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NA PLUS

NA MINUS

Szanowni Czytelnicy, począwszy od tego numeru cena egzemplarza
„Życia Gminy Dębno” wynosić będzie 2 zł. Poprzednią cenę utrzymywa-
liśmy od początku wydawania gazety, mimo stale rosnących kosztów (druk,
transport, papier). Dziś zmuszeni jesteśmy dokonać korekty ceny, by choć
trochę zmniejszyć koszty wydawania pisma, które nie ma komercyjnego
charakteru, ale chce służyć mieszkańcom możliwie pełną informacją.
Mamy nadzieję, że decyzję tę potraktujecie Państwo ze zrozumieniem.

Wydawca

- Za kilka lat, kiedy to zarówno w szko-
³ach podstawowych jak i w gimnazjach
bêdziemy mieli wiêcej uczniów.

- Nauczycielom nie grozi ju¿ utrata miejsc
pracy?

- Na pewno nie jest to groŸba tak wy-
raŸna jak wczeœniej. W poprzednich la-
tach ubywa³y dwa, trzy etaty rocznie.
W tym momencie w grê mo¿e wcho-
dziæ redukcja jednego etatu.

(g)

- Podobno pojawi³o siê œwiate³ko w ciem-
nym, demograficznym tunelu.

- W szko³ach podstawowych po raz
pierwszy od roku szkolnego 2005/
2006 liczba dzieci rozpoczynaj¹cych na-
ukê w roku szkolnym 2011/2012 nie
tylko nie spadnie, ale wzroœnie. W ci¹-
gu ostatnich szeœciu lat liczba dzieci
w szko³ach zmniejszy³a siê o 432 oso-
by. W przysz³ym roku naukê w szko-
³ach podstawowych rozpocznie o 12
dzieci wiêcej ni¿ w tym roku szkolnym.

- Czy to jest pocz¹tek d³u¿szej tenden-
cji?

- Raczej tak. Widzimy to po liczbie dzieci
uczêszczaj¹cych do przedszkoli, któ-
rych jest coraz wiêcej. Przyk³adowo w
„zerówkach” jest w tym roku o 20 dzie-
ci wiêcej ni¿ rok wczeœniej.

- Czy to siê bêdzie przek³ada³o na wiel-
koœæ subwencji oœwiatowej?

- Dotychczas wraz ze spadkiem dzieci
obcinano nam subwencjê oœwiatow¹
mniej wiêcej o 100 tysiêcy rocznie. W
przysz³ym roku nie bêdzie to najpraw-
dopodobniej kwota wiêksza. Na zwiêk-
szenie subwencji liczyæ nie mo¿emy,
poniewa¿ w gimnazjach sytuacja jest
wci¹¿ niekorzystna. Tam mamy w³aœnie
roczniki z ni¿u demograficznego.

- Kiedy odczujemy mocniej wzrostow¹
tendencjê?

Rozmowa z Markiem Gurgulem

Dzieci na wagê
subwencji

Marek Gurgul jest dyrekto-

rem Gminnego Zak³adu

Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli

Inicjatorzy obchodów święta Konstytucji 3
Maja pokazali, że patriotyczne spotkanie

także może być przyjemne i to bez charaktery-
stycznego dla tego typu wydarzeń zadęcia i
sztampy. Okazało się, że wspólne śpiewanie tra-
fiło dokładnie w odczucia mieszkańców, którzy
przy niesprzyjających warunkach pogodowych
stawili się w zamku w Dębnie i to całkiem sporą,
bo liczącą z pół setki, grupą. Była okazja, by się
słowami legionowych pieśni zadumać nad oj-
czyzną, była sposobność, by miło razem spędzić
czas przy herbacie i grillowanych specjałach. W
takich okolicznościach patriotyzm smakuje zu-
pełnie inaczej, a o nić porozumienia też łatwiej.

Marian Migdał już teraz rok może zali
czyć do udanych. Po niespodziewanej dla

wielu porażce wyborczej w wyborach na sołtysa
przed czterema laty, nie przestraszył się per-
spektywy ewentualnej kolejnej przegranej i
stanął do wyborów ponownie. Mimo że rywal
był ten sam co poprzednio, tym razem to Ma-
rian Migdał został zwycięzcą.  Tym sposobem w
praktyce pokazał, że na błędach umie się uczyć.

Zainspirowani przez nauczycielkę Małgo-
rzatę Ręgę uczniowie gimnazjum w Łysej

Górze zakasali rękawy i ruszyli w dół płynącej
przez wieś rzeki, żeby sprzątać po tych, którzy
nie wiedzą, że jest coś takiego jak kosz na śmie-
ci. Dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią
myśleć nie tylko o tym, co będzie dzisiaj, ale
pamiętają także, że przed nami jest jeszcze ju-
tro. Może na widok nastolatków wyciągających
z rzeki puszki, butelki i co tam jeszcze, komuś
zrobi się zwyczajnie wstyd...

Frekwencja wyborcza podczas wyborów
sołtysów i wyborów delegatów do izb rol-

niczych nie była, niestety, zaskoczeniem. W tym
pierwszym przypadku sięgnęła mniej więcej 10
procent, w tym drugim była jeszcze o kilka punk-
tów procentowych niższa. Wprawdzie wybory to
nie przymus, ale szkoda, że wielu mieszkańców
z instytucji demokratycznych korzystać nie
chce. Chyba, że przyjmiemy, że jest nam zupeł-
nie obojętne, kto reprezentuje sołectwo i kto
dba o interesy rolników.

I tak źle i tak niedobrze - głosi znane po-
wszechnie powiedzenie. Przedstawiciele

samorządowej władzy przekonali się o tym nie-
dawno w dość zaskakujący sposób. Jedna z
mieszkających w Maszkienicach osób powód do
krytyki poczynań samorządu znalazła w związ-
ku z budową w tym sołectwie... chodnika.  Bez-
pośrednią przyczyną niezadowolenia, był fakt,
że należący do niej pies... pobrudził się ziemią
wykopaną przy układaniu chodnika.
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towymi. W tym roku zasłużyło na nie kilku-
dziesięciu druhów, ale też nic w tym dziw-
nego. Ze względu na powodzie ubiegły rok
był dla strażaków okresem szczególnie in-
tensywnej pracy. W trakcie akcji pomocy
powodzianom nie brakowało jednostek z
gminy Dębno.

Ich zaangażowanie doceniają nie tylko
mieszkańcy, ale także przedstawiciele sa-
morządowych władz. - Dziękuję wam za to,

że jesteście zawsze do dyspozycji, że można
liczyć na waszą pracę i oddanie, na waszą
służbę dla dobra innego człowieka. Życzę
wam oraz waszym rodzinom wszystkiego
co najlepsze - mówił wójt Grzegorz Brach.

Gmina Dębno na tle innych gmin woje-
wództwa małopolskiego wyróżnia się wyjąt-
kowym zaangażowaniem w działalność w
ochotniczych strażach. Zarejestrowanych
jest tutaj dwanaście jednostek, a wiele z nich
prowadzi także drużyny młodzieżowe za-
równo męskie jak i żeńskie.

W przeddzieñ dnia œwiêtego Floriana -
patrona stra¿aków, obchodzono w
Sufczynie Gminny Dzieñ Stra¿aka. W
uroczystoœci, obok druhów z jedno-
stek OSP z ca³ej gminy, uczestniczyli
tak¿e licznie reprezentowani goœcie,
wœród których byli m.in. Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dêbno, Andrzej
Potêpa, starosta brzeski i Marian
Zalewski, prezes powiatowych
struktur OSP.

Świętowanie ropoczęła msza święta w
intencji strażaków odprawiona w kościele
parafialnym w Sufczynie. Po niej wszystkie
jednostki wraz ze sztandarami przy dźwię-
kach muzyki granej przez Orkiestrę Dętą
w Łysej Górze pod batutą Eugeniusza
Grzanki przemaszerowały w kierunku re-
mizy w Sufczynie, gdzie ks. Adam Bajorek,
proboszcz parafii, poświęcił samochody na-
leżące do gospodarza uroczystości.

Tradycyjnie,  święto było okazją do uho-
norowania strażaków odznaczeniami resor-

Uhonorowano kilkudziesiêciu stra¿aków

Œwiêto z odznaczeniami

Z³oty medal za zas³ugi
dla po¿arnictwa
Franciszek Pary³o syn Stefana, Tadeusz
Bychawski syn Franciszka, Marian Rojek
syn W³adys³awa, Zbigniew Macheta syn
Stanis³awa oraz Zbigniew Witek syn W³a-
dys³awa.

Srebrny medal za zas³ugi
dla po¿arnictwa
Ewa Rychlicka córka W³adys³awa, Jacek Ro-
bak syn W³adys³awa, Andrzej Gniady syn
Stanis³awa, Stanis³aw Kolawa syn Jana,
Józef Stypka syn Kazimierza, Grzegorz
Macheta syn Zbigniewa, Zdzis³aw Zydroñ
syn Konstantego

Br¹zowy medal za zas³ugi
dla po¿arnictwa
Sebastian Rychlicki syn Stanis³awa,
Krzysztof Pary³o syn Franciszka, Piotr
Œwistak syn Józefa oraz Ryszard Kapu-
sta syn W³adys³awa.

Odznaka „Wzorowy stra¿ak”
Jan Robak syn W³adys³awa, Andrzej Œwi-
stak syn Józefa, Tomasz Micha³ek syn Ka-
zimierza, Marcin Przeklasa syn Wies³awa,
£ukasz Witek syn Zbigniewa, Pawe³ Batko
syn Zbigniewa, Bart³omiej Gajda syn Kazi-
mierza, Krzysztof Macheta syn Zbigniewa,
Sebastian Witek syn Krzysztofa.

Mimo komplikacji spowodowanych wpro-
wadzonymi zmianami w przepisach regu-
lujących zasady udziału strażaków w aka-
cjach, w żaden sposób nie wpłynęło to ne-
gatywnie na zainteresowanie pracą w stra-
ży. Młodzi druhowie zdobywają niezbędne
do pracy kwalifikacje uczestnicząc w szko-
leniach i zdobywając nowe umiejętności.
Doceniają też pożytki płynące z tytułu obo-
wiązkowego ubezpieczenia uczestników

akcji ratowniczych.
Tegoroczne święto przebiega-

ło w dobrej atmosferze. W nie-
oficjalnych rozmowach podkre-
ślano dobrą kondycję  jednostek
działających w gminie. Z reguły
są one personalnie mocne i cał-
kiem nieźle wyposażone – nie-
które OSP mają na stanie po
dwa, a nawet po trzy samocho-
dy. Wprawdzie niektóre pojazdy
mają po kilkanaście lat, ale pod
względem technicznym raczej
nic im nie brakuje. Dwie jednost-
ki – Dębno i Łoniowa są włączo-
ne do Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego. Potrzeb-

ne jest jeszcze uzupełnienie taboru w
Maszkienicach, Dołach i Perle.

Strażakom w gminie marzy się także
poprawa wyposażenia gwarantującego
bezpieczeństwo druhom biorącym udział
w akcjach. Priorytetowo traktowane jest
specjalistyczne umundurowanie w każdej
jednostce. Na ich pełne wyposażenie trze-
ba będzie jednak poczekać z uwagi na
wysokie koszty. Za kompletne umundu-
rowanie trzeba zapłacić ok. 4,5 tys. zł.

(p)
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Jest nowy
parking

Zakończył się pierwszy etap prac
przy budowie nowego parkingu nie-
opodal kościoła w Dębnie. W efekcie
do dyspozycji kierowców jest teraz
kolejnych kilkadziesiąt miejsc parkin-
gowych.

Decyzja o budowie parkingu była odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców,
dla których dotychczasowy parking znajdu-
jący się na wysokości kościoła był o wiele za
mały. Wskutek rosnąej systematycznie licz-
by samochodów, już od lat kierowcy musieli
zmagać się z problemem zbyt małej liczby
miejsc parkingowych. Budowa nowego par-
kingu znajdującego się przy głównej drodze

wzór do naśladowania wskazał pobliskie Ja-
downiki, gdzie podobny teren został zago-
spodarowany jako centrum handlowo-usłu-
gowe. Budynki mają tam estetyczne elewa-
cje, plac został wybrukowany i oświetlony,
urządzono parking.

Zagospodarowanie terenów w

Woli Dêbiñskiej znajduj¹cych

siê tu¿ przy „czwórce” naprze-

ciwko dyskoteki „Exclusive”

wzbudza mieszane uczucia

wœród mieszkañców. Problemu

nie widz¹ w³adze Gminnej

Spó³dzielni w Dêbnie, do

której nale¿y dzia³ka.

Z interwencją w tej sprawie zwrócił się do
nas jeden z mieszkańców, któremu sposób
wykorzystania działki i jej zagospodarowa-
nia najwyraźniej do gustu nie przypadł. - To
miejsce mogłoby być wizytówką gminy, a
jest raczej jej antyreklamą - oceniał w roz-
mowie z nami domagając się od władz gminy
konkretnych decyzji w tej sprawie. Jako

prowadzącej przez Dębno nieco powyżej
kościoła, przynajmniej częściowo powinna
poprawić sytuację. Wprawdzie roboty nie
zostały jeszcze całkowicie zakończone, ale
kierowcy mogą już teraz korzystać z nowe-
go parkingu. Teren został wyrównany,
utwardzony, ułożono krawężniki, a plac jest
wyłożony tłuczniem. Można już dzisiaj z

niego korzystać, a w kolejnym etapie zosta-
nie tam położona nawierzchnia asfaltowa.

Koszty związane z realizacją pierwszego
etapu inwestycji wyniosły nieco ponad 60
tys. zł, a przterag na wykonanie określo-
nych w ramach tego etapu prac cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Oferty zło-
żyło kilkanaście firm.

Wizytówka czy antyreklama?

Teren w Woli Dębińskiej należący do Gminnej Spóldzielni.

Kłopot jednak w tym, że samorząd gminy
Dębno nawet, gdyby chciał coś z tym fan-
tem zrobić, to nie może. - Gmina nie jest
właścicielem tego terenu i cudzym mieniem
rozporządzać nie może - wyjaśnił nam Grze-
gorz Brach, Wójt Gminy. Wprawdzie jesz-
cze do niedawna do gminy należała niewiel-
ka część tego terenu, na której znajduje się
budynek tzw. starej gminy, ale w ubiegłym
roku nieruchomość została sprzedana i dziś
należy do prywatnego właściciela.

Decyzję w sprawie ewentualnego zago-
spodarowania terenu należy wyłącznie do
gminnej spółdzielni. Nie udało nam się jed-
nak dowiedzieć, czy są jakieś plany w tej
sprawie. Zapytana o to prezes spółdzielni
Grażyna Bernady odparła, że żadnych in-
formacji udzielać nie będzie, a jeśli ktoś jest
tego ciekawy, to powienien sam pofatygo-
wać się do biura spółdzielni. Generalnie kie-
rownictwo GS nie rozumie uwag w sprawie
sposobu urządzenia terenu, bo jest on upo-
rządkowany i utrzymany w czystości.   (g)

Centrum usługowo-handlowe w Jadownikach
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Wiêcej dzia³ek
budowlanych

Nowe tereny pod budownictwo
mieszkaniowe na terenie gminy Dęb-
no będą do dyspozycji nieco później
niż zakładano. Wprawdzie prace nad
nowym planem zagospodarowania zo-
stały zakończone, ale jego wprowadze-
nie w życie nie będzie możliwe dopó-
ty, dopóki Ministerstwo Rolnictwa nie
wyłączy gruntów z produkcji rolnej.

Pracami nad zmianą planu zagospodaro-
wania przestrzennego objęto pięć sołectw:
Dębno, Sufczyn, Wolę Dębińską, Jastew i
Porąbkę Uszewską. Firma opracowująca
zmiany w planie zakończyła już prace. Nowe
rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców i zakładają powiększe-
nie powierzchni terenów budowlanych we
wszystkich pięciu miejscowościach.

Jak na razie nie można ich jednak wpro-
wadzić w życie, bo do tego konieczne jest
wyłączenie gruntów przewidywanych jako
tereny budowlane z produkcji rolnej. Decy-
zję w tej sprawie podejmuje Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek gminy.
W tym przypadku potrwa to jednak dłużej
niż się spodziewano. Samorząd gminy Dęb-
no, którego wniosek trafił do ministerstwa,
usłyszał w odpowiedzi, że z uwagi na szcze-
gólnie dużą liczbę tego typu spraw, nie nale-
ży się spodziewać jej wcześniej niż w drugim
kwartale tego roku. Dopiero potem nowy,
zmieniony plan będzie można wyłożyć do
publicznej wiadomości na 30 dni. Ostateczną
wersję planu określi w uchwale Rada Gminy
Dębno po rozpatrzeniu uwag mieszkańców.
Wtedy dopiero będzie można korzystać z
nowych terenów budowlanych.              (g)

którego w tej sprawie zwróciły się samo-
rządowe władze gminy domagające się rów-
nocześnie odszkodowania za bezumowne
korzystanie z budynku. Firma nie pozosta-
ła samorządowi dłużna kierując również
sprawę do sądu i domagając się od gminy
odszkodowania w wysokości ok. 125 tys. zł
z tytułu poniesionych nakładów na remon-
ty i modernizacje budynku.

W toku procesu okazało się, że nie ma
żadnych dokumentów potwierdzających
prowadzenie prac remontowych i moderni-
zacyjnych. W umowie zawartej z Urzędem
Gminy w Dębnie ustalono natomiast czynsz
za wynajem lokalu na poziomie 1,31 zł za
metr kwadratowy, podczas gdy średnia
stawka na tym terenie wynosiła wówczas
3,5 zł za metr kwadratowy. Stawka ta nie
ulegała zmianie przez 10 lat, a w 2000 roku
podniesiono ją o 20 groszy za metr kwadra-
towy. Niski czynsz uzasadniano potrzebą
rekompensaty za koszty modernizacji
obiektu.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwa-
gę Sąd Okręgowy w Tarnowie w lipcu 2010
roku oddalił  roszczenia obu stron uzna-
jąc, że wzajemnie się one znoszą. Wer-
dykt ten potwierdził także Sąd Apelacyj-
ny, do którego odwołały się obie strony.
W efekcie decyzja sądu jest niemal w stu
procentach zbieżna z propozycją, jaką
władze samorządowe złożyły firmie po
upływie okresu obowiązywania umowy.
Zaoferowano wówczas firmie opcję ze-
rową polegającą na tym, że po upływie
okresu obowiązywania umowy żadna ze
stron nie jest drugiej nic winna. Jej przy-
jęcie pozwoliłoby uniknąć trwającego trzy
lata procesu.

Po trzech latach zakoñczy³a

siê sprawa s¹dowa pomiêdzy

firm¹ Granit, wynajmuj¹c¹ do

niedawna budynek komunalny

do prowadzenia dzia³alnoœci

gospodarczej, a Gmin¹ Dêbno.

S¹d w ca³oœci oddali³ roszcze-

nia finansowe spó³ki.

Sprawa ma długą historię. Jej początki
sięgają roku 1990, kiedy to budynek tzw.
starej gminy w Woli Dębińskiej gmina wy-
najęła prywatnej spółce. Jednym z jej współ-
właścicieli był brat Marii Okrzesy sprawu-
jącej wówczas funkcję Wójta Gminy Dęb-
no. Z dokumentów wynika, że spółka zo-
stała zarejestrowana dokładnie tego same-
go dnia, w którym do gminy wpłynęło pi-
smo w sprawie wynajmu lokalu. W tym sa-
mym dniu zwołano posiedzenie Zarządu
Gminy i jeszcze tego samego dnia podpisa-
no umowę najmu lokalu na okres 10 lat. Po
tym okresie umowę przedłużono na trzy
lata czyli na okres nie wymagający zgody
Rady Gminy. Po raz ostatni umowę – mimo,
iż obowiązywała do września 2003 -  przed-
łużono w 2002 roku o kolejne trzy lata.
Miało to miejsce tuż przed zmianą na sta-
nowisku Wójta Gminy Dębno, do której
doszło wskutek wyborów .

W 2005 roku umowa uległa rozwiązaniu,
ale firma w dalszym ciągu korzystała z
obiektu nie opuszczając go przez trzy lata
mimo wezwań właściciela. Obiekt oddała
gminie dopiero wskutek wyroku sądu, do

Ofertę dla zainteresowanych pracą na zasadzie
wolontariatu w charakterze przewodnika ma kie-
rownictwo muzeum zamku w Dębnie. W zamian
za pracę muzeum proponuje nieodpłatne szko-
lenie. Zdobyte doświadczenie przewodnika może
być atutem w późniejszych staraniach o stałą,
płatną posadę.

