DRUGA STRONA ¯YCIA

SUKCES
Piąte miejsce w III Wojewódzkim
Konkursie na Referat z Zakresu Astronomii i Astrofizyki dla uczniów szkół
gimnazjalnych województwa małopolskiego zajęła Anna Chodacka z Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Sukces cieszy tym bardziej, że konkurencja była mocna: na konkurs nadesłano 151 prac.
Uczniowie z Porąbki Uszewskiej najwyraźniej do astronomii czują wielką sympatię, bo z
tej właśnie szkoły organizatorzy otrzymali
aż 13 prac. Jury konkursu w pierwszym etapie wybrało osiem najlepszych prac, które
zostały zaprezentowane podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno – Astronautycznego. Wtedy też ZS
w Porąbce Uszewskiej miała pierwszy powód
do radości, bo w tej liczbie znalazła się także
praca Anny Chodeckiej „12 słynnych instrumentów astronomicznych”. Podczas finału
konkursu odbywającego się na Zamku w Niepołomicach radość uczennicy z Porąbki oraz
jej opiekunki Małgorzaty Dudek była jeszcze większa. Okazało się wówczas, że referat gimnazjalistki z Porąbki został sklasyfikowany ostatecznie na miejscu piątym.
Oceną prac w konkursie, nad którym patronat objął małopolski kurator oświaty,
zajęło się profesjonale jury pod przewodnictwem Adama Michalca z Obserwatorium
Astronomicznego UJ w Krakowie.

Wiersze dla mam
Sporo łez popłynęło w trakcie Dnia Matki przygotowanego przez uczniów klasy trzeciej Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej. Gdy

Z Dêbna i Por¹bki Uszewskiej do Brukseli

Ko³a gospodyñ w parlamencie

Kilkadziesi¹t przedstawicielek Kó³ Gospodyñ
Wiejskich z Ma³opolski i województwa œwiêtokrzyskiego odwiedzi³o Parlament Europejski w
Brukseli na zaproszenie eurodeputowanego Bogus³awa Sonika. W tym gronie znalaz³y siê tak¿e
przedstawicielki Gminy Dêbno.
Z okazji skorzystały Józefa Knap, Maria Koczwara, Krystyna Powroźnik (KGW „Warkocz
Tarłówny” Dębno, Gmina Dębno) oraz Elżbieta Rzepa (KGW Porąbka Uszewska). W ciągu
czterech dni pobytu (od 11 do 15 czerwca) czekało na nie sporo atrakcji. W pierwszym rzędzie odbyły wizytę w Parlamencie Europejskim,
jedynym bezpośrednio wybieranym organie Unii
Europejskiej. W jego siedzibie przy ulicy Rue
Wiertz 60 gości przywitał poseł Bogusław Sonik. Reprezentantki Małopolski i województwa świętokrzyskiego nie tylko zwiedziły budynek PE, ale także wzięły udział w spotkaniu, podczas którego zapoznały się z organizacją wewnętrzną PE, a także sposobem podejmowania kluczowych decyzji. Poseł Bogu-

sław Sonik opowiedział o pracy PE na przykładzie pracy Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji do
zmian klimatycznych oraz Podkomisji Praw
Człowieka, których jest członkiem. W trakcie
spotkania z Dominiką Szulc - dyrektorem oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej w
Brukseli, była okazja, by dowiedzieć się
o możliwościach promocji swoich gospodarstw
agroturystycznych w Belgii. Z reprezentantami Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii
Europejskie panie dyskutowały o jakości żywności, uprawach organicznych, winie i alkoholach oraz produktach modyfikowanych genetycznie.
Był też czas na zwiedzanie miasta, wypicie
kawy na Grand Place, czy kupno słynnych,
belgijskich czekoladek. Nie obyło się bez rzutu
okiem na „Manneken Pis”, czyli figurkę siusiającego chłopca będącego od 1900 roku symbolem miasta, któremu niedawno Małopolska
podarowała strój regionalny.
(g)

III SPORTOWY TURNIEJ PRZEDSZKOLAKÓW GMINY DÊBNO

pociechy zaczęły recytować samodzielnie
napisane dla mam wiersze, panie nie mogły
się nie wzruszyć. Wychowawca klasy Magdalena Hepner-Widło na tym wraz ze swoimi uczniami nie poprzestała. Były piosenki, tańce, koszyki z kwiatami, a na koniec
wspólny poczęstunek...
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WALKA DO UPAD£EGO
230 dzieci z sześciu
przedszkoli wzięło
udział w III Sportowym
Turnieju Przedszkolaków Gminy Dębno. Ze
zwycięstwa cieszyły się
przedszkolaki z Łoniowej, które wyprzedziły
kolegów i koleżanki z
Maszkienic oraz grupę z
oddziału zerowego w
Niedźwiedzy. Drużyny z
Dębna, Łysej Góry, Porąbki Uszewskiej i Woli
Dębińskiej oraz oddziały zerowe z Biadolin
Szlacheckich i Dębna też miały powody do
zadowolenia, bo zabawa była przednia. Rywalizacji przyglądała się Janina Sak, wizytator kuratorium oświaty, a nagrody wręczył
patron imprezy wójt Grzegorz Brach. Kolej-
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na edycja zmagań przedszkolaków była możliwa dzięki organizatorom (Gmina Dębno i
Dębińskie Centrum Kultury) oraz sponsorom (rodzice dzieci z Woli Dębińskiej, firma
„Janina” Józefa Ciurusia, firma Maxpol,
Gmina Dębno).

WYDARZENIA

Œwiêto stra¿aków z Woli Dêbiñskiej

Poœwiêcili samochód
Stra¿acy z OSP Wola Dêbiñska oficjalnie odebrali nowy samochód
gaœniczy. Podczas specjalnej uroczystoœci nowy pojazd zosta³ poœwiêcony, a kilkudziesiêciu druhów uhonorowano medalami i odznaczeniami.
Do dyspozycji ochotników z Woli Dębińskiej będzie
teraz samochód marki volkswagen T-4. Zastąpił on
poczciwego żuka, który służył strażakom przez długie lata. W ostatnich miesiącach usilnie zabiegał o
niego prezes OSP Wola Dębińska Wiesław Cebula. –
Odwiedzał mnie w tej sprawie co najmniej raz w tygodniu – potwierdzał Wójt Grzegorz Brach odbierając jednocześnie podziękowania za pomoc finansową,
bez której tego zakupu by nie było.
Zaraz po oficjalnym przekazaniu wozu odbyła się
ceremonia poświęcenia samochodu. Na placu przed
remizą w Woli Dębińskiej dopełnił jej ksiądz Andrzej
Kmiecik. Chwilę później kilkudziesięciu druhów od-

OSP Wola Dêbiñska powsta³a w 1944 roku. W latach 60-tych kupiono dzia³kê pod budowê remizy, która s³u¿y druhom do dziœ. W 1972
roku kupiono i poœwiêcono sztandar. Pierwsza sikawka bêd¹ca w
dyspozycji jednostki by³a sikawk¹ rêczn¹, któr¹ zast¹piono motopomp¹
PO3. Do po¿arów pocz¹tkowo doje¿d¿ano furmank¹, póŸniej ci¹gnikiem kó³ka rolniczego, nastêpnie samochodem „doczka”, który zast¹piono „¿ukiem” aktualnie wycofanym z eksploatacji ze wzglêdu
na z³y stan techniczny.
Jednostka od lat osi¹ga du¿e sukcesy w zawodach po¿arniczych.
W Wojewódzkich Zawodach Stra¿ackich w Brzeœciu dru¿yna seniorek wywalczy³a wicemistrzostwo Ma³opolski. W 2006 roku reprezentacje jednostki zajê³y dwa pierwsze, dwa drugie oraz dwa czwarte
miejsca w Gminnych Zawodach Stra¿ackich.

bierało złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla
pożarnictwa oraz odznaki „Wzorowy strażak”. Cała
jednostka mogła się natomiast cieszyć z radiotelefonu, który sprezentował ochotnikom brygadier Dariusz Pęcak, komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku. – Dzięki temu będziemy mogli szybko
przekazywać sobie informacje i docierać na miejsce
akcji możliwe najszybciej – tłumaczył.
Potem był już czas świętowania. Przy suto zastawionych stołach gospodarze usiedli wraz ze swoimi
gośćmi, wśród których byli strażacy z Jednostek w
Dębnie, Jastwi, Sufczynie i Maszkienicach. Ci ostatni z przyczyn od siebie niezależnych dotarli wprawdzie już nieco później, ale zdążyli kolegom pogratulować nowego nabytku.
(g)

ODZNACZENI STRA¯ACY
Z³oty medal za zas³ugi dla po¿arnictwa: Wies³aw Cebula,
Zygmunt Sowa
Srebrny medal za zas³ugi dla po¿arnictwa: Czes³aw Macheta, Andrzej Kolawa, Piotr Zapart, Antoni Pach, Józef Sad³o
Br¹zowy medal za zas³ugi dla po¿arnictwa: £ukasz Zapart,
Grzegorz Grzebieniarz
Odznaka „Wzorowy stra¿ak”: Krzysztof Przyby³o, Krzysztof
Szpilka, Przemys³aw Macheta, £ukasz Kural, Krzysztof
Gala, Dominik Gromada, Mariusz Kargol
Odznaka za wys³ugê lat: Wies³aw Cebula, Czes³aw Macheta, Mieczys³aw Szpilka, Kazimierz Gromada, Antoni
Pach, Józef Kasprzyñski
lipec - sierpieñ 2007, ¯ycie Gminy Dêbno
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Nowi dyrektorzy w najwiêkszych szko³ach

KONKURSY ROZSTRZYGNIÊTE
Szko³y w Por¹bce Uszewskiej i Woli
Dêbiñskiej czyli dwie najwiêksze
placówki w Gminie Dêbno od wrzeœnia bêd¹ mia³y nowych dyrektorów.
To efekt konkursów na te stanowiska,
które zorganizowano w zwi¹zku z
up³ywem kadencji.
Do rywalizacji o funkcję dyrektora Zespołu Szkol w Woli Dębińskiej przystąpiły trzy osoby. Obok Wiesława Kozłowskie-

go, który kierował szkołą od 1999 roku,
przed komisją prezentowała się także Elżbieta Rega (nauczyciel szkoły w Woli Dębińskiej) oraz Bogusława Faron kierująca
dotąd szkołą w Jastwi. Komisja, w skład
której weszło 12 osób (3 przedstawicieli
kuratorium oświaty, 3 osoby reprezentujące samorząd gminy, 2 przedstawicieli
rady rodziców, 2 członków rady pedagogicznej oraz 2 przedstawicieli związków
zawodowych) powierzyła jej tę rolę już w
pierwszej turze. Bogusława Faron uzy-

Rozmowa z Tomaszem Gurgulem

skała w niej wymagane minimum czyli 6
głosów, podczas gdy dotychczasowy dyrektor miał ich 4, a Elżbieta Rega - 2.
Znacznie łatwiejsze zadanie miał Tomasz
Gurgul, zwycięzca drugiego konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Był jedynym kandydatem na to stanowisko i głosowało na niego 11 spośród 12
członków komisji. Dotychczas pełniący funkcję dyrektora w Porąbce Mirosław Ryba nie
ubiegał się o ponowny wybór.
(g)

