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Sukces

Mistrz
ortografii

MAMY LAUREATA

Ewelina Bachara z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie na
pewno zaliczy ten rok do udanych.
Najpierw została Gminnym Mistrzem
Ortografii w kategorii klas I-III, by
niedługo potem w tej samej grupie
wiekowej zająć dziewiąte miejsce w
Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym odbywającym się w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej.
Do konkursu na etapie szkolnym przystąpiło ponad tysiąc dzieci uczących się w
ponad 70 szkołach z terenu trzech powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Eliminacje
gminne przeprowadzono w 12 gminach.
Do finału międzypowiatowego awansowało 24 uczniów. Tu
czekał na nich nie
byle jaki sprawdzian.
Pretendenci do tytułu mistrza ortografii
musieli nie tylko napisać poprawnie dyktando, ale również
rozwiązać trudny
test. Podczas ortograficznych zmagań
rozwiązywali krzyżówki, uzupełniali teksty z brakującymi
literami, pisali liczebniki. Niełatwe okazało się pisanie „ nie” z różnymi częściami
mowy. Najlepiej z zadaniami ortograficznymi poradziła sobie Iwona Burnat ze szkoły w Chojniku.
Ewelina Bachara reprezentująca szkołę
w Dębnie, która znalazła się w ścisłej czołówce, uznała, że sprawdzian wcale tak
trudny nie był. Pewnie dlatego, że systematycznie się do niego przygotowywała
korzystając z mocnego wsparcia Elżbiety
Brach, swojego nauczyciela, który już od
pierwszej klasy prowadzi kółko ortograficzne. Ewelina jest jego aktywnym uczestnikiem i dziś zbiera tego efekty.
(p)
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Trzecie miejsce w Ma³opolskim
Konkursie Historycznym zaj¹³ Bart³omiej Urbañski z klasy II c Publicznego
Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej. W
rywalizacji uczestniczy³o ³¹cznie
ponad osiem tysiêcy uczniów!
Status laureata daje Bartłomiejowi wstęp
do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie całego kraju i zwalnia z
części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Zasłużył sobie na to świetną znajomością zagadnień z zakresu średniowiecznej Polski, a zwłaszcza historii Krakowa w
tym okresie, które w tym roku obowiązywały uczestników konkursu.
Zanim dotarł do finału wojewódzkiego wygrał etap szkolny i rejonowy. Do
opanowania miał podręcznik obowiązu-

jący w liceum, monografię Krakowa oraz
podręcznik akademicki. – Bardzo mnie
to zaskoczyło, bo ja korzystałem z niego podczas studiów – komentuje Piotr
Marecik, nauczyciel historii w ZS w Woli
Dębińskiej.
Do konkursu przygotowywał Bartłomieja już od września opracowując dla niego specjalne testy, które następnie wspólnie z
uczniem poddawał analizie. Nauka nie poszła w las, bo w finale z zadaniami konkursowymi Bartłomiej poradził sobie bardzo
dobrze. – To bardzo zdolny i pracowity chłopak, a na dodatek lubi historię – chwali Piotr
Marecik, dla którego jest to już trzeci laureat w gimnazjum. Wcześniej miał jeszcze laureatów w szkole podstawowej, a do finałów
wojewódzkich konkursów dotarło w sumie
10 jego uczniów.
(p)

Bezprzewodowy Internet w urzêdzie

Wygodne ³¹cze
Hotspot czyli otwarty i dostêpny
publicznie Internet dla wszystkich
klientów zosta³ uruchomiony w
Urzêdzie Gminy Dêbno. Dziêki niemu
bezprzewodowo bêdzie mo¿na ³¹czyæ
siê z Internetem korzystaj¹c np. z
laptopa, palmtopa czy telefonu
komórkowego wyposa¿onego w
odpowiedni¹ kartê sieciow¹.
Posiadacze tego typu sprzętu mogą się
łączyć z Internetem niemal w całym budynku, a także na parkingu, ale najlepsze połączenie można uzyskać w miejscach oznaczonych. Aktualnie do dyspozycji jest łącze
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o przepustowości 1Mbit/
s, ale w przyszłości możliwe jest jej zwiększenie.
Na uruchomienie w budynku urzędu gminy takiej usługi zdecydowano się z myślą o
klientach urzędu gminy. W razie potrzeby
sprawdzenie czy ściągnięcie niezbędnych
danych np. ze skrzynki e-mailowej posiadacze odpowiedniego sprzętu będą to mogli
uczynić bez żadnego kłopotu.
Informacje o tym, jak korzystać z hotspotu oraz jakie warunki mają spełniać urządzenia, za pomocą których chcemy łączyć
się z Internetem można znaleźć na stronie
www.gminadebno.pl.
(g)
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Jednomyœlna pozytywna ocena

Wójt z absolutorium

Radni Gminy Dêbno
jednog³oœnie udzielili
absolutorium wójtowi
Grzegorzowi Brachowi za wykonanie
bud¿etu za 2007 rok.
– W³aœciwie to w ten
sposób oceniliœmy
sami siebie, bo to my
przes¹dziliœmy o
kszta³cie ubieg³orocznego bud¿etu – komentowa³ Stanis³aw
Pierzga, przewodnicz¹cy Rady Gminy.

Komentuje dla nas

Jedna z najważniejszych
uchwał podejmowanych przez

Grzegorz Brach,

radnych nie wzbudziła niemal
żadnych emocji. Po pozytywnych opiniach regionalnej izby
obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy co do realizacji budżetu, na dyskusję w tej
sprawie nikt nie miał ochoty.
Ewentualne uwagi i komentarze radni wyrazili wcześniej
podczas prac w komisjach i w
trakcie sesji tylko przewodniczący Rady pokusił się jeszcze
o kilka zdań, w których utwierdził kolegów w tym, że wykonali kawałek dobrej roboty. –
Konstruując budżet uwzględniliśmy potrzeby mieszkańców
wszystkich sołectw realizując
je na tyle, na ile było to finansowo możliwe – mówił.
Wśród najważniejszych inwestycji wykonanych w 2007 roku
wymieniano przede wszystkim
budowę kanalizacji oraz inwe-

Wójt Gminy Dêbno

Taki werdykt radnych to dla mnie powód do satysfakcji.
Cieszę się, że pracę wykonaną przeze mnie i przez moich
współpracowników oceniono w ten sposób. Chciałbym za
to gorąco podziękować zarówno radnym jak i pracownikom urzędu, dzięki którym udało się wykonać budżet
niemal tak jak zaplanowaliśmy. Z drugiej strony taka
ocena zobowiązuje też do dalszej pracy i jeszcze lepszych
efektów, co traktuję jako wyzwanie, które trzeba podjąć.
Myślę, że przy pomocy wszystkich pracowników urzędu
będzie to możliwe.

stycje drogowe. Ta pierwsza
była jedną z najbardziej kosztownych inwestycji w historii
gminy. Prace wykonane na drogach warto odnotować choćby
z tej przyczyny, że pod względem skali prac był to rok rekordowy. W sumie przybyło 10 km
nowych nawierzchni na gminnych drogach. Koszty związane z tymi najbardziej spektakularnymi w ubiegłym roku
przedsięwzięciami także robią
wrażenie. W sumie wydano na
to ponad 4 mln zł, ale grubo
ponad połowę tej kwoty pozyskano ze źródeł zewnętrznych.
Rok 2007 obok dokonań, którymi każdy chętnie by się pochwalił, przyniósł także niepowodzenia. Bodaj największym
z nich była rezygnacja z prac
przy zabezpieczeniu osuwisk.
Mimo starań samorządu nie
udało się doprowadzić do rozpoczęcia prac ze względu na
rosnące koszty. Kwota uzyskana na ten cel z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji okazała się o wiele za
mała, by jakakolwiek firma
chciała się podjąć wykonania
zadania. W tym roku już nie
powinno być z tym żadnych problemów, bo pieniędzy jest już
znacznie więcej. Szerzej piszemy o tym w inny miejscu tego
numeru „Życia”.

Nowe lokum dla
centrum kultury

Pieni¹dze
od ministra
Jeszcze w tym roku budynek Szkoły Podstawowej w Jastwi zmieni swoje
przeznaczenie. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
możliwe będzie przeprowadzenie gruntownego remontu i ulokowanie tam
Dębińskiego Centrum Kultury.
O takich planach wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach
mówił już przed kilkoma miesiącami, ale nie chcąc zapeszyć
swojej wizji specjalnie nie rozgłaszał – Poinformujemy o
tym dopiero, gdy otrzymamy
pieniądze na remont – tłumaczył.
Dziś może już mówić nie tylko o planach, ale o konkretnych terminach. Wniosek złożony przez gminę w ramach
ogłoszonego przez MKiDN
konkursu na dofinansowanie
inwestycji infrastrukturalnych
mimo ogromnej konkurencji
został zaakceptowany, co oznacza wsparcie dla samorządu w
wysokości 400 tys. zł. W sumie
do ministerstwa trafiło ponad
1300 projektów, a pozytywnie
rozpatrzono ledwie 240 z nich.
Niezbędna do rozpoczęcia
prac adaptacyjnych dokumentacja projektowa została przygotowana już wcześniej i nic
nie stoi na przeszkodzie, by już
w maju ogłosić przetarg na
wykonanie prac. Samorządowe władze zakładają, że ich
zakończenie powinno nastąpić
z końcem października.
Wyremontowany obiekt w
Jastwi za jednym zamachem
rozwiąże dwa problemy. Z jednej strony jest to sposób na zagospodarowanie budynku po likwidowanej ze względu na
brak dzieci szkole, z drugiej zapewni odpowiednie warunki do
prowadzenia zajęć dla Dębińskiego Centrum Kultury. Dotychczas dysponuje ono tylko
dwoma pomieszczeniami biurowymi, a próby zespołów artystycznych odbywają się np.
w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy.

(p)
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Zamek w Dêbnie od 30 lat odwiedzaj¹ turyœci

MUZEUM JUBILATEM
Ods³oniêcie malowanego na p³ótnie drzewa genealogicznego rodu Tar³ów by³o kulminacyjnym punktem inauguracji obchodów jubileuszu 30-lecia Muzeum Zamek w Dêbnie. Jedyne
znane w polskim muzealnictwie malowane drzewo genealogiczne podarowa³ Adam Chomiczewski, potomek magnackiego rodu, który przez 150 lat by³ w³aœcicielem zamku.
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Powiedzieli

Losy płótna, na którym z pnia jednego
drzewa wyrastają odgałęzienia z dziesiątkami listków odpowiadającymi członkom
rodu, były niezwykłe. Do rodzinnego domu
Adama Chomiczewskiego trafiło przed 48
laty w bardzo złym stanie. Dzięki pomocy
finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajęli się nim konserwatorzy i po długotrwałych, żmudnych i
trudnych pracach można było je zaprezentować w całej okazałości podczas inauguracji jubileuszu muzeum.
Ze szczególnym sentymentem na
płótno o długości przekraczającej 3 me-

try i szerokości 2 metrów patrzył darczyńca. – Po raz pierwszy widzę drzewo
w całości, ponieważ u nas od góry było
zawinięte w ten sposób, że nie była widoczna cała powierzchnia. Mam nadzieję, że to miejsce będzie dla niego już
stałą ekspozycją – podkreślał dodając,
że wraz z płótnem zostawia też cząstkę siebie.
Powodów do wzruszeń nie brakowało zwłaszcza Lidii Luchter-Krupińskiej, kierownikowi muzeum, dla której jubileusz instytucji był równocześnie osobistym wydarzeniem. Od po-

czątku nie tylko zarządzała muzeum,
ale też była z nim osobiście związana.
– Tutaj od początku mieszkaliśmy wraz
z mężem i dziećmi, które tutaj się wychowywały – wspominała podkreślając
przy okazji zasługi swojego męża Andrzeja Krupińskiego dla utworzenia
muzeum w Dębnie. Przed laty jako
wojewódzki konserwator zabytków nie
tylko przyczynił się do włączenia zamku do Muzeum Okręgowego w Tarnowie, ale także do gruntownej renowacji budowli.
(g)

Adam Chomiczewski, darczyñca
Obraz zawisł u nas w domu w Łodzi, ale okazało się, że się przeliczyliśmy, bo 4,50 to było za
mało, żeby to drzewo w całości mogło zwisnąć w pokoju. Ze względu na to, że część górna drzewa
była najbardziej zniszczona, została zawinięta i my jej w ogóle nie oglądaliśmy. Dlatego z
dodatkowym wzruszeniem patrzę na drzewo dzisiaj, ponieważ po raz pierwszy widzę je w całości.
Jestem niezwykle szczęśliwy i naprawdę z głębokiego serca płyną podziękowania dla Państwa za
to, że przywróciliście temu drzewu jego charakter i że po latach znalazło swoje miejsce tutaj,
gdzie przez tak długi okres rodzina Tarłów miała część swoich licznych korzeni. Jestem przekonany, że to drzewo już nierozerwalnie będzie związane z tym zamkiem i nie będzie się tułało
nigdy więcej. Na zakończenie chciałbym się z tym drzewem pożegnać. Prawie 48 lat mojego życia
było związane z tym drzewem, było świadkiem wielu uroczystości rodzinnych, wydarzeń przykrych i miłych. Ono towarzyszyło mnie i mojej rodzinie i dlatego mam do niego emocjonalny
stosunek. Mam też prośbę do Białej Damy, by przyjęła to drzewo bardzo serdecznie i by także po
dwunastej w nocy otoczyła je opieką tak jak otacza opieką cały zamek.

Maria Arendarska,

konserwator

Obiekt od początku swojego istnienia miał pecha. Problemem był już sam jego format bedący
przeszkodą we właściwym przechowywaniu tego malowanego dokumentu. Zniszczenia i ślady
zawilgocenia, a właściwie zalewania wielokrotnego najbardziej widoczne były na odwrociu.
Domyślałam się, że takie warunki można było stworzyć jedynie na strychu, bo tam obiekt nie miał
możliwości wyschnięcia i bardzo niedobre rzeczy się działy dla płótna bardzo wrażliwego przecież
na zmiany temperatrury. Drugi problem to, jak sądzę, koncepcja autora by obiekt wisiał na drążku
i do tego był obciążony. Dla takiego obiektu to najgorsza rzecz, jaka mogła go spotkać. Dobrze, że
ostatni użytkownik miał świadomość, że trzeba obiekt chronić. Pracując przy tym obiekcie miałam
wrażenie, że ktoś celowo chciał mu zrobić na złość. Lewa strona posiadała dziesiątki, setki dziur.
Ich liczbę można było stwierdzić dopiero po usunięciu łat na odwrociu mocowanych klejem
trudnym do usunięcia. Najpierw musieliśmy odklejać te łaty i prostować zagniecenia. Obiekt był
jak szara, poszarpana i pognieciona tkanina. Dzisiaj już nie bardzo pamiętam jak sobie z tym
dałam radę… Nie powiem, że sama siebie podziwiam, ale łatwo nie było.
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Kwalifikacje bez wychodzenia z domu

Wiedza z komputera
Coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy
siê realizowany na
terenie Gminy Dêbno
ogólnopolski program
„Centrum Kszta³cenia
na Odleg³oœæ na
Wsiach”. W jego ramach za darmo przy
pomocy wysokiej klasy
sprzêtu komputerowego mo¿na korzystaæ z
szerokiej gamy specjalistycznych szkoleñ
podnosz¹cych kwalifikacje zawodowe.
Gmina przystępując do programu uzyskała już wymierne
korzyści. W jego ramach sfinansowano ze źródeł zewnętrznych
utworzenie ośrodka kształceniowego, który znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy.
Został on wyposażony w zestaw
obejmujący 10 komputerów wraz
z oprogramowaniem systemowym oraz graficznym, komplet
mebli biurowych, telefax, drukarkę. Jedno stanowisko komputerowe jest przystosowane do
korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Centrum ma dostęp do ogólnopolskiej sieci kształcenia na
odległość. Oznacza to możliwość
korzystania ze szkoleń o różnorodnej tematyce. Obecnie do
wyboru są 23 kursy, a do końca
czerwca przybędzie dodatkowych 27 kursów.
Aby zapisać się na kurs wystarczy zgłosić się do „Centrum”
w godz. od 9 do 20. Każde z oferowanych szkoleń można odbywać w domu. Niektóre z nich
kończą się egzaminem, który
trzeba zdać w obecności opiekuna kursu.
Szczegółowych informacji na
temat kursów i zasad korzystania z nich udziela Marcin Hebda, tel. 014 631 85 66. Opisy szkoleń, a także inne wiadomości na
temat całego programu można
znaleźć w Internecie na stronie
www.edukacjaonline.pl
(p)
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Kursy cieszą się rosnącym zainteresowaniem.

AKTUALNIE DOSTÊPNE KURSY

KURSY W PRZYGOTOWANIU
(do koñca czerwca zostan¹ uruchomione

Jêzyk polski
Matematyka
Historia
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Zarz¹dzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Œcie¿ki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu
ZZL)
Jêzyk angielski
Podstawy technik komputerowych
U¿ytkowanie komputerów
Przetwarzanie tekstów
Arkusze kalkulacyjne
Bazy danych
Grafika mened¿erska i prezentacyjna
Us³ugi w sieciach informatycznych
Opiekunka dzieciêca domowa
Promocja i wsparcie edukacji osób niepe³nosprawnych
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Jêzyk niemiecki
Opiekun osób starszych
Administracja systemami komputerowymi
Agent ubezpieczeniowy
Asystent bankowoœci
Broker ubezpieczeniowy
Grafik komputerowy
Handlowiec
Ksiêgowoœæ
Organizator agrobiznesu
Pracownik administracyjny
BHP
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych
Ochrona danych osobowych
Prawo zamówieñ publicznych
Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning
Przedstawiciel handlowy
Sprzedawca
Telemarketer
Zarz¹dzanie projektami
Zawody przysz³oœci - nowe formy zatrudnienia
Jak zdobyæ i utrzymaæ pracê
Kariera – decydujê, planujê, dzia³am
Zostañ e-pr@cownikiem
Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja
Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu
A mo¿e samozatrudnienie?

