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druga strona ¿ycia

NA PLUS

NA MINUS

Organizatorzy kolejnej kwesty prowa
dzonej na cmentarzu w Dębnie oraz

mieszkańcy, którzy swoją hojnością nadali
tej inicjatywie sens. Mamy tym sposobem
dowód na to, że bezinteresowna działalność
wciąż jest w gminie żywa, a charytatywne
idee trafiają tu na podatny grunt mierzony
konkretnym efektem finansowym. Oby ta
inicjatywa znajdowała jak najwięcej naśla-
dowców.

Uczestnicy konkursu „Moja wieś jest
piękna i czysta”, których z roku na

rok przybywa. Efekty są widoczne gołym
okiem. Wystarczy przejechać się przez gmi-
nę, żeby zauważyć zupełnie inne otocze-
nie. Zamiast dziko rosnącej trawy mamy
coraz częściej wypielęgnowane trawniki,
zamiast porozrzucanych bez ładu i składu
maszyn rolniczych i nieużywanych narzę-
dzi widzimy starannie urządzone ogródki,
altanki i pergole. Niby ten sam świat, ale
jednak wyraźnie ładniejszy.

Sołtysi i uczestnicy zebrań wiejskich,
którzy bardzo serio potraktowali fun-

dusz sołecki zgłaszając całą gamę propozy-
cji dotyczących celów, na jakie powinny być
przeznaczone pieniądze wiejskie. Dobrze to
świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w
samorządność.  O ile tak dalej pójdzie, to o
brak pomysłów na rozwój gminy w przy-
szłości chyba nie trzeba się będzie martwić.

Mieszkańcy Łysej Górzy, którzy
przez lata nielegalnie korzystali z

kanalizacji.  Sprawa wyszła na jaw przypad-
kowo, ale sam proceder przypadkowy już nie
był. Jak się okazało Zakład Usług Komunal-
nych okradany był przez kilka lat. Wypada
mieć nadzieję, że twórcom nielegalnych przy-
łączy jest dzisiaj zwyczajnie wstyd.

Osobnicy, którzy wciąż korzystają z
nieczynnego już wysypiska śmieci w

Maszkienicach. Pod osłoną nocy wywożą
tam to, co nazbierało się im koło domów i
zapewne są przekonani o swoim wielkim
sprycie, który pozwala im zaoszczędzić na
wywożeniu odpadów. Faktycznie swoimi
„biznesowymi pomysłami” wywołują jedy-
nie uczucie zażenowania.
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Daria Kukla i Olga Gurgul,
uczennice Zespołu Szkół w
Porąbce Uszewskiej, zostały
laureatkami konkursu
„Mały – Wielki Wynalazca” ,
którego organizatorem byli:
Fundacja im. Jana Szczepa-
nika  oraz Zespół Szkół Ogól-
nokształcących I Technicz-
nych im. Jana Szczepanika w
Tarnowie.  Daria Kukla zaję-
ła II miejsce, a Olga Gurgul
była trzecia.

Konkursowe zadanie polegało
na wykonaniu opisu i projektu
urządzenia przyszłości , „które
spełni wymogi przyszłej techni-
ki (…),rozwiąże problemy ludz-
kości”. Rywalizacja odbywała się w ramach
edycji Małopolskiej Nocy Naukowców w bu-
dynku Wyższej Szkoły Zawodowej – w Tar-
nowie. Uczennice ze szkoły w Porąbce
Uszewskiej poradziły sobie w niej bardzo
dobrze. Daria miała pomysł na mikroproce-
sor, który będzie odczytywał myśli człowie-
ka nie będącego w stanie mówić, a następ-
nie przekazywał komunikaty do urządze-
nia typu telefon komórkowy na zasadzie

łym województwie jest około 2 tys. sołty-
sów.

O zwycięstwie danego sołtysa w konkur-
sie decyduje szereg czynników. Podstawo-
we kryteria brane pod uwagę to: inwestycje
zrealizowane w sołectwie z inicjatywy soł-
tysa, współpraca z samorządem gminnym,
współpraca z mieszkańcami, inicjatywy lo-
kalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w
tym kultura i promocja.

Wniosek o nagrodzenie sołtysa składa
gmina, a wójt dodaje do wniosku swoją opi-
nię o sołtysie. Najlepszego sołtysa woje-
wództwa wybiera komisja konkursowa skła-
dająca się z członków zarządu Małopolskie-
go Stowarzyszenia Sołtysów oraz przedsta-
wiciela Województwa Małopolskiego.