Rozmowa z Bogus³aw¹ Faron

PODNIEŒÆ POZIOM CHCÊ DOBREJ
ATMOSFERY

Tomasz Gurgul wygra³ konkurs na dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
i od 1 wrzeœnia bêdzie kierowa³ t¹ szko³¹. Jest absolwentem AWF w Krakowie, ukoñczy³ studia podyplomowe z organizacji i zarz¹dzania w
oœwiacie. Pracê rozpocz¹³ w
1991 roku jako trener gimnastyki sportowej w KS Korona Kraków, a od 1992 roku
jest nauczycielem w ZSOiT w
£ysej Górze. Od 5 lat jest
doradc¹ metodycznym w Samorz¹dowym Centrum Edukacji w Tarnowie. Mieszka w Por¹bce Uszewskiej.
- Nowy dyrektor oznacza nowe porz¹dki w szkole?
- Niekoniecznie. Szko³a to instytucja,
która wstrz¹sów nie lubi. Jeœli maj¹ byæ
zmiany, to ewolucyjne.
- Co ma byæ efektem tej ewolucji?
- Chcia³bym, aby poziom akceptacji
szko³y wœród rodziców systematycznie
siê podnosi³, ¿eby traktowali oni szko³ê jako „swoj¹” instytucjê, a nie coœ, co
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jest obce czy narzucone. W atmosferze
wspólnoty interesów mo¿na skuteczniej
pracowaæ dla dobra dzieci. Chcia³bym
te¿, by identyfikacja nauczycieli ze
szko³¹ stawa³a siê coraz mocniejsza.
Aby efekty pracy by³y naprawdê dobre
trzeba traktowaæ szko³ê jako coœ wiêcej ni¿ tylko miejsce pracy.
- Jakimi metodami chce Pan zmierzaæ do tego celu?
- Poprzez coraz œciœlejsz¹ i zarazem
szersz¹ wspó³pracê z rodzicami. Wierzê, ¿e to mi siê uda, bo moja decyzja
o kandydowaniu na funkcjê dyrektora
by³a te¿ podyktowana poparciem ze
strony rodziców. Wspólnie powinnyœmy
d¹¿yæ do tego, by szko³a sta³a siê dla
uczniów drugim domem, w którym mog¹
liczyæ nie tylko na zdobywanie wiedzy,
ale tak¿e pomoc w rozwi¹zywaniu
wszelkich problemów ¿yciowych. Powinniœmy im stworzyæ jak najlepsze warunki dla rozwoju.
- W kontekœcie niezbyt dobrych wyników egzaminów i sprawdzianów
kompetencji to wa¿na deklaracja.
- Wyniki, rzeczywiœcie, nie by³y najlepsze i to trzeba na pewno zmieniæ, bo
szko³a ma po temu mo¿liwoœci. Droga
do poprawy wyników wiedzie poprzez
systematyczn¹, solidn¹ pracê zarówno
z uczniem s³abszym jak i zdolnym, bo
zajêci poprawieniem ogólnego poziomu nie mo¿emy traciæ z oczu talentów,
które s¹.
- Kiedy powie Pan, ¿e uda³o siê
osi¹gn¹æ te podstawowe cele?
- Poprosi³em rodziców o trzy lata spokojnej pracy. W tym czasie powinniœmy
doprowadziæ do tego, by wyniki egzaminów gimnazjalnych odpowiada³y co
najmniej œredniej gminnej, a uczniowie
mieli w naszej szkole warunki do rozwoju swoich umiejêtnoœci i talentów.

¯ycie Gminy Dêbno, lipec - sierpieñ 2007

- Dotychczas kierowa³a Pani ma³¹
szko³¹ w Jastwi. Od pierwszego
wrzeœnia obejmie Pani funkcjê dyrektora szko³y w Woli Dêbiñskiej,
która jest najwiêksz¹ placówk¹ w
gminie. Nie obawia siê Pani tej
zmiany?
- Obaw jest wiele, bo to zasadnicza
zmiana, ale w tej chwili nie chcia³abym o tym mówiæ. Najpierw chcê tê
szko³ê poznaæ, bo bez pe³niejszej
wiedzy o szkole wyra¿anie opinii z
ni¹ zwi¹zanych nie jest dobrym rozwi¹zaniem.
- Ma Pani jakieœ oryginalne pomys³y na prowadzenie tej szko³y.
- Za wczeœnie by³oby o nich opowiadaæ
z podobnego wzglêdu jak ten wczeœniej
wymieniony. - Ka¿da szko³a ma swoj¹
specyfikê i trzeba wiedzieæ na czym ona
polega, ¿eby dostosowaæ do niej metody zarz¹dzania. Chcê maksymalnie
szczegó³owo zapoznaæ siê z t¹ szko³¹,
a to wymaga czasu. Podczas konkursu
tak¿e nie przedstawia³am konkretnych
rozwi¹zañ. Mówi³am o tym, co jest dla
mnie priorytetem.
- Dla mnie to tak¿e interesuj¹ce pytanie. Co zatem w zarz¹dzaniu
szko³¹ jest najwa¿niejsze?
- Przede wszystkim œcis³a wspó³praca z
rodzicami. Chcia³abym, aby nauczyciele mieli z nimi mo¿liwie szerokie i dobre kontakty. Dziêki temu efekty nauczania tak¿e mog¹ byæ lepsze. Zale¿y
mi, aby stosunki pomiêdzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami by³y serdeczne i przyjazne. W dobrej atmosferze nauczanie zazwyczaj przynosi lepsze skutki. Liczê te¿ na dobr¹ wspó³-

Bogus³awa Faron wygra³a konkurs na stanowisko
dyrektora Zespo³u Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej. Dotychczas kierowa³a szko³¹ w
Jastwi.
pracê z organem nadzoruj¹cym i prowadz¹cym. To warunek rozwoju szko³y.
- W nowym roku szkolnym Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada wznowienie akcji protestacyjnej. Jak zamierza sobie Pani
z tym poradziæ?
- Trudno siê w tej chwili na ten temat
wypowiadaæ, poniewa¿ nie znamy konkretów. Z jednej strony chcia³abym, aby
ewentualny protest nie odbi³ siê niekorzystnie na uczniach, z drugiej rozumiem nauczycieli, bo sama wykonujê
ten zawód od osiemnastu lat. Wierzê,
¿e uda siê znaleŸæ rozwi¹zanie satysfakcjonuj¹ce dla wszystkich.

WYDARZENIA

Koœció³ w Dêbnie dla turystów

Pieta
jak nowa

Otwarta krypta
T³umów nie by³o, a w spacerze po Dêbnie przeszkodzi³
nieco chwilowy, ulewny
deszcz, ale z pewnoœci¹ warto
by³o znaleŸæ siê w programie
Ma³opolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego. – Nieco zapomniany, gotycki koœció³ œwiêtej Ma³gorzaty stoj¹cy nieco
w cieniu bardziej znanego
zamku zosta³ odkryty na
nowo dla turystów – ocenia
Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dêbno.
Świątynia była do dyspozycji turystów
od godziny 11 do 18. Każda z odwiedzających ją osób otrzymywała materiały

cymi ze świątyni, ale przechowywanymi teraz w muzeach. Przy okazji można było odwiedzić także znajdujący się
nieopodal cmentarz parafialny, na którym specjalnie w ramach Dni Dziedzictwa Kulturowego udostępniono dla turystów kaplicę cmentarną ufundowaną
przez Jastrzębskich – ostatnich właścicieli Dębna, w której otworzono także
kryptę będącą miejscem pochówku rodziny Jastrzębskich. Pochodząca z początków XX wieku kaplica ma być w
najbliższym czasie poddana remontowi.
Przybysze odwiedzający Dębno mogli
wesprzeć tę inicjatywę uczestnicząc w
prowadzonej przez cały dzień kweście
na ten cel.
W ciągu dwóch dni kościół nie był
wprawdzie oblegany przez tłumy turystów, ale też odwiedziło go znacznie
więcej osób niż kiedykolwiek dotąd.
Większość z nich była tu po raz pierwszy. Ci, którzy pojawili się w godzinach
południowych mogli wybrać się na spa-

Wyjątkowo można było obejrzeć także kryptę w kaplicy Jastrzębskich.
informacyjne przygotowane przez Małopolski Instytut Kultury, które dostępne były na stoisku przed kościołem obsługiwanym przez wolontariuszy. Obok
możliwości obejrzenia wnętrza kościoła w środku ustawiono także na sztalugach zdjęcia z eksponatami pochodzą-

cer po mającej wielowiekowe tradycje
wiosce w towarzystwie Lidii LuchterKrupińskiej, kustosza muzeum. Wieczorem przygotowano atrakcję specjalną: widowisko plenerowe „Sakralne
impresje” w reżyserii Krystyny Gurgul.

Dziewiętnastowieczna pieta
znowu zdobi cmentarz w Dębnie.
Po kosztownej renowacji wróciła na swoje miejsce.
– Warto było zabiegać o pieniądze na
prace konserwatorskie, bo to
niezwykłe dzieło – cieszy się
Marian Kurek, Sekretarz Gminy
Dębno.
Specjalistyczne prace
trwały kilka
miesięcy, ale
efekt jest naprawdę impon u j ą c y .
Zniszczony
przez
ząb
czasu nagrobek odzyskał
dawny blask.
Uzupełnione
zostały ubytki
piaskowca, a
pęknięcia zlikwidowano. Pieta wygląda jakby
została wykonana przed kilkoma
tygodniami zachowując wszelkie cechy nagrobka sprzed grubo
ponad 100 lat.
Wykonanie
konserwatorskich prac
było możliwe dzięki
zaangażowaniu Stowarzyszania
Przyjaciół
Zamku
w
Dębnie i pomocy staroWarto było czekać na
stwa brzeefekty prac konserwas k i e g o .
torskich.
Pierwsze
zwróciło
uwagę na potrzebę renowacji i zorganizowało kwestę na ten
cel, drugie pokryło większość kosztów prac konserwatorskich. W sumie
pochłonęły one 15 tysięcy złotych.

(p)
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Po raz dziesi¹ty oceniano potrawy

BIESIADA JUBILEUSZOWA

Chocia¿ Biesiada Agroturystyczna w
Por¹bce Uszewskiej obchodzi³a w tym
roku okr¹g³y jubileusz (10 lat), to
konkurencja podczas konkursu potraw
regionalnych by³a mniejsza ni¿ w latach
poprzednich. Mimo to jak zwykle by³o
czym rozkoszowaæ podniebienia. Placki
nadziewane kapustk¹, baba ziemniaczana, kasza jaglana w sosie waniliowym to tylko
niektóre z ca³ej gamy specja³ów. A po degustacji by³ czas na podziwianie estradowych
wystêpów zarówno tych amatorskich jak i tych
w wykonaniu profesjonalistów.
W konkursowe szranki stanęły tym razem gospodarstwa z Gminy Dębno i z Gminy Gnojnik. Specjalne
potrawy przygotowały koła gospodyń wiejskich m.in.
z Biesiadek, Porąbki Uszewskiej, Dębna, Biadolin Szlacheckich. Na stół rzuciły wszystko, co miały najlepszego, choć niektórzy żałowali, że ta biesiada tak wcześnie. – Porzeczki trzeba zbierać. Urodzaj spory i czasu
nie było, żeby przygotować coś więcej – utyskiwał jeden z właścicieli stoisk, ale i tak źle nie było.
Komisja konkursowa w składzie liczniejszym niż zazwyczaj roboty miała co nie miara. Na każdym stoisku
po kilka dań głównych, a do tego przystawki, zupy,
ciasta, napoje i nalewki. – Proszę spróbować, mocna,
ale starannie przygotowana – zachęcano do degustacji
nalewki. Gospodarze z Porąbki Uszewskiej polecali napój z kwiatu bzu. Podawany z lodem w parny, upalny
dzień smakował wybornie. Do tego placki ziemniaczane z farszem z kapusty, żurek, z kiełbasą i ziemniakami, baba ziemniaczana czyli coś zmiksowanego z ziemniaków i innych składników, które trudno było zidentyfikować. Wrażenie, zwłaszcza na gościach z miasta,
robił chleb wiejski na prawdziwym zakwasie charakteryzujący się smakiem, którego trudno byłoby zapomnieć. Ocenie poddawano kilka wersji gulaszy (z grzybami, warzywami, wieprzowo-wołowy i inne), potrawy z kasz (jaglanej, gryczanej) oraz całą gamę ciast. –
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Wyborna ta szarlotka – można było usłyszeć raz po
raz. Podobne recenzje zbierały także ciasta czekoladowe, z owocami i wiele innych, które trudno byłoby
spamiętać.
Komisja konkursowa swojej pracy nie była w stanie
wykonać z należytą, maksymalną starannością, bo
zwabiona kulinarnymi zapachami publiczność ruszyła
w kierunku stoisk niemal równolegle powodując niemały tłok przy stołach. Wymusiło to (przynajmniej na
niektórych członkach komisji) szybszą pracę uniemożliwiającą nieco porządną degustację.
Ale ocena była mimo to rzetelna. Liczne grono
jurorów (komisja podzieliła się na bardziej i mniej
aktywnych członków komisji) dokonało analizy
każdej potrawy i podjęło decyzję – jak zwykle –
salomonową. – Z każdego stoiska nagradzamy
jedną potrawę – postanowiono i było to wyjście
chyba najbardziej sprawiedliwe. Bo jakże
porównywać gulasz z kaszą czy pierogi z
babą ziemniaczaną. Głównym kryterium
uczyniono oryginalność potrawy i jej regionalny charakter. Potem można już było
spokojnie usiąść i obserwować to co działo
się na scenie. A pokazały się na niej zespoły z Porąbki (cheerleaderki i przedszkolaki), z Niedźwiedzy (Niedźwiedzki) oraz
gwiazdy w postaci zespołu folklorystycznego Sądeczanie i wykonawców muzyki
popularnej. W finale zafundowano wszystkim zabawę taneczną. Nikogo nie trzeba
było do niej specjalnie zapraszać....