WYDARZENIA

Nowy punkt obs³ugi mieszkañców

Otwarcie z poœlizgiem

U³atwienia
dla niepe³nosprawnych

Urz¹d
z podjazdem
Za kilka miesiêcy niepe³nosprawni z
dysfunkcjami ruchu i poruszaj¹cy siê
na wózkach inwalidzkich bêd¹ mogli samodzielnie wjechaæ do budynku Urzêdu Gminy w Dêbnie. Umo¿liwi im to budowa podjazdu i modernizacja drzwi
wejœciowych.

Po d³u¿szych ni¿ zak³adano oczekiwaniach nowy punkt obs³ugi mieszkañców
w Urzêdzie Gminy w Dêbnie zosta³ uruchomiony.
Mieszkańcy obsługiwani są teraz w zupełnie nowym miejscu. Punkt utworzony na piętrze w dużej wnęce w centralnym miejscu
korytarza, które dotychczas nie było niemal
wcale wykorzystane. Teraz zostało zabudowane w ten sposób, że obok kasy ulokowano
także dwa inne stanowiska urzędnicze. Zatrudnieni tam pracownicy są do dyspozycji
mieszkańców niemal w każdej sprawie. U
nich można uzyskać informacje o tym, gdzie
i jak załatwić konkretną sprawę. Tam też
będzie można się dowiedzieć, gdzie zastać
poszukiwanego urzędnika.

Z pomocy pracowników obsługi mogą korzystać także niepełnosprawni. Wprawdzie
ze względu na brak windy w budynku (nie
pozwalają na to m.in. względy techniczne)
niepełnosprawni w dalszym ciągu nie mają
możliwości samodzielnego dotarcia do punktu obsługi, ale pracownicy są do ich dyspozycji. Można ich przywołać na dół, a oni odszukają odpowiedniego pracownika urzędu, który zajmie się załatwieniem sprawy.
Obsadzeni w nowym punkcie obsługi pracownicy są dobrze zorientowani w realiach pracy
urzędu. Jedno z utworzonych tam stanowisk
obsadzono nowym pracownikiem pochodzącym
z naboru, który cieszył się dużą popularnością
wśród potencjalnych kandydatów.
Samo otwarcie punktu opóźniło się ze
(p)
względów technicznych.

Dotychczas osoby poruszające się na wózkach i mające problemy z poruszaniem się
nie były w stanie samodzielnie dostać się do
budynku Urzędu Gminy w Dębnie. Zarówno od frontu jak i z tyłu do pokonania jest
kilka stromych schodów, co w przypadku
niepełnosprawnych ruchowo jest niemożliwe. Aby wejść do środka inwalidzi musieli
korzystać z pomocy innych osób, co zresztą
także nie było łatwe.
Można się było o tym przekonać szczególnie pod koniec ubiegłego roku w związku
z wymianą starych dowodów osobistych na
nowe.
Podjazd dla niepełnosprawnych, który
zostanie urządzony od frontu budynku, ma
znacznie ułatwić życie niepełnosprawnym.
Przetarg na jego wykonanie ogłoszony zostanie niebawem, a jego zwycięzca od podpisania umowy będzie miał miesiąc na sfinalizowanie prac. W praktyce oznacza to,
że podjazd powinien być gotowy jeszcze w
te wakacje. Prace obejmą także modernizację drzwi wejściowych tak, by można
było przez nie wygodnie wjechać do środka. Na parterze niepełnosprawni będą
mogli skorzystać z połączenia telefonicznego i poprosić kompetentnego urzędnika, który udzieli pomocy.
(p)

Osuwisko wkrótce pod kontrol¹?

DO TRZECH RAZY SZTUKA
Powiedzenie do trzech razy sztuka najprawdopodobniej sprawdzi
się także przy okazji zabezpieczenia
osuwisk na terenie Gminy Dębno. Po
braku zainteresowanie wykonaniem
tych prac w ubiegłym roku, w tym
chętnych jest pod dostatkiem. Na
przetargową ofertę gminy odpowiedziało sześć firm, spośród których
wybrano najbardziej korzystną.
Dotychczasowe próby zlecenia prac zabezpieczających przy osuwiskach Łysa
Góra-Jaworsko i Porąbka Uszewska-Nie-

dźwiedza, które zagrażają budynkom
szkół i prowadzącym tamtędy drogom,
kończyły się niepowodzeniem. Wszystko
przez pieniądze, a ściśle mówiąc ich brak.
Będące w dyspozycji samorządu kwoty
były o wiele za małe, by jakakolwiek firma chciała się podjąć realizacji zadania.
W tej sytuacji gmina rozpoczęła zabiegi
o zwiększenie dotacji na ten cel. Dały one
efekt w tym roku w postaci znacznie większego wsparcia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które spowodowało, że na przetarg zgłosiły się firmy
z całego kraju. Samorządowe władze wy-

brały jedną propozycję spośród ofert spółek mających swoje siedziby m.in. w Bochni, Poznaniu, Katowicach, Krakowie czy
Limanowej. Jest podpisana umowa ze
zwycięzcą przetargu i wreszcie rozpoczną się długo oczekiwane prace nad
zabezpieczeniem osuwiska w Łysej Górze oraz stabilizacją i odbudową drogi w
Niedźwiedzy. Zakłada się, że także w tym
roku roboty będą sfinalizowane. Zwycięska firma zapewniła, że terminu dotrzyma, o ile na przeszkodzie nie staną jakieś
nadzwyczajne okoliczności.
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Sieæ dla czterech so³ectw

POCZ¥TEK DU¯EJ INWESTYCJI
Jeszcze w tym roku rozpoczną się
prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną kolejnych czterech sołectw Gminy Dębno. Umowa w tej sprawie opiewa na ponad 750 tys. zł.
Do przetargu na wykonanie dokumentacji, której posiadanie jest warunkiem ubiegania się o pieniądze z zewnętrznych źródeł
na realizację inwestycji, przystąpiły trzy fir-

my. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
spółka z Rzeszowa i ona wykona konieczne
prace. Dokumentacja obejmować będzie
cztery sołectwa: Biadoliny Szlacheckie, Perłę, Sufczyn i Łysą Górę. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny być sfinalizowane w przyszłym roku. Z chwilą ich zakończenia gmina będzie mogła rozpocząć starania o uzyskanie pieniędzy na wykonanie tej
inwestycji. Wsparcie z zewnątrz jest w tym
przypadku bardzo potrzebne, ponieważ ska-

la inwestycji i związane z tym koszty będą
na tyle duże, że gmina samodzielnie mogłaby nie być w stanie ich udźwignąć.
Samorządowe władze traktują to przedsięwzięcie jako jedno z najważniejszych dla
gminy w najbliższych latach. Po skanalizowaniu wspomnianych czterech sołectw dostęp do sieci miałaby już 80 procent mieszkańców, co pozwoliłoby znacznie poprawić
ochronę środowiska w gminie.
(pg)

Udany debiut organizacji z naszej gminy
WNIOSKI ROZPATRZONE
POZYTYWNIE

SZEŒÆ RAZY TAK

1.Wniosek ,,Zabawa, rekreacja,
spor t i przygoda” z³o¿ony przez
Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpia” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich.
Otrzyma³ on 235 na 295 mo¿liwych
punktów. Projekt zosta³ dofinansowany kwot¹ 6.000 z³.

Szeœæ projektów przygotowanych przez wnioskodawców z Gminy Dêbno
w ramach programu
Dzia³aj Lokalnie prowadzonego przez Centrum
Animacji Spo³ecznej
„Horyzonty” otrzyma
dofinansowanie w
³¹cznej wysokoœci 32 tys.
z³. Razem w powiecie
tarnowskim i brzeskim
dofinansowanych zostanie 35 projektów.
W tym roku odbyła się już VI edycja programu, w ramach którego
swoje propozycje mogły zgłaszać
m.in. organizacje pozarządowe,
szkoły, domy kultury, biblioteki,
Ochotnicze Straże Pożarne, Koła
Gospodyń Wiejskich jak również
grupy nieformalne. W Gminie Dębno, która w tym przedsięwzięciu
uczestniczyła po raz pierwszy, w
pomoc wnioskodawcom zaangażował się samorząd. Osoby zainteresowane pozyskaniem pieniędzy z
tego źródła mogły liczyć na pomoc
merytorycznych pracowników
Urzędu Gminy w Dębnie zarówno
w postaci organizacji szkolenia
„Jak napisać wniosek” jak i w formie indywidualnych konsultacji w
siedzibie „Horyzontów”. Z tej możliwości korzystano zresztą relatywnie często. – Liczba porad świadczy
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2. Wniosek ,,Waleczne serce £ysej
Góry” z³o¿ony przez Ludowy Klub
Spor towy ,,K³os” z £ysej Gór y.
Otrzyma³ on 187 na 295 punktów.
Projekt zosta³ dofinansowany kwot¹
6.000 z³.
3. Wniosek ,,Œwietlica u Franka”
z³o¿ony przez Towarzystwo Domu
Ludowego im. Prof. Franciszka Bujaka w Maszkienicach. Otrzyma³ on
177 na 295 mo¿liwych punktów.
Projekt zosta³ dofinansowany kwot¹
5.000 z³.
Z poprzedzających ocenę wniosków szkoleń i
konsultacji korzystano bardzo chętnie.
o sporym zainteresowaniu tą ofertą ze strony mieszkańców, co z kolei jest świadectwem rosnącej aktywności społecznej – komentuje Marian Kurek, Sekretarz Gminy.
Współpraca wnioskodawców i urzędników najwyraźniej układała się dobrze, skoro sześć projektów przygotowanych przez wnioskodawców z naszej gminy
zyskało uznanie w oczach komisji oceniającej. Zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami ocena odbywała
się w oparciu o przygotowany wcześniej regulamin
określający szczegółowo kryteria. Każdy z projektów
mógł otrzymać maksymalnie 295 punktów. Spośród
propozycji złożonych przez organizacje działające w
Gminie Dębno najlepiej wypadł projekt przygotowany
przez UKS „Olimpia” w Biadolinach Szlacheckich.
Dofinansowanie przyznano ponadto jeszcze pięciu innym wnioskom, a trzy projekty nie zyskały uznania w
oczach komisji.
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(p)

4.Wniosek ,,£ysogórskie przygody
ekologiczne” z³o¿ony przez Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi £ysogórskiej ,,KRAKUS”. Otrzyma³ on 159
na 295 mo¿liwych punktów. Projekt zosta³ dofinansowany kwot¹
5.000 z³.
5.Wniosek ,,Hollywood - mini kino”
z³o¿ony przez Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Oddzia³ Biadoliny.
Otrzyma³ on 156 na 295 mo¿liwych
punktów. Projekt zosta³ dofinansowany kwot¹ 5.000 z³.
6.Wniosek ,, Wschodz¹ce gwiazdy
naszej estrady” z³o¿ony przez Radê
So³eck¹ w NiedŸwiedzy. Otrzyma³
on 150 na 295 mo¿liwych punktów. Projekt zosta³ dofinansowany
kwot¹ 5.000 z³.

WYDARZENIA

Bezpieczniej przy drogach

Piesi z chodnikami
Grubo ponad 2,5 km nowych
chodników powstanie w
najbli¿szym czasie na terenie Gminy Dêbno. W przypadku niektórych odcinków
og³oszono ju¿ przetarg na
wykonanie prac, w dwóch
so³ectwach trwaj¹ prace
przygotowawcze.
W tym roku z nowych chodników cieszyć się będą mieszkańcy pięciu sołectw.
Pieniądze na ich wykonanie są już zapisane w budżecie, gotowa jest dokumentacja, a w chwili zamykania tego numeru
„Życia” przygotowywano się do ogłoszenia przetargu. Prace, które w jego wyniku zostaną wykonane, obejmą Łoniową,
Doły, Porąbkę Uszewską i Biadoliny Szlacheckie. W sumie w tych sołectwach powstanie 450 metrów nowych chodników.
Wcześniej ułożono już 100 metrów chodnika w Niedźwiedzy, a w Łysej Górze wy-

mieniono płyty chodnikowe na kostkę
brukową.
W przypadku chodników budowanych
przy drogach powiatowych połowę kosztów inwestycji poniesie starostwa brzeskie zgodnie z zawartą w tej sprawie
umową pomiędzy samorządami. Chodniki
przy drogach gminnych finansowane będą
w całości z własnego budżetu.
W dalszym etapie planowana jest budowa chodników w Jastwi i Sufczynie. W
Jastwi przygotowywana jest dokumentacja na budowę kilometrowego odcinka
prowadzącego od krajowej „czwórki” w
głąb wsi. W Sufczynie zlecono z kolei przygotowanie map i opracowanie projektu
chodnika, którego długość wyniesie także prawie kilometr.
Jednym z głównych motywów realizacji tych inwestycji są względy bezpieczeństwa. Chodniki w pierwszej kolejności
budowane są tam, gdzie jest największe
natężenie ruchu samochodów i pieszych.
- Pod uwagę bierzemy zwłaszcza te odcinki, z których korzystają dzieci w drodze do szkół – wyjaśnia Antoni Brachucy,
zastępca wójta gminy.
(pg)

Pocz¹tek
renowacji?
Łaskawym okiem spojrzało Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na parafię w Porąbce Uszewskiej. Jej wniosek o
dofinansowanie prac przy przygotowaniu
dokumentacji do prac konserwatorskich został zaakceptowany. Oznacza to, że parafia
otrzyma wsparcie w wysokości prawie 35 tys.
zł. Dzięki temu będzie można zlecić prace
dokumentacyjne, które otworzą drogę do
renowacji zabytkowego kościoła.

Sukcesy gimnazjalistów z Sufczyna

DOWODY INFORMATYCZNEJ POTÊGI
Sukcesy w informatycznych konkursach międzynarodowych, wojewódzkich i regionalnych to efekt tegorocznej pracy gimnazjalistów z Sufczyna. Tomasz Przeklasa i Kamil Wojnicki z dobrym skutkiem rywalizowali w polskiej edycji międzynarodowego konkursu „Bóbr”, Małopolskim
Konkursie Informatycznym „Instal” i
regionalnym konkursie przygotowanym przez Zespół Szkół Licealnych i
Technicznych w Wojniczu.
„Bóbr” czyli powołany do życia w 2004 roku
na Litwie międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej szczególne powody
do radości przyniósł Kamilowi Wojnickiemu.
W kategorii „junior” dla gimnazjalistów zajął
III miejsce i na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mógł uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów.
W Małopolskim Konkursie Informatycznym „Instal”, który w tym roku po raz pierwszy przeprowadzany był jako konkurs przedmiotowy, który laureatom daje możliwość
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej niezależ-

nie od wyników egzaminu gimnazjalnego,
dał satysfakcję przede wszystkim Tomaszowi Przeklasie. W rywalizacji wymagającej
m.in. znajomości edytora tekstu, arkusza
kalkulacyjnego, programowania w języku
Logo, tworzenia stron internetowych w
HTML, algorytmiki oraz ogólnej wiedzy informatycznej poradził sobie na tyle dobrze,
by znaleźć się w gronie laureatów. Jako jedyny reprezentował powiat brzeski w uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania zaświadczeń laureata oraz nagród, która odbyła się w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1

w Krakowie. Kamil Wojnicki tym razem cieszył się z awansu do finału.
Konkurs informatyczny organizowany
przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu przyniósł sukces zarówno
Tomaszowi Przeklasie jak i Kamilowi Wojnickiemu. Pierwszy z nich okazał się najlepszy, a Kamil zajął III miejsce.
Do wszystkich konkursów uczniowie
przygotowywali się pod kierunkiem Barbary Niedzielskiej, która otrzymała podziękowanie od przedstawiciela krakowskiego ku(s)
ratorium.

maj - czerwiec 2008, ¯ycie Gminy Dêbno
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Pogoda nie³askawa dla stra¿aków

JUBILEUSZ W POR¥BCE
Z udzia³em parlamentarzystów i przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych odbywa³y siê
uroczystoœci 120-lecia OSP
Por¹bka Uszewska. Stra¿acy
najpierw podziêkowali Bogu
za opiekê, potem odebrali
odznaczenia i nagrody za
dotychczasow¹ pracê, ¿eby na
koniec dobrze siê zabawiæ.
Rocznicowe obchody rozpoczęła msza
święta polowa przed Grotą Najświętszej
Marii Panny. Zameldowali się tam strażacy
nie tylko z Porąbki, ale z całej gminy. Wszyscy w galowym umundurowaniu i ze sztandarami dziękowali za lata pracy w zdrowiu i
możliwość kontynuowania strażackich tradycji już od ponad wieku. Sami też usłyszeli
podziękowania z ust kaznodziei, który przy
okazji przypominał, że powinnością strażaka jest bezinteresowna służba.
Te słowa powtarzano tego dnia jeszcze
wielokrotnie na stadionie Victorii Porąbka Uszewska, który 3 maja posłużył za
arenę jubileuszowych obchodów, gratulacje składali koledzy-strażacy, poseł Jan
Musiał, a także starosta Ryszard Ożóg i
wójt Grzegorz Brach, który tym razem
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samotnie reprezentował gminę. Jego zastępca Antoni Brachucy jako strażakochotnik występował przede wszystkim
w roli gospodarza. Była ona tym przyjemniejsza, że znalazł się w gronie specjalnie
uhonorowanych fajermanów. W kolejce po
nagrody, wyróżnienia i listy pochwalne
ustawiło się 32 druhów. Decyzję o przyznaniu im prestiżowych odznaczeń podejmowały władze krajowe, wojewódzkie lub
powiatowe OSP.
Potem można było już rozluźnić krawaty i odetchnąć. Najpierw przy dźwiękach muzyki granej przez strażacką orkiestrę z Łysej Góry, potem przy popisach
zespołu wokalnego z tego samego sołectwa. W finale na estradzie pojawiła się
gwiazda wieczoru: zespół SLANG znany
z bardzo dobrych wykonań coverów rockowych piosenek. Atutem grupy był
zwłaszcza wokalista z racji szczególnych
umiejętności naśladowania różnych wykonawców zwany małpą. W Porąbce wcielał się głównie w role wokalistów takich
zespołów jak m.in. Perfect czy Dżem. Części widowni, która ulokowała się pod
sceną podrygując w rytm muzyki, najwyraźniej przypadło to do gustu. Większość
czekała jednak na zapowiadaną na koniec
zabawę taneczną. Z chwilą jej rozpoczęcia tradycyjnie wzrosła frekwencja, a najbardziej wytrwali kończyli świętowanie
drugiego dnia.
W zamyśle organizatorów miał on być
najbardziej atrakcyjny dla dzieci. Nie był,
bo pogoda na to nie pozwoliła. Zaplanowane na niedzielę zmagania sportowe,
pokazy taneczne i wokalne, a także pre-
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zentację ratownictwa technicznego trzeba było odłożyć na inną okazję. Przy rzęsiście padającym deszczu nie miał też sensu pokaz sztucznych ogni ani plenerowa
dyskoteka.
(p)

O JEDNOSTCE
Do OSP Por¹bka Uszewska nale¿y
dziœ 76 osób, wœród których jest szeœciu stra¿aków-seniorów. W sk³ad jednostki wchodz¹ dwie dru¿yny m³odzie¿owe mêskie oraz jedna dru¿yna m³odzie¿owa damska. Nale¿¹ do nich
osoby, które nie ukoñczy³y jeszcze 18
roku ¿ycia.

