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druga strona ¿ycia

NA PLUS

NA MINUS

Organizatorzy niecodziennych uroczy-
stości przygotowanych w związku ze

105. rocznicą urodzin Małgorzaty Mytnik i
100. rocznicą urodzin Franciszka Bodury. Dla
szacownych jubilatów taki dowód pamięci był
na pewno miły i na pewno najprzyjemniej-
szy. Obecności drugiego człowieka zastąpić
się nie da, zwłaszcza wtedy, gdy wiek nie
pozwala już na taką jak dawniej aktywność
społeczną i towarzyską. Byłoby jeszcze mi-
lej, gdyby sąisedzi i znajomi zechcieli odwie-
dzać jubilatów także w dni powszednie.

Inicjatorzy Biesiady Agroturystycznej w
Porąbce Uszewskiej do pogody szczęścia

tym razem nie mieli. Nie zrażając się padają-
cym deszczem, tradycję postanowili kontynu-
ować i konkurs potraw regionalnych przepro-
wadzono. Biesiada ze względu na deszcz i niską
temperaturę zamieniła się wprawdzie w szybką
degustację, ale za to tradycji stało się zadość.

Gimnazjaliści z naszej gminy mogą już
wprawdzie odetchnąć po egzaminach

kończących ten etap edukacji, ale powodów
do satysfakcji mają raczej niewiele. Ani w czę-
ści humanistycznej ani w części przyrodni-
czo-matematycznej nie udało się żadnej szko-
le uzyskać wyniku wyższego niż średni. W
części humanistycznej w dwóch szkołach
wynik mieścił się ledwie w 3 staninie na dzie-
więć możliwych. W części matematycznej
szczytem okazał się 5 stanin. Minorowy na-
strój pogłębia dodatkowo fakt, że niemal we
wszystkich szkołach wyniki były gorsze niż
w poprzednim roku, a w niektórych wypad-
kach podobnie niskiego wyniku nie odnoto-
wano od kilku lat.

Mieszkańcy gminy, których domy znaj-
dują się przy drogach gminnych. Prze-

biegające tamtędy trasy upodobali sobie kie-
rowcy samochodów ciężarowych. Nie odstra-
szają ich nie tylko zakazy, ale nawet manda-
ty. Skrót bywa czasem na tyle opłacalny, że
łamią przepisy ruchu drogowego na całego, a
nerwy mieszkańców wystawiają na ciężką
próbę. Trudnemu testowi poddawane są tak-
że należące do nich zabudowania, które po-
dobno pod wpływem drgań zaczynają trzesz-
czeć w posadach. Jest nadzieja, że wyższy
taryfikator mandatowy okaże się skutecz-
nym batem na kierowców mających prawo
drogowe gdzieś.
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Z bezpiecznego i funkcjonalnego placu
zabaw dla dzieci ju¿ w przysz³ym roku
mog¹ cieszyæ siê mieszkañcy Woli
Dêbiñskiej. Realizacja inwestycji
zale¿eæ bêdzie od aktywnoœci miesz-
kañców gminy w interencie. Place
fundowane przez firmê NIVEA Polska z
okazji 100-lecia jubileuszu marki
zostan¹ wybudowane w miejscowo-
œciach, na które padnie najwiêcej
g³osów internautów. Rywalizacja
ruszy³a 8 czerwca.

Dbając o wizerunek marki
NIVEA Polska ogłosiła akcję
budowy 100 placów zabaw
w całym kraju na 100-lecie
marki. Lokalizację wska-
zują gminy przekazujące fir-
mie teren pod budowę. NI-
VEA zobowiązuje się nato-
miast do zakupu i montażu
urządzeń. Gotowe obiekty
staną się potem własnością ko-
munalną.

Gmina Dębno odpowiadając na ofertę fir-
my wskazała lokalizację pod planowany plac
zabaw w Woli Dębińskiej. Nie bez przyczy-
ny. Teren placu zabaw spełnia wymogi pod
względem ilości nasłonecznienia, jednocze-
śnie stwarza możliwość zaciemnienia roślin-
nością. Dotychczasowe zagospodarowanie
terenu tj. pospolity zieleniec zlokalizowany
jest w centrum miejscowości Wola Dębiń-

G³osuj na plac zabaw

Klikajmy i wygrajmy!
ska, w sąsiedztwie: boisk sportowych, osie-
dli domków jednorodzinnych, bloków, par-
kingu samochodowego oraz Urzędu Gminy
Dębno. W odległości ok. 300m od działki znaj-
duje się szkoła, do której uczęszcza prawie
400 uczniów. Budowa placu zabaw w cen-
trum wsi poprawiłaby wizerunek miejsco-
wości Wola Dębińska. Plac zabaw zlokalizo-
wany w centrum miejscowości mógłby stać
się miejscem integracji mieszkańców.

O tym, gdzie ostatecznie wybudowane zo-
staną place zabaw zadecyduje odbywające się

w 4 etapach głosowanie, które
trwać będzie od 8.06.2011r do

31.10.2011 r. W głosowaniu
może brać udział każdy,
kto zarejestruje się na
stronie www.NIVEA.pl.
Po zalogowaniu użyt-
kownicy uzyskają moż-
liwość codziennego od-
dania głosu na jedną,

wybraną przez siebie lo-
kalizację w specjalnie do

tego utworzonym serwisie.
W zwycięskich lokaliza-

cjach, na terenie minimum 250
mkw, wybudowane zostaną bezpieczne i
funkcjonalne place zabaw.

Elementy wchodzące w skład placu za-
baw to: 2 wieloelementowe zestawy zaba-
wowe, 1 element sprawnościowy, 2 huśtaw-
ki, 2 bujaki sprężynowe, 1 karuzela, 1 pia-
skownica, 1 kosz na śmieci, 1 ławka, 1 regu-
lamin placu zabaw.

(p)

Komisja oce-
niająca prace,
która nie
s z c z ę d z i ł a
uczestnikom
także cierpkich
uwag, pracy
Darii wystawi-
ła bardzo dobrą
recenzję. „
Chyba najlep-
sza rozprawka,
jaka trafiła się
wśród wszyst-
kich prac. Wyważona, przemyślana i doj-
rzała” - napisano. W efekcie Daria znala-
zła się wśród ośmiu laureatów konkursu.
W jego ramach musiała także przygotować
mapę myślową poświęconą poprawie życia
ludzi na świecie oraz napisać reportaż do-
tyczący wolontariatu. Opracowana przez
uczennicę z Porąbki mapa zasłużyła na wy-
różnienie.

Tydzień zajęło Darii Kukli, uczenni-
cy klasy I gimnazjum w Porąbce Uszew-
skiej, przygotowanie pracy na ogólno-
polski humanistyczny konkurs ogło-
szony przez pismo „Victor gimnazjali-
sta”. Ale warto było. Spośród około
200 nadesłanych prac rozprawkę Da-
rii poświęconą wolontariatowi uzna-
no za najlepszą.

O konkursie Daria dowiedziała się z in-
formacji opublikowanej na łamach „Victora
gimnazjalisty”. Zdecydowała się na udział,
bo temat „Człowiek jest tyle wart ile może
dać z siebie drugiemu człowiekowi” był jej
bardzo bliski. Od lat pomaga mamie w opie-
ce nad niepełnosprawnym bratem. - W pra-
cy oparłam się na moich, osobistych doświad-
czeniach - podkreśla. Ale przywołała także
przykłady innych ludzi niosących pomoc po-
trzebującym. Znalazły się wśród nich także
Matka Teresa z Kalkuty, Anna Dymna i
Agata Mróz.

Laury za rozprawkê
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Jednog³oœnie Rada Gminy Dêbno
udzieli³a absolutorium wójtowi za
wykonanie bud¿etu za rok ubieg³y.
- Cieszê siê z takiego wyniku
g³osowania, bo to dowód na to, ¿e
radni darz¹ mnie zaufaniem -
komentowa³ Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dêbno.

Tradycyjne głosowanie poprzedziła ko-
nieczna w tym wypadku prezentacja opi-
nii regionalnej izby obrachunkowej oraz
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Zarów-
no jedna jak i druga mają duże znaczenie,
bo mogą przesądzić o decyzji radnych.
Opinia regionalnej izby obrachunkowej,
która działalność finansową gminy nad-
zoruje przez cały rok, była pozytywna.
Zastrzeżeń do wykonania budżetu nie
miała także Komisja Rewizyjna.

Mieszkañcy
sami sobie
zagra¿aj¹

Około 40-50 procent mieszkańców-właścicieli
pól w Gminie Dębno nie płaci obowiązkowych
składek przenaczonych na działalność Spółki
Wodnej, która zajmuje się należytym utrzyma-
niem rowów melioracyjnych. Skutek jest taki,
że wobec braku pieniędzy spółka nie jest w
stanie dbać o rowy tak jak powinna i w razie
intensywnych opadów deszczu mieszkańcy
mogą mieć poważny problem.

Wiesław Cebula, który niedawno objął funkcję pre-
zesa spółki, zdając relację z pierwszych tygodni swo-
jej działalności dzielił się z Radą Gminy Dębno raczej
ambiwalentnymi odczuciami. Z jednej strony relacjo-
nował, że udało się doprowadzić do odpowiedniego
standardu kilka newralgicznych odcinków rowów me-
lioracyjnych, ale z drugiej ubolewał nad obojętnością
wielu mieszkańców. Zaległości w płatnościach skła-
dek sięgają już w sumie kwoty wynoszącej około 30
tys. zł. - Gdybyśmy mieli te pieniądze, to większość
rowów byłaby w dobrym stanie - podkreślał prezes
spółki. Jednocześnie wskazywał na bardzo dobrą
współpracę z samorządowymi władzami gminy, dzię-
ki której pracownicy spółki mogli korzystać ze spe-
cjalistycznego sprzętu należącego do gminy. Pozwo-
liło to na prowadzenie niezbędnych prac w znacznie
szybszym tempie.

(g)

ale osób nie da się zastąpić, bo
każdy jest indywidualnością - mó-
wiła Renata Kargol, kierownik re-
feratu administracyjnego.

W ciągu kilkudziesięciu lat każda
z pań wypracowała indywidualny
styl pracy. Genowefa Migas pracę
w urzędzie rozpoczęła w 1966 roku
jako 19-letnia dziewczyna. Była
młodszym referentem, starszym
referentem i inspektorem zawsze
pracując w księgowości. Ze stażem
45 lat pracy stała się absolutną re-
kordziestką w urzędzie.

Stanisława Pabian do urzędu
trafiła w 1975 roku. W latach
1983-1990 była sekretarzem urzę-
du, od 1990 roku pełniła funkcję
inspektora zajmując się m.in. in-
westycjami. W 1997 roku została
kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego pełniąc tę funkcję do
ostatniego dnia pracy. - Miała opty-
mistyczne podejście nawet do na-
trudniejszych spraw. Nie było dla
niej spraw nie do rozwiązania -
wspomina Marian Kurek, Sekre-
tarz Gminy.

(g)

Stanisława Pabian i Genowe-
fa Migas - pracownice Urzędu
Gminy w Dębnie - zakończyły
zawodową pracę i przeszły na
emeryturę. W sumie w urzędzie
przepracowały 81 lat. Koledzy i
koleżanki pożegnali je 31 maja
w ostatnim dniu ich zawodowej
pracy. Były podziękowania,
wspomnienia i żal z powodu roz-
stania. - Obie panie były przy-
kładem pracowników wykonu-
jących swoje obowiązki niezwy-
kle starannie i z wielkim zaan-
gażowaniem. Będzie nam ich
brakowało - komentuje Grze-
gorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Oficjalne pożegnanie nastąpiło
rano. Były podziękowania od wój-
ta Grzegorza Bracha, pamiątko-
we albumy z dedykacją i okazja do
wspomnień. Niektórym trudno
było ukryć wzruszenie, a przy in-
dywidualnych rozmowach nie-
rzadko pojawiały się łzy. - Mówi
się, że nie ma ludzi nie do zastą-
pienia, ale to nieprawda. Obowiąz-
ki zostaną przejęte przez innych,

Jednog³oœne absolutorium

Z zaproszenia Stanisława Pierzgi,
przewodniczącego Rady Gminy, do dys-
kusji w tej sprawie, nie skorzystał nikt
i szybko można było przejść do głoso-

wania. Radni byli zgodni i wszyscy opo-
wiedzieli się za udzieleniem wójtowi
absolutorium.

(gp)

PO¯EGNANIE
URZÊDNICZEK

wydarzenia
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morfozę. Pani dyrektor podjęła trudną
decyzję remontu kapitalnego. Z pomocą
sołtysów, rady gminy i dobroczyńców uda-
ło się go zrobić i podtrzymać opinię, że
jest to bezpieczne, przyjazne miejsce –
podkreśla wójt gminy Grzegorz Brach.
Obecnie uczęszcza tu 60 dzieci. – Moja cór-
ka chodziła wcześniej do tego przedszko-
la, zanim powstało nowe w Sufczynie. Kie-
dy jednak posyłałam kolejne dziecko nie
mogłam sobie wyobrazić dla niego lepsze-
go miejsca niż to w Woli Dębińskiej – opo-
wiada Jolanta Więcław z Sufczyna. W cza-
sie uroczystości odsłonięto w pomieszcze-
niach przedszkola płaskorzeźbę Jana Paw-
ła II. – Pragnę pogratulować jubileuszu i
zauważyć, że jest to bardzo dobry moment
na nadanie imienia. Patron jest wręcz ide-
alny. Życzę przedszkolakom, by patrzyli w
postać patrona i rośli na dobrych i przy-
zwoitych ludzi i patriotów – mówił w cza-
sie uroczystości Andrzej Potępa, starosta
brzeski. Dzieci dobrze poznały osobę pa-
pieża-Polaka. – Jest ona nam wszystkim
bardzo bliska. Taki patron dla nas to wiel-
ki zaszczyt, wyróżnienie i zobowiązanie,
któremu zamierzamy sprostać – podkre-
śla dyr. Halina Turaj.

(b)

Obchodz¹ce jubileusz 60-lecia
istnienia przedszkole w Woli
Dêbiñskiej od 25 czerwca ma
tak¿e patrona, którym zosta³
Jan Pawe³ II. To drugie w
regionie tarnowskim przed-
szkole nosz¹ce imiê papie¿a-
Polaka.

Uroczystości jubileuszu 60-lecia i nada-
nia imienia Jana Pawła II odbyły się 25
czerwca. - Przedszkole to czas wprowa-
dzenia w życie społeczne. Życzę by był
także owocnym czasem wprowadzania w
świat wartości, służbę drugiemu człowie-

K
om

en
tu

je
 d

la
 n

as Jolanta Ho³ubiñska-Kalinowska, starszy wizytator
kuratorium oœwiaty w Tarnowie
Pierwszy raz przedszkole w Woli Dębińskiej zobaczyłam jako
mała kilkuletnia dziewczynka. W szkole tutaj uczyła bowiem
moja ciocia, lwowaianka, Wanda Boksa, która to przedszkole mi
pokazała. Od niej dowiedziałam się jak ważne jest wychowanie
przedszkolne, jako pierwszy stopień edukacji, od niej dowiedzia-
łam się jak wiele mogą nauczyciele we wspomaganiu rodziców w
pracy wychowawczej. Duch tej nauczycielki jest w tej gminie. Jej
życie to było poświęcenie się dla drugiego człowieka, życie w
miłości, krzewienie dobra. To zadanie realizuje także to przed-
szkole. Gratuluję wyboru patrona. To przedszkole jest dopiero
drugim przedszkolem noszącym imię Jana Pawła II na terenie
tarnowskiej delegatury. Trudno, o lepszego, jeśli chce się dzieci
wychowywać na dobrych ludzi.

Imiê na jubileusz 60-lecia

Przedszkole z patronem

kowi – mówił w czasie mszy św, która roz-
poczęła uroczystość proboszcz dębińskiej
parafii ks. Marian Majka. Po mszy uczest-
nicy przeszli do budynku przedszkola.
Budowę obiektu rozpoczęto w 1949 roku.
Pierwsze dzieci rozpoczęły tu naukę w
1951 roku. – Od tego czasu przez tę pla-
cówkę przeszło kilka setek maluchów -
mówi Halina Turaj, dyrektor przedszko-
la. Od paru lat mają komfortowe warun-
ki. – Przedszkole przeszło wielką meta-

wydarzenia
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ce przy układaniu nowych chodników są kon-
tynuowane któryś rok z rzędu. W Maszkie-
nicach to początek tego typu inwestycji. –
Te inwestycje zostaną zakończone w roku
bieżącym, prawdopodobnie we wrześniu
bądź październiku. Poza tym przygotowu-
jemy dokumentację na 100 metrów chodni-
ka w Perle i chodnik w Dołach. Liczę, że
możliwie szybko uda się rozpocząć prace przy
tych odcinkach – dodaje wójt G. Brach.

(p)

Blisko kilometr nowych chod-
ników przybêdzie wkrótce na
terenie gminy Dêbno. Efekty
wspólnego przedsiêwziêcia
gminy i powiatu bêdzie mo¿na
ogl¹daæ przy drogach powia-
towych w Por¹bce Uszew-
skiej, Sufczynie, Biadolinach
Szlacheckich i Maszkie-
nicach.

Łącznie w tych 4 miejscowo-
ściach buduje się 700 metrów bie-
żących chodnika. Jest to projekt,
którego łączna wartość wynosi 650
tys. złotych. – Zadanie to realizuje
Zarząd Dróg Powiatowych, a gmi-
na dofinansowuje je dokładnie w
połowie w formie dotacji. Będzie-
my przyglądać się solidności wyko-
nania tego zadania i wykorzysta-
nia naszych środków. Jednakowoż
cieszymy się, że powstają nowe
chodniki, bo to znacząco podnosi
bezpieczeństwo na drogach,
zwłaszcza dzieci chodzących do
szkoły i osób starszych, które nie
muszą w trosce o swoje zdrowie i
życie każdorazowo, w przypadku
wymijania się pojazdów, schodzić
na pobocze czy na skraj rowów –
mówi wójt gminy Dębno Grzegorz
Brach. Budowa chodników i budo-
wa nowych oraz modernizacja ist-
niejących dróg to z uwagi na pod-
noszenie poziomu bezpieczeństwa
priorytet w inwestycjach gminy
Dębno. W wymienionych miejsco-
wościach, poza Maszkienicami, pra-

Pobocza bez
wysokich traw

Lepsza widoczność na drogach
gminnych i bardziej bezpieczna jazda
- takie efekty powinien dać zakup...
kosiarki do wykaszania traw na po-
boczach dróg, na który zdecydował się
Zakład Usług Komunalnych w Woli
Dębińskiej. - Mając własny sprzęt bę-
dziemy mogli zająć się utrzymaniem
poboczy na bieżąco - deklaruje Jan
Niedzielski, kierownik ZUK.

Do tej pory ZUK wynajmował urządze-
nie. Skutek był taki, że utrzymywanie po-
boczy w należytym stanie nie było możli-
we. Z maszyny nie zawsze można było
skorzystać wtedy, gdy była ona najbar-
dziej potrzebna.

Teraz kosiarka będzie zawsze pod ręką.
ZUK zdecydował się na zakup urządze-
nia używanego, którego koszt to około
4,5 tys. zł. Na nową kosiarkę firma nie
mogła sobie pozwolić ze względu na wy-
sokie koszty sięgające 30-40 tys. zł. Uży-
wana kosiarka po koniecznym remoncie
powinna spełnić swoje zadanie. Kierow-
nik Niedzielski dekalruje, że efekty jej
pracy będą dostrzegalne bardzo szybko. -
Przyjmuje się, że poboczna należy kosić
dwa razy w roku: na wiosnę oraz w środ-
ku lata. To w zupełności wystarcza do
zapewniania kierowcom dobrej widoczno-
ści. Chcemy postępować zgodnie z tą za-
sadą - podkreśla.