Muzeum szuka współpracowników, bo dotychczaso-
wa obsada personalna zamku nie wystarcza, by zapew-
nić pełną obsługę turystów indywidualnych i wycieczek.
Na zwiększenie etatów nie można sobie z kolei pozwolić
ze względu na ograniczenia finansowe. Wolontariat to
rozwiązanie, które byłoby teraz najlepszym wyjściem.
Osoby, które by się na to zdecydowały, także odniosłyby
korzyść, wprawdzie nie finansową, ale byłby to rodzaj
inwestycji w swoje kwalifikacje. Praca w ramach wolo-
natriatu to możliwość uzyskania doświadczenia i dodat-
kowych umiejętności, które w rozmowach z przyszłym
pracodawcą bywają nie bez znaczenia. Najlepszym przy-
kladem jest Urząd Gminy w Dębnie, który zatrudniał
wolontariuszy. Niektórzy z nich otrzymali potem stałą
pracę w urzędzie.

Wyrok jak propozycja wójta

Zostañ przewodnikiem w zamku!
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Dziesięcioro uczniów z
Zespołu Szkół w Woli Dę-
bińskiej uczestniczyło w
odbywających się w Mu-
zeum Etnograficznym w
Tarnowie warsztatach
plecionkarskich i bed-
narskich zorganizowa-
nych w ramach projektu
„Jesień średniowiecza -
wiosna renesansu”. W
roli gości specjalnych i
prowadzących warszta-
ty wystąpili rzemieślni-
cy.

Uczniowie mieli okazję
przyjrzeć się, w jaki sposób
wyplatane są koszyki i jak
robi się naczynia z drewna.
Krok po kroku poznawali za-
sady, jakich trzeba się trzy-
mać, by wykonać produkt
dobrej jakości. W trakcie po-
kazu można było wcielić się
w rolę rzemieślnika i spró-
bować swoich sił w wyplata-
niu koszyków lub robieniu
drewnianych naczyń.

(s)

Chodnik w tydzieñ
Aż dziesięć firm zgłosiło swoje oferty na wykonanie odcinka chodnika w Maszkienicach.

W efekcie mieszkańcy sołectwa mają do dyspozycji 140 metrów chodnika.
Z budżetu gminy na realizację tej inwestycji przeznaczono 50 tys. zł. Firmy uczestniczą-

ce w przetargu zaproponowały kwoty od 46,6 tys. zł do 69,8 tys. zł. Po ich sprawdzeniu
komisja przetargowa wybrała najbardziej korzystną z nich biorąc pod uwagę cenę.

(n)

Gmina
daje pracê

Dziesięć osób z terenu Gminy
Dębno znalazło zatrudnienie w ra-
mach prac społecznie użytecznych,
które będą wykonywane we
wszystkich sołectwach w gminie.
Pozostające dotychczas bez pracy
osoby zatrudniono na okres pięciu
miesięcy.

Uruchomienie programu na terenie
gminy to efekt współpracy samorządo-
wych władz i Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Brzesku. Gmina zwróciła się
wprawdzie z wnioskiem o zatrudnienie
20 osób, ale ograniczony budżet urzędu
pracy spowodował, że nie było to możli-
we. Udało się natomiast pozyskać pie-
niądze na uruchomienie prac, które wy-
konywać będzie 10 osób przez okres pię-
ciu miesięcy w wymiarze 40 godzin mie-
sięcznie.

W ramach uruchomionego właśnie
programu zatrudnieni będą wykonywać
prace porządkowe takie jak utrzymy-
wanie rowów przydrożnych, usuwanie
samosiejek, zbieranie śmieci czy sprzą-
tanie budynków użyteczności publicz-
nej. Nadzór nad ich pracą sprawowawć
będą sołtysi.

(pg)

Informacja
o „Kwartecie”

Lokalna Grupa Działania
„Kwartet na Przedgórzu” urucho-
miła swoje biuro w gminie Dębno.
W budynku Urzędu Gminy w Woli
Dębińskiej w pokoju nr 2 od środy
do piątku od g. 7.30 do g. 15.30
czynny jest punkt informacyjny.

Gmina Dębno do LGD „Kwartet na
Przedgórzu” przystąpiła niedawno. W
efekcie będzie mogła skorzystać z bli-
sko 2 mln zł dofinansowania na tzw.
małe projekty oraz na mniejsze inwe-
stycje. Informacje o nowych naborach,
zasadach, na jakich można otrzymać
dofinansowanie będzie można uzyskać
w otworzonym właśnie punkcie kon-
sultacyjnym. Warto też zaglądać na
stronę interntową LGD www.przedgo-
rze.pl. W sprawie informacji dotyczą-
cych działalności LGD można się też
kontaktować telefonicznie
(146318588) lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail: lgddeb-
no@gmail.com).

(g)

PODPATRYWALI
RZEMIEŒLNIKÓW
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Ponad 1,3 mln z³ kosztowaæ

bêd¹ remonty i modernizacje

dróg gminnych zaplanowa-

nych w okresie od maja do

lipca. £¹czna d³ugoœæ dróg,

których standard zostanie

znacznie podwy¿szony, wynosi

ponad 5,3 km.

Pod koniec pierwszej dekady maja roz-
strzygnięto przetarg na najdłuższy licza-
cy 2,3 km odcinek drogi Sufczyn - Wola
Dębińska „Florianka-Dwojanów”.  Kosz-
ty z tym związane sięgną kwoty wyno-
szącej mniej więcej pół miliona złotych.
Na taką kwotą opiewała najkorzystniej-
sza spośród czterech złożonych ofert. Na
całym odcinku położona zostanie na-
wierzchnia asfaltowa. Część kosztów tej
inwestycji pokryje dofinansowanie z Na-
rodowego Programu Budowy Dróg Lokal-
nych (tzw. schetynówka), resztę wyłoży
gmina.

Na wybór właśnie tej drogi zdecydowa-
no się nieprzypadkowo. Spełnia ona wy-
magania programu, z którego gmina
otrzymała wsparcie, ponieważ łączy dro-
gi lokalne z drogą powiatową i krajową.

Start po œwiêtach
Po świętach rozpoczęto prace remon-

towe i modernizacyjne w Dębnie, Nie-
dźwiedzy i Jaworsku. Objęto nimi trzy
odcinki dróg o łącznej długości wynoszą-
cej blisko 1,7 km, a koszt z tym związany
to 230 tys. zł. Modernizacji poddano dro-
gę „Dębczak” w Dębnie na odcinku o dłu-
gości 800 m i był to drugi etap prac wyko-

mie ledwie 6,5 procent. Najwięcej gło-
sów uzyskał Paweł Kraj z Łoniowej,
radny gminny znany szczególnie z dzia-
łalności w ochotniczej straży pożarnej.
Postawiło na niego 62 wyborców. Dzie-
sięć głosów mniej otrzymał Piotr Wo-
łek z Biadolin Szlacheckich, który - jak
na warunki gminy - gospodaruje na cał-
kiem sporym areale zajmując się rów-
nież hodowlą świń. Do rady nie wszedł
natomiast Marek Juszczyk, radny gmin-
ny, który uzyskał 46 głosów.

Przypomnijmy, że Rada Powiatowa
MIR to ciało opiniodawcze. Składa się z
delegatów wybieranych w gminach.

(p)

S¹ pieni¹dze na odbudowê

zerwanego brzegu rzeki

Skuteczne
monity

Zniszczony wskutek powodzi duży
fragment drogi wzdłuż Kisieliny w Suf-
czynie najprawdopodobniej zostanie
odbudowany w tym roku. Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
który jest administratorem rzeki, za-
gwarantował na odbudowę i regulację
oberwanego brzegu pół miliona złotych.
- To konieczne, by można było przystą-
pić do prac drogowych - podkreśla
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku inten-
sywne opady deszczu doprowadziły do gwał-
townego wezbrania wody na Kisielinie, co
spowodowało oberwanie brzegu i zniszcze-
nie fragmentu drogi. W efekcie mieszkańcy
kilku znajdujących się nieopodal domów, do
dziś mają utrudniony dojazd do drogi głównej
i swoich posesji, i muszą korzystać z objaz-
dów. Dodatkowo istnieje niebezpieczeństwo,

nywanych na tej drodze. Remont prze-
prowadzono także na odcinku drogi w
Niedźwiedzy o długości 260 m, a także w
Jaworsku, gdzie do remontu wyznaczono
odcinek długi na 600 m.  Roboty mają być
sfinalizowane jeszcze w maju.

Remonty po deszczach
W tych samych miejscowościach do koń-

ca czerwca realizowany będzie drugi etap
prac na drogach zniszczonych wskutek
ulewnych deszczów. Firma z Bochni, któ-
ra  wygrała przetarg na realizację inwe-
stycji, wykona zadanie za 328 tys. zł. Poza
ofertą firmy z Bochni rozpatrywano tak-
że oferty firm z powiatu brzeskiego i wo-
jewództwa podkarpackiego. Jedynym kry-
terium decydującym o wyborze oferty z
powiatu bocheńskiego była cena.

£atanie starych dziur
Remontowane będą także cztery odcin-

ki dróg, które zostały uszkodzone wsku-
tek ulewnych deszczów w ubiegłym i w
2009 roku. Gmina wyda na ten cel blisko
280 tys. zł.

Przetarg na wykonanie robót nie cie-
szył się dużym zainteresowaniem. Ofer-
tę złożyła tylko jedna firma: PDM w Brze-
sku. Do remontu są cztery odcinki dróg:
„Świętochowska Góra” w Niedźwiedzy o
długości 310 metrów, „Dębczak” w Dęb-
nie o długości 400 metrów, „Stara Droga”
w Dołach o długości 330 metrów i Łonio-
wa - Jaworsko o długości 300 metrów.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem
prace powinny zostać zakończone w cią-
gu 50 dni od podpisania umowy. Zakłada-
jąc, że nie będziemy mieli do czynienia z
nadzyczajnymi okolicznościami można
przyjąć, że finał prac nastąpi w czerwcu.

(g)

Paweł Kraj i Piotr Wołek będą re-
prezentować gminę Dębno w Radzie
Powiatowej Małopolskiej Izby Rolni-
czej. W wyborach, które cieszyły się
nikłym zainteresowaniem, o dwa
miejsca ubiegało się trzech kandy-
datów.

Do udziału w wyborach do izb rolni-
czych mają prawo rolnicy płacący poda-
tek rolny. Mimo że w gminie Dębno
wybory były  rozpropagowane we
wszystkich sołectwach, to zaintereso-
wanie nimi było nikłe. Na 1695 osób
uprawnionych, do urn poszło zaledwie
111 osób co daje frekwencję na pozio-

Marna frekwencja

że rzeka może wdzierać się dalej zabierając
kolejne fragmenty brzegu, a to mogłoby za-
grozić znajdującym się tam zabudowaniom.

Samorządowe władze od początku były
gotowe odbudować fragment drogi, ale było
to uwarunkowane wcześniejszą odbudową
brzegu rzeki przez Małopolski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, który
administruje Kisieliną. Wielokrotne monity
w tej sprawie słane zarówno przez władze
samorządowe jak i właścicieli prywatnych
posesji przyniosły właśnie skutek. Wiadomo,
że MZMiUW przeznaczył już w tegorocznym
budżecie pół miliona złotych na ten cel. Ozna-
cza to, że w ślad za tym zostanie przygoto-
wany projekt, a po ogłoszeniu i rozstrzygnię-
ciu przetargu ruszą prace. Niezwłocznie po
ich zakończeniu samorząd zleci wykonanie
niezbędnych prac przy odbudowie drogi. -
Zakładając, że nie nastąpią jakieś nadzwy-
czajne okoliczności jest szansa, że wszystko
uda się zakończyć jeszcze w tym roku - uwa-
ża Wójt Gminy Dębno.

(g)

Kompleksowa modernizacja dróg

Remont za remontem
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Ma³gorzata Rega, inicjatorka akcji
Sami uczestnicy akcji zauważyli z jak dużym problemem mamy do czynienia
i zaproponowali, by zająć się jeszcze sprzątaniem lasu. To chyba najlepiej
świadczy o tym, że warto angażować się w takie przedsięwzięcia.

 WYDARZENIA

Patriotyczne
œpiewanie
w zamku
Wspólne, pierwsze patriotyczne œpie-
wanie z okazji Dnia Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Œwiêta Konstytucji 3
Maja odby³o siê we wtorek 3 maja na
dziedziñcu zamku w Dêbnie. - Mam na-
dziejê, ¿e ta forma stanie siê nasz¹ tra-
dycj¹ - mówi Marian Kurek ze Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Zamku w Dêbnie,
które jest wspó³organizatorem tego
przedsiêwziêcia.

Do udziału we wspólnym śpiewaniu za-
proszono wszystkich, którym rocznica Kon-
stytucji 3 Maja nie jest obojętna. Mile wi-
dziane były całe rodziny. Organizatorzy,
wśród których byli także Gmina Dębno,
Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznych
i Kulturalnych TIMSZEL oraz Regionalne
Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej,
zapewnili akompaniament oraz śpiewniki
tradycyjne i multimedialne.

Propozycja zastąpienia powszechnej w ca-
łym kraju formuły patriotycznej akademii
wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni,
okazała się interesującym pomysłem. Miesz-
kańców gminy nie odstraszyła nawet fatalna
pogoda.  Legionowe pieśni intonowało wspól-
nie mniej więcej pięćdziesiąt osób. W prze-
rwie był czas na gorącą herbatę i kiełbasę z
grilla, a potem znowu w zamkowych komna-
tach rozbrzmiewały patriotyczne pieśni.

Świętowanie w nowej formie trwało bli-
sko trzy godziny i wszystko wskazuje na to,
że zamierzenie inicjatorów, by był to począ-
tek dłuższej tradycji, ma szanse się ziścić.

(pg)

Jakub Matura z klasy VI Szkoły Podstawo-
wej w Sufczynie zajął siódme miejsce w Woje-
wódzkich Eliminacjach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobie-
ga Pożarom. W rywalizacji na tym etapie
uczestniczyli zwycięzcy eliminacji powiato-
wych.

Zmagania w Auli Centrum Kongresowego Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie były przepustką do
udziału w finale ogólnopolskim. Awans uzyskało
trzech uczniów z najlepszymi wynikami.

Jakub Matura był najmłodszym spośród 20 uczest-
ników i na dodatek debiutował w tym konkursie. Na
40 możliwych do zdobycia punktów uzyskał 30. Jak
podkreślali organizatorzy w tym roku rywalizacja od-
bywała się na bardzo wysokim poziomie. Zwycięzca
uzyskał 35 punktów, podczas gdy przed rokiem wy-
starczało do tego 25 punktów.

Osiemdziesi¹t worków œmieci o pojem-
noœci 120 litrów ka¿dy zebrali ucznio-
wie II klasy gimnazjum w £ysej Górze w
ramach zainicjowanej przed 10 laty ak-
cji sprz¹tania najbli¿szej okolicy. Grupa
25 uczniów zorganizowana przez Ma³go-
rzatê Regê, nauczyciela biologii i WOS-
u, tym razem porz¹dkowali brzeg i kory-
to rzeki p³yn¹cej przez £ys¹ Górê.

W ciągu trwającego cztery godziny sprzą-
tania worki napełniały się bardzo szybko.
Nad brzegiem rzeki, a także w wodzie znaj-
dywano głównie butelki, plastikowe worki,
płyty CD, puszki po piwie i rozmaite opako-
wania.

Zbiorowe sprzątanie to także sposób na
zwrócenie uwagi mieszkańców, że problem
istnieje. Uczniowie z gimnazjum w Łysej Gó-
rze robią to nieprzerwanie od 10 lat i powoli
widać pozytwyne skutki. W ostatnich latach
śmieci rzucanych byle gdzie,  jest coraz
mniej.

Sprzątanie brzegu rzeki było częścią szer-
szego projektu „Woda” realizowanego w
szkole. W jego ramach uczniowie poszerzają
swoją wiedzę z zakresu geografii poznając
w praktyce na czym polega meandrowanie
rzeki, a także z biologii badając przybrzeżną
roślinność. Dodatkowo analizują także skład
chemiczny wody w ramach lekcji chemii i
uczą się podejmowania obywatelskich ini-
cjatyw, o której dotychczas uczyli się głów-
nie na lekcjach WOS-u.

(g)

Ostra walka w finale

Wielkie sprz¹tanie i wielki wstyd

Œmietnik nad rzek¹
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W pierwszy dzieñ wiosny na swoje
siódme ju¿ spotkanie przyjechali do
Sufczyna recytatorzy z ca³ej gminy
Dêbno, by wzi¹æ udzia³ w Gminnym
Konkursie Recytatorskim
„Poezja jest jak obraz”. W tym
roku by³o ich rekordowo du¿o, bo
a¿ 43.

Do recytatorskiej rywalizacji sta-
nęli uczniowie ze wszystkich szkół w
gminie. Każdy z nich przygotował
wybrany przez siebie wiersz oraz frag-
ment prozy.

W wiosennej scenografii prezento-
wali swoje utwory kolejno uczniowie
klas I – III szkoły podstawowej, klas
IV – VI oraz gimnazjum. Wachlarz recyto-
wanych utworów był bardzo szeroki: od
utworów Brzechwy i Tuwima po Goethe’ego
i Barana – tematyka różnorodna.

Po trwających prawie trzy godziny prze-
słuchaniach jury w składzie: Wojciech Mar-
kiewicz – reżyser, były dyrektor tarnowskie-

dził zarówno miłośników poezji Mi-
łosza jak i wielbicieli talentu Leszka
Długosza. Zarówno jedni jak i drudzy
mogli być ukontentowani. Wysłucha-
no interpretacji wierszy poetów pol-
skich , oprócz tekstów Czesława Mi-
łosza, także poetów mu bliskich.W
programie znalazły się również au-
torskie utwory Leszka Długosza.

W drugiej części wieczoru zapre-
zentowano wystawę makrofotogra-
fii Filipa Kobieli ,,Uroda świata- mo-
tyle’’. Wernisaż uzupełnił występ
zespołu tanecznego ,,Motyle’’ z
Państwowej Szkoły Muzycznej w
Bochni, a także pokaz strojów in-
spirowanych skrzydłami motyli
przygotowany przez uczestniczki

Koncertem poetycko-muzycz-
nym „Jasności promieniste’’ kra-
kowskiego poety pieśniarza Lesz-
ka Długosza, zainaugurowano w
niedzielę, 17 kwietnia w zamku w
Dębnie obchody Roku Czesława
Miłosza. Bohater wieczoru jeszcze
przed koncertem w otaczającym
zamek parku posadził ku czci Cze-
sława Miłosza lipę - drzewo po-
etów.

Koncert odbywający się w ramach
projektu ,,Sto lat dla Czesława Miło-
sza’’ realizowanego przez Muzeum
Okręgowe w Tarnowie Oddział Za-
mek w Dębnie i Stowarzyszenie
Przyjaciół Zamku w Dębnie zgroma-

Drzewo dla Mi³osza

Pracowni Mody Szycia i Wizażu w Pałacu  Mło-
dzieży w Tarnowie.

Recital był pierwszą z cyklu kilku imprez planowa-
nych w zamku organizowanych w ramach Roku Cze-
sława Miłosza.

(gp)

Kategoria klas I - III
1. Maciej Prokop – SP w £ysej Górze
2. Karolina Hajduk – SP w Woli Dêbiñskiej
3. Weronika Wêgrzyn – SP w Dêbnie
Wyró¿nienia:
Bart³omiej Motyka – SP w £ysej Górze
Brygida Witek – SP w Maszkienicach

Kategoria klas IV – VI:
1. Emilia GliŸdziñska – SP w NiedŸwiedzy
2. Patrycja Duda – SP w £ysej Górze
3. Sylwia Malinowska – SP w Jaworsku
Wyró¿nienia:
Gabriela Hojnowska – SP w Por¹bce Uszew-
skiej
Aldona Bodura – SP  w Woli Dêbiñskiej

Kategoria gimnazjum:
1. Olga Gurgul – ZS w Por¹bce Uszewskiej
2. Ewelina Gawe³ – ZS w £ysej Górze
3. Klaudia Kubik – ZS w Sufczynie
Wyró¿nienia:
Weronika Kluska – ZS w £ysej Górze
Karolina Wojnicka – ZS w Sufczynie

Wiosenna recytacja

go teatru, Danuta Łazarz – kierownik bi-
blioteki publicznej w Porąbce Uszewskiej
oraz Ewa Kłusek – nauczyciel j. polskiego w
Publicznym Gimnazjum w Wojniczu, wyło-
niło laureatów.

Po burzliwych obradach jurorzy wyłonili
zwycięzców w każdej kategorii. Najlepsi re-
cytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody książkowe. Uhonorowano
również nauczycieli – opiekunów uczniów
wręczjąc im okolicznościowe podziękowania.