WYDARZENIA

ODZNACZENI
Z³oty Medal Zwi¹zku: Józef Brachucy
Medal „Chomicza”: Stanis³aw Bodzioch
Z³oty Medal „Za zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Jan Gurgul
Srebrny Medal „Za zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Janusz Wojtowicz, Kazimierz
Pa³ucki
Br¹zowy Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Renata Szel¹g, Marek Hawry³ko, Dariusz Pabian, Józef Przybylski
Odznaka „Wzorowy Stra¿ak”: Jolanta
Ogar, Joanna Baca, Katarzyna Wojtowicz, Jan Mleczko, Andrzej Baca, Mieczys³aw Pa³ucki, Bogus³aw Wójcik, Stanis³aw Chlupka, Pawe³ Kural, Wojciech
Wojtowicz, Piotr Kopytko, Miros³aw Bodzioch
List pochwalny Zarz¹du Krajowego
ZOSP RP: Tadeusz Jedynak, Antoni Brachucy, Augustyn Batko, Kazimierz Tobo³a, Jan Pa³ucki
List pochwalny Zarz¹du Powiatowego
ZOSP RP: Stanis³aw Wróbel, Adam Jedynak, Stanis³aw Pa³ucki, Stanis³aw Wójcik, Adam Chlupka, Tadeusz Mleczko

Rozmowa z Kazimierzem Pa³uckim, naczelnikiem OSP Por¹bka Uszewska

Cieszymy siê szacunkiem
- Przy takim jubileuszu to pewnie ró¿ne rzecz marz¹
siê cz³owiekowi…?
- Ja mam dwa marzenia: rozbudowa remizy i nowy samochód bojowy. No i jest te¿ trzecie, ¿eby wiêcej m³odzie¿y siê
do nas garnê³o.
- Teraz nie ma zainteresowania?
- Nie, jest, ale sporo ludzi wyje¿d¿a zagranicê do pracy i te
ubytki trzeba jakoœ ³ataæ. Dlatego potrzebujemy wiêcej
m³odych.
- Stra¿ mo¿e byæ dzisiaj atrakcyjn¹ ofert¹ dla m³odych? Maj¹ wiele zajêæ do wyboru…
- Z dzia³alnoœci w stra¿y ¿adnych profitów nie ma, nikt
niczego w sensie jakichœ korzyœci oczekiwaæ nie mo¿e. Jest
to zajêcie hobbystyczne wynikaj¹ce z poczucia, ¿e warto
coœ robiæ dla innych bezinteresownie. U nas najwyraŸniej
to poczucie jest, bo nie narzekamy na brak m³odych. Zainteresowanych przynale¿noœci¹ do stra¿y jest wielu.
- Mo¿e to rola tradycji?
- Prawdopodobnie tradycja ma tu du¿e znaczenie, bo u nas
do stra¿y nale¿y siê z pokolenia na pokolenie. Dziœ w stra¿y
s¹ ju¿ razem wnuki i dziadkowie. Przywi¹zania do stra¿y i
nawyku pracy spo³ecznej nabiera siê w rodzinie. Ale liczy siê
te¿ szacunek spo³eczny, jakim ciesz¹ siê stra¿acy.
- Przed laty by³o to zwi¹zane z czêstymi wyjazdami do po¿arów. Teraz jest ich jednak zdecydowanie
mniej…

- Wci¹¿ jednak pracy potrzebnej ludziom nie brakuje. Teraz mamy klêski ¿ywio³owe: powodzie, wichury… Wczeœniej to siê tak czêsto nie zdarza³o. Poza tym wyje¿d¿amy
tak¿e do wypadków i zajmujemy siê ratownictwem medyczny. Czêsto udzielamy pierwszej pomocy poszkodowanym.
- Mimo bezinteresownej pracy bez pieniêdzy trudno siê obejœæ, bo utrzymanie stra¿y kosztuje. Sk¹d
macie pieni¹dze na to?
- Ostatnio zastrzykiem finansowym dla nas s¹ wp³aty w
ramach odpisu od podatku. Jesteœmy jedyn¹ jednostk¹ w
gminie, które ma status organizacji po¿ytku publicznego
i mo¿e z tej mo¿liwoœci korzystaæ.
- To znacz¹ce wp³aty?
- Z roku na rok s¹ coraz wiêksze. Uproszczenie procedury
z tym zwi¹zanej na pewno nam sprzyja. Poza tym sami
sobie finansujemy to, co musimy no i wnosimy te¿ swoj¹
pracê.
- Ale rozbudowa remizy to powa¿na inwestycja.
Nie da siê jej chyba doprowadziæ do koñca tylko si³¹
entuzjazmu i zaanga¿owania stra¿aków…
- Ka¿dy z nas ma jakiœ zawód i tak siê sk³ada, ¿e w wielu
wypadkach mo¿emy te nasze umiejêtnoœci zawodowe wykorzystaæ przy budowie. Dzisiaj czêœæ pracy mamy ju¿ za
sob¹. Stoj¹ filary i bêdziemy chcieli zalaæ wkrótce strop na
pierwszym poziomie. W przysz³oœci liczmy na to, ¿e ten roz-

budowany obiekt bêdzie dla nas Ÿród³em dochodów. Bêdzie go mo¿na wynaj¹æ na przyk³ad na wesela czy imprezy firmowe.
- Dzisiaj wymagania klientów s¹ znacznie wy¿sze
ni¿ przed laty…
- Dlatego obiekt bêdzie spe³nia³ dzisiejsze standardy. Wierzymy, ¿e zainteresowanie nim bêdzie i postaramy siê sfinalizowaæ budowê tak szybko jak bêdziemy w stanie.

maj - czerwiec 2008, ¯ycie Gminy Dêbno
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Œwiêto Patrona w Dêbnie

Œladem
naczelnika
Z udziałem przedstawicieli
władz oświatowych i samorządowych obchodzono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie tradycyjne Święto Patrona. Jak zwykle była to okazja do tego, by pokazać uczniom, że warto iść śladem naczelnika Tadeusza Kościuszki.

Konkurs w Sufczynie ju¿ po raz czwarty

RECYTACJA
NA POZIOMIE

Bohater Polski i Stanów Zjednoczonych, który od 44 lat patronuje szko-

Trzydziestu jeden uczestników z dziewiêciu szkó³ gminy Dêbno wziê³o udzia³ w IV edycji konkursu recytatorskiego „poezja jest jak obraz”, który odby³ siê w Zespole Szkó³ w Sufczynie. Poziom konkursu by³ w tym roku na tyle wysoki, ¿e
jurorzy we wszystkich kategoriach przyznali po dwie pierwsze nagrody.
W Sufczynie o nagrody ufundowane
przez Dębińskie Centrum Kultury rywalizowali recytatorzy wyłonieni w eliminacjach gminnych. Każdy z nich interpretował wybrany przez siebie fragment poezji
i prozy. W tej pierwszej kategorii szczegól-

nie dużą popularnością cieszyły się utwory : J. Tuwima, J. Brzechwy, A. Mickiewicza, Ks. J. Twardowskiego, a w prozie dominowały utwory współczesnych pisarzy i
klasyków literatury młodzieżowej.
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Jurorzy (Grzegorz Janiszewski, aktor
tarnowskiego teatru i przewodniczący jury,
Bernadeta Malec - bibliotekarz i Kinga Dulęba – nauczycielka j.polskiego w Zespole
Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie) poziom
prezentacji ocenili jako wysoki. Najlepszy
dowód, że we wszystkich kategoriach wiekowych przyznano po dwa pierwsze miejsca. Wśród najmłodszych najlepsze okazały
się: Patrycja Duda ze Szkoły Podstawowej
w Łysej Górze i Patrycja Smoleń z Zespołu
Szkół w Sufczynie. Miejsce II zdobyła Klaudia Gadzina z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej, a III - Olga Kowal ze Szkoły Podstawowej w Maszkienicach. Jury wyróżniło
Justynę Kądziołkę z Maszkienic.
W kategorii obejmującej uczniów z klas
IV – VI, gdzie konkurencja była największa, górą były dwie reprezentantki szkoły z Biadolin Szlacheckich: Paulina Gala i
Gabriela Gąsiorek, a kolejne miejsce przypadło Ewelinie Gaweł z PSP w Łysej Górze. Trzecia była Klaudia Kubik z Sufczyna. Anna Gurgul ze szkoły w Dębnie
otrzymała wyróżnienie. Najlepszymi
wśród gimnazjalistów okazali się Klaudia
Wodka z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej
i Kamil Wojnicki z Zespołu Szkół w Sufczynie. Miejsce II wywalczył Łukasz Wojnicki z Sufczyna

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2008

(pg)

le, wspominany był tego dnia wielokrotnie. Do jego patriotycznej postawy nawiązywał ksiądz Marian Majka
w kazaniu podczas mszy świętej roz-

poczynającej uroczystości, o jego życiu
i działalności mówiła dyrektor szkoły
Małgorzata Przepiórka. Swojego patrona prezentowały wreszcie dzieci w
specjalnie na tę okoliczność przygotowanym programie. Potem były jeszcze
pokazy specjalne taneczno-teatralne,
mnóstwo dobrej zabawy i wiele okazji
do wspomnień.
(p)

EDUKACJA

Olimpijski konkurs

Nasi wœród najlepszych
Z udzia³em polskich olimpijczyków odbywa³ siê w Zespole Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej VI fina³ Miêdzypowiatowego Konkursu Wiedzy o
Olimpiadach pod has³em
„Pekin 2008”. Zwyciê¿y³a
Angelika Cholewa z gimnazjum w Gromniku, na drugim
miejscu uplasowa³ siê Klaudiusz Turek z gimnazjum nr 2
w Brzesku, a trzeci by³ Patryk Gurgul z Woli Dêbiñskiej.
Spośród 164 gimnazjalistów uczestniczących w eliminacjach szkolnych do finału zakwalifikowano 18 najlepszych. W
pierwszym etapie finaliści rozwiązywali
test, w którym sprawdzono ich wiedzę z
historii olimpizmu. Musieli w nim między
innymi odpowiedzieć na pytania „ Co oznacza słowo gimnazjon”, „ Kiedy powstał
Polski Komitet Olimpijski”, „Kto był
pierwszym przewodniczącym MKOL”,„ Z
jakich konkurencji składa się kombinacja
norweska”. Do drugiego etapu dopuszczono już tylko osiem osób. Czekały na nich
zadania w formie multimedialnych pre-

zentacji, które rozwiązywali poprzez
ustną odpowiedź. Na najlepszych czekały
nagrody w postaci wieży stereofonicznej,
odtwarzaczy MP3 oraz piłki z autografem Grzegorza Lato, o który postarał się
organizator konkursu, dyrektor ZS w
Porąbce Uszewskiej Tomasz Gurgul.
Zaciętej rywalizacji gimnazjalistów
przyglądali się niecodzienni goście,
wśród których znaleźli się: profesor Zbigniew Porada, sekretarz Małopolskiej
Rady Olimpijskiej, autor wielu publikacji na temat olimpizmu, Barbara Ślizowska, medalistka olimpijska w gimnastyce, wiceprezes Małopolskiej Rady Olimpijskiej, trenerka kadry narodowej i sę-

dzia międzynarodowy oraz Honorata
Mroczek – Marcińczuk, uczestniczka
olimpiady w Melbourne.
(p)

Matematyka sprawia k³opoty

Gdzie s¹ te dane?
Trzynastu uczniów z siedmiu
szkół Gminy Dębno wzięło udział
w VII Gminnej Małej Olimpiadzie Matematycznej dla klas IIII. Najlepiej z konkursowymi
zadaniami poradziła sobie Aleksandra Bączek z Łysej Góry, która uzyskała 24 punkty.

Konkurs przygotowany przez Lucynę Muchę składał się z trzech części. Uczniowie ze szkół w Woli Dębiń-

WYNIKI
I miejsce - Aleksandra B¹czek,
£ysa Góra
II miejsce - Dominik Kutek,
Sufczyn
III miejsce - Kinga Zych,
Por¹bka Uszewska
IV miejsce - Adrianna Sacha,
Biadoliny Szlacheckie
V miejsce - Kamila Gadzina,
Wola Dêbiñska
skiej, Łysej Górze, Dębnie, Biadolinach Szlacheckich, Jaworsku, Sufczynie i Porąbce Uszewskiej mieli do roz-

wiązania test wyboru, w którym do rozwikłania było osiem
zadań, musieli rozwiązać dwa zadania tekstowe oraz ułożyć treść do podanego równania. Mieli na to 60 minut.
Mimo że w opinii autorki konkursowych zadań nie były
one zbyt trudne, to jednak uczestnikom sprawiły sporo
problemów. Do maksymalnej liczby 31 punktów nawet
najlepszym sporo brakowało. Tradycyjnie najwięcej kłopotów sprawiły zadania tekstowe, przy rozwiązywaniu
których gubiono wiele punktów. – Najwięcej problemów
było z ustaleniem danych i szukanych. Obowiązujące dziś
zeszyty ćwiczeń i podręczniki nie przygotowują do tego
najlepiej – ocenia Lucyna Mucha.
(p)
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Literacka rywalizacja w £oniowej

Mistrzowie lektury
Dzieci z dziewięciu szkół naszej
gminy wzięły udział w II Gminnym
Konkursie Czytelniczym „Lubię i
umiem czytać” dla klas I-III zorganizowanym przez PSP im. Jana Pawła
II w Łoniowej. Najlepiej w tej rywalizacji zaprezentował się zespół ze
szkoły w Łysej Górze, a na miano
Gminnego Mistrza Pięknego Czytania zapracowała Dominika Kabat ze
szkoły w Jaworsku.

Czteroosobowe zespoły wstawiły szkoły w Dębnie, Łysej Górze, Niedźwiedzy, Łoniowej, Porąbce Uszewskiej, Maszkienicach, Jaworsku, Łoniowej i Biadolinach Szlacheckich. Do konkursu przystąpiło łącznie 36
uczniów, którzy w tym roku rywalizowali pod hasłem „Bohaterowie naszych lektur”. Do wykonania mieli różne zadania, które na rozmaite sposoby sprawdzały znajomość obowiązujących w konkursie lektur. Do rozwiązania były m.in. krzyżówki, uzupełnianki, zgadywanki… W drugiej części losowano utwór literacki, które następnie należało jak najlepiej zaprezentować. W ocenie organizatorów dzieci z zadaniami poradziły sobie naprawdę dobrze. – Do tego
stopnia, że wyłonienie zwycięzcy było niezwykle trudne – mówiła Stanisława Greń
czuwająca nad przebiegiem konkursu.

Komisja konkursowa mimo to sobie poradziła wskazując drużynę z Łysej Góry jako
zwycięzców zmagań, które pod swoją
opieką miała Zuzanna Sztabińska. Indywidualnie najwięcej powodów do zadowolenia miała Dominika Kabat, która wraz
ze swoim opiekunem Moniką Drużkowską
wyjechała z Łoniowej z tytułem „Gminnego Mistrza Pięknego Czytania”. Dla najlepszych były nagrody książkowe, a dla
wszystkich dyplomy uczestnictwa.
(p)

Sposób na popularyzacjê czytania

KSI¥¯KA Z PLAKATU
Trzydzieœci piêæ prac nades³ano na III
edycjê Miêdzyszkolnego Konkursu
Czytelniczo-Literackiego „Czytaj –
do³aduj wyobraŸniê” zorganizowanego przez Zespó³ Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej i Dêbiñskie Centrum
Kultury. Plastyczne prace polecaj¹ce
lektury godne przeczytania przygotowali uczniowie z siedmiu szkó³ naszej
gminy.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach
wiekowych. Osobno oceniano plakaty przygotowane przez uczniów z klas I-III i z klas
IV-VI. Wśród rekomendowanych lektur niektóre tytuły pojawiały się szczególnie często. Największą popularnością cieszył się
„Kubuś Puchatek”, „Tajemniczy ogród”,
„Mały Książę” oraz „Karolcia”. Konkursowemu jury (Joanna Wróbel – bibliotekarka
Biblioteki Publicznej w Dębnie, Dorota Kołodziej – plastyk i Małgorzata Dudowicz –
nauczyciel nauczania zintegrowanego) efekty pracy dzieci najwyraźniej bardzo się spodobały. Nagrodzono ogółem 15 prac. - Niech
osiągnięty sukces mobilizuje was do dalszego obcowania z książką oraz udziału w podobnych konkursach i zdobywania coraz lepszych miejsc – życzyła dzieciom Dorota
Kołodziej.
(n)
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WYNIKI: klasa I-III
I miejsce - Adam Klimek (Jaworsko)
II miejsce - Magdalena B¹ba (£ysa Góra)
oraz Kamil Imio³o (Jastew)
III miejsce - Paulina Wójcik (£ysa Góra)
oraz Rados³aw Batko
(Wola Dêbiñska)

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2008

WYNIKI: klasa IV-VI
I miejsce - Anna Gurgul (Dêbno)
II miejsce - Dominika Bujak (£ysa Góra)
i Karolina Bodura (Dêbno)
III miejsce - Justyna Koloch (Por¹bka
Uszewska) oraz Dawid Potêpa
(Dêbno)

EDUKACJA

Mamy specjalistów od krakowskiego renesansu

Skromna frekwencja

Wspania³a siódemka Malowana
nauka

Pamiątkowe
zdjęcie tym
razem było
szczególnie
przyjemne.