(g)

Szersze drogi
Jeszcze w te wakacje poprawi się

komfort jazdy na trzech odcinkach
dróg w Łysej Górze, Dołach i Jawor-
sku. Wskutek remontu będą się tam
mogły swobodnie mijać dwa samo-
chody.

Wybudowane niegdyś drogi spełniają
standardy stawiane drogom gminnym, ale
samorząd postanowił je poprawić. - Na-
tężnie ruchu wzrasta nie tylko na dro-
gach krajowych i wojewódzkich, ale tak-
że na drogach gminnych - tłumaczy Grze-
gorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Większy ruch powoduje, że wąskie dro-
gi stają się dla kierowców coraz bardziej
uciążliwe. Jedynym wyjściem jest ich po-
szerzanie. Wkrótce rozpoczną się prace
modernizacyjne w Łysej Górze, gdzie po-
szerzony zostanie odcinek „Zamieście” o
długości 800 metrów. W Dołach prace pro-
wadzone będą na odcinku „Od Krzyża” o
długości 200 metrów, w Jaworsku posze-
rzona będzie droga o długości 300 metrów
„Remiza-Szkoła”. Koszt remontów dróg
wyniesie w sumie ponad 96 tys. zł.

(p)

rownika USC i zagadnienia związane z nową
funkcją są jej dobrze znane.

Ma wyższe wykształcenie administracyj-
ne, a jej dotychczasowy dorobek zawodowy
oceniany jest wysoko. - Jestem przekona-
ny, że potrafi pokierować Urzędem Stanu
Cywilnego sprawnie i kompetentnie - oce-
nia Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

(g)

Piesi
bezpieczniejsi

Nowa szefowa USC
Monika Dudek została nowym kie-

rownikiemUrzędu Stanu Cywilnego w
Dębnie. Zastąpiła na tym stanowisku
Stanisławę Pabian, która przeszła na
emeryturę.

Monika Dudek w Urzędzie Gminy w Dęb-
nie pracuje od 1986 roku. Zajmowała się m.in.
sprawami obronności cywilnej i zarządza-
niem kryzysowym. Była też zastępcą kie-

wydarzenia
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Z końcem maja promesę na 144 tys.
zł na przygotowanie dokumentacji na
opracowanie projektu technicznego
stabilizacji osuwiska w Jaworsku otrzy-
mała gmina Dębno. - Myślę, że w ślad
za tym otrzymamy także pieniądze na
prace stabilizacyjne - komentuje Grze-
gorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Przypomnijmy, że niespełna rok temu
wskutek intensywnych opadów deszczu w
Jaworsku uaktywniło się osuwisko dopro-
wadzając do zniszczenia drogi gminnej i za-
grożenia kilku budynków mieszkalnych. W

na było spróbować swoich sił grając na rogu,
średniowiecznych instrumentach perkusyj-
nych i poznać mało znany instrument smycz-
kowy jakim jest viola da gamba. „Floripari”
zaprezentował też publiczności spektakl
„Królewski dwór Jagiellonów. Jeden dzień
z życia dworu”. – To koncert pokazujący
przypuszczalny tryb życia dworu według
porządku: poranna modlitwa, krótka szko-
ła tańca, wyznania miłosne, bal królewski,
wieczorna zaduma – dodaje Krystyna Gur-
gul. W repertuarze muzycznym znaleźli się
tacy kompozytorzy jak Wacław z Szamotuł
czy Mikołaj Gomułka.

- Przez takie imprezy chcemy otwierać tę
przestrzeń zamkową przed tymi, którzy przy-
jeżdżają z daleka, ale także tymi, mieszkają-
cymi w naszym środowisku, by zamek nie
kojarzył się z zamkniętą muzealną enklawą,
ale tętnił życiem na co dzień i był dla lokalnej
społeczności elementem także duchowego
pejzażu – mówi Marian Kurek ze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Zamku w Dębnie.

Organizatorem biesiady był Zamek w Dęb-
nie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w
Dębnie, Stowarzyszenie „Kwartet na Przed-
górzu” oraz Dębińskie Centrum Kultury.

(b)

efekcie konieczne było wyznaczenie objaz-
du, który wymaga nadłożenia kilku kilome-
trów, by dojechać do wsi.

Samorządowe władze niezwłocznie przy-
stąpiły do prac, których skutkiem ma być
likwidacja zagrożenia. Procedura w takich
wypadkach jest jednak długotrwała. Naj-
pierw wymaga założenia karty osuwisko-
wej, potem konieczna jest opinia Państwo-
wego Instytutu Geologicznego oraz komisji
powołanej przez wojewodę. Wszystko to
wobec licznych przypadków osuwisk w Ma-
łopolsce i niewielkiej liczby ekspertów zaj-
muje sporo czasu. - W stosunku do lat ubie-

głych tym razem, udało się załatwić formal-
ności możliwie szybko. Dzięki temu dziś
gmina dysponuje już promesą na 144 tys. zł
i po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu
będzie mogła przystąpić do opracowania do-
kumentacji.

Samorządowe władze mają nadzieję, że
w ślad za tym pójdą pieniądze na projekt
techniczny i prace stabilizacyjne. - Wydaje
się, że promesa przyznana  na dokumenta-
cję przesądza sprawę. Osuwisko zostało
przecież zweryfikowane pozytywnie  - pod-
kreśla Wójt Gminy Dębno.

(g)

Noc œwiêtojañska, najkrótsza
w roku na Zamku w Dêbnie
by³a wyj¹tkowo d³uga i bogata
w liczne atrakcje.

Od wczesnego popołudnia 24 czerwca na
Zamku w Dębnie odbywała się Świętojańska
Biesiada Muzealna. – Mamy szereg atrakcji
przygotowanych dla widzów. W pierwszej
części realizujemy wydarzenie związane z
projektem„Jesień średniowiecza, wiosna re-
nesansu”. W drugiej przygotowaliśmy wysta-
wę malarstwa Barbary Wojtowicz - Machoty
„Przeszłość w przyszłości”. Towarzyszy
temu degustacja potraw przygotowana przez
Koło Gospodyń Wiejskich „Złoty warkocz
Tarłówny” oraz wspólne śpiewanie pieśni bie-
siadnych z grupą „Nocny motyl” z Zakliczy-
na – informuje Krystyna Gurgul, kierownik
Zamku w Dębnie.

W ramach projektu „Jesień średniowie-
cza, wiosna renesansu” na Zamku gościł
zespół „Floripari”, którego misją jest popu-
laryzowanie ciągle mało znanej kultury
muzycznej sprzed kilkuset lat. Członkowie
grupy prowadzili warsztaty muzyczne. Moż-

Najpierw dokumentacja, potem stabilizacja

Trudna walka z osuwiskami
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as Marian Kurek, Stowarzyszenie Przyjació³ Zamku w Dêbnie
Takie imprezy są konieczne, potrzebne i wspólnie z zam-
kiem staramy się otwierać tę przestrzeń przed ludźmi,
tymi, którzy przyjeżdżają z daleka, ale także tymi, miesz-
kającymi w naszym środowisku, by zamek nie kojarzył się
tylko z zamkniętą muzealną enklawą, ale żył na co dzień
także rytmem życia lokalnej społeczności. Noc świętojań-
ska wywodzi się ze staropogańskiego święta Światowida i
Peruna. Była pełna magi i czarów. My, uczestników tego
spotkania, chcemy zarażać magią tego miejsca, zamku w
Dębnie.

Chêtni mogli zagraæ na œredniowiecznych instrumentach

Magiczna noc na zamku

wydarzenia
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Do trzeciej w nocy œwiêtowa-
no jubileusz 30-lecia £ysogór-
skiej Orkiestry Dêtej. Organi-
zatorzy zmêczeni, ale szczêœli-
wi wracali do domów ko³o
szóstej rano. - Przyjemnie by³o
patrzeæ jak siê ludzie bawi¹ -
komentuje Roman Sacha,
jeden z cz³onków orkiestry i
so³tys £ysej Góry.

A wszystko zaczęło się kilkadziesiąt
minut przed 14. Z czterech stron Łysej
Góry o tej samej porze w kierunku ko-

g. 14.00 do 16.00 oraz we wtorki, środy,
czwartki i piątki od g. 11.00 do 13.00. Pu-
bliczną dyskusję nad przyjętymi w projek-
tach planów rozwiązaniami, zaplanowano
w siedzibie Urzędu Gminy Dębno w Woli
Dębińskiej 28 lipca o godz. 10.00. Zgodnie z
obowiązującym prawem każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Nale-
ży je składać na piśmie z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu oraz oznaczeniem nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2011

Projekty miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego Gminy
Dębno dla miejscowości:  Dębno, Ja-
stew, Porąbka Uszewska, Sufczyn,
Wola Dębińska wraz z prognozami od-
działywania na środowisko są wyłożo-
ne do publicznego wglądu. Zaintere-
sowani mogą się z nimi zapoznać i wno-
sić ewentualne uwagi od 12 lipca do  9
sierpnia 2011 r. w dni robocze w sie-
dzibie Urzędu Gminy Dębno w Woli
Dębińskeij.

Dokument wyłożono w sali narad i moż-
na się z nim zapoznawać w poniedziałki od

r. w Urzędzie Gminy Dębno – Dziennik
Podawczy lub na jego adres, podany w ni-
niejszym ogłoszeniu. W tym samym termi-
nie zainteresowani mogą także składać
wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania
na środowisko. Można to zrobić w formie
pisemnej do Wójta Gminy Dębno, ustnie do
protokołu lub za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej, na adres email: seba-
stian.witek@gminadebno.pl. Szczegółowa
treść ogłoszenia w tej sprawie znajduje się
na oficjalnej stronie internetowej gminy
Dębno w zakładce „Ogłoszenia”.

(g)

Termin sk³adania wniosków up³ywa 23 sierpnia

Plan do oceny mieszkañców

potem nie trzeba było nikogo specjalnie
namawiać. Atmosfera była na tyle dobra,
że ostatni tancerze opuszczali amfiteatr
około trzeciej w nocy. Organizatorzy im-
prezy porządkowali teren i zwozili sprzęt
mniej więcej do wpół do szóstej rano, ale
narzekać bynajmniej nie zamierzali. Naj-
ważniejsze, że jubileusz był okazją do do-
brej, wspólnej zabawy.

(n)

Obchodzili 30 lat istnienia

Œwiêto orkiestry

ścioła parafialnego ruszyły w barwnym
korowodzie cztery orkiestry dęte, poko-
nując odcinek mniej więcej 800 metrów i
grając non stop najbardziej ulubione me-
lodie ze swojego repertuaru. Po mszy
świętej w intencji jubilatów orkiestry od-
prawionej w kościele w Łysej Górze
dźwięki muzyki znowu niosły się przez
wieś. Orkiestry z tuchowskiego sanktu-
arium, z Brzeska, Iwkowej i Łysej Góry

przemaszerowały do amfiteatru „Kra-
kus”, gdzie zaplanowano część oficjalną i
wspólną zabawę. Były odznaczenia i ho-
nory dla najbardziej zasłużonych człon-
ków orkiestry oraz jej dobrodziejów, a
potem królowała już muzyka i zabawa.
Każda z zaproszonych orkiestr dała kon-
cert, a na scenie zaprezentowali się tak-
że „Mali Łysogórzanie”. Do zabawy ta-
necznej, która rozpoczęła się wkrótce

wydarzenia
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kilogramami - opowiadała siostrzenica Wan-
da Boruch.

Ciê¿ka praca

nie zaszkodziła także Franciszkowi Bo-
durze z Łoniowej, który 29 czerwca br. ob-
chodził swoje 100 urodziny . W intencji jubi-
lata proboszcz parafii ks. Jan Orlof sprawo-
wał mszę św. przekazując w jej trakcie spe-
cjalne życzenia i błogosławieństwo od bisku-
pa tarnowskiego Wiktora Skworca.

Po liturgii wójt gminy Dębno Grzegorz
Brach odczytał życzenia od Prezesa Rady
Ministrów Donalda Tuska oraz wojewody
małopolskiego Stanisława Kracika. – Przy-

No i jak tu nie mówiæ o spe-
cjalnym klimacie dla d³ugo-
wiecznoœci w gminie Dêbno?
W przeci¹gu dwóch tygodni
dwoje mieszkanców œwiêto-
wa³o tu 100 i 105 urodziny, a
w ci¹gu ostatnich piêciu lat
podobne jubileusze obchodzi³o
w sumie piêæ osób.

Rekord długości życia w gminie Dębno
należy do Małgorzaty Mytnik z Łysej Góry,
która  11 lipca 2011 r. obchodziła

swoje 105 urodziny.

W intencji jubilatki o g. 11.00 w kościele
parafialnym w Łysej Górze proboszcz para-
fii ks. Marian Wikar odprawił mszę świętą,
podczas której najstarszą mieszkankę gmi-
ny Dębno namaszczono olejami świętymi.

Ma³gorzata Mytnik ma 105 lat, Franciszek Bodura dobi³ do „setki”

Gmina d³ugowiecznych

Obok Ma³gorzaty Mytnik i Franciszka
Bodury w ostatnich latach w gminie Dêb-
no setne urodziny œwiêtowali tak¿e w
ubieg³ym roku: Anna Mro¿ek z Por¹bki
Uszewskiej oraz Maria Mleczko, która od
najm³odszych lat mieszka³a tak¿e w Po-
r¹bce Uszewskiej.  W 2007 roku iden-
tyczn¹ rocznicê obchodzi³a Maria Hebda
z Per³y.

Bezpośrednio po Eucharystii był czas na
życzenia i gratulacje od najbliższych i znajo-
mych, a także od wójta Grzegorza Bracha.
Nie obyło się bez chóralnego „200 lat!”, a
jubilatka tonęła w kwiatach. Obok rodziny i
sąsiadów pojawili się także byli wychowan-
kowie długoletniej nauczycielki. Bohaterka
dnia nie kryła radości. - Jak ja wam podzię-
kuję, jak? - powtarzała.

Na pytanie o receptę na długowieczność
od lat odpowiada tak samo: „Nie kłócić się,
nie pić, żyć w zgodzie”.  Nie bez znacznie
jest także aktywny tryb zycia. Pani Małgo-
rzata przed rokiem opowiadała  „Życiu Gmi-
ny Dębno”, że wypoczywała najchętniej czyn-
nie w formule wczasów wędrownych.  W
domu chętnie zajmowała się utrzymaniem
ogródka, nie stroniła od gimnastyki.  Do zdro-
wego z punktu widzenia medycyny trybu
życia nie pasowała tylko słabość do słodyczy
i nadmierne używanie cukru. - Zjadała go
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as Jan Bodura, syn Franciszka Bodury
Całe życie mojego ojca to była praca, praca i jeszcze raz praca.
Cały czas na roli. Tym cięższa, że był do obrobienia całkiem
ładny kawał pola, 5 hektarów. Cały czas rękami pracował,
chodził za koniem. Miał już 90 lat i jeszcze z kosą wychodził na
pole. Wiódł i wiedzie proste życie. Jak na swój wiek jest jeszcze
dość samodzielny, choć ma problemy z oczami. Dożył jednak
pięknego wieku.

Helena Marek, s¹siadka Ma³gorzaty Mytnik
Pani Magłosia jeszcze niedawno regularnie się gimnastykowała.
Mówiła mi, że zawsze zaczynała dzień od ćwiczeń i demonstro-
wała jak wyciągała ręce w górę i w dół. Do dzisiaj jest, jak na ten
wiek, bardzo sprawna.

Aleksandra Zabdyr, wnuczka siostry Ma³gorzaty Mytnik
Najbardziej charakterystyczne dla Małgorzaty Mytnik jest jej
bardzo pogodne usposobienie. Uśmiech niemal nie schodzi z jej
twarzy. Podczas rozmowy zawsze się uśmiecha, dzisiaj też pełna
była radości.

łączam się do tych życzeń i ja w imieniu sa-
morządu naszej gminy i wszystkich miesz-
kańców. Serdecznie gratuluję osiągnięcia tak
zacnego wieku. Życzę zdrowia, spokoju, wie-

lu łask Bożych i wiele życzliwości od ludzi –
powiedział Grzegorz Brach. Życzenia i kwia-
ty otrzymał Franciszek Bodura również od
przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego. Na koniec w imieniu
mieszkańców Łoniowej serdeczności prze-
kazał sołtys wsi Janusz Burnóg. – Niech ta
skromna łoniowska „łopołka”, która towa-
rzyszyła ci przez całe twoje życie będzie dla
ciebie wspomnieniem lat, które masz już za
sobą. Jednocześnie niech będzie natchnie-
niem na dalsze życie. Dużo pomyślności skła-
dają ci wszyscy mieszkańcy łoniowskiej spo-
łeczności – powiedział Janusz Burnóg, wre-
czając jubilatowi ozdobioną łopołkę wypeł-
nioną słodkościami.

(g)

wydarzenia
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Dwa dni trwa³o tegoroczne
„Œwiêto £opo³ki” w £oniowej.
– Ta impreza to promocja
folkloru i element sprzyjaj¹cy
integracji naszej wsi – mówi
Jaros³aw Mleczko, prezes
Stowarzyszenia Folklorystycz-
nego „£oniowiacy”, organiza-
tor imprezy.

„Święto Łopołki” w tym roku rozpoczę-
ło się już 24 czerwca, kiedy odbywały się
warsztaty robienia „łopołek”. – To była
kiedyś bardzo powszechna praktyka w
Łoniowej. Dziś jest niemal całkowicie za-
pomniana, a jest wyjątkowa co najmniej
na skalę Polski, bo nigdzie nie wykonuje
się koszyków z łupanych witek dębowych
– mówi Renata Szpak, sekretarz Stowa-
rzyszenia „Łoniowiacy”. Prawdopodobnie
jedynym „łopołcorzem” w Łoniowej jest

Dwa dni œwiêta gin¹cego rzemios³a

Wyj¹tek na skalê kraju
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as Józef Gawlik z £oniowej, ostatni „³opo³corz”
Na zrobienie jednej „łopołki” trzeba poświęcić ze
dwa dni. Po pierwsze trzeba zrobić obłąk, który
będzie konstrukcją „łopołki”. Potem bierzemy
pieniek dębowy długości jednego metra. Trzeba
go podzielić na ćwiartki. Te wsadza się do
dobrze nagrzanego pieca chlebowego na jedną
godzinę. Wtedy trzeba je pojedynczo wyciągnąć i
łupać na coraz cieńsze kawałki, aż uzyskamy
giętkie, poddające się zginaniu fragmenty. Na
jedną średniej wielkości „łopołkę” potrzebujemy
ich około 30. Potem zaczyna się robota na
kolanach, bo każda witkę trzeba na kolanie
nożem zeskrobać, a następnie na obłąku zapleść.
Otrzymujemy produkt bardzo trwały, który
dawniej w gospodarstwach był podstawowym
naczyniem gospodarskim.

Józef Gawlik. – Wróciłem do tego zajęcia
po 50 latach. To piękna tradycja, ale trud-
na i czasochłonna. W dodatku to robota na
kolanach. Ale daje satysfakcję – mówi Jó-
zef Gawlik. Na wykonanie jednej „łopoł-

ki” trzeba przeznaczyć co najmniej dwa
dni. Jednak efekt jest wyjątkowy. – Do-
stajemy bardzo solidne naczynia gospodar-
skie – deklaruje Józef Gawlik. Jak wyglą-
dają „łopołki” każdy mógł zobaczyć w cza-
sie kiermaszu sztuki ludowej, który towa-
rzyszył „Świętu Łopołki” 26 czerwca. –
Mamy jeszcze garncarza z Rabki, hafciar-
ki z Biesiadek, rzeźbiarza ludowego z Do-
łów, Walerię Musiał z Łoniowej prezentu-
jącą gobeliny. Pokazujemy zawody i trady-
cje coraz rzadziej uprawiane – dodaje Re-
nata Szpak. Na scenie zaprezentowali się
m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiac-
cy”, zespół regionalny „Spod Kicek” z
Mordarki koło Limanowej, kapela „Kam-
raty” oraz utalentowane dzieci i młodzież.
– Tym naszym świętem chcemy pokazać,
że kultura ludowa w Łoniowej i okolicy
jest ceniona, szanowana i rozwija się – do-
daje Jarosław Mleczko.

