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W dniu 31.03.2022 r. (czwartek), 
w miejscowym  urzędzie,  Wójt  Gminy 
Nowy  Żmigród  Grzegorz  Bara,  przy 
kontrasygnacie  Skarbnik  Gminy  Elż-
biety  Piotrowskiej,  podpisał  umowę 
na  realizację  sieci  kanalizacji  sanitar-
nej  grawitacyjno-tłocznej  w  Starym 
Żmigrodzie, Nienaszowie  i Grabaninie 
oraz budowę  i przebudowę przepom-
powni  ścieków  w  Starym  i  Nowym 
Żmigrodzie.

Wykonawcą  zadania,  wyłonionym 
w  postępowaniu  przetargowym,  jest 
firma  pn.  Zakład  Budowlano-Instala-
cyjny Grzegorz Falger z Albigowej.

Termin realizacji inwestycji wynosi 
18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadanie  uzyskało  dofinansowa-
nie  w  ramach  1.  edycji  Rządowe-
go  Funduszu  Polski  Ład,  do  kwoty 
6 650 000,00 zł, co stanowi 95 % cał-
kowitej wartości zadania. 

Całkowita  wartość  poprzetargowa 
zadania  opiewa  na  6  323  999,49  zł, 
a  procentowy  udział  finansowy  stron 
pozostaje bez zmian, tj. wkład własny 
Gminy  Nowy  Żmigród:  5%  wartości 
zadania;  dofinansowanie  Rządowego 
Funduszu Polski Ład: 95%.

Krystian Gaworowski

Dalszy ciąg budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w gminie
Realizacja długo oczekiwanego zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepom-
powni ścieków i rurociągu tłocznego na terenie gminy Nowy 
Żmigród” – przesądzona.

Na terenie gminy powstanie
nowy obiekt turystyczny

– 3

Adam Bielecki 
Ku niezdobytym szczytom

– 8
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Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka  
w instytucji opieki dla dzieci do lat 3

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dzien-
nego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków ro-
dzinnych z zawodowymi. 

Dofinansowanie  będzie  przysłu-
giwać  rodzicom  (a  także  opiekunom 
prawnym  oraz  innym  osobom,  którym 
sąd powierzył sprawowanie opieki nad 
dzieckiem) na dziecko uczęszczające do 
żłobka, klubu dziecięcego lub znajdują-
ce  się  pod  opieką  dziennego  opiekuna 
i niekorzystające z rodzinnego kapitału 
opiekuńczego.  To  np.  dzieci  pierwsze 
i jedyne w rodzinie, a także te, które nie 
spełniają jeszcze lub już kryterium wie-
ku  do  pobierania  rodzinnego  kapitału 
opiekuńczego.

Dofinansowanie  będzie  wynosić 
maksymalnie  400  zł  miesięcznie  na 
dziecko,  ale  nie  więcej  niż  wysokość 
opłaty ponoszonej przez rodzica za po-
byt  dziecka  w  instytucji.  Przykładowo 
jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to do-
finansowanie również wyniesie 300 zł.

Co  do  zasady  dofinansowanie  bę-
dzie  przysługiwać  na  wszystkie  dzieci 
uczęszczające do  żłobka, klubu dziecię-
cego lub  znajdujące się pod opieką opie-
kuna dziennego w wieku przed miesią-
cem ukończenia 12. miesiąca życia i po 
miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, 
nawet w sytuacji, gdy na to dziecko ro-
dzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuń-
czy w okresie od 12. miesiąca życia do 
ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Na dzieci pierwsze lub jedyne w ro-
dzinie,  niezależnie  od  ich  wieku,  dofi-
nansowanie  będzie  przysługiwało  pod 
warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub  korzystania z opieki dziennego opiekuna.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie będzie składać rodzic, opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki 

nad dzieckiem. Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE 
ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. 

Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków będzie zajmować się 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

400 zł dofinansowania
Dofinansowanie będzie wynosić co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej 

przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniają-

cego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z prze-
znaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.
Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłob-

ku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (informacje dla rodziców) pod nr tel.: 22 2905500.
PUW

MARZEC 2022
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17 lutego 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postepowaniu przetargowym o udziele-
nie zamówienia, którego przedmiotem jest Budowa wieży widokowej stalowo-drew-
nianej w sąsiedztwie pozostałości średniowiecznego grodziska „Walik” w Brzezowej  
o wys. konstrukcji 25 m zlokalizowanej w Desznicy w ramach zadania pn. „Budowa ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród”. 

Do  upływu  terminu  składania  ofert 
zostały złożone dwie oferty,  jedna przez 
Firmę  TATRY  Janusz  Kluzowicz,  a  dru-
ga przez firmę INFRA-TEL sp. z o.o. Obie 
oferty zmieściły się  finansowo w budże-
cie,  jaki  Gmina  zamierzała  przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Po  zwe-
ryfikowaniu  ofert  przez  zamawiającego, 
jako  najkorzystniejsza  została  wybrana 
oferta  firmy  INFRA-TEL  sp.  z o.o.  z Ryb-
nika opiewająca na kwotę 983 997,54 zł. 
Wykonawca w swojej ofercie zaoferował 
okres  gwarancji  i  rękojmi  wynoszący 
7 lat.

Wieża  widokowa  zostanie  wybudo-
wana na działce o nr. ewid. 61/1 w pięk-
nej krajobrazowo okolicy, w której działa 
kilka  gospodarstw  agroturystycznych 
dających  mnóstwo  możliwości  do  ak-
tywnego spędzania czasu. Jest to idealne 
miejsce  na  weekendowe  spacery,  pod-
czas których jest możliwość podziwiania 
pięknych widoków i oddychania świeżym 
powietrzem.

Turystyczna wieża widokowa będzie 
miała  konstrukcję  stalowo-drewnianą 
i wysokość całkowitą 25 m. Pomost wido-
kowy  będzie  usytuowany  na  wysokości 

22 m, będzie na niego prowadziła wielo-
biegowa klatka schodowa.

W  ramach  zadania  pn.  „Budowa  ogól-
nodostępnej infrastruktury turystycznej na 
terenie  gminy Nowy Żmigród”,  oprócz  bu-
dowy wieży widokowej,  jest  zaplanowana 
również przebudowa drogi gminnej w miej-
scowościach Brzezowa i Jaworze, w ramach 
tego  zadania    jest  zaplanowane  ponadto 
wykonanie  stanowisk  postojowych  dla 
samochodów  osobowych  na  działce  o  nr. 
ewid. 122/1 w Jaworzu. Przetarg na tę cześć 
zadania zostanie ogłoszony niebawem.

Marek Brocławik
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Pośród  licznych  atrakcji  znalazły  się 
pokazy przygotowane przez uczniów kie-
runku promedycznego, wojskowo – poli-
cyjnego, oddziału przygotowania wojsko-
wego,  kierunku  dziennikarskiego  oraz 
kosmetycznego.  Można  było  spróbować 
swoich sił na wirtualnej strzelnicy, a dzię-
ki uprzejmości właściciela leśnej strzelni-
cy z Cieklina, także w paintballu. 