Siedmioro gimnazjalistów z Zespo³u
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej znalaz³o siê w
gronie laureatów Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy „Renesans w Krakowie”.
Joanna Kutek wywalczy³a trzeci¹ nagrodê, a na wyró¿nienia zas³u¿yli: Klaudia Wodka, Micha³ Ryba, Natalia G¹siorek, Anna Dru¿kowska, Joanna
Kuraœ i Anna Pietrzycka.
Wynik uzyskany przez uczniów ZS w Woli
Dębińskiej cieszy tym bardziej, że rywale

byli mocni. Szczególnie trudnymi przeciwnikami byli uczniowie szkół z Krakowa, którzy jako mieszkańcy tego miasta poznają
jego historię już od najmłodszych lat mogąc
konfrontować wiedzę uzyskaną z lektury z
tym, co oglądają w mieście.
Dorota Batko przygotowująca uczniów do
konkursu, pracy miała sporo. Zagadnienia
konkursowe wymagały szerokiej wiedzy: od
znajomości wydarzeń historycznych poprzez
naukę, sztukę i architekturę aż do stroju
polskiego w XVI wieku i szczegółowej znajomości konkretnych zabytków Krakowa.
(n)

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
I. Europa w dobie Renesansu
(z wyeksponowaniem Polski i Krakowa)
1. najwa¿niejsze wydarzenia historyczne i
artystyczne
2. kultura, nauka, sztuka, architektura
II. Renesansowy Kraków
1. kultura i sztuka dworu ostatnich Jagiellonów
2. strój polski w XVI wieku
3. zabytki:
* Wawel:
Zamek - renesansowe elementy architektury i dekoracji
Komnaty - renesansowe, Skarbiec - korona grobowa Zygmunta I, sanda³y koronacyjne Zygmunta Augusta, miecz króla Zygmunta I Starego, wystawa „Wawel zaginiony” - kafle pieców renesans.
* Katedra na Wawelu:
Kaplice - króla Jana Olbrachta, Zygmuntowska, bpa Jana Konarskiego, bpa Filipa
Padniewskiego, bpa Andrzeja Zebrzydowskiego, Mariacka (Stefana Batorego)
Nagrobki - baldachim nad gotyckim nagrobkiem króla W³adys³awa Jagie³³y, p³yta epitafijna kardyna³a Fryderyka Jagielloñczyka,

Tylko trzy szkoły z naszej gminy przystąpiły do gminnego etapu X edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „112 w
trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie”. Nagrody trafiły głównie do
gospodarzy, którzy frekwencyjnie zdominowali konkurs.
Cel konkursu od lat jest ten sam. Chodzi o
utrwalenie w świadomości uczniów stosunkowo nowego numeru alarmowego i wyrobienie
u dzieci odpowiednich reakcji na okoliczność
różnego rodzaju wypadków, do których dochodzi nie tylko w domu i na drodze, ale także nad
wodą czy na placu zabaw. Konkurs zwraca też

zachowane o³tarze renesansowe - dawny
o³tarz g³ówny (obecnie w Bodzentynie) i o³tarz w Kaplicy Zygmuntowskiej
* Muzeum Historyczne Miasta Krakowa:
zabytki z³otnictwa renesansowego: srebrny kur
* Biblioteka Jagielloñska:
zachowane zabytki piœmiennictwa i iluminatorstwa renesansowego: Kodeks Baltazara Behema
* Muzeum Czartoryskich:
dzie³a malarstwa renesansowego: Dama z
gronostajem, Portrety rodziny Jagiellonów
* Ulica Kanonicza:
kamienice nr 18 i 21 (portale)
* Koœció³ OO Dominikanów:
Kaplica Myszkowskich, p³yta epitafijna Filipa Buonacorsi zw. Kallimachem
* Rynek G³ówny:
Sukiennice (dodane w XVI w.elementy architektury renesansowej)
Koœció³ Mariacki: Cyborium Jana Marii Padovano, p³yty nagrobne Seweryna i Zofii Bonerów, nagrobki Montelupich i Cellarich
* Klasztor Franciszkanów:
kru¿ganki - portret biskupa Piotra Tomickiego

uwagę na takie zagrożenia jak powodzie, katastrofy ekologiczne i budowlane.
Mimo że zasady bezpieczeństwa to problem,
który do błahych nie należy, konkurs nie cieszył się zbyt dużym wzięciem. Organizatorzy
gminnych eliminacji - Zespół Szkół w Woli
Dębińskiej oraz Dębińskie Centrum Kultury
- w tym roku oceniali prace nadesłane przez
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie,
Zespól Szkół w Sufczynie i Zespól Szkół w
Woli Dębińskiej. Spośród 28 prac postanowiono nagrodzić po 5 prac w trzech kategoriach.
One też uzyskały tym samym przepustkę do
rywalizacji na szczeblu powiatu.
(n)
Nagrodzeni: I grupa 6 – 8 lat:
1. Daniel Kos - Wola Dêbiñska
2. Anita Rajczak -Sufczyn
3. Klaudia Nosek - Dêbno
4. Gabriela Sacha - Dêbno
5. Bart³omiej Bugaj - Wola Dêbiñska
Nagrodzeni: II grupa 9 – 12 lat:
1. Monika Koczwara - Wola Dêbiñska
2. Katarzyna Karaœ - Wola Dêbiñska
3. Patrycja Hebda - Wola Dêbiñska
4. Monika Jarosz - Wola Dêbiñska
5. Paulina Faron - Wola Dêbiñska
Nagrodzeni: III grupa 13 – 16 lat
1. Agnieszka Mucha - Wola Dêbiñska
2. Sylwia Gomularz - Wola Dêbiñska
3. Sabina Ciê¿ad³o - Wola Dêbiñska
4. Tobiasz Folak - Wola Dêbiñska
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TEMAT NUMERU

Szko³a w £ysej Górze ma 60 lat!

POMNIK DLA PROFESO
Kilkaset osób wziê³o udzia³
w uroczystoœciach jubileuszu
60-lecia Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze. Jeden z
absolwentów wykorzysta³
okazjê, by publicznie zaproponowaæ uhonorowanie
za³o¿yciela szko³y prof.
Franciszka Mleczki poœwiêcon¹ mu specjaln¹ tablic¹
lub pomnikiem.

Wiesław Woda) i przedstawiciele samorządu (przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga, starosta Ryszard Ożóg, burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka).
Równolatek szkoły poseł Wiesław Woda
życząc jej kolejnych lat zaproponował aktualnym uczniom prezent w postaci wycieczki do Sejmu. – Tam zastanowimy się,
kto z was będzie posłem z Łysej Góry –
żartował nawiązując do parlamentarnej
działalności Franciszka Mleczki. Założyciel szkoły był zresztą tą osobą, którą w
kontekście jubileuszu wymieniano najczęściej podkreślając jego zaangażowanie w
społeczną pracę. – Bez niego nie byłoby
nas dzisiaj tutaj – przypominał wszystkim Józef Pabian, który przed laty opusz-

Spotkanie z udziałem uczniów, nauczycieli i absolwentów, a także zaproszonych
gości, rozpoczęła msza święta w kościele
parafialnym. Potem w wypełnionej do
ostatniego miejsca sali gimnastycznej był
czas na wspomnienia i gratulacje. O historii szkoły, która w ciągu 60 lat istnienia zapracowała na miano jednej z najlepszych szkół zawodowych w kraju mówiła
dyrektor szkoły Maria Piela. Gratulacje
za dotychczasowe osiągnięcia składali parlamentarzyści (posłowie Edward Czesak i

W OCZACH ABSOLWENTÓW
Janina Wajdzik, ukoñczy³a szko³ê 36 lat temu
Przede wszystkim bardzo żałuję, że już nie ma
technikum ceramicznego. Patrzę na dzisiejsze wyroby
prezentowane na wystawie, ale to wszystko są odlewy.
Myśmy robili wszystko ręcznie, każdy egzemplarz był
niepowtarzalny. Mnóstwo tego szło wtedy na eksport,
głównie do Francji…
Osobiście bardzo dużo się tutaj nauczyłam. Przez
wiele lat w pracy zawodowej korzystałam ze zdobytych tutaj kwalifikacji, dopiero po likwidacji zakładu
w Bogucicach musiałam zmienić branżę.
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czał mury placówki w Łysej Górze.
Obecnemu kierownictwu szkoły zaproponował publicznie podjęcie inicjatywy uhonorowania pierwszego dyrektora szkoły pamiątkową tablicą
lub pomnikiem. – Jeśli taki komitet
powstanie, to proszę mnie do niego
zapisać jako pierwszego.
Okazji do wspomnień absolwenci mieli
więcej. Oglądając wystawę prac absolwentów szkoły (ceramika, malarstwo, fotografia) przed oczami stanęły dawne
warsztaty i ceramiczne cuda, która powstawały podczas zajęć. – Wszystko to
była robota ręczna, nie to, co teraz – komentowała Janina Wajdzik, która absolwentem szkoły jest od 36 lat. Potem przy
grillu można było usiąść z kolegami i koleżankami, by choć na chwilę cofnąć się o
kilkadziesiąt lat i pogadać o dawnych, dobrych czasach.
(g)

Powiedzieli

TEMAT NUMERU

Ryszard O¿óg, starosta brzeski
Chciałbym serdecznie pogratulować w murach tej szkoły absolwentom, którzy zostawili tu wiele serca. PRL zostawił po sobie wiele
złego, ale były też pozytywy. Jednym z nich
jest edukacja. W tym okresie powstało wiele
szkół tysiąclatek w takich miejscach, w których wcześniej ich nie było, co wielu dzieciom umożliwiło kształcenie. Szkoła w Łysej
Górze jest tego przykładem. Na owe czasy było
to dobre posunięcie. Mam nadzieję, że te sześćdziesiąt lat dobrze rokuje na przyszłość i że
szkoła będzie dalej dobrze funkcjonować.

Edward Czesak, pose³ PiS
Jest dla mnie honorem i zaszczytem zaproszenie na tę uroczystość. Składam zatem najserdeczniejsze życzenia na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich nauczycieli, uczniów i absolwentów tej szkoły. Jest to miejsce, w którym spotykają się ze sobą odpowiedzialność
za kształcenie młodzieży i chęć korzystania z
edukacji. Życzę wszystkim, by w tej szkole
mogli spełniać swoje marzenia.

ORA?

Wies³aw Woda, pose³ PSL
Tak się składa, że ja także mam 60 lat i cieszę
się, że razem możemy obchodzić ten jubileusz. To dowód, że mamy się dobrze i jesteśmy w dobrej kondycji. Chciałbym, by powrót do tradycyjnych zawodów stał się możliwy. Mija czas zachwytu nad nowoczesnymi technologiami, powraca zapotrzebowanie
na tradycyjne zawody. Młodzieży życzę, by
dzięki zdobytej tutaj wiedzy mogła obejmować najwyższe stanowiska w państwie. Jednocześnie zapraszam was na wycieczkę do
Sejmu (...).

Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska
Ta szkoła należała do najlepszych w powiecie. Zawsze było wiadomo, że prezentacje
uczniów z Łysej Góry to gwarancja wysokiego poziomu. Świadczą o tym liczne nagrody
zdobywane przez nich na różnego rodzaju
konkursach. Dlatego warto było inwestować
w tę szkołę. Mam nadzieję, że moi koledzysamorządowcy pozwolą dalej rozwijać się tej
szkole.

WSPOMNIENIA
PRACOWNIKÓW
OFERTA

Jan Mleczko,
d³ugoletni dyrektor szko³y

Kszta³cenie w szkole w £ysej Górze rozpoczê³o siê od kierunków artystycznych. By³y
wœród nich: metaloplastyka, ceramika, zdobienie szk³a, tkactwo i krawiectwo, a w
miarê up³ywu lat dostosowano je do zainteresowañ uczniów i zapotrzebowania rynku
pracy.
Od 1997 roku funkcjonuje technikum hotelarskie, od 2003 roku architektura krajobrazu. W bie¿¹cym roku szko³a proponuje
nastêpuj¹ce kierunki: technikum artystyczne ceramiczno – szklarskie, technikum hotelarskie, architektura krajobrazu, technik
spedytor, LO z rozszerzon¹ biologi¹ i chemi¹ oraz ratownictwo medyczne, a tak¿e
LO ze zwiêkszon¹ iloœci¹ godzin WF , ponadto przygotowanie do zawodów: cieœla,
krawiec, œlusarz. Do wyboru bêd¹ tak¿e klasy wielozawodowe.

Moja przygoda ze szkołą była bardzo
długa, bo zaczęła się w 1969 roku. Do
pracy przyjmował mnie Franciszek
Mleczko. Przyszedłem do niego jako
pracownik Zakładów Azotowych i
powiedziałem, że chcę zostać nauczycielem. Dał mi godziny, a ja wyboru
zawodu nauczyciela nie żałuję do
dziś.
Teraz mówi się często o szkole w
kontekście ekonomicznej opłacalności.
A ja chcę podkreślić stanowczo, że
zysk szkoły to są tacy absolwenci,
jakich szkoła wychowuje. Mam dziś
prośbę do nich: posyłajcie swoje
dzieci i wnuki tutaj, bo to nadal jest
dobra szkoła. Aby o tym mówić i
dawać tego świadectwo może warto
założyć stowarzyszenie?

Stanis³aw Pierzga,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dêbno

Ta szkoła była najlepsza nie tylko w powiecie, ale i w kraju. (…) Będziemy starać się,
aby ta szkoła tę świetność podtrzymywała w
dalszym ciągu. Jako gmina jesteśmy gotowi
wspierać szkołę na tyle, na ile pozwala nam
na to prawo i finansowe możliwości.

Urszula Blicharz, Dyrektor delegatury
kuratorium oœwiaty w Tarnowie

To dzień wielu wspomnień, dzień, w którym
spotkania z dawnymi kolegami i koleżankami pozwalają poczuć się 20-30 lat młodszymi. To szkoła, w której wyczuwa się artystyczną atmosferę. (…) Pragnę podziękować
panu staroście za to wszystko, co robi dla
szkolnictwa zawodowego. Liczę na to, że ta
szkoła będzie mogła nadal służyć młodym
ludziom.

maj - czerwiec 2008, ¯ycie Gminy Dêbno
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Przegl¹d teatralny w NiedŸwiedzy

ODWAGA NA SCENIE

Grupy teatralne z szeœciu
szkó³ wziê³y udzia³ w IX
Gminnym Przegl¹dzie Teatralnym odbywaj¹cym siê w
Publicznej Szkole Podstawowej w NiedŸwiedzy. Jurorzy
najwy¿ej ocenili prezentacjê
m³odych aktorów z Jaworska.
Tradycyjny przegląd adresowany do
uczniów szkół podstawowych przeżywał już
chwile lepsze i gorsze. Raz frekwencja jest
wyższa, innym razem w konkursowe szranki wchodzi zdecydowanie mniej zespołów.
W tym roku pod tym względem nie było najgorzej. Własne spektakle przygotowało sześć
grup. Poziom był zróżnicowany, ale też w
zamyśle organizatorów nie jest przygotowywanie profesjonalnych przedstawień. Zabawa teatrem w szkole podstawowej ma
wiele innych walorów. Występ dzieci przed
publicznością wymaga odwagi, pokonania
tremy, wiary we własne siły i sprawdzenia
swoich możliwości. Na scenie mogą te cechy
kształtować. - tłumaczą organizatorzy.
Trudno odmówić im racji. Występy ocenia
przecież jury, w którego składzie zasiadają
także zawodowi aktorzy. Tym razem w tę
rolę wcieliła się aktorka Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego Maria Zawada-Bilik, a
w pracy pomagali jej także: Grażyna Skrzekucka – metodyk z SCE Tarnów, Zuzanna
Jarek – nauczyciel języka polskiego z Woli
Dębińskiej oraz Danuta Łazarz – dyrektor
PB w Porąbce Uszewskiej. Wspólnie postanowili przyznać pierwsze miejsce dzieciom z
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PSP w Jaworsku przygotowywanym przez
Monikę Drużkowską. Tuż za nimi znalazła
się grupa z ZS w Woli Dębińskiej znajdująca
się pod opieką Małgorzaty Brzuchacz i Magdaleny Sowy, a trzecie miejsce zajęli aktorzy z PSP w Niedźwiedzy, którymi zajmowała się Krystyna Miłkowska.
Zarówno na najlepsze trzy zespoły jak i
na pozostałych uczestników przeglądu czekała nagroda w postaci wyjazdu do tarnowskiego teatru na „Towarzystwo Pana Brzechwy”. Bilety ufundowało Dębińskie Centrum Kultury. Osobno nagrodzono najlepszą
aktorkę przeglądu, którą po raz kolejny została Daria Kukla z Niedźwiedzy.
Organizatorzy zadbali, by w trakcie przeglądu nie było czasu na nudę. W przerwie
między spektaklami można było obejrzeć
wystawę poświęconą życiu i zwyczajom dzikich zwierząt. W rolę przewodnika po niej
wcielił się Marek Zawistowski, przedstawiciel koła łowieckiego.
(j)