(g)

Roman Sacha z Łysej Góry zajął trze-
cie miejsce w konkursie na Najlepsze-
go Sołtysa w Małopolsce 2010. Zwycię-
żył Grzegorz Krawczyk, sołtys Lacho-
wic w gminie Stryszawa (pow. suski),
który odebrał nagrodę główną, czyli
czek na 50 tys. zł.

Konkurs na najlepszego sołtysa jest or-
ganizowany każdego roku wspólnie przez
Województwo Małopolskie oraz Małopolskie
Stowarzyszenie Sołtysów. Województwo
funduje nagrodę główną w wysokości 50 tys.
zł. Pieniądze zasilają budżet gminy, z której
wywodzi się zwycięski sołtys i mają być w
całości przeznaczone na inwestycje w jego
miejscowości.

Roman Sacha po raz kolejny bardzo moc-
no zaznaczył swoją obecność w tej rywaliza-
cji zajmując miejsce w ścisłej czołówce. Na
drugim miesjcu sklasyfikowano dwóch soł-
tysów, a trzecie miejsce na podium zajęło
wspólnie sześciu sołystów. W sumie w ca-

Sukces uczennic

W czo³ówce so³tysów

esemesów. Opiekun chorego tym sposobem
mógłby na bieżąco odbierać komunikaty i
reagować na potrzeby chorego. Olga opra-
cowała natomiast ideę statku poruszające-
go się za pomocą energii słonecznej.

Laureatki konkursu wróciły do Porąb-
ki Uszewskiej z nagrodami rzeczowymi i
doświadczeniami medialnymi. O swoim
sukcesie opowiadały na antenie radia RDN
Małopolska.
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as Grzegorz Brach, Wójt gminy Dêbno
Tak wysokie miejsce Romana Sachy
nie dziwi. To człowiek z inicjatywą,
nie rezygnuje z pomysłu  nawet wtedy,
gdy zostaje z nim sam. Bywa uparty,
potrafi na nowo przekonać innych do 
realizacji własnego pomysłu.

Sołtys
Roman
Sacha

ponownie
zasłużył na

miejsce
wśród

najlepszych.
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emocji. W tym kontekście wymagać będzie
zapewne poważnego namysłu i porządnej
analizy ekonomicznej, by ewentualne de-
cyzje nie niosły ze sobą nazbyt dotkliwych
konsekwencji społecznych.

Naturalną koleją rzeczy w pierwszym
rzędzie trzeba się będzie pochylić nad kosz-
tami związanymi z edukacją. Odpowiedzi
będzie pewnie wymagało pytanie, czy
utrzymywanie gimnazjum i szkoły podsta-
wowej w Łysej Górze w dwóch różnych
budynkach i jako dwie różne jednostki, to
w tej sytuacji dobre rozwiązanie? Tech-
nicznych przeszkód dla prowadzenia obu
szkół w ramach jednej struktury i w jed-
nym budynku raczej nie ma. Analiza eko-
nomiczna winna pokazać , czy i o ile takie
rozwiązanie jest tańsze od modelu obowią-
zującego dotąd.

Pod lupę samorząd weźmie zapewne tak-
że koszty związane z utrzymaniem porząd-
ku i czystości w szkołach oraz wydatki zwią-
zane z zapewnieniem dzieciom posiłków w
szkołach. Przykłady innych gmin, w któ-
rych tego rodzaju usługi świadczą firmy ze-
wnętrze, pokazują, że można to robić ta-
niej. Pod dyskusje poddane mogą być rów-
nież zasady funkcjonowania zakładu ko-
munalnego. I w tym przypadku uprawniają
do tego doświadczenia innych samorządów,
które w miejsce zakładów komunalnych
utworzyły spółki prawa handlowego ze stu-
procentowym udziałem gminy samodziel-
nie dbające o stan swojej kasy bez ogląda-
nia się na wsparcie z budżetu gminy.

Lepiej nie zwlekaæ
Teoretycznie gmina nie musi wprowa-

dzać żadnych zmian, bo formalnie nikt jej
do tego nie zobowiązuje. Zwłoka byłaby jed-
nak odkładaniem rozwiązania problemu w
czasie i narażaniem się w przyszłości na
konieczność wykonywania bardziej dra-
stycznych ruchów. Brak decyzji zmierzają-
cych do wypracowania nadwyżki operacyj-
nej w przyszłym roku, może skutkować
inwestycyjną niemocą w latach kolejnych,
a tego mieszkańcy chyba by nie chcieli.