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie
Folklorystyczne „Łoniowiacy” przy współ-
udziale Dębińskiego Centrum Kultury.

(b)

wydarzenia
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Mimo deszczowej, nie-
sprzyjaj¹cej pogody na
stadionie LKS Victoria w
Por¹bce Uszewskiej
odby³a siê XIV Biesiada
Agroturystyczna.

- Biesiadę organizujemy z Dębiń-
skim Centrum  Kultury, by zaprezen-
tować dorobek i gościnność naszych
gospodarstw agroturystycznych.
Agroturystyka nie jest bardzo docho-
dowym zajęciem, ale pozwala gospo-
darstwom zdobyć dodatkowe środki i
wykorzystać w żywieniu turystów
płody rolne rosnące na polach, co tak-
że jest pozytywnym aspektem tej
działalności - mówi Elżbieta Rzepa,
sołtys Porąbki Uszewskiej a zarazem
sekretarz Stowarzyszenia Agrotury-
stycznego „Dębowe wrota” z Porąb-
ki Uszewskiej.

- Mimo niesprzyjającej pogody, pa-
dającego deszczu cieszę się, że pań-
stwo przyszliście. Tradycji przerywać
nie wolno – witał wszystkich przyby-
łych Grzegorz Brach, wójt gminy

Biesiada w deszczu
Dębno. W czasie biesiady na scenie
widzom swoje programy zaprezento-
wały dzieci z przedszkola i miejsco-
wej szkoły. Wystąpili także wszyscy
zaproszeni goście: Zespół Folklory-
styczny „Niedźwiedzoki”, kabaret
„Weźrzesz”, i zespół „Cover Band”.

Na początku Biesiady odbył się tra-
dycyjnie Konkurs Potraw Domo-
wych. W tym roku wzięło udział 11
wystawców, przede wszystkim były
to gospodarstwa agroturystyczne
zrzeszone w Stowarzyszeniu. – Za-
wsze wszystko co wystawiacie, jest
bardzo smaczne. A w tym roku, z ra-
cji aury, będzią nam wszystkim pew-
nie smakowały przygotowane przez
was specjały – zapewnił goszczący na
Biesiadzie starosta brzeski Andrzej
Potępa. Komisja po skosztowaniu
przygotowanych dań wyróżniła po
jednym daniu z każdego stoiska.
Tytuł „Danie biesiady” przyznano
jednogłośnie dla Koła Gospodyń Wiej-
skich z Dębna za „Golonkę na piwie”.
Specjalną nagrodę za najzdrowszą po-
trawę gospodarstwu Kingi Gurgul
przyznał lekarz  Mariusz Plichta.

(b)

o
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El¿bieta Rzepa,  sekretarz
Stowarzyszenia Agroturystycznego
„Dêbowe wrota”
Do naszego Stowarzyszenia należy 11
gospodarstw, głównie z Porąbki Uszewskiej.
Nasza wieś ma duży potencjał w organizacji
tego typu wypoczynku. Jest cicho, ustron-
nie, a zatem można wypocząć obcując z
naturą, a poza tym niedaleko jest stąd do
Wieliczki, Krakowa, Bochni, Tarnowa,
Nowego Sącza czy innych ciekawych
turystycznie miejsc. Poza tym bardzo
staramy się utrzymać czystość i atrakcyj-
ność wsi. Mamy 25 km oznakowanych
ścieżek spacerowych i rowerowych z
miejscami wypoczynku, i tarasami widoko-
wymi. To wszystko stanowi o naszej sile.
Agroturystyka jest przy tym po prostu tania.
Ci, którzy przyjeżdżają z miast mówią, że
odnajdują tu trawę, zieleń, ciszę, przyrodę.
Najchętniej przyjeżdżają z małymi dziećmi.

W³adys³aw Jedynak
Regularnie biorę udział w Konkursie
Potraw Domowych i z reguły jestem
jedynym mężczyzną. W minionych latach
wystawiałem ziemniaki po amerykańsku,
pieczone kwiaty dyni, a dziś naleśniki ze
szczypiorem i szpinakiem. Potrawa ma
potencjał i w Borzęcinie, na konkursie w
ramach Święta Grzyba zdobyła pierwsze
miejsce.

wydarzenia
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English Song 2011

Laureaci
na festynie

Dźwięki znanych przebojów Bryana
Adamsa, Michaela Jacksona, Franka
Sinatry, Seleny Gomez, Celine Dion i
innych anglojęzycznych wykonawców
rozbrzmiewały 2 czerwca w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Maszkie-
nicach. Wszystko to za sprawą odby-
wającego się tu po raz dziewiąty Gmin-
nego Konkursu Piosenki Angielskiej
English Song 2011.

Konkurs, organizowany we współpracy z
Dębińskim Centrum Kultury, zgromadził
wielu młodych artystów. Do wokalnej ry-
walizacji przystąpiło 20 wykonawców z 7
szkół.  Jury, w składzie: Aleksandra Ożóg –
anglista oraz Jerzy Pleśniarski – muzyk,
wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach
wiekowych.

Blisko pół tysiąca wykonawców wzię-
ło udział w XXII Przeglądzie Dziecię-
cych Zespołów Folklorystycznych Re-
gionu Krakowskiego „Krakowiaczek”,
który odbył się 29 maja 2011 roku w
Łoniowej.  Do udziału w XXXV Karpac-
kim Festiwalu Dziecięcych Zespołów
Regionalnych, który odbył  się w Rab-
ce - Zdroju nominowano Zespół Regio-
nalny Złocoki ze Złotej, zastrzegając
jednak, że zespół musi wyeliminować
akordeon.

Na scenie amfiteatru w Łoniowej zapre-
zentowało się 11 dziecięcych zespołów oraz
kapele z czterech powiatów: bocheńskiego,
brzeskiego, myślenickiego i tarnowskiego.
Zespoły przedstawiły tańce regionalne, ob-
rzędy i obyczaje  charakterystyczne dla tej
części Polski. Występy przygotowane były
na tyle starannie, że zasłużyły nie tylko na
brawa publiczności, ale także na uznanie od
komisji artystycznej. Podkreślano interesu-
jącą choreografię oraz dbałość o szczegóły
strojów. W wielu występach wykorzystywa-
no tradycyjne rekwizyty związane z oby-
czajowością regionów, a w tańcach znalazło
się miejsce także na pokazanie dawnych
zabaw dziecięcych.

W pracach komisji artystycznej uczestni-
czyli: Aleksandra Szurmiak – Bogucka - et-
nomuzykolog z Krakowa (przewodnicząca),
Janina Kalicińska - etnochoreograf z  Kra-
kowa, Wiesława Hazuka - choreograf z Tar-
nowa, Aleksander Smaga - muzyk z MCK
SOKÓŁ w Nowym Sączu. Komisja arty-
styczna po obejrzeniu i wnikliwej ocenie dzie-
cięcych zespołów folklorystycznych i dzie-
cięcej kapeli ludowej postanowiła przyznać
wszystkim uczestnikom Przeglądu nagro-
dy finansowe. W sumie rozdysponowano 7
tys. zł.

(dk)

Krakowiaczek `2011

ŒWIÊTO FOLKLORU
Podzia³ nagród
1. Mali £ysogórzanie z £ysej Góry za cieka-
wy dobór zabaw dzieciêcych: 400,00 z³
2. Mali Siedlecanie z Siedlca za w³aœciwy
dobór zabaw i tañców dostosowany do mo¿li-
woœci wiekowych dzieci: 700,00 z³
3. M³odzi Grabnianie z Grabna za natural-
noœæ i swobodê sceniczn¹: 400,00 z³
4. £¹kta z £¹kty za podjêcie i logiczne prze-
prowadzenie tematu zwi¹zanego z tradycyjn¹
obyczajowoœci¹: 700,00 z³
5. Mali Biskupianie z Biskupic Rad³owskich
za stworzenie swobodnej atmosfery zabawy
dzieciêcej w izbie: 400,00 z³
6. Mali Siedlecanie z Siedlca za dobre wyko-
nanie taneczne i wokalne prezentowanego
programu: 700,00 z³
7. Bobrowianie z Bobrownik Wielkich za uka-
zanie interesuj¹cego tematu, dobre zagospo-
darowanie sceny i ciekawy dobór repertuaru
muzycznego: 700,00 z³
8. Ma³y GwoŸdziec z GwoŸdŸca za wykorzy-
stanie gin¹cego, tradycyjnego tematu w pro-
gramie zespo³u: 700,00 z³
9. Elegia z Rudnika  za dobry taniec i wpro-
wadzenie do programu zabaw dzieciêcych:
400,00 z³
10. Wolanie z Woli Rad³owskiej za rozœpie-
wanie dzieci: 400,00 z³
11. Z³ocoki ze Z³otej za interesuj¹ce i nie-
spotykane zabawy sprawnoœciowe i bardzo
dobry œpiew: 1 000,00 z³

Kategoria  kapel ludowych
Pastuszkowe Granie ze Szczurowej za dobre,
tradycyjne wykonawstwo i dobór repertuaru:
500,00 z³

Wśród najmłodszych dzieci najlepsza oka-
zała się reprezentantka gospodarzy Karoli-
na Drużkowska. Drugie miejsce zajęły ex
aequo Patrycja Mytnik z Woli Dębińskiej
oraz Anna Bączek z Łysej Góry, zaś trzecie
wywalczyły Zuzanna Kania z Woli Dębiń-
skiej i Dominika Zych z Maszkienic.

W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce
wyśpiewała Kamila Gadzina z Zespołu Szkół
w Woli Dębińskiej. Na drugim miejscu upla-
sował się Filip Wojtasiński z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Łysej Górze. Trze-
cie miejsce zajęła reprezentantka gospoda-
rzy Anna Stolarczyk.

Wśród najstarszych wykonawców I miej-
sce zajęła Edyta Pałucka z Zespołu Szkół w
Porąbce Uszewskiej. Na drugim miejscu zna-
lazły się Sylwia Pasek i Katarzyna Szlachta
z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej, trzecie
miejsce zajęła Patrycja Myszkowska z Ze-
społu Szkół w Sufczynie.

W kategorii gimnazjalistów przyznano
również dwa wyróżnienia. Otrzymał je duet
z Sufczyna – Aleksandra Sacha i Karolina
Przeklasa oraz Daria Kukla z Porąbki
Uszewskiej.

Laureaci English Song zaprezentowali się
w czasie koncertu finałowego 5 czerwca,
który odbył się w ramach festynu rodzinne-
go w Maszkienicach.

(s)

wydarzenia
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Zamek w Dêbnie
Gospodarze po raz kolejny przygotowali

dla dzieci szereg atrakcji, wśród których były
między innymi warsztaty hafciarskie, mini-
turniej rycerski, teatr uliczny i pokaz umie-
jętności specjalnie wyszkolnego psa. Oferta
ściągnęła dzieci nie tylko z gminy, ale także
z innych powiatów.

Zajęcia odbywały się równocześnie w kil-
ku miejscach: na wzgórzu zamkowym,
w samym zamku, na przedzamczu. Dzieci
mogły brać udział w warsztatach hafciar-
skich, próbować pisać gęsim piórem, wyko-
nywać biżuterię lub rywalizować w mini tur-
nieju i zabawach rycerskich.

W zamkowych wnętrzach pracownicy
muzeum opowiadali o historycznych i legen-
darnych postaciach, które w swoim życiu
kierowały się zasadami „Kodeksu Rycer-
skiego”.

ŒWIÊTOWA£Y DZIECI
Teatr, poszukiwania skarbów, wycieczki i mnóstwo innych atrakcji przygotowano dla najm³od-
szych mieszkanców gminmy Dêbno z okazji Dnia Dziecka. S¹dz¹c po frekwencji propozycje
spe³ni³y oczekiwania adresatów œwiêta.

Biadoliny Szlacheckie
Świętowanie koncentrowało się w szkole. Chociaż było nieco spóźnione (opd-

bywało się 3 czerwca), to warto było. Starsi uczniowie na kółku teatralnym
przygotowali specjalne przedstawienie, a zaraz potem można się było sprawdzić
w zawodach sportowych. Rada Rodziców zadbała o napoje, a Renata Ćwikła za-
sponsorowała lody dla wszystkich.

Przedszkole w £oniowej
Zabawa odbywała się w pirackiej konwencji. Liczne załogi pod przy-

wództwem kapitanów ruszyły w pełną przygód i niespodzianek wypra-
wę po ukryty skarb. Między długimi rejsami piraci cumowali statek, aby
odpocząć i zejść na suchy ląd, gdzie serwowano słodkości. Za pomocą
wskazówek zapisanych w formie listu, dzieci odszukały ukryty skarb,
zakopany w przedszkolnej piaskownicy. Okazały się nim nowe zestawy
do zabawy w piasku.

Szko³a Podstawowa w £oniowej
Wariantów świętowania było tu kilka. Można było wziąć udział w warsz-

tatach historycznych, obejrzeć przedstawienie, a nawet pojechać na wy-
cieczkę w Pieniny. W szkole można się było zabawić w podchody, poryso-
wać na płycie boiska szkolnego. Był także grill, łakocie i iluzjonista.

Szko³a w Dêbnie
Niezwykła niespodzianka z okazji

Dnia Dziecka czekała na dzieci z Ze-
społu-Szkolno Przedszkolnego
w Dębnie. Rodzice przygotowali dla
nich teatralną wersję „Małej Syren-
ki”. Po trwających kilka tygodni pró-
bach w profesjonalnych kostiumach
wyszli na scenę i zagrali jedną z ulu-
bionych przez dzieci bajek. Naocznie
można się było przekonać, że dali z
siebie wiele.O obsadzie decydowała
Monika Kraj, która już po raz kolej-
ny poza obowiązkami pedagogiczny-
mi, wzięła na siebie także rolę reży-
sera.

inicjatywy
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Przyjaciele
natury
z £oniowej

Już po raz trzeci Przedszkole Pu-
bliczne w Łoniowej zdobyło potwier-
dzony certyfikatem tytuł „Kubusio-
wych Przyjaciół Natury”. Spośród 3000
przedszkoli, które wzięły udział w kon-
kursie 2000 otrzymało zaszczytny
tytuł.

Od października 2010 r. do kwietnia 2011r.
w przedszkolu w Łoniowej realizowane były
zadania określone w regulaminie programu,

mającego na celu edukowanie dzieci  w za-
kresie przyrody, ekologii. Przedszkolaki
wzięły udział w takich akcjach jak: zbiórka
zużytych baterii, obchody „Dnia Oszczędza-
nia Energii”, obchody „Zielonego Dnia”,
segregacja śmieci w przedszkolu, patrol eko-
logiczny, konkurs plastyczny na plakat za-
chęcający do oszczędzania energii, konkurs
na wierszyk,  piosenkę „Jestem Kubusio-

Do piątej edycji projektu „Mieć wy-
obraźnię miłosierdzia” przystąpili
uczniowie Zespołu Szkół w Sufczynie
i Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej.

 Jego inaguracja nastąpiła 11 czerwca pod-
czas pierwszego Małopolskiego Święta Mło-
dych Wolontariuszy wyznaczonego w dniu
wniesienia relikwii bł. Jana Pawła II do ka-
plicy w kościele dolnym w Centrum Jana
Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie -
Łagiewnikach.

wym Przyjacielem Natury”. Na podstawie
materiałów edukacyjnych, przygotowanych
przez organizatorów prowadzone były zaję-
cia, na których dzieci poszerzały  wiedzę   na
temat źródeł energii oraz sposobów jej
oszczędzania, zapoznały się z  zasadami bez-
piecznego korzystania z urządzeń zasila-
nych prądem elektrycznym, uczyły się sza-
cunku do przyrody, natury.

      Wszystkie przedszkolaki otrzymały
dyplomy uczestnictwa w programie oraz
odznaki  „Jestem Kubusiowym Przyjacie-
lem Natury”.

      (n)

Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska od
2001 roku realizuje program Szko³y dla
Ekorozwoju (SdE), skierowany do szkó³/
przedszkoli i spo³ecznoœci lokalnych w
Polsce, Republice Czeskiej i Wielkiej Bry-
tanii. Program dzia³a pod Patronatem Mi-
nisterstwa Œrodowiska i Ministerstwa
Edukacji Narodowej. „Kubusiowi Przyja-
ciele Natury” to jeden z realizowanych
przez fundacjê projektów.

V edycja projektu „Mieæ WyobraŸniê Mi³osierdzia”

Wolontariusze w £agiewnikach

W uroczystości brali udział wolontariusze
z różnych organizacji z całego wojewódz-
twa. Była okazja do wymiany doświadczeń,
wspólnej modlitwy i rozmowy. Mszy świętej
koncelebrowanej przewodniczył ks. kard.
Stanisław Dziwisz.

Wolontariusze z Sufczyna i Woli Dębiń-
skiej mogli wziąć udział w inaguracji projek-
tu dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy
Dębno.

(k)

Opatrunek na ratunek
cha Św. w Sufczynie. W akcję włączyła się
ponadto rodzina Kacperka Ogara przeka-
zując środki opatrunkowe oraz Stowarzy-
szenie „MEMORIA et BONUM”.

Zebrane środki opatrunkowe oraz pienią-
dze zostały przeznaczone na zakup potrzeb-
nych rzeczy do szpitali i przychodni misyjnych
w: Tanzanii, Kamerunie, Rwandzie, Zambii,
Kongo, Gabonie, Czadzie, Kenii, Namibii, a
także na Jamajce i w Papui Nowej Gwinei.

(n)

Zbiórkę środków opatrunkowych i
pieniędzy zorganizowano w Zespole
Szkół w Sufczynie w ramach akcji
„Opatrunek na ratunek”, która ma
być formą wsparcia dla krajów afra-
kyńskich.

Na apel organizaotrów w zbiórce wzięły
także udział Publiczne Przedszkole w Woli
Dębińskiej oraz Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Łysej Górze, a także mieszkańcy Suf-
czyna i Łoponia należący do parafii pw. Du-

inicjatywy
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W nietypowej formie zaprezentowa-
no efekty prac nad projektem eduka-
cyjnym przygotowanym przez uczniów
klasy drugiej gimnazjum. Publiczne
podsumowanie odbyło się jednego
dnia, a sam projekt stał się początkiem
dyskusji nad wyborem patrona dla
gimnazjum w Porąbce Uszewskiej.

Opracowanie projektu edukacyjnego to
nowość, w programie nauczania wprowadzo-
na po raz pierwszy w tym roku. Generalnie
polega ona na tym, że uczniowie klasy dru-
giej mają wybrać jeden z kilku problemów
zaproponowanych przez nauczycieli, który
następnie pod ich kierunkiem opracowują
w ustalonej wspólnie formie.

W gimnazjum w Porąbce Uszewskiej wy-
mogi programowe połączono z życiem szko-
ły. Uczniowie w kilku grupach przygotowali
prezentacje postaci-kandydatów na patro-
na gimnazjum, które jak dotąd pozostaje
beziminnie. Dowolna forma prezentacji spo-
wodowała, że podczas podsumowania prac

cia wokalne i taneczne, przygotowywano
przedstawienie teatralne. Przy pomocy ro-
dziców w szkole w Woli Dębińskiej stworzo-
no park dinozaurów, których poznawanie
było motywem przewodnim projektu.