KULTURA

Ca³a gmina czyta dzieciom

Astrid Lindgren w „zerówce”
Kolejn¹ edycjê akcji „Ca³a Polska
czyta dzieciom” rozpoczê³a Gminna
Biblioteka Publiczna w Por¹bce
Uszewskiej. W gronie specjalistów
uzgodniono, ¿e tym razem literackim
motywem przewodnim bêdzie twórczoœæ Astrid Lindgren.
W lokalu biblioteki w Porąbce spotkali się
bibliotekarze, nauczyciele i rodzice, by ustalić szczegóły i główne cele akcji. O roli czytania w wychowaniu opowiedziała Urszula
Szuster z biblioteki w Tarnowie, a nauczyciele i rodzice mogli podzielić się swoimi doświadczeniami na ten temat. Wszystko po
to, by jak najlepiej przygotować się do spotkania z dziećmi z klas „0”, do których tym
razem w głównej mierze adresowane jest
całe przedsięwzięcie. Najwięcej kontrowersji wzbudziła propozycja, by podstawowym
kanonem lektur tegorocznej akcji uczynić
książki znanej szwedzkiej pisarki Astrid
Lindgren. – niektórzy mieli wątpliwości, bo
na przykład Pippi, która jest jedną z głównych bohaterek autorki Dzieci z Bullerbyn, nie do końca prezentuje postawę
godną naśladowania. Forsująca tę propozycję Danuta Łazarz, kierownik biblioteki
w Porąbce Uszewskiej ostatecznie jednak

przekonała oponentów do takiego wyboru. – Trzeba się będzie trochę nagimnastykować, żeby wskazać na podstawie tej
literatury wartości i postawy, które warto
w życiu naśladować, ale chyba warto to
zrobić – tłumaczy. Walory twórczości
Astrid Lindgren polegają przecież m.in. na
tym, że prezentowane w jej książkach postaci nie są jednoznaczne i czytelnik często sam musi dokonać ich oceny.
O tym, jak poradzą sobie z tym zadaniem
„zerówkowicze” z Gminy Dębno przekonywać się będzie przez cały maj. W tym
miesiącu w przedszkolach i szkołach prowadzących „zerówki” odbywać się będzie

wspólne czytanie książek. W roli lektorów
wystąpią osoby publiczne znane szerzej w
gminie i poszczególnych sołectwach. – Nie
zaliczamy do akcji czytania w wykonaniu
nauczycieli, bo oni to robią niejako z zawodowego obowiązku. Chodzi o to, by dzieci
widziały, że czytają niemal wszyscy: rodzice, lekarze, księża, babcie, mamy i wszyscy
inni, którzy towarzyszą im w codziennym
życiu. Tylko wtedy akcja może mieć naprawdę mocne oddziaływanie – dodaje Danuta Łazarz.
Podsumowanie całego przedsięwzięcie
zaplanowano na 10 czerwca o g.9.30.
(g)

Malowana atmosfera

Z PÊDZLEM
NA ZAMKU
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w trzydniowym plenerze malarsko-fotograficznym odbywającym się na zamku w Dębnie. Okazją do
artystycznego spotkania była 85 rocznica pobytu na zamku grupy absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy tutaj
rozpoczynali swoją zawodowa karierę.

W tym roku z gościny zamku skorzystali uczniowie Państwowego Liceum
Plastycznego w Tarnowie i Nowym Wiśniczu oraz uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej z Tarnowa i Brzeska. Od 6 do 8 maja opanowali zamek
niemal całkowicie tworząc tu prawdziwie twórczą atmosferę. Sztalugi ustawili przed mostem, na moście, wokół zamku, a nawet poza dawnym rowem z
wodą. Część młodych adeptów malarstwa wybrała zamkowy dziedziniec lub
Sale Rycerską.
Efekty ich pracy będzie można obejrzeć 18 maja podczas wystawy poplenerowej na zamku. Tego samego dnia pokazane zostaną również niektóre dzieła artystów-uczestników pleneru sprzed 85 lat, o którym więcej piszemy na
stronie 21.
(g)
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RANKING
1
CZYTELNICZY 2
3
Lista jest przygotowywana w
oparciu o dane
statystyczne z
bibliotek publicznych znajduj¹cych
siê na terenie
Gminy Dêbno. O
kolejnoœci decyduje liczba wypo¿yczeñ.

1
2
3

KOBIETY
BIA£A MASAJKA
Corinne Hofman
¯EGNAJ AFRYKO
Corinne Hofman
ZIELONE MIASTO W S£OÑCU
Barbara Wood

`
MÊ¯CZYZNI
£OWCA DUSZ
Alex Kava
TYLKO JEDNO SPOJRZENIE
Harlan Coben
CZARNA LINIA
J.Ch. Grange

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na
podstawie liczby wypożyczonych książek
Kornelia Batko (£ysa Góra)
Marzena Korman (Por¹bka Uszewska)
Mateusz Szczecina (Por¹bka Uszewska)
Patrycja Gurgul (Por¹bka Uszewska)
Monika Brachucy (Por¹bka Uszewska)
Gabrysia Duch (Dêbno)
Kamila Kluska (Do³y)
Anna Wawryka (Sufczyn)
Ma³gorzata Dudek (NiedŸwiedza)
Ewa Kluska (£oniowa)
Jolanta Duch (Dêbno)
Zofia Rysak (£oniowa)
Dorota Batko (£ysa Góra)
Aneta Kurek (Por¹bka Uszewska)

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Jill Mansell
Katarzyna Majgier

Amelka
Książka ukazuje życie wielodzietnej rodziny w środowisku wiejskim. Podejmuje temat zderzenia się 10-letniej bohaterki z mitem sławy i nimbem popularności. Zadaje
pytanie o to, jak nie zgubić się wobec medialnego sukcesu. Nagroda literacka Kornela Makuszyńskiego.

Gotowe na miłość
Mama się zakochuje? A co na to dzieci? W pierwszej wydanej
po polsku powieści Mansell opowiada o Lottie, która na pozór
nie szuka miłości. Żyje w pięknym domu na angielskiej wsi z
dwójką cudownych (czasami!) dzieciaków, w niezłych stosunkach z eksmężem i w otoczeniu oddanych przyjaciół. A jednak,
kiedy poznaje swego nowego szefa - idealny materiał na partnera - zakochuje się w nim, i to z wzajemnością. Niestety,
dzieci Lottie nienawidzą Tylera! Na dodatek, kiedy w ich życiu
pojawia się przystojny Seb, to jego wybierają na nowego tatę.
Czy miłość trafi pod właściwy adres?

Stephanie Meyer
Eric Emmanuel Schmitt

Oskar i pani Róża
Jeśli chcecie się przekonać, jak wygląda życie
dziesięciolatka umierającego na białaczkę, który bardzo szybko dojrzewa w ostatnich dniach
swojego życia, to wypożyczcie i przeczytajcie tę
książkę niezwykłą, wzruszającą o sprawach
ważnych i trudnych, o życiu i umieraniu, o rozpaczy i nadziei. Tę książkę poleciłabym dzieciom i dorosłym, żeby mogli lepiej zrozumieć, co
może czuć umierające dziecko.
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Zaćmienie
W książce śledzimy losy
zwykłej dziewczyny Belli
Swan, o której względy, a
zarazem życie rywalizują
wampir i wilkołak. Czy
przyjaźń wygra z namiętnością? Czy miłość pokona strach? Dalszy ciąg cyklu rozpoczętego Zmierzchem i Księżycem w nowiu.

KULTURA

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Książęcy medalion

edalion z muszli
perłowej zamknięty w srebrną,
gładką oprawę z
koluchem ułatwiającym noszenie go np. na łańcuszku bądź
rzemyku to niezwykły eksponat
wśród zbiorów muzeum Zamek
w Dębnie W całości pokryty jest
delikatną reliefową płaskorzeźbą przedstawiającą scenę
pasterską. W części środkowej
siedząca postać w otoczeniu
owiec jest, być może, alegorią
Dobrego Pasterza? Zachowały
się też ślady barwnej malatury
widoczne najwyraźniej na szlaku ze stylizowanych liści, który
obiega całość kompozycji.
Umieszczony na odwrocie
muszli napis : „ Z pokoju sypialnego Wujcia Romana w Sławucie – Le Bon Pasteur z Jerozolimy” został wykonany ręką
księżnej Konstancji Sanguszkowej (1864 - 1946), ostatniej pani
na Gumniskach i wskazuje iż
chodzi tu o przedstawienie Dobrego Pasterza.
Kim był Roman Sanguszko i
skąd w jego pokoju ten niewielki przedmiot przypominający
swoją formą muszle jakie nosili
pielgrzymi podążający od czasów
wczesnego średniowiecza do
różnych sanktuariów europejskich i nie tylko?
Roman Adam Sanguszko
(1800-1881) był synem Eustachego Erazma Sanguszki i
Klementyny z Czartoryskich
z Korca. Swoje dzieciństwo spędził na Wołyniu w rodowych dobrach Sanguszków. Gdy wybuchło powstanie listopadowe mocno zaangażował się w jego sprawy organizacyjne. W tym celu
dwukrotnie udawał się do Tarnowa i Lwowa. Dostawszy się do
niewoli został osądzony i skaza-

M

ny na zesłanie, utratę majątku i
szlachectwa. Zapytany w trakcie przesłuchania o powód przystąpienia do powstania odpowiedział: ”z przekonania”.
Ta szczera odpowiedź sprawiła, iż na okrutnym wyroku
car Mikołaj I dopisał jeszcze
dwa słowa:” pieszkom, w cepi”.
Po ośmiu miesiącach marszu,
zakuty w ciężkich kajdanach
dotarł wreszcie do Tobolska.
Długo chorował, a gdy odzyskał
siły i sprawność wcielono go do
rosyjskiej armii, z którą znalazł
się aż na Kaukazie. W 1838
roku przeniesiono go do Moskwy gdzie przebywał przez
kilka lat. Uległ tam tragicznemu w skutkach wypadkowi.
Spłoszony koń zrzucił go z siodła i ciągnął po bruku. Zakończyło się to całkowitą utratą

nicę. Kontaktował się z rodziną, odbył też podróż do Ziemi Świętej, wspiął się na Górę
Karmel, zwiedził Liban a w
drodze powrotnej Rzym. Prawdopodobnie pamiątką z tej długiej podróży-pielgrzymki jest
muszla znajdująca się obecnie
w zbiorach Muzeum-Zamek w
Dębnie. Po latach rozłąki Romanowi Sanguszce udało się
powrócić do rodzinnego majątku w Sławucie. Założył tam
cukrownie, odlewnie żelaza i
inne obiekty przemysłowe, ale
przede wszystkim pomnażał
odziedziczoną po ojcu stadninę
koni arabskich. Gromadził też
stare grafiki, malarstwo głównie o tematyce historycznej,
dawną broń, powiększał bibliotekę (m.in. rzadkie wydania
Biblii z XVI w.). Zmarł w Sła-

słuchu, którego już nigdy nie
odzyskał. Od tej pory każdemu
swojemu rozmówcy podsuwał
kartkę papieru i ołówek. Po
długich staraniach otrzymał
pozwolenie na wyjazd za gra-

wucie. Wypowiedziana kiedyś z
dumą przez Romana S. deklaracja ”Z PRZEKONANIA” została przez Sanguszków przyjęta jako herbowa dewiza.
(JJ)

UWAGA, KULTURALNE LATO!
Zapowiada siê naprawdê interesuj¹ce lato pod wzglêdem imprez kulturalnych i
rozrywkowych. Dawno na terenie Gminy Dêbno nie widziano tyle znanych,
profesjonalnych zespo³ów, a liczba festynów przygotowywanych w
poszczególnych miejscowoœciach nie by³a tak du¿a. Szczegó³owy program na
najbli¿sze tygodnie zamieszczamy na stronie 28 i 29. S¹ tam tak¿e propozycje
imprez organizowanych przez Muzeum Zamek w Dêbnie w ramach jubileuszu 30
lecia istnienia. Zapraszamy do udzia³u!

Pocz¹tek
artystycznej drogi?

Plener
historyczny
Odbywający się w Dębnie plener malarski
sprzed 85 lat jest przedmiotem najnowszej publikacji kustosza Muzeum
Zamek w Dębnie Lidii
Luchter – Krupińskiej.
Autorka stara się w nim
dowieść, że z punktu widzenia historii polskiego
malarstwa było to wydarzenie o dużym znaczeniu, bo miało wpływ na
zawodową karierę wielu
wybitnych artystów.
Publikacja liczyć będzie 100
stron i 30 fotografii, wśród
których będzie 13 zdjęć barwnych. Do każdego egzemplarza dołączona będzie informacja o zaplanowanej na 18
maja wystawie na Zamku w
Dębnie, która prezentować
będzie prace artystów związanych z plenerem sprzed 85
lat, którego mecenasem był
Jan Jastrzębski, ówczesny
właściciel zamku w Dębnie.
W plenerze prowadzonym
przez znakomitego malarza
Stanisława Kamockiego
uczestniczyło 29 młodych
twórców, dla których trwające miesiąc spotkanie w Dębnie było ostatnim etapem
edukacji na krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
Niedługo potem rozpoczęli
oni samodzielne, dorosłe
życie artystyczne. Wielu tuż
po powrocie do Krakowa założyło grupę artystyczną
„K.P” czyli „Komitet Paryski” zamierzając doskonalić
swój artystyczny warsztat w
Paryżu. Inni weszli w skład
innych grup artystycznych, a
liczna grupa wywarła później
niemały wpływ na polskie
malarstwo. Wśród najbardziej
znaczących postaci Lidia
Luchter-Krupińska wymienia m.in. Marię Ritter, Hannę Rudzką, Zygmunta Waliszewskiego, Piotra Potrzebnowskiego, Mariana Szczyrbulę czy Juliusza Studnickiego.
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SKROMNA FREKWENCJA
Kolejne zawody w ramach
VI Edycji Sportowej Ligi
Gminy Dêbno odby³y siê w
Zespole Szkó³ w Sufczynie.
Tym razem punkty zdobywano w szachach i tenisie
sto³owym.
W zmaganiach przy szachownicach wziêli udzia³
przedstawicieli tylko piêciu
dru¿yn. Zawodnicy rywalizowali systemem ka¿dy z
ka¿dym, a najlepiej spisali
siê reprezentanci Arak Janina oraz Urz¹d Gminy i Nauczyciele.
Niezbyt wysoka frekwencja
by³a tak¿e podczas turnieju
tenisa sto³owego. Zawodników wystawi³o tylko szeœæ
dru¿yn i to one powiêkszy³y
swój dorobek punktowy w
klasyfikacji generalnej. O
punkty walczy³o w sumie 23
zawodników. O kolejnoœci
zespo³ów decydowa³a suma
punktów poszczególnych
zawodników. O ka¿de miejsce rozgrywano dodatkowy
mecz. Dru¿yn¹ klasyfikacji
w tej dyscyplinie wygra³
zespó³ Urz¹d Gminy i Nauczyciele, który wyprzedzi³
dru¿ynê Arak Janina.
(g)

WYNIKI KOÑCOWE (szachy)
1. Pawe³ Bernardy
2. Edward Sacha
3. Grzegorz Gomularz
4. Piotr Wolak
5. Józef Jedynak

Punkty dla dru¿yny

(Arak Janina )
(Urz¹d Gminy i Nauczyciele)
(OSP Dêbno)
(Karczma Pod Jesionami)
(Jastrz¹b £oniowa)

4 pkt
3 pkt
2 pkt
1pkt
0pkt

5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

WYNIKI KOÑCOWE (tenis)
1.Rados³aw Mleczko
2.Bart³omiej Mleczko
3.Bart³omiej Sacha
4.Zygmunt Osiñski
5.Marek Przeklasa
6.Janusz Rzepa
7.Eugeniusz Kluska
8.Miros³aw Jab³oñski
9.Konrad Gajda
10.Mariusz Jab³oñski
11.Marek Bryl
12.Jan Kural
13.Piotr Zapart
14.Marta Gurgul
15.Piotr Czosnek
16.Marcin Mendel
17.Mariusz Wnêtrzak
18.Grzegorz Gomularz
19.Marcin Król
20.Micha³ Œwistak
21.Mariusz Szostek
22.Piotr Gagatek
23.Józef Ciuruœ

Arak Janina
Arak Janina
Urz¹d Gminy i Nauczyciele
Urz¹d Gminy i Nauczyciele
Urz¹d Gminy i Nauczyciele
Jastrz¹b £oniowa
Jastrz¹b £oniowa
Karczma Pod Jesionami
Urz¹d Gminy i Nauczyciele
Karczma Pod Jesionami
Karczma Pod Jesionami
Jastrz¹b £oniowa
OSP Wola Dêbiñska
Arak Janina
Arak Janina
OSP Dêbno
Karczma Pod Jesionami
OSP Dêbno
OSP Wola Dêbiñska
OSP Wola Dêbiñska
OSP Wola Dêbiñska
OSP Dêbno
OSP Dêbno

PUNKTACJA DRU¯YNOWA (tenis)
1.Urz¹d Gminy i Nauczyciele
2.Arak Janina
3.Karczma Pod Jesionami
4.Jastrz¹b £oniowa
5.OSP Wola Dêbiñska
6.OSP Dêbno

75
64
50
47
23
17

23 pkt
22 pkt
21 pkt
20 pkt
19 pkt
18 pkt
17 pkt
16 pkt
15 pkt
14 pkt
13 pkt
12 pkt
11 pkt
10 pkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

Punkty dla dru¿yny
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

6
5
4
3
2
1

KLASYFIKACJA OGÓLNA (po czterech rozegranych konkurencjach)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7–8
9.
10.
11.
12.