Gościliśmy  u  siebie  przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej  w  Jaśle,  Komendy  Powiatowej 
Policji w Jaśle, Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w  Jaśle,  21 Batalionu Dowodze-
nia z Rzeszowa, 33 Batalionu Lekkiej Pie-

Dzień Otwarty w żmigrodzkim liceum
Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, 24 marca 2022 
roku, powróciliśmy do organizacji Dnia Otwartego w naszej 
placówce. Młodzież z okolicznych szkół podstawowych mo-
gła na miejscu zapoznać się z ofertą kształcenia liceum. 

Liceum:
–	 profil	 ogólny	 –	 przedmioty	 rozszerzone:	 j.	 polski,	

j.	angielski,	do	wyboru:	geografia,	historia	lub	wos	
–	 profil	wojskowo-policyjny	–	przedmioty	rozszerzo-

ne:	j.	angielski,	wos,	do	wyboru:	historia	lub	geo-
grafia

–	 oddział	przygotowania	wojskowego	–	przedmioty	
rozszerzone:	j.	angielski,	wos,	do	wyboru:	historia	
lub	geografia

–	 profil	 promedyczny	 –	 przedmioty	 rozszerzone:	
j.	angielski,	biologia,	do	wyboru:	chemia	lub	geo-
grafia

–	 profil	kosmetyczno-menadżerski	–	przedmioty	roz-
szerzone:	j.	angielski,	geografia,	do	wyboru:	j.	pol-
ski	lub	biologia

–	 profil	dziennikarski	 z	edukacją	medialną	–	przed-
mioty	rozszerzone:	j.	polski,	j.	angielski,	do	wybo-
ru:	historia	lub	geografia

Technikum:
–	 technik	 informatyk	–	przedmioty	 rozszerzone:	 in-

formatyka,	geografia
–	 technik	żywienia	i	usług	gastronomicznych	-	przed-

mioty	rozszerzone:	j.	angielski,	geografia

Szkoła Branżowa I-ego stopnia:
–	 fryzjer	z	innowacją	kosmetyczną

Atuty szkoły:
–	 szeroka	gama	zajęć	pozalekcyjnych,
–	 obozy	wojskowe,
–	 wyjazdy	na	strzelnicę/paintball/asg,
–	 pracownia	mundurowa,
–	 pracownia	komputerowa,
–	 pracownia	kosmetyczno-menadżerska,
–	 wirtualna	strzelnica,
–	 nowocześnie	 i	 profesjonalnie	 wyposażona	 siłow-

nia,
–	 klasy	wyposażone	w	sprzęt	multimedialny,
–	 transport	do	szkoły,
–	 współpraca	 z:	 WKU	 w	 Jaśle,	 21	 Brygadą	 Strzel-

ców	 Podhalańskich,	 Komendą	 Powiatową	 Policji	
w	 Jaśle,	 Komendą	Powiatową	Państwowej	 Straży	
Pożarnej	w	Jaśle,	3	Podkarpacką	Brygadą	Obrony	
Terytorialnej,	Biurem	do	spraw	programu	„Zostań	
Żołnierzem	 Rzeczypospolitej”,	 Akademią	 Sztuki	
Wojennej,

–	 współpraca	 z:	 Magurskim	 Parkiem	 Narodowym,	
Karpacką	Państwową	Uczelnią	w	Krośnie,	Podkar-
packą	Szkołą	Wyższą	w	Jaśle,	WSPiA	w	Rzeszowie.

Dane	teleadresowe:
Liceum	Ogólnokształcące	im.	Mikołaja	Kopernika	 
w	Nowym	Żmigrodzie,	ul.	Mickiewicza	18, 
38-230	Nowy	Żmigród 
tel.:	+48	13	44	15	625,	www.lonowyzmigrod.pl

choty z Dębicy, funkcjonariuszy Placówki 
Straży Granicznej w Sanoku, ratowników 
medycznych.  Należy  podkreślić,  iż  nie 
było  to  incydentalne  spotkanie,  a  stała 
współpraca.

Bogato  wyposażona  baza  szkoły, 
świetna  kadra,  indywidualne  podejście 
do  każdego  ucznia  daje  szerokie  moż-
liwości  rozwoju  zarówno  obecnym,  jak 
i  przyszłym  uczniom.  Należy  tylko  wy-
brać interesującą opcję i już można reali-
zować u nas swoje pasje.

Zapraszamy!
A. L.  

LO Nowy Żmigród
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Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kąty, marzec 2022

Początkiem marca w całej Polsce już od 10 lat organizowane są liczne imprezy upamiętniające 
Żołnierzy Wyklętych. 

W 2011 r. dzień 1 marca został usta-
nowiony  świętem  państwowym  – Naro-
dowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. Jest to święto honorujące i upamięt-
niające  żołnierzy  polskiego  podziemia 
antykomunistycznego  i  antysowieckiego 
działającego w  latach 1944–1963 w ob-
rębie przedwojennych granic RP. 

Żołnierze  Wyklęci  pozostali  wierni 
złożonej  przysiędze  żołnierskiej  i  bez-
kompromisowi  w  kwestii  współpracy 
z  władzą  komunistyczną.  Propaganda 
PRL określała ich mianem faszystów i po-
spolitych  bandytów.  Zostali  pozbawieni 
wszelkich praw,  tropieni po  lasach, wię-
zieni, mordowani w  katowniach Urzędu 
Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojsko-
wej. Liczbę członków wszystkich organi-
zacji  i  grup  konspiracyjnych  szacuje  się 
na  120–180  tysięcy  osób.  Walczyli  nie 
tylko na terenach obecnej Polski, ale rów-
nież  Kresach Wschodnich,  wchodzących 
w skład II RP zagarniętych przez Sowie-
tów po konferencji jałtańskiej.

W  2013  r.  grupa  pasjonatów  i  dzia-
łaczy  społecznych  postanowiła  zorgani-
zować  „Tropem  Wilczym.  Bieg  Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” w  lesie  koło  Zale-
wu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu 
miała  charakter  surwiwalowy,  a  wzięło 
w niej udział 50 uczestników. Dzięki wiel-
kiemu  zaangażowaniu  ludzi  z  Fundacji 
Wolność  i  Demokracja,  która  organizuje 
go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpę-
du i co roku ma więcej uczestników.

W tym roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza w Kątach 
dołączyli  do  X  edycji  biegu.  Organizato-
rem  szkolnej  imprezy  sportowo-histo-
rycznej była Magdalena Wokurka. Hono-
rowy  Patronat  objął  Wójt  Gminy  Nowy 
Żmigród, Grzegorz Bara. Nagrody główne 
otrzymaliśmy od organizatorów Ogólno-
polskiego  Biegu.  Pozostałe  nagrody,  dla 
wszystkich uczestników, ufundował Wójt 
Gminy Grzegorz Bara.