Komisja
konkursowa:
Ryszard O¿óg
– starosta brzeski,
Edward Czesak
– pose³ na Sejm RP,
Grzegorz Brach
– wójt Gminy Dêbno,
Miros³aw Kowalski
– dziennikarz (Dziennik
Polski),
Grzegorz Pulit
– dziennikarz (¯ycie
Gminy Dêbno),
Mariusz Plichta
- lekarz z Por¹bki
Uszewskiej,
Andrzej Kubala
- przedsiêbiorca,
Andrzej Gmi¹t
- Oœrodek Doradztwa
Rolniczego
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WYDARZENIA

„Krakowiaczek” po raz osiemnasty

GOSPODARZE BEZ NOMINACJI
o p o w i a d a ł j u ż w t r a k c i e i m p r e z y.
Wprawdzie później pokropiło jeszcze
trochę, ale to bynajmniej nikogo nie
wystraszyło. Na scenie było na co popa-

Najpierw by³a trwoga o
pogodê, potem radoœæ, ¿e
deszcz jednak usta³, a na
koñcu satysfakcja z udanej
imprezy. Kolejna, osiemnasta
edycja Przegl¹du Dzieciêcych
Zespo³ów

OPINIE

Folklorystycznych R egionu Krakowskiego KRAKOWIACZEK szczególne powody do zadowolenia dała zespołom: Mali Iwkowianie z Iwkowej i
Mali Jastrzębianie z Jastrzębi, które zostały zakwalifikowane do udziału w XXXI Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w
Rabce-Zdroju.
W amfiteatrze w Łoniowej zabawa
była znakomita. Dzieci dawały popis na
scenie, a powiększająca się z godziny na
godzinę widownia dobre występy nagradzała chętnie oklaskami. Dobrze, że

trzeć. O nominację do udziału
w festiwalu ubiegało się 17 zespołów i żaden z nich się nie
oszczędzał. Jury zaopatrzone
w kanapki uważnie obserwowało wszystkich. Wieczorem
mogło ogłosić werdykt i rozdać
n a g r o d y. Te n a j w a ż n i e j s z e
przypadły Małym Iwkowianom
za program „Na wsiową nutę”
oraz Małym Jastrzębianom za
Andrzej Potępa, dyrektor Dębińskiego
Centrum Kultury, podjął ryzyko i mimo
niepewnej pogody zadecydował, że przegląd odbędzie się jednak pod gołym niebem. – Gdy o szóstej rano jechałem ze
sprzętem drogą płynęła rzeka i wydawało się, że wszystko trzeba będzie
przenieść do sali gimnastycznej, ale potem się przejaśniło i zaryzykowałem –

Dominik Hebda, Mali £oniowiacy
W zespole występuję już od kilku lat i bardzo dobrze czuję się
w tej grupie. Jest miła atmosfera i możliwość prezentowania
swoich umiejętności. Taniec jest tym, co lubię i mam nadzieję,
że jeszcze długo będę mógł to robić także w gronie dorosłych.

Jaros³aw Hebda, Mali £oniowiacy
Tańczę od dwóch lat. Wcześniej oglądałem kuzyna, spodobało mi
się i zgłosiłem się do zespołu. Decyzji nie żałuję, bo jest naprawdę
fajnie. Owszem, niektóre figury sprawiają mi pewne kłopoty, ale
przy odrobinie wysiłku potrafię sobie z nimi poradzić.

Edyta Burnóg, Mali £oniowiacy
W zespole jestem od pięciu lat. Podobnie jak koledzy także
i ja świetnie się w nim czuję. Poza tańcem lubię jeszcze
śpiew, ale w zespole nie mam ku temu okazji

JURY
Aleksandra BOGUCKA - etnomuzykolog z Krakowa (przewodnicz¹ca),
Janina KALICIÑSKA - choreograf z
Krakowa, Wies³awa HAZUKA choreograf z Tarnowa, Jadwiga
ADAMCZYK - muzyk z MCK SOKÓ£
w Nowym S¹czu,
Benedykt KAFEL - etnograf z MCK
SOKÓ£ w Nowym S¹czu
program „U sjanki z muzykom”. Pozostali cieszyli się z nagród pieniężnych.
Byli wśród nich także reprezentanci
Gminy Dębno: Zespół Pieśni i Tańca
MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej za dobre wykonanie tańców Beskidu Śląskiego otrzymał nagrodę finansową w wysokości 450 zł, a Zespół Regionalny
MALI ŁYSOGÓRZANIE z Łysej Góry
za ukazanie tańców regionu Krakowiaków Wschodnich zasłużył na nagrodę w
wysokości 300 zł.
(g)
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WYDARZENIA

Wygra³ miêdzynarodowy konkurs

Zwyciêski Bartek
Bart³omiej K³usek z klasy II Szko³y Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich zwyciê¿y³ w miêdzynarodowym konkursie plastycznym „Dreas At Hart” – Jak wyobra¿asz sobie w
przysz³oœci bezpieczne podró¿e wakacyjne” dla dzieci do
11 lat. Konkurencja by³a bardzo du¿a. Na konkurs przys³ano 37 555 prac przygotowanych przez dzieci z 20 krajów
Europy.

Bartek ze swoją nagrodą.
Organizator konkursu – firma Bridgestone Europe z siedzibą w Belgii przygotowali nagrody w trzech kategoriach.
Osobno oceniano prace uczniów do 7 lat,
odrębne kategorie tworzyli uczniowie w
wieku 8-9 lat oraz 10-11 lat. Bartłomiej
Kłusek wygrał rywalizację w kategorii 89 lat. W nagrodę otrzymał rower Bridgestone wraz z kaskiem, który przedstawiciel firmy wręczył mu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. W tej
samej rywalizacji po wyróżnienie sięgnęła także Magdalena Tatara z klasy V, która ubiegała się o nagrody w najstarszej
kategorii. Upominek dla niej miał być przesłany pocztą. Z sukcesu Bartka i Magdy,
których rodzice zostali zaproszeni na wrę-

ści.
ami sprawiły dzieciom sporo rado
Koszulki z nadrukowanymi prac
czenie nagród, wymierną korzyść ma także szkoła. Organizator konkursu nagrodził ją aparatem cyfrowym.
W sumie w międzynarodowej rywalizacji
plastycznej brało udział 31 uczniów szkoły

Wysoko w rankingu
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Dębno znalazła się na 14 miejscu w Polsce z wydatkami na administrację sięgającymi 124,24 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najbardziej oszczędna w tej kategorii Gmina Łącko ma
wskaźnik 108,45 zł. Najbardziej „rozrzutna” jest w tej grupie Gmina Nadarzyn (województwo mazowieckie), gdzie
wydatki w przeliczeniu na jednego
mieszkańca sięgają 462,32 zł.
Obecność Gminy Dębno wśród najbardziej oszczędnych to już tradycja. Od 2000
roku wypada ona w tym rankingu bardzo dobrze zajmując miejsca od 17 do 8.
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(p)

Dzieñ z patronem

Kolejny rok z rzêdu oszczêdna administracja

Gmina Dębno wśród najbardziej oszczędnych samorządowców w kraju – wynika z rankingu
branżowego pisma „Wspólnota”.
Głównym kryterium branym pod
uwagę przy przygotowaniu zestawiania były wydatki na administrację.
W odróżnieniu od lat poprzednich
tym razem nie uwzględniano wydatków na remonty urzędów. Liczyły się
natomiast wydatki na wynagrodzenia,
utrzymanie rad gmin, zakupy towarów i usług. W kategorii gmin wiejskich
powyżej 10 tys. mieszkańców gmina

w Biadolinach, którym pomocą służyła Barbara Jeleń. Ich wysiłek został nagrodzony
upominkiem w postaci koszulek z nadrukiem ich własnych prac.

(p)

Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych,
uczniów i nauczycieli do kościoła parafialnego w Dębnie,
gdzie odprawiono mszę świętą, rozpoczął obchody Dnia
Patrona w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej. Potem była
okolicznościowa akademia poświęcona osobie kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Przygotowujący ją nauczyciele –
Małgorzata Sacha i Elżbieta Rega – nawiązali w niej do
młodości patrona szkoły, jego pobytu w Komańczy, Ślubów Jasnogórskich i powołania kard. Wojtyły na Stolice
Piotrową. Mottem akademii były słowa modlitwy „Pod
Twoją obronę uciekamy się...”.

INICJATYWY

Op³aty za przy³¹czenie, a nie za kanalizacjê

SKARGA ODRZUCONA
Nie ma mowy o pobieraniu przez
gminę od mieszkańców opłaty za budowę kanalizacji, ale koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy pokrywać muszą samodzielnie – taki
wniosek można wyciągnąć z odpowiedzi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na skargę jednego z mieszkańców Gminy Dębno, który zarzucał samorządowi bezprawne pobieranie
opłat za budowę kanalizacji.
Podnoszona w skardze sprawa dotyczy budowanej właśnie kanalizacji w

Pieni¹dze na likwidacjê
szkód

Dębnie i Porąbce Uszewskiej. Jeden z
mieszkańców zarzucił władzom gminy,
że wbrew prawu pobierają opłaty za budowę kanalizacji.
Tymczasem po analizie sprawy przez
prawników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego okazało się, że skarga jest bezzasadna. W Gminie Dębno nikt nie żąda
od mieszkańców ponoszenia czy choćby
współudziału w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z obowiązującym
prawem mieszkańcy zobowiązani są do sfinansowania kosztów podłączenia ich domów do sieci kanalizacyjnej.

Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalili, że wnoszącemu skargę mieszkańcowi gmina zaproponowała jedynie wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przez zakład usług komunalnych za
ustaloną odpłatnością pozostawiając jednocześnie swobodę wyboru firmy, która mogłaby tego dokonać. Takie postępowanie
urzędnicy MUW uznali za zgodne z obowiązującymi przepisami. „(...) Gmina nie
jest zobowiązana do pokrywania kosztów
podłączenia nieruchomości do sieci, bowiem
obowiązek ten spoczywa na właścicielu
nieruchomości (...)” – napisał w odpowiedzi na skargę Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru.
Ze sprawą skargi mieszkańca radni
zostali zapoznani oficjalnie podczas sesji Rady Gminy.
(g)

Sprawniejsza obs³uga mieszkañców

Promesa od
wicepremiera
Dwieście tysięcy złotych
otrzyma z budżetu państwa
Gmina Dębno na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
Promesę
przesądzającą
wsparcie finansowe dla samorządu z rąk wicepremiera Przemysława Gosiewskiego odebrał w Warszawie Wójt Gminy
Dębno Grzegorz Brach.
Pieniądze przyznawane teraz
samorządom dotyczą zniszczeń
spowodowanych przez żywioł w
latach 2003-2006. Gmina Dębno,
która w tym czasie także odczuła
skutki intensywnych opadów deszczu, wystąpiła z wnioskiem o pomoc finansową i jej starania zakończyły się akceptacją władz państwowych. – To bardzo dobra wiadomość dla nas, ponieważ potrzeby są duże, a możliwości finansowe
samorządu – ograniczone. Dzięki
uzyskanej pomocy z budżetu państwa, będziemy mogli naprawiać
kolejne drogi – komentuje wójt
Brach.
W pierwszej kolejności ekipy budowlane po rozstrzygnięciu przetargu wezmą się za dokończenie
naprawy drogi Jastew – Rogal (chodzi o odcinek o długości ok. 550 metrów) oraz remont drogi Niedźwiedza – Nowa Wieś Złocka o długości
350 metrów. Pieniędzy powinno
jeszcze starczyć na odbudowę niektórych zniszczonych mostków i
przepustów.