DRU¯YNA
Arak Janina
U.G. i Nauczyciele
Karczma P.Jesionami
Jastrz¹b £oniowa
OSP Dêbno
OSP Wola Dêbiñska
Zajazd Por¹bka Usz.
ECO Dêbno
OSP Jastew
LKS Biadoliny Szl.
Trans Cop Por¹bka Usz.
LKS Maszkienice

HALOWA PI£KA NO¯NA
11p.
7p.
10p.
3p.
6p.
8p.
9p.
5p.
4p.
2p.
1p.
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LIGA ZAK£ADÓW PRACY I STOWARZYSZEÑ

22

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2008

SIATKÓWKA
6p.
7p.
2p.
5p.
1p.
4p.
3p.
-

SZACHY
5p.
4p.
2p.
1p.
3p.
-

TENIS STO£OWY
5p.
6p.
4p.
3p.
1p.
2p.
-

SUMA PUNKTÓW
27 pkt
24 pkt
18 pkt
12 pkt
11 pkt
10 pkt
9 pkt
9 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

○

SPORT

pi³ka rêczna

koszykówka

W PIERWSZEJ TRÓJCE

Ambitna
walka

Tylko dwa zespoły wypadły lepiej w Rejonowym Turnieju Piłki
Ręcznej w Tarnowie od
reprezentantów Porąbki
Uszewskiej. Drużyna
złożona z uczniów szkoły podstawowej musiała
uznać wyższość jedynie
zespołów z SP nr 15 w
Tarnowie i SP w Tuchowie. Przegrana z tymi
zespołami ujmy szczypiornistom z Porąbki bynajmniej nie przynosi.
Zwycięzcy turnieju regularnie trenują piłkę
ręczną w sekcji, podczas
gdy dla prowadzonych
przez Mirosława Rybę
uczniów z Porąbki to jedynie amatorska zabawa.
(p)

Na dobry wynik zapracowali wspólnie: Rafał Kluska, Patryk
Kluska, Dominik Kraj, Bartosz Niemiec, Jarosław Krośniak,
Jakub Gurgul, Krystian Gurgul, Jan Pałucki, Łukasz Rzepa.

Na trzecim miejscu zakończyli swój udział w silnie obsadzonym turnieju koszykarskim w
Tarnowie reprezentanci Szkoły
Podstawowej w Porąbce Uszewskiej. Awans do tej fazy rozgrywek wymagał wcześniejszego
zwycięstwa w zawodach powiatowych w Gnojniku. W Tarnowie wygranej powtórzyć się już
nie udało, ale za to można było
wykazać się ambicją i wolą walki. Na słowa pochwały swojego
opiekuna Mirosława Ryby zasłużył cały zespół, który występował w składzie: Rafał Kluska,
Paweł Brachucy, Jarosław Krośniak, Jan Pałucki, Dominik
Kraj, Bartosz Niemiec, Jakub
Gurgul, Krystian Gurgul kl.Va,
Krystian Gurgul kl.VI, Sławomir
Kozioł, Bartosz Krośniak.
(p)

Rozbudowa klubowego zaplecza

ATRAKCJE DLA SPONSORÓW
Posuwaj¹ siê prace przy
rozbudowie budynku klubowego Or³a Dêbna. Ich efektem bêdzie niespotykana w
tej klasie rozgrywkowej lo¿a
dla goœci honorowych, którzy
mecze ligowe bêd¹ mogli
ogl¹daæ ze specjalnego zadaszonego i przeszklonego
tarasu.
Do budowy efektownego obiektu klubowego doszło z inicjatywy poprzedniego prezesa klubu Krzysztofa Szafrańskiego.
Wprawdzie początkowo chodziło jedynie o
poprawę warunków dla sędziów i piłkarzy,
którzy wciąż jeszcze nie narzekają na nadmiar miejsca, ale ostatecznie postanowiono
pójść o krok dalej. Pomyślano nie tylko o
piłkarzach, ale także o kibicach i sponsorach. Z myślą o osobach najbardziej zaangażowanych w rozwój klubu powstał projekt
zakładający budowę specjalnego, zabudowanego tarasu, z którego w komfortowych
warunkach można byłoby oglądać mecze
rozgrywane na boisku Orła. Taras usytuowano niemal nad płytą boiska tak, by swobodnie można było z niego obserwować wydarzenia na całym stadionie.

Budowa jest już mocno zaawansowana.
Dziś konstrukcja jest już w stanie surowym i o ile nic nie stanie na przeszkodzie, to w niedługim czasie taras powinien być do dyspozycji oglądających.
Obok sponsorów spory wkład w realiza-

cję budowlanego projektu klubu miał
także samorząd gminy, który w ubiegłym roku wyasygnował na ten cel 70
tys. zł.
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Zwycięzcy z dyplomami.

Sztafetowe Biegi Prze³ajowe

Zawody zorganizowane
przez Urząd Gminy Dębno
i Zespół Szkół w Woli Dębińskiej zgromadziło kilkudziesięciu zawodników.

KLASYFIKACJA SP: dziewczyny
1. SP Wola Dêbinska
2. SP Dêbno
3. SP Sufczyn
4. SP Biadoliny Szalecheckie
5. SP £ysa Góra
KLASYFIKACJA SP: ch³opcy
1. SP £ysa Góra
2. SP Wola Dêbiñska
3. SP Por¹bka Uszewska
4. SP Dêbno
5. SP Sufczyn
6. SP Biadoliny Szlacheckie
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Uczniowie szkół podstawowych mieli do
pokonania dystans 9 x 600 m w przypadku dziewczyn oraz 9 x 800 w przypadku
chłopców. Gimnazjaliści rywalizowali z
kolei na dystansie 10 x 800 m (dziewczyny) oraz 10 x 1000 m (chłopcy).

Nagrody wręczyła dyr. Bogusława Faron
Z trudami sztafety najlepiej poradzili
sobie reprezentanci Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej, którzy byli gospodarzami zawodów. Na trasie wytyczonej w pobliżu szkoły wygrali zmagania wśród
gimnazjalistów zarówno w kategorii
chłopców jak i dziewczyn. Byli też najlepsi w rywalizacji dziewczyn ze szkół
podstawowych.
Podczas dekoracji szczególne powody do
zadowolenia miała w związku z tym dyr.
ZS w Woli Dębińskiej Bogusława Faron,
która ufundowane przez szkołę puchary
wręczała głównie uczniom swojej szkoły.

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2008

(j)

OPIEKUNOWIE:

Podtrójnym zwyciêstwem reprezentantów Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej zakoñczy³a siê rywalizacja w
sztafetowych biegach prze³ajowych
odbywaj¹ca siê w ramach Gminnej
Gimnazjady i Gminnych
Igrzysk Sportowych.
Tylko w kategorii
ch³opców ze szkó³
podstawowych dru¿ynie
z Woli nie uda³o siê
wygraæ, a pierwsze
miejsce zajêli biegacze
ze szko³y w £ysej
Górze.

SK£ADY ZWYCIÊSKICH DRU¯YN:

POTRÓJNE ZWYCIÊSTWA
PG Wola Dêbiñska
(dziewczyny): Klaudia Wodka,
Agnieszka Mucha, Alina Pabian, Joanna Greñ, Lucyna Koczwara, Katarzyna
Koczwara, Ma³gorzata Su³ek, Daria
Dzierwa, Magdalena Pa³ka, Sylwia
Franczyk.
(ch³opcy): Bart³omiej Migda³, Mateusz
Kural, Kamil K³usek, Rafa³ Gadzia³a,
Piotr Bodzioch, Norbert Nosal, Mateusz Hamowski, Dominik Dr¹g, Maciej
Kozio³, Micha³ Ryba.
SP £ysa Góra (ch³opcy): Robert Kot,
Patryk Ogar, Jakub Galas, Rafa³ Stachelek, Damian Œliwa, £ukasz Dru¿kowski, Konrad Bojdo, Damian Bodzioch,
Tomasz Gurgul
SP Wola Dêbiñska (dziewczêta): Kinga Greñ, Konga Dziadu³a, Angelika
Migda, Justyna Wójkowska, Aleksandra Piechnik, Ewa Lipiñska, Agnieszka
Gromada, Maria Gargul, Gabriela Witek, Klaudia Urbañska, Monika Jarosz

SP Wola Dêbinska – Rafa³ Michalec
SP Dêbno – Edyta Gurgul
SP £ysa Góra – Aleksander Gurgul
SP Por¹bka Uszewska – Miros³aw
Ryba
SP Biadoliny Szlacheckie – Pawe³ Sacha
SP Sufczyn – S³awomir Szymañski
PG Wola Dêbinska – Jaromir Radzikowski , Krzysztof So³tys

SPORT

Coca Cola Cup `2008

DOBRY
POCZ¥TEK

SK£ADY:

Bardzo dobrze zaprezentowali siê w eliminacjach X edycji pi³karskiego turnieju Coca –
Cola Cup 2008 reprezentanci Zespo³u Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej, którzy w kategorii
gimnazjów zwyciê¿yli w pierwszym turnieju.
Ich m³odsi koledzy ze szko³y podstawowej
zajêli drugie miejsce.
SP Por¹bka Uszewska:
Gurgul Jakub, Kraj Dominik, Zych Zdzis³aw, Kluska
Rafa³, Pa³ucki Jan, Pa³ucki Jaros³aw, Batko Artur,
Gurgul Krystian, Niemiec Bartosz, Dudek Mateusz,
Œmietana Dominik, Kozio³ S³awomir
Opiekun: Miros³aw Ryba
PG Por¹bka Uszewska:
Tobo³a Dominik, Pa³ucki Piotr, Rylewicz Mateusz,
Hebda Dominik, Nadolni Jonasz, Pa³ucki Mateusz,
Kural Fabian, Kmieæ Micha³, Batko Rafa³
Opiekun: Miko³aj Gurgul

Uczniowie gimnazjum w Porąbce Uszewskiej rozgrywali swój
turniej na boisku w Wielkiej Wsi,
gdzie – obok gospodarzy – drużynę wystawiło także gimnazjum w
Wojniczu. Pierwszy mecz pomiędzy PG w Wojniczu a PG w Wielkiej Wsi zakończył się wynikiem
0:1. W kolejnym meczu reprezentacja PG w Porąbce Uszewskiej
rozgromiła PG w Wojniczu 4:0 ,
natomiast w decydującym spotkaniu piłkarze PG Porąbka Uszew-

Pi³ka rêczna

Fantomy
w prezencie

SUKCES POR¥BKI

SK£AD:

Zwyciêstwem zespo³u
reprezentuj¹cego
Publiczne Gimnazjum w
Por¹bce Uszewskiej
zakoñczy³y siê odbywaj¹ce siê w Borzêcinie
Powiatowe Zawody w
Pi³ce Rêcznej. W finale
dru¿yna ta pokona³a
gospodarzy.

Zych Krzysztof, Zych Wojciech, Pa³ucki Piotr, Kural Fabian, Hebda Dominik, Tobo³a Dominik, Zieliñski Szymon, Moskal £ukasz, Rylewicz Mateusz, Kozio³ Artur,
Sacha Marcin.
Opiekun: Miko³aj Gurgul

ska pokonali PG Wielka Wieś 3:2
zajmując ostatecznie I miejsce w
eliminacjach do kolejnego etapu
turnieju.
Drużyna Szkoły Podstawowej w
Porąbce Uszewskiej wypadła nieco
gorzej. Na swoim obiekcie najpierw
pokonała SP w Okocimiu 4:0, ale w
decydującym meczu uległa 1:2 reprezentacji SP nr 3 z Brzeska i ostatecznie zajęła II miejsce. W pierwszym meczu SP Brzesko pokonała
(m)
SP Okocim 5:0.

Wcześniej rywalizacja odbywała się w grupach. Sześć
zespołów (Bielcza, Zaborów,
Borzęcin, Domosławice, Iwkowa i Porąbka) podzielono
na dwie grupy. Zawodnicy z
Porąbki rywalizację w swojej
grupie wygrali, a następnie w
półfinale pokonali PG Zaborów 10:4. W finale przeciwnikiem reprezentantów Gminy
Dębno byli gospodarze PG Borzęcin, którzy zostali pokonani w stosunku 8:6.
(p)

Pięć fantomów służących do instruktażowych lekcji z zakresu udzielania
pierwszej pomocy otrzymał Zespół
Szkół w Porąbce Uszewskiej. Taki jest
m.in. efekt udziału nauczycieli szkoły
Edyty Dubiel i Danuty Gaweł w odbywającym się w Opatowcu szkoleniu
„Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanym pod patronatem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeden
z podarowanych szkole fantomów jest
większy, cztery pozostałe to modele
mniejsze. Z ich wykorzystaniem zasad
udzielania pierwszej pomocy uczyć się
będą zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Pomóc w tym mają także filmy
instruktażowe, które obok apteczki i
koszulek, także znalazły się w prezen(k)
cie dla szkoły.
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NASZA SUBIEKTYWNA OCENA
Orze³ Dêbno
Pi³karze z Dêbna pierwsz¹ rundê meczów
o mistrzostwo pi¹tej ligi ukoñczyli na siódmym miejscu, maj¹c w dorobku tak¹ sam¹
liczbê punktów (23), jak wyprzedzaj¹ca ich
Wolania Wola Rzêdziñska oraz bêd¹ca w
tabeli bezpoœrednio za nimi Barciczanka
Barcice. Po siedmiu kolejkach rundy rewan¿owej, niedawni czwartoligowcy zajmuj¹
ósm¹ lokatê, trac¹c trzy punkty do Wolanii
oraz dwa „oczka” do beniaminka z Barcic.
Rundê rewan¿ow¹, zespó³ prowadzony
przez graj¹cego szkoleniowca Roberta Sakowicza rozpocz¹³ wrêcz fatalnie. W inauguracyjnym meczu zupe³nie niespodziewanie uleg³ bowiem na wyjeŸdzie 0-1 Wiœle
Szczucin, dla której by³o to pierwsze zwyciêstwo w sezonie. Po drugim spotkaniu kibice w Dêbnie te¿ nie mieli raczej powodów do zadowolenia, gdy¿ ich ulubieñcy,
po bramce Paw³a Bernadego zaledwie zremisowali z znacznie ni¿ej notowanym w tabeli zespo³em Dunajca Nowy S¹cz. Kolejne
dwie kolejki przynios³y dêbnianom szeœæ
punktów zdobytych w sposób naj³atwiejszy
z mo¿liwych; Orze³ wygra³ walkowerem
mecze z Biegoniczank¹ Nowy S¹cz i Metalem/Gawro Tarnów, które w zimowej przerwie wycofa³y siê z ligi. Przerwa w rozgrywkach okaza³a siê mieæ dla pi³karzy z Dêbna
zbawienne wrêcz skutki. Kolejne trzy ligowe spotkania rozstrzygnêli oni na swoj¹ korzyœæ, przy czym strzeg¹cy ich bramki Miko³aj Gurgul, ani raz nie by³ zmuszony do
wyci¹gania pi³ki z siatki. Seriê tê zapocz¹tkowa³ wyjazdowy mecz z Watr¹ Bia³ka Tatrzañska, który po trafieniu Marka Ma³ysy
dêbnianie wygrali 1-0. W ostatnim dniu
kwietnia pi³karze z Dêbna zmierzyli siê na
w³asnym boisku z Jod³ownikiem. Do przerwy, po uderzeniu Przemys³awa £azarza,
gospodarze prowadzili w tym spotkaniu 1-0.
Po zmianie stron, za spraw¹ dwójki innych
m³odych graczy (trafienie Bart³omieja Hebdy oraz dwa celne strza³y Jakuba Ogara,

który na boisku pojawi³ siê w miejsce Hebdy) zdobyli trzy bramki w ci¹gu niespe³na
dziesiêciu minut, a ich wygran¹ przypieczêtowa³ efektownym strza³em w ostatniej minucie Mateusz Gurgul. Cztery dni póŸniej
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STA£Y FRAGMENT
Orze³ zagra³ w Witowicach Dolnych z jedn¹
z najs³abszych pi¹toligowych dru¿yn, tamtejsz¹ Victori¹. Zgodnie z oczekiwaniami,
gospodarze byli jedynie t³em dla zespo³u z
Dêbna. Przyjezdni w ci¹gu 25 minut zdobyli trzy bramki (pierwsz¹ z nich strzeli³
Krzysztof Pa³ka, autorem dwóch kolejnych
by³ Mateusz Gurgul), zaœ potem kontrolowali przebieg wydarzeñ na boisku, zwyciê¿aj¹c 3-0.
Ocena: 4+

Victoria Por¹bka Uszewska
Dru¿yna z Por¹bki Uszewskiej pierwsz¹ rundê spotkañ o mistrzostwo drugiej grupy klasy
„A” zakoñczy³a na szóstej pozycji, maj¹c tylko trzy punkty straty do plasuj¹cego siê na trzeciej pozycji Soko³a Borzêcin Górny. Obecnie
podopieczni graj¹cego trenera Józefa Migdy
zajmuj¹ pi¹t¹ lokatê, a do Soko³a, który równie¿ przesun¹³ siê w tabeli o jedn¹ pozycjê w
górê trac¹ piêæ „oczek”. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e Victoria ma jeszcze w zapasie zaleg³y
pojedynek z Stra¿akiem Mokrzyska (rozegrany mia³ on zostaæ w szóstej kolejce rundy rewan¿owej, lecz ze wzglêdu na odbywaj¹cy siê w Por¹bce festyn, prze³o¿ony zosta³ na 22 maja). Ewentualne
zwyciêstwo w nim spowodowa³oby, ¿e
najlepszy A-klasowy zespó³ z naszej
gminy nie tylko zmniejszy³by straty do
ekipy z Borzêcina, lecz i awansowa³by
na trzeci¹ pozycjê, wyprzedzaj¹c ekipy Jadowniczanki Jadowniki i Dunajca
Miko³ajowice. W tym miejscu zauwa¿yæ wypada, ¿e wygrana ta jest jak najbardziej realna, gdy¿ w dotychczasowych wiosennych wystêpach Victoria nie
dozna³a jeszcze pora¿ki. Ma³o tego, jedyne
na wiosnê punkty stracili pi³karze z Por¹bki
Uszewskiej w inauguracyjnym spotkaniu, w
którym po bramce Dariusza £azarza zremisowali na wyjeŸdzie 1-1 z Arkadi¹ Olszyny. W
pierwszym w tej rundzie meczu przed w³asn¹
publicznoœci¹, Victoria podejmowa³a Jednoœæ
Paleœnica. Pocz¹tkowo nic nie wskazywa³o na
sukces gospodarzy, gdy¿ po 23 minutach przyjezdni prowadzili ju¿ 2-0. Jeszcze przed
przerw¹ do remisu doprowadzi³ jednak Dariusz £azarz, a dwie bramki zdobyte w drugiej
po³owie przez Miros³awa Jab³oñskiego przechyli³y szalê zwyciêstwa na korzyœæ Victorii.
Tydzieñ póŸniej, ekipa z Por¹bki Uszewskiej
pewnie wygra³a derbowy mecz z Soko³em
Maszkienice, wygrywaj¹c na wyjeŸdzie 3-0.
Prowadzenie dla goœci jeszcze przed przerw¹
uzyska³ Mariusz Wnêtrzak, wygran¹ Victorii
przypieczêtowali natomiast Kamil Fejkiel i Miros³aw Jab³oñski, strzelaj¹c bramki w koñcowych dwudziestu minutach. W czwartej kolejce rundy rewan¿owej pi³karzy z Por¹bki
Uszewskiej znów czeka³ pojedynek z lokal-
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nym rywalem; tym razem na w³asnym boisku
zmierzyli siê z K³osem £ysa Góra. Bohaterem
tego meczu by³ Miros³aw Jab³oñski, po którego dwóch trafieniach, Victoria – mimo, ¿e przegrywa³a 0-1 – zwyciê¿y³a ostatecznie 2-1. W
ostatnim rozegranym do tej pory spotkaniu, Victoria wygra³a na wyjeŸdzie 2-0 z Pogoni¹ Biadoliny Rad³owskie, przy czym o zwyciêstwie
goœci zadecydowa³y gole strzelone w ci¹gu
niespe³na piêciu minut przez Dariusza £azarza oraz Grzegorza Rzepê.
Ocena: 5+