W  szkolnym  biegu  uczestniczyli 
uczniowie klas IV–VIII. Zwyciężyli: 
 – I miejsce – Hubert Piwowar,
 – II miejsce – Miłosz Maciejczyk,
 – III miejsce – Fabian Źrebiec.

Gratulujemy  zwycięzcom,  ale  także 
wszystkim uczestnikom, których nie znie-
chęciła mroźna, marcowa pogoda i swoją 

postawą  oddali  hołd  Żołnierzom  Wy-
klętym. Mamy nadzieję,  że Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych na stałe zapisze się 
w  tradycji  naszej  szkoły,  a w  przyszłym 
roku zorganizujemy ten bieg dla wszyst-

kich  uczniów  ze  szkół  podstawowych 
naszej  gminy.  Musimy  pamiętać  i  uczyć 
młodych, że nie ma przyszłości bez prze-
szłości.

 Cecylia Piwowar-Nadymus 
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W lutym i marcu bieżącego roku 
w Szkole Podstawowej w Łysej 
Górze zostały zorganizowane 
szkolne konkursy czytelnicze 
i plastyczne dla uczniów klas  
I– IV „Moja ulubiona bajka” oraz 
„Czy znasz baśnie Andersena”.

Konkursy przygotowali wychowawcy 
edukacji  wczesnoszkolnej:  Barbara  Bu-
czakowska,  Urszula  Drajewicz  i  Bogdan 
Mielech oraz nauczycielka języka polskie-
go  Teresa  Książkiewicz.  Celem  konkur-
sów była popularyzacja twórczości Char-
lesa  Perraulta,  baśni  Hansa  Christiana 
Andersena  oraz  zachęcanie  uczniów  do 
uważnego czytania i samodzielnej pracy, 
sprawdzenie stopnia znajomości książek, 
integracja  grupy  poprzez  współpracę 
i zabawę w miłej atmosferze.

W kategorii czytelniczej  i plastycznej 
konkursu,  sprawdzającej  znajomość  tre-
ści przeczytanych książek, wzięło udział 
23 uczniów. Najciekawsze prace plastycz-
ne zostały wyeksponowane na wystawie 
podczas  konkursu,  a  następnie  ozdobiły 
szkolny korytarz. Oceniano również stro-
je i rekwizyty. 

Po  sprawdzeniu  prac  konkursowych 
i  znajomości  przeczytanej  twórczości 
przyznano nagrody.

Wszystkim uczniom biorącym udział 
w konkursie serdecznie GRATULUJEMY.

Czytanie  jest  jedną  z  niewielu  ko-
nieczności życiowych, która zarazem jest 
przyjemnością.  Mamy  nadzieję,  że  kon-
kurs zachęcił uczniów do korzystania ze 
zbiorów biblioteki szkolnej. 

Barbara Buczakowska 

Dzień bez plecaka
W poniedziałek 21 marca 2022 

roku Szkoła Podstawowa w Łężynach 
obchodziła nietypowe święto – „Dzień 
bez plecaka”. Tego dnia uczniowie 
przynieśli swoje podręczniki i zeszy-
ty w niestandardowych pojemnikach, 
a wszystko w związku z akcją, ogłoszo-
ną przez Tomasza Filę – opiekuna Sa-
morządu Szkolnego.

Chętnych  do  zastąpienia  plecaka  in-
nym przedmiotem było wielu, gdyż to da-
wało możliwość uniknięcia wezwania do 
odpowiedzi. Okazało się, że szkolny plecak 
można  zastąpić  wieloma  przedmiotami: 
skrzynką  narzędziową,  bębnem,  koszem 
na  śmieci, wózkiem dziecięcym, kołyską, 
koszykiem zakupowym, zabawką dziecię-

cą,  koszem  piknikowym,  transporterem, 
kocem, chustą, szafką meblową itp.

Wśród wielu ciekawych zamienników 
plecaka znalazły się również taczki. I kto 
by  pomyślał,  że  nawet  taczki  nadają  się 
do przewożenia książek i zeszytów.

Uczniowie  przyznali  jednak  sami,  iż 
chodzenie  do  szkoły  z  takimi  zamienni-
kami plecaka byłoby zbyt uciążliwe i po-
mimo wszystko wolą jednak swoje stan-
dardowe plecaki.

Dzień  bez  plecaka  przyniósł  naszej 
społeczności szkolnej wiele radości  i za-
bawy. To bez wątpienia świetny początek 
astronomicznej wiosny. Prawdopodobnie 
wpisze się już na stałe w szkolną tradycję 
i być może zastąpi tzw. Dzień Wagarowi-
cza.

Wszystkim uczniom serdecznie dzię-
kujemy  za  udział  w  akcji  i  gratulujemy 
kreatywności. 

Dorota Bułka
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Plan  został  stworzony  na  podsta-
wie kontaktu  z dziećmi uczestniczącymi 
w  zajęciach,  swobodnych  rozmów  z  ro-
dzicami,  seniorów  przychodzących  na 
spotkania  Klubu  Różnych  Form.  Każdy 
miał możliwość wybrać,  które wzbudzi-
ły  jego  zainteresowanie.  Były  warsztaty 
filmowe, taneczne, plastyczne, sportowe, 
muzyczno-wokalne,  kreatywne  –  LEGO, 
kulinarne, sportowe.

Największym  zainteresowaniem  cie-
szył  się  karnawał walentynkowy.  To  był 
niezwykły bal, dzięki fantastycznej firmie 
ZiQa & ZIQa & Fun & ZiQart. GOK współ-

Ferie zimowe 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 2022

Okres pandemii zamroził wiele form aktywności naszej pla-
cówki. Większość działań statutowych nie mogło być zre-
alizowane. Ograniczenia ilościowe uczestników regularnie 
przybywających do Gminnego Ośrodka Kultury były bardzo 
widoczne. Dopiero w tym roku placówka przygotowała pełną 
ofertę dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

pracuje z tą firmą krótko (od 2021 r.), ale 
bardzo  owocnie.  Połączenie  karnawału 
z  walentynkami  było  niezwykłe  i  z  ko-
rzyścią  dla wszystkich  grup wiekowych. 
Zaczęliśmy  od  2,5-latów,  którzy  byli 
z  opiekunami,  a  skończyliśmy na  grupie 
dzieci 9–10-letnich. Dzieci przybyły prze-
brane w stroje karnawałowe. Można było 
spotkać wróżki, księżniczki, policjantów, 
piratów, psi patrol i wiele innych postaci. 
Uczestnicy bawili się świetnie, a rytmicz-
na  muzyka  i  różne  zabawy  animacyjne, 
np.  z  kolorową  chustą,  pomponami, wy-
liczankami  i  balonami  zachęcały  do  ak-

tywnego uczestnictwa w balu także doro-
słych. Szerokie uśmiechy, ale i zmęczenie 
dzieci i opiekunów to najlepsze podsumo-
wanie wspólnej zabawy. Na zakończenie 
można  było  zrobić  pamiątkowe  zdjęcie 
na specjalnie przygotowanej ściance. 