W Zespole Szkoł w Porąbce Uszewskiej
zajęcia skupiały się wokół form teatralnych,
które pozwalały doskonalić także wiele in-
nych umiejetności. Przy okazji inscenizacji
„Kota w butach” przygotowywano np. sce-
nografię wymagającą sporej wyobraźni i
umiejętności technicznych.

Wiedza zdobywana w ramach projektu
pozwoliła uczniom sięgać po laury na wielu
konkursach. Sabina Bolek (ZS Wola Dębiń-

pojawiło się wiele różnych pomysłów i na
nudę nikt nie narzekał. Wśród kandydatów
na patronów pojawiły się różne postaci. Obok
Władysława Reymonta, który jest już pa-
tronem szkoły podstawowej, wskazano Pol-
skich Noblistów, Mikołaja Kopernika, Igna-
cego Jana Paderewskiego i Polskich Olim-
pijczyków.

Prace nad projektem trwały kilka tygo-
dni. W niektórych przypadkach wymagały
dalszych wyjazdów. Grupa rekomendująca
Ignacego Jana Paderewskiego odwiedziła
jego dawny dworek w Kąśnej Dolnej, zwo-
lennicy Mikołaja Kopernika pojechali z ko-
lei do obserwatorium astronomicznego do
Niepołomic.

W trakcie publicznej prezenetacji każ-
da z grup nie tylko przedstawiała postać
kandydata, ale szczegółowo uzasadniała,
dlaczego to jest właśnie najlepsza kandy-
datura na patrona. Argumentację mery-
toryczną wspierano m.in. technikami pa-
rateatralnymi, plastycznymi i multime-
dialnymi.

Jak podkreśla dyrektor ZS w Porąbce
Uszewskiej prezentacje to dopiero pierwszy
krok na drodze wyboru patrona. Kolejne
zostaną postawione zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami. Swoją opinią podzielą się
zarówno nauczyciele jak i rodzice, a osta-
teczną decyzję podejmować będą radni. Wiele
wskazuje na to, że nastąpi to w przyszłym
roku.

(g)

Jakie imiê dla gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej?

Projekt z patronem

Podsumowanie projektu edukacyjnego

ROZWIJANIE INTELIGENCJI
Trzeci¹ edycjê projektu „Pierwsze
uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do
wiedzy” wspó³finansowanego z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
podsumowano w szko³ach na terenie
naszej gminy. W Zespole Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej efekty pracy z wykorzysta-
niem najnowoczeœniejszych metod
pedagogicznych prezentowa³o 23
uczniów z klasy pierwszej, w Zespole
Szko³ w Por¹bce Uszewskiej fina³ow¹
preznetacjê w teatralnej formie
przygotowa³o 24 uczniów.

W ramach projektu szkoły otrzymały po-
moce dydaktyczne o wartości 8 tys. zł. Głów-
nym celem opracowywanych przez nauczy-
cieli zajęć, które w każym etapie obejmowały
50 godzin, było rozwijanie inteligencji wielo-
rakich zgodnie z metodą Howarda Gardne-
ra. Forma edukacji poprzez zabawę pozwoli-
ła lepiej rozpoznać umiejętności i zaintereso-
wania dzieci, a nauka nie ograniczała się by-
najmniej do przyswajania teoretycznej wie-
dzy. Uczestnicy zajęć zdobywali także m.in.
umiejętność oragnizacji pracy, uczyli się kre-
atywności, odpowiedzialności i współpracy.

Podczas zajęć wykorzystywano niestoso-
wane wcześniej pomoce dydaktyczne takie
jak... szczudła, chusta animacyjna, teatrzyk
z pacynkami czy ser szwajcarski. Były zaję-

ska) zajęła II miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym „Mój Brzechwa”, Karo-
lina Lewandowska (ZS Wola Dębińska) była
najlepsza w ogólnopolskim konkursie pla-
stycznym „Moja Mama” i druga w konkur-
sie o straży pożarnej na szczeblu gminnym,
a wyróżnienie przypadło Amelce Okrzesie
(ZS Wola Dębińska). Natalia Przeklasa (ZS
Wola Dębińska) została natomiast laureatką
małopolskiego konkursu literacko-plastycz-
nego „Moja mama, mój tata w wierszu i na
obrazie”, a Zuzanna Kania (ZS Wola Dębiń-
ska) wywalczyła III lokatę w piosence an-
gielskiej na szczeblu gminnym.

(n)

inicjatywy
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Czterdziestu trzech uczestników z
dziewiêciu szkó³ zgromadzi³ odbywaj¹-
cy siê w Publicznej  Szkole Podstawo-
wej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Biadolinach Szlacheckich VI Gminny
Konkurs Plastyczny „Malowanie jest
³atwe”.

W kategorii klas I-III pierwsze miejsce
zajęła Sylwia Ogra ze szkoły w Sufczynie, a
w rywalizacji klas IV-VI najwyżej oceniono
pracę Justyny Gadziały ze szkoły w Biadoli-
nach Szlacheckich.

W tym roku uczestnicy konkursu stanęli
przed trudnym wyzwaniem. W ciągu trzech
godzin mieli stworzyć postać kosmity. Ufo-
ludek musiał być wytworem wyobraźni au-
torów prac, którzy nie mogli wzorować się
na postaciach z filmów, książek i komiksów.

którą urządzono w Sali ze Słupem, połączo-
no z rozdaniem nagród autorom najlepszych
prac. Na specjalne wyróżnienie zasłużyła
najmłodsza uczestniczka tegorocznego ple-
neru, uczennica klasy III Szkoły Podstawo-
wej w Łysej Górze – Milena Kierepka. W
składzie komisji oceniającej prace znaleźli
się m. in. plastycy, historycy sztuki, muzeal-
nicy. Osobno przyznawano nagrody w trzech
kategoriach: Liceum Plastyczne, Gimnazja
i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wernisaż poprzedził koncert założone-
go w 2008 roku zespołu „BRZESKIE
SMYCZKI” prowadzonego przez Zbignie-
wa Kawalca – skrzypka koncertmistrza
Galicyjskiej Orkiestry Straussowskiej
OBLIGATO.

Czterdzieści dwie prace to plon te-
gorocznego pleneru malarskiego, któ-
ry odbywał się od 4 do 6 maja w zamku
w Dębnie.  Jedno z wyróżnień trafiło
do Mileny Kierepki z Łysej Góry.

Przypomnijmy, że plener w zamku to
już wieloletnia tradycja. Biorą w nim
udział uczniowie szkół plastycznych,
warsztatów terpaii zajęciowej, a w tym
roku dołączyli do nich także studenci kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Prace powstałe w trakcie pleneru zapre-
zentowano na wspólnej wystawie, której
wernisaż odbył się w zamku w Dębnie z
udziałem przedstawicieli władz samorządo-
wych oraz sponsorów. Otwarcie ekspozycji,

Z zadaniem poradzili sobie na tyle dobrze,
że komisja oceniająca (plastycy: Joanna
Maderska i Anna Pytka) mogła uznać po-
ziom konkursu za wysoki.

(n)

Malarska tradycja zamku w Dêbnie

Trzy dni z pêdzlem
Dêbno od roku 2008 jest miejscem ple-
neru malarskiego, który nawi¹zuje do wy-
darzenia z roku 1923. Na zaproszenie
ostatniego w³aœciciela zamku Jana Ja-
strzêbskiego przyby³a wówczas do Dêb-
na 29 osobowa grupa studentów ASP z
Krakowa. Wydarzenie to udokumentowa-
ne jest w zachowanych fotografiach jak i
w artyku³ach z Informacyjnego Kuriera
Codziennego, przekazanych do zbiorów
Muzeum Zamek w Dêbnie. W gronie stu-
dentów bior¹cych wtedy udzia³ w plene-
rze znalaz³o siê kilku znanych póŸniej
szerzej artystów.

O kulinarną stronę spotknia zadbało Koło
Gospodyń Wiejskich w Dębnie.

(g)

Laureaci klasy I-III :
I miejsce:  Sara Ogar kl. III - Sufczyn
II miejsce: Patrycja Mytnik kl. III - Wola
Dêbiñska
III miejsce: Szymon Dubiel kl. I - Jawor-
sko
Wyró¿nienie: Klaudia W¹s  kl. II - £onio-
wa

Laureaci klasy IV-VI  :
I miejsce: Julia Gadzia³a  kl.VI - Biadoliny
Szlacheckie
II miejsce: Dominika Dru¿kowska  kl.IV -
£oniowa
III miejsce: Anita Rajczyk  kl.IV - Sufczyn
Wyró¿nienie: Gabriel Matug kl.IV - Masz-
kienice

Malowali ufoludka

inicjatywy
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Rados³aw Osak Sylwia Krakowska

Weronika Bor yczko

Agnieszka Pa³uckaAleksandra MaturaBar t³omiej Mleczko

Joanna Dawid

Magdalena Marecik

SP w Biadolinach
Szlacheckich

Weronika Boryczko, klasa V
Uzyskuje wysokie wyniki w nauce, jest

wzorową uczennicą. Charakteryzuje się
wysoką kulturą osobistą i taktem. Chętnie
podejmuje się prac na rzecz szkoły i klasy.
Bierze udział w konkursach. Szczególnie
interesuje się malarstwem i sportem. W bie-
żącym semestrze osiągnęła średnią naucza-
nia 5.0.

Joanna Dawid, klasa VI
Rok szkolny zakończyła ze średnią 5,2.

Jest pilną, systematyczną i ambitną uczen-
nicą. Podczas pobytu w szkole uczestniczy-
ła w licznych konkursach, zawodach spor-
towych, a także w uroczystościach i akade-
miach szkolnych. Cechuje ją wysoka kultu-
ra osobista, chętnie angażuje się też w pra-
ce społeczne.

SP w Dêbnie

Beata Nisiewicz
W klasyfikacji rocznej uzyskała średnią

6,0. Zajęła I miejsce w Gminnym Konkur-
sie Ortograficznym; liczne osiągnięcia na
szczeblu powiatowym i małopolskim; 11
m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Orto-
graficznym, Tytuł „Eksperta Ortografii”;
III m-ce w Gminnym Konkursie Master
Of English.

Ma³gorzata Baczyñska
W klasyfikacji rocznej uzyskała średnią

5,91. III m-ce w powiatowych indywidual-
nych zawodach pływackich w stylu grzbie-
towym; II m-ce w powiatowych zawodach w
sztafetowych biegach przełajowych; III m-
ce w powiatowych zawodach tanecznych
zespołów Cheerleaders; wyróżnienie na
małopolskim konkursie tanecznym „Wokół
tańca”; laureatka Małopolskiego Konkursu
Tanecznego „Talenty Małopolski”.

Piotr Borowiec
W klasyfikacji rocznej uzyskał średnią

5,82. II m-ce w konkursie matematycznym
dla uczniów klas V; IV m-ce w Konkursie
Matematycznym o tytuł „Najlepszego Ma-
tematyka Gminy Dębno”; 19 m-ce w Ogól-
nopolskim Konkursie Ortograficznym;
udział w międzyszkolnym konkursie ”Kra-
kowska Matematyka”

SP w Jaworsku

Rados³aw Osak, klasa VI
Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, śred-

nia ocen 5,0. Pełnił funkcję przewodniczą-
cego klasy. Aktywnie uczestniczył w życiu
klasy i szkoły. Reprezentował szkołę w aka-
demiach, zawodach sportowych i konkur-
sach pozaszkolnych. Jest życzliwy dla kole-
gów i koleżanek. W czasie wolnym gra w
piłkę nożną i lubi jeździć na rowerze.

Bart³omiej Mleczko, klasa VI
Na koniec roku szkolnego osiągnął bardzo

dobre i celujące wyniki w nauce. Klasę szóstą
ukończył ze średnią 5,2, za co otrzymał sty-
pendium naukowe. Chętnie podejmuje nowe
zadania i sumiennie się z nich wywiązuje.
Bierze udział w szkolnych i gminnych kon-
kursach oraz w zawodach sportowych. Zdo-
był III miejsce w gminnym konkursie wiedzy
„Bezpieczne dzieciństwo na wsi””. Wyróż-
nia się wysoką kulturą osobistą. Poszerza
wiedzę w kołach zainteresowań, najbardziej
interesuje się informatyką.

SP w £oniowej

Aleksandra Matura, klasa V
Uzyskała bardzo wysokie wyniki w nauce

i ponownie zdobyła stypendium naukowe.
Jest bardzo ambitną i pracowitą uczennicą
oraz serdeczną i życzliwą koleżanką. Wy-
różnia się wysoką kulturą osobistą. Chętnie
podejmuje dodatkowe zadania i często osią-
ga zamierzone cele.

Agnieszka Pa³ucka, klasa VI
Ukończyła szkołę podstawową z wyróż-

nieniem za celujące wyniki w nauce i wzoro-
we zachowanie, dzięki czemu kolejny raz
przyznano jej stypendium naukowe. Aktyw-
nie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i
szkoły. Prezentuje szkołę w różnorakich
konkursach. Wyróżnia się wysoką kulturą
osobistą.

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
w £ysej Górze

Aleksandra B¹czek, klasa VI
Uczennica osiągnęła średnią ocen 5,7.

Jest finalistką Małopolskiego Sprawdzia-
nu wiedzy z języka angielskiego oraz fina-
listką Małopolskiego Konkursu Humani-
stycznego.

Paulina Wójcik, klasa VI
Wybitnie uzdolniona z języka angiel-

skiego. Jest laureatką Małopolskiego
Sprawdzianu wiedzy z języka angielskie-
go.

Katarzyna Gurgul, klasa V
Średnia ocen 5,7. Jest finalistką Mało-

polskiego Sprawdzianu wiedzy z języka
angielskiego . Zajęła także III miejsce w
Gminnym Konkursie na Matematyka
Gminy Dębno dla klas 5. Wyróżnienie w
Konkursie Kangur Matematyczny.

Maciej Prokop, klasa III
 Uzyskał tytuł:  „Gminy mistrz czyta-

nia” i „Gminny Ekspert poezji dziecięcej”.
Zajął I miejsce w VII Gminnym Konkur-
sie Recytatorskim „Poezja jest jak obraz”.
Reprezentował Gminę Dębno na Między-
powiatowym  Konkursie „ Lubię i umiem
czytać”   w Brzesku.

Oliwia Sztando, klasa III
Uzyskała tytuł „Gminny Ekspert Po-

ezji Dziecięcej”. Reprezentowała Gminę

edukacja
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Micha³ StolarczykOliwia SerwatkaPaulina Wójcik

Adrian Jarek

Aleksandra B¹czek Gabriela ReczekKatarzyna Gurgul

Katarzyna Karaœ Katarzyna SzlachtaMonika Jarosz

Dębno na Międzypowiatowym  Konkur-
sie Konkursie „ Lubię i umiem czytać”  w
Brzesku. Wyróżnienie w miedzynarodo-
wym Konkursie Kangur Matematyczny.

Zespó³ Szkolno – Przedszkol-
ny w Maszkienicach

Gabriela Reczek, klasa VI
Średnia ocen – 5,8. W bieżącym roku

szkolnym uczennica wzięła udział w
szkolnym i gminnym konkursie ortogra-
ficznym, szkolnym i gminnym konkursie
języka angielskiego oraz Małopolskim
Konkursie Humanistycznym. Gabrysia
lubi malować, śpiewać i czytać książki. Jej
pasją jest język angielski.

Oliwia Serwatka, klasa VI
Średnia ocen – 5,8. W bieżącym roku

szkolnym uczennica wzięła udział w gmin-
nym konkursie matematycznym, szkolnym
konkursie ortograficznym, szkolnym i
gminnym konkursie języka angielskiego,
Małopolskim Konkursie Humanistycznym.
Oliwia uwielbia śpiewać i tańczyć. Ma uzdol-
nienia językowe. Pasjonują ją książki.

Micha³ Stolarczyk, klasa VI
Średnia ocen – 5,5. W bieżącym roku szkol-

nym wziął udział w szkolnym i gminnym
konkursie ortograficznym, etapie rejonowym
Małopolskiego Konkursu Humanistycznego,
gminnych zawodach w mini piłkę ręczną, w
mini piłkę nożną, w mini siatkówkę, gmin-
nych zawodach w czwórboju lekkoatletycz-
nym, gminnych zawodach w biegach sztafe-
towych oraz gminnych zawodach w uniho-
keja. Interesuje się różnymi dyscyplinami
sportowymi. Pasjonują go książki.

 SP w NiedŸwiedzy

Magdalena Marecik,  klasa V
Została stypendystką osiągając śred-

nią ocen 5,2 oraz wzorowe zachowanie.

Jej ulubione przedmioty to język angiel-
ski, informatyka i wychowanie fizyczne.
Interesuje się fotografią. Zajęła II miej-
sce w Gminnym Konkursie Fotograficz-
nym oraz I miejsce w Gminnym Konkur-
sie Informatycznym. W wolnym czasie
lubi czytać książki i słuchać muzyki.

Sylwia Krakowska, klasa IV
Osiągnęła średnią ocen 5,18 oraz wzo-

rowe zachowanie. Jej ulubione przed-
mioty to matematyka i  j. polski. Inte-
resuje się tańcem i śpiewem oraz pisa-
niem wierszy.

ZS w Sufczynie

Dominik Kutek, klasa VI
Uzyskał średnią 5,4. Uczeń wykazuje

uzdolnienia matematyczne i językowe.
Chętnie, systematycznie i z dużym za-
angażowaniem podejmuje dodatkową
pracę, realizując zagadnienia ponad pro-
gram. Zaowocowało to jego uczestnic-
twem i wynikami w konkursach: XIX
edycja Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny” – otrzymał
wyróżnienie.

Uzyskał najwyższy wynik w elimina-
cjach szkolnych konkursu językowego
„Master of English” oraz wysoki wynik
na szczeblu gminnym. Wysoką wiedzą i
umiejętnościami wykazał się także na
sprawdzianie szóstoklasisty, gdzie uzy-
skał wynik 38 pkt.

Justyna P³aneta, klasa II
gimnazjum

Uzyskała średnią 5,33.Brała udział w
licznych konkursach z różnych dzie-
dzin. Osiągnęła wysoki wynik w kon-
kursie matematycznym „Kangur”.
Uczestniczyła w konkursie „Znajomość
przysłów niemieckojęzycznych” i wielu
konkursach recytatorskich. Lubi czytać
książki przygodowe.

Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej

Katarzyna Szlachta, klasa III
Uzyskała średnią ocen 6,0. Jest po-

dwójną finalistką Małopolskich Konkur-
sów Przedmiotowych - z języka polskiego
i geografii. Zwyciężyła w tegorocznym
Gminnym Konkursie Ortograficznym.
Uwielbia śpiewać i tańczyć. Jest laureatką
wielu konkursów wokalnych m.in. Regio-
nalnego Przeglądu Dorobku Artystyczne-
go w Tarnowie, Międzypowiatowego Kon-
kursu Piosenki Angielskiej w Wojniczu i
Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek w Brzesku. Lubi grać w siatkówkę i
piłkę ręczną oraz czytać książki.

Monika Jarosz, klasa III
Zakończyła rok szkolny ze średnią ocen

5,9; jest laureatką Międzypowiatowego
Konkursu Przysłów, Idiomów i Zwrotów
Niemieckich w Żabnie, Międzygimnazjalne-
go Konkursu „Zabawy Językiem Polskim”
w Dąbrówce i Międzygimnazjalnego Kon-
kursu Językowego w Woli Dębińskiej. Na-
leży do zespołu cheerleaders „Vena”, z któ-
rym wygrywała zawody powiatowe oraz
uczestniczyła w zmaganiach wojewódzkich
zajmując w tym roku IV miejsce.

Adrian Jarek, klasa III
Średnia ocen 5,9,  jest finalistą Mało-

polskiego Konkursu Biblijnego. Interesu-
je się piłką nożną i motoryzacją. Wraz ze
szkolną drużyną zajął III miejsce w po-
wiatowych zawodach piłki koszykowej.