(n)
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„W wojennej potrzebie” – wysta-
wa na temat historii uzbrojenia w
ramach projektu „Jesień średnio-
wiecza - wiosna renesansu” reali-
zowanego przez Muzeum Okręgo-
we w Tarnowie została otwarta w
zamku w Dębnie. Zwiędzający za
złotówkę mogą zapoznać się z ty-
powymi przykładami uzbrojenia
stosowanego w Polsce w okresie od
XIV do XVI wieku.

Ekspozycja składa się z plansz zawie-
rających komentarz historyczny i obja-
śnienia oraz z eksponatów przygotowa-
nych specjalnie na tę okoliczność. Do-
minują wśród nich przykłady broni bia-
łej takiej jak halabardy i miecze, ale są
też przykłady broni palnej. Przygoto-
wano także rycerskie zbroje, kolczugi
oraz liczną broń drzewcową, w tym cie-

kawe przykłady broni plebejskiej.
Wystawę zorganizowano w ramach

projektu „Jesień średniowiecza - wio-
sna renesansu - cykl wydarzeń kultu-
ralno - naukowych” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wystawę będzie można oglądać do
czerwca 2012 roku.

(g)

Dziesi¹tki prac na wielkanocnym

konkursie

Malowana
rywalizacja

79 prac zgłoszono w tym roku do odbywa-
jącego się po raz drugi w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jaworsku Gminnego Kon-
kurs na Najpiękniejszą Pisankę Wielka-
nocną. W stosunku do roku ubiegłego zain-
teresowanie udziałem w rywalizacji wyraź-
nie wzrosło, bo liczba prac była znacznie
większa.

Prace zgłosiły niemalże wszystkie przedszkola i
szkoły z terenu gminy. Pisanki zdobione różno-
rodnymi technikami wykonane  zostały na bardzo
wysokim poziomie. Komisja oceniająca zwrcała
uwagę nie tylko na estetykę i jakość wykonania,
ale także na samodzielność w przygotowywaniu
pisanek. Zgodnie z wymaganiami konkursu prace
musiały być wykonane z wydmuszek jaj.

Ostatecznie uznano, że najpiękniejsze prace wy-
konali: Alicja Bodzioch i Oliwia Jewuła z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze, Aleksan-
dra Janik z Zespołu Szkół w Sufczynie, Przemy-
sław Stolarz z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej
oraz Ewelina Rojek z Zespołu Szkół w Sufczynie.

Poza dyplomami i nagrodami książkowymi, na
laueratów konkursu czekał jeszcze suto zastawio-
ny stół z wielkanocnymi potrawami, wśród któ-
rych królował żurek.

(j)

Kilkadziesi¹t osób wzie³o udzia³ w
odbywaj¹cym siê od 4 do 6 maja
plenerze malarskim na terenach
przylegaj¹cych do zamku w
Dêbnie. Jego uczestnikom warsz-
tatowych wskazówek udzielali
profesjonaliœci.

Z doświadczenia artystów malarzy
skorzystali uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej, uczniowie pla-
stycznych szkół średnich, a także
gimnazjaliści oraz inni zainteresowa-
ni pracujący w ramach otwartej gru-
py.

Zajęcia były prowadzone w formie
warsztatów pod okiem artystów ma-
larzy, którzy uczestnikom pleneru
udzielali indywidualnych lekcji.

Plener odbywał się ze zmiennym
szcześciem, jeśli idzie o pogodę. Jednego
dnia było pochmurno i zimno, innego -
słonecznie i ciepło. Wokół zamku roz-
stawiono sztalugi, chętni mogli też ulo-
kować się wewnątrz zamku. Twórczy
wysiłek odkładano na chwilę na prze-
rwę obiadową, po której znowu można
było pofolgować wyobraźni wspieranej
przez naturę mieniącą się o tej porze
roku soczystą zielenią. Pokłosie pracy
wykonanej podczas zajęć warsztato-
wych będzie można zobaczyć 20 maja
podczas poplenerowej wystawy prac.

Przypomnijmy, że plener jest pomy-
ślany jako kontynuacja tradycji plene-
ru malarskiego zainicjowanego przez
ostatniego właściciela zamku Jana Ja-
strzębskiego.

(g)

Plener
z profesjonalistami

Miecze na wystawie
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zasięg wojewódzki. Do udziału w nim
zgłoszono 42 prace z 20 przedszkoli.
Przy ocenie prac  pod uwagę brano:
oryginalność przedstawienia tematu,
walory artystyczne pracy i samodziel-
ność dzieci w ich wykonaniu. Spośród
reprezentantów naszej gminy najle-
piej wypadli: Miłosz Pabijan z Przed-
szkola Publicznego w Łoniowej i Zu-
zanna Kuras z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Dębnie, którzy zasłużyli
na wyróżnienia.

£oniowa
W Przedszkolu Publicznym w

Łoniowej 29 kwietnia przygotowano
uroczystą akademię z okazji beatyfi-
kacji Jana Pawła II. Przedszkolaki
zaprezentowały montaż słowno- mu-
zyczny, którego treścią było życie i
pontyfikat Karola Wojtyły.  W progra-
mie nie zabrakło ulubionej pieśni pa-
pieża „Barka” oraz jego wspomnień z
ośmiu pielgrzymek do Polski.

Tego samego dnia specjalne przed-
stawienie odbyło się także w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Łoniowej. Uczniowie tej szkoły
oraz ich koledzy z Gimnazjum w Po-
rąbce Uszewskiej  przedstawili w mon-

Jastew
W przeddzień rocznicy śmierci pa-

pieża-Polaka przedszkole w Woli Dę-
bińskiej wraz z Dębińskim Centrum
Kultury zorganizowało I Gminny
Konkurs - „Śpiewamy, tańczymy i re-
cytujemy Papieżowi w VI rocznicę
śmierci”. Na scenie w DCK w Jastwi
zaprezentowały się dzieci z 11 przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych na
terenie gminy Dębno.  Dominowały
utwory wokalne, ale nie zabrakło tak-
że elementów tańca i recytacji.

Wola Dêbiñska
Jeszcze przed świętami wspomnie-

nie o papieżu Janie Pawle II w formie
programu słowno-muzycznego przy-
gotowano w Zespole Szkół w Woli
Dębińskiej na 6. rocznicę jego śmierci.
W akademii wykorzystano fragmenty
życiorysu i dzieł Jana Pawła II oraz
poświęcone mu wiersze, a także ulu-
bione pieśni papieża. W całość wkom-
ponowano prezentację multimedialną
„Portret ze wspomnień”.

DCK wespół z przedszkolem w Woli
Dębińskiej przygotowało także kon-
kurs plastyczny „Jan Paweł II w
oczach przedszkolaków”, który miał

W ho³dzie Janowi Paw³owi II
Na przestrzeni miesi¹ca od 1 kwietnia a¿ do 1 maja na terenie gminy Dêbno odbywa³y siê uroczystoœci i wydarzenia
poœwiêcone pamiêci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. W szko³ach organizowano uroczyste akademie, w koœcio³ach odpra-
wiano msze œwiête i nabo¿eñstwa, a na estradach odbywa³y siê okolicznoœciowe koncerty.

tażu słowno-muzycznym  „Drogę do
świętości”  Jana Pawła II. Recytacje
uczniów  przeplatano pieśniami i pio-
senkami  w wykonaniu chóru  z Gim-
nazjum w Porąbce Uszewskiej. Miej-
scowi poeci-amatorzy Anna Gaudnik
oraz Kazimierz Bojdo prezentowali
wiersze napisane specjalnie na tę oka-
zję i utwory wcześniejsze poświęcone
Janowi Pawłowi II.

Przy okazji podsumowano konkurs
informatyczny „Jan Paweł II do mło-
dych”, który  został ogłoszony na prze-
łomie lutego i marca. Motywem prze-
wodnim były myśli Jana Pawła II kie-
rowane do młodych. Prace  mogły być
wykonane w MS WORD, MS POWER-
POINT lub w postaci  strony interne-
towej. Miały zawierać pięć wypowie-
dzi papieża skierowanych do młodzie-
ży lub dzieci wraz z informacjami do-
tyczącymi ich wygłoszenia: daty, miej-
sca i charakterystycznej fotografii.

W kategorii szkół podstawowych na-
desłano 31 prac. Trzy pierwsze miej-
sca zajęli: Magdalena Marecik (I miej-
sce, PSP w  Niedźwiedzy), Weronika
Nowak (II miejsce, ZS w Sufczynie),
Edyta Krupińska (III miejsce, PSP w
Łoniowej). W kategorii gimnazjalistów
pierwsze trzy miejsce zajęli: Jerzy

Marecik (I miejsce, ZS w Porąbce
Uszewskiej), Karolina Wojnicka (II
miejsce, ZS w Sufczynie) i Łukasz Ro-
bak (III miejsce, ZS Wola Dębińska),
Klaudia Ptasińska (III miejsce, ZS w
Sufczynie).

Dêbno
W Dębnie, 1 maja w kościele pw. św.

Małgorzaty, pod patronatem ordyna-
riusza diecezji tarnowskiej ks. bp Wik-
tora Skworca odbył się koncert muzy-
ki klasycznej. Była to forma modlitew-
no – artystycznego hołdu złożonego
za dzieło życia i pontyfikatu Jana
Pawła II w dniu jego beatyfikacji. Or-
ganizatorem wydarzenia była Funda-
cja Rozwoju Przestrzeni Społecznych
i Kulturalnych TIMSZEL oraz Para-
fia św. Małgorzaty w Dębnie, a jedną
z instytucji współfinansujących to
wydarzenie była Gmina Dębno. Zagrali
pochodzący z Krakowa: Izabela Szota
– sopran, Aleksandra Szota – skrzyp-
ce, Bogumiła Gizbert –Studnicka –
klawesyn, organy oraz Konrad Szota
– słowo, baryton. W programie znal-
zły się utwory G. Cacciniego, J. S. Ba-
cha, A. Vivaldiego, W. A. Mozarta, F.
Schuberta, S. Moniuszki, H. Wieniaw-
skiego.

Wola Dębińska

Łoniowa

Jastew

Dębno
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MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ
W. Wouk

Nadzieja
T I, T 2
Jest to niezwykła
relacja z przebiegu
wojen: wojny o nie-
podległość w 1948,
sueskiej i sześcio-
dniowej, które we
wczesnym okresie
swego powstawa-
nia toczyło młode

izraelskie państwo.” Siłom obronnym Izra-
ela, przede wszystkim zaś, tym którzy pa-
dli, i tym którzy przeżyli; tym, którzy te-
raz stoją na straży, i tym, którzy będą stać
tak długo, aż  z łaski Bożej Izrael będzie
współżył w pokoju z wszystkimi sąsiadami
zadedykowana jest ta powieść”.

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowana
w oparciu o
dane staty-
styczne z
bibliotek
publicznych na
terenie Gminy
Dêbno i obej-
muje okres
od 10 marca
2011 r do
10 maja
2011 roku.

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowane
na podstawie liczby
wypo¿yczonych ksi¹¿ek

Martyna Mazgaj  - Z³ota

Jolanta Matura  - Do³y

Ania Kutek  - Do³y

Maria Wardza³a  - Por¹bka Uszewska

Krystyna Szostak  - Do³y

Edyta Pabian  - £oniowa

Bo¿ena Sacha - £oniowa

Zofia Gurgul   - £oniowa

1. W . Zender - Strefa cienia. Trzy
lata z psychopat¹

2. W. Zender - Strefa œwiat³a.
Walka o szczêœcie - historia
prawdziwa

3. A. Min - Cesarzowa Orchidea

4. A. Min - Ostatnia cesarzowa

5. S. Larsson Seria Millenium:
Dziewczyna, która igra³a z
ogniem, Mê¿czyŸni, którzy
nienawidz¹ kobiet, Zamek z
piasku, który run¹³

K. Miller, M.  Pawluczuk  

Być kobietą i nie zwariować
Jak być kobietą szczęśliwą? Jak być pewną siebie? Jak nie być ofiarą? Takie pytania
zadaje sobie wiele współczesnych kobiet. Bo nie jest łatwo być kobietą w świecie, w
którym ciągle jeszcze mężczyźni mają przewagę. W świecie, w którym nadal utrzymuje
się wyraźny podział na to, co męskie, i na to, co kobiece. Dziwne, że podział ten jest
mocniejszy w życiu prywatnym niż zawodowym. W książce „Być kobietą i nie zwario-
wać” znajdujemy przykłady najbardziej typowych kobiecych problemów.
Te relacje ze spotkań psychoterapeutki z dziennikarką to połączenie terapii i przyja-
cielskich zwierzeń. Są uzdrawiającymi rozmowami doświadczonych kobiet. Po ich prze-
czytaniu może będziesz wściekła na siebie albo na mężczyzn. Po ich przemyśleniu poko-
chasz mądrzej, przynajmniej siebie.

H. Grimaud  

Dzikie wariacje
 Ta autobiograficzna książka to świadectwo cien-
kiej nici rozciągniętej między muzyką, a dziką nie-
ujarzmioną przyrodą. Hélene Grimaud, francuska
pianistka o światowej renomie, obdarzona nieprze-
ciętną urodą i wdziękiem, wciąga czytelnika w swo-
je niezwykłe życie. Poprzez okres dorastania, ze-
rwanie z paryskim środowiskiem, ucieczkę do USA,
zbliżamy się do magicznego momentu spotkania z

wilczycą Alawą, dzięki której nastąpi odrodzenie. Dzikie wariacje to
nie tylko portret buntowniczki i słynnej pianistki, ale również fascy-
nujący i pełen uroku traktat o nieuległości, spisany na użytek wszyst-
kich czarnych owiec.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie OBRAZ WOTYWNY

stał zawstydzony”. Natomiast inskrypcja,
która widnieje w prawym, górnym rogu
wskazuje, że obraz ten był ofiarowany do
kościoła pod wezwaniem św. Stanisława:
„ Boskiemu Stanisławowi, tego kościoła
patronowi poświęcam {dedykuję}”. Autor
obrazu nie jest znany, nie wiemy też, do
jakiego konkretnie kościoła był on ofiaro-
wany. Zapewne był to kościół pod wezwa-
niem św. Stanisława, a takich na terenie
dawnej archidiecezji krakowskiej w XVII
wieku było, co najmniej kilka. Znany jest
natomiast dokładnie czas powstania tego
wotum, gdyż pomiędzy emblematami zo-
stała umieszczona data  „1627” wskazu-
jąc tym samym czas powstania obrazu.
Andrzej Tarło jako kanonik krakowski,
dziekan opatowski i prepozyt tarnowski
dokonał wielu fundacji i uposażeń. Dalsze
poszukiwania i badania mogą przyczynić
się w przyszłości do poznania innych cie-
kawych fundacji Andrzeja Tarły, a być
może także takich, które wiążą się z osobą
św. Stanisława.

Jolanta Januś

Œwiêty Stanis³aw (1030 –

1079) biskup, mêczennik,

patron Polski, diecezji tarnow-

skiej, krakowskiej, gdañskiej,

gnieŸnieñskiej, lubelskiej

i wielu innych, przez Jana

Paw³a II nazwany „patronem

chrzeœcijañskiego ³adu moral-

nego” jest nam szczególnie

bliski, gdy¿ urodzi³ siê w nie-

dalekim Szczepanowie,

w rodzie rycerskim.

Gdy został biskupem krakowskim szyb-
ko dał się poznać jako dobry duszpasterz,
ale i hierarcha kościelny, który nawoły-
wał do przestrzegania przykazań i życia
według zasad moralnych, a to nie wszyst-
kim się podobało. Nie zawahał się także
przed wytykaniem licznych błędów nawet
samemu królowi. Z tego powodu doszło
między nimi do poważnego konfliktu, któ-
rego finał okazał się tragiczny. Biskup
Stanisław został zamordowany podczas
mszy świętej, którą odprawiał w kościele
na Skałce. Dokonali tego na zlecenie kró-
la Bolesława Śmiałego jego rycerze. Nie-
którzy są skłonni twierdzić, że brał w tym
udział także i sam król. Jego ciało zostało
poćwiartowane mieczami, a król po doko-
naniu tej zbrodni musiał uciekać z kraju i
szukać schronienia, które znalazł dopie-
ro w klasztorze benedyktyńskim w Osja-
ku. Życie św. Stanisława owiane jest licz-
nymi legendami. Jedna z nich mówi, że
dla uwiarygodnienia testamentu i po-
twierdzenia przed sądem swojej niewin-
ności i prawdomówności (chodziło m. in. o
zakup ziemi, którego według oskarżycieli
biskup miał dokonać nieprawnie) wskrze-
sił zmarłego właściciela wsi - rycerza Pio-
trowina, aby ten zaświadczył i potwier-
dził prawdziwość słów biskupa. Postać
Piotrowina stała się z czasem najbardziej
charakterystycznym atrybutem św. Sta-
nisława. Możemy go zauważyć na licznych
pomnikach, figurach i obrazach ukazują-
cych biskupa Stanisława. Piotrowin poja-
wia się najczęściej u stóp biskupa jako po-
wstający lub wychodzący z grobu, odzia-
ny w długie białe szaty. Sam św. Stani-
sław najczęściej przedstawiany jest w stro-
ju pontyfikalnym ( z pastorałem – długą
ozdobną laską będącą symbolem władzy
pasterskiej, na ramionach kapa zdobiona
bogatym haftem, oraz pektorał, czyli
krzyż zawierający relikwie i zawieszony
na długim łańcuchu, na głowie mitra i bi-
skupi pierścień na palcu, często zakłada-
ny na rękawice). Taki obraz znajdujemy
także w muzealnej, zamkowej kaplicy w

Dębnie. Ma on niewielkie rozmiary ( 57,5
x 42 cm ), namalowany jest temperą na
desce. To obraz wotywny, na którym obok
głównych postaci tj. świętego Stanisława
i klęczącego przed nim w stroju duchow-
nego, kanonika Jędrzeja Tarły h.Topór
namalowane zostały w dolnej partii trzy
emblematy zawierające symboliczne zna-
ki graficzne wraz z umieszczonymi nad
nimi banderolami z  sentencjami w języ-
ku łacińskim.

Mianem obrazu wotywnego określa się
wszelkie obrazy przekazywane jako wo-
tum błagalne lub dziękczynne. W przypad-
ku omawianego obrazu to Andrzej Tarło
w geście modlitewno – błagalnym klęcząc
przed biskupem św. Stanisławem poleca
się jego opiece, jego wstawiennictwu i
uprasza błogosławieństwa dla siebie. Z
symboliki umieszczonych poniżej emble-
matów i treści na banderolach możemy
odczytać słowa jego modlitwy, jego prośby
zanoszonej do Boga przez wstawiennictwo
św. Stanisława: „Niech tak zawsze płonę,
wiem Komu zawierzyłem, żebym nie zo-
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Cztery osoby, wśród których było 4-let-
nie dziecko, trafiły do szpitala wskutek wy-
padku w Sufczynie. Na krajowej czwórce 13
kwietnia po godzinie 11 zderzyły się dwa
samochody osobowe. Jak wstępnie ustalono
kierująca mercedesem wyjeżdżając z drogi
podporządkowanej nie udzieliła pierwszeń-
stwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia
z daewoo tico.

STOP PRZEMOCY
W RODZINIE

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla
Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie

GDY KTOŒ – OSOBA CI BLISKA, M¥¯,
PARTNER, DOROS£E DZIECKO LUB
INNY CZ£ONEK RODZINY :
- zniewa¿a Ciê, poni¿a, ubli¿a wulgarnymi
s³owami,
- drobne zajœcia zamienia w wielkie k³ót-
nie,
- ogranicza Ci kontakty z rodzin¹ zamiesz-
ka³¹ oddzielnie, przyjació³mi lub uniemo¿-
liwia Ci wyjœcia dok¹d chcesz i kiedy
chcesz,
- kontroluje Twoj¹ korespondencje, rów-
nie¿ t¹ elektroniczn¹ oraz wiadomoœci tek-
stowe w telefonie komórkowym,
- niszczy Twoj¹ w³asnoœæ,
- upokarza Ciê przed innymi, wyœmiewa,
- manipuluje i zastrasza by kontrolowaæ
Ciebie i Twoje dzieci,
- grozi, ¿e to Twoja wina, ¿e Ciê bije – a
potem obiecuje, ¿e to siê wiêcej nie po-
wtórzy i przeprasza,
- oczekuje lub wymusza na Tobie uprawia-
nie seksu „na zawo³anie” – czasami bez
Twojej zgody lub w sposób którego nie
akceptujesz
- nadu¿ywa alkoholu , wszczyna k³ótnie i
awantury

NIE CZEKAJ – NIE WSTYD¯ SIÊ –
SZUKAJ POMOCY – MO¯ESZ J¥

UZYSKAÆ

PRAWO JEST PO
TWOJEJ STRONIE!!!