Sport  na  zajęciach  plastycznych? 
Czemu  nie!?  Dużym  zainteresowaniem 
cieszyły  się  również  zajęcia  z  „Półko-
la”  –  „wyginam  śmiało  ciało”, w  których 
brało udział ok. 50 dzieci. Tor przeszkód 
wykonany  z  dłoni  i  stóp,  twister,  kółko 
i krzyżyk, balon miedzy dwoma uczestni-
kami, rzut woreczkiem z ziarnami do celu 

i slalom z drewnianym jajkiem na  łyżce, 
to tylko część wspólnych zabaw. Było bar-
dzo aktywnie i wesoło. Na koniec tak do-
brej rozgrzewki wszyscy zatańczyli wraz 
z  bohaterem bajki  „Pingwiny  z Madaga-
skaru” – królem Julianem. 

W  naszej  dwutygodniowej  ofercie 
znalazły się także warsztaty wyjazdowe: 
plastyczne i rękodzielnicze. Na zaprosze-
nie przewodniczącej Koła Gospodyń Wiej-
skich z Kątów Krystyny Źrebiec, wspólnie 
z  dziećmi  zrobiliśmy  przepiękne  kwiaty 
z papieru na Dzień Kobiet. Wykonanie ta-
kiego kwiatka było trafionym pomysłem 
na  kreatywną  zabawę.  Tematem  kolej-
nych  warsztatów  były  skrzaty  ze  skar-
pet. Skrzaty ze skarpet to urokliwe formy 
z ziaren pszenicy, ryżu lub grochu, połą-
czone  z  kolorową włóczką,  które  pasują 
zarówno  do  jesiennych,  jak  i  zimowych 
dekoracji.  Efekt  zaskoczył  wszystkich, 
powstało coś z niczego, a przy tym spra-

wiło dużo radości. Na zajęciach w Kątach 
znaleźli się uczestnicy nawet z Jasła. 

Dużo  się  działo  też  na  kulinarnych 
warsztatach  „Małego  Kuchcika”.  W  tłu-
sty  czwartek  postanowiliśmy  przybliżyć 
i wytłumaczyć dzieciom, co  to są  fawor-
ki  i  z  jakiej  okazji  przygotowuje  się  ten 
przysmak.  Gotowe,  pokrojone  ciasto 
dzieci próbowały zwijać tak, aby powsta-
ły wykręcone formy – faworki. Usmażone 
posypaliśmy  cukrem  pudrem  i  wszyscy 
z wielką  ochotą  zjedli  swoje  przysmaki, 
częstując swoich rodziców.

Zupełnie  nowe  były  warsztaty  mu-
zyczno-wokalne.  Rozpoczęliśmy  w  GOK 
śpiewającą  przygodę.  Dzieci  śpiewały 
piosenkę z filmu „Vaiana: Skarb Oceanu” – 
„Pół kroku stąd”. Można było poobcować 
z muzyką, a także poznać barwę swojego 
głosu. Zajęcia ze śpiewu są kontynuowa-
ne  i  wprowadzone w  naszą  stałą  ofertę 
zajęć na 2022 rok. 

Strzałem w dziesiątkę okazały się za-
jęcia z LEGO. Poprzez logiczne myślenie, 
możliwość  konstruowania,  uczestnicy 
wchodzą w świat robotyki i projektowa-
nia. Na tych zajęciach dzieci swoje ulubio-
ne klocki LEGO wykorzystały do stworze-
nia  różnych  ciekawych  budowli.  Uczest-
niczyły  w  nich  dziewczęta  i  chłopcy  od 
8  do  12  roku  życia.  Warsztaty  te  miały 
(po  okresie  pandemii)  pomóc  w  pracy 
zespołowej, obudzić kreatywność myśle-
nia, wzmocnić pracę manualną. Te zajęcia 
również  zostały  wprowadzone  w  stałą 
ofertę GOK. 

Podsumowując ferie z GOK w Nowym 
Żmigrodzie trzeba podkreślić, że cieszyły 
się one bardzo dużym zainteresowaniem, 
gdyż zapisało się na nie ponad 90 uczest-
ników. 

GOK
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Adam Bielecki 
Ku niezdobytym szczytom

Pomysł spotkania z Adamem Bieleckim powstał w gabinecie 
Wójta Gminy Grzegorza Bary, podczas krótkiego spotkania do-
tyczącego działań planowanych przez GOK na 2022 rok. Usły-
szałam entuzjastyczną opinię o słynnym alpiniście, Adamie 
Bieleckim. Padło pytanie: Czy GOK może zorganizować takie 
spotkanie w Nowym Żmigrodzie!?

KULTURA

MARZEC 2022

Kontakt  z  menagerem  (osobistym 
przyjacielem Adama) – Januszem Niedba-
łą – był bardzo ciepły i konkretny. Termin 
ustaliliśmy  szybko  na  20  marca  2022 
o godz. 17:00. Późniejsze miesiące odpa-
dały, ponieważ Adam w czerwcu wybiera 
się na kolejne wyprawy i musi się do nich 
dobrze przygotować.

Dzień spotkania był bardzo zaskakują-
cy. Panowie przyjechali do GOK 1,5 godz. 
wcześniej,  aby  technicznie  przygotować 
się do prelekcji. Przywitanie z nami było 
bardzo  serdecznie  i  zupełnie  normalne. 
Później krótka rozmowa, kawa i naleśniki. 
Przed występem szybki spacer po Nowym 
Żmigrodzie, i jak się okazało – Adam zna 
nasze okolice, był w nich wcześniej. 

Podczas prelekcji „KU NIEZDOBYTYM 
SZCZYTOM”  Adam  przedstawił  krótko 
historię  swojej  pasji,  przybliżył  zdobyte 
szczyty  i  zabrał wszystkich w  nową  po-
dróż  na  tzw.  szczyty  dziewicze.  Jest  to 
zupełnie inne wspinanie się niż to, które 
kojarzy  się  nam  ze  znanymi  z  telewizji 
czy książek wielkimi wyprawami w naj-
wyższe góry.

Adam  preferuje  wyprawy  szybkie,  
2-3  tygodniowe,  z  ekipą  dobrze  przygo-
towaną do zdobycia i wytyczenia nowych 
podejść na pięcio-, sześcio-, a nawet sied-
miotysięczniki   w różnych pasmach gór-
skich, ostatnio w Andach. 

Wspinacze  stawiają  sobie  za  cel  wy-
tyczenie nowej, często pierwszej drogi na 
daną  górę,  zdobycie  szczytu  i  przywilej 
nadania nazwy. Wśród wspinaczy przyjęte 
jest, że nazwy są w rodowitym języku spo-
łeczności mieszkającej w danych terenach.

