecz.

Na koniec finałowych zmagań wszy-
scy nasi milusińscy, za udział w czwartym 
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WSPOMNIENIE

W wieku 101 lat zmarł Florian Wiśniowski
Florian Wiśniowski to mieszkaniec Łężyn, który walczył o wolną Polskę w I Dywizji Pancernej Generała Maczka oraz 9 Bry-

gadzie Strzelców Flandryjskich. Podczas II wojny światowej brał udział w starciach z Niemcami na polach Normandii, gdzie 
został ranny. Po wojnie, w obawie przed komunistyczną represją, osiadł na angielskiej emigracji. W latach 60. po raz pierwszy, 
od zakończenia konfliktu – powrócił do Polski. 

Śp. Florian był osobą pogodną i skromną. Mimo podeszłego wieku, wraz z małżonką, chętnie przyjmował gości i relacjono-
wał niełatwą historię swojego życia. 

W 2021 roku, w setną rocznicę urodzin, za odwagę i trud w walce o polską niepodległość, a także świadectwo patriotyzmu, 
które może stanowić przykład dla młodego pokolenia Polaków – został uhonorowany przez Wójta Gminy Nowy Żmigród polską 
szablą oficerską wz. 1921.

W 2019 roku, na podstawie relacji Floriana Wiśniowskiego, powstał tekst traktujący o niełatwych losach naszego rodaka. 
Artykuł ukazał się w gazecie samorządowej Region Żmigrodzki nr 12/19/203, Krystian Gaworowski „Na szlaku bojowym z Flo-
rianem Wiśniowskim z Łężyn”, grudzień 2019 r., str. 13.

Krystian Gaworowski
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