 ZG£OŒ SIÊ DO NAS – OSOBIŒCIE LUB
TELEFONICZNIE .ZAPEWNIAMY, ¯E UZY-
SKASZ FACHOW¥, BEZP£ATN¥ POMOC
PSYCHOLOGICZN¥, PRAWN¥,  WSPAR-
CIE INFORMACYJNE PRACOWNIKA SO-
CJALNEGO ORAZ DZIELNICOWEGO.
PUNKT ZNAJDUJE SIÊ W SIEDZIBIE

Urzêdu Gminy Dêbno Wola Dêbiñska 240,
Pokój nr 6- parter budynku, boczne wej-
œcie.

Czynny jest :
- w ka¿dy wtorek od 12 do 14 – dy¿uruje
dzielnicowy oraz pracownik socjalny
- w ka¿dy czwartek od 16 do 18 – dy¿uru-
je psycholog, prawnik oraz pracownik so-
cjalny.

TELEFON :
014-66-58-749, 607 – 107- 775

 POMOC JEST BEZP£ATNA !

W nowe motocykle honda CBF
1000A wyposażono brzeską komendę
policji. Sprzęt, który pozwoli szybko
dojechać na miejsce interwencji, tra-
fił do Wydziału Ruchu Drogowego.

Hondy z silnikiem o mocy 98 KM rozpę-
dzają się do setki w 3,7 sekundy. Motocykl
rozwija maksymalną prędkość 230 kilome-
trów na godzinę. Hondy wyposażone są w
sygnały uprzywilejowane, światła błyskowe,
radiostację. Ponadto dodatkowe kufry po-
zwalają na przewożenie przez policjantów
dokumentacji oraz sprzętu np. radarowego
miernika prędkości czy alkotestu. Policjanci
zostali również wyposażeni w nowe „moto-
cyklowe” umundurowanie. Coraz częściej

reklama

stan bezpieczeństwa na drogach naszego
powiatu będzie monitorowany przez poli-
cjantów na jednośladach.

Policja na motocyklach

GroŸne zderzenie
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RAPORT POWYBORCZY

- To jest jakaœ satysfakcja, ale teraz trzeba
bêdzie odbudowywaæ spo³eczne relacje w
Dêbnie. W ci¹gu tych czterech lat wiele siê
w Dêbnie zmieni³o, styl sprawowania funk-
cji by³ inny, wielu decyzji nie konsultowa³o
siê z mieszkañcami ani z rad¹ so³eck¹. Mój
poprzednik mia³ taki styl, a ludzie odbierali
to jako lekcewa¿enie. To muszê zmieniæ.

- Doœwiadczenie w pe³nieniu tej funkcji
przez ponad 20 lat powinno byæ teraz po-
mocne.

- Sporo rzeczy w tym czasie uda³o siê do-
prowadziæ do koñca. Stara³em siê zawsze
wprowadzaæ coœ nowego, a to wodoci¹g,
a to gazyfikacjê czy oœwietlenie uliczne.
W tej kadencji konieczne bêd¹ remonty
dróg i przede wszystkim budowa chodni-
ka przez wieœ. To trudne zadanie, bo
wbrew pozorom koszty z tym zwi¹zane s¹
bardzo du¿e, a na pomoc powiatu jak to
jest w innych wsiach nie mo¿na liczyæ, bo
tam s¹ drogi powiatowe, a u nas mamy
drogê gminn¹. Chcia³bym te¿ doprowadziæ
wreszcie do zagospodarowania stawu w
Dêbnie znajduj¹cego siê ko³o zamku. Tu
odbywaj¹ siê du¿e imprezy gromadz¹ce
goœci z zewn¹trz i ten staw w obecnym
kszta³cie nie jest dobr¹ wizytówk¹.

- Co siê sta³o? Nie
slysza³ Pan, ¿e nie
wchodzi siê dwa
razy do tej samej
rzeki?

- Niby tak jest, ale czegoœ mi brakowa³o.
Obserwowa³em co siê dzia³o w Dêbnie w
ci¹gu ostatnich czterech lat i nie bardzo
to akceptowa³em. Pod wp³ywem czêœci
mieszkañców zdecydowa³em siê ponow-
nie kandydowaæ.

- Po pora¿ce przed czterema laty lepiej
siê Pan tym razem przygotowa³?

- Wiedzia³em, dlaczego przegra³em wte-
dy. To by³a zorganizowana akcja konku-
rencji wspieranej przez osoby niechêtne
wójtowi. Ja jako cz³owiek dobrze ocenia-
j¹cy pracê wójta, sta³em siê tym samym
osob¹ niechcian¹ i pad³em ofiar¹ przy-
gotowanej akcji. Tym razem sytuacja by³a
inna. Im bli¿ej by³o do wyborów, tym wiê-
cej telefonów odbiera³em od ludzi, któ-
rzy zachêcali mnie do udzia³u w wybo-
rach deklaruj¹c tak¿e swoje popracie. Oni
byli gwarantem sukcesu i dlatego wystra-
towa³em, jak siê okaza³o, z dobrym skut-
kiem.

- Jak smakuje taki rewan¿?

Nie mo¿na
dezerterowaæ
Rozmowa z Romanem Sach¹,
so³tysem £ysej Góry

- Weryfikacja wypad³a po-
zytywnie. Ma Pan drug¹ ka-
dencjê.

- Ale nie od razu by³o to
takie pewne. Zdecydowa-
³em siê dopiero dwa tygo-
dnie pr zed wyborami.
Uzna³em, ¿e powinienem
kandydowaæ, ¿eby nikt mi
nie zarzuci³, ¿e zdezer te-
rowa³em.

- To trzeba bêdzie zakasaæ rêkawy i do roboty...
- Jest wiele rzeczy rozpoczêtych  i nie zakoñczo-
nych nie z mojej winy, ale z braku pieniêdzy. My
ich mamy tyle, ile mamy i samodzielnie nie je-
steœmy w stanie sobie z wieloma rzeczami po-
radziæ.

- Co konkretnie chcia³by Pan doprowadziæ do koñ-
ca w pierwszej kolejnoœci?

- Lista potrzeb jest d³uga, bo zaniedbania s¹
wieloletnie. Na pewno konieczna jest moderni-
zacja dróg, doprowadzenie do odpowiedniego
stanu rowów przydro¿nych i przepustów pod
drogami gminnymi i powiatowymi, byœmy w ra-
zie intensywnych opadów nie mieli powa¿nych
problemów.

W so³ectwach raczej bez zmian
Nieco ponad 10 procent wynios³a
przeciêtna frekwencja w wyborach
so³tysów i rad so³eckich w naszej
gminie. W czterech spoœród trzynastu
so³ectw dosz³o do zmian so³tysów.

Nowe osoby sprawować będą funkcję soł-
tysów w tej kadencji w Dołach (Teresa Ku-
tek), w Perle (Renata Kusion), Woli Dębiń-
skiej (Krzysztof Gala) i Dębnie (Marian Mig-
dał). W pierwszych trzech wymienionych
sołectwach osoby pełniące funkcję sołtysów
do tej pory nie ubiegały się o stanowisko, a
mieszkańcy mogli tam głosować tylko na
jednego kandydata. W Dębnie dotychczaso-
wy sołtys Bogusław Stężowski otrzymał 54
głosy i przegrał rywalizację z Marianem
Migdałem (68 głosów), który był sołtysem
Dębna wcześniej.

Największą frekwencję wyborczą odnoto-
wano w Jaworsku (15,25 %), gdzie spośród
564 uprawnionych do wyborów poszło 86
osób. Bardzo podobna frekwencja była tak-
że w Dołach (15,24), gdzie na 492 osoby
uprawnione, z prawa wyborczego skorzy-
stało 75 osób. Najmniejszym zainteresowa-

niem wybory cieszyły się w Woli Dębińskiej,
gdzie na 1239 uprawnionych do wyborów
poszło zaledwie 52, co dało frekwencję prze-
kraczającą tylko 4 procent. W sumie we

wszystkich sołectwach do głosowania upraw-
nionych było 11230 osób, podczas gdy na ze-
braniach sołeckich pojawiło się tylko 1139 z
nich.

(g)

Wielki powrót
Marian Migda³ pochodzi z Dêbna i tutaj mieszka, funkcjê so³ty-
sa pe³ni³ ponad 20 lat, mieszkañcy powierzyli mu j¹ na kolejne
4 lata.
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- Mieszkañcy po raz kolejny postawili na Pana.
Jakie to uczucie?

- Odczuwam satysfakcjê. Zawsze jest mi³o, gdy
czuje siê zaufanie ludzi.

- Zw³aszcza ¿e to nie pierwszy raz...
- Funkcjê pe³niê ju¿ od dwudziestu lat, teraz
rozpocz¹³em ju¿ szóst¹ kadencjê.

- Nie jest Pan ju¿ tym zmêczony? So³tys zwykle
musi wys³uchiwaæ wielu pretensji i ¿ali.

- Mnie praca z ludŸmi nie mêczy, wrêcz przeciw-
nie: sprawia mi radoœæ. A poza tym dla rencisty to
te¿ dobry sposób na zagospodarowanie czasu.

- Ale trzeba byæ te¿ odpornym na krytykê, która
pewnie zdarza siê czêœciej ni¿ pochwa³y.

- Wszyscy wol¹ ganiæ ni¿ chwaliæ. Tych, którzy
mnie oceniaj¹ Ÿle, poddaj¹ krytyce, staram siê
przekonywaæ moj¹ prac¹, ale nie ma ich zbyt
wielu. Wiêkszoœæ jest nastawiona raczej przy-
chylnie i to oni namawiaj¹c mnie do kandydo-
wania przes¹dzili o tym, ¿e wystartowa³em w
wyborach.

- W ci¹gu tych dwudziestu lat pracy by³y jakiœ
trudne momenty?

- Nie przypominam sobie, ¿eby by³y jakieœ spra-
wy na ostrzu no¿na. Najwiêcej kontrowersji za-

wsze budzi³y drogi. Jedni mieli za z³e, ¿e fosa
za ma³a, inni, ¿e droga za w¹ska albo za szero-
ka. W takich sytuacjach trzeba t³umaczyæ, roz-
mawiaæ, negocjowaæ. Mi jeszcze do tego cierpli-
woœci nie brakuje.

- Co w tej pracy daje najwiêksz¹ satysfakcjê?
- To siê wi¹¿e przede wszystkim z realizacj¹
planowanych zamierzeñ. W ci¹gu tych dwudzie-
stu lat uda³o siê wybudowaæ szko³ê, salê gim-
nastyczn¹, wykonano piêtnaœcie kilometrów
dróg, które wczeœniej nie by³y wrêcz przejezd-
ne, a teraz s¹ komfortowymi drogami asfalto-
wymi.

- To kosztuje zapewne sporo czasu.
- Trudno sprecyzowaæ, ile czasu zajmuje spra-
wowanie funkcji so³tysa, ale trzeba to trakto-
waæ jako pracê na okr¹g³o. S¹ przypadki, ¿e
trzeba otwieraæ ludziom drzwi noc¹, bywa, ¿e
niektórzy przychodz¹ rano. Ja jestem do dys-
pozycji non stop, nikt nie ma problemu z kon-
taktem ze mn¹, poœwiêcam mieszkañcom tyle
czasu, ile trzeba.

-  Co do zrobienia pozosta³o jeszcze w Sufczy-
nie? Jakie s¹ najwa¿niejsze zamierzenia na tê
kadencjê?

- Rozbudowa szko³y jest piln¹ spraw¹, a ponad-
to konieczna jest budowa kanalizacji i kontynu-
owanie remontów dróg.

- To realne zadania na najbli¿sze cztery lata?
- Tak, mo¿e z wyj¹tkiem budowy kanalizacji.
Dokumentacja i pozwolenie wprawdzie s¹, ale
wszystko zale¿y od pieniêdzy. Wierzê, ¿e czêœæ
wsi do drogi numer cztery czyli Sufczyn Dolny
uda siê skanalizowaæ w tej kadencji.

- Co by Pan doradzi³ so³tysom debiutantom?
- Przede wszystkim powinni mieæ du¿o cierpli-
woœci do ludzi i wiele zapa³u do pracy.

- Nale¿a³oby ich przed czymœ przestrzec?
- Nie mog¹ byæ aroganccy w stosunku do miesz-
kañców.

- Na przyk³ad jednostka OSP na pocz¹tek, a potem
spróbujemy zarejestrowaæ stowarzyszenie i ju¿ pod jego
szyldem bêdziemy wystêpowaæ o dotacje.

- Jest zainteresowanie dzia³alnoœci¹ w tej formie?
- Nawet spore. Wiele osób deklaruje, ¿e chcia³oby w
stowarzyszeniu realizowaæ swoje pomys³y, ale jak to
ostatecznie bêdzie wygl¹da³o, to zobaczymy wkrótce.
Generalnie liczê na wspó³pracê ze strony mieszkañ-
ców. To warunek powodzenia wszelkich inicjatyw. W
pojedynkê niewiele mo¿na zdzia³aæ.

- Czuje Pani ju¿ to spo³eczne wsparcie?
- Na razie nie mam jeszcze jakichœ wyraŸnych sygna³ów,
ale obietnice i deklaracje s¹.

- Ma Pani jakieœ doœwiadczenie w pracy spo³ecznej?
- Nie, ale liczê na zaufanie mieszkañców i postaram siê
tego zaufania nie straciæ pracuj¹c mo¿liwie efektyw-
nie.

- Debiutuje Pani w roli so³tyski. By³y jakieœ szczególne
motywy?

- Mam teraz trochê wiêcej czasu wolnego, co pozwala
na zaanga¿owanie siê w pracê na rzecz wsi. Chcê spró-
bowaæ zrobiæ coœ dla wsi tak, by mo¿na by³o mówiæ o jej
rozwoju.

- Proszê o konkrety.
- Marzy siê remont domu stra¿aka, który jest bardzo
zaniedbany i zniszczony. W œrodku jest zimno i trudno
wykorzystaæ ten obiekt choæby na spotkanie z miesz-
kañcami. Instalacja centralnego ogrzewania to najpil-
niejsza rzecz do zrobienia w tym budynku. Po remoncie
obiekt móg³by s³u¿yæ mieszkañcom w ró¿ny sposób.

- Pytanie tylko, jak to zrobiæ? Jest jakiœ pomys³?
- Chcemy siêgn¹æ po pieni¹dze z zewn¹trz, po œrodki
unijne.

- „My” czyli kto?

Nieprzerwana podwójna dekada
Rozmowa z Edwardem Sach¹, so³tysem Sufczyna

Mówi¹ debiutantki

Renata Kusion pochodzi
z Per³y i mieszka w
Perle, jest mê¿atk¹,
zajmuje siê wychowa-
niem dwójki dzieci

- To festyn, zabawa ruchowo-taneczna z czêœci¹ arty-
styczn¹ i loteri¹ fantow¹. Termin ustaliliœmy na 5 czerw-
ca i chcia³abym, ¿eby wszyscy mogli wtedy wspólnie
odpocz¹æ.

- Nie obawia siê Pani, ¿e oczekiwania mieszkañców
bêd¹ zbyt du¿e, a wszelkie niezadowolenie bêdzie,
jak to zazwyczaj bywa, kierowane pod adresem so³-
tyski?

- Nie widzê w tym problemu. Mieszkam w centrum wsi,
mam rozeznanie w tym, co ludzi boli i bêdê siê stara³a
pracowaæ tak, by wszyscy mieszkañcy mieli z tego po-
¿ytek. Ten rodzaj pracy sprawia mi radoœæ.

- Funkcjê so³tysa objê³a Pani po raz pierwszy, ale pra-
ca spo³eczna nie jest dla Pani czymœ nowym.

- Bardzo lubiê dzia³alnoœæ spo³eczn¹, bo ona daje na-
macalne efekty. Do tej pory anga¿owa³am siê w inicja-
tywy na rzecz dzieci.

- Teraz trzeba bêdzie spojrzeæ nieco szerzej. Czy prio-
rytety na tê kadencjê zosta³y ju¿ okreœlone?

- Nale¿a³oby dokoñczyæ amfiteatr we wsi i sfinalizowaæ
wykonywany przy wsparciu gminy remont œwietlicy. Li-
czê na dobr¹ wspó³pracê z organizacjami dzia³aj¹cymi
w Do³ach, na przyk³ad z Ko³em Gospodyñ Wiejskich.

- A najbli¿sze plany?

Teresa Kutek pochodzi
z Do³ów i od urodzenia
tutaj mieszka, pracuje
w sklepie GS w Do³ach.



¯ycie Gminy Dêbno,  maj - czerwiec 201118

EDUKACJA

Nagrody
wyœpiewane
po angielsku

Troje uczniów Zespołu Szkół w Woli
Dębińskiej znalazło się w gronie lau-
reatów Międzypowiatowego Konkur-
su Piosenki Angielskiej „English
Song” organizowanego przez ZSTiL w
Wojniczu oraz Samorządowe Centrum
Edukacji w Tarnowie.  W rywalizacji z
udziałem uczniów szkół z powiatu tar-
nowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
i bocheńskiego jurorzy docenili umie-
jętności Katarzyny Szlachty, Kingi
Greń oraz Konrada Stypki.

W tym roku odbyła się juz dziesiąta edy-
cja konkursu, a - jak nam relacjonowano -
poziom prezentacji był szczególnie wysoki.
W trudniej rywalizacji uczniowie ZS w Woli
Dębińskiej poradzili sobie bardzo dobrze.
Katarzyna Szlachta wykonaniem piosenek
„Still loving you” i „A night like this” zasłu-

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Biadolinach Szlacheckich im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego powitali wio-
snę. Były gry i zabawy oraz nietypowe
stroje.

Tego dnia można sobie było pozwolić na
odrobinę ekstrawagancji. Zamiast stonowa-
nego stroju, uczniowie zaproponowali styl
obfitujący w kolory i oryginalne zestawie-
nia. Nauczyciele pomysłowość pod tym
względem oceniali w przygotowanym na tę
okoliczność konkursie, a na zwycięzców cze-
kały nagrody.

Program dnia wypełniły gry i zabawy.
Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy
I-III wzięły udział w grach i zabawach re-
kreacyjnych, natomiast uczniowie klas IV –
VI uczestniczyli w rozgrywkach halowej piłki
nożnej i mini piłki siatkowej.      (n)

Stop
agresji!

Pod hasłem „Stop agresji!” odbywa-
ły się w Zespole-Szkolno-Przedszkol-
nym w Maszkienicach zajęcia w ra-
mach tygodnia profilaktycznego. Ich
głównym celem było zwrócenie uwagi
na probem, z którym coraz częściej
zmagają się nauczyciele polskich szkół
i uczący się w nich uczniowie.

Szkoła w Maszkienicach już po raz kolej-
ny zdecydowała się na tę formę wychowa-
nia uczniów. W ramach zajęć uczniowie kla-
sy V prowadzeni przez Joannę Janik przy-
gotowali inscenizację na podstawie baśni Ch.
Perraulta „Wróżki”, którą potem w szkol-
nej bibliotece oglądały dzieci przedszkolne
oraz młodsi uczniowie. Baśń wybrano nie-
przypadkowo, bo jej przesłanie nie pozosta-
wiało wątpliwości: złośliwość, lenistwo i brak
szacunku dla starszych zawsze zostaną po-
tępione, a na pochwałę zasługuje pracowi-

tość, życzliwość i pomoc niesiona innym.
Młodzi aktorzy w obrazowy sposób pokaza-
li, czym grozi agresywne zachowanie

O problemie dyskutowano także podczas
godzin wychowawczych i zajęć wychowania
do życia w rodzinie . Rozmawiano o przyczy-
nach agersji i jej skutkach, wskazywano na
możliwość rozwiązywania konflitków bez
użycia siły. Swoje opinie w tej sprawie
uczniowie mogli wyrazić nie tylko werbal-
nie, ale także za pomocą prac plastycznych.

Podsumowaniem tygodnia był szkolny
sondaż dotyczący agresji, w którym okazało
się, że w Maszkienicach w tej sprawie panu-
je jednomyślność. Wszyscy opowiedzieli się
przeciwko przemocy. - Miejmy nadzieję, że
znajdzie to odzwierciedlenie w codziennym
życiu szkoły - komentowali nauczyciele. 

NIETYPOWE LEKCJE

żyła na I miejsce, Kinga Greń za interpreta-
cję utworów „I don`t  belive you” i „A night
like this” otrzymała miejsce II, a Konrad
Stypka  śpiewający piosenki „Ben” i „Isn`t
she lovely” zapracował na wyróżnienie.

(n)
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Michał Gurgul ze Szkoły Podstawo-
wej w Dębnie wygrał gminny etap Mię-
dzypowiatowego Konkursu Ortogra-
ficznego dla uczniów z klas I-III. W ry-
walizacji odbywającej się w SP w Dęb-
nie brało udział 21 uczestników z
ośmiu szkół.