Adam  Bielecki  to  słynny  polski  ta-
ternik,  alpinista,  himalaista.    Pierwszy 
zimowy  zdobywca  ośmiotysieczników: 
GASZERBRUM I (9 marca 2012), BROAD 
PEAK  (5  marca  2013),  zdobywca  K2 
(31  lipca  2012),  MAKALU  (30 września 
2011) i GASZERBRUM II (16 lipca 2018).

Pochodzi  z  Tych  i  tam  spędził  swoją 
młodość.  Studiował  psychologię  na Uni-
wersytecie  Jagiellońskim,  ale  pytany  „co 
było  pierwszą  pasją”-  wskazywał:  „naj-
pierw były góry, później psychologia”.

Razem ze siostrą Agnieszką (również 
himalaistką),  od  najmłodszych  lat wspi-
nali się po górach i skałkach. Wspinać się 
chciał od zawsze… Anegdotyczna jest za-
pamiętana przez niego rozmowa z ojcem 
(inż. w kopalni),  który dopingował Ada-
ma, mówiąc: „Możesz zostać w życiu kim 
chcesz. Byleby nie górnikiem!!”. Mając 13 
lat Adam próbował wziąć udział w kursie 
skałkowym, ale mu (ze względu na wiek) 
odmówiono. Jednak był zdeterminowany 
i nie odpuszczał. 

Swoją górską karierę zaczynał jako je-
den z najmłodszych wspinaczy.
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Jako  Członek  Klubu  Wysokogórskie-
go w Krakowie dokonał 100 wejść w Ta-
trach i Alpach. Tutaj, jako młody człowiek 
kształtował  swój  charakter  i  wytrzyma-
łość organizmu. 

Adam często  jest  liderem wypraw zi-
mowych i  letnich. Często bierze młodych 
wspinaczy,  aby  ich  uczyć  dobrej  wspi-
naczki i odpowiednich reakcji na zagroże-
nie. W górach potrzebne jest doświadcze-
nie, wytrzymałość fizyczna, a często także 
wiedza medyczna,  która niejednokrotnie 
ratuje  życie.  Adam  jest  niesłychanie  do-
brze  przygotowanym  fizycznie  i  wytrzy-
małościowo alpinistą. Uwielbia wspinacz-
ki  lodowe.  Podkreślał,  że  właśnie  takie 
wyprawy  uwielbia.  Oczywiście,  podczas 
wspinaczki zdarzają się i skały, i lód – na 
skałach też doskonale sobie radzi, ale zde-
cydowanie, gdy ma wybór, preferuje lód.

Co  mnie  najbardziej  uderzyło  w  tej 
prelekcji, to opowiedziana w odpowiedzi 
na pytania widzów historia kontuzji sto-
py. Oprócz ogromnego   bólu, najbardziej 
ograniczał  go  brak  ruchu.  Rehabilitację 
rozpoczął  już  po  trzech  dniach  od  po-
wrotu ze szpitala, oczywiście pod okiem 
specjalistów i za ich przyzwoleniem. Było 
bardzo ciężko. Ale jego mocny  charakter 
i  cechy  zdobywcy  nie  pozwalały mu  się 
poddać.  Później  rozpoczął  wspinaczkę 
treningową  na  specjalnych  ściankach, 
z nogą jeszcze niewyleczoną: „Mam zdro-
we ręce, więc mogę  spróbować wspinać 
się tylko rękami”.

Niesamowity  hart  ducha  i wola wal-
ki…  Adam  kilkukrotnie  powtarzał,  że 
wielu z nas może osiągnąć naprawdę spo-
ro w swoim życiu, tylko nam się nie chce 
i  stosujemy  banalne wymówki.  A  ludzie 
naprawdę chorzy  i ograniczeni  fizycznie 
walczą i czynią wręcz cuda, osiągając wy-
znaczone sobie – wydawałoby się niere-
alne – cele.

Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz
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Faworki

Składniki: 2 szklanki mąki pszennej, 
4 żółtka, 1 łyżka cukru pudru, 1 cukier 
waniliowy, 5 łyżek gęstej śmietany 18%, 
szczypta soli, 2 łyżki spirytusu oraz 1 kg 
smalcu, 0,5  litra oleju do smażenia, cu-
kier puder do posypania

Wykonanie:  Mąkę  przesiać  na  stol-
nicę  lub do miski, uformować kopczyk, 
zrobić dołeczek, wsypać żółtka, śmieta-
nę, sól i spirytus. Wymieszać wszystkie 
składniki aż do całkowitego połączenia 
około  5  do  10  minut.  Wałkować  cia-
sto  wałkiem,  potem  składać  je  na  pół 
i  znów  rozwałkować  i  tak  przez  około 
10 do 15 minut. Zbijać ciasto wałkiem, 
w  ten  sposób  wtłaczając  w  ciasto  jak 
najwięcej powietrza. Ciasto pozostawić 
na  około  pół  godziny,  zawinięte  w  fo-
lię, aby nie wyschło. Ciasto podzielić na 
dwie  części  i  kolejno  rozwałkować  na 
jak najcieńsze placki. Resztę ciasta trzy-
mać zawiniętą w folię. Wycinać z ciasta 
paski  (radełkiem)  na  szerokość  około 
3  cm,  a  następnie  kroić  je  na  krótsze 
kawałki  (około  10  cm),  ścięte  na  ukos 
na  końcach.  W  środku  każdego  paska 

KĄCIK KULINARNY
Klub Różnych Form poleca...

zrobić  nacięcie,  przez  które  przełożyć 
jeden koniec ciasta. Złapać za końce i de-
likatnie  potrząsnąć,  aby  faworek  miał 
ładny kształt. Odkładać na bok. Rozgrzać 
tłuszcz  do  180°C  w  szerokim  garnku 
i  wkładać  do  niego  po  kilka  faworków 
jednocześnie.  Smażyć  na  złoty  kolor,  po 

około  30–60  sekund  z  każdej  strony. 
Faworki  wyławiać  łyżką  cedzakową 
i układać na ręczniczkach papierowych. 
Posypać cukrem pudrem.

Klub Różnych Form
Zofia Bilska
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Malować każdy 
może...

Po  wstępnych  wyjaśnieniach  i  prze-
niesieniu kopii,  uczestnicy  zabrali  się  za 
podmalówki – czyli  cienkie warstwy ko-
loru nałożone na określoną przestrzeń.

Panie  z  klubu  chciały  bardzo  szybko 
skończyć  te  reprodukcje,  sugerując  się 
małą formą blejtramu lub swoim własnym 
doświadczeniem. Niestety, tak się nie sta-
ło. Zajęcia przebiegały powoli i mozolnie. 
Każdy szczegół był ważny. W kopiowaniu 
obrazu  chodzi  przede  wszystkim  o  na-
uczenie  się  wierności  w  odtwarzaniu 
obrazu, nauczenie się obserwowania, do-
boru kolorów,  zestawiania  tych  kolorów 
tak,  aby jak najwierniej je odtworzyć. To 
nie jest proste. 