Katarzyna Karaœ, klasa III
Zakończyła rok ze średnią ocen 5,6. Jest

laureatką ogólnopolskich konkursów: XXI
Konkursu im. Jana Parandowskiego na
opowiadanie olimpijskie w Warszawie i
Konkursu Literackiego „Z Prymasem
Tysiąclecia w Trzecie Tysiąclecie” w Gło-
gowie Małopolskim. Bardzo lubi czytać
książki.

Dominik Kutek Justyna P³aneta

edukacja
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Podwójnym zwycięstwem reprezen-
tantów Zespołu Szkół w Woli Dębiń-
skiej zakończył się odbywający się 31
maja w Zespole Szkół w Sufczynie
Gminny Konkurs Ortograficzny gim-
nazjalistów. Była to już dwunasta edy-
cja tej rywalizacji.

Ho³d dla
patrona

Szczególną oprawę miały w tym roku
obchody Dnia Patrona w Zespole Szkół
w Woli Dębińskiej. Na okoliczność 30.
rocznicy śmierci i przypadającej w tym
roku 110. rocznicy urodzin kardynała
Stefana Wyszyńskiego przygotowano
program bogatszy niz zwykle.

Obchody rozpoczęła  uroczysta msza św.
w kościele Św. Małgorzaty w Dębnie, po
której odbyła się akademia. Jej głównym
hasłem były słowa Prymasa Tysiąclecia „Nie
wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba
jeszcze być człowiekiem.”

Tak jak w latach poprzednich konkurs
przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:
osobno rywalizowali uczniowie klas pierw-
szych, osobno gimnazjaliści z klas drugich i
trzecich.

W pierwszej części, którą było dyktando,
pierwszoklasiści pisali o zwierzętach- wę-
drowcach, które muszą pokonywać olbrzy-
mie przestrzenie, aby znaleźć pożywienie
lub dotrzeć do swoich terenów lęgowych.

tabelach wyników: punktowej i czasowej. Po
zakończeniu konkurencji można było po-
równać wyniki i podsumować turniej. O za-
jętym miejscu decydowała suma zdobytych
punktów i czas pracy.

wyniki
I miejsce: Paulina Gala i Maciej Faron (ZS Wola
Dêbiñska, 95 punktów w czasie  52 minuty  33
sekundy)
II miejsce: Katarzyna Mendelowska i Anna Pa-
³ucka ZS Wola Dêbiñska, 94 punkty w czasie
52 minuty 13 sekund)
III miejsce: Klaudia Tomczyk i Iwona Pitu³a (ZS
Wola Dêbiñska, 93 punkty w czasie  50 minut 
5 sekund)
IV miejsce:  Marcela Zawierucha i Damian Ja-
rek (ZS Wola Dêbiñska, 92 punkty w czasie 38
minut 16 sekund)
V miejsce:  Ma³gorzata ŒledŸ i Kinga Jarosz
(ZS Wola Dêbiñska, 88 punktów w czasie 47
minut 17 sekund)

Dwanaście dwuosobowych zespołów
wzieło udział w odbywajacej się 10
czerwca szóstej edycji drużynowego
„Turnieju Matematyczno Przyrodni-
czego” dla klas pierwszych gimnazjum.

Do rywalizacji przystapili uczniowie ze
szkół w Porąbce Uszewskiej, Sufczynie i Woli
Dębińskiej. Każdy z zespołów wziął udział w
dziewięciu konkurencjach. Wiedzę matema-
tyczną sprawdzano m.in. w formie krzyżó-
wek, gry „Odkryj karty”, w formie tangra-
mu i domina. Zagadnienia dotyczące fizyki
przygotowano w formie uzupełnianki, wiedzą
geograficzną moża się było popisać grając w
„Jakie to miasto?”, a zadania z biologii miały
postać gry „Piotruś Biolog”. Z chemii przygo-
towano zadania-rebusy, a ponadto przygoto-
wano grę planszową zawierającą pytania ze
wszystkich dziedzin objętych konkursem.

Kończąc poszczególne konkurencje za-
wodnicy mogli nanosić uzyskane wyniki w

Gminny Konkurs Ortograficzny

£amig³ówki i dyktanda

wyniki: klasy I
I miejsce - Kinga Jarosz - Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej
II miejsce - Patryk Wêgrzyn - Zespó³ Szkó³
w Sufczynie
III miejsce - Kinga Greñ - Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej

wyniki: klasy II i III:
I miejsce - Katarzyna Szlachta - Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej
II miejsce - Judyta Niemiec - Publiczne Gim-
nazjum w £ysej Górze
III miejsce - Paulina Faron - Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej

Starsi uczestnicy orograficznej rywaliza-
cji zastanawiali się nad tym, kto może nas
uratować przed utonięciem w morzu orto-
grafii. W części drugiej, testowej uczestnicy
musieli wykazać się nie tylko znajomością
zasad ortograficznych, ale także umiejęt-
nością rozwiązywania łamigłówek, krzyżó-
wek literacko - ortograficznych i wiedzą do-
tyczącą związków frazeologicznych.

(s)

Wiedza przy kartach

W montażu słowno-muzycznym gimna-
zjaliści zwracali się do współczesnego czło-
wieka, by wśród wszechobecnego pośpiechu
potrafił się zatrzymać i dostrzec siebie oraz
innych wokół. Uroczystość zakończył polo-
nez w wykonaniu gimnazjalistów.

(w)

edukacja
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Otwarta
„zerówka”

Dni Otwarte „zerówki” przygotowano
dla zainteresowanych w Zespole Szkół w
Sufczynie. Była okazja, by przyjrzeć się
umiejętnościom dzieci chodzących na za-
jęcia i wyposażeniu sali urządzonej w ra-
mach projektu „Radosna szkoła”. Dzieci
przygotowały spektakl „Królewna Śnie-
żka i siedmiu Krasnoludków”, a ponadto
można było wziąć udział w konkursach
plastycznych i spróbować swoich sił w kon-
kursach wokalnych.

dodawał mu sił do przekroczenia najtrud-
niejszej granicy, z którą musi się zmierzyć
każdy człowiek – granicy życia i śmierci.

Sukces Katarzyny Karaś jest tym bardziej
imponujący, że konkurs im. Jana Parandow-
skiego w 2009 roku uznany został przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski za
jedną z najlepszych inicjatyw na świecie po-
dejmowanych przez narodowe komitety
olimpijskie.

Prace laureatów ukazały się drukiem w
zbiorze opowiadań  „Na skrzydłach marzeń”.
Miały być także zaprezentowane w „Maga-
zynie olimpijskim”, w „Płomyczku”, w
Kwartalniku artystycznym i naukowym
„Quo Vadis” oraz w Polskim Radiu.

(k)

Katarzyna Karaś z klasy III Publicz-
nego Gimnazjum w Woli Dębińskiej
została laureatką XXI Ogólnopolskie-
go Konkursu im. Jana Parandowskie-
go na opowiadanie olimpijskie. Na kon-
kurs nadesłano 302 opowiadania.

W jury konkursu organizowanego przez
Polski Komitet Olimpijski znaleźli się mię-
dzy innymi mistrzowie olimpijscy tacy jak:
Irena Szewińska, Grażyna Rabsztyn i Da-
riusz Goździkiewicz. Wśród dziesięciorga
laureatów w grupie gimnazjalistów Kasia
zajęła II miejsce. Jej opowiadanie „Skok na
miarę życia” wykorzystuje postać Adama
Małysza, który dla cierpiącego na białaczkę
Krzysia, stał się wzorem do naśladowania i

Olimpijska rywalizacja m³odych literatów

Nagrodzone opowiadanie

Talent
z Jaworska

Weronika Kluska z Jaworska, absol-
wentka gimnazjum w Łysej Górze uzy-
skała tytuł „Talent Małopolski” w te-
gorocznej edycji Małopolskiego Festi-
walu Form Muzycznych i Tanecznych
„TALENTY MAŁOPOLSKI 2011” i wy-
stąpiła podczas koncertu laueratów w
„Piwnicy pod Baranami”. W rywaliza-
cji finałowej odbywającej się w Zawoi
brało udział 269 osób.

Weronika Kluska przygotowywana przez
Bernadettę Wojtasińską uczestniczyła w
konkursie wokalnym. Zgodnie z regulami-
nem przygotowała dwie piosenki, z których
jurorzy wybrali znany przebój grupy Mana-
am „Cykady na cykladach”. Poszło na tyle
dobrze, że Weronika znalazła się w gronie
41 zdobywców tytułu „Talent Małopolski”.
W nagrodę mogła wystąpić w „Piwnicy pod
Baranami” na koncercie laureatów. - Jej
główne atuty to barwa głosu i wyrazista
osobowość - komentuje B. Wojtasińska.

Trzy inne reprezentantki naszej gminy
także zaprezentowały się z dobrej strony.
Edyta Pałucka i Justyna Kania (Zespół
Szkół - Publiczne Gimnazjum w Porąbce
Uszewskiej) oraz Aleksandra Kubala (Dęb-
no) zasłużyły na wyróżnienie, którym uho-
norowano łącznie 42 osoby.

(g)

Finał I Gminnego Konkursu Języka
Angielskiego „Master of English”
zgromadził 31 uczniów ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Najlepiej w
młodszej grupie poradziła sobie Do-
minika Kabat z SP w Jaworsku, a
wśród gimnazjalistów zwyciężyła Mo-
nika Brachucy z gimnazjum w Porąb-
ce Uszewskiej.

Do rywalizacji przystąpiło 19 uczniów ze
szkół podstawowych i 12 z gimnazjów, któ-
rzy wcześniej przebrnąć musieli przez eli-
minacje szkolne. W etapie gminnym uczest-
nicy zmierzyli się z testem gramatyczno-

Poziom wysoki i wyrównany

wyniki: szko³y podstawowe
1. Dominika Kabat (SP Jaworsko)
2. Paulina Wójcik (SP £ysa Góra)
3. Beata Nisiewicz (SP Dêbno)

wyniki: gimnazjum
1. Monika Brachucy (Gimnazjum w Por¹b-
ce Uszewskiej)
2. Patrycja Gurgul (Gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej), Monika Koczwara (Gimnazjum
w Woli Dêbiñskiej), Mi³osz Ryba (Gimna-
zjum w Woli Dêbiñskiej)
3. Katarzyna Szlachta (Gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej)

leksykalnym, który zawierał również ćwi-
czenia komunikacyjne, a także zadania do
tekstu w języku angielskim. Prace oceniała
komisja złożona z nauczycieli języka angiel-
skiego i na brak pracy nie mogła narzekać.
Poziom był bardzo wyrównany i różnice
punktowe pomiędzy poszczególnymi praca-
mi były minimalne.

(n)

edukacja
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie Zapomniana „Koronka”
 W zamkowym „Skarbcu” mo¿e-
my podziwiaæ wiele cennych i
bardzo ciekawych eksponatów.
Niektóre z nich s¹ doœæ tajemni-
cze, a przez sw¹ tajemniczoœæ
wrêcz intryguj¹ce. Do ich grona
nale¿y tak¿e ma³a „Koronka”
(zaledwie 16,5 cm d³ugoœci)
z³o¿ona z okr¹g³ych, szklanych
koralików, w szafirowym kolorze,
powtarzaj¹cych siê w uk³adzie
1+4, 1+4, 1+4 i zakoñczona
owalnym, dwustronnym medali-
kiem, na którego awersie posta-
ci œwiêtych Piotra i Paw³a, zaœ
na rewersie wizerunek papie¿a
Piusa IX przedstawionego w
lewym profilu.

Sam medalik wykonany jest z brązu zło-
conego i zawiera wiele cennych dla nas „in-
formacji”, które będą pomocne przy próbie
lepszego poznania tej Koronki, pierwotnie
znajdującej się wśród licznych pamiątek ro-
dzinnych, należących do książęcego rodu
Sanguszków z Gumnisk k/Tarnowa.

 Koronka w znaczeniu religijnym to ro-
dzaj ustnej modlitwy prywatnej lub wspól-
notowej, która polega na powtarzaniu pro-
stych formuł modlitewnych (np: Ojcze Nasz,
Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) i równocze-

snym przesuwaniu w palcach pobłogosławio-
nego sznurka korali lub paciorków. Koronki
odmawiano m. in. dla uczczenia Osób Bo-
skich, tajemnic życia Chrystusa, Maryi, anio-
łów lub świętych patronów. Były one rozpo-
wszechniane przez różne zakony oraz brac-
twa religijne jako pewien rodzaj prywatnej
praktyki pobożności i miały służyć pogłębie-
niu religijności ludzi świeckich.

 Kolor niebieski, szafirowy, czyli kolor
Maryjny - a taki mają paciorki naszej Ko-
ronki - pozwala nam przypuszczać, iż jest to
Koronka poświęcona Matce Bożej i wiąże
się z jej kultem. Kolejną podpowiedź i wska-
zówkę daje nam umieszczony na medaliku
wizerunek papieża Piusa IX, którego pon-
tyfikat trwał wyjątkowo długo, bo aż 32 lata
( 1846-1878). To właśnie on ogłosił 8 grud-
nia 1854 r. dogmat o Niepokalanym Poczę-
ciu Najświętszej Maryi Panny, a w 20 lat
później, czyli w 1874 roku obwieścił całemu
światu, iż rok następny (1875) będzie Ro-
kiem Świętym – rokiem szczególnych łask.
Nasza Koronka mogła więc powstać w tym
czasie, a jej celem było jeszcze większe sze-
rzenie kultu Niepokalanej. Umieszczenie na
awersie medalika postaci świętych Piotra i
Pawła także wskazuje na Rok Święty, gdyż
medaliki z ich podobiznami były bite najczę-
ściej z tej okazji i zawsze wydawała je Stoli-
ca Apostolska. Pod postaciami świętych Pio-
tra i Pawła, w dolnej części medalika wid-
nieje napis: ROMAE, który potwierdza miej-

sce powstania medalika i tym samym po-
zwala przypuszczać, że cała Koronka rów-
nież mogła powstać w Rzymie. Z odmawia-
niem Koronki wiązały się odpowiednie mo-
dlitwy, intencje, akty ofiarowania, odpusty.
Przez ich odmawianie szerzono i rozpo-
wszechniano nowe formy pobożności, np.
kult Najśw. Serca Jezusa, Trójcy Świętej,
kult o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
Maryi Panny. Szczególnym czcicielem Nie-
pokalanej jeszcze w wieku XVII, a więc na
długo przed ogłoszeniem dogmatu, był mło-
dy, belgijski zakonnik, jezuita Jan Berch-
mans (1599-1621), który ułożył Koronkę do
Najśw. MP Niepokalanie Poczętej. Koron-
ka ta składa się z trzech części, w takim
samym układzie koralików, jaki występuje
w naszej Koronce, a jej odprawianie polega
na odmówieniu: 1 x Ojcze Nasz…, 4 x Zdro-
waś Maryjo…, 1 x Chwała Ojcu…uwielbia-
jąc przy tym cnoty Maryi i powtarzając trzy
razy słowa: „Niech będzie błogosławione
święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej
Maryi Panny”. Jako ciekawostkę warto do-
dać, że papież Pius IX w trakcie swojego
długiego pontyfikatu zwołał po przeszło 300
latach od Soboru Trydenckiego – Sobór Wa-
tykański I, którego obrady rozpoczęto 8
grudnia 1869 roku, a więc w święto Niepo-
kalanej. On także dokonał w 1865 roku be-
atyfikacji Jana Berchmansa, wielkiego czci-
ciela Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Jolanta Januś

kultura
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MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ
H. Farrell

Co się zda-
rzyło Baby
Jane?

„Co się zdarzyło Baby
Jane?” to przede wszyst-
kim trzymający w napięciu horror psychologicz-
ny. Pojedynek Blanche i Baby Jane to jedna
wielka gra nerwów. W pewnym momencie Blan-
che staje się zwykłym więźniem we własnym
domu. Przykuta do łóżka jest zdana na łaskę
siostry. Baby Jane zdaje sobie z tego sprawę,
dlatego coraz śmielej zaczyna sobie poczynać z
Blanche, jednocześnie tracąc kontakt z rzeczy-
wistością. Książka aż roi się od skrzętnie skry-
wanych sekretów i rodzinnych tajemnic. Spo-
wodowane tym napięcie jest wyczuwalne nie-
mal na każdym kroku. Dzieło Henry’ego Far-
rell’a  jest także wnikliwym studium szaleń-
stwa, samotności i niepohamowanej zawiści.

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowy-
wana
w oparciu
o dane
stastyczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
gminy Dêbno
i obejmuje
okres od 10
maja do 10
lipca 2011 r.

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

Iwona Gajda - Do³y

Marcin Cury³o - NiedŸwiedza

Marta Pabian - Por¹bka Uszewska

Anna Sambor - Do³y

Kinga Krupiñska - £oniowa

Dorota Zych  - Do³y

Izabela Nadolnik  - Por¹bka Uszewska

Dorota Oleksiak - £oniowa

Maria Oleksiak - £oniowa

1. P. Simons Tr ylogia: JeŸ-
dziec miedziany, Tatiana i
Aleksander, Ogród letni

2. I. B. Singer: Sztukmistrz z
Lublina, Pokutnik, Dwór

3. H.Lemañska: Chichot losu

4. W.Dirie Kwiat pustyni, Cór-
ka Nomadów

 J.Grzegorczyk

Dziurawy kajak i Boże Miłosierdzie
Na tę Grzegorczykową „Sumę Miłosierdzia” czytelnicy czekali od wielu lat - dwie fascynujące opowieści o
dzieciach marnotrawnych, powracających z odległej krainy.
Tom I – „Każda dusza to inny świat” stała się bestsellerem. Doczekała się wydania po portugalsku, a niebawem
ukażą się jej tłumaczenia na język francuski i angielski.
Tom II – „Dziurawy kajak” z jednej strony jest kontynuacją, ale pisaną, jakby na innym oddechu. To owoc
miłosierdziowych fascynacji autora, wykraczających daleko poza opowieści o św. Faustynie. Bohaterowie Grze-
gorczyka choćby przechodzili przez pustynie i ruiny, na koniec trafiają do Ziemi Obiecanej – serca Zranionego
Uzdrowiciela.

Z. Smith

Białe zęby
 Napisana przez zaledwie 25-letnią autorkę obszerna,
pełna epickiego rozmachu powieść o losach trzech rodzin
emigrantów mieszkających w Londynie. Bohaterami po-
wieści są: Archie, czterdziestosiedmioletni Anglik, życio-
wy nieudacznik, który wszelkie decyzje podejmuje, rzu-
cając monetą, młoda Jamajka Clara Bowden, córka świad-
ków Jehowy, która na skutek nieoczekiwanych zdarzeń
zostaje żoną Archiego, przybyły z Bangladeszu blisko pięćdziesięcioletni Sa-
mad, który walcząc z własnymi słabościami, za wszelką cenę stara się zacho-
wać religijną tożsamość, ich dzieci i przyjaciele...
W powieściowym mikroświecie jak w lustrze odbijają się najważniejsze za-
gadnienia współczesności: problem tolerancji, asymilacji i tożsamości. Zadie
Smith, która sama jest 33 córką emigrantów z Jamajki, znalazła na mówie-
nie o tych sprawach swój własny sposób - z pozoru dość zabawny, chwilami
wręcz groteskowy, w istocie zaś bardzo dojrzały i mądry.

kultura
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Zajmując pięć pierwszych miejsc
uczniowie z gimnazjum w Porąbce
Uszewskiej zdominowali rywalizację
podczas dziewiątej edycji Międzypo-
wiatowgo Konkursu Wiedzy o Olimpia-
dach, który odbył się w tej szkole. - Aż
się nieswojo poczułem. Obawiałem się,
by nikt nie posądził organizatorów o
faworyzowanie uczniów naszej szkoły
- komentował sukces Tomasz Gurgul,
dyrektor szkoły.