(gp)

gnacją, a nawet recesją. Bazowanie wyłącz-
nie na dochodach własnych w przypadku
małych gmin, do których zalicza się także
gmina Dębno, bardzo mocno ograniczy moż-
liwości inwestycyjne, a dostępne w fundu-
szach zewnętrznych środki mogą być dla
gminy z przyczyn formalnych nie do wyko-
rzystania.

Lekarstwem dobry bud¿et
Niezbyt optymistycznego scenariusza

można jednak uniknąć przygotowując budżet
na rok 2012 pod kątem wypracowywania nad-
wyżki finansowej. Generalnie można ten cel
osiągnąć na dwa sposoby. Z jednej strony trze-
ba poszukać możliwości zwiększenia docho-
dów, z drugiej trzeba rozważyć ograniczenie
wydatków.

Zwiększenie dochodów to dla gminy nie
lada wyzwanie, bo jakichś szczególnych re-
zerw nie widać. Najprostsze i najbardziej na-
rzucające się rozwiązania to sprzedaż mienia
komunalnego oraz podniesienie podatków.
Zarówno jedno jak i drugie nie jest wolne od
wad. Wyprzedaż majątku w pośpiechu może
narazić gminę na straty, a podwyżka podat-
ków niesie ze sobą koszta społeczne. Nie ule-
ga jednak wątpliwości, że rozwiązania te trze-
ba poddać pod publiczną dyskusję, a ostatecz-
ne decyzje będą podejmować radni.

W grę wchodzi wreszcie pozyskanie inwe-
storów, ale tu zysków spodziewać się można
raczej w dalszej perspektywie. Dziś inwesto-
rzy szukają raczej zwolnień podatkowych i
oczekiwanie, że zechcą na terenie gminy lo-
kować swoje interesy bez szansy na ulgi, jest
raczej naiwne. Gdyby jednak oddano im tere-
ny na preferencyjnych warunkach, to korzy-
ści można by upatrywać w zatrudnieniu lu-
dzi, których podatek dochodowy w części po-
wróciłby do gminnej kiesy podobnie jak i część
podatku dochodowego płaconego przez za-
rejstrowane tu firmy.Kłopot tylko w tym, że
na razie pukania inwestorów do gminnych
drzwi, nie słychać.

Gdzie szukaæ oszczêdnoœci?
Ograniczenie wydatków to wprawdzie te-

mat znany od lat, ale zawsze budzący sporo

Konstruowanie bud¿etu gminy Dêbno
na 2012 rok bêdzie wymaga³o od
samorz¹dowych w³adz szczególnego
namys³u. Wobec wejœcia w ¿ycie
nowych przepisów wywieraj¹cych na
samorz¹dach presjê wypracowania tzw.
nadwy¿ki operacyjnej, konieczne stanie
siê zapisanie w bud¿ecie wy¿szych
dochodów bie¿¹cych od wydatków
bie¿¹cych. Na papierze zrobiæ to pewnie
³atwo, ale w praktyce to zadanie mo¿e
byæ bardzo trudne.

Dzisiaj zasady regulujące politykę finansową
gmin są jasne i jednakowe dla wszystkich.
Wskaźnik zadłużenia gminy nie może prze-
kroczyć 60 procent dochodów, a kwoty prze-
znaczone na obsługę zadłużenia nie mogą być
wyższe niż 15 procent dochodów w danym roku.
Niektórzy na takie regulacje narzekali twier-
dząc, że blokują one rozwój samorządów sil-
nych finansowo, które bez trudu poradziłyby
sobie z większym zadłużeniem. Dla mniejszych
gmin z kolei tak określony pułap bywa trudny
do udźwignięcia. Stąd propozycja zmian zmie-
rzająca w kierunkiu indywidualnego ustalania
wskaźnika zadłużenia dla każdej gminy. Jego
wielkość ustalana będzie na podstawie wyni-
ków finansowych uzyskanych w najbliższych
latach, a nowe uregulowania wejdą w życie od
2014 roku.

Co to oznacza w praktyce dla gminy
Dêbno?