Wygodniej w urzêdzie
Punkt obs³ugi klienta
uruchomiony zostanie
jeszcze w tym roku w
budynku Urzêdu
Gminy w Dêbnie. Ma
on usprawniæ obs³ugê
i u³atwiæ mieszkañcom za³atwianie
urzêdowych spraw.
Pomieszczenie dla punktu
obsługi klienta znajdzie się
na pierwszym piętrze. Na
jego potrzeby zostanie wykorzystana duża wnęka w głównym korytarzu, w której dzisiaj poza tablicą ogłoszeń i
kwiatami nie ma nic.

Wstêpny projekt
planowanego biura.
Wedle wstępnego projektu zostałaby ona częściowo zabudowana. W środku znalazłaby się
kasa oraz punkt informacyjny, w
którym można by się dowiedzieć
gdzie i w jaki sposób załatwiać
konkretna sprawę. Tutaj można
by regulować opłaty administracyjne i uzyskać pomoc w wypełnianiu urzędowych wniosków.
Prace adaptacyjne zostaną
przeprowadzone po wakacjach.
Koszty nie są jeszcze znane, ale
ze względu na skromny zakres
prac można przyjąć, że będą one
niewielkie.
(g)

(p)
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TEMAT NUMERU

S³abo w podstawówkach, lepiej w gimnazjach

SZKO£Y POD I
Rozmowa z W³adys³aw¹ Sad³o,
dyrektorem Szko³y Podstawowej
w Biadolinach Szlacheckich

Zbyt pewni
siebie
- Jaka jest przyczyna, ¿e szko³a w Biadolinach
uzyska³a w tym roku najgorsze wyniki w gminie?
- Zastanawialiœmy siê w gronie nauczycieli nad tym, co
mia³o wp³yw na to. Klasa by³a taka pó³ na pó³ pod
wzglêdem uczniów dobrych i s³abych. Ci drudzy mocno
obni¿ali poziom, ale tak¿e ci lepsi nie wypadli tak jak
mo¿na siê by³o spodziewaæ. Nauczyciele bêd¹cy w komisjach mówili, ¿e uczniowie w du¿ej mierze zlekcewa¿yli test. Wychodz¹c byli zadowoleni, mówili, ¿e by³
³atwy.
- To wypadek przy pracy czy bardziej trwa³a tendencja?
- Tak Ÿle dotychczas nie by³o. W tamtym roku mieliœmy
s³ab¹ klasê, ale uczniowie napisali sprawdzian dobrze.
Z kolei klasa, która powinna napisaæ lepiej – zawiod³a. Wydaje mi siê, ¿e byli zbyt pewni siebie, nie zastanowili siê odpowiednio d³ugo nad zadaniami, nie przemyœleli ich i skutek jest jaki jest. Nawet bardzo dobry
uczeñ uzyska³ tylko 33 punkty, podczas gdy wydawa³o
siê, ¿e bêdzie mia³ minimum 38 punktów.
- Czy nauczyciele maj¹ powody, ¿eby uderzyæ siê
we w³asne piersi?
- Rozmawia³am z nauczycielami na konferencji i twierdzili, ¿e zrobili wszystko, co mogli zrobiæ, by jak najlepiej przygotowaæ uczniów do koñcowego sprawdzianu. Próbne testy by³y co miesi¹c, do tego korzystaliœmy
z materia³ów zalecanych przez kuratorium oœwiaty,
zwracaliœmy uwagê na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Uczniowie otrzymywali tak¿e zadania do samodzielnego opracowania w domu. Nie wiem, co siê podzia³o... Ja osobiœcie uczê matematyki i wykona³am z
uczniami bardzo du¿o zadañ z poprzednich lat i sz³o
to dobrze, a na egzaminie siê wy³o¿yli..
- Jak mo¿na unikn¹æ powtórzenia siê tej sytuacji
w przysz³oœci?
- Trudno powiedzieæ. Na pewno trzeba ca³y czas pracowaæ i mobilizowaæ uczniów i rodziców do tego, ¿eby do
sprawdzianu podeszli maksymalnie skoncentrowani.
Nie jest to ³atwe, bo oni dobrze wiedz¹, ¿e ten sprawdzian o niczym nie decyduje.
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Nie ma szczególnych powodów do zadowolenia, ale te¿ przesad¹ by³oby bicie na alarm – tak w najwiêkszym skrócie
mo¿na podsumowaæ wyniki sprawdzianów dla klas szóstych
szkó³ podstawowych oraz egzaminów koñcz¹cych naukê w
gimnazjach Gminy Dêbno. Na tle œredniej powiatowej i wojewódzkiej czeœæ szkó³ prezentuje siê zupe³nie przyzwoicie, ale
nie brakuje te¿ szkó³, które osi¹gniêcia swoich uczniów powinny poddaæ g³êbszej analizie.
Kilkuset uczniów klas szóstych z terenu
Gminy Dębno przystąpiło w tym roku do
sprawdzianów kończących naukę w szkołach
podstawowych. Test sprawdzający wiedzę uzyskaną w ciągu dotychczasowych lat nauki obejmował różne zagadnienia, ale dominujące były
zadania związane z posługiwaniem się językiem: czytaniem, pisaniem, rozumieniem tekstu oraz umiejętnością wykorzystania wiedzy
w praktyce. Zarówno na tle średniej powiatowej jak i wojewódzkiej gmina zaprezentowała
się słabo. Średni wynik dla całej gminy o ponad
punkt niższy od średniej powiatowej i prawie
dwa punkty mniejszy od średniej wojewódzkiej powodów do satysfakcji nie daje. W najbardziej dyskomfortowej sytuacji znalazła się
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w tym roku szkoła w Biadolinach Szlacheckich, która uzyskała średnią ledwie 23,3 pkt
czyli najmniejszą w całej gminie. Poniżej średniej powiatowej znalazły się jeszcze szkoły w:
Łoniowej, Maszkienicach, Porąbce Uszewskiej
i Woli Dębińskiej. Średnią wojewódzką przekroczyły tylko trzy spośród dziesięciu szkół
(Niedźwiedza, Dębno i Sufczyn). Najlepszy rezultat szkoły w Niedźwiedzy można uznać za
nieco zaskakujący, bo ze względu na niewielką
liczbę dzieci każdy słabszy wynik bardzo mocno może średnią zaniżyć. Dobry wynik zdaje
się w tym przypadku świadczyć o wyjątkowo
udanym roczniku.
Dla szkół ważniejsze od średniej są jednak
wyniki indywidualne. W tym kontekście spe-

TEMAT NUMERU

Rozmowa z Beat¹ Bak¹, dyrektorem
Szko³y Podstawowej w NiedŸwiedzy

NAD KRESK¥

cjaliści analizujący wyniki w całym kraju
szczególną uwagę zwracają na uczniów, którzy są zagrożeni niskimi osiągnięciami szkolnymi (wynik do 20 pkt) oraz uczniów charakteryzujących się znacznym potencjałem (od
34 pkt). Zarówno jedni jak i drudzy wymagają szczególnej opieki pedagogicznej. Pierwszych trzeba ustrzec przed staczaniem się po
równi pochyłej, drugim stworzyć maksymalnie dobre warunki do rozwijania ich talentów.

Gimnazja wa¿niejsze?
Humory pedagogom z Gminy Dębno poprawiły wyniki egzaminów przeprowadzonych na zakończenie gimnazjum. W trzech
spośród czterech gimnazjów działających na
terenie gminy uzyskany średni wynik był
wyższy zarówno od średniej powiatowej jak
i od średniej wojewódzkiej. Tylko gimnazjum w Porąbce Uszewskiej znalazło się pod
kreską zarówno jeśli chodzi o część humanistyczną jak i część matematyczno-przyrodniczą.
Lepszy, generalnie biorąc, wynik niż w
przypadku sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie szkoły podstawowej
da się wyjaśnić samym charakterem egza-

Efekty
harówki

minów. Sprawdziany po szkole podstawowej w przypadku szkół znajdujących się
na ternie gmin wiejskich praktycznie o niczym nie decydują. Uczniowie bez względu na liczbę uzyskanych punktów i tak
trafiają do gimnazjum najbliższego ich miejsca zamieszkania, a gimnazja przyjmują
ich bez wyjątku, bo niż demograficzny nie
pozwala ustalać wyższych kryteriów. Mobilizacja uczniów przed sprawdzianem
może być zdecydowanie mniejsza niż to
jest w przypadku egzaminów kończących
gimnazjum. Od wyniku tych ostatnich zależy możliwość wyboru szkoły średniej.
Jeśli się marzy o szkole lepszej, trzeba
wypaść jak najlepiej.
Zasada ta w tym roku nie pasuje tylko do
gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, ale na podstawie analizy wyników zarówno sprawdzianów jak i egzaminów także to można próbować wyjaśnić. Być może nie jest dziełem przypadku fakt, że także szkoła podstawowa w
Porąbce pod względem wyników sprawdzianów na tle innych szkół w gminie zaprezentowała się najsłabiej. Dokładną identyfikacją
przyczyn takiego stanu rzeczy zajmie się zapewne kierownictwo szkoły.
(g)

- Kierowana przez Pani¹ szko³a uzyska³a w tym
roku najlepszy wynik ze sprawdzianów koñcz¹cych
naukê. Czemu nale¿y to zawdziêczaæ?
- To jest efekt ciê¿kiej pracy, by nie powiedzieæ harówy, nauczycieli. Zrobili wszystko, ¿eby coœ siê wreszcie ruszy³o i
uda³o siê.
- W poprzednich latach tak dobrze nie by³o.
- Zaczynaliœmy od znacznie ni¿szego pu³apu, ale w³aœnie
dlatego staraliœmy siê zrobiæ wszystko, by pozycjê szko³y
poprawiaæ. Systematyczna praca daje efekty.
- A mo¿e ten rocznik by³ akurat lepszy?
- Nic podobnego. Nie ma mowy o ¿adnym lepszym roczniku. Niektórzy dyrektorzy liczyli w³aœnie na to, ¿e maj¹c w
tym roku klasy prezentuj¹ce generalnie wy¿szy poziom
uzyskaj¹ dobre wyniki. Tak siê jednak nie sta³o.
- Jakie metody zastosowano w Pani szkole, by poprawiæ rezultaty sprawdzianu?
- Od pocz¹tku, ju¿ od pierwszej klasy robimy wewnêtrzne
testy kompetencji, przyzwyczajamy uczniów ju¿ od najm³odszych lat do tego, co czeka ich na zakoñczenie szóstej
klasy. Maj¹c regularnie do czynienia z tego rodzaju sprawdzaniem wiadomoœci nabywaj¹ wiedzy i umiejêtnoœci w
rozwi¹zywaniu takich testów. Do tego dochodz¹ zajêcia
pozalekcyjne, kó³ka przedmiotowe oraz wycieczki dofinansowywane z ró¿nych Ÿróde³. W tym roku obycie ze
œwiatem kultury odgrywa³o bardzo wa¿n¹ rolê. Dzieciom
ze szkó³ wiejskich tego obycia brak ze wzglêdu na ograniczony dostêp do dóbr kultury i ograniczon¹ mo¿liwoœæ
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Staramy siê,
¿eby nie by³y pod tym wzglêdem w gorszej sytuacji ni¿ ich
koledzy z miast.
- Ilu uczniów zdawa³o w tym roku sprawdzian?
- Dziesiêciu. W tak ma³ej grupie jeden s³aby wynik móg³
zani¿yæ œredni¹, ale to by³a grupa wyrównana.
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Pi¹ta edycja konkursu w Maszkienicach

ŒPIEWANIE
PO ANGIELSKU
Coraz wy¿szy poziom i coraz
wiêcej uczestników – to najkrótsze podsumowanie odbywaj¹cej siê w Maszkienicach
pi¹tej edycji Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej.
Publicznoœæ i jurorzy us³yszeli
nowe wykonania œwiatowych
przebojów, wœród których nie
zabrak³o tak¿e utworów
nale¿¹cych dziœ do klasyki
rocka.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie
z sześciu szkół (Biadolinach Szlacheckich, Łoniowej, Łysej Górze, Maszkienicach, Porąbce Uszewskiej oraz Woli
Dębińskiej), którzy rywalizowali w
trzech grupach wiekowych. W repertuarze mieli piosenki pop i dance w większości współczesnych wykonawców takich jak Atomic Kitten, Aqua, Melani
C, A – Teens czy Boba Sinclaira. Nie
zabrakło także klasyki w postaci utworów Eltona Johna czy Celine Dion
W kategorii szkół podstawowych osobno oceniono występy uczniów z klas I-