Samorządowe Centrum Edukacji w Tar-
nowie przygotowało na tę okoliczność dyk-
tando o mistrzu Małyszu, które w odczuciu
nauczycieli było jak na ten etap edukacji
bardzo tudne. - Myślę, że wielu uczniów z
szóstej klasy nie poradziłoby sobie z nim tak
dobrze jak uczestnicy konkursu - komento-
wała Elżbieta Brach, nauczycielka z SP w
Dębnie odpowiedzialna za przygotowanie
tego etapu rywalizacji.

lowane na nim oprogramowanie pomagają
zdobywać podstawową wiedzę z matematy-
ki, przyrody,  muzyki. Połączenie edukacji z
zabawą urozmaica i uatrakcyjnia zdobywa-
nie  nowych umiejętności.

Korzystający z zestawów nauczyciele
także musieli się nauczyć korzystania z no-
wego sprzętu. Z myślą o nich przygotowano
specjalistyczne szkolenia obejmujące obsłu-
gę zestawu pod kątem jego dydaktycznego
wykorzystania.

(n)

Œwiêto patrona
w Maszkienicach

Szkolny Festiwal Talentów był głów-
nym punktem obchodów 58. rocznicy
śmierci prof. Franciszka Bujaka, pa-
trony Szkoły Podstawowej w Maszkie-
nicach.

Zanim uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności, wspólnie z nauczycielami i ro-
dzicami modlili się podczas mszy świętej w
kościele parafialnym w intencji zmarłego
przed 58 laty profesora. Potem główne uro-
czystości odbywały się w Domu Ludowym
im. profesora Franciszka Bujaka, a sceną
zawładnęły dzieci. Można było zobaczyć po-
pisy aktorskie, wokalne, taneczne, muzycz-
ne i recytatorskie. W ich przygotowanie za-

angażowani byli nauczyciele: Magdalena
Smoleń, Karolina Sobol, Joanna Janik i To-
masz Świerczek, rodzice oraz dziadkowie.
Uczniowie mieli okazję pochwalić się swoimi
osiągnięciami w różnych konkursach orga-
nizowanych na terenie szkoły i gminy, inni
przygotowali popisy specjalnie na festiwal.

Uroczystość zakończyła się ogłoszeniem
wyników szkolnego konkursu plastycznego
pod hasłem: „Moja wieś jest piękna”. Wśród
laureatów konkursu w kategorii klas I-III
znalazły się: Dominika Zych - I miejsce, Ka-
rolina Kubala - II miejsce, Oliwia Podstawa
i Karolina Drużkowska - III miejsce. W ka-
tegorii klas IV-VI najlepsze prace wykonali:
Gabriel Matug i Anna Stolarczyk – I miej-
sce, Dawid Kaczor - II miejsce, Gabriela Fi-
trzyk – III miejsce. Laureaci otrzymali na-
grody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pa-
miątkowe dyplomy.

Przypomnijmy, że urodzony w Maszkie-
nicach 16 sierpnia 1875r. Franciszek Bujak
był historykiem dziejów gospodarczych i spo-
łecznych Polski, profesorem historii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego oraz
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Był człowiekiem mocno zaangażowanym w
sprawy rodzinnej wsi. Jego największymi
osiągnięciami są doprowadzenie do komasa-
cji i melioracji maszkienickich pól, co przy-
czyniło się do racjonalnego wykorzystania
płodów rolnych oraz wybudowanie Domu
Ludowego prężnie wspierającego rozwój
nauki i kultury  w latach powojennych.

Specjalny zestaw kompute-
rowy  w bezpiecznej, kolorowej
obudowie  wraz z oprogramo-
waniem edukacyjnym zapro-
jektowany dla dzieci z klas I-
III, otrzymał Zespół Szkół w
Woli Dębińskiej. To efekt przy-
stąpienia do programu Kid-
Smart IBM Polska relizowane-
go przez Stowarzyszenie „Edu-
kator” przy współpracy z MEN.

O uzyskanie statusu beneficjen-
ta programu adresowanego do szkół
w całej Polsce ubiegały się setki
wnioskodawców. W tym gronie znalazła się
także szkoła w Woli Dębińskiej, której wnio-
sek uzyskał akceptację. Szkoła została za-
kwalifikowana do Programu Nauczania Po-
czątkowego IBM KidSmart i otrzymała nie-
odpłatnie zestaw komputerowy dla dzieci,
który będzie pomocny w realizacji progra-
mu dydaktycznego w ramach nauczania po-
czątkowego.   Dzięki nowoczesnemu sprzę-
towi dzieci już we wczesnych latach uczą się
jak mądrze korzystać z komputera i naj-
nowszych technologii. Komputer i zainsta-

Zwycięzca konkursu - Michał Gurgul -
przez ortograficzne pułapki przebrnął nie-
mal bezbłędnie robiąc tylko drobne pomyłki
w interpunkcji. W nagrodę reprezentował
gminę 18 maja podczas etapu międzypowia-
towego w Porąbce Uszewskiej. O tym, czy
takie prawo uzyska więcej uczniów uczest-
niczących w etapie gminnym, dowiemy się
po rozstrzygnięciu konkursów w innych gmi-
nach.      (g)

Kolorowa technika

Mistrz ortografii
Wyniki
I Micha³ Gurgul SP w Dêbnie
II Klaudia Pomykacz SP £ysa Góra, Mi-
³osz Gurgul SP Por¹bka Uszewska
III Faustyna Kawa SP w Dêbnie, Sara Ogar
SP w Sufczynie
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Wiwat maj,
3 maj!

Kolejnej rocznicy uchwalenia  Konstytu-
cji 3 Maja poświęcona była specjalna akade-
mia w Szkole Podstawowej w Biadolinach
Szlacheckich. Uroczystość przygotowana
przez Krystiana Sadłonia oraz uczniów klas
IV-VI okazała się na tyle zajmująca, że słu-
chający ich koledzy i koleżanki problemów z
koncentracją nie mieli. Najwyraźniej wier-
sze i pieśni patriotyczne też przyciągają
uwagę. Wszystko zależy od tego, jak są pre-
zentowane.

Informatycy
na podium

Jedno pierwsze miejsce i dwa
razy miejsce trzecie - oto plon
udziału reprezentacji  Zespołu
Szkół w Woli Dębińskiej w konkur-
sie informatycznym zorganizowa-
nym przez Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu. Sukces
to zasługa drużyny (Miłosz Ryba,
Mikołaj Okrzesa i Michał Kucharz)
oraz jej opiekuna Lucjana Barana.

Konkurs odbywający się już po raz ko-
lejny obejmował dwie kategorie. Rywa-
lizowano osobno w konkursie „Omni-
bus” i konkursie wiedzy informatycz-
nej. W części informatycznej konkursu
należało wykazać się rozległą wiedzą
obejmującą m.in. takie zagadnienia jak
zasady pracy w środowisku Windows ,
porządkowanie własnych plików i in-
nych zasobów komputera, znajomość
budowy komputera i sieci komputero-
wych, umiejętność komunikacji z uży-
ciem narzędzi informatycznych, edytor
tekstu WORD, arkusz kalkulacyjny
EXCEL, podstawy tworzenia stron in-
ternetowych, usługi internetowe, pro-
gramy do tworzenia prezentacji, spo-
łeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty
informatyki. Sprawdzono także wiedzę
uczestników dotyczącą nowinek tech-
nicznych publikowanych na łamach pism
„Komputer Świat” i „Chip”.

Szczególne powody do zadowolenia
miał po ogłoszeniu wyników reprezen-
tujący gimnazjum w Woli Dębińskiej
Miłosz Ryba, który zajął III miejsce w
konkursie „Omnibus” oraz I miejsce w
konkursie informatycznym. Drużyna, w
której obok Miłosza Ryby byli także
Mikołaj Okrzesa i Michał Kucharz, za-
jęła III miejsce na 13 startujących ze-
społów.

(s)

Dziesięć szkół z terenu gminy
wzięło udział w konkursie o tytuł
„Najlepszego matematyka gminy
Dębno”  odbywającym się w  PSP
w Łoniowej. W rywalizacji uczest-
niczyło 16 uczniów klas IV, 20
uczniów klas V oraz 16 uczniów klas
VI. W glorii zwycięzców wracali re-
prezentanci szkół w Biadolinach
Szlacheckich, Jaworsku i Łoniowej.

Konkurs przygotowany przez Marię
Marecik miał formę teleturnieju „1 z
10”. Podczas pierwszego etapu ucznio-
wie rozwiązywali „zadania z zapałka-
mi”, które niejednokrotnie były dużym
wyzwaniem dla poszczególnych zespo-
łów dwuosobowych.

W drugim etapie  drużyny, które mia-
ły mniej niż trzy pomyłki we wcześniej-
szym etapie, rywalizowały między sobą
kolejno odpowiadając i wyznaczając na-
stępne zespoły do odpowiedzi.

Na najlepszych czekały nagrody ufun-
dowane przez Dębińskie Centrum Kul-
tury w Jastwi.

(m)

wyniki
klasy IV
I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka
Gminy Dêbno klas IV” - PSP Biadoliny Szla-
checkie, opiekun  Bernadeta Lipiñska,
II miejsce    PSP £oniowa, opiekun Maria
Marecik,
III miejsce ZS Sufczyn, opiekun Gra¿yna No-
sal,
klasy V
I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka
Gminy Dêbno klas V” - PSP Jaworsko, opie-
kun  Teresa Go³¹b
II miejsce    PSP £oniowa, opiekun Maria
Marecik,
III miejsce ZS Por¹bka Uszewska, Pawe³
Kmieæ.
klasy VI
 I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka
Gminy Dêbno klas VI” - PSP £oniowa, opie-
kun Maria Marecik,
II miejsce ZS Wola Dêbiñska.
Trzeciego miejsca nie przyznano.

Matematyczny turniej
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Spotkanie autorskie z Barbarą
Gawryluk, pisarką, tłumaczką litera-
tury szwedzkiej i dziennikarką, zwień-
czyło Święto Książki obchodzone w
bibliotekach Gminy Dębno. W biblio-
tece szkolnej w Maszkienicach czytel-
nicy mieli okazję poznać bliżej autor-
kę znanych im książek, bo w finale zor-
ganizowano mini konferencję pra-
sową.

W specjalnie na tę okoliczność przygoto-
wanej sali na pisarkę czekały dzieci z przed-
szkola i szkoły podstawowej. Było o czym
rozmawiać, bo do wydarzenia wcześniej się
przygotowywali czytając książki autorki i
przygotowując ilustracje do nich. Barbara
Gawryluk zachęcała z kolei do poznawania
bohaterów swoich książek i robiła to na tyle

skutecznie, że wielu uczniów zdecydowało
się na kupno kolejnych tytułów.

Barbara Gawryluk mieszka w Krakowie i
jest związana z Radiem Kraków, gdzie pro-
wadzi z udziałem dzieci audycje radiowe z
cyklu: „Książka na szóstkę”, w których pro-
muje nowości wydawnicze i zachęca dzieci
do czytania. Siedem lat temu postanowiła
także sama pisać dla dzieci. Najbardziej zna-
ne pozycje pisarki to m.in.: „Dżok. Legenda
o psiej wierności”, „ W Zielonej Dolinie”,
„Moje Bullerbyn”. Jest laureatką nagrody
IBBY za upowszechnianie czytelnictwa. Kil-
ka jej książek znalazło się na Złotej Liście
Fundacji ABC, zaś powieść „Zuzanka z pi-
stacjowego domu” otrzymała nagrodę im.
Kornela Makuszyńskiego.

(n)

Spotkanie autorskie w Maszkienicach

Konferencja z pisark¹

Korzyœci:

Tu nauczysz siê
jêzyka: angielskiego, niemieckiego lub hiszpañskiego
(program rozszerzony), podstaw ekonomii, marketingu,
obs³ugi w hotelach i obs³ugi ruchu turystycznego.

Tu nauczysz siê modelowania w³osów jak równie¿ umie-
jêtnoœci kontaktu z klientem, psychologii, technik ko-
smetycznych i wiza¿u.
Dziêki Nam dowiesz siê jak wykonaæ i dopasowaæ fryzurê
oraz makija¿ i strój do typu urody i osobowoœci.

Nauka w tej klasie to szansa dla przedsiêbiorczych
U nas nauczysz siê jak:
• za³o¿yæ firmê
• zorganizowaæ rachunkowoœæ
• rozliczyæ firmê z Urzêdem Skarbowym i ZUS-em
• obs³ugiwaæ profesjonalny program ksiêgowy, p³acowy,
kadrowy i inne.

Tu nauczysz siê wykonywaæ zabiegi w zakresie kosmety-
ki pielêgnacyjnej, leczniczej i upiêkszaj¹cej, ró¿ne rodza-
je makija¿u oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.
Poznasz równie¿ zasady wykonywania manicure, pedicu-
re. Bêdziesz potrafi³a udzieliæ fachowej porady kosme-
tycznej. Poznasz te¿ zagadnienia z zakresu kosmetolo-
gii, dermatologii i higieny, a zajêcia praktyczne odbêdziesz
w naszej profesjonalnej pracowni.

Fryzjerstwa nauczymy Ciê od podstaw. Nauka odbywa siê
w pracowni fryzjerskiej wyposa¿onej w sprzêt i materia³y
fr yzjerskie. Bêdziesz mieæ tak¿e okazjê poznaæ istotê
pracy fr yzjerskiej czyli obs³ugê klienta.

Mo¿liwoœci pracy/ dalszego kszta³cenia:

Po szkole mo¿esz pracowaæ w renomowanych hotelach,
biurach turystycznych, w restauracjach, a tak¿e podj¹æ
studia na wybranym kierunku np. turystyce, zarz¹dzaniu
hotelarstwem lub ka¿dym innym.

Pracê podejmiesz w dowolnym zak³adzie fryzjerskim lub
kosmetycznym, tak¿e swoim w³asnym. Mo¿esz te¿ kon-
tynuowaæ naukê na dowolnym kierunku studiów np. ko-
smetologii, fryzjerstwie i wiza¿u.

Zdobêdziesz atrakcyjny zawód daj¹cy umiejêtnoœci prak-
tyczne do pracy w dzia³ach ekonomicznych banków i spó³-
ek handlowych, produkcyjnych w zakresie: rachunkowo-
œci, finansów, ubezpieczeñ, marketingu, administracji, in-
formacji w przedsiêbiorstwie i wprowadzenia do biznesu.
Mo¿esz podj¹æ pracê przede wszystkim w komórkach
finansowo-ksiêgowych wszystkich podmiotów gospodar-
czych, a tak¿e w bankach oraz jednostkach i zak³adach
bud¿etowych.

Masz szansê wspó³pracy z wieloma nowoczesnymi firma-
mi kosmetycznymi, które wœród najlepszych absolwen-
tek tego w³aœnie kierunku poszukuj¹ kadry. Zawód ko-
smetyczki stwarza szerokie mo¿liwoœci pracy.

Podejmuj¹c naukê w naszej szkole staniesz siê niezwy-
kle konkurencyjny na dzisiejszym coraz trudniejszym ryn-
ku pracy. Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej a co
za tym idzie poszerzenie rynku pracy otwiera wspania³e
mo¿liwoœci przed osobami ucz¹cymi siê zawodu fryzjerki
i fryzjera.
Mo¿esz pracowaæ w zak³adzie fr yzjerskim, salonie fr y-
zjerskim oraz prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
œwiadcz¹ca us³ugi fr yzjerskie.

Typ szko³y:

Technikum
technik hotelarstwa
4-letnie

Technikum
technik us³ug fryzjerskich
4-letnie

Technikum
technik ekonomista
4-letnie /nowoœæ/

Szko³a Policealna
technik us³ug kosmetycz-
nych
2-letnia /nowoœæ/

Zasadnicza
Szko³a Zawodowa
2-letnia
o profilu fryzjerskim

Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze
- oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/12
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dzie wiosennej. Łysogórzanie rozpoczęli
ją od wyjazdowego spotkania ze Straża-
kiem Mokrzyska. Do przerwy zanosiło się
w nim na wygraną gospodarzy, którzy
wygrywali 2-0. Dzięki trzem trafieniom
Bogumiła Szafrańskiego oraz bramce
Mateusza Bibry, Kłos objął jednak pro-
wadzenie 4-3, aby po golu strzelonym
przez gospodarzy w ostatniej minucie z
rzutu karnego zremisować ostatecznie 4-
4. Stratę tych punktów powetowali sobie
piłkarze Kłosa tydzień później, wygrywa-
jąc na własnym boisku 4-2 z Victorią Po-
rąbka Uszewska. W meczu tym częścio-
wo powtórzyła się historia ze spotkania
w Mokrzyskach. Do przerwy gospodarze
przegrywali 1-2 (bramkę dla Kłosa strze-
lił Mateusz Tyrkiel), po zmianie stron z
nawiązką odrobili jednak te straty i po
dwóch trafieniach Bogumiła Szafrańskie-
go oraz golu Rafała Stolarza wygrali 4-2.
W trzeciej kolejce ekipa trenera Mariu-

sza Sachy nie sprostała Koronie Niedzie-
liska, przegrywając na wyjeździe 0-2, lecz
była to ostatnia do tej pory porażka Kło-
sa. Ostatnie dwa kwietniowe mecze za-
kończyły się wysokimi wygranymi druży-
ny z Łysej Góry. Przed własną publiczno-
ścią pokonała ona 4-0 Spółdzielcę Grab-
no, zaś w Wielką Sobotę sprawiła swoim
kibicom miły świąteczny prezent, gromiąc
na wyjeździe 5-0 Olimpię Kąty. Najwięk-
szy udział w tych wygranych miał Bogu-
mił Szafrański, który w każdym z tych
spotkań notował hat-trick. W pojedynku
ze Spółdzielcą wynik otworzył Marcin
Marmol, zaś w Kątach dwa ostatnie gole
zdobył Rafał Stolarz. W pierwszą niedzie-
lę maja, Kłos zagrał u siebie z liderem,

Sącz. O meczu tym w Dębnie z pewnością
chcą jak najszybciej zapomnieć, zakończyło
się ono bowiem porażką naszego zespołu aż
0-7. W ósmej kolejce piłkarze Orła sprawili
swoim kibicom miłą niespodziankę. W wy-
jazdowym spotkaniu, po trafieniu Piotra Ślu-
sarczyka zremisowali bowiem 1-1 z zalicza-
jącym się do ścisłej czołówki, Skalnikiem
Kamionka Wielka. W pojedynku tym dęb-
nianie byli o krok od odniesienia pierwszego
w tym sezonie zwycięstwa na wyjeździe,
wyrównującą bramkę tracąc w samej koń-
cówce. W czasie długiego majowego week-
endu piłkarze Orła dwukrotnie zaprezen-
towali się przed własnymi kibicami. W pierw-

szym meczu dostarczyli im powodów do sa-
tysfakcji, gdyż po golach dwójki juniorów:
Sebastiana Grenia i Jakuba Kumorka wy-
grali 2-0 z Piastem Czchów. Gorzej powio-
dło im się w pojedynku z Olimpią Wojnicz. W
odpowiedzi na bramkę rywali, tuż przed
przerwą z rzutu karnego wyrównał wpraw-
dzie Paweł Bernady, zaś w 55 min na pro-
wadzenie wyprowadził miejscowych Adrian
Gurgul, lecz ostatecznie dębnianie przegra-
li 2-3. W ostatnim dotychczasowym spotka-
niu znów mieli jednak powody do satysfak-
cji, gdyż pokonując 5-3 Iskrę Tarnów zdoby-
li pierwszy komplet punktów na wyjeździe.
Spotkanie to rozpoczęło się bardzo pomyśl-
nie dla Orła, który w 21 min po strzałach
Adriana Gurgula i Pawła Bernadego prowa-
dził 2-0. Do przerwy po kolejnym celnym
uderzeniu Pawła Bernadego, nasz zespół
wygrywał 3-1, zaś w 51 min czwartą bram-
kę dla drużyny z Dębna zdobył Sebastian
Greń. Tarnowianie doprowadzili wprawdzie
do stanu 3-4, lecz zdobyty w doliczonym cza-
sie trzeci tego dnia gol Pawła Bernadego
przesądził o wygranej gości.