W zmaganiach konkursowych udział wzię-
li uczniowie gimnazjów z powiatu brzeskie-
go, dąbrowskiego oraz tarnowskiego. Do
rozwiązania mieli test o wysokim stopniu
trudności. W drugiej części konkursu naj-
lepszych ośmiu uczestników odpowiadało na
pytania opracowane w formie multimedial-
nej. Pytania zadawał zasiadający w jury prof.
Zbigniew Porada. Najlepiej popradzili sobie
z nimi reprezentanci szkoły w Porąbce
Uszewskiej, którzy na ogół nie mieli proble-
mu z prawidłową odpowiedzią na stawiane
każdemu z uczestników trzy pytania. W
przypadku uczniów innych szkół było pod
tym względem już znacznie gorzej. - Do-
brze, że to profesor zadawał i układał pyta-
nia, a nie my, bo przy takiej dominacji na-
szych uczniów mogłyby się pojawić jakieś
nieprzyjemne dla nas sugestie - podsumo-
wuje dyr. Tomasz Gurgul.

Szeroka wiedza uczniów szkoły w Porąb-
ce Uszewskiej nie jest przypadkiem. Inicja-
tor konkursu, Tomasz Gurgul, od lat popu-
laryzuje w swojej szkole tę tematykę, a przy-
gotowania do konkursu traktowane są za-
wsze bardzo poważnie. Uczestników dodat-
kowo dopingują nagrody. Tym razem zwy-
cięzca otrzymał wieżę stereofoniczną, a dru-
gie miejsce premiowano aparatem fotogra-
ficznym. Osoby, które zajęły kolejne miej-
sca otrzymały atlasy historyczne i geogra-
ficzne.

Jak zwykle zmaganiom konkursowym
przyglądali się zaproszeni goście, wśród któ-
rych byli polscy olimpijczycy i reprezentanci
władz Małopolskiej Rady Olimpijskiej - Bar-
bara Ślizowska, uczestniczka olimpiad w

Helsinkach i Melbourne, trenerka polskiej
kadry gimnastyczek, sędzia międzynarodo-
wa, Honorata Mroczek Marcińczak- uczest-
niczka Olimpiady w Helsinkach, dwukrotna
finalistka Mistrzostw Świata w gimnastyce
oraz Jerzy Garpiel reprezentujący Polskę
podczas Igrzysk Olimpijskich  w  Moskwie.
Władze Małopolskiej Rady Olimpijskiej re-
prezentował prof. Zbigniew Porada.

Nie zabrakło także przedstawicieli samo-
rządowych władz: Wójta Gminy Dębno
Grzegorza Bracha, Starosty Brzeskiego
Andrzeja Potępy i Przewodniczącego Rady
Powiatu Kazimierza Brzyka.

(g)

Gospodarze zdominowali rywalizacjê

OLIMPIJSKI KONKURS

wyniki
I miejsce £ukasz Rzepa
II miejsce Jerzy Marecik
III miejsce Jan Pa³ucki
IV miejsce Mateusz Brachucy
V miejsce Patryk Dubiel (wszyscy ZS
Por¹bka Uszewska)

Taneczne
zawody

Blisko 50 uczestników rywalizowa-
ło w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Woli Dębińskiej w czwartej edycji
Międzypowiatowego Indywidualnego
Konkursu Tanecznego”Show Dance”
- tańcz i baw się!

Byli wśród nich reprezentaci powiatu tar-
nowskiego, krakowskiego, bocheńskiego i
brzeskiego. Każdy z uczestników prezento-
wał własny, krótki program, który był oce-
niany przez jury. Ostatecznie przyznano
tytuły laureatów oraz wyróżnienia, a także
kilka nagród specjalnych.

(n)

LAUREACI
szko³y podstawowe: Weronika Drogoœ, Aneta
Pikul, Anna Broda, Sandra Barnaœ, Izabella
Kwiecieñ, Gabriela Englart z SP w Bobrowni-
kach Wielkich.
gimnazjum: Gabriela Sus³owska Gim. Nr 11 w
Tarnowie, Katarzyna Gibiec Gim. £êg Tarnow-
ski, Paulina Biedroñ Gim. £êg Tarnowski
szko³y ponadgimnazjalne: Alina Pabian XXX LO
w Krakowie

WYRÓ¯NIENI
szko³y podstawowe: Patrycja Mytnik, Izabella
Morys z SP w Woli Dêbiñskiej, Kinga Ciurej,
Monika Broda z SP w Bobrownikach Wielkich
gimmnazjum: Anna Pikul Gim. £êg Tarnowski
kategoria open - wiek szko³y podstawowej:
Emilia Dziurdzia SP w Bobrownikach Wielkich
kategoria open - wiek szko³y gimnazjalnej:
Justyna Ciszkowicz Gim. Wola Dêbiñska
kategoria open - wiek szko³y ponadgimnazjal-
nej: Marcelina Nowacka XXX LO w Krakowie,
Kinga Greñ Gim. Wola Dêbiñska i Anna Greñ V
LO w Tarnowie

DODATKOWE NAGRODY
Nagroda dla najm³odszej uczestniczki konkur-
su - Monika Broda kl O SP w Bobrownikach
Wielkich
Nagroda Super Show Dancera 2011 w kat.
szkolnej - Monika Broda kl O SP w Bobrowni-
kach Wielkich
Nagrodê Super Show Dancera 2011 w kat.
open - Alina Pabian XXX LO w Krakowie

sport
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Osiem zespołów wzięło udział w od-
bywającym się na stadionie Kłosa Łysa
Góra czwartym turnieju piłkarskim
dla chłopców urodzonych w roku 1996
i młodszych. Najlepsi okazali się mło-
dzi piłkarze „Orła” Dębno.

Rywalizacja, której inicjatorem był Piotr
Matura, odbywała się w ramach dotowane-
go przez Starostwo Powiatowe projektu
„Łysa Góra 2011”. Wśród zgłoszonych do
turnieju zespołów znalzł się jeden spoza te-
renu gminy. Drużyny podzielone zostały na
dwie grupy, a zwycięzcy grup zmagali się
najpierw w meczach półfinałowych i w wiel-
kim finale. W tym ostatnim zespół „Orła”
prowadzony przez Rafała Michalca miał za
przeciwnika drużynę z Domosławic. Decy-
dujący gol dla drużyny z Dębna padł w koń-
cowych fragmentach tego zaciętego meczu,
a na końcowy sukces zapracowali: Wojciech
Janisz, Bartłomiej Ogar, Paweł Chrapusta,
Arkadiusz Michałek, Damian Sowa, Artur

Hebda, Oskar Klimek, Szymon Michałek.W
meczu o trzecie miejsce, spotkały się dwie
drużyny z Łysej Góry: „Loca Pepole” i „Sza-
lone szympansy”. Ostatecznie lepsi okazali
się ci pierwsi.

Zespoły, które zajęły miejsce na podium
otrzymały puchary, pozostałe drużyny do-
stały pamiątkowe dyplomy oraz  nagrody w
postaci piłek. Dodatkowo nagrodzeni zosta-
li: Piotr Sakłak (Loca People), który wybra-
ny został najlepszym bramkarzem, oraz
Konrad Kuchnik (Szalone Szympansy), któ-
ry z 9 golami został królem strzelców tego
turnieju, wyprzedzając o jedno trafienie
Bartosza Tokarczyka (Domosławice), któ-
ry otrzymał nagrodę dla najlepszego zawod-
nika turnieju.

Podsumowując rywalizację organizatorzy
mieli powody do satysfakcji. - Już po raz
czwarty zdecydowaliśmy się zorganizować
taki turniej dla młodych piłkarzy i kolejny
raz był to strzał w dziesiątkę. Bardzo cieszy
fakt, że wraz ze swoimi pociechami na tego

typu turnieje przychodzą rodzice, którzy nie
mniej niż sami młodzi piłkarze emocjono-
wali się zaciętymi meczami, oglądając przy
tym wiele bramek ładnej urody. Dla chłop-
ców jest to inny sposób spędzenia wolnego
czasu niż przesiadywanie przed kompute-
rem czy też telewizorem – komentowali
Wacław Batko (prezes LKS Kłos Łysa Góra),
kierownik drużyny Jakub Bujak i Piotr
Matura.

(n)

Koñcowa kolejnoœæ:
1. Orze³
2. Domos³awice
3. Loca People
4. Szalone Szympansy
5. Sami Swoi
6. Sahara Zachodnia
7. Real £ysa Góra
8. Grom Sufczyn

lotkami do tarczy rywalizowało łącznie 8
drużyn. Gośćmi Spartakiady była Katarzy-
na Mróz, pochodząca z Tarnowa siatkarka
ekstraklasowego klubu Budowlani Byd-
goszcz oraz Paweł Mróz, koszykarz. – Dzię-
kuję wszystkim zawodnikom, że odpowie-
dzieli na nasze zaproszenie. Słowa uznania

2 lipca na obiektach LKS „Grom”
Sufczyn odbyła się Gminna Spartakia-
da Ludowych Klubów Sportowych.
Rywalizację wygrała ostatecznie re-
prezentacja „Wolanii” Wola Dębińska.

W piłce nożnej mężczyzn, siatkówce ko-
biet i mężczyzn, przeciąganiu liny i rzutach

kieruję do gospodarzy tego obiektu. Zawod-
nikom życzę, by sportowa walka odbywała
się według zasad fair play, a widzom wielu
sportowych emocji – mówił, otwierając Spar-
takiadę wójt gminy Grzegorz Brach.

Piłkę nożną mężczyzn wygrała drużyna
„Orła” Dębno, siatkówkę kobiet „Wolania”
Wola Dębińska, siatkówkę mężczyzn „Ja-
strząb” Łoniowa, przeciągnie liny „Grom”
Sufczyn, zaś lotki drużyna „Victorii” Porąb-
ka Uszewska.

(b)

„Orze³” wygrywa dziki turniej

Gminna Spartakiada Ludowych Klubów Sportowych

I po zawodach

Koñcowa klasyfikacja
1. „Wolania” Wola Dêbiñska
2. „Orze³” Dêbno
3. „Grom” Sufczyn
4. „K³os” £ysa Góra
5. „Viktoria” Por¹bka Uszewska
6. „Jastrz¹b” £oniowa
7. „Start 77” Biadoliny Szlacheckie
8. „Sokó³” Maszkienice
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Najszybsza
£ysa Góra

Podwójnym zwycięstwem reprezen-
tantów Łysej Góry zakończyły się za-
wody z cyklu Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w sztafetowych biegach przełajo-
wych o Puchar Wójta Gminy Dębno
Grzegorza Bracha. Okazali się oni naj-
lepsi zarówno wsród chłopców jak i w
kategorii dziewcząt.

Do rywalizacji doszło 31 maja. Trasa bie-
gu przebiegała po wałach wokół zamku w
Dębnie. Każda drużyna składała się z 9 za-
wodników, wśród których było po trzech
uczniów z klasy IV, V i VI.

Niespodziewany
triumfator

W kategorii dziewcząt do udziału zgłosiły
się trzy reprezentacje: PSP w Biadolinach
Szlacheckich, PSP w Porąbce Uszewskiej i
PSP w Łysej Górze.  W kategorii chłopców
rywalizowały reprezentacje: PSP w Masz-
kienicach, PSP w Biadolinach Szlacheckich,
PSP w Porąbce Uszewskiej i PSP w Łysej
Górze.

Zwycięski zespół dziewcząt biegał w na-
stępującym składzie: Anna Mytnik, Zuzan-
na Biedroń, Karolina Cieśla, Luiza Kososka,
Katarzyna Gurgul, Weronika Bodzioch, Kin-
ga Mleczko, Magdalena Galas, Patrycja
Duda. Triumfującą w kategorii chłopców
reprezentację tworzyli: Wojciech Bąba, Ka-
mil Kubala, Kacper Książek, Dawid Śliwa,
Sebastian Gadziała, Dawid Kłusek, Tomasz
Franczyk, Wojciech Smoleń, Marek Gurgul

(n)

Klasyfikacja koñcowa sztafet dziewcz¹t:
1. PSP £ysa Góra
2. PSP Por¹bka Uszewska
3. PSP Biadoliny Szlacheckie
Klasyfikacja koñcowa sztafet ch³opców:
1. PSP £ysa Góra
2. PSP Biadoliny Szlacheckie
3. PSP Por¹bka Uszewska
4. PSP Maszkienice

Wyniki: szko³a podstawowa - dziewczêta
1. Weronika Brachucy - Por¹bka Uszewska
2. Monika Bodura - Por¹bka Uszewska

Wyniki: szko³a podstawowa - ch³opcy
1. Marcin Sacha - Grabno
2. Krzysztof Kural - £ysa Góra
3. Wojciech Sacha - Grabno
4. Hubert Baca - Grabno
5. Emil Sowa - £ysa Góra

Wyniki: gimnazjum dziewczêta
1. Paulina Gurak - Gnojnik
2. Adrianna Szymek - Jadowniki
3. Karolina Marek - £ysa Góra

Wyniki: gimnazjum ch³opcy
1. Damian Sacha - Gnojnik
2. Rafa³ Kluska - Por¹bka Uszewska
3. Mariusz Trojanowski - Gnojnik
4. Kamil Wiêc³aw - Grabno
5. Dominik Kraj - Por¹bka Uszewska
6. £ukasz Antkiewicz - Grabno

Mniejszym niż zazwyczaj zaintereso-
waniem cieszyła się kolejna, jedena-
sta już edycja Łysogórskiego Biegu
Przełajowego organizowanego przez
Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Łysej Górze. Wśród
uczestników dominowali uczniowie ze
szkół gminy Dębno. Bodaj największą

Do rywalizacji przystąpiły tylko dwie zawod-
niczki i już przed startem mogły się cieszyć
z przygotowanych nagród.

Za niespodziankę w rywalizacji gimnajzli-
stów należy uznać porażkę Rafała Kluski z
Porąbki Uszewskiej, który na swoim koncie
ma już osiągnięcia na arenie wojewódzkiej i
ogólnopolskiej. Tym razem szybszy od niego
okazał się Marcin Sacha z Grabna.

Na najlepszych czekały atrakcyjne nagro-
dy w postaci rowerów i sprzętu sportowego.
Głównymi sponsorami imprezy byli Staro-
stwo Brzeskie i Gmina Dębno.

(g)

niespodzianką była porażka reprezen-
tanta Porąbki Uszewskiej Rafała Klu-
ski, który musiał uznać wyższość ry-
wala z Grabna.

Zawody odbywały się w kategorii szkół
gimnazjalnych i podstawowych. Najbardziej
komfortowo czuły się zapewne biegaczki
rywalizujące w kategorii szkół podstowych.
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boisku ulegli Olimpii Bucze, zaś autorem gola
dającego im prowadzenie był Mateusz Gaweł.
W trzecim czerwcowym spotkaniu, Kłos po
dwóch trafieniach Bogumiła Szafrańskiego
zremisował na wyjeździe 2-2 z Ivą Iwkowa.
Na zakończenie, Kłos urządził sobie praw-
dziwy festiwal strzelecki w rozgrywanym na
własnym boisku pojedynku z Andaluzją Rudy
Rysie. Do przerwy gospodarze prowadzili w
nim tylko 2-0, ostatecznie wygrali jednak aż
11-1. Sześć bramek w tym meczu zdobył Bo-
gumił Szafrański, po dwa gole strzelili Rafał
Stolarz i Mateusz Tyrkiel (pierwsze jego tra-

fienie było setnym Kłosa w tym sezonie), na
listę strzelców wpisał się również bramkarz
Wacław Batko, skutecznie egzekwując rzut
karny. Dzięki tej wygranej ekipa z Łysej Góry
zakończyła sezon na trzeciej pozycji.

Ocena częściowa: 5.
Ocena za cały sezon: 5

Sokó³ Maszkienice
W pierwszym spotkaniu drugiej części

rundy wiosennej, maszkieniczanie zagrali
na własnym boisku z Uszwią. Długo zano-
siło się na to, że pierwsza połowa zakoń-
czy się bezbramkowym remisem. W 41 min
bramkę dla miejscowych strzelił jednak
Rafał Seidler, zaś trzy minuty później go-
ście wykorzystali rzut karny. Po zmianie
stron padł jeden tylko gol. Zdobył go w 82
min Krzysztof Hajdo i mecz zakończył się
wynikiem 2-1 dla ekipy z Maszkienic. Ty-
dzień później Sokół zmierzył się na wyjeź-
dzie z wiceliderem, Victorią Bielcza. Do
przerwy nie padła żadna bramka, lecz w
75 min gospodarze prowadzili 2-0. Pięć mi-

przez Orła w piątej lidze. W trzech ostatnich
spotkaniach dębnianie nie tylko nie zdobyli
bowiem punktu, lecz i nie strzelili żadnego
gola. Tę nieudaną serię zapoczątkowała po-
rażka 0-2 w Barcicach z Barciczanką. W
przedostatniej kolejce, Orzeł w takich sa-
mych rozmiarach przegrał w Nowej Jastrząb-
ce, zaś na pożegnanie z występami w likwi-

dowanej po tym sezonie piątej lidze, uległ na
wyjeździe 0-1 Watrze Białka Tatrzańska,
tracąc bramkę w samej końcówce meczu.

Ocena częściowa: 2.
Ocena za cały sezon: 1

Klasa „A”

K³os £ysa Góra
Po wygranych z Dunajcem Mikołajowice i

Sokołem Maszkienice, serię zwycięstw kon-
tynuowali piłkarze z Łysej Góry w dwóch
meczach wyjazdowych. Najpierw pokonali 3-
1 Temidę Złota, zaś tydzień później 6-4
Uszew. W tym pierwszym spotkaniu, Kłos
objął prowadzenie po samobójczym strzale
zawodnika gospodarzy, w odpowiedzi na wy-
równującego gola Temidy do bramki trafili
zaś Mateusz Tyrkiel oraz Bogumił Szafrań-
ski. W Uszwi początek należał zdecydowanie
do gospodarzy, którzy w 41 min prowadzili
już 3-0. Trafienia Rafała Stolarza i Marcina
Marmola zmniejszyły straty naszej ekipy do
jednej bramki, lecz po dziesięciu minutach
drugiej połowy było 4-2. Trzy gole Bogumiła
Szafrańskiego oraz druga tego dnia bramka
Rafała Stolarza przechyliły jednak szalę zwy-
cięstwa na rzecz Kłosa. Tę dobrą passę prze-
rwał zespół ówczesnego lidera, Victorii Biel-
cza, remisując w Łysej Górze 2-2. Grający
bez pauzującego za siódmą żółtą kartkę Bo-
gumiła Szafrańskiego gospodarze po dwóch
golach Rafała Stolarza prowadzili 2-1, lecz w
końcowych minutach stracili drugą bramkę.
Kolejne dwa mecze naszego zespołu zakoń-
czyły się rezultatami 3-1. Najpierw występu-
jący w mocno osłabionym składzie (m.in. z
Krzysztofem Sachą w bramce) łysogórzanie
po trafieniach Marcina Marmola, Bogumiła
Szafrańskiego oraz Rafała Stolarza wygrali
w Gwoźdźcu. Siedem dni później na własnym

V liga

Orze³ Dêbno
Piłkarzom z Dębna nie udało się opuścić

ostatniej pozycji zajmowanej po dwudziestu
czterech kolejkach. Tym samym po sześciu
sezonach gry w czwartej oraz w piątej lidze,
Orzeł znów występował będzie w „okręgów-
ce”. Tydzień po wygranej z Iskrą Tarnów,
ekipa trenera Zbigniewa Osieckiego zmierzy-
ła się na własnym boisku z Tymbarkiem. W
pierwszej połowie kibice nie doczekali się na
bramkę, lecz po niespełna kwadransie dru-
giej odsłony, Orzeł przegrywał już 0-2. W 70
min kontaktowego gola strzelił wprawdzie
Adrian Gurgul, lecz mecz zakończył się po-
rażką naszej ekipy 1-3. Znacznie lepiej spisali
się dębnianie w kolejnym meczu wyjazdowym,
w którym dzięki trafieniu Adriana Gurgula
wygrali 1-0 w Żabnie z Polanem. Niestety,
jak się później okazało były to ostatnie punk-
ty wywalczone przez Orła. W ostatnim ma-
jowym meczu ekipa z Dębna zagrała przed
swoimi kibicami z rezerwami Termaliki Bruk-
Bet Nieciecza. Spotkanie to było jednostron-
nym widowiskiem. Goście objęli w nim pro-
wadzenie już w 13 min, zaś dzięki trzem tra-
fieniom w ostatnim kwadransie pierwszej
połowy, w 40 min prowadzili już 4-0. Tuż
przed przerwą na listę strzelców wpisał się
co prawda Marcin Pałka, lecz było to wszyst-
ko na co tego dnia stać było ekipę z Dębna.
Chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie
straciła ona piątą bramkę, zaś w dalszych
minutach młody bramkarz gospodarzy, Kon-
rad Kusion musiał jeszcze dwukrotnie wy-

ciągać piłkę z siatki i mecz zakończył się po-
rażką Orła 1-7. Jak się potem okazało Mar-
cin Pałka przeszedł do historii klubu z Dęb-
na, gdyż była to ostatnia bramka zdobyta

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

STA£Y FRAGMENT GRY

Na miano cz³owieka sezonu w zespole Or³a
zas³u¿y³ sobie Pawe³ Bernady. Ten doœwiad-
czony napastnik nie tylko by³ najskuteczniej-
szym zawodnikiem ekipy z Dêbna, zdobywa-
j¹c niemal po³owê wszystkich bramek (13
goli przy 32 strzelonych przez ca³y zespó³),
lecz osi¹gn¹³ równie¿ wielki sukces jako tre-
ner. Prowadzona przez niego dru¿yna junio-
rów awansowa³a do Ma³opolskiej Ligi Junio-
rów Starszych.