III i IV-VI. W młodszej grupie największe wrażenie zrobiła Karolina Rega ze
szkoły w Łysej Górze, która zaśpiewała słynny przebój grupy Queen „We are
the champions”. Laureatkami II miejsca w tej kategorii wiekowej zostały
Paulina Gala z Biadolin Szlacheckich
oraz Anna Myszka z Maszkienic. III
miejsce zajęła Beata Łazarz z Porąbki
Uszewskiej. W najliczniejszej grupie
(klasy IV – VI) najlepiej wypadła Edyta
Burnóg z Łoniowej, II miejsce wywalczyła Justyna Kania z Porąbki Uszewskiej, zaś III miejsce zajęły ex aequo
Ilona Sowa z Biadolin Szlacheckich oraz
duet z Woli Dębińskiej – Justyna Bartosz i Anna Greń. Wśród gimnazjalistek
pierwsze miejsce przypadło Paulinie
Przybyło z Woli Dębińskiej, drugie zajęła Katarzyna Kolawa również z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Aneta Stypka z Porąbki Uszewskiej.
Na laureatów czekały dyplomy i nagrody książkowe, a na pozostałych
uczestników dyplomy za udział oraz
drobne upominki w postaci przewodników po Londynie. Wszystkie nagrody
ufundowało Dębińskie Centrum Kultury, które wraz ze szkołą w Maszkienicach było organizatorem konkursu.
(d)

Komputery z ministerstwa

Nowoczesna pracownia
Nową pracownię komputerową ma
Szkoła Podstawowa w Dębnie. Sprzęt
ufundowany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej ułatwi prowadzenie zajęć z informatyki i pozwoli
wykorzystywać programy multimedialne do nauczania innych przedmiotów.
Pracownia wyposażona jest w 10 stanowisk oraz serwer, dobrej klasy komputery z monitorami ciekłokrystalicznymi, komputer przenośny, skaner, drukarkę sieciową, projektor multimedialny oraz oprogramowanie. Wszystko ra-
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zem kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych i gdyby szkole przyszło samodzielnie
wyposażyć się w taki sprzęt, to najprawdopodobniej uczniowie musieliby czekać
na pracownię z prawdziwego zdarzenia
jeszcze bardzo długo. Ta, która była dotychczas do ich dyspozycji jest już mocno
przestarzała i dawno wymagała wymiany.
Udało się w tym roku. Szkoła przygotowała wniosek w tej sprawie, a MEN prośbę
uwzględnił. – Bardzo się z tego cieszę, bo
takie wyposażenie pozwoli nam stosować
techniki multimedialne często bardzo atrakcyjne dla uczniów i pomocne nauczycielom –
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Do korzystania z nowoczesnego
sprzętu dzieci nie trzeba będzie
długo namawiać.
podsumowuje Małgorzata Przepiórka, dyrektor szkoły.
(p)

EDUKACJA

Sobótki na zamku
Mnóstwo atrakcji za złotówkę – tak wyglądała trzecia
już z kolei Noc Świętojańska na Zamku w Dębnie. Były
sobótkowe obrzędy, wspólne śpiewy, wystawy, pantomima i pyszna kuchnia.
Tradycyjna zabawa związana z najdłuższym dniem w roku tym
razem z kalendarzem nie była w zgodzie. Organizatorzy postanowili przesunąć ją nieco wierząc, że niedziela będzie tym dniem, który pozwoli zgromadzić jak najbardziej liczną publiczność. Założenie
nie do końca okazało się słuszne, bo w zamkowe komnaty i dziedziniec mogłyby przyjąć pewnie więcej gości. Ci, którzy z oferty skorzystali, nie żałowali. – Piękna sceneria i niecodzienna oprawa –
komentowali i trudno nie przyznać im racji.
Wszystko zaczęło się wspólnym zwiedzeniem zamku przy Świeciach, któremu towarzyszyła muzyka i recytacje Balista Balassiego
– węgierskiego Mikołaja Reja mocno związanego z zamkiem w
Dębnie. Poezji było zresztą tej nocy na zamku znacznie więcej. Nie
mogło przecież zabraknąć „Pieśni Świętojańskiej o sobótce” Jana
Kochanowskiego.
Ale młodsze pokolenie czekało głównie na wianki i szukanie kwiatu
paproci. Niektórzy z wiciem wianka radzili sobie lepiej, inni nieco gorzej,

ale zabawa była równie dobra dla wszystkich tym bardziej, że obok na
dziedzińcu zamkowym pląsały urodziwe rusałki. Wiankowy trud bynajmniej nie był daremny. Najpiękniejsze egzemplarze specjalnie nagrodzono, a na podobne wyróżnienie mogły liczyć także autorki najpiękniejszych sobótkowych kreacji. Melomani mogli w tym czasie posłuchać muzyki w sali koncertowej, a głodomory miały do dyspozycji
grillowanie na parkingu przed mostem. W finale sobótkowa atmosfera
opanowała zamek już całkowicie. Legendę o białej damie w pantomimicznej wersji opowiedziała grupa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Łysej Górze.
(g)

Jubileuszowy przegl¹d w Jaworsku

Miêdzypowiatowy konkurs
ortograficzny

Sceniczne popisy

Uczniowie z dziewiêciu
szkó³ z Gminy Dêbno
uczestniczyli w odbywaj¹cym siê w Szkole Podstawowej w Jaworsku dziesi¹tym Przegl¹dzie Dorobku Artystycznego Szkó³
Podstawowych Gminy
Dêbno. Swoje umiejêtnoœci
zaprezentowa³o na scenie
115 m³odych artystów.
Repertuar był bardzo szeroki. Występowały cheerleaderki, zespoły taneczne, grupy wokalne oraz soliści. Nie zabrakło nawet zespołów teatralnych. W zgodnej opinii organizatorów poziom jubileuszowego
przeglądu, w którym wzięła udział rekordowa liczba szkół i uczestników, był wyso-

ki. Z pewnością przyczyniała się do tego
przyjęta podczas tej imprezy forma rywalizacji.
Przegląd po raz pierwszy odbył się w 1997
roku. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była
dyrektor Lucyna Migdał, a kontynuatorką
Małgorzata Ludynia. Początkowo przez
pierwsze trzy lata był to przegląd piosenki,
od 2000 roku włączono do repertuaru zespoły taneczne i od tego czasu Gminny
Przegląd Piosenki zmienia nazwę na Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół. Podczas pierwszej edycji Jaworsko gościło jedynie
cztery szkoły, ale z roku
na rok zainteresowanie
udziałem w rywalizacji rosło. Okazja do prezentacji
swoich umiejętności i efektów całorocznej pracy
przesądziła o coraz wyższej frekwencji.
(g)

Goœcinni
gospodarze
Test i dyktando – takie zadania
postawiono przed uczestnikami IV
Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I-III odbywającego się w szkole w Porąbce
Uszewskiej. Uczniowie poradzili sobie z nim bardzo dobrze. Zwycięzca
Patryk Wojtarowicz z Gromnika popełnił zaledwie jeden błąd.
Do konkursu przystąpiło 36 uczniów z
powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. W pierwszym etapie musieli
rozwiązać test polegający na uzupełnieniu tekstu, brakujących liter, określeniu
sytuacji w których wyrazy pisze się wielką
literą itp. W drugim etapie znajomością
zasad pisowni wykazywano się pisząc
dyktando.
Komisja oceniające prace złożona z nauczycieli prowadzących poszczególnych
uczestników zsumowała punkty uzyskane w teście i dyktandzie. Z jednym błędem zwyciężył wspomniany już Patryk
Wojtarowicz, na drugim miejscu znalazła się Marcela Stodola (Tarnowiec) i Tomasz Zieliński (Zakliczyn), a na trzecim:
Dawid Wietecha (Zakliczyn) i Patrycja
Mróz (Lubcza). Reprezentanci Gminy
Dębno zajęli miejsca szóste (Patryk Dubiel z Niedźwiedzy) oraz siódme (Paulina
Hojnowska z Porąbki Uszewskiej).
(pg)
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KRÓTKO

SPORT

Fina³ gimnazjady

VIII Prze³ajowy Bieg £ysogórski

W sali narad Urzędu Gminy Dębno podsumowano rywalizację sportową w ramach
Gimnazjady Gminy Dębno za rok szkolny
2006/2007. Najwięcej powodów do zadowolenia z klasyfikacji końcowej miało gimnazjum w Woli Dębińskiej, które rywalizację
wygrało i to wyraźnie. Z dorobkiem 95 punktów wyprzedziło drugie w końcowym zestawieniu gimnazjum w Łysej Górze o 26 punktów. Trzecie miejsce zajęło PG w Sufczynie
(60 punktów), a czwarte – PG Porąbka
Uszewska (49 punktów). Finał zmagań był
okazją do wręczenia dyplomów i nagród oraz
gratulacji dla nauczycieli.

DO UTRATY TCHU

Celnie strzelali
Drużyna firmy „Elwert” wygrała strzelecki turniej na strzelnicy LOK w Niedźwiedzy odbywający się w ramach Sportowej Ligi
Zakładów „Z rekreacją na TY” o Puchar
Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha. Zawodnicy oddawali po 13 strzałów z wiatrówki. Najpewniejszą rękę i dobre oko mieli reprezentanci firmy „Elwert” (Dominik Batko, Łukasz Widło i Bogdan Widło), którzy
uzyskali 275 punktów. Na II miejscu uplasowała się drużyna OSP Porąbka Uszewska –
265 p., a na III miejscu drużyna firmy „ArakJanina” – 256 p.

Jastew zwyciêska
Młodzi piłkarze z Jastwi wygrali Turniej
Piłki Nożnej Klas I-III „Mini – Orange Ekstraklasa 2007 ”. W turnieju wzięło udział
sześć drużyn reprezentujących różne szkoły. Każda z nich nawiązując do rozgrywek
polskiej ekstraklasy przybrała na okoliczność turnieju nazwy drużyn występujących
w polskiej pierwszej lidze. Zespoły występowały w pięcioosobowych składach p l u s

Zwycięska drużyna (Cracovia
Kraków - Jastew) występowała w
składzie: Kamil Imioło, Florian
Burnóg, Maciej Faron, Damian
Sowa, Artur Hebda, Damian Oszczypała, Damian Serwatka, Maciej
Burnóg, Wojciech Hebda.
bramkarz. Uczestników podzielono na dwie
grupy. Drużyna z Jastwi (Cracovia) na tym
etapie poradziła sobie bardzo dobrze, a w
finale trafiła na rywali z Sufczyna (GKS Bełchatów), których pokonała 1:0. Na kolejnych
miejscach znaleźli się: SP Łysa Góra (Lech
Poznań), SP Biadoliny Szlacheckie (Wisła
Kraków), SP Jaworsko (Legia Warszawa),
SP Porąbka Uszewska (Korona Kielce).
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140 zawodników rywalizowa³o w VIII
Prze³ajowym Biegu £ysogórskim. W
kilku przypadkach upa³ spowodowa³
koniecznoœæ pomocy medycznej, ale
wiêkszoœæ uczestników poradzi³o
sobie z trudami biegu. Na najlepszych
czeka³y nagrody w postaci rowerów,
plecaków i sprzêtu sportowego.
Formuła biegu jest otwarta. Może w nim
uczestniczyć, kto chce, pod warunkiem, że pozwala na to jego stan zdrowia, co poświadczają
opiekunowie grup.
Tym razem do walki o medale i nagrody przystąpili zawodnicy z kilku powiatów: brzeskiego,
tarnowskiego i bocheńskiego. Rywalizacja przebiegała w kilku kategoriach i na kilku dystansach osobno dla dziewczyn i chłopców. Trasa
wytyczona nieopodal szkoły dała się zawodnikom tym bardziej we znaki, że mocno wszystkim dokuczało słońce i wysoka temperatura. W
efekcie kilka osób musiało zejść z trasy, a w trzech
przypadkach konieczna była pomoc medyczna.
Dolegliwości okazały się jednak na tyle drobne,
że wystarczyły zimne okłady i dłuższy odpoczynek, by wszyscy wrócili do dobrej kondycji.
Tymczasem na trasie walka była bardzo ostra.
Pasjonujący finisz zafundowali wszystkim chłopcy
ze szkół podstawowych. Wśród gimnazjalistów
złudzeń nie pozostawił nikomu Dawid Dadej z
Woli Dębińskiej, który ma już na swoim koncie
laury w Mistrzostwach Polski. Wyraźnie swój
bieg wygrała także Beata Płachta z Zespołu Szkół
nr 1 w Brzesku, która (podobnie jak Dawid Dadej) już po raz drugi sięgnęła po główną nagrodę
czyli rower. – Tym razem to będzie prezent dla