W drugim etapie warsztatów większość 
kursantów  czuła  większe  lub  mniejsze 
zniechęcenie. Ale to  typowe na tym etapie 
pracy. Po kolejnych spotkaniach, gdy oczy 
odpoczęły  od  ciągłego  patrzenia  na  ten 
sam motyw, można było zobaczyć różnicę 
i to sprawiało ogromną satysfakcję.

Praca  malarska  wbrew  pozorom  nie 
jest  prosta.  Wiele  elementów  z  naszej 
fizyczności  jest  w  nią  zaangażowanych: 
wzrok,  słuch,  przetwarzanie,  umiejętno-
ści manualne i nasze ograniczenia. Grupa, 

Zajęcia  z malarstwa w lutym 
nabrały tempa. 

która maluje, jest bardzo zdolna. To ama-
torzy,  którzy  nie  wierzą,  że  mogą  pięk-
nie  poprowadzić  swoje  obrazy. Wszyscy 
naprawdę  mogą  być  z  siebie  dumni,  że 
nie poddali  się w połowie drogi. Bo,  jak 

to w życiu bywa, wytrwałość to droga do 
sukcesu,  którym  jest  przekroczenie  sa-
mego    siebie w myśleniu, widzeniu  i  ro-
zumieniu danej rzeczywistości.

GOK 
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KULTURA

Grupa „Półkole” kreatywnie
Zabawy dzieci papierem to aktywność, która pozwala im dokładnie poznać to wspaniałe two-
rzywo. Nasze zajęcia to nie tylko wykonywanie konkretnych prac, lecz także zabawa, radość, 
twórcza przygoda, poznawanie różnorodnych materiałów plastycznych. 
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  Jak wiadomo dzieci najszybciej i naj-
chętniej  uczą  się  przez  zabawę.  Dlatego 
właśnie  nasze  kreatywne  zajęcia  pobu-
dzają i rozwijają wyobraźnię i uczą pracy 
w grupach, ćwiczą cierpliwość. 

Pierwszą  twórczą  pracą  plastyczną 
w  lutym  była  słodka  nutella  z  papieru. 
Dzień  Nutelli  obchodziliśmy  5  lutego. 
Nutella  to  popularny  na  całym  świecie 
krem  z  czekoladą  i  orzechami,  czekola-
dowy przysmak ze słoika.  Dla wszystkich 
sympatyków  pysznego  kremu  ten  dzień 
był  kolejną  znakomitą  okazją  do  jego 
skosztowania. Natomiast  nasza  papiero-
wa wersja, ze słodkim tościkiem, bardzo 
przypadła dzieciom do gustu, a efekt koń-
cowy był naprawdę super!

W  lutym  nie  mogło  też  zabraknąć 
walentynek. Nasz walentynkowy zawrót 
głowy był –  i  to niemały! Uczestnicy za-
jęć  zrobili  prostą  kartkę  walentynkową 
w  kształcie  minionka,  potrzebne  nam 
były  tylko  najprostsze  materiały  tj.  pa-
pier, nożyczki  i klej. Następną pracą wa-
lentynkową  były  naszyjniki  w  kształcie 
serca – oczywiście z papieru! To była faj-
na  propozycja  na  oryginalny  upominek. 
Wykonanie  nie  było  trudne,  a  gotowe 
naszyjniki to niedrogi prezent walentyn-
kowy.  Największą  frajdę  sprawiło  dzie-
ciom  wspólne  wykonanie  pracy  grupo-
wej  „Rybki  w  akwarium”.  Słodkie  rybki 
przypadły dzieciom do gustu  i powstało 
mnóstwo  walentynkowych  rybek,  które 
zostały  umieszczone  w  specjalnie  przy-
gotowanym akwarium.

Miesiąc  luty  to  także  ferie  zimowe. 
Tak  więc  dla  naszych  milusińskich  po-
stanowiliśmy  zrobić  inną  formę  zajęć, 
bardziej  aktywną,  pod  nazwą  „wyginam 
śmiało ciało”. Zabawy ruchowe to najlep-
szy  sposób  na wzmocnienie  sprawności 
fizycznej.  Dzieci  uczyły  się  współpracy 
z innymi, ćwiczyły koordynację ruchową, 
a co najważniejsze – w trakcie  ich  trwa-
nia było dużo śmiechu i radości. Graliśmy 
w  kółko  i  krzyżyk,  grę  twister,  pokony-
waliśmy slalom z jajkiem na łyżce drew-
nianej,  był  spacer  po  prostej  linii  z  wo-
reczkiem gimnastycznym na  głowie,  gra 
sprawnościowa „stopy i dłonie” oraz gra 
w parach z balonikiem.

Grupa „Półkole” 
Renata Ćwiek
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Cynamon
Cynamon należy do najstarszych opisywanych przez człowieka przypraw. Do dziś jest nieza-
stąpiony w tradycyjnej medycynie chińskiej, ajurwedzie (znany od starożytności system medy-
cyny indyjskiej) i ziołolecznictwie.

MARZEC 2022

Używali  go  starożytni  Egipcjanie, 
Grecy  i  Rzymianie.  Istnieją  dane  po-
twierdzające  używanie  tego  produktu 
do  celów  mumifikacji  zwłok  na  terenie 
Egiptu.  Wzmiankuje  o  nim  także  Sta-
ry  Testament.    Występuje  on  również 
w  historiach  spisanych  przez  Herodota 
i w licznych zapiskach lekarzy arabskich 
i muzułmańskich. Pierwsze polskie odna-
lezione informacje na temat tego surowca 
pochodzą z 1750 r. W 1817 r. stał się pro-
duktem traktowanym jako lek.

Nasze  babcie  także  stosowały  go  ja-
ko  antidotum  w  przypadku  wszelkiego 
rodzaju  kolek,  bólów  brzucha,  nudności 
i  wymiotów.  Okazuje  się,  że  nie  robiły 
tego zupełnie przypadkowo. Wraz z roz-
wojem  nauki  i  medycyny  coraz  więcej 
naukowców  zaczęło  interesować  się  tą 
powszechnie  stosowaną  i  jednocześnie 
intrygującą przyprawą. Z biegiem lat za-
częto udowadniać  jej  liczne właściwości 
przeciwbakteryjne,  przeciwgrzybicze, 
lecznicze, wspierające metabolizm i przy-
spieszające odchudzanie. 

RoDzaJe cynamonu
Cynamon  posiada  różne  odmiany 

i już w III wieku n.e. zdawano sobie z te-
go sprawę, dzieląc go na bardziej i mniej 
szlachetny. 

cynamon szlachetny (prawdziwy) 
to cynamon cejloński pochodzący głów-
nie z Cejlonu, czyli wyspy leżącej na Oce-
anie Indyjskim.  