Ocena: 3

Klasa „A”

K³os £ysa Góra
Siedemnaście punktów zdobytych w

ośmiu meczach tak przedstawia się bilans
występów zespołu z Łysej Góry w run-

V liga

Orze³ Dêbno
Po dziewięciu kolejkach rundy rewanżo-

wej, ekipa z Dębna, podobnie jak na półmet-
ku rozgrywek zajmuje ostatnie miejsce.
Można jednak mówić o pewnym postępie. O
ile bowiem na jesieni zespół pod wodzą tre-
nera Marka Przeklasy wywalczył sześć punk-
tów, o tyle po przejęciu szkoleniowej opieki
przez Zbigniewa Osieckiego powiększył już
swój dorobek o osiem „oczek”. Pierwsze trzy
mecze przyszło rozegrać dębnianom na ob-
cych boiskach. O udanym występie mówić
oni mogli jedynie w przypadku konfrontacji
z Łososiem Łososina Dolna. Do przerwy go-
spodarze prowadzili wprawdzie 2-0, lecz po
dwóch trafieniach Pawła Bernadego mecz
zakończył się wynikiem 2-2. Rezultat ten
oznaczał dla Orła drugi punkt zdobyty w
tym sezonie na obcym boisku. Po dwóch
kolejnych spotkaniach kibicom w Dębnie
przypomniało się jednak powiedzenie o mi-
łych złego początkach. W pierwszy week-
end kwietnia, Orzeł przegrał bowiem w
Mordarce z Olimpią Pisarzowa 1-6 (bramkę
ustalającą wynik meczu zdobył Piotr Za-
part), zaś tydzień później doznał jeszcze
dotkliwszej porażki, ulegając liderowi, Tu-
chovii Tuchów aż 0-7. Punktów nie zdobyli
dębnianie również w dwóch kolejnych me-
czach, w których zaprezentowali się przed
własną publicznością. W piątej kolejce run-
dy wiosennej nie sprostali Grybovii Grybów,

przegrywając 2-3. Orzeł szybko, bo już w 7
min objął prowadzenie za sprawą wykorzy-
stanego przez Pawła Bernadego rzutu kar-
nego. Kolejne trzy gole były jednak dziełem
gości, zaś trafienie Pawła Zaparta w 88 min
zmniejszyło jedynie rozmiary przegranej
ekipy z Dębna. Trzy dni później podopieczni
trenera Osieckiego w zaległym spotkaniu
pierwszej kolejki zagrali z Heleną Nowy

NASZA SUBIEKTYWNA OCENA – CENZURKI W SKALI SZKOLNEJ OD 1 DO 6

STA£Y FRAGMENT GRY

Niemal dok³adnie jedenaœcie miesiêcy cze-
kali kibice w Dêbnie na wyjazdowe zwyciê-
stwo swoich ulubieñców. Przed wygran¹ w
Tarnowie (8 maja), poprzedni komplet punk-
tów na obcym boisku zdobyli dêbnianie 9
czerwca 2010 roku, pokonuj¹c 3-2 Barci-
czankê Barcice. W jedenastu spotkaniach na
wyjeŸdzie dziel¹cych te dwa mecze, Orze³
zanotowa³ trzy remisy oraz dozna³ oœmiu po-
ra¿ek.

Ci¹g³e podkreœlanie skutecznoœci Bogumi³a
Szafrañskiego niektórzy uznaæ mog¹ za tru-
izm. Trudno jednak nie wspominaæ o kolej-
nych strzeleckich wyczynach gracza K³osa,
skoro zdoby³ on ju¿ w tej rundzie siedemna-
œcie bramek, w czterech meczach strzela-
j¹c trzy albo wiêcej goli.
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Sokołem Borzęcin Górny, po rzucie kar-
nym Mateusza Tyrkiela oraz bramce Ra-
fała Stolarza remisując 2-2. W dwóch
ostatnich rozegranych do tej pory poje-
dynkach gracze Kłosa znów zaprezento-
wali świetną skuteczność, wygrywając po
5-0 z Dunajcem Mikołajowice (na wyjeź-
dzie) oraz z Sokołem Maszkienice (w
Łysej Górze). Kolejne sześć bramek (dwie
z Dunajcem, cztery z Kłosem) zdobył w
tych spotkaniach Bogumił Szafrański,
dzielnie sekundował mu Rafał Stolarz,
strzelając odpowiednio dwa i jednego gola,
zaś w Mikołajowicach na listę strzelców
wpisał się również Damian Książek.

Ocena: 5

Sokó³ Maszkienice
Druga runda nie jest do tej pory udana

dla ekipy z Maszkienic. W ośmiu meczach
podopieczni grającego trenera Tomasza
Rogóża zdobyli tylko dziesięć punktów.
Przyniosło im to wprawdzie awans o jed-
no miejsce (na szóstą pozycję) w porów-

naniu z rundą jesienną, ale w wewnątrz-
gminnej rywalizacji Sokół został daleko z
tyłu za Kłosem. Maszkieniczanie rozpo-
częli rundę rewanżową od druzgoczącej
wręcz porażki 0-6 poniesionej w wyjazdo-
wym spotkaniu z Victorią Porąbka
Uszewska. Punktów nie zdobyli również
w dwóch kolejnych meczach. Po bramce
zdobytej w końcówce spotkania przez
Marka Węgrzyna przegrali przed własną
publicznością 1-2 z Koroną Niedzieliska,
zaś w trzeciej kolejce nie sprostali Spół-
dzielcy, przegrywając w Grabnie 2-4. W
spotkaniu tym obie bramki dla Sokoła
strzelił Rafał Seidler. Dobra dyspozycja
tego napastnika pozwoliła ekipie z Masz-
kienic na odniesienie pierwszego na wio-
snę zwycięstwa. W rozgrywanym na wła-
snym boisku spotkaniu z Olimpią Kąty
zanosiło się na czwartą z rzędu porażkę

Sokoła, gdyż po niespełna dwudziestu
minutach Olimpia prowadziła 2-0. Dwa
gole zdobyte w końcówce pierwszej poło-
wy przez Rafała Seidlera spowodowały
jednak, że do przerwy było 2-2. Na pro-
wadzenie wyprowadził gospodarzy Patryk
Tomczyk, zaś bramkę dającą maszkieni-
czanom pierwszy w tej rundzie komplet
punktów strzelił w 89 min Rafał Seidler.
W piątej kolejce piłkarze z Maszkienic
sprawili swoim kibicom bardzo miłą nie-
spodziankę; po bramce zdobytej przez
Patryka Tomczyka pokonali na boisku w
Łękach lidera, Sokół Borzęcin Górny. W
kolejnych dwóch ligowych pojedynkach
nasi piłkarze zdobyli cztery punkty. Po
remisie na własnym boisku 1-1 z Dunaj-
cem Mikołajowice (bramka Marcina Słup-
skiego), trzy dni później wygrali 4-3 wy-
jazdowe spotkanie z Temidą Złota. W
meczu tym zanosiło się na pogrom Soko-
ła, który w 34 min przegrywał już 0-3.
Jeszcze przed przerwą miejscowego bram-
karza pokonali jednak Marek Węgrzyn
oraz Rafał Seidler. W drugiej połowie szyb-
ko do remisu doprowadził Krzysztof Gur-
gul, zwycięskiego gola zdobył zaś Rafał
Seidler. Ta dobra seria Sokoła skończyła
się w Łysej Górze, w derbowym meczu
zdecydowanie lepszy okazał się Kłos, wy-
grywając 5-0.

Ocena: 3+

Victoria Por¹bka
Uszewska

W pierwszym wiosennym meczu, Victo-
ria zmierzyła się na własnym boisku z So-
kołem Maszkienice, gromiąc lokalnego ry-
wala aż 6-0. W 11 min po golach Piotra Pa-
łuckiego i Pawła Fejkiela gospodarze pro-
wadzili już 2-0, wynik do przerwy ustalił
zaś Tomasz Bodura. Po zmianie stron rzut
karny wykorzystał Mariusz Wnętrzak, a
kolejne bramki dorzucili Piotr Pałucki i
Paweł Fejkiel. Kibice, marzący o tym, że
ekipa z Porąbki Uszewskiej kontynuować
będzie wspaniałą zwycięską serię z końca
rundy jesiennej (przypomnijmy, że Victoria
wygrała wówczas trzy zaległe mecze z rzę-
du), szybko zostali jednak sprowadzeni na
ziemię. W pierwszym kwietniowym poje-
dynku porąbczanie przegrali 2-4 wyjazdo-
we spotkanie z innym zespołem z naszej
gminy, Kłosem Łysa Góra. W meczu tym
prowadzenie objęli gospodarze, lecz po
dwóch trafieniach Pawła Fejkiela, do prze-
rwy było 1-2. W drugiej połowie bramki zdo-
bywali jednak już tylko rywale. W dwóch
kolejnych meczach naszej ekipie przyszło
zmierzyć się z rywali z „górnej półki”. W
rozgrywanym w Porąbce Uszewskiej spo-
tkaniu z Uszwią, gospodarze postarali się o
miłą niespodziankę, remisując 3-3. Do prze-
rwy Victoria przegrywała 1-2, zaś jedyną
dla niej bramkę zdobył w 40 min Mariusz

Wnętrzak. Na początku drugiej połowy go-
ście strzelili trzeciego gola, lecz dzięki tra-
fieniu Tomasza Bodury i bramce zdobytej
przez Jonasza Nadolnika w doliczonym cza-
sie gry, mecz zakończył się remisem. Ty-
dzień później nasi piłkarze nie sprostali Vic-
torii Bielcza, przegrywając w Biadolinach
Radłowskich 3-5. Na dwa gole zdobyte w

pierwszej połowie przez gospodarzy, przy-
jezdni odpowiedzieli bramkami strzelony-
mi na początku drugiej połowy przez To-
masza Bodurę i Pawła Fejkiela. Kolejne trzy
trafienia zanotowali jednak piłkarze z Biel-
czy i trafienie Piotra Pałuckiego zmniej-
szyło tylko rozmiary przegranej naszej eki-
py. Niewiele mniej bramek padło w Wielką
Sobotę, kiedy to Victoria grając przed swo-
imi kibicami pokonała 4-3 Pogórze Gwoź-
dziec. Do przerwy po golach Pawła Fejkiela
i Mariusza Wnętrzaka było 2-1, w drugiej
połowie bramkarza gości pokonali jeszcze
Piotr Pałucki oraz Dariusz Łazarz. W
trzech ostatnich meczach, drużyna z Po-
rąbki Uszewskiej traciła po dwie bramki.
Ponieważ jednak w każdym kolejnym strze-
lała więcej goli, stąd też i jej kibice mieli
coraz więcej powodów do zadowolenia. Po
wyjazdowej porażce 0-2 z Olimpią Bucze,
nasi piłkarze dzięki samobójczej bramce za-
wodnika gości i trafieniu Sebastiana Kubali
zremisowali na swoim boisku 2-2 z Ivą Iw-
kowa, zaś w ostatnim rozegranym do tej
pory meczu pokonali na wyjeździe 4-2 An-
daluzję Rudy Rysie. W tym ostatnim spo-
tkaniu bramki dla Victorii zdobyli: Dariusz
Łazarz, Paweł Fejkiel, Tomasz Bodura (z
rzutu karnego) oraz Piotr Pałucki. W su-
mie Victoria zdobyła więc na wiosnę już je-
denaście punktów i zajmuje jedenastą po-
zycję, czyli klasyfikowana jest o dwa „oczka”
wyżej niż na półmetku rozgrywek.

Ocena: 4-

Klasa „B”

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie

W porównaniu z zakończeniem rundy
jesiennej, ekipa z Biadolin Szlacheckich
zanotowała znaczny progres. Awansowała
o dwa miejsca i zajmuje aktualnie trzecią
lokatę ze stratą jednego zaledwie punktu
do Orła Stróże. W siedmiu wiosennych
meczach Start 77 doznał jednej tylko po-

Sporym wzmocnieniem ekipy z Maszkienic
okaza³o siê pozyskanie w przerwie zimowej
Rafa³a Seidlera. Ten by³y gracz Okocimskie-
go Brzesko, Rylovii Rylowa, Jadowniczanki
Jadowniki oraz Pagenu Gnojnik, wyst¹pi³ do
tej pory w piêciu meczach, strzelaj¹c w nich
siedem bramek.

Wygrana z Andaluzj¹ Rudy Rysie oznacza³a
dla ekipy z Por¹bki Uszewskiej drugie dopie-
ro w tym sezonie zwyciêstwo na wyjeŸdzie.
Co ciekawe, pierwszy wyjazdowy komplet
punktów zapewni³a sobie Victoria równie¿
wygrywaj¹c 4-2 (jej „ofiar¹” w zaleg³ym
meczu pierwszej kolejki rundy jesiennej pad³
wówczas Sokó³ Maszkienice).



¯ycie Gminy Dêbno,  maj - czerwiec 201124

SPORT

Reprezentanci gimnazjum w
Woli Dębińskiej zwyciężyli w
turnieju piłki nożnej chłopców
odbywającym się 29 kwietnia
2011 roku na obiekcie sporto-
wym „Orlik 2012” w Dębnie w

ramach Gminnej Gimnazjady
Młodzieży Szkolnej w Piłce
Nożnej Chłopców. W zawodach
o Puchar Wójta Gminy Dębno
Grzegorza Bracha rywalizowa-
ły drużyny z trzech gimnazjów
w Łysej Górze, Porąbce Uszew-
skiej i Woli Dębińskiej.

Zwycięska drużyna Woli Dę-
bińskiej występowała w skła-
dzie: Tomasz Roczniak, Dominik
Przeklasa, Karol Gurgul, Łukasz
Hamowski, Paweł Przeklasa,
Karol Ogar, Dawid Koczwara,
Filip Gurgul, Tomasz Matura,
Tomasz Morys, Paweł Chrapu-
sta, Rafał Kolawa, Bartłomiej

Wyniki:
Por¹bka Usz. : £ysa Góra ... 6:2
Wola D. : Por¹bka Usz. ..... 5:1
Wola D. : £ysa Góra ......... 6:5

Klasyfikacja koñcowa
I – Wola Dêbiñska
II – Por¹bka Uszewska
III – £ysa Góra

Niepokonana  Wola Dêbiñska

Ogar. Organizatorem imprezy
był Urząd Gminy Dębno oraz
Zespół Szkół w Woli Dębińskiej,

a zawody przygotował Rafał
Michalec – koordynator sportu
w Gminie Dębno.          (m)

rażki, w czwartej kolejce przegrywając na
własnym boisku 1-2 ze zdecydowanym li-
derem, Arkadią Olszyny. We wcześniej-

szych kwietniowych pojedynkach, druży-
na trenowana przez Jana Kargula wygra-
ła na wyjeździe 2-1 z Tymonem Tymowa,
pokonała przed swoimi kibicami 2-0 Tę-
czę Gosprzydowa oraz zwyciężyła w
Szczepanowie tamtejszą Iskrę 3-1. Poraż-
ka z Arkadią nie wpłynęła negatywnie na
postawę piłkarzy z Biadolin Szlacheckich.
Tydzień po niej wygrali 3-2 ze spadkowi-
czem z klasy „A”, Porębą Spytkowską
(mecz ten rozgrywany był na boisku w
Biadolinach Szlacheckich, lecz gospoda-
rzem była w nim Poręba Spytkowska). W
drugim spotkaniu rozegranym w czasie
długiego weekendu, nasza drużyna zmie-
rzyła się u siebie Jednością Paleśnica.

Goście przystąpili do tego pojedynku w
siedmioosobowym tylko składzie i w 17
min przegrywali już 0-3. Siedem minut
później jeden z graczy Jedności opuścił
boisko i sędzia przerwał mecz z powodu
zdekompletowania drużyny z Paleśnicy.
W siódmej kolejce Start 77 również za-
grał na zero z tyłu, w wyjazdowym spo-
tkaniu pokonując 1-0 Orlika Szczurowa.

Ocena: 5+

Grom Sufczyn
Drużyna z Sufczyna spisuje się na wiosnę

zdecydowanie lepiej niż jesienią. Wystarczy
powiedzieć, że w sześciu meczach zdobyła
trzynaście punktów, czyli dokładnie tyle ile
w całej rundzie jesiennej. Znalazło to rzecz
jasna przełożenie na pozycję naszego zespo-
łu w tabeli. Obecnie zajmuje on siódme miej-
sce, czyli w porównaniu z rundą jesienną
zanotował awans o trzy pozycje. W pierw-
szych meczach sufczynianie grali „w krat-
kę”. Na inaugurację dość niespodziewanie
wygrali na wyjeździe 1-0 z Pogonią Biadoli-
ny Radłowskie. Tydzień później na własnym
boisku nie sprostali jednak Orłowi Stróże,
przegrywając z wiceliderem aż 1-4. W trze-
cim wiosennym spotkaniu, Grom zremiso-
wał natomiast z Przyborowem; w wyjazdo-
wym meczu rozegranym na boisku w Buczu
padł wynik 2-2. Jak się okazało były to ostat-
nie do tej pory punkty stracone przez ekipę

z Sufczyna. W Wielką Sobotę, grając przed
swoimi kibicami pokonała ona 3-1 Tymona
Tymowa, zaś w czasie długiego majowego
weekendu wygrała w Biesiadkach 5-4 z

Tęczą Gosprzydowa oraz zwyciężyła na wła-
snym boisku 3-1 Iskrę Szczepanów. W dwu-
dziestej kolejce ekipa z Sufczyna zagrać mia-
ła w Olszynach z Arkadią, spotkanie to zo-
stało jednak przełożone na inny termin.

Ocena: 5

Jastrz¹b £oniowa
W siedmiu meczach rundy wiosennej, Ja-

strząb zdobył zaledwie cztery punkty i tak
jak na półmetku zajmuje dwunaste miejsce
w tabeli. Inauguracja rundy rewanżowej nie
była dla naszego zespołu udana. Po wyso-
kiej wyjazdowej porażce 0-6 z Orłem Stró-
że, Jastrząb na własnym boisku przegrał 1-
3 z Przyborowem, zaś w trzeciej kolejce
wrócił „na tarczy” z Tymowej, ulegając tam-
tejszemu Tymonowi 0-2. W świąteczny po-
niedziałek Jastrząb wygrał w Uszwi 3-2 z
Tęczą Gosprzydowa. Tydzień później sytu-
acja wróciła jednak do „normy” i piłkarze z
Łoniowej przegrali w Szczepanowie z Iskrą

1-4. We wtorek, 3 maja znów sprawili oni
jednak swoim kibicom miłą niespodziankę.
Występując u siebie zremisowali bowiem 2-
2 z przewodzącą całej stawce, Arkadią Ol-
szyny, która we wcześniejszych osiemna-
stu meczach straciła zaledwie cztery punk-
ty. W ostatnim rozegranym do tej pory ligo-
wym spotkaniu, Jastrząb przegrał na wła-
snym boisku - lecz grając w roli gości - z
Porębą Spytkowską 2-4.

Ocena: 3-
   (T)

W inauguracyjnym meczu z Tymonem, w dru-
¿ynie Startu 77 wyst¹pi³o a¿ siedmiu debiu-
tantów: Amadeusz Gurgul (Iskra £êki), £ukasz
Witek (Gos³avia), Rafa³ Plewa, Bart³omiej
Kurek, Tomasz Wêgrzyn (wszyscy Jadowni-
czanka), Jakub Ogar (Helena Nowy S¹cz) i
Andrzej Zydroñ (K³os £ysa Góra).

Wygrywaj¹c na prze³omie kwietnia i maja z
Tymonem, Têcz¹ oraz Iskr¹, zespó³ z Sufczy-
na po raz pierwszy w tym sezonie odniós³
trzy kolejne zwyciêstwa. Wczeœniej tylko raz
(na pocz¹tku paŸdziernika) uda³o mu siê wy-
graæ dwa kolejne ligowe pojedynki.

Wygran¹ z Têcz¹ nazwaæ mo¿na historyczn¹.
By³o to bowiem pierwsze wyjazdowe zwyciê-
stwo Jastrzêbia od ponad dwóch i pó³ roku.
6 paŸdziernika 2008 roku, zespó³ z £oniowej
pokona³ 4-2... Têczê, w kolejnych jedenastu
meczach na obcych boiskach zdoby³ zaœ je-
den tylko punkt.
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Moje pierwsze sportowe kroki

Pocz¹tek lat 90. i rozpoczêcie regularnych tre-

ningów w dru¿ynie seniorów K³osa £ysa Góra.

Mój sportowy bohater
Jest ich wielu. Trzeba doceniæ ka¿dego, kto

trenuje i daje z siebie wszystko, choæ wyniki

nie zawsze to potwierdzaj¹ i nie zawsze jest

on na ok³adkach gazet.

Pamiêtne sportowe wydarzenie z moim udzia-

³em
Brak. Jeœli mus, to mecz Polska-USA w Krako-

wie na stadionie Wis³y. Ja na trybunach pe³en

wiary w moc naszych or³ów i... ³omot 0:3.