K³os £ysa Góra
Po pierwszej rundzie spotkañ o punkty w
grupie klasy „A” prowadzonej przez podokrêg w Brzesku, K³os £ysa Góra zajmowa³
w tabeli dziewi¹t¹ pozycjê, otwieraj¹c grupê dru¿yn, które na wiosnê walczyæ mia³y o
utrzymanie siê. Ekipa z £ysej Góry rozpoczê³a rundê wiosenn¹ doœæ pechowo. W rozgrywanym na w³asnym boisku spotkaniu z
Uszwi¹ bardzo szybko objê³a prowadzenie
2-0 (po bramkach graj¹cego trenera Mariu-

sza Sachy i Marka Bryla), aby po bramce
straconej w przed³u¿onym ju¿ czasie gry
zremisowaæ 2-2. W kolejnych dwóch meczach K³osowi przysz³o zmierzyæ siê z dru¿ynami z œcis³ej czo³ówki. W pierwszym z
nich, ³ysogórzanie niejako zgodnie z przewidywaniami nie sprostali Dunajcowi Miko³ajowice, przegrywaj¹c na wyjeŸdzie 1-3
(jedyn¹ bramkê dla goœci zdoby³ przy stanie
3-0 Andrzej Zydroñ). W drugi weekend
kwietnia sprawili jednak swoim kibicom bardzo mi³¹ niespodziankê. Do przerwy dziêki
celnym strza³om Paw³a Morysa i Marka Bryla, K³os prowadzi³ 2-0 z liderem, Iv¹ Iwkowa. Po trzech minutach gry w drugiej po³owie i trafieniu, którego autorem by³ Mateusz Tyrkiel, by³o nawet 3-0. Pi³karze z Iwkowej doprowadzili w 79 min do remisu 3-3,
lecz dwie minuty póŸniej w polu karnym
sfaulowany zosta³ Rafa³ Stolarz, a Mateusz
Tyrkiel wykorzystuj¹c „jedenastkê” przes¹dzi³ o sensacyjnej wygranej zespo³u z £ysej
Góry. Niestety, w kolejnych dwóch meczach
K³osowi nie uda³o siê powiêkszyæ swego
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GRY
dorobku punktowego. Najpierw, mimo ¿e po
bramce Rafa³a Stolarza prowadzi³ on w Por¹bce Uszewskiej, ostatecznie przegra³ ten
derbowy pojedynek 1-2. Tydzieñ póŸniej dru¿yna z £ysej Góry zagra³a przed w³asn¹
publicznoœci¹ z Soko³em Borzêcin Górny.
Przez blisko 70 minut nic nie wskazywa³o
na to, ¿e spotkanie to zakoñczy siê klêsk¹
gospodarzy. Podczas ostatnich dwudziestu
minut bramkarz K³osa, Wac³aw Batko, a¿
piêciokrotnie wyci¹gaæ musia³ jednak pi³kê
z bramki i pojedynek ten zakoñczy³ siê przegran¹ dru¿yny z £ysej Góry 0-5. Na szczêœcie pora¿ka ta nie wp³ynê³a negatywnie
na psychikê pi³karzy K³osa. Udowodnili to
oni w szóstej kolejce rundy rewan¿owej, w
której dziêki dwóm celnym strza³om Rafa³a
Stolarza pokonali na wyjeŸdzie 2-1 Temidê
Z³ota. W szeœciu meczach, K³os zdoby³ wiêc
7 punktów, co spowodowa³o, ¿e w porównaniu z pierwsz¹ rund¹ jego pozycja w tabeli nie uleg³a zmianie.
Ocena: 4-

Sokó³ Maszkienice
Ekipa Soko³a w jesiennych meczach wywalczy³a tylko 8 punktów i na pó³metku rozgrywek zajmowa³a w tabeli brzeskiej grupy klasy
„A” przedostatnie miejsce. Na wiosnê pi³karze
z Maszkienic zdobyli ju¿ 7 „oczek”, co spowodowa³o, ¿e po szeœciu kolejkach rundy rewan¿owej przesunêli siê w tabeli na jedenast¹ pozycjê. W pierwszym wiosennym meczu, Sokó³
napêdzi³ nieco strachu znacznie wy¿ej notowanej dru¿ynie z Miko³ajowic. Gospodarze
dwukrotnie – po celnych strza³ach Krzysztofa
Hajdy z rzutu karnego oraz Andrzeja Wêgrzyna – zbli¿ali siê do Dunajca na dystans jednego
trafienia, ostatecznie pogodziæ musieli siê jednak z pora¿k¹ 2-3. Punktów nie przyniós³ Soko³owi równie¿ wyjazdowy pojedynek z Iv¹
Iwkowa; pora¿ka z liderem 0-1 na pewno nie
przynios³a jednak wstydu ekipie z Maszkienic.
Trzecia kolejka oznacza³a dla Soko³a trzeci¹
na wiosnê pora¿kê. By³a ona tym smutniejsza,
¿e po przegranej na w³asnym boisku 0-3 z rywalem „zza miedzy”, Victori¹ Por¹bka Uszewska, maszkieniczanie przejêli od Arkadii Olszyny „czerwon¹ latarniê” tabeli. Trzy kolejne
mecze by³y ju¿ jednak znacznie bardziej udane dla pi³karzy Soko³a, a praca graj¹cego szkoleniowca Tomasza Rogó¿a zaczê³a przynosiæ
efekty. W czwartej rewan¿owej kolejce, pi³karze z Maszkienic zupe³nie niespodziewanie
pokonali na wyjeŸdzie zajmuj¹cego wówczas
trzecie miejsce Soko³a Borzêcin Górny. Sukces ten zapewni³y goœciom celne strza³y Rafa³a Maciasia i Andrzeja Wêgrzyna, przy czym
dla przyjezdnych by³o to pierwsze zwyciêstwo
od ponad siedmiu miesiêcy (i drugie w tym sezonie z ekip¹ z Borzêcina). Tydzieñ póŸniej,
maszkieniczanie graj¹c przed w³asn¹ publicz-

noœci¹ zremisowali 1-1 z rywalem w walce o
utrzymanie siê, Temid¹ Z³ota, a bramkê na
wagê jednego punktu zdoby³ Andrzej Wêgrzyn.
W kolejnym spotkaniu „o szeœæ punktów”, Sokó³
wygra³ na wyjeŸdzie 2-0 z Arkadi¹ Olszyny, a
ta w³aœnie wygrana przynios³a mu awans w
tabeli a¿ o trzy pozycje. G³ównym autorem
zwyciêstwa w Olszynach by³ Daniel Postawa,
który strzeli³ w tym meczu obie bramki.
Ocena: 4-

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie
Zespó³ z Biadolin Szlacheckich zimow¹ przerwê w rozgrywkach pierwszej grupy klasy „B”
prowadzonej przez podokrêg w Brzesko spêdzi³ na szóstej pozycji. Po czterech kolejkach
rundy rewan¿owej, Start 77 zajmuje siódme
miejsce, gdy¿ zosta³ wyprzedzony przez Orkan Zaborów. Pi³karze z Biadolin Szlacheckich rozegrali w rundzie wiosennej trzy mecze i nie poznali w nich jeszcze smaku zwyciêstwa. Ich dotychczasowy bilans to dwa remisy - oba w wielce imponuj¹cych rozmiarach
- oraz pora¿ka. Na inauguracjê drugiej rundy,
Start 77 zdoby³ bardzo cenny punkt, remisuj¹c
na w³asnym boisku 4-4 z ówczesnym wiceliderem, a obecnie liderem, Koron¹ Niedzieliska (dodaæ warto, ¿e zespó³ z Niedzielisk jedynych w tym sezonie strat dozna³ w³aœnie w
dwumeczu z Startem 77). W drugim meczu
biadolinianie doznali wyjazdowej klêski (0-5)
z Przyborowem, dla którego by³y to pierwsze
punkty w tym sezonie. Po przymusowej pauzie
w trzeciej kolejce, w pierwszy dzieñ maja dru¿yna z Biadolin Szlacheckich zremisowa³a
natomiast na wyjeŸdzie 5-5 z Dolank¹ Borzêcin Dolny. W analogicznym okresie rundy jesiennej, Start 77 mia³ ju¿ na koncie 6 punktów,
jego wiosenny dorobek nie rzuca wiêc z pewnoœci¹ na kolana.
Ocena: 2+

Grom Sufczyn
Spadek o jedn¹ pozycjê w tabeli pierwszej
grupy brzeskiej klasy „B” zanotowa³a tak¿e

„jedenastka” z Sufczyna. Po pora¿ce w trzynastej kolejce, zespó³ ten zosta³ wyprzedzony przez Przyborów, który przekaza³ sufczynianom ostatnie miejsce. Grom podobnie jak Start 77 nie wygra³ jeszcze na wiosnê meczu, lecz jego dorobek jest jeszcze
gorszy od lokalnego rywala. Po inauguracyjnej pora¿ce 1-2 na w³asnym boisku z Orkanem Zaborów, w drugiej kolejce sufczynianie przed w³asn¹ publicznoœci¹ zremisowali 3-3 z Olimpi¹ Bucze. By³ to jedyny
mecz, w którym powiêkszyli oni swój dorobek punktowy z pierwszej rundy. W ostatni
weekend kwietnia przegrali bowiem na
wyjeŸdzie 1-4 z Andaluzj¹ Rudy Rysie, natomiast w meczu wspomnianym na wstêpie,
graj¹c u siebie ulegli 1-3 dru¿ynie Przyborowa. Tym samym Grom pozostaje jedyn¹ w
tej grupie klasy „B” dru¿yn¹, która w tym
sezonie nie wygra³a jeszcze na w³asnym
boisku.
Ocena: 1+

Jastrz¹b £oniowa
Ostatnie miejsce w tabeli klasy „B” – tyle, ¿e
grupy II - zajmuje po czterech kolejkach rundy
rewan¿owej równie¿ zespó³ Jastrzêbia £oniowa. Jego dotychczasowe wystêpy na wiosnê
okreœliæ mo¿na jednym, krótkim s³owem – katastrofa. Jak bowiem inaczej powiedzieæ mo¿na o postawie dru¿yny, która w czterech meczach nie doœæ, ¿e nie zdoby³a ani jednego
punktu to jeszcze zanotowa³a w nich bilans
bramkowy 1-15? Je¿eli dodamy do tego, ¿e pi³karze z £oniowej a¿ trzy razy w tym okresie
wystêpowali przed w³asn¹ publicznoœci¹, to
bêdziemy mieli pe³ny obraz niemocy zespo³u
Jastrzêbia. Tegoroczne wystêpy rozpocz¹³ on
od pora¿ki u siebie 0-3 z Porêb¹ Spytkowsk¹.
Tydzieñ póŸniej, równie¿ na w³asnym boisku
uleg³ 1-5 rezerwom Olimpii K¹ty. W trzeciej
rewan¿owej kolejce przegra³ na wyjeŸdzie 02 z zamykaj¹cym do tej pory tabelê Wulkanem
Biesiadki, aby podczas d³ugiego majowego
weekendu doznaæ klêski (0-5) w rozgrywanym
w £oniowej meczu z liderem, Piastem Czchów.
Ocena: 1
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KALENDARZ IMPREZ
18 maja 2008 r.

PIKNIK RODZINNY
w Biadolinach
Rad³owskich
Wszystko rozpocznie siê wczesnym popo³udniem na stadionie LKS „Pogoñ”, a
zakoñczy póŸn¹ noc¹. Obok atrakcji muzycznych znajd¹ siê prezentacje artystyczne, pokazy walki, dobrze zaopatrzone stoiska gastronomiczne i loteria fantowa z fantastycznymi nagrodami.
Program:
15.00 Prezentacje artystyczne: SP w Biadolinach Rad³owskich i SP w Biadolinach
Szlacheckich
16.00 wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca
„Echo Doliny”
16.30 Pokaz tañców w wykonaniu grupy
cheerleaders „Loca” dzia³aj¹cej przy GOK
Wojnicz
16.45 Pokaz walki w wykonaniu szko³y
„Bushi ryu” z Wojnicza
17.15 koncert zespo³u „Duet w kapciach”
18.15 koncert zespo³u DeFormacja
20.00 Zabawa Taneczna
20 maja 2008 r.

III Gminny Konkurs
Plastyczny „Malowanie
jest ³atwe”,
Biadoliny Szlacheckie
Odbywaj¹cy siê w szkole konkurs ma na
celu rozwijanie zainteresowañ, wyobraŸni, pomoc w rozwijanie talentów, naukê
samodzielnoœci, integracjê dzieci. Uczestnicy konkursu bêd¹ wykonywaæ prace w
Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlachecich. Specjalnie powo³ana komisja
konkursowa oceni prace pod wzglêdem
sprawnoœci pos³ugiwania siê tworzywem
plastycznym, proporcje, kompozycjê, kolorystykê, estetykê. Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone.
25 maja 2008 r.

WIELKA MAJÓWKA
w Sufczynie
– stadion LKS „Grom”
W tym roku majowe œwiêtowanie zapowiada siê szczególnie interesuj¹co. Decyduj¹ o tym gwiazdy imprezy. Warto
zwróciæ uwagê na dzieciêcy zespó³
SZKRABY, bo to kolekcjonerzy nagród
na konkursach i festiwalach na ca³ym
œwiecie. Najwiêksze przeboje Krzysztofa Klêczona zaprezentuje doskona³y
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zespó³ „Dwie Korony”. Na fina³ wyst¹pi przebojowa grupa Jambo Africa.
Ciemnoskórzy muzycy zagraj¹ znane
wszystkim przeboje sprzed lat wykonywane przez zespo³y o afrykañskich korzeniach. Po koncercie odbêdzie siê
dyskoteka plenerowa, podczas której
ka¿dy mo¿e zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci wokalne w otwartym konkursie
karaoke.
Program:
15.30 koncert góralskiej kapeli „Ciupaga” z £¹cka (czêœæ 1)
15.50 wystêp grupy „Weso³e przedszkolaki” z ZS w Sufczynie, zespó³ tañca nowoczesnego „LILIE” z ZS w Woli Dêbiñskiej
16.15 koncert góralskiej kapeli „Ciupaga” z £¹cka (czêœæ 2)
16.40 grupa taneczna „SHOW DANCE” z
ZS w Woli Dêbiñskiej, wystêp m³odzie¿y
z ZS w Sufczynie
17.00 koncert zespo³u tanecznego
„SZKRABY”
17.30 koncert zespo³u Dwie Korony –
piosenki Krzysztofa Klenczona
19.00 koncert JAMBO AFRICA z³ote przeboje Africa Simone, Saragossa Band, Goombay Dance Band, Eruption
21.00 dyskoteka plenerowa – DJ MICHA£
– karaoke

styczna w oceni prezentowane programy
i przyzna nagrody pieniê¿ne oraz wyró¿nienia. Najlepszy zespó³ zostanie zakwalifikowany do udzia³u w Karpackim Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Regionalnych w Rabce Zdroju. Na zakoñczenie
przegl¹du wyst¹pi doros³y zespó³ folklorystyczny „£oniowiacy” prezentuj¹c tañce z ró¿nych regionów Polski. Podczas
trwania imprezy czynne bêd¹ stoiska gastronomiczne i handlowe oraz liczne
atrakcje dla najm³odszych i ca³kiem doros³ych widzów.

1 czerwca 2008 r.

5 czerwca 2008 r.

2 czerwca 2008 r.

Dzieñ Dziecka
na zamku w Dêbnie
Z okazji Dnia Dziecka wszystkich najm³odszych zaprasza Muzeum Zamek w
Dêbnie. Jak co roku muzeum otwiera swe
podwoje dla dzieci, które mog¹ zwiedziæ
wszystkie zamkowe zakamarki oraz wzi¹æ
udzia³ w konkursach i zabawach. Dla
dzieci wyst¹pi¹ zespo³y taneczne i wokalne.
W imprezie mog¹ wzi¹æ udzia³ tylko zg³oszone wczeœniej grupy. Prosimy o zg³oszenie udzia³u i rezerwacjê miejsc w biurze muzeum. Tel. /14/ 6658035

IV Sportowy Turniej
XIX Przegl¹d Dzieciêcych
Zespo³ów Folklorystycznych Przedszkolaków
W turnieju mog¹ wzi¹æ udzia³ przedszkoRegionu Krakowskiego
laki oraz uczniowie klas „0” z terenu gminy Dêbno. Celem turnieju jest: populary„KRAKOWIACZEK” –
wœród dzieci aktywnoœci ruchowej,
Amfiteatr Letni w £oniowej. zacja
zasady fair-play, zdrowego stylu ¿ycia.
Tegoroczne œwiêto dzieciêcego folkloru
organizowane jest w Dniu Dziecka przez
co bêdzie mia³o szczególny charakter. Organizatorzy postaraj¹ siê aby zarówno
m³odym artystom jak i ich rówieœnikom
na widowni nie zabrak³o atrakcji i dobrej
zabawy. Dla najm³odszych uczestników
imprezy przewidziane s¹ ciekawe konkursy i s³odkie nagrody. Wszyscy mi³oœnicy folkloru bêd¹ mogli podczas imprezy zobaczyæ prezentacje zespo³ów z ró¿nych stron województwa ma³opolskiego,
podziwiaæ bogactwo kultury, ró¿norodnoœæ strojów i zwyczajów oraz pos³uchaæ
ludowej muzyki i tradycyjnych przyœpiewek. W £oniowej zaprezentuj¹ siê zespo³y autentyczne, zespo³y prezentuj¹ce formy opracowane artystycznie oraz ludowe kapele dzieciêce wykonuj¹c programy oparte na folklorze regionu, z którego
pochodzi zespó³. Ka¿dy z zespo³ów wyst¹pi z muzyk¹ „na ¿ywo”. Komisja Arty-
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4 czerwca 2008 r.