Drugi, mniej szlachetny rodzaj cyna-
monu, to cynamon kasja (cassia) – cy-
namon chiński, dostępny w naszych skle-
pach spożywczych.

Podstawowa  różnica  to  kolor  oraz 
twardość. Cynamon cejloński daje się ła-
two złamać,  a  cynamon kasja  jest  twar-
dy i potrzeba więcej siły do podzielenia. 
Ich  struktura  też  jest  od  razu  widocz-
na.  Prawdziwy  cynamon  posiada  wiele 
warstw, a  jego tańszy kuzyn to zwinięta 
w rolkę  twarda kora. W odróżnieniu od 
popularnego, zwykłego cynamonu, który 
na co dzień widzimy w sklepach spożyw-
czych, oryginalny cynamon cejloński ma 
nie  tylko  bardziej  szlachetny  smak,  ale 

przede wszystkim odznacza  się niewiel-
ką zawartością kumaryny, związku, który 
w większych ilościach toksycznie wpływa 
na wątrobę i nerki.

Kumaryna  w  małych  dawkach  jest 
substancją  o  działaniu  leczniczym.  Nie-
stety,  jej  przekroczenie może wiązać  się 
z poważnymi chorobami. Szczególnie na-
rażone są wątroba  i nerki. Cynamon ka-
sja przeciętnie zawiera ponad 1000 razy 
więcej kumaryny w porównaniu do cyna-
monu cejlońskiego.

Cynamon  cejloński  zawiera  śladowe 
ilości kumaryny, jest całkowicie bezpiecz-
ny, nie wpływa negatywnie ani na wątro-
bę, ani na inne organy. Wręcz przeciwnie, 
jest korzystny dla wątroby,  trzustki  i ca-
łego układu pokarmowego, zawiera prze-
ciwutleniacze  działające  ochronnie  na 
serce i układ krwionośny, działa przeciw-
zapalnie,  obniża poziom cukru we krwi, 
działa  ochronnie  na  komórki  mózgowe 
iposiada  wiele  właściwości  leczniczych. 
Można go stosować w większych ilościach 
np. przy kuracjach leczniczych.
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Dla zDRoWia
Spożywanie  cynamonu  cejlońskiego 

ma  korzystny  wpływ  na  trawienie,  po-
ziom lipidów i cukru we krwi. Dotychczas 
przeprowadzone badania pokazują, że cy-
namon jest wskazany dla osób, które mają 
problemy z trawieniem np.: zespół drażli-
wego jelita, drożdżycę, wzdęcia, nudności. 
Cynamon  cejloński  ma  również  silne 
właściwości  przeciwutleniające,  obniża 
poziom  cholesterolu  LDL  i  cholesterolu 
całkowitego.  Dowiedziono  również,  że 
cynamon działa skuteczniej niż witamina 
E, jeśli chodzi o usuwanie wolnych rodni-
ków.

Lekarze  wskazują  też  na  pozytyw-
ny  wpływ  tej  starożytnej  przyprawy  na 
płytki krwi  i  zapobieganie powstawaniu 
zmian  zakrzepowych  przy  różnych  ura-
zach.  Spożywanie  cynamonu  zaleca  się 
także osobom z odpornością na  insulinę 
lub  obniżoną  produkcją  insuliny,  ponie-
waż  przyprawa  ta  posiada  wyjątkowe 
właściwości  aktywizujące  ten  enzym. 
Herbata z dodatkiem cynamonu to ideal-
ne antidotum na jesienno-zimowe infek-
cje, bo skutecznie łagodzi napady kaszlu 
i chrypę.

Możemy też przygotować z cynamonu 
i innych przypraw zdrowotną miksturę.

Mikstura  sprawdzi  się  przy  przezię-
bieniu  i  grypie,  różnego  rodzaju  infek-
cjach,  a  także  problemach  z  układem 
pokarmowym.  Pomaga  oczyścić  orga-
nizm  z  toksyn,  wzmacnia  odporność, 
przyspiesza metabolizm i dodaje energii. 
Napój  ten  to najsilniejszy naturalny śro-
dek  o  właściwościach  przeciwbólowych 
i przeciwzapalnych.

Przepis na naturalny napój  
przeciwbólowy i przeciwzapalny
Składniki:  1,5  litra  wody,  3  łyżeczki 

kurkumy,  szczypta  czarnego  pieprzu,1–2 
łyżeczki imbiru, 2 łyżeczki cynamonu cej-
lońskiego, 2 łyżeczki kardamonu, 1 łyżecz-
ka goździków, miód lub mleko do smaku.

Sposób  przygotowania:  Cynamon, 
kardamon  i  goździki  mielimy  i  razem 
z  resztą  składników wsypujemy do  ron-
delka i zalewamy wodą. Gotujemy na ma-
łym ogniu przez  ok.  10 min. Kiedy mik-
stura wystygnie, odcedzamy przez sitko. 
Na koniec miksturę można osłodzić odro-
biną miodu lub dodać mleka.

Przy  dolegliwościach  bólowych  oraz 
podczas  przeziębienia  napój  można  pić 
2–3  razy  dziennie.  Jeśli  zależy  nam  na 
profilaktyce,  możemy  każdego  dnia  pić 
jedną porcję mikstury.

Dla kuchni
Współcześnie  cynamon  stosowany 

jest  w  przemyśle  kosmetycznym, medy-
cynie  naturalnej,  ale  przede  wszystkim 
w  kuchni.  Już  niewielka  ilość  tej  wspa-
niałej  przyprawy może podkreślić  smak 
słodkich dań,  a  także kawy, koktajlu  czy 
grzanego  trunku.  Cynamon  doskonale 
komponuje się z dynią,  jabłkiem czy  im-
birem.

Śniadaniowa jaglanka  
z prażonym jabłkiem

Składniki  (1  porcja):  ½  szklanki  ka-
szy jaglanej, 1 szklanka wody, ½ szklanki 
mleka (np. owsianego), 2 suszone dakty-
le, 1 jabłko, 1 łyżeczka masła, ½ łyżeczki 
cynamonu cejlońskiego.

Przygotowanie: Wodę połączyć z mle-
kiem i zagotować w garnku. Daktyle po-
siekać  na  drobne  kawałki.  Kaszę  dwu-
krotnie  przepłukać  wrzątkiem  i  wsypać 
z daktylami do gotującego się płynu. Go-
tować  pod  przykryciem  (nie  podnosząc 
pokrywki) na najmniejszym ogniu przez 
18–20 minut,  do wchłonięcia  się  płynu. 
Jabłko obrać, przepołowić, usunąć gniaz-
do nasienne, pokroić w kostkę  i uprażyć 
na  patelni  z  dodatkiem  masła  (można 
podlać  owoce  odrobiną  wody  i  prażyć 
najpierw  pod  przykryciem).  Gdy  jabłka 
zmiękną, posypać je cynamonem i dodać 
do ciepłej kaszy.