siostry – mówiła zaraz po biegu. Nieco kontrowersji wzbudził z kolei bieg w najstarszej kategorii wśród chłopców. Zawodnicy, którzy zajęli
dwa pierwsze miejsca obwiniali się wzajemnie o
utrudnianie biegu. Wobec niejednoznacznej sytuacji komisja sędziowska postanowiła zaakceptować jako oficjalną kolejność na mecie.
Tradycyjnie w Łysej Górze nagrody przyznawano nie tylko zwycięzcom (wręczali je Wójt
Gminy Dębno Grzegorz Brach, dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Andrzej Potępa
oraz dyr. ZSOiT w Łysej Górze Jan Mleczko),
ale także tym biegaczom, którzy zajęli miejsca
od II do VI. Najczęściej sięgali po nie reprezentanci szkół z Gminy Dębno.
(g)
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WYNIKI
dziewczêta szko³y podstawowej (dystans 600m)
1 miejsce - Alina Pabian z PSP Biadoliny
2 miejsce - Mariola Adamczyk z PSP £oniowa
3 miejsce - Anna Zmarlak z PSP Biadoliny
4 miejsce - Anna Greñ z PSP Wola Dêbiñska
5 miejsce - Jadwiga Przy³ucka z PSP £ysa Góra
ch³opcy szko³a podstawowa (dystans 1000m)
1 miejsce - Krystian Chebda z PSP Wola Dêbiñska
2 miejsce - Mleczko Bart³omiej z PSP £ysa Góra
3 miejsce - Adrian Lis z PSP £ysa Góra
4 miejsce - Przemys³aw Zych z PSP £oniowa
5 miejsce - Marcin Wajda z PSP Tarnowiec
dziewczêta gimnazjum (1000m)
1 miejsce - Anna Szczepañska z PG Tarnowiec
2 miejsce - Anita Stypka z PG Sufczyn
3 miejsce - Klaudia Wodka z PG Wola Dêbiñska
4 miejsce - Anita Dru¿kowska z PG £ysa Góra
5 miejsce - Joanna Greñ z PG Wola Dêbiñska
ch³opcy gimnazjum (1600 m)
1 miejsce - Dawid Dadej z PG Wola Dêbiñska
2 miejsce - Mateusz Wojtasiñski z PG £ysa Góra
3 miejsce - Andrzej Gurgul z PG Wola Dêbiñska
4 miejsce - Miros³aw Dadej z PG Jadowniki
5 miejsce - Sebastian Pioruñski z PG Wola Dêbiñska
dziewczyny szko³a œrednia (1600 m)
1 miejsce - Beata P³achta z ZS nr 1 Brzesko
2 miejsce - Agata ŒledŸ z ZS nr 1 Brzesko
3 miejsce - Ewa Karaœ z ZS Czchów
4 miejsce - Anna Osada z ZS Czchów
5 miejsce - Natalia £oboda z ZS nr 1 Brzesko
ch³opcy szko³a œrednia (2000 m)
1 miejsce - £ukasz Francuz z ZS nr 1 Brzesko
2 miejsce - Dominik Lis ZSTiO £ysa Góra
3 miejsce - Dariusz Imio³o z ZS nr 1 Brzesko
4 miejsce - Bart³omiej Kuraœ z ZS Czchów
5 miejsce - Filip Dr¹g z ZSTiO £ysa Góra
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Rozmowa z Piotrem Marecikiem, prezesem Or³a Dêbno

GRAÆ Z NAJLEPSZYMI
- Dlaczego dru¿yna „Or³a” spad³a z czwartej ligi?
- OdpowiedŸ na to pytanie nie jest taka trudna. Mieliœmy tu
ostatnio dru¿ynê „gwiazd” sk³adaj¹c¹ siê z zawodników z
by³ych renomowanych klubów oraz obcokrajowców sprowadzonych do Dêbna. Na d³u¿sz¹ metê nic tu tych zawodników
nie trzyma³o. Jedyn¹ motywacj¹ by³y pieni¹dze, a to czasem
nie wystarcza.
- Czego kibice mog¹ siê spodziewaæ w nadchodz¹cym
sezonie?
- Mamy dwie drogi do wyboru. Jedni uwa¿aj¹, ¿e trzeba – jak
mówi¹ – zainwestowaæ, kupiæ jeszcze dro¿szych pi³karzy i
walczyæ o awans w najbli¿szym sezonie. Ja nazywam to jednak zupe³nie inaczej. To wyrzucanie pieniêdzy w b³oto. Wolê
zdecydowanie inne rozwi¹zanie polegaj¹ce na oparciu dru¿yny na w³asnych zawodnikach. Przemawiaj¹ za nim wzglêdy
finansowe, bo na wielkich sponsorów obecnie liczyæ nie mo¿emy.
- Opieraj¹c dru¿ynê na wychowankach klub przyjmie
tak¿e jakieœ cele. O co bêdziecie walczyæ?
- Chcia³bym , ¿eby „Orze³” Dêbno w ci¹gu piêciu lat wróci³ do
IV ligi w sk³adzie , w którym wystêpowa³oby co najmniej 7-8
zawodników z naszej gminy- naszych wychowanków. Czeka
nas w zwi¹zku z tym trudny sezon. Celem naszym jest utrzymanie siê w V lidzie i w dalszej perspektywie mozolna podró¿
w górê tabeli a¿ do powrotu do IV ligi. Wierzê , ¿e ciê¿k¹
prac¹ i rozs¹dn¹ polityk¹ kadrow¹, organizacj¹ szkolenia
m³odzie¿y- osi¹gniemy ten efekt. Wszystkich oponentów nie
wierz¹cych w realizacjê takiej wizji zapraszam do skarbnika
klubowego w celu z³o¿enia, najlepiej kilkucyfrowych kwot, na
prowadzenie dru¿yny z udzia³em „gwiazd” .
- Kibice przyzwyczajeni ostatnio do rywalizacji w
czwartej lidzie bêd¹ na tyle cierpliwi?
- Tak¹ mam nadziejê. W pi¹tej lidzie bêd¹ mo¿e mniej atrakcyjni sportowo przeciwnicy, ale chude lata min¹, a „Orze³”
odrodzi siê jak Feniks z popio³ów. Mo¿e nie za rok ,.nie za
dwa, ale kiedyœ klub z Dêbna bêdzie chlub¹ wszystkich mieszkañców tej gminy.

- Odbudowê dru¿yny na czymœ trzeba oprzeæ? Ma
Pan jakiœ d³ugofalowy plan?
- Modelem mojego dzia³ania jest systematyczna, pozytywistyczna praca u podstaw. Uwa¿am , ¿e szkolenie m³odzie¿y
jest najlepszym i jedynym wyjœciem dla klubów pi³karskich w
celu zapewnienia sobie prawid³owego funkcjonowania. Kszta³c¹c pi³karsko m³odzie¿ , dajemy im szansê rozwoju i osi¹gniêcia sukcesu. Jednoczeœnie klub zyskuje reklamê i promocjê, bo indywidualny sukces zawodnika przek³ada siê na opiniê o klubie co przyci¹ga do niego innych potencjalnych pi³karzy i ewentualnych sponsorów. Nie mo¿na jednak pope³niaæ b³êdu w szkoleniu m³odzie¿y polegaj¹cego na ograniczaniu siê do w³asnego podwórka. Nawet najlepszy zawodnik
przestaje siê rozwijaæ w momencie gdy staje siê najlepszy w
grupie. Brak rywalizacji i konkurencji hamuje jego rozwój .
Dlatego trzeba daæ mu szansê skonfrontowania swoich umiejêtnoœci z zawodnikami z innych, lepszych klubów. Moje pojmowanie szkolenia opiera siê na trzech filarach: treningi,
mecze ligowe oraz sparingi i mecze towarzyskie z najlepszymi. Tak postêpuj¹c kszta³cimy pi³karsko m³odzie¿ w sposób
kompletny jak na nasze warunki.
- Ale najlepsi do Dêbna nie zje¿d¿aj¹...
- Mo¿e dlatego, ¿e nie byli zapraszani. Organizacja meczów
z najlepszymi to nic trudnego. Wystarczy trochê chêci, odrobina wspó³pracy i zaanga¿owania œrodowiska. Przyk³ady?
Mecz trampkarzy z „Wis³¹” Kraków. Jego organizacja nie
by³aby mo¿liwa, gdyby nie wsparcie Urzêdu Gminy oraz rodziców samych zawodników .Wszyscy zgromadzeni kibice byli
œwiadkami niez³ego spotkania. Wprawdzie „Wis³a” Kraków
wygra³a 1 : 6, ale chwilami na boisku gra³y równorzêdne
dru¿yny, a o niektórych naszych zawodników pytali po meczu
trenerzy „Wis³y” . Podobnie i kolejny sparing z „Cracovi¹” .
Mimo pora¿ki 0 : 4 z tak klasowym rywalem , m³odzi gracze
z Dêbna momentami zamykali goœci z Krakowa na ich po³owie
konstruuj¹c bardzo ³adne akcje. Ledwie w ci¹gu jednego miesi¹ca graliœmy jeszcze z takimi klubami jak: „Piast” Gliwice,
„Korona” Kielce, „Resovia” Rzeszów, „Stal” Mielec.

- Zaanga¿owanie jednego prezesa nie wystarczy. Na
kogo mo¿e Pan liczyæ?
- Na pewno nie jestem sam. S¹ trenerzy i dzia³acze tacy
jak choæby opiekun trampkarzy m³odszych Mariusz Król,
który bezinteresownie poœwiêca swój wolny czas dla tych
ch³opców. Pomoc¹ s³u¿¹ te¿ w³adze gminy, które rozbudowuj¹ czy te¿ doposa¿aj¹ bazê sportow¹. Nie ma powodów do narzekañ zw³aszcza, ¿e mocno anga¿uj¹ siê tak¿e rodzice i dyrektorzy szkó³ jak na przyk³ad Ma³gorzata Przepiórka z SP w Dêbnie, która podczas jednego z
wyjazdów u¿yczy³a nam koszulek. .
- Jakie s¹ efekty tych pierwszych konfrontacji?
- Na razie przegraliœmy wszystkie mecze, ale pojechaliœmy tam po naukê. Momentami nasi ch³opcy toczyli wyrównan¹ walkê z przeciwnikami strzelaj¹c bramki np. Cracovii czy Koronie Kielce . Jestem przekonany, ¿e lepsze
efekty zobaczymy ju¿ w najbli¿szym czasie. W przysz³ym
roku pojedziemy na ogólnopolski turniej do Krakowa z
zamiarem wygrania kilku meczów, a za dwa lata, kto wie,
mo¿e ca³ego turnieju?

Puchar dla Cracovii

WYNIKI

Nauka dla gospodarzy

Orze³ Dêbno : Cracovia Kraków ......... 1 : 3
Wis³a Kraków : Korona Kielce ............. 1 : 2
Wis³a Kraków : Orze³ Dêbno .............. 4 : 0
Korona Kielce : Cracovia Kraków ...... 0 : 1
Korona Kielce : Orze³ Dêbno .............. 3 : 1
Wis³a Kraków : Cracovia Kraków ....... 1 : 2
Klasyfikacja turniejowa :
1. Cracovia Kraków
2. Korona Kielce
3. Wis³¹ Kraków
4. Orze³ Dêbno

Staraniem prezesa Orła Dębno Piotra
Marecika do Dębna przyjechały marki
znane w Polsce. Do rywalizacji o puchar
przystąpiły: Wisła Kraków, Cracovia,
Kolporter Korona Kielce i gospodarze –
Orzeł Dębno. Dla tych ostatnich była to
świetna okazja, by skonfrontować swoje
umiejętności z najlepszymi.

Przegrane wszystkie mecze nie były
powodem do rozpaczy. Stojący na wysokim poziomie turniej dał sporo emocji kibicom, a zawodnikom pokazał, że do wykonania jest jeszcze bardzo dużo pracy. O
zwycięstwie zadecydował ostatni mecz:

OPINIA

Największe polskie kluby wzięły
udział w rozegranym w Dębnie
pierwszym turnieju UMBRO CUP.
Gospodarze pod względem czysto
sportowym powodów do zadowolenia nie mieli, ale nikt z pokonanych
nie mówił, że nie warto było zmierzyć się z najlepszymi.