Mój sportowy sukces
Ca³y czas czekam na niego…

SPRINTEM

Dawid Bogacz

Mieszka w Sufczynie. Pracuje w

firmie handlowej, opiekun pi³karzy

Gromu Sufczyn, od niedawna

cz³onek Rady So³eckiej wsi

Sufczyn. Cz³onek  klubu Honoro-

wych Dawców Krwi „Krakus'' w

£ysej Górze.

Moja sportowa pora¿ka
Zdecydowanie kontuzja kolana.

¯ycie bez sportu
Nie istnieje. Codziennie rywalizujemy z

w³asnymi s³aboœciami i trudami dnia

codziennego, a to przeciwnicy z najwy¿-

szej pó³ki.

Ulubiona dyscyplina
Zdecydowanie pi³ka no¿na. Nie tylko ta z

Barcelony czy Zabrza, równie¿ ta lokal-

na.

Najnudniejsza dyscyplina
W ka¿dej jest rywalizacja i duch walki.

Stawiam na p³ywanie synchroniczne,

g³ównie z powodu nieznajomoœci zasad.

Rywalizacjê w kolejnych

dwóch dyscyplinach maj¹ za

sob¹ uczestnicy IX edycji

Sportowej Ligi Gminy Dêbno o

Puchar Wójta. Pod koniec

marca rozgrano mecze w

tenisie sto³owym oraz w sza-

chach.

W tenisie zespoły wystawiały czterech
zawodników, których łączny wynik decy-
dował o ostatecznej kolejności. W sza-
chach drużyny wystawiały po jednym za-
wodniku. Indywidualnie  turniej tenisa
wygrał Rafał Rojek reprezentujący zespół
Karczmy Pod Jesionami, drugie miejsce
zajął Kamil Wojnicki z zespołu Grom Suf-
czyn, a trzeci był jego kolega z drużyny
Damian Czyż.

Karczma na czele
W rywalizacji szachowej

równych sobie nie miał miesz-
kaniec Dębna Grzegorz Go-
mularz, który wystąpił poza
konkursem nie reprezentując
żadnej z drużyn. Spośród sza-
chistów pracujących na rzecz
swoich zespołów najlepszy
okazał się Piotr Wolak z
Karczmy pod Jesionami.

Do zakończenia ligowych
zmagań pozostała już tylko
jedna konkurencja: piłka noż-
na. Mecze rozegrane zostaną
najprawdopodobniej w sierp-
niu.

Wyniki - tenis sto³owy
1  Karczma pod Jesionami .............. 5 pkt

2  Grom Sufczyn ............................ 4 pkt

3  Jastrz¹b £oniowa........................ 3 pkt

4  Pizzeria & Club Exclusive ............ 2 pkt

5  OSP Dêbno ............................... 1 pkt.

Wyniki - szachy
1. Grzegorz Gomularz ( startowa³ poza
konkurencj¹ )

2. Piotr Wolak (Karczma Pod Jesionami)
................................................... 5 pkt.

3. Dawid Gomularz (OSP Dêbno) .... 4 pkt.

4. Jan Kural (Jastrz¹b £oniowa) ...... 3 pkt.

5. Edward Sacha (Grom Sufczyn) .... 2 pkt.

6. Konrad Gajda (Club & Pizzeria Exclusive)
................................................... 1 pkt.

Klasyfikacja generalna
(po czterech konkurencjach: pi³ka no¿na ha-
lowa, siatkówka, tenis sto³owy, szachy)

1. Karczma Pod Jesionami ........... 25 pkt.

2. Club & Pizzeria Exclusive ......... 23 pkt.

3. Victoria Por¹bka Uszewska
(Juniorzy) .................................... 18 pkt.

4 Disco Disco ............................. 16 pkt.

5. Grom Sufczyn ......................... 16 pkt.

6. Petro Awa............................... 11 pkt.

7. Format ................................... 10 pkt.

8.Jastrz¹b £oniowa ...................... 10 pkt.

9. Kingway Jastew ......................... 8 pkt.

10. OSP Dêbno ............................. 7 pkt.

11.Kilerzy £oniowa ........................ 6 pkt.

12. Zajazd Por¹bka Uszewska ........ 6 pkt.

13. Klec Bud................................. 2 pkt.
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Zawodniczki reprezen-
tujące  Szkołę Podsta-
wową w Porąbce Uszew-
skiej wygrały odbywający
się 31 marca w hali spor-
towej Zespołu Szkół w
Porąbce Uszewskiej tur-
niej piłki ręcznej rozgry-
wany w ramach cyklu
Igrzysk Młodzieży Szkol-

Por¹bka najlepsza w rêcznej

Wyniki
Por¹bka Uszewska – £ysa Góra ....................11:0
Biadoliny Szlacheckie - Wola Dêbiñska .............1:6
SP Dêbno - Por¹bka Uszewska........................8:1
Biadoliny Szlacheckie – £ysa Góra ...................8:1
SP Dêbno - Wola Dêbiñska .............................2:4
Por¹bka Uszewska – Biadoliny Szlacheckie ......7:0
Wola Dêbiñska – £ysa Góra ............................5:1
Biadoliny Szlacheckie - SP Dêbno ....................5:4
Por¹bka Uszewska - Wola Dêbiñska ................2:1
£ysa Góra - SP Dêbno ....................................2:0

Reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Łysej Gó-
rze zwyciężyła, rozgry-
wany 27 kwietnia na
obiekcie sportowym
„Moje boisko Orlik 2012”
przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Dęb-
nie, turniej mini piłki noż-
nej chłopców odbywający
się w ramach cyklu
Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. W zawodach o Puchar
Wójta Gminy Dębno
Grzegorza Bracha
uczestniczyły reprezenta-
cje siedmiu szkół.

Drużyny zostały po-
dzielone na dwie grupy,

w których mecze roz-
grywane były systemem
„każdy z każdym”.  W
grupie A trzy drużyny
zgromadziły po 6 pkt i o
wyjściu z grupy do półfi-
nału miała zdecydować
„mała tabela”. Gdy po

Grupa A
Jaworsko - Biadoliny Szlacheckie .................... 0:6
Wola Dêbiñska – Por¹bka Uszewska ............ 11:1
Jaworsko - Wola Dêbiñska ............................. 0:7
Por¹bka Uszewska - Biadoliny Szlacheckie ...... 0:1
Jaworsko - Por¹bka Uszewska ....................... 0:5
Biadoliny Szlacheckie - Wola Dêbiñska ............ 1:2
Grupa B
£ysa Góra -  Maszkienice .............................. 1:0
£ysa Góra – Dêbno ....................................... 2:1
Maszkienice – Dêbno .................................... 1:0
Pó³fina³y
SP Wola Dêbiñska – SP Maszkienice .............. 0:1
SP Biadoliny Szlacheckie – SP £ysa Góra ........ 0:1
Mecz o V miejsce
SP Por¹bka Uszewska – SP Dêbno ................. 2:0
Mecz o III miejsce
SP Wola Dêbiñska - SP Biadoliny Sz. .............. 2:1
Fina³
SP £ysa Góra - SP Maszkienice ..................... 1:0

nej. W rywalizacji o Pu-
char Wójta Gminy Dębno
Grzegorza Bracha  udział
wzięły reprezentacje pię-
ciu szkół: PSP Porąbka
Uszewska, PSP Wola Dę-
bińska, PSP Łysa Góra,
PSP Dębno, PSP Biadoli-
ny Szlacheckie.

Mecze rozgrywane
były systemem „każdy z
każdym”. Sędzią turnie-
ju był Radosław Jachym

– licencjonowany sędzia
piłki ręcznej, zawodnik
ZKS „Unia” Tarnów.Naj-
więcej bramek w turnie-
ju  (15) zdobyła Monika
Bodura z SP w Porąbce
Uszewskiej. Najmniej
bramek straciły zawod-
niczki SP w Porąbce
Uszewskiej , a Anna Na-
dolnik z tego zespołu zo-
stała najlepszą bram-
karką przepuszczając

zaledwie 2 bramki w tur-
nieju.

Skład zwycięskiej dru-
żyny: Monika Bodura,
Aleksandra Pabian, Anna
Nadolnik, Weronika Lu-
bowiecka, Weronika Bra-
chucy, Kamila Nadolnika,
Natalia Koloch, Anna Su-
tor, Karolina Niemiec,
Anna Kozioł, Daniela Ku-

Klasyfikacja koñcowa
1. SP Por¹bka Uszewska
2. SP Wola Dêbiñska
3. SP Biadoliny Sz.
4. SP £ysa Góra
5. SP Dêbno

ral. Opiekunowie: Miko-
łaj Gurgul, Mirosław
Ryba.            (n)

przeliczeniu okazało się,
że wszystkie drużyny
mają zerowy bilans bra-
mek, decydująca była licz-
ba bramek zdobytych w
eliminacjach grupowych.
Ostatecznie do półfinału
awansowały reprezenta-
cje  SP w Biadolinach
Szlacheckich i SP w Woli
Dębińskiej. W grupie B
do półfinału awansowa-
ła reprezentacja SP w
Łysej Górze zdobywając
6 pkt i SP w Maszkieni-
cach zdobywca 3 pkt.

W finale młodzi piłka-
rze z Łysej Góry okazali
się minimalnie lepsi od

Lepsi o jedn¹ bramkê

Klasyfikacja koñcowa

1. SP £ysa Góra
2. SP Maszkienice
3. SP Wola Dêbiñska
4. SP Biadoliny Sz.
5. SP Por¹bka Usz.
6. SP Dêbno
7. SP Jaworsko

swoich kolegów z SP w
Maszkienicach i to do
nich trafiło główne tro-
feum, które wręczyła dy-
rektor ZSP w Dębnie
Małgorzata Przepiórka.
W zwycięskiej drużynie
zagrali: Marek Gurgul,

Krzysztof Kural, To-
masz Franczyk, Tomasz
Hebda, Jakub Migda,
Dawid Kłusek, Dawid
Śliwa, Kacper Książek,
Dawid Gębka. Opiekun:
Aleksander Gurgul.
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udział wzięły reprezentacje
sześciu szkół. Drużyny zosta-
ły podzielone na dwie grupy,
w których mecze rozgrywa-
ne były systemem „każdy z
każdym”. Potem rywalizowa-
no w półfinałach, które wy-
łoniły finalistów. Triumfator-

Zwycięstwem gospodyń za-
kończyły się odbywające się w
hali sportowej Zespołu Szkół
w Porąbce Uszewskiej zawo-
dy z cyklu Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W turnieju mini pił-
ki siatkowej dziewcząt roze-
granym o Puchar Wójta Gmi-
ny Dębno  Grzegorza Bracha

Grupa A
Por¹bka Uszewska – £ysa Góra ........1:2 (15:11; 13:15; 11:15)
Por¹bka Uszewska – Biadoliny Szlacheckie ..... 2:0 (15:11; 15:0)
£ysa Góra – Biadoliny Szlacheckie ....................0:2 (7:15; 6:15)
Grupa B
Wola Dêbiñska – Jaworsko .......................... 2:0 (15:10; 15:13)
Wola Dêbiñska – Dêbno .............................. 0:2 (12:15; 11:15)
Dêbno – Jaworsko ........................................ 2:0 (15:10; 15:6)
Pó³fina³y
PSP Dêbno – PSP Biadoliny Sz. ........1:2 (15:11; 12:15; 15:11)
PSP Por¹bka Uszewska - PSP Wola Dêbiñska 2:0 (15:13; 15:12)
Mecz o III miejsce
PSP Wola Dêbiñska - PSP Dêbno ................... 0:2 (14:16; 3:15)
Fina³:
PSP Por¹bka Usz. - PSP Biadoliny Szlacheckie ..2:0 (15:8; 15:7)

Gospodynie triumfuj¹

Klasyfikacja koñcowa:
1. PSP Por¹bka Uszewska

2. PSP Biadoliny Szlacheckie

3. PSP Dêbno

4. PSP Wola Dêbiñska

5. PSP £ysa Góra
6. PSP Jaworsko

ki turnieju występowały w
następującym składzie: Moni-
ka Bodura, Aleksandra Pa-
bian, Joanna Moskal, Anna
Nadolnik, Weronika Lubo-
wiecka, Weronika Brachucy,
Kamila Nadolnik, Natalia Ko-
loch, Anna Sutor.

Grupa A

£ysa Góra –Wola Dêbiñska ................ 1:2 (17:25; 25:15; 8:15)

£ysa Góra – Biadoliny Sz. ............................ 0:2 (11:25; 19:25)

Wola Dêbiñska – Biadoliny Sz. ..........2:1 (25:19; 16:25; 15:11)

Grupa B

Maszkienice – Por¹bka Uszewska ................ 2:0 (27:25; 25:16)

Por¹bka Uszewska – Dêbno ........................... 2:0 (25:16; 25:5)

Maszkienice – Dêbno .................................... 2:0 (25:21; 25:4)

Pó³fina³y

SP Maszkienice – SP Biadoliny Sz. ..... 1:2 (14:25; 25:17; 4:15)

SP Por¹bka Usz. – SP Wola Dêbiñska ............ 0:2 (8:25; 20:25)

Mecz o V miejsce

SP Dêbno – SP £ysa Góra ............................. 0:2 (19:25; 9:25)

Mecz o III miejsce

SP Por¹bka Usz. – SP Maszkienice .... 2:1 (23:25; 25:18; 15:9)

Fina³

SP Wola Dêbiñska –- SP Biadoliny Sz. .......... 0:2 (21:25; 20:25)

Biadoliny wygrywaj¹

cze rozgrywane były systemem
„każdy z każdym”. Potem ry-
walizowano w półfinałach, któ-
re wyłoniły finalistów. W decy-
dującym meczu zespół z Biado-
lin Szlacheckich pokonał rywali
z Woli Dębińskiej,  z którymi w
fazie grupowej przegrał.

Skład zwycięskiej drużyny:
Kłusek Bartłomiej, Kłusek
Igor, Pasula Bartłomiej, Żurek
Maciej, Dąbroś Jarosław, Tata-
ra Łukasz, Bednarek Mateusz,

Grzegorza Bracha  udział wzię-
ły reprezentacje sześciu szkół:
PSP Porąbka Uszewska, PSP
Wola Dębińska, PSP Łysa
Góra, PSP Maszkienice, PSP
Dębno, PSP Biadoliny Szla-
checkie.

Drużyny zostały podzielone
na dwie grupy, w których me-

Zwycięstwem drużyny SP
Biadoliny Szlacheckie  zakoń-
czyły się odbywające się w hali
sportowej Zespołu Szkół w Po-
rąbce Uszewskiej zawody z cy-
klu Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. W turnieju mini piłki siat-
kowej chłopców rozegranym o
Puchar Wójta Gminy Dębno

Kłusek Adrian, Pasula Filip,
Góral Patryk. Opiekun: Paweł
Sacha.

Klasyfikacja koñcowa:

1. SP Biadoliny Szlacheckie

2. SP Wola Dêbiñska

3. SP Por¹bka Uszewska

4. SP Maszkienice

5.SP £ysa Góra

6.SP Dêbno
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Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

19 czerwca 2011r.
FESTYN W NIED•WIEDZY
Organizatorzy: Rada So³ecka w NiedŸwiedzy,
Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy

25 czerwca 2011r.
UROCZYSTOŒÆ 60- LECIA PRZEDSZKOLA
W WOLI DÊBIÑSKIEJ I NADANIA IMIENIA
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Woli
Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

26 czerwca 2011r.
„ŒWIÊTO £OPO£KI” W £ONIOWEJ
„Œwiêto £opo³ki” wraz z kiermaszem to ¿ywe
œwiadectwo dokumentuj¹ce kulturê, twórczoœæ
ludow¹ i zanikaj¹ce rzemios³o wiejskie. Impre-
za realizowana jest przez Stowarzyszenie Folk-
lorystyczne „£oniowiacy”. Organizator propo-
nuje barwny i ciekawy program artystyczny w
którym zaprezentuj¹ siê dzieciêce i doros³e
zespo³y folklorystyczne, kapele ludowe oraz
profesjonalni wykonawcy. Stowarzyszenie Folk-
lorystyczne „£oniowiacy” zaprasza twórców lu-
dowych, rzemieœlników, malarzy, rzeŸbiarzy
oraz wszystkie osoby, chc¹ce wystawiæ swoje
prace, do zg³aszania swojego udzia³u w III Jar-
marku Sztuki i Kultury Ludowej. Jarmark od-
bêdzie siê w dniu 26 czerwca 2011 w £onio-
wej, gm. Dêbno, podczas organizacji „Œwiêta
£opo³ki”. Zapisy odbywaj¹ siê pod numerem
telefonu 14/6658 661 do dnia 10 czerwca.

od 4 lipca do 19 sierpnia 2011
ZAJÊCIA WAKACYJNE W DCK
 Zajêcia realizowane bêd¹ od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 9.00 – 15.00. Zapew-
niamy: fachow¹ opiekê, atrakcyjny program
zajêæ, dobrze wyposa¿one pracownie, drugie
œniadanie, ubezpieczenie uczestników. Za-
pisy przyjmowane bêd¹ w biurze DCK w Ja-
stwi lub telefonicznie pod numerem 14/
6658661.

3 lipca 2011
XIV BIESIADA AGROTURYSTYCZNA
Kilkadziesi¹t gospodarstw i kó³ agrotur y-
stycznych przygotowuje barwne, bogate sto-
iska, na których mo¿na znaleŸæ dziesi¹tki
wspania³ych potraw (zupy, dania obiadowe,
ciasta, nalewki itd.). Wszystkie smako³yki
bior¹ udzia³ w Konkursie Potraw Organizato-
rzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Stowarzy-
szenie Agroturystyczne w Por¹bce Uszewskiej

17 lipca 2011r.
GMINNE ZAWODY SPORTOWO-PO¯ARNICZE
W DÊBNIE
W zawodach bior¹ udzia³ wszystkie jednost-
ki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z terenu gmi-
ny Dêbno. Dru¿yny r ywalizuj¹ ze sob¹ w
dwóch konkurencjach: sztafecie po¿arniczej
z przeszkodami (w kategorii juniorów i se-
niorów) oraz æwiczeniach bojowych. Organi-
zatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno, Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum
Kultur y

18 maja 2011r.
VI GMINNY KONKURS JÊZYKOWY „NIECHAJ
NARODOWIE W¯DY POSTRONNI ZNAJ¥, I¯ PO-
LACY NIE GÊSI, I¯ SWÓJ JÊZYK MAJ¥”
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

19 maja 2011r.
XIV PRZEGL¥D DOROBKU ARTYSTYCZNEGO
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH W JAWORSKU
Przegl¹d skierowany jest do uczniów klas I-VI.
Ka¿d¹ szko³ê mo¿e reprezentowaæ grupa mak-
symalnie 12 osobowa.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku

19 maja 2011r.
WEWN¥TRZPRZEDSZKOLNY KONKURS WIE-
DZY O JANIE PAWLE II
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Woli
Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury

21 maja 2011r.
WERNISA¯ WYSTAWY PLENERU MALAR-
SKIEGO
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zamek w Dêbnie

23 maja 2011r.
GMINNY KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO
„MASTER OF ENGLISH”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI
szkó³ podstawowych oraz I-III gimnazjum. Orga-
nizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

27 maja 2011r.
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „MALOWA-
NIE JEST £ATWE”
Uczestnicy bêd¹ wykonywaæ prace w Szkole
Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa  w Biadolinach
Szlacheckich

29 maja 2011r.
XXII PRZEGL¥D DZIECIÊCYCH ZESPO£ÓW
FOLKLORYSTYCZNYCH REGIONU KRAKOW-
SKIEGO „KRAKOWIACZEK”
Najwiêksza impreza folklorystyczna (w katego-
rii dzieciêcej) w Ma³opolsce. Przegl¹d swoim
zasiêgiem obejmuje region Krakowiaków
Wschodnich, Zachodnich, Pogórza Ciê¿kowic-
kiego i pogranicza krakowsko-rzeszowskiego.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Ma-
³opolskie Centrum Kultury „Sokó³” w Nowym
S¹czu-Biuro Organizacyjne w Tarnowie. Patro-
nat: Starosta Powiatu Brzeskiego, Wójt Gminy
Dêbno.