VI Gminny Konkurs
Piosenki Angielskiej
ENGLISH SONG,
Maszkienice
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów w
trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III,
klasy IV-VI ze szkó³ podstawowych i gimnazjaliœci. Uczestnicy konkursu prezentuj¹ dwa utwory anglojêzyczne z repertuaru zespo³ów i artystów zagranicznych.
Czas prezentacji jednego utworu nie mo¿e
przekroczyæ 3 minut. Oceniana bêdzie
poprawnoœæ jêzykowa wykonywanych
utworów, stopieñ trudnoœci, poziom
warsztatu techniczno-muzycznego wykonawcy, w³asna interpretacja utworu.
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8 czerwca 2008 r.

12 czerwca 2008 r.

24 czerwca 2008 r.

„PRZY MUZYCE - O SPORCIE” – Wola Dêbiñska

Gminny Konkurs
Plastyczno-Literacki
„Widokówka z
pozdrowieniami z mojej
miejscowoœci”, £oniowa

IV Œwiêtojañska Noc
Muzealna, Zamek w
Dêbnie

Impreza odbêdzie siê na boisku treningowym LKS „Orze³” Dêbno, a jej data mo¿e
nieco zaskakiwaæ. Dok³adnie tego dnia
podczas Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej reprezentacja Polski zagra przeciwko
Niemcom. Organizatorzy uczynili to jednak œwiadomie chc¹c z meczu uczyniæ atut
imprezy. Do dyspozycji uczestników festynu bêd¹ specjalne du¿e monitory telewizyjne umo¿liwiaj¹ce ogl¹danie meczu w
wiêkszym gronie i mi³ej atmosferze.
14.00 mecz pi³ki no¿nej
15.30 Wystêp zespo³ów tanecznych i wokalnych z Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
16.00 Pokazy w wykonaniu grup tanecznych „Cheerleaders”
16.30 zespó³ „ALFIKI” – „Tup-Tup... Tralala” – program dla dzieci
17.30 Kabaret PAKA
18.30 Koncert zespo³u rockowego „Funky Split”
20.00 zabawa taneczna oraz wspólne
ogl¹danie meczu Polska – Niemcy
10 czerwca 2008 r.

„Show dance”
w Woli Dêbiñskiej
Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej oraz funkcjonuj¹cy
przy szkole UKS Wolania zapraszaj¹ zainteresowanych instruktorów i opiekunów
a w szczególnoœci ich podopiecznych do
wziêcia udzia³u Miêdzypowiatowym Indywidualnym Konkursie Ró¿nych Form
Tanecznych pt: „Show dance” – po prostu tañcz i baw siê! Konkurs odbêdzie siê
10 czerwca o godz. 9.00 w Sali sportowej
Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. Nowa
forma konkursu ma przede wszystkim
pomóc w wy³onieniu indywidualnych talentów tanecznych i wyró¿niaj¹cych siê
osobowoœci wœród dzieci i m³odzie¿y,
dziewcz¹t i ch³opców. Konkurs ten ma
równie¿ spe³niæ nadrzêdn¹ rolê w upowszechnieniu ró¿norodnych wspó³czesnych form tanecznych i popularyzacji
postawy fit czyli mody na zdrowy styl ¿ycia
i aktywny sposób spêdzania wolnego
czasu. Zawody miêdzypowiatowe poprzedzone zostan¹ w Zespole Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej etapem szkolnym ju¿ 13
maja. Wy³onieni finaliœci zaprezentuj¹ siê
na wy¿szym szczeblu a tak¿e stworz¹ grupê Show Dance, która bêdzie prezentowaæ siê podczas najbli¿szych imprez plenerowych na terenie naszej gminy.

Celem konkursu jest uwra¿liwienie uczniów
na walory swojej „Ma³ej Ojczyzny”, zwrócenie uwagi np. na obiekty architektoniczne, walory przyrodnicze. Konkurs to ponadto mo¿liwoœæ ujawnienia swoich talentów plastyczno-poetyckich. Zadaniem
uczestników jest wykonanie widokówki
swojej miejscowoœci dowoln¹ technik¹ plastyczn¹ w formacie A4. Do pracy plastycznej nale¿y do³¹czyæ pozdrowienia w dowolnej formie. Prace bêd¹ oceniane w
dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i
klasy IV-VI. Ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ
maksimum trzy prace w ka¿dej kategorii
wiekowej.
15 czerwca 2008 r.

`
FESTYN W NIEDZWIEDZY
Tradycyjna impreza wspó³organizowana
przez Dêbiñskie Centrum Kultury oraz Szko³ê Podstawow¹ w NiedŸwiedzy. W za³o¿eniu ma ona charakter plenerowego festynu
rodzinnego, który odbywa siê na terenie przy
szkole. Na du¿ej scenie zobaczymy m³odszych i starszych uczniów z NiedŸwiedzy
w interesuj¹cych kreacjach artystycznych.
Po raz kolejny odbêdzie siê gminny konkurs piosenki, w którym o nagrody i uznanie widowni rywalizowaæ bêd¹ przedszkolaki. Ca³e popo³udnie w NiedŸwiedzy bêd¹
trwa³y wystêpy i prezentacje zespo³ów, a
zakoñczy je koncert zaproszonej gwiazdy
wieczoru.
22 czerwca 2008 r.

POWITANIE WAKACJI £ysa Góra
W zabytkowym amfiteatrze „Krakus” co
roku w pierwsz¹ niedzielê wakacji organizowana jest impreza rozrywkowa gromadz¹ca prawdziwe t³umy. Zakoñczenie roku
szkolnego œwiêtowane jest tutaj hucznie.
Odbywaj¹ siê koncerty, z estrady p³ynie
œpiew, nie brakuje tañca. Starannie dobrany repertuar i dobrzy wykonawcy gwarantuj¹ doskona³¹ zabawê. Wieczorem, po zakoñczeniu koncertów stra¿acy z OSP w
£ysej Górze zapraszaj¹ na s³ynn¹ zabawê
taneczn¹ w amfiteatrze zapewniaj¹c dobry
zespó³ muzyczny oraz dostatek jad³a i napitku.

Nawi¹zuj¹ca do dawnych obyczajów impreza coraz mocniej wpisuje siê w kalendarz imprez w gminie. Wszystko za spraw¹ niecodziennej oprawy. Podczas Œwiêtojañskiej
Nocy Muzealnej zwiedzaj¹cy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zwiedzania muzeum w godzinach
nocnych. Przewidziano szereg atrakcji dodatkowych m.in. koncerty, recytacje, poczêstunek, konkurs wianków, wybory najpiêkniejszej S³owianki oraz ognisko dla uczestników.
29 czerwca 2008r.

RODZINNA BIESIADA
WAKACYJNA, Maszkienice
– stadion sportowy
Nowa inicjatywa lokalnego œrodowiska ma w
zamierzeniu wzbogaciæ ofertê rozrywkow¹ i
pe³niæ funkcjê integracyjn¹. Spotkanie w mi³ej, piknikowej atmosferze ma byæ okazj¹ do
prezentacji dorobku dzieci i m³odzie¿y oraz
do wspólnego wypoczynku mieszkañców.
Oprócz podziwiania wystêpów artystycznych
organizatorzy zapewniaj¹ grillowe przysmaki, weso³e miasteczko dla najm³odszych oraz
wiele innych atrakcji. Gwiazd¹ imprezy bêdzie doskona³y zespó³ rockowy „Lataj¹ce talerze”. Po zakoñczeniu koncertów odbêdzie
siê plenerowa zabawa taneczna.
06 lipca 2008 r.

XI BIESIADA
AGROTURYSTYCZNA Por¹bka Uszewska
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie
Gospodarstwa Goœcinne” Ko³o Terenowe w
Por¹bce Uszewskiej, Urz¹d Gminy Dêbno,
Dêbiñskie Centrum Kultury zapraszaj¹ na organizowan¹ ju¿ po raz jedenasty Biesiadê
Agroturystyczn¹, która odbêdzie siê w Por¹bce Uszewskiej. Jak co roku po uroczystym otwarciu biesiady nast¹pi Konkurs Potraw Domowych, w czasie którego bêdzie
mia³a miejsce prezentacja potraw, degustacja, ocena, og³oszenie wyników i wrêczenie
nagród. Bêdzie równie¿ prezentacja ofert gospodarstw agroturystycznych, koncerty oraz
wiele innych atrakcji. GwoŸdziem programu bêdzie w tym roku wystêp znanego z
emitowanych w radiu piosenek zespo³u
SAMI. Wiele utworów tej grupy znanych jest
szerokiej publicznoœci. Mo¿na sobie je przypomnieæ zagl¹daj¹c na internetow¹ stronê
grupy www.sami.com.pl
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NO TO PSTRYK!

Wielkie
sprz¹tanie
Strażacy z OSP Maszkienice najwyraźniej się zdenerwowali. Zakasali rękawy i
ruszyli w wieś likwidować

dzikie wysypiska śmieci. Jak
się okazało roboty im nie
brakowało. Odpady znajdywali niemal wszędzie: w rowach, w lasach, przy drogach. Szybko wyładowali
nimi całą przyczepę i przez
chwilę poczuli się jakby byli
na wysypisku śmieci…

Energiczne Ko³o
Koło Gospodyń Wiejskich
w Łoniowej może pochwalić
się nie byle jaką tradycją. Początki jego działalności datują
się na 1932 rok. Od tamtej
pory z różnymi przerwami panie należące do niego raczą
ludność Łoniowej i okolic
specjałami kulinarnymi, jakich nie widział świat. Szczególnie mocno zaznaczają
swoją obecność od 1997 roku,
kiedy to doszło do reaktywacji Koła. Dziś przewodniczy
mu Zofia Sambor, a poza nią
do KGW w Łoniowej należą
jeszcze 23 panie. Część z nich
może się pochwalić specjalnymi strojami. Ze względu na
ograniczone możliwości finansowe na razie uszyto
osiem kompletów, ale w przyszłości powinno ich być więcej.
KGW w Łoniowej nie ogranicza się tylko do popularyzacji
sztuki kulinarnej. – Chcemy integrować wieś – deklaruje przewodnicząca. Stąd pomysły na
kolejne wspólne spotkania.
Szczególnie udany był np. Dzień

Ze strojów cieszy się na razie tylko część Koła.
Seniora, w którym uczestniczyło mniej więcej 200osób, ale przyjemnie było też na spotkaniu
opłatkowym. Panie pamiętają o
tradycji organizując spotkania
na okoliczność tłustego czwartku czy na Dzień Kobiet. Nie
brakuje im też pomysłów na

inne imprezy takie jak choćby
babski comber. Z inicjatywami
wychodzą zresztą w takim tempie, że wszystko wskazuje na
to, iż w najbliższych latach w
Łoniowej nie będzie czasu
nudę…
(f)

Pyzy nadziewane miêsem

Krystyna PowroŸnik
radna gminna, nale¿y do Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Dêbnie
Pani Krystyna nie tylko współdecyduje o kierunkach rozwoju
g m i n y, a l e m a t a k ż e z n a c z ą c y
wpływ na odczucia naszych

30

żołądków wprawiając je regularnie
w dobry nastrój. Można się o tym
przekonać osobiście korzystając
choćby z przepisu na pyzy nadziewane z sosem grzybowym w wersji dla
czterech osób.
Do ich przygotowania zabieramy się
kupując kilogram ziemniaków, które
następnie gotujemy, mielimy w maszynce i dodajemy do nich mąki ziemniaczanej, ale w ten sposób, by trzy
czwarte stanowiły ziemniaki, a
jedną czwartą mąka ziemniaczan a . Po d o ł o ż e n i u d o t e g o j a j k a
wszystko razem zagniatamy i rękami zwilżonymi w wodzie formujemy
kulki wielkości kurzego jaja napełniając środek wcześniej przygotowanym farszem. Jak go zrobić? Wystarczy zaopatrzyć się w 40 dkg łopatki
wieprzowej, cebulę, sól, pieprz i jajko.
Mięso należy ugotować, bo to przecież
nie tatar, a cebulę zeszklić. Następnie
wszystko trzeba zmielić i przyprawić
solą oraz pieprzem.

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2008

Pyzy wraz z nadzieniem w osolonej
wodzie gotujemy przez 7 minut, ale
przed podaniem polewamy je sosem
grzybowym, który w sezonie na grzyby
warto przyrządzić z borowików i maślaków. Poza nim sięgamy po pieczarki,
bo wyboru nie mamy. Tak czy owak wystarczy nam do tego 40 dkg grzybów,
dwie łyżki masła, jedna średnia cebula,
szklanka śmietany, łyżka kopru, sól oraz
pieprz. Pokrojone grzyby smażymy na
maśle z cebulą mniej więcej 20 minut,
dodajemy śmietanę, łyżkę kopru i przyprawiamy to solą i pieprzem.
Po trwającej mniej więcej godzinę pracy można usiąść przy stole i zastanawiać
się jak to się stało, że do tej pory nie jedliśmy czegoś tak rozkosznego dla podniebienia. Podobne pytania zadawało sobie
już wielu innych przed nami. Byli wśród
nich choćby uczestnicy Święta Grzybobrania w Borzęcinie, gdzie nadziewane pyzy
pani Krystyny uzyskały w konkursie kulinarnym pierwszą nagrodę.

RAPORT
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Józef Brachucy

Jest niekwestionowanym autorytetem
dla kolegów i wzorem skuteczności w działaniu. Przez lata udowadniał, że bezinteresowna praca ma sens, a w kontaktach z
ludźmi należy szanować drugiego człowieka. Dzięki takiej postawie strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce
Uszewskiej mówią o swoim honorowym
prezesie Józefie Brachucym, że jest dla
nich największym autorytetem.

Nie jest to bynajmniej tylko kurtuazja. Najstarszy strażak w Porąbce
Uszewskiej jest naprawdę tą osobą,
którą prosi się o radę lub opinię. Mając
na uwadze jego doświadczenie życiowe,
nie ma się temu co dziwić. Do straży
wstępował w 1945 roku, niedługo po
zakończeniu wojny. Gdy ówczesny naczelnik Józef Gajda podczas przypadkowego spotkania zagadnął: „Józek, zapisz się do straży, będziemy stać
przy grobie”, nie wahał się ani
chwili. Jak wspomina do straży
zawsze go ciągnęło, a praca w
niej sprawiała mu przyjemność.
Nie przeszkadzało mu, że wyposażenie w sprzęt bojowy sprowadzało się wtedy do sikawki i
wozu zaprzęgniętego w konie,
bo w ten sposób także można
było pomagać ludziom. Koledzy
zaangażowanie Józefa Brachucego najwyraźniej doceniali powierzając mu kolejne funkcje
w jednostce. Po roli wiceprezesa w 1971
roku przyszła kolej na godność prezesa.
Wywiązywał się z niej na tyle dobrze,
że oddawano mu ją nieprzerwanie przez
20 lat do momentu przejścia na emeryturę.
Śledząc wydarzenia z tego okresu, nie
ma wątpliwości, że wybór był ze wszech
miar słuszny. Druhowie zawdzięczają
mu wykorzystywaną do dziś remizę, do

CZ£OWIEK
NUMERU

tej pory na wyposażeniu straży jest też
pozyskany przez prezesa Brachucego
samochód marki żuk. Przy budowie remizy angażował się osobiście. „Żniwa
nie żniwa w domu trudno go było zastać, bo siedział na budowie” – wspominają członkowie rodziny. Nieraz brał
nawet urlop tylko po to, żeby mieć więcej czasu na doglądanie i udział w tej
inwestycji. Entuzjazm dla tego przedsięwzięcia był na tyle duży, że nie wahał
się nawet osobiście brać pożyczki pod
zastaw hipoteczny na części własnego
majątku. A na tym przecież nie koniec.
Nie sposób przecież wymienić wszystkich akcji strażackich w jakich uczestniczył, sukcesów we współzawodnictwie
strażackim ani opisać festynów i imprez
okolicznościowych, z których dochody
szły na potrzeby straży.
Władze OSP swojemu uznaniu dla pracy prezesa Brachucego dawały wielokrotnie wyraz. Uhonorowano go m.in.
Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, oznaką
„Wzorowy Strażak”, Brązowym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi odznaczeniami. Koledzy z jednostki doceniają
jego rolę na co dzień. – Wszyscy liczymy
się z jego zdaniem – zapewnia obecny
naczelnik Kazimierz Pałucki.
(p)
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Imiê i nazwisko: Andrzej Kubala
Wiek: 38
Wykszta³cenie: œrednie
Zawód: Technik - Kucharz, technolog ¿ywienia zbiorowego
Miejsce pracy i zajmowane stanowisko: Klub Exclusive w Dêbnie –
Pizzernia, Klub Muzyczny Galeon
iel
œcic
w³a
..
itd.
Rzeszów,
Sytuacja rodzinna: ¿onaty, dwoje
dzieci Sebastian i Nicola
Samochód: Volvo
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