Dawid Gomularz,
„Orze³” Dêbno
Myślę że turniej to
udana impreza
sportowa w której
mogliśmy zagrać z
lepszymi od siebie drużynami.
Dzięki „Umbro Cup” każda z drużyn
mogła pokazać swoje możliwości na
boisku..

małe, krakowskie derby pomiędzy Cracovią i Wisłą. Poza sportowym doświadczeniem turniej dał jeszcze innego rodzaju efekty w postaci nowych, piłkarskich kontaktów. Drużyna trampkarzy
została zaproszona do Krakowa w sierpniu na mecz z Cracovią. Zespół umówił
także na mecz z trampkarzami Ruchu
Chorzów, których opiekun był akurat na
turnieju w Dębnie.

lipec - sierpieñ 2007, ¯ycie Gminy Dêbno
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NASZA SUBIEKTYWNA OCENA
Orze³ Dêbno
Końcówka sezonu nie była udana dla zespołu z Dębna. Po siedmiu meczach rundy wiosennej, Orzeł zajmował jeszcze bezpieczną, trzynastą pozycję. Po niezłym początku rundy rewanżowej (siedem punktów w czterech meczach), w poczynaniach zespołu Mariusza Lasoty nastąpił jednak gwałtowny kryzys. Orzeł
przegrał osiem kolejnych spotkań, zaś do końca
rundy nie zdołał już odnieść zwycięstwa. Podstawowym mankamentem w poczynaniach piłkarzy z Dębna była fatalna wręcz skuteczność.
Wystarczy zresztą popatrzeć na statystyki. W
jedenastu meczach rozegranych przez dębnian
w omawianym okresie, zdobyli oni zaledwie cztery bramki, z czego trzy strzelili na boisku zdecydowanego outsidera, Garbarza Zembrzyce i
to w sytuacji, kiedy ich los praktycznie był już
przesądzony. Wcześniej, gracze Orła nie potrafili zmusić do kapitulacji bramkarza rywala w
ośmiu kolejnych meczach (wliczając w to spotkanie z Tuchovią Tuchów). Nic więc dziwnego, że mając najmniej zdobytych bramek spośród wszystkich czwartoligowców, Orzeł musiał pogodzić się z degradacją. Przyczyn takiego

stanu rzeczy było kilka. Klub nie do końca był
chyba przygotowany na grę w czwartej lidze od
strony organizacyjnej. Już przed rozpoczęciem
sezonu drużynę opuściło kilku wartościowych
zawodników (wystarczy wspomnieć Tomasza
Trestkę czy Piotra Szarę), zaś w przerwie zimowej z Orła odeszli Ali Ibrahim, Albert Asseh
oraz Paweł Potok. W dodatku Pawłowi Kuboniowi na grę nie pozwalały obowiązki zawodowe. W lutym zastanawiano się nawet, czy nie
wycofać drużyny z czwartej ligi. Ostatecznie
nie zdecydowano się na tak radykalny krok,
choć trener Lasota już wówczas twierdził, że
przy takim, a nie innym składzie, utrzymanie
się w lidze będzie niemal graniczyło z cudem.
Cudu jednak nie było. Nękana kontuzjami i „wykartkowywana” ekipa z Dębna na wiosnę wywalczyła zaledwie 9 punktów (mniej, bo 8, zdobył tylko Garbarz Zembrzyce) i zajęła przedostatnią, siedemnastą lokatę, w efekcie czego
po dwuletnim pobycie w czwartej lidze, została
zdegradowana. Przegrany przez ekipę z Dębna
1-4 wyjazdowy mecz z Lubaniem Maniowy był
przy tym ostatnim spotkaniem, w którym na trenerskiej ławce Orła zasiadł Mariusz Lasota. Na

16

STA£Y FRAGMENT
koniec garść statystyk. Najskuteczniejszym zawodnikiem Orła był Tomasz Prokop – 8 bramek.
Niewiele pod tym względem ustępowali mu
Krzysztof Krauze – 7 oraz Dominik Kuboń – 5. W
całym sezonie w drużynie Orła zagrało 24 zawodników, przy czym tylko Przemysław Łazarz wystąpił we wszystkich 34 meczach. Najbliżsi powtórzenia jego osiągnięcia byli Robert Sakowicz,
Krzysztof Krauze oraz Tomasz Prokop, którzy
zaliczyli po 32 występy.
ocena częściowa: 1
ocena za cały sezon: 1

Victoria Por¹bka Uszewska
Już w połowie rundy rewanżowej wiadomo
było, że Victoria nie gra praktycznie o nic. Drużyna z Porąbki Uszewskiej nie była zagrożona
spadkiem, ani też nie liczyła się w walce o awans.
Ostatecznie zespół grającego trenera Marka
Bryla zakończył sezon dokładnie w środku stawki, zajmując ósmą pozycję w
gronie piętnastu zespołów
występujących w drugiej grupie klasy „A”. Ostatnią fazę
rozgrywek rozpoczęli piłkarze
Victorii od cennego wyjazdowego zwycięstwa (1-0) w Mikołajowicach. Tydzień później
przegrali wprawdzie na wyjeździe z Uszwią (2-5), lecz była
to ostatnia ich porażka w tym
sezonie. Po wygranych: 3-0 z
sąsiadującą z nimi w tabeli Temidą Złota oraz 3-2 z Ivą Iwkowa, na zakończenie rozgrywek zremisowali bowiem
przed własną publicznością 33 ze Strażakiem Mokrzyska (tydzień wcześniej
dopisali po stronie plusów trzy punkty zdobyte
walkowerem w meczu z Jasieniem Brzeskim).
W tym ostatnim meczu, Victoria prowadziła do
przerwy 3-0, po zmianie stron bramki zdobywali jednak już tylko przyjezdni. Wynik tego
spotkania był o tyle istotny dla gospodarzy, że
zdobycie w nim kompletu punktów pozwoliłoby im na przeskoczenie w ligowej tabeli Sokoła
Borzęcin Górny.
Ocena częściowa: 4+
ocena za cały sezon: 4-

Sokó³ Maszkienice
O ile w sześciu pierwszych wiosennych spotkaniach zespół z Maszkienic zdobył zaledwie 4
punkty (w tym 3 za wygrany walkowerem mecz
z Jasieniem Brzeskim), o tyle druga część rundy rewanżowej była dla Sokoła zdecydowanie
bardziej udana. Piłkarze z Maszkienic przystąpili do niej maksymalnie skoncentrowani, efektem czego było pięć kolejnych spotkań bez porażki. Tę wielce udaną serię rozpoczął Sokół od
remisu 1-1 w wyjazdowej konfrontacji z lokalnym rywalem, Kłosem Łysa Góra (goście mieli
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trochę szczęścia, gdyż w 82 min Kłos zdobył
bramkę nie uznaną jednak przez arbitra). Następnie „jedenastka” z Maszkienic pokonała
na wyjeździe 3-1 Jedność Paleśnica, na własnym
boisku zwyciężyła 4-3 walczącego o awans do
klasy okręgowej Strażaka Mokrzyska oraz w
bardzo ważnym dla losów spadku spotkaniu
rozgromiła 5-1 Koronę Niedzieliska, zaś na zakończenie wygrała w Mikołajowicach 4-2 ze
znacznie wyżej notowanym w tabeli Dunajcem.
Po tych czterech kolejnych zwycięstwach, zespół z Maszkienic zapewnił sobie pozostanie w
klasie „A”. W tej sytuacji, w dwóch ostatnich
spotkaniach w poczynaniach graczy Sokoła widoczne było już pewne rozprężenie. Jego efektem były dwie wysokie przegrane: 0-4 w wyjazdowym meczu z Ivą Iwkowa oraz 2-6 przed
własną publicznością z rewelacyjnie spisującą
się na wiosnę Uszwią. Porażki te w niczym nie
zmieniają jednak faktu, że drużyna z Maszkienic w pełni zrealizowała swój plan i kończąc
sezon na 12. pozycji (a więc dokładnie tak jak w
ubiegłym sezonie) spokojnie zapewniła sobie
utrzymanie się. Warto odnotować fakt, że w
ostatniej fazie rozgrywek, gracze Sokoła
znacznie poprawili swoją skuteczność. O ile
bowiem w pierwszych 21 meczach zdobyli tylko 20 bramek (w tym trzy za walkower z Jasieniem Brzeskim), o tyle w ostatnich siedmiu
ligowych spotkaniach powiększyli swój dorobek aż o 19 trafień.
Ocena częściowa: 4+
ocena za cały sezon: 3

K³os £ysa Góra
Beniaminek z Łysej Góry, podobnie jak lokalny rywal Sokół Maszkienice, miał przed ostatnimi spotkaniami jeden tylko cel, zachowanie
miejsca w gronie zespołów występujących w
klasie „A”. Ostatnią część rozgrywek rozpoczął
Kłos od derbowego pojedynku z Sokołem. Okazał się on bardzo pechowy dla Rusina. W 70 min
bramkarz gospodarzy doznał poważnej kontuzji i z podejrzeniem wstrząsu mózgu odwieziony został do szpitala. Jego miejsce między słupkami już do końca sezonu zająć musiał prezes
klubu, Wacław Batko. Doświadczony bramkarz
spisywał się jednak na tyle dobrze (opinii tej nie
zmienia fakt, że zespół z Łysej Góry stracił najwięcej bramek spośród wszystkich drużyn tej
grupy klasy „A”), że Kłos na długo przed zakończeniem rozgrywek zapewnił sobie 13. pozycję i co za tym idzie utrzymanie się. W kolejnym spotkaniu, drużyna z Łysej Góry zremisowała na wyjeździe (2-2) z innym kandydatem
do spadku, Koroną Niedzieliska i jej sytuacja w
tabeli nadal nie była najlepsza. Potem przyszły
jednak dwa zwycięstwa, które zadecydowały o
utrzymaniu się Kłosa. O ile wygraną na własnym boisku z Jednością Paleśnica trudno potraktować jako niespodziankę (choć gospodarze musieli „gonić” wynik, co udało im się po
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celnych strzałach Ireneusza Gicali i Piotra Matury), o tyle rezultat kolejnego meczu był z
pewnością ogromnym zaskoczeniem. Drużyna
z Łysej Góry dzięki trafieniom Ireneusza Gicali
i Andrzeja Zydronia pokonała bowiem – i to na
wyjeździe – lidera, Iskrę Łęki. Dwa ostatnie ligowe pojedynki nie miały już dla Kłosa większego
znaczenia. Rozgrywany przed własną publicznością mecz z Dunajcem Mikołajowice udowodnił, że zespół z Mikołajowic wyraźnie „nie leży”
piłkarzom Kłosa. W pierwszej rundzie przegrali
oni 0-6, tym razem zostali zaś pokonani 3-7, choć
dzięki udanej końcówce pierwszej połowy do przerwy remisowali 3-3. W ostatniej kolejce, ekipa z
Łysej Góry uległa 0-5 Jadowniczance Jadowniki,
która tym samym zrewanżowała się za niespodziewany remis 4-4 jaki padł w pierwszej rundzie
w Łysej Górze.
Ocena częściowa: 4
ocena za cały sezon: 3