31 maja 2011r.
MIÊDZYPOWIATOWY INDYWIDUALNY KON-
KURS "SHOW DANCE - TAÑCZ I BAW SIÊ!"
Nowa forma konkursu ma przede wszystkim
pomóc w wy³onieniu indywidualnych form tanecz-
nych i wyró¿niaj¹cych siê osobowoœci wœród
dzieci i m³odzie¿y, dziewcz¹t i ch³opców.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

Maj 2011r.
XII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA
KLAS I-III GIMNAZJUM
Do konkursu gminnego ka¿da szko³a mo¿e
zg³osiæ trzech kandydatów z klasy I oraz czte-
rech z klas II-III. Uczestników obowi¹zuje zna-
jomoœæ treœci programowych z zakresu or to-
grafii dla klas I - III gimnazjum.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

1 czerwca 2011r.
DZIEÑ DZIECKA W ZAMKU W DÊBNIE
Impreza o formule pikniku, o walorach edu-
kacyjno - poznawczych, towarzyszy jej nieco-
dzienne zwiedzanie zamku, warsztaty rycer-
skie.
Organizatorzy: Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie
Centrum Kultury

2 czerwca 2011r.
IX GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGIEL-
SKIEJ „ENGLISH SONG”
Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej to pro-
pozycja przeznaczona dla uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów z gminy Dêbno. Orga-
nizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y, Ze-
spó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach

2 czerwca 2011r.
MIÊDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY O
OLIMPIADACH
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie ze
szkó³ gimnazjalnych zrzeszonych w SCE z
terenu powiatów: brzeskiego, tarnowskiego
i d¹browskiego.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury, Sa-
morz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie.

5 czerwca 2011r.
KONCERT LAUREATÓW GMINNEGO KON-
KURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ „ENGLISH
SONG”
Koncer t odbêdzie siê w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym  w Maszkienicach o godz.
17.00.

5 czerwca 2011r.
FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA W DO-
£ACH
Organizatorzy: Rada So³ecka i OSP w Do³ach,
Dêbiñskie Centrum Kultury.

12 czerwca 2011r.
JUBILEUSZ ORKIESTRY DÊTEJ W £YSEJ GÓ-
RZE
Organizatorzy: Orkiestra Dêta w £ysej Gó-
rze, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w £ysej Gó-
rze, Dêbiñskie Centrum Kultury

czerwiec 2011r.
GMINNY TURNIEJ PRZEDSZKOLAKÓW –
PRZEDSZKOLA I KLASY „0”
W turnieju mog¹ wzi¹æ udzia³ przedszkolaki
oraz uczniowie klas „0” z terenu gminy Dêb-
no. Celem turnieju jest: popularyzacja wœród
dzieci aktywnoœci ruchowej, zasady fair - play,
zdrowego stylu ¿ycia.
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ZDROWIE

Informator medyczny gminy Dêbno

Oœrodek zdrowia

w Woli Dêbiñskiej

Dane teleadresowe
Wola Dêbiñska tel. 14 66 58 564,
www.spzoz-brzesko.pl
Godziny przyjêæ
pon. – pt. 8.00-18.00, rejestracja telefonicz-
na lub osobiœcie
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia gi-
nekologiczno-po³o¿nicza, rehabilitacja (w uza-
sadnionych przypadkach mo¿liwoœæ wykony-
wania zabiegów w domu pacjenta), wizyty
domowe, opieka ca³odobowa w szpitalu w
Brzesku od g. 18 do 8 oraz w niedziele i
œwiêta
Personel medyczny
lek.med. Helena Czuj – Bojarowska, lek. med.
Krzysztof Kotas, lek. med. Justyna Skoczeñ
– Serafin (pediatra), lek. med. Wiñczys³aw
Kamiñski (ginekolog), lek. stom. Marta ¯ó³-
tek - Laska
pielêgniarki i po³o¿ne œrodowiskowe
Programy profilaktyczne
choroby uk³adu kr¹¿enia dla osób, które
koñcz¹ w tym roku 25, 40, 45, 50 i 55 lat i
nie maj¹ zdiagnozowanej choroby,
rak piersi (kobiety w wieku 50-69 lat)
rak szyjki macicy (kobiety w wieku od 25 do
59 lat)

Centrum Medyczne Holi-Med

Dane teleadresowe

32-852 Dêbno 380, tel. 14 66 50 145,  66
58 091, www.holi-med.pl

Godziny przyjêæ

pon. – pt. 8.00-18.00, rejestracja telefonicz-
na, osobista lub przez osoby trzecie na usta-
lon¹ godzinê

Œwiadczenia medyczne

podstawowa opieka zdrowotna, poradnia gi-
nekologiczno-po³o¿nicza, ca³odobowa opieka
medyczna w Wojnickim Centrum Medycznym,
ul. Rolnicza 3, 32-830 Wojnicz, tel. 14 6790
308, 6789 349 codziennie od godz. 18 do 8
oraz w niedziele i œwiêta niedziele przez ca³¹
dobê

informacja o œwiadczeniach p³atnych:
www.holi-med.pl

Personel medyczny

lek. med. Aneta Kuta, lek. med. Wojciech
Bajer, lek. med. Anita Smal (poradnia gine-
kologiczno-po³o¿nicza) 1 i 3 tydzieñ w mie-
si¹cu: wtorek od godz. 15.30 do 18.30, 2 i
4 tydzieñ w miesi¹cu: pi¹tek od godz. 15.30
do 18.30

Programy profilaktyczne

choroby uk³adu kr¹¿enia, cytologia

NZOZ Specjalistyczne Centrum

Rehablitacyjno – Lecznicze

w Wojniczu oddzia³ w Dêbnie
Dane teleadresowe
32-852 Dêbno 380, 14 66 50 231 (kom-
pleks budynków firmy Holi-Med., www.cen-
trum_rehabilitacji.republika.pl
Godziny przyjêæ
pon.- pt. 8.00 – 18.00 rejestracja telefo-
niczna, osobista lub przez osoby trzecie na
ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
1) Pracownia fizjoterapii (zabiegi fizjotera-
peutyczne, æwiczenia gimnastyki leczniczej)
2) Oœrodek rehabilitacji dziennej (zintegro-
wana opieka rehabilitacyjna: lekarz, fizjote-
rapeuta, w razie potrzeby: psycholog, logo-
peda, terapeuta zajêciowy)
3) Poradnia rehabilitacyjna (porady lekarza –
specjalisty rehabilitacji leczniczej)
przyjêcia w terminach ustalonych w trakcie
rejestracji
4) Poradnia leczenia wad postawy  (porady
lekarskie dla dzieci i m³odzie¿y z wadami
postawy i skoliozami)
szczegó³y: www.centrum_rehabilitacji.republi-
ka.pl
Personel medyczny
lek. Marcin Piekarz (specjalista rehabilitacji
medycznej, lekarz chorób wewnêtrznych),
Gabriela Latocha (mgr fizjoterapii), Marta
Piekarz (mgr fizjoterapii), Piotr Piekarz (mgr
fizjoterapii)
Programy profilaktyczne
aktualnie nie s¹ realizowane

NZOZ Profamilia
Dane teleadresowe
32-854 Por¹bka Uszewska 301, tel. 14 66
56 780
32-853 £ysa Góra 283, tel. 14 66 57 305
Godziny przyjêæ
Por¹bka Uszewska pon. – pt. 8.00-18.00
£ysa Góra pon., czw., pt. 8.00-15.35 wt.
11.00-18.00 œr. 8.00-18.00
rejestracja telefoniczna, osobista lub przez
osoby trzecie na ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia gi-
nekologiczna (Por¹bka Uszewska, osobny
kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
Profamilia udostêpnia gabinet – szczegó³y w
rejestracji) badania diagnostyczne (szczegó-
³y w rejestracji)
Personel medyczny
lek. med. Mariusz Plichta, lek. med. Ewa
Plichta, lek. med. Andrzej Zych, pielêgniarki
œrodowiskowe (2 w £ysej Górze, 3 w Por¹b-
ce Uszewskiej)
Programy profilaktyczne
program profilaktyki kardiologicznej

lek. med. Mariusz Plichta, NZOZ
Profamilia w Por¹bce Uszewskiej

bez recepty

Jeœæ jak
Grecy

Na wiosnę postanowiłem napisać coś lek-
kiego, czyli o diecie śródziemnomorskiej.
Badania naukowe wskazują, że ludzie sto-
sujący dietę śródziemnomorską żyją dłużej i
mają mniejszą częstość występowania cho-
rób układu sercowo-naczyniowego.

Dieta śródziemnomorska jest to określe-
nie odnoszące się do diety stosowanej przez
ludzi żyjących w basenie Morza Śródziem-
nego. Jej cechy charakterystyczne to spoży-
wanie ryb szczególnie morskich (co najmniej
dwa razy w tygodniu) i mięsa białego (kur-
czak, indyk) oraz unikanie mięsa czerwone-
go; zwiększone spożycie owoców i warzyw;
spożywanie warzyw strączkowych (np. faso-
la); spożywanie orzechów; zwiększone spo-
życie produktów zbożowych; picie czerwone-
go wina w małych ilościach; ograniczenie
spożywania produktów zawierających nasy-
cone kwasy tłuszczowe np. ciastek, produk-
tów pieczonych, niektórych margaryn; ogra-
niczanie soli kuchennej i stosowanie oliwy z
oliwek.

Z badań wynika, że miażdżyca tętnic 25-
letniego Polaka potrafi być większa, niż u
65-letniego Greka. Dieta śródziemnomorska
pomaga zahamować miażdżycę i chroni
przed chorobami krążenia, a przede wszyst-
kim przed ryzykiem zawału serca. Duże ilo-
ści pełnowartościowego białka, nienasyco-
nych tłuszczy omega-3 i omega-6, witamin,
składników mineralnych, błonnika pokar-
mowego i wapnia będą miały duży wpływ
na zachowanie przez nas kondycji fizycznej.

Stosowanie diety śródziemnomorskiej w
profilaktyce pierwotnej i wtórnej choroby
niedokrwiennej serca ma szerokie poparcie
wśród lekarzy. Dieta śródziemnomorska znaj-
duje także zastosowanie w terapii nadciśnie-
nia tętniczego (badanie DASH). Jednym sło-
wem jedzmy lekko i przyjemnie.
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ROZMAITOŒCI

£abêdzi  puch
Biszkopt: 5 jajek, szklanka cukru (zwy-
kłego), łyżka octu, łyżka oleju, łyżeczka
proszku do pieczenia, szklanka mąki
Białka ubić ze szczyptą soli, na sztywną
pianę. Dodać cukier i nadal ubijać. Do
żółtek dodać ocet i olej, wymieszać, do-
dać do ubitych białek i delikatnie mie-
szać. Mąkę wymieszać z proszkiem do
pieczenia, przesiać przez sitko i delikat-
nie wymieszać z ubitymi jajkami. Upiec
biszkopt.
Masa: 3 szklanki mleka, jedna zwykła
czerstwa bułka, 10 dag kokosu, 0,5
szklanki cukru (zwykłego), 1,5 kostki
masła
W dwóch szklankach zimnego mleka

rozmoczyć bułkę. Jedną szklankę mleka
zagotować z cukrem. Rozmoczoną bułkę
zmiksować, dodać do mleka z cukrem i
chwilę gotować. Dodać kokos i gotować
jeszcze 5 minut. Ostudzić. Utrzeć masło i
dodać ostudzoną masę.
Biszkopt przekroić na dwie części. Pierw-
szy placek posmarować dżemem z czarnej
porzeczki, wyłożyć połowę masy, przykryć
drugim plackiem, rozsmarować resztę
masy. Posypać prażonym kokosem.
Prażony kokos:  łyżka masła, 0,5 szklan-
ki cukru, 10 dag kokosu
Do 1 łyżki roztopionego masła dodać pół
szklanki cukru i 10 dag kokosu. Uprażyć na
złoty kolor, przestudzić i posypać placek.

Marcelina Zawierucha z gimnazjum
w Woli Dębińskiej otrzymała wyróż-
nienie w Wojewódzkim Turnieju Wie-
dzy „Zachować dziedzictwo kulturo-
we dla przyszłych pokoleń - Renesans
w Krakowie”.  Uczestnicy konkursu
musieli zapoznać się z historią Europy
i Polski w epoce renesansu, poznać
dzieła sztuki z tego okresu. Koniecz-
na była także wiedza o Akademii Kra-
kowskiej, jak również znajomość za-
gadnień dotyczących handlu i rzemio-
sła w renesansie. W ciągu 60 minut
należało odpowiedzieć na 90 pytań. Do
udziału w konkursie Marcelina była
przygotowywana przez Dorotę Bat-
ko, nauczyciela plastyki.

Mój Brzechwa
Drugie miejsce w VII Ogólnopol-

skim Konkursie Plastycznym „Mój
Brzechwa” zajęła Sabina Bolek z I
klasy szkoły podstawowej ZS w Woli
Dębińskiej. Sukces jest tym bardziej
imponujący, że jurorzy nagrodzili tyl-
ko 12 spośród 2287 nadesłanych prac.

Wyniki ogloszono w Krakowie w
Domu Harcerza zaraz po obradach
jury. Sabina Bolek na nagrodę zapra-
cowała ilustracją do wiersza „Miś”
Jana Brzechwy.

Teresa Kru¿el, mieszkanka Per³y

Bart³omiej

Wronkowski

miejsce zamieszkania:

Maszkienice

miejsce pracy:

Jeronimo Martins

Dystrybucja S.A. Wojnicz

Egzamin na prawo jazdy
06.06.2006. Zda³em za drugim podejœciem.

Pierwszy samochód
15 letni ford sierra kombi 2.0 benzyna.

Pierwszy mandat
Jazda z urwanym t³umikiem. S³yszeli mnie 5
minut przed zatrzymaniem.

Najd³u¿sza trasa
Nad Morze Ba³tyckie i z powrotem. Konkretnie
do Œwinoujœcia.

Najwiêksza prêdkoœæ
180 km/h . Star¹ sierr¹. Strach siê baæ  :)

Samochód marzeñ
BMW 530.

Ile na liczniku?

Niew³aœciwe imiona i nazwiska
W poprzednim numerze złośliwy chochlik pozamieniał nam imiona i litery.

Tym sposobem Wiesław Cebula stał się Władysławem Cebulą, a Józef Sadłoń
został Stanisławem Sadłoniem. Starosta brzeski Andrzej Potępa został na-
tomiast Andrzejem Porępą. Chochlik na tym nie poprzestał i z pobicia zrobił
bobicie i czasem jeszcze wstawił niewłaściwą literę w niewłaściwym miejscu.
Za te harce najmocniej przepraszamy.

Redakcja

Renesansowa dziewczyna
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Andrzej Wójtowicz

T E S T
Z ¯YCIA

Imiê i nazwisko:

Marta Migda³ - DuŸ

Wiek: ….odpowiedni  :)

Wykszta³cenie: wy¿sze

Rodzina: m¹¿ Zbyszek, dwie

córki: Kornelia i Natalia

Samochód: „poczciwa” honda

accord, która zawsze nas dowozi

do celu

Z natury jestem…
...pogodna i uœmiechniêta. To bardzo pomaga

mi w kontaktach z ludŸmi. Uwa¿am, ¿e wszyst-

kie sprawy, nawet te najtrudniejsze mo¿na za-

³atwiæ, kieruj¹c siê rozs¹dkiem i ¿yczliwoœci¹.

Mam s³aboœæ do…
...Nie zdradzê !!!  :) To moje ma³e s³aboœci, któ-

re sprawiaj¹, ¿e jestem szczêœliwa.

Moja pasja to…
„…w uszach wiatr, w oczach ³zy, na liczniku.......”

Wspaniale jest choæ na chwilê porzuciæ wszyst-

kie k³opoty dnia codziennego, ruszyæ przed sie-

bie i ca³ym sob¹ „poczuæ œwiat” z jego zapacha-

mi, wspania³ymi widokami i (doœæ czêsto) sym-

patycznymi mieszkañcami.

Moja pierwsza mi³oœæ…
...Tych „podstawówkowych” by³o kilka  i ka¿da

na swój sposób  by³a pierwsza i jedyna, ale ta

pierwsza - prawdziwa trwa od 25 lat!

Mój pierwszy cenny przedmiot…

...Mia³am 6, mo¿e 7 lat .Wujek pracuj¹cy w NRD

podarowa³ mi piêkn¹ „mówi¹c¹ i œpiewaj¹c¹”

lalkê. To by³o coœ!

¯yciowe osi¹gniêcie…
...Na razie to moja rodzina, praca, dom………a

co jeszcze przyniesie los? Byæ mo¿e jeszcze

przede mn¹ to ¿yciowe osi¹gniêcie. Mam na-

dziejê, ¿e w przysz³oœci dzielnie stawiê czo³a

 wielu wyzwaniom.

¯yciowa pora¿ka…
...A¿ tak Ÿle to nie by³o! Czasem jest pod górkê,

ale dajê radê! :)

Moje najwiêksze marzenie…

...Zwiedziæ z moim osobistym przewodnikiem

(czyt. mê¿em) oraz córkami Stany Zjednoczo-

ne. Przemierzyæ na dwóch kó³kach stany Wi-

sconsin, Minnesota,  South Dakota i dotrzeæ

na zlot do Sturgis.

Moja ulubiona lektura…
...Ojej!!! Nie mam jednej, ulubionej! Ksi¹¿ki „po-

ch³aniam” w niezliczonych iloœciach! Od „lek-

kich” napisanych z wielkim humorem autorstwa

np. Moniki Szwai po ksi¹¿ki Cobena, Cooka i

Browna. Ostatnio zaczytujê siê w pozycjach Jo-

die Pickoult. Polecam wszystkie!

Moja praca…
...Od 20 lat pracujê w Publicznej Szkole Podsta-

wowej w £oniowej i tam zdobywa³am doœwiad-

czenie pedagogiczne. Praca sprawia³a mi du¿¹

przyjemnoœæ, bo by³am wychowawc¹ szkolnych

maluchów, czyli uczniów klas I – III. Dzieci na

tym etapie edukacji s¹ wdziêcznymi, pe³nymi

entuzjazmu i radoœci ma³ymi „odkrywcami”. Od

kilku lat uczê te¿ uczniów klas IV – VI plastyki i

muzyki, i ……. tu  jest ró¿nie z ich zapa³em i

pêdem do wiedzy :)!
Od zesz³ego roku moje obowi¹zki uleg³y zmia-

nie, praca sta³a siê trudna i podwójnie odpo-

wiedzialna, ale wsparcie i pomoc, których do-

œwiadczam na co dzieñ sprawiaj¹, ¿e ³atwiej

pokonujê trudnoœci i czerpiê satysfakcjê z pe³-

nionej funkcji.

borów zaplanowanych na 4 czerwca kandy-
dować nie będzie z przyczyn osobistych.
Jego pracę dostrzeżono także poza grani-
cami gminy powierzając mu w 2006 roku
funkcję wiceprezesa w powiatowych struk-
turach straży.

Trudno byłoby nie dojrzeć efektów jego
starań. Te najbardziej widoczne to inwesty-
cje. W Porąbce Uszewskiej za jego kadencji
rozbudowano remizę, a jednostka została
wyposażona najpierw w średni wóz bojowy
„star”, a następnie w drugi średni samochód
„magirus”. Znacznie wzrosła liczba straża-
ków. Gdy obejmował prezesurę w jednostce
była jedna drużyna młodzieżowa, dziś są już
dwie, a grono druhów liczy 84 osoby.

O pracy strażaka mówi, że ma swoje bla-
ski i cienie. Te pierwsze wiążą się zawsze z
niesieniem pomocy potrzebującym ludziom.
Te drugie są mniej istotne, choć gdy trzeba
było się po sądach włóczyć w sprawie działki
pod remizę, to przyjemnie nie było. Andrzej
Wójtowicz woli pamiętać te przyjemne chwi-
le, zwłaszcza że było ich więcej. Z funkcji
prezesa OSP w Porąbce Uszewskiej ustąpił

Andrzej Wójtowicz w straży spędził
już 30 lat i był to okres dobry nie tylko
dla niego, ale dla całej jednostki z Po-
rąbki Uszewskiej. Lista wykonanych
w tym okresie jest imponująca, a po-
pularność straży wyraźnie wzrosła.

W szeregi jednostki wstąpił w 1981 roku.
Motywacja była jasna: z jednej strony mun-
dur wpadł mu w oko już w dzieciństwie, z
drugiej swoje zrobiła zachęta ustępującego
prezesa Brachucego. - Młodych potrzeba
nam dzisiaj, bez nich jednostka nie będzie
się rozwijać - namawiał. Podziałało. Mimo
że Andrzej Wójtowicz chodził wtedy do szko-
ły i na brak zajęcia nie narzekał, to udało
się pogodzić jedno z drugim. Szkołę skoń-
czył, a w straży nabywał coraz większego
doświadczenia.

Dziesięć lat później był już pierwszopla-
nową postacią jednostki obejmując funkcję
prezesa OSP Porąbka Uszewska. Funkcję
pełnił nieprzerwanie przez 20 lat. Ostat-
nio był także prezesem zarządu gminnego
OSP,  ale na kolejną kadencję podczas wy-

bez żalu, bo wie, że młodsi koledzy sobie
poradzą. Zadanie będą mieć tym przyjem-
niejsze, że jednostka jest w dobrej kondycji,
a pod ręką będą doświadczeni koledzy. Druh
Wójtowicz zrezygnował tylko z funkcji, w
straży pracować będzie nadal.

(g)
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