W przypadku ekipy z £ysej Góry wybór pi³ka-
rza sezonu nie stanowi³ ¿adnego problemu.
Zostaæ móg³ nim jedynie Bogumi³ Szafrañ-
ski. W poprzednich rozgrywkach zdoby³ 49
goli. W tych a¿ 53 razy wpisa³ siê na listê
strzelców, jak wiêc ³atwo policzyæ, w ci¹gu
dwóch ostatnich lat 22-letni napastnik K³osa
zdoby³ 102 (!) gole.
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nut później kontaktowego gola strzelił co
prawda Marcin Słupski, lecz ostatecznie
maszkieniczanie przegrali 1-3. Świadkami
prawdziwego festiwalu bramkowego byli
kibice obserwujący ostatni majowy mecz
Sokoła, w którym nasz zespół podejmo-
wał Pogórze Gwoździec. Po dwóch kwa-
dransach goście prowadzili 3-0 i wydawało
się, że jest już po wszystkim. Jeszcze przed
przerwą za sprawą goli Marcina Słupskie-
go (z rzutu karnego) i Krzysztofa Hajdy,

ekipa z Maszkienic zmniejszyła straty do
jednej bramki. Tuż po przerwie do remisu
doprowadził Rafał Seidler. Zespół z
Gwoźdźca odpowiedział co prawda czwartą
bramką, lecz dwa trafienia Marcina Słup-
skiego przechyliły szalę zwycięstwa na ko-
rzyść Sokoła (5-4). Znacznie gorzej spisali
się podopieczni grającego trenera Toma-
sza Rogóża tydzień później, kiedy w wy-
jazdowym meczu zostali rozgromieni 5-0
przez Olimpię Bucze. Maszkieniczanom
nie powiodło się również w kolejnym spo-
tkaniu, w którym przed własnymi kibica-
mi zagrali z Ivą Iwkowa. W pierwszej po-
łowie gospodarze dwukrotnie doprowadza-
li do wyrównania (Dariusz Kuras w 20 min
i Rafał Maciaś w 37 min), lecz po zmianie
stron jedyną bramkę strzelili przyjezdni i
mecz zakończył się wygraną Ivy 3-2. W
trzecim czerwcowym pojedynku Sokół za-
grał na wyjeździe z Andaluzją Rudy Rysie.
Pierwszą bramkę zdobył w 22 min Andrzej
Węgrzyn. Gospodarze szybko doprowadzili
co prawda do remisu, lecz za sprawą dwóch
bramek Rafała Seidlera oraz gola Krzysz-
tofa Węgrzyna, do przerwy było 4-1 dla
Sokoła. W drugiej połowie dwukrotnie do
bramki trafił jeszcze Krzysztof Gurgul i
maszkieniczanie wygrali 6-3. Pożegnanie
z własnymi kibicami nie było udane dla
graczy Sokoła. W meczu ze Strażakiem
Mokrzyska dwukrotnie wyrównywali oni
stan spotkania (w 56 min Marcin Słupski,
w 67 min Rafał Seidler), lecz przegrali 2-4
i uplasowali się na siódmej pozycji.

Ocena częściowa: 3+.
Ocena za cały sezon: 4-

Victoria Por¹bka
Uszewska

Ekipa z Porąbki Uszewskiej zajęła pięt-
naste miejsce i po ponad dwudziestu latach
przyjdzie jej znów walczyć o punkty w kla-
sie „B”. W pierwszym meczu tego okresu

Victoria zmierzyła się na własnym boisku
ze Strażakiem Mokrzyska. Po kwadransie
gospodarze przegrywali 0-2, lecz dzięki
dwóm trafieniom Pawła Fejkiela, na prze-
rwę zeszli przy stanie 2-2. Druga połowa
znów rozpoczęła się od bramki dla gości,
którzy w 76 min wygrywali 4-2. Chwilę póź-
niej stoper Strażaka skierował co prawda
piłkę do własnej bramki, lecz więcej goli w
tym spotkaniu już nie padło. Rezultatem
3-4 zakończył się również kolejny mecz w
Porąbce Uszewskiej, w którym rywalem
miejscowych była Temida Złota. Rozpoczął
się on bardzo dobrze dla naszej drużyny,
która objęła prowadzenie w 2 min po bram-
ce Dariusza Łazarza. W 25 min Victoria
przegrywała jednak 1-2, zaś przed przerwą
oba zespoły strzeliły jeszcze po jednym golu
(wyrównujący na 2-2 był dziełem Piotra
Pałuckiego). W 70 min padła czwarta bram-
ka dla Temidy, a porąbczan stać było jesz-
cze tylko na trafienie Sebastiana Kubali.
Jeszcze więcej goli zobaczyli kibice obser-
wujący mecz Victorii w Niedzieliskach. Po
kwadransie gry prowadzenie objęła Koro-
na, lecz nasi piłkarze odpowiedzieli celnymi
strzałami Piotra Pałuckiego i Wojciecha
Zycha. Chwilę po wznowieniu gry po prze-
rwie było 2-2, zaś w 70 min po strzałach
Sebastiana Kubali i Wojciecha Zycha, Vic-
toria wygrywała 4-3. Ostatecznie mecz za-
kończył się jednak remisem 4-4. Niecodzien-
ny przebieg miało rozgrywane w Porąbce
Uszewskiej spotkanie ze Spółdzielcą Grab-

no. W 6 min po golach Dariusza Łazarza,
Pawła Fejkiela i Wojciecha Zycha, Victoria
prowadziła 3-0, lecz w 77 min goście dopro-
wadzili do remisu 3-3. Końcówka meczu
znów należała do miejscowych, którzy po
trafieniach Pawła Fejkiela, Piotra Pałuc-
kiego i Jonasza Nadolnika wygrali 6-3. Ty-
dzień później porąbczanie zagrali na wyjeź-
dzie z Olimpią Kąty. Nasz zespół dwukrot-
nie obejmował w tym meczu prowadzenie
(w 30 min za sprawą Wojciecha Zycha i w 75
min po golu Dariusza Łazarza), lecz osta-
tecznie zremisował 2-2 i znalazł się w bar-
dzo trudnej sytuacji. O jego degradacji prze-
sądziła porażka 1-5 poniesiona na własnym
boisku w spotkaniu z Sokołem Borzęcin
Górny. Prowadzenie objął w nim w 15 min
zespół lidera. Pięć minut przed przerwą do
remisu doprowadził Mariusz Wnętrzak,
lecz w drugiej połowie bramki zdobywali już
tylko goście. Porażką Victorii zakończył się
także ostatni mecz, w którym zagrała ona

na wyjeździe z Dunajcem Mikołajowice. W
33 min Paweł Fejkiel doprowadził co praw-
da do wyniku 2-1, lecz do przerwy Dunajec
prowadził już 4-1. W odpowiedzi na trafie-
nie Tomasza Bodury, gospodarze strzelili
jeszcze trzy gole, wygrywając 7-2.

Ocena częściowa: 2.
Ocena za cały sezon: 1+

Klasa „B”

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie

Ekipa z Biadolin Szlacheckich zakończy-
ła sezon na czwartej pozycji, powtarzając
tym samym wynik sprzed roku. Co cieka-
we, w poprzednim sezonie Start 77 lepszym
bilansem bezpośrednich spotkań wyprze-
dził Okocim, tym razem musiał zaś ustąpić
pola tej ekipie właśnie na skutek gorszego
bilansu w bezpośrednim dwumeczu. W du-
żej mierze zadecydował o tym pierwszy
mecz omawianego okresu, w którym Start
77 przegrał w Okocimiu 1-3. Srogi rewanż
za tę porażkę wzięli podopieczni trenera
Jana Kargula tydzień później, na własnym
boisku gromiąc 7-1 lokalnego rywala, Ja-
strzębia Łoniowa. W ostatnim majowym
pojedynku piłkarze z Biadolin Szlacheckich
wygrali na wyjeździe 2-1 z innym lokalnym
rywalem, Gromem Sufczyn. Komplet punk-
tów wywalczyli również w spotkaniu z Po-
gonią Biadoliny Radłowskie, przed własny-
mi kibicami zwyciężając 3-1. W tym momen-
cie nasza ekipa miała tylko punkt straty do
plasującej się na drugim – a więc dającym
awans – miejscu drużyny Orła Stróże. Nie-
stety, bezpośrednia konfrontacja tych ze-
społów rozwiała wszelkie nadzieje kibiców
Startu 77, ich ulubieńcy przegrali na wy-
jeździe aż 0-6 i odpadli z walki o prawo gry
w klasie „A”. W ostatniej kolejce zespół z
Biadolin Szlacheckich wygrał u siebie 2-1 z
Przyborowem.

Ocena częściowa: 5.
Ocena za cały sezon: 5-

Grom Sufczyn
Druga część wiosennych potyczek nie

była dla piłkarzy Gromu tak udana jak
pierwsza i zakończyli oni rozgrywki na
dziewiątym miejscu. W meczu z Porębą
Spytkowską - rozgrywanym po przerwie
spowodowanej przełożeniem pojedynku z
Arkadią Olszyny- sufczynianie przegrali
u siebie 2-3. Takim samym rezultatem,
tyle że korzystnym dla naszej ekipy za-
kończył się wyjazdowy pojedynek z Jed-
nością Paleśnica. Powrót na własne „śmie-
ci” nie był zbyt udany dla piłkarzy Gro-
mu, którzy ulegli 1-2 Startowi 77 Biadoli-
ny Szlacheckie. Bez punktów wrócili gra-
cze z Sufczyna także z wyjazdowych me-
czów z Arkadią i Okocimiem. W Olszy-
nach w zaległym spotkaniu przegrali 3-5,
trzy dni później zeszli zaś z boiska poko-

W przekroju ca³ego sezonu najlepszym pi³ka-
rzem Soko³a by³ Marcin S³upski. Ten doœwiad-
czony, 31-letni pomocnik wyst¹pi³ w 28 me-
czach i zdoby³ w nich 13 bramek oraz zano-
towa³ 8 asyst. W wewn¹trzklubowej rywali-
zacji da³o mu to zwyciêstwo w klasyfikacji
najskuteczniejszych strzelców oraz drug¹ lo-
katê – za Krzysztofem Gurgulem – wœród
asystentów.

Dla ekipy z Por¹bki Uszewskiej miniony se-
zon by³ bardzo nieudany. Jednym z niewielu
pi³karzy, którzy mog¹ mieæ po nim powody
do zadowolenia jest Pawe³ Fejkiel. Dwudzie-
stoletni napastnik zdoby³ w nim 20 bramek,
zaœ na internetowej stronie Victorii by³ jed-
nym z najwy¿ej ocenianych zawodników, ustê-
puj¹c pola jedynie Lucjanowi Zychowi oraz
Piotrowi Pa³uckiemu.

sport
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Moje pierwsze sportowe kroki

Kopanie do bramki zbudowanej z dwóch plecaków (po lekcjach) i odbijanie pi³ki do siatków-

ki na trzepaku.

Mój sportowy bohater

Ojciec - kupi³ mi pierwsz¹ pi³kê.

Pamiêtne sportowe wydarzenie z moim udzia³em

Urodzi³em siê, to by³o wydarzenie - prawie jak sportowe:)

Mój sportowy sukces

Dalej potrafiê siê bawiæ z uprawiania wszelkiego rodzaju sportów i potrafiê zara¿aæ tym

innych.

Moja sportowa pora¿ka

Jeœli ktoœ jest optymist¹ to nie ma pora¿ek.

¯ycie bez sportu

To nie ta bajka.

Ulubiona dyscyplina

Pi³ka siatkowa.

Najnudniejsza dyscyplina

Nawet szachy s¹ ciekawe, ka¿da dyscyplina ma swoich zwolenników.

SPRINTEM

Rafa³ Michalec
Funkcja, zawód, miejsce zamieszkania:

nauczyciel wychowania fizycznego

w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,

instruktor sportu na obiektach „Moje

Boisko Orlik 2012”, koordynator sportu

ds. „Gimnazjady” na terenie Gminy

Dêbno,  prezes Stowarzyszenia LKS

„WOLANIA” Wola Dêbiñska, poza tym

staram siê nauczyæ m³odych pi³karzy

„Or³a” Dêbno „czystej” rywalizacji

sportowej i zabawy z gry, mieszkam

w Woli Dêbiñskiej.

niu zaliczył Mirosław Morys, dwie bramki
zdobył Karol Ogar, po jednym golu strzelili
Dominik Hebda oraz Dominik Przeklasa.

W przekroju całego sezonu najskutecz-
niejszym strzelcem ekipy z Dębna był jed-
nak zdobywca 15 goli, Jakub Kumorek. Je-
denaście razy bramkarzy gości pokonywał
Dominik Przeklasa, w czołówce klasyfikacji
najskuteczniejszych strzelców znaleźli się
również Dawid Zydroń – 6 goli oraz Mariusz
Gicala, Mateusz Hamowski i Mirosław Mo-
rys - po 5 trafień. Jedynym zawodnikiem,
który wystąpił we wszystkich 25 meczach
sezonu (w pierwszej rundzie Orzeł wygrał z
Czarnymi Kobyle walkowerem) był Mate-
usz Hamowski.

Na koniec wymienić trzeba nazwiska
wszystkich młodych graczy, dzięki którym
w przyszłym sezonie w Dębnie gościć będą
takie firmy, jak Wisła Kraków, Cracovia
Kraków czy Sandecja Nowy Sącz. Zapraco-
wali na to: Konrad Kusion, Tomasz Rocz-
niak - Kamil Bojdo, Rafał Bojdo, Mariusz
Gicala, Dawid Gomularz, Sebastian Greń,
Michał Gurgul, Łukasz Hamowski, Mate-
usz Hamowski, Damian Hebda, Dominik
Hebda, Krystian Hebda, Dawid Koczwara,
Jakub Kumorek, Mateusz Kural, Sylwester
Macheta, Mirosław Morys, Karol Ogar, Do-
minik Przeklasa, Mateusz Rylewicz, Robert
Siemieniec, Grzegorz Urbański, Mateusz
Witek oraz Dawid Zydroń.

(T)

Na półmetku rozgrywek o mistrzo-
stwo pierwszej ligi juniorów starszych,
prowadzona przez trenera Pawła Ber-
nadego drużyna Orła Dębno zajmowa-
ła w tabeli drugie miejsce, gorszą róż-
nicą bramek ustępując Tarnovii Tarnów.

Runda wiosenna była dla niej jeszcze bar-
dziej udana. Rozpoczęła ona ją wprawdzie
od bezbramkowego remisu w Niecieczy, lecz
tydzień później młodzi piłkarze z Dębna zro-
bili bardzo duży krok w stronę awansu, gro-
miąc na własnym boisku 4-0 Tarnovię. Pod-
opieczni trenera Bernadego do końca rundy
nie przegrali już zresztą meczu (w sumie na
wiosnę zdobyli 33 punkty, odnosząc 10 zwy-
cięstw i notując 3 remisy), stąd też aktual-
nie ich rekord wynosi 19 kolejnych spotkań
bez przegranej. Historyczny, pierwszy w
dziejach klubu awans do Małopolskiej Ligi
Juniorów Starszych zapewnili sobie dębnia-
nie w drugą sobotę czerwca, kiedy to w wy-
jazdowym meczu "na szczycie" pokonali 1-0
Wolanię Wola Rzędzińska. Jedyną bramkę
w tym spotkaniu zdobył Dawid Zydroń, sku-
tecznie wykonując rzut wolny. W ostatnim
meczu sezonu, grając już "na luzie", Orzeł
udowodnił, że jego pierwsza lokata nie była
dziełem przypadku. Grając przed własną
publicznością, młodzi piłkarze z Dębna roz-
gromili 7-0 Tuchovię Tuchów, niejako msz-
cząc się w ten sposób za dotkliwe porażki (0-
6 i 0-7) z tuchowianami swoich kolegów z
pierwszej drużyny. Hat-trick w tym spotka-

Historyczny awans juniorów Or³a

ZAPREZENTUJ¥ SIÊ
W MA£OPOLSCE

nani 1-4. W przedostatniej kolejce suf-
czynianie wygrali u siebie 4-2 z Jastrzę-
biem Łoniowa. Jak się okazało były to
ostatnie punkty zdobyte przez nich w
tym sezonie, na zakończenie zostali bo-
wiem rozgromieni przez Orlika, przegry-
wając w Szczurowej aż 0-5.

Ocena częściowa: 3.
Ocena za cały sezon: 3+

Jastrz¹b £oniowa
Zespół z Łoniowej był w tym sezonie

zdecydowanie najsłabszą drużyną z naszej
gminy. Ostatecznie sklasyfikowany został
na trzynastej pozycji, wyprzedzając zamy-
kającą tabelę Jedność Paleśnica jedynie
dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich
meczów. Jedyne w tym okresie punkty
zdobyli zresztą piłkarze z Łoniowej wła-
śnie z Jednością, w dwudziestej pierwszej
kolejce wygrywając przed swoimi kibicami
4-2. Tydzień później Jastrząb uległ w wy-
jazdowym spotkaniu 1-7 Startowi 77 Bia-
doliny Szlacheckie, zaś kolejne dwa mecze
przegrał walkowerem. Najpierw na 0-3
zweryfikowano przegrany przez nasz ze-
spół 2-3 domowy pojedynek z Okocimiem
(powodem tego był występ w ekipie gospo-
darzy nieuprawnionego zawodnika), potem
nie pojechał do Szczurowej. Punktów nie
zdobyli łoniowianie również w wyjazdo-
wym meczu z Gromem Sufczyn, zakoń-
czonym wynikiem 4-2 dla rywala „zza mie-
dzy”. Na zakończenie, grając w Łoniowej
nie sprostali zaś Pogoni Biadoliny Radłow-
skie, przegrywając 0-3.