Start 77 Biadoliny Szlacheckie
Na siedem kolejek przed zakończeniem
rozgrywek o mistrzostwo pierwszej grupy
klasy „B”, ekipa z Biadolin Szlacheckich zajmowała w tabeli drugie miejsce, ustępując
pola jedynie Dolance Borzęcin Dolny. Na zakończenie sezonu, Start 77 zdołał wprawdzie wyprzedzić zespół z Borzęcina, lecz obie
„jedenastki” pogodziła Pogoń Biadoliny Radłowskie i to ona po dwóch latach gry w klasie „B” świętować mogła powrót do klasy
„A”. A ostatnia część sezonu zaczęła się tak
pięknie dla zespołu Startu 77. W drugą niedzielę maja, drużyna ta wygrała 2-1 w Borzęcinie Dolnym, zmniejszając tym samym
stratę do najgroźniejszego jak się wówczas
wydawało rywala, do jednego zaledwie punktu. Mało tego, tydzień później, dzięki wygranej 5-2 na własnym boisku z Olimpią
Bucze (i przy remisie Dolanki w Szczurowej), Start 77 objął prowadzenie w tabeli.
Nie oddał go także po ostatnim majowym
spotkaniu, w którym na wyjeździe zwyciężył innego kandydata do gry w klasie „A”,
Victorię Bielcza. Potem przyszły jednak re-

misy w spotkaniach z Pogonią Biadoliny Radłowskie (4-4 na swoim boisku) i Gromem
Sufczyn (2-2 w Sufczynie) i w tej sytuacji
nawet zwycięstwo 3-2 w odbywającym się

przed własną publicznością meczu z Przyborowem nie na wiele się zdało piłkarzom z
Biadolin Szlacheckich. W ostatniej kolejce
pauzowali oni i losy ich awansu uzależnione
były od innych. Ponieważ zaś Pogoń Biadoliny
Radłowskie walkowerem wygrała spotkanie
z Orkanem Zaborów (goście przyjechali do Biadolin Radłowskich bez dokumentów), awansowała właśnie Pogoń, zaś Startowi-77 przyszło zadowolić się drugą lokatą. Podkreślić przy
tym wypada, że ekipa z Biadolin Szlacheckich
była najskuteczniejszą spośród wszystkich
drużyn grających w tej klasie rozgrywkowej
(64 bramki w 20 meczach), zaś szczególnie
imponować musiała jej skuteczność w meczach na własnym boisku (40 trafień w 10 spotkaniach).
Ocena częściowa: 5
ocena za cały sezon: 5

Grom Sufczyn
Po bardzo udanym początku rundy rewanżowej, w kolejnych meczach zespół z
Sufczyna wyraźnie spuścił z tonu. Wyjazdowy pojedynek z Victorią Bielcza rozpoczął
się wprawdzie dla sufczynian bardzo dobrze,
bo od bramki Marcina Koczwary, lecz później trzykrotnie trafiali miejscowi i celny
strzał Krystiana Bogusza zmniejszył jedynie rozmiary przegranej Gromu. Niepowodzeniem zakończył się dla drużyny z Sufczyna także pojedynek z Pogonią Biadoliny
Radłowskie, przegrany przez nią na własnym boisku 2-4. Po tej porażce, Grom spadł
w tabeli aż na siódme miejsce. Przymusowy
odpoczynek (czytaj: pauza) najwyraźniej
pomógł sufczynianom. Najpierw pewnie pokonali oni 4-0 outsidera, Przyborów, następnie w derby gminy zremisowali 2-2 (prowadząc w 76 min 2-1) z Startem 77 Biadoliny
Szlacheckie. W ostatnich dwóch meczach
zawodnicy Gromu również nie zaznali smaku porażki. Po bezbramkowym remisie w
Szczurowej, na zakończenie rozgromili na
własnym boisku 5-1 Andaluzję Rudy Rysie
(trzy trafienia Krystiana Bogacza), kończąc

tym samym sezon na piątej pozycji. Warto
wspomnieć, że pod względem ilości bramek
zdobytych w meczach rozgrywanych przed
własną publicznością - 31 - Grom okazał się
gorszy jedynie od lokalnego rywala, Startu 77
Biadoliny Szlacheckie.
Ocena częściowa: 4ocena za cały sezon: 4

Jastrz¹b £oniowa
Omawiając pierwsze wiosenne występy Jastrzębia, pisaliśmy że o rzeczywistej wartości tego zespołu zadecydują dopiero kolejne
mecze, w których piłkarzom z Łoniowej przyjdzie zmierzyć się z drużynami wyprzedzającymi je w tabeli lub też plasującymi się w niej
tuż za Jastrzębiem. Już pierwszy pojedynek
pokazał, że o punkty nie będzie łatwo; drużyna z Łoniowej przegrała aż 0-4 w Stróżach. Także dwa kolejne ligowe występy nie
powiększyły punktowego dorobku Jastrzębia. Na wyjeździe uległ on 0-1 Okocimiowi
(była to trzecia kolejna wyjazdowa porażka
Jastrzębia, który na jesieni nie przegrał na
obcym boisku), zaś na własnym boisku przegrał aż 1-4 z Pogórzem Gwoździec, które awansowało ostatecznie do klasy „A”. Przełamanie
tej fatalnej serii nastąpiło w rozgrywanym przed
własną publicznością zaległym meczu z Zrywem Wielka Wieś, w którym pretendent do
awansu pogodzić musiał się z porażką 0-2. Dwa
kończące sezon spotkania, kończyli piłkarze z
Łoniowej identycznymi wynikami 4-2. Najpierw
w takich właśnie rozmiarach pokonali na wyjeździe niedawnego jeszcze lidera, LUKS Poręba Spytkowska. Na zakończenie sezonu przegrali zaś na własnym boisku ze znacznie niżej
notowanym w tabeli Wulkanem Biesiadki, dla
którego była to jedyna w całym sezonie wygrana na wyjeździe. Ostatecznie, Jastrząb zakończył rozgrywki na siódmym miejscu, powtarzając tym samym swój wynik z poprzedniego sezonu.
Ocena częściowa: 3+
ocena za cały sezon: 3
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ROZMAITOŒCI

CZAS NA NOWY
DOWÓD!
To ju¿ ostatni dzwonek! Z koñcem
bie¿¹cego roku ksi¹¿eczkowe dowody osobiste strac¹ wa¿noœæ. Kto nie
zd¹¿y wymieniæ ich na nowe mo¿e
mieæ problemy w urzêdach, bankach
i innych instytucjach, które przy za³atwianiu spraw wymagaj¹ dowodu
to¿samoœci.
Warto siê spieszyæ, bo im d³u¿ej bêdziemy zwlekaæ tym bardziej prawdopodobne, ¿e na wymianê czekaæ
bêdziemy w olbrzymich kolejkach.
Do wymiany pozosta³o wci¹¿ sporo
dowodów, a sprawa nie jest skomplikowana. W Urzêdzie Gminy w Woli
Dêbiñskiej wystarczy odebraæ wniosek, wype³niæ go, do³¹czyæ do niego
2 zdjêcie (lewy pó³profil) a nastêpnie dokonaæ op³aty w wysokoœci 30
z³ w kasie urzêdu, z³o¿yæ wniosek i
czekaæ na nowy dowód. Osoby zamê¿ne powinny jeszcze dostarczyæ
odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa (jeœli bra³y œlub poza Gmin¹ Dêbno), a
panny i kawalerowie odpis skrócony aktu urodzenia). Ponadto do
wgl¹du powinniœmy mieæ dotychczasowy dowód osobisty lub wa¿ny
paszport.
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Warto siê pospieszyæ!

Œwiêto w oryginalnej scenerii

DZIECI NA ZAMKU
W niezwyk³ej scenerii Zamku w Dêbnie
œwiêtowa³y dziesi¹tki dzieci swoje
œwiêto. Zabawê po³¹czono tam z edukacj¹. Obok konkursów i gier zrêcznoœciowych podczas zwiedzania wnêtrz
zamku mo¿na siê by³o przekonaæ jak
przed wiekami ¿yli nasi przodkowie.

Zamek nie po raz pierwszy przygotował specjalną ofertę na Międzynarodowy Dzień Dziecka. Co roku spędzają go tutaj dziesiątki dzieci
nie tylko z Gminy Dębno, ale z całej Małopolski.

W tym roku swój udział zapowiedziały grupy
m.in. z Tarnowa, Bochi i Krakowa.
Ci, którzy się na to zdecydowali, nie żałowali.
Wokół zamku dla każdego było coś miłego. Przy
kilku stoiskach na gości czekały różne atrakcje.
Jedno z wykorzystaniem dawnych narzędzi
sami przygotowywali rycerskie zbroje, inni pró-
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bowali pisać gęsim piórem, jeszcze inni wykonywali niezbędne w upalne dni wachlarze, a na
autorów najlepszych prac czekały nagrody. Mogli
na nie liczyć także zwycięzcy konkurencji zręcznościowych takich jak rzut lotką do tarczy, czy
też pojedynek na koniu z kopią w ręku.
We wnętrzach zamku można się było zamienić w kelnera sprzed wieków, który nalewa gościom napoje z cynowego dzbana. Chętni mogli
zatańczyć menueta lub poleżeć krzyżem na
kamiennej posadzce. Nie brakowało zamkowych anegdot i rzeczowych wyjaśnień pozwalających np. zrozumieć, że zamkowa świetlica
to nic innego jak pomieszczenie, w którym znajduje się dużo światła.
(pg)

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Powiatowe œwiêto plonów

Karol Piwowarski

Lista inwestycji w Maszkienicach, które inicjował i wykonywał nie oglądając
się na żadną zapłatę, jest bardzo długa.
Do tego stopnia, że trudno byłoby znaleźć jakieś przedsięwzięcie w sołectwie,
w którym nie miałby udziału. Ale sam
nie traktuje swojego zaangażowanie
jako czegoś nadzwyczajnego. – Skoro
podjąłem się funkcji sołtysa, to muszę
się z niej wywiązywać – komentuje.
Ale prawda jest inna. Praca w społecznych komitetach gazyfikacji, wodociągowania, kanalizacji czy telefonizacji w
zakresie obowiązków sołtysa wcale nie
leży. Nie jest tez jego powinnością budowa dróg w sołectwie, remont stadionu, ogrodzenia przedszkola, dachu remizy, naprawianie mostków i przepustów oraz prace remontowe w szkole.
Karol Piwowarski do formalnych obowiązków jednak bynajmniej się nie ogranicza. Nie oglądając się na nic i na nikogo, gdy jest potrzeba, bierze swój prywatny sprzęt np. ciągnik i wraz z jednym lub drugim synem osobiście zabiera się do roboty. Sam naprawia, remontuje, udoskonala nie bojąc się wziąć do
ręki narzędzi. – Dzięki panu Karolowi
mamy wyremontowane całe zaplecze
kuchenne. Zawsze możemy liczyć na
jego pomoc. Ciągle nas pyta czy nam

DO¯YNKI
W £ONIOWEJ

czegoś nie trzeba – potwierdza Anna
Latocha, dyrektor przedszkola.
Podobną opinie o nim mają także mieszkańcy wsi. W przeciwnym razie nie wybieraliby go po raz kolejny na sołtysa i radnego.
Zaufaniem obdarzyli go także strażacy powierzając mu funkcje prezesa OSP, a koledzy
radni oddali w jego ręce Komisję Rewizyjną
Rady Gminy. Jakby tego było mało, jest też
działaczem klubu Sokół Maszkienice.
Nietrudno się domyślić, że w tej sytuacji
o tak zwanym czasie wolnym po zakończeniu pracy etatowej mowy raczej nie ma. –
Rzeczywiście, tak to wygląda jakbym przychodził z pracy do pracy – żartuje. Ale czas
poświecony dla wsi nie jest dla niego nigdy
czasem straconym tym bardziej, że udaje
się mu swoim przykładem zarazić innych.
W efekcie Maszkienice są dziś jedna z nielicznych wsi, w której prośba o udział w
społecznych robotach publicznych nigdy nie
pozostaje bez echa.

Na 35-38 tysięcy złotych ocenia się
budżet tegorocznych dożynek powiatowych, które odbędą się 26 sierpnia
w Łoniowej w Gminie Dębno. Powiat
pokryje tylko część kosztów z tym
związanych czyli 19 tys. zł.
Mimo sporych wydatków Gmina Dębno
chętnie podjęła się organizacji tej tradycyjnej imprezy. – To okazja do zaprezentowania się w szerszym gronie. Dla sołectwa, które organizuje imprezę, to także forma wyróżnienia – tłumaczy Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno.
Obok powiatu koszty związane z organizacją dożynek po części pokryje budżet gminy, po części – sponsorzy. Andrzej Potępa,
dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury,
które przygotuje dożynki od stromy organizacyjnej zapowiada, że będą one wierne tradycji. – Wszystko rozpocznie Masza święta,
po której jeden z dożynkowych zespołów
pokaże zwyczaje naszych przodków. Kulminacyjnym momentem będzie przekazanie chleba i dzielenie się nim – opowiada dyr.
Potępa. Ponadto nie zabraknie takich rekwizytów jak wieńce dożynkowe oraz
współczesnej rozrywki.
Nad bezpieczeństwem osób biorących
udział w dożynkach czuwać będą służby porządkowe. Organizatorzy spodziewają się
kilku tysięcy gości.
(g)
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