Dawka  cynamonu  bezpieczna  dla 
zdrowia  nie  została  określona.  Chodzi 
bardziej o spożycie zawartych w nim ku-
maryn, aniżeli samej przyprawy. Określo-
no więc, że średnio  jedna łyżeczka cyna-
monu dziennie powinna być bezpieczna, 
ale najlepiej każdorazowo wybierać cyna-
mon cejloński, a nie chiński. Dlatego war-
to wiedzieć, który cynamon jest zdrowy. 

Najlepszym  sposobem  na  uniknięcie 
ryzyka  przedawkowania  kumaryny  i  na 
wykorzystanie  prozdrowotnych  właści-
wości  tej  przyprawy,  jest wybranie wła-
śnie  cynamonu  cejlońskiego. Dzięki  nie-
mu obniżymy stan zapalny, poziom cukru 
we krwi oraz wzmocnimy ochronę przed 
zaburzeniami neurodegeneracyjnymi.

Agata Marchewka
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Strażacy z Łysej Góry wystartowali 
w Mistrzostwach Polski Ochotników w narciarstwie

Choć zazwyczaj w ich pracy atmosfera bywa naprawdę gorąca, nie straszny im też wysiłek 
na śniegu… Reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Łysej Góry odwiedziła w niedzielę 
26 i 27 lutego Szczawnicę – Jaworki, gdzie wzięła udział w IX Mistrzostwach Polski Ochotni-
ków w narciarstwie alpejskim.

MARZEC 2022

Łysogórskich  strażaków,  którzy  po 
raz  drugi  startowali  w  tych  zawodach, 
reprezentowali  Kamil  Cygan,  Kamil  Za-
jąc, Łukasz Wielgosz i Marcin Kusz. 

Rywalizacja  była  podzielona  na  ka-
tegorie wiekowe,  osobno  startowali  też 
narciarze i miłośnicy snowboardu.

  W  sobotę  odbyły  się  przejazdy  in-
dywidualne, w których wśród 144 osób 
wystartował  Kamil  Cygan  (38. miejsce) 
oraz  Marcin  Kusz  (54.  miejsce),  nato-
miast  w  niedzielę  walczyły  całe  druży-
ny.  Strażacy  z  Łysej  Góry  rywalizowali 
w  konkurencji  drużynowej  na  nartach, 
gdzie  uplasowali  się  na  13.  miejscu 
(na 25 możliwych).

Zadowoleni  i  pełni  wrażeń  ochotni-
cy  już  teraz  zapewniają,  że  przed  nimi 
rok  treningów  i  kolejny  start,  za  rok  – 
w  X  edycji  Mistrzostw  Strażaków  OSP 
w narciarstwie alpejskim.

Kamil Cygan
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Runda wiosenna zainaugurowana. 
Zwycięstwo „Tempa” Nienaszów

Drużyna „Tempa” Nienaszów od zwycięstwa rozpoczęła run-
dę wiosenną. Na własnym boisku pokonała „Beskid” Posada 
Górna 4–0.

MARZEC 2022

Mecz w pierwszej połowie z naszej stro-
ny bardzo słaby. Graliśmy statycznie i nie-
dokładnie. Drużyna gości mogła pierwsza 
zdobyć gola. Jednak po przerwie to myśmy 
narzucili szybsze tempo i udało się wygrać 
mecz zdobywając 4 bramki, z czego się bar-
dzo cieszymy – podsumowuje mecz trener 
„Tempa” Nienaszów Grzegorz Munia.

W rozegranym w niedzielę 27 marca 
meczu  drużyna  „Tempa”  Nienaszów  na 
własnym  stadionie  zremisowała  (0–0) 
z drużyną „Partyzant” Targowiska. Pierw-
sza połowa w naszym wykonaniu bardzo 

słaba, zwłaszcza pierwsze 30 min., kiedy 
nie potrafiliśmy wymienić nawet 3 podań 
i drużyna z Targowisk miała dużą przewa-
gę. Jednak po przerwie role się odwróciły 
i to my dyktowaliśmy warunki na boisku. 
Mieliśmy swoje szanse, ale nie wykorzy-
staliśmy ich. Do tego dzisiaj w kilku sytu-
acjach zabrakło nam szczęścia, bo trafi-
liśmy w słupek i dwa razy w poprzeczkę 
– komentuje trener.

Z kolei piłkarze „Nowego Dworu” Ma-
kowiska w pierwszym meczu rundy wio-
sennej  przegrali  w  wyjazdowym meczu 

z  „Wrzosem”  Krempna  1–4. Mecz  odbył 
się w niedzielę 27 marca. Jedyną bramkę 
dla  Makowisk  zdobył  Przemysław  Ski-
ba.  Nowym  trenerem  „Nowego  Dworu” 
Makowiska został Jerzy Dębiec.

„Wisłoka”  Nowy  Żmigród  przegrała 
pierwszy mecz z Szebniami 2–5, chociaż 
nic nie wskazywało na tak wysoką poraż-
kę. Do meczu drużyna przystąpiła mocno 
osłabiona (brak Sławka Chopiaka (kontu-
zja), Pawła Nawracaja, Daniela Kmiecika, 
Szymona  Źrebca,  Macieja  Jutrana  (spra-
wy zawodowe)).

Pierwszą dogodną sytuację stworzyli 
gospodarze,  jednak  strzał  z  10  m  pew-
nie  obronił  Kutrzeba.  „Wisłoka”  pewnie 
grała w 1. połowie i mnożyły się sytuacje 
bramkowe,  dwóch  stuprocentowych  sy-
tuacji nie wykorzystał Dawid Tocki, gdzie 
będąc sam na sam z bramkarzem trafił w 
słupek,  a  następnie,  po  dośrodkowaniu 
Kuby Cyrana, z 5 metrów trafił w bram-
karza.

„Wisłoka”  wyszła  na  prowadzenie 
w  44. minucie,  gdzie w  sytuacji  sam  na 
sam  Arek  Majka  pokonał  bramkarza. 
2. połowę zaczęliśmy sytuacją niemal stu-
procentową  –  Łukasz  Baran minimalnie 
przeniósł piłkę nad bramką. Szebnie wy-
równały po rzucie wolnym z 20 m. Po tej 
bramce „Wisłoka” zaczęła grać chaotycz-
nie  i  mnożyły  się  sytuację  dla  drużyny 
Szebni. Następnie „Wisłoka” musiała grać 
w osłabieniu, bo 2 zawodników opuściło 
boisko za czerwone kartki. Drużyna Szeb-
ni wykorzystała przewagę dwóch zawod-
ników  i  strzeliła  kolejne  bramki.  Drugą 
bramkę dla naszej drużyny zdobył Dawid 
Tocki, lobując bramkarza.

Kamil Cygan
Radosław Krajciewicz
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