Ocena częściowa: 2.
Ocena za cały sezon: 2+

   (T)

sport
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17 lipca 2011r.

Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze w Bia-
dolinach Szlacheckich
W zawodach bior¹ udzia³ wszystkie jednostki

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z terenu gminy

Dêbno. Dru¿yny rywalizuj¹ ze sob¹ w dwóch

konkurencjach: sztafecie po¿arniczej z prze-

szkodami (w kategorii juniorów i seniorów)

oraz æwiczeniach bojowych

Organizatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno, OSP,

Dêbiñskie Centrum Kultury

24 lipca 2011 – godz. 17:00

Muzyka lata 2011 4. Festiwal na Zamku
w Dêbnie
Maria S³awek - skrzypce, Piotr Ró¿añski -

fortepian

w programie:

Robert Schumann (1810-1856) Sonata d-

moll op. 121 I  Ziemlich langsam II, Sehr

lebhaft III, Leise, einfach IV, Bewegt

Karol Szymanowski (1882-1937) Driady i Pan z

cyklu Mity na skrzypce i fortepian op. 30, Hen-

ryk Wieniawski (1835-1880) Fantazja na tema-

ty z opery „Faust” Charlesa Gounoda op. 20

31 lipca 2011 – godz. 17:00

Muzyka lata 2011  4. Festiwal na Zamku
w Dêbnie
Krzysztof Ksi¹¿ek - fortepian

w programie:

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Nokturn fis-moll op. 48 nr 2, Scherzo h-moll

op. 20, Ballada g-moll op. 23,

Franz Liszt (1811-1886) Etiuda f-moll nr 10

z Etudes d’exécution transcendante S. 139

Enrique Granados (1867-1916) El Fandango

de Candil  z cyklu fortepianowego Goyescas

Franz Liszt Tarantella g-moll z Années de

p?lerinage S. 162

7 sierpnia 2011 – godz. 17:00

Muzyka lata 2011  4. Festiwal na Zamku
w Dêbnie
Monika Korybalska - mezzosopran, Dawid Biwo

- baryton, Marta Mo³odyñska - fortepian

w programie:

Fryderyk Chopin (1810-1849) Walc Des-dur

op. 64 nr 1

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Aria

Papagena Der Vogelfänger bin ich ja  z opery

Czarodziejski flet; Duet Zerliny i Don Giovan-

niego La ci darem la mano z opery Don Gio-

vanni; Aria Figara Non pi? andrai z opery

Wesele Figara

Claude Debussy (1862-1918) Clair de lune

Gioacchino Rossini (1792-1868)  Recytatyw

i aria Isabelli Cruda sorte! ... Gi? so per

pratica z opery Cyrulik sewilski

Sergiej Rachmaninow (1873-1943) Cavati-

na Aleko z opery Aleko

George Bizet (1838-1875) Seguidilla z ope-

ry Carmen

Imre Kálmán (1882-1953) Duet Sylvy i Edwi-

na W rytm walczyka serce œpiewa –  kochaj

mnie z operetki Ksiê¿niczka czardasza

I. Kálmán Czardasz Sylvy z operetki Ksiê¿-

niczka Czardasza

Franz  Lehar (1870-1948) Duet Hanny i Da-

ni³³y Usta milcz¹, dusza œpiewa

z operetki Weso³a wdówka

21 sierpnia 2011r.

Do¿ynki Gminne w Biadolinach Szlacheckich
Plenerowa impreza o charakterze obrzêdo-

wym. G³ównym punktem imprezy jest kon-

kurs oraz „oœpiewanie” wieñca. Ka¿de so-

³ectwo z gminy Dêbno przygotowuje tradycyj-

ny wieniec ¿niwny, który prezentuje grupa

kilkunastu osób ubranych w stroje regional-

ne, bardzo czêsto towarzysz¹ im kapele lu-

dowe. Konkurs wieñca do¿ynkowego koñczy

siê wrêczeniem nagród finansowych ufundo-

wanych przez Wójta Gminy Dêbno. Ostatnim

elementem do¿ynek jest koncert zespo³u a

po nim zabawa taneczna na wolnym powie-

trzu.

Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,

Urz¹d Gminy Dêbno, So³ectwa Per³y i Biado-

lin Szlacheckich

28 sierpnia 2011r.

Letnie Spotkania przy Winie
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,

Zamek w Dêbnie

 

18 wrzeœnia 2011r.

Europejskie Spotkania Rycerskie w Dêbnie
Wydarzenie kulturalne realizowane w ra-

mach projektu „Jesieñ œredniowiecza -

wiosna renesansu – cykl wydarzeñ kultu-

ralno naukowych”. Na zamku w Dêbnie

spotkaj¹ siê grupy rycerskie nawi¹zuj¹ce

do okresu koñca XV i pocz¹tku XVI wieku.

Rekonstrukcyjne grupy rycerskie bêd¹ po-

kazywaæ swoje umiejêtnoœæ zgodnie z okre-

œlonym scenariuszem imprezy. Organiza-

torzy: Muzeum Okrêgowe w Tarnowie,

Dêbiñskie Centrum Kultury

Patronat: Marsza³ek Województwa Ma³opol-

skiego, Starosta Powiatu Brzeskiego, Wójt

Gminy Dêbno

Zespó³
Interdyscyplinarny
przeciw przemocy

Na II Sesji Rady Gminy Dębno w
dniu 11 marca 2011r przyjęto uchwa-
łę w sprawie „trybu i sposobu powo-
ływania i odwoływania oraz szczegó-
łowych warunków funkcjonowania
Zespołu Interdyscyplinarnego, w
którym jest mowa w art. 9a ust. 15
ustawy o przeciwdziałaniu przemo-
cy  w rodzinie”.

Zespół Interdyscyplinarny ma być narzę-
dziem skutecznej walki z przemocą w ro-
dzinie. W skład zespołu wejdą m.in. pra-
cownik socjalny, przedstawiciel gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, przedstawiciele różnych służb w
tym policji, ochrony zdrowia i oświaty.

Zadania swoje wykonywać będą w ra-
mach dotychczasowych obowiązków służ-
bowych związanych z wykonywaną pracą.
Koordynacja organizacyjno-techniczna
działań zespołu spoczywa na Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno.

Zadaniem Zespołu będzie m.in. diagno-
zowanie problemu, inicjowanie interwen-
cji, opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach. Chodzi o
to aby ofiara przemocy nie była odsyłana
od jednego urzędnika do drugiego oraz aby
nie była narażona na powtarzanie trau-
matycznych przeżyć, co często prowadziło
do wycofania się jej, zanim ruszyła fak-
tyczna pomoc.

Teraz ofiara przemocy będzie miała
komfort współpracy z doraźną grupą ro-
boczą, dobrze znającą jej sytuację i opty-
malną do rozwiązania aktualnych proble-
mów.

Rozwiązanie takie skróci procedury w przy-
padku np. kierowania sprawy do sądu, bo
wszelkie opinie, wnioski będzie opracowywał
zespół, a nie każdy specjalista osobno.

Już została przeprowadzona akcja pro-
mująca walkę z przemocą i opracowana
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej lista miejsc, do których mogą zwracać
się ofiary.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej działa Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie. Dyżury w Punkcie odbywają
się dwa razy w tygodniu: w każdy wtorek
od 12 do 14 pełnią dyżur dzielnicowy i pra-
cownik socjalny, czwartek od 16-18 pełnią
dyżur prawnik, psycholog i pracownik so-
cjalny /pomoc udzielana jest bezpłatnie/
Punkt znajduje w Urzędzie Gminy Dębno
pok. nr 6, nr telefonu: 607-107-775.

Z obserwacji pracowników socjalnych
wynika, że ofiary coraz odważniej decy-
dują  się walczyć o swoje prawa i powrót do
normalnego życia. Niestety ich liczba wciąż
rośnie.

Materiał przygotowany przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębnie

informator



29lipiec - sierpieñ 2011, ¯ycie Gminy Dêbno

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

Czas
alergików

Okres wakacji to dla niektórych czas wy-
poczynku, kąpielisłonecznych, buszowania w
lesie i nad wodą,ale dla alergików bez odpo-
wiedniego leczenia to czas największego kon-
taktu z tym co nas uczula - alergenem. Może
nim być wszystko, z czym mieliśmy kontakt
w przeszłości i w konsekwencji doszło do
uczulenia.

Objawy alergii często od razu są zauwa-
żalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru
siennego czy alergicznej astmy. Mogą poja-
wić się niemal natychmiast po zadziałaniu
alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z
nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wca-
le nie muszą jednoznacznie wskazywać, że
osoba jest uczulona na daną substancję czy
czynnik.

Objawy często mylone są z przeziębieniem
np. wodnisty katar i kichanie czy świszczący
oddech. Tymczasem na alergię mogą wska-
zywać: katar, zatkany nos, napady kichania,
zapalenie spojówek, nawracające zapalenia
oskrzeli, objawy duszności, kaszel bez cech
ostrej infekcji, swędzące zmiany skórne,
nawrotowe infekcje górnych dróg oddecho-
wych.

Nie należy też zapominać o alergii na uką-
szenia owadów, które w skrajnych wypad-
kach mogą być śmiertelne.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę po
ukąszeniu, to duszność, opuchlizna, mrowie-
nie w obrębie jamy ustnej i języka, obrzęk
twarzy, powiek. W takich przypadkach nale-
ży niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Pomocy lekarskiej wymagają też swędzące
zmiany skórne podobne do poparzenia przez
pokrzywę na całym ciele. Oba przypadki wy-
magają podawania leków drogą dożylną.

Alergii nie nalezy lekceważyć. Obecnie do-
stępne są wprawdzie w aptekach leki bez re-
cepty, ale należy pamiętać, że gdy objawy
choroby nie ustępują, należy zgłosić się do
lekarza. Objawy mogą być zbyt intensywne
lub możemy mieć do czynienia z inną cho-
robą!

Życzę udanych wakacji bez katarów, ki-
chania i wysypek alergicznych.

zdrowie
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Rzuæmy coœ na grilla
Składniki: 4 steki po 200 g ,

400 g świeżych szparag , 200 ml
śmietany 34% , pieprz cytrynowy
oraz sól , 100 g masła , ćwiartkę cy-
tryny , 150 ml wina białego, zioła w
których marynujemy mięso.

Do oliwy dodajemy rozmaryn,
tymianek, koperek oraz pieprz cy-
trynowy. Tak przygotowaną ma-
rynatą zalewamy mięso i wkłada-
my do lodówki na około dwie go-
dziny. W tym czasie przygotowu-
jemy sos z masełka, śmietany, bia-

łego wina, doprawiamy sos również
pieprzem cytrynowym oraz solą. Po
zamarynowaniu steków, grillujemy
je z obu stron. Przygotowane szpa-
ragi również wrzucamy na grilla by
je delikatnie opiec. Układamy na ta-
lerzu w odpowiedniej kolejności. Na
szparagę kładziemy mięso i polewa-
my to wszystko przygotowanym wcze-
śnie j  sosem.  Na samym końcu
wszystko skrapiamy sokiem z cytry-
ny. Podajemy to najlepiej z pieczo-
nym ziemniakiem. Surówki według
uznania. Smacznego.

Wioletta Drelicharz, mieszkanka
Maszkienic, pracuje w Pizzerii
Exclusive w Dêbnie

Podsumowanie zajêæ
w Dêbiñskim Centrum Kultury

B jak balet
Rodzice przyglądający się umiejętnościom dzieci podczas

odbywającego się pod koniec roku szkolnego podsumowania
zajęć prowadzonych w Dębińskim Centrum Kultury, z bale-
towych umiejetności swoich dzieci mogli być zadowoleni.
Młode baletnice zaprezentowały podstawowe kroki baleto-
we i ćwiczenia przy poręczy (m.in.: pas de deus, plis, port de
bras, allegro, arabesque, attitude, battement), a następnie
w rytm muzyki przedstawiły układy taneczne dostosowane
do możliwości grup wiekowych.

P jak plastyka
W trwających od września ubiegłego roku do czerwca br. zaję-

ciach wzięło udział ponad 30 osób. W finale mieli okazję pokazać,
czego się nauczyli. Wyszło na tyle dobrze, że w holu można było
urządzić specjalną wystawę prac uczestników zajęć. Do zaoferowa-
nia mieli wiele technik, bo w trakcie zajęć stosowali m.in. rysunek
węglem, pastelami, kredkami, malowanie na szkle, kamieniach, płót-
nie, rzeźbę w glinie, lepienie z masy solnej.

F jak fotografia
Było trochę teorii i sporo prak-

tyki. Fotrograficzną wiedzę po-
głębiano co poniedziałek zdoby-
wając wiedzę m.in. z zakresu hi-
storii, teorii i praktyki fotogra-
fii, poznając zasady działania apa-
ratów fotograficznych. Podczas
plenerów  fotograficznych w Ja-
stwi, Dębnie, Lipnicy Murowa-
nej można było zweryfikować
swoją wiedzę o kompozycji i ka-
drowaniu. Sądząc po sukcesach
w konkursach nie jest z nią źle.
Laury zdobywali przecież: Mał-
gorzata Baczyńska, Dominika
Góral i Piotr Bączek.

M jak muzyka
Koncertem w sali zamku w

Dębnie zakończono trwające
10 miesięcy zajęcia w ramach
ogniska muzycznego. Skorzy-
stały z nich 32 osoby, który
uczyły się gry na gitarze, pia-
ninie i perkusji. Rodzice i ro-
dzeństwo popisów swoich naj-
bliższych sluchało nie tylko z
uwagę, ale i z przyjemnością.
Naocznie mogli się przekonać,
że w taką edukację warto in-
westować.

rozmaitoœci
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CZ£OWIEK
N U M E R U Renata Szpak

T E S T
Z ¯YCIA

Stanis³awa Greñ
Wiek: Adekwatny do wygl¹du.:)

Wykszta³cenie: wy¿sze - pedagogika

na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Miejsce pracy: Szko³a Podstawowa

w £oniowej
Rodzina: m¹¿ Zbyszek, syn Sebastian

(19 lat) i trzy córki: Joanna (19 lat),

Anna (17 lat) i Kinga (14 lat).

Samochód: Nissan Micra, który

osi¹ga bezpieczne prêdkoœci, zw³asz-

cza, gdy ja jestem kierowc¹. :)

Z natury jestem…
mi³a i wra¿liwa, z optymizmem patrzê w przy-

sz³oœæ.

Mam s³aboœæ do…
mojego mê¿a, na którego zawsze mogê li-

czyæ!

Moja pasja to…
podró¿e w nieznane, chocia¿ nie zawsze od-

leg³e zak¹tki  i tak¿e sporty ekstremalne,

których osobistym instruktorem jest mój

m¹¿. :)

Moja pierwsza mi³oœæ…
Wielu kolegów chcia³o ni¹ byæ , ale tym szczê-

œciarzem jest od 23 lat m¹¿… :)

Mój pierwszy cenny przedmiot…

Wymarzone bia³e gumiaczki, które dosta³am

od Miko³aja, gdy by³am jeszcze w przedszko-

lu :)

¯yciowe osi¹gniêcie…
Bez w¹tpienia kochaj¹ca rodzina i praca,

aczkolwiek mam nadziejê, ¿e wiele jeszcze

osi¹gnê.

¯yciowa pora¿ka…
Jak to w ¿yciu bywa, czasami s¹ gorsze dni,

ale ¿aden nie by³ ¿yciow¹ pora¿k¹ i wierzê,

¿e nic takiego siê nie zdarzy.

Moje najwiêksze marzenie…

Mam wiele marzeñ, a jednym z nich jest

odpoczynek z ca³¹ rodzin¹ na wyspie Mauri-

tius po³o¿onej w po³udniowo-zachodniej czê-

œci Oceanu Indyjskiego.

Moja ulubiona lektura…
Poniek¹d zwi¹zana jest z pasj¹ mojego mê¿a

,,Zanurzeni w wielki b³êkit’’ Pipina Ferrera-

sa – niezwyk³a opowieœæ o mi³oœci i pasji w

g³êbinach oceanu.

Moja praca…
Jest moim powo³aniem , od 23 lat pracujê w

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Paw-

³a II w £oniowej z najm³odszymi dzieæmi, któ-

rych nauczanie i osi¹gniêcia traktujê jako

swój osobisty sukces, kieruj¹c siê s³owami

Mesesa Mendelssohna
 ,,Szukaæ prawdy, kochaæ piêkno,

Chcieæ dobra, czyniæ najlepsze

 - to zadanie i cel cz³owieka’’.

w rolę sekretarza zarządu i od razu ostro
zabrała się do roboty. Pierwsza idea - oca-
lenie ginącego rzemiosła - przerodziła sie
w cykliczną imprezę „Święto łopołki”. Fe-
styn, którego przewodnim motywem była
prezentacja rękodzieła i rękodzielników,
okazał się w Łonoiwej strzałem w dzie-
siątkę. Już druga edycja przyciągnęła
prawdziwe tłumy, a kolejna była impreza
dwudniową. Poza zabawą znalazło się
miesjce także na zajęcia warsztatowe, a
o unikatowym sposobie wikliniarstwa
znanym tylko na terenie gminy Dębno
udało się nakręcić materiał filmowy. Dla
znawców tematu okazał się on na tyle
sugestywny, że ostatni „łopołcorz” Józef
Gawlik z Łoniowej otrzymał zaproszenie
do udziału w międzynarodowym konkur-
sie wikliniarskim w Nowym Tomyślu.

Festyn poza walorami rozrywkowymi i
edukacyjnymi zdaje się odgrywać także
ważną rolę społeczną. W przygotowanie
imprezy włączyły się także inne organi-
zacje działające w Łoniowej takie jak OSP
czy Koło Gospodyń Wiejskich. Wspólna
praca pozwala na integrację środowiska i
efektywność większą niżby wynikało z
możliwości finansowych. Pieniądze to od
zawsze główny problem wszystkich orga-
nizacji pozarządowych, a sposób ich pozy-

Od trzech lat przekonuje się na
własnej skórze, że społeczna działal-
ność wymaga zaangażowania nie
mniejszego niż zawodowa praca.
Mieszkańcy gminy mogą być zadowo-
leni, bo od trzech lat korzystają z
owoców tej pracy.

Renata Szpak prowadzeniem organiza-
cji pozarządowej zajęła się po trosze z
przypadku, po trosze zkonieczności.
Pierwsze szlify zdobywała już jako tan-
cerka w zespole „Łoniowiacy”, w którym
spędziła kilkanaście lat. Po podjęciu się
roli matki na taniec nie było już tyle miej-
sca, ale z „Łoniowiakami” wcale się nie
rozstała. Jeszcze jako tancerka zajmowa-
ła się logistyką: organizowała wyjazdy,
dbała o stroje dla tancerzy, brała na sie-
bie załatwianie formalności.

Koledzy i koleżanki najwyraźniej do-
strzegli jej organizacyjne talenty, bo po
zaprzestaniu działalności scenicznej, za-
proponowali pani Renacie utworzenie or-
ganizacji, w której mogliby prowadzić dzia-
łalność społeczną nie tylko związaną z
zespołem, ale na rzecz wszystkich miesz-
kańców.

Od słowa do słowa w 2008 roku powsta-
ło Stowarzyszenie Folklorystyczne
„Łoniowiacy”. Renata Szpak wcieliła się

skiwania to dla nich prawdziwa gehenna.
O byle tysiąc czy dwa tysiące trzeba na-
biegać się, nachodzić i wypełniać rozbu-
dowane formularze, a potem rozliczać się
szczegółowo. Gdyby nie radość uczestni-
ków festynu albo wycieczek oragnizowa-
nych dla dzieci, to by się pewnie człowie-
kowi wszystkiego odechciało. Ale Renata
Szpak nie ma wątpliwości, że właśnie dla
takich obrazków warto.

(p)

na serio i na luzie
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