Mniej więcej tyle samo, co dla innych gmin
czyli konieczność wypracowania nadwyżki
operacyjnej w najbliższych latach po to, by w
2014 roku uzyskać wskaźnik zadłużenia po-
zwalający sięgać po kredyty potrzebne np. po
to, by mieć wkład własny w razie korzysta-
nia z dofinansowania do inwestycji ze źródeł
zewnętrznych. Im mniejsza będzie nadwyż-
ka operacyjna, tym mniej kredytów będzie
można brać. W skrajnych wypadkach gmina
może być w ogóle pozbawiona możliwości za-
ciągania kredytów, co grozi gospodarczą sta-

Oszczêdzanie i szukanie nowych Ÿróde³ dochodu

Finansowe dylematy
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Kompleksowa
modernizacja

W przyszłym roku mniej
więcej o tej porze powinien
zakończyć się remont drogi
prowadzącej przez Jastew
do krajowej „czwórki”.  Po-
zwoli na to dofinansowanie
uzyskane przez gminę Dęb-
no w ramach Narodowego
Programu Odbudowy Dróg
Lokalnych zwanego popu-
larnie „schetynówką”.

Zgodnie z  ideą programu z puli
przenaczonej na jego realizację
można finansować modernizację
dróg, które łączą drogi powiato-
we z krajowymi. W przypadku
drogi w Jastwi warunek ten jest
spełniony. Z jednej strony moż-
na nią dojechać do „czwórki”, z
drugiej do drogi powiatowej w
Porąbce Uszewskiej.

W sumie odcinek przeznaczo-
ny do remontu ma ponad 1400
metrów, a wartość inwestycji
szacowana jest na blisko 520 tys.
zł. Dofinansowanie po zmianie
zasad dotąd obowiązujących przy
tego typu inwestycjach może
wynieść tylko 30 procent. W tym
przypadku oznacza to wsparcie
budżetu gminy kwotą 156 tys. zł.

Po ogłoszeniu listy rankingo-
wej wniosków w tej sprawie
przygotowanych przez samorzą-
dy, można być optymistą. Wnio-
sek gminy Dębno znalazł się na
siódmym miejscu listy, na której
znajdują się w sumie  44 pozycje.
Przyznano  mu 21,5 pkt na 25
możliwych, co w praktyce ozna-
cza, że pieniądze są na wycią-
gnięcie ręki. Po formalnej decy-
zji w tej sprawie samorząd bę-
dzie mógł ogłosić przetarg na
wykonanie prac. Powinno to
nastąpić już w przyszłym roku.
Umowa z wykonawcą ma być
podpisana w marcu 2012 roku, a
zakończenie prac przewidywane
jest w połowie listopada przyszłe-
go roku.

(gp)

efekcie ma zminimalizować negatywne oddziaływanie zlikwido-
wanego składowiska na środowisko naturalne. Proces ten jest nie
tylko kosztowny, ale i długotrwały. Zakłada się, że w przypadku
Maszkienic potrwa pięć lat. W finale cały teren zostanie obsadzo-
ny drzewami, co powinno umożliwić jego integrację z otoczeniem.

Od chwili zamknięcia składowiska w Maszkienicach odpady
wytwarzane na terenie gminy są odbierane przez wyspecjalizowa-
ne firmy i wywożone na wyspisko w Tarnowie-Krzyżu.

Około 350 tys. zł wydano dotychczas z budżetu gminy
na rekultywację zamkniętego wysypiska śmieci w Masz-
kienicach. Całkowite wydatki z tym związane będą znacz-
nie większe, bo rekultywacja przewidywana jest na okres
pięciu lat.

Wysypisko definitywnie zamknięto w ubiegłym roku, bo możli-
wości składownia tam odpadów zostały wyczerpane. W ślad za
tym gmina została zobowiązana do rekultywacji terenu, która w

Kosztowna rekultywacja wysypiska

Zwyciêskie pierogi
Pierwsze miejsce w konkur-
sie kulinarnym podczas
I Miêdzygminnego Przegl¹du
Rêkodzie³a Artystycznego
i Kulinarnego w Porêbie
Spytkowskiej zajê³o Ko³o
Gospodyñ Wiejskich „W³o-
œcianki” w £oniowej.
W rywalizacji odbywajaæej
siê kilka dni póŸniej
w ramach Przegl¹du 
Dorobku Artystycznego i
Kulinarnego Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Marcinkowi-
cach „W³oœcianki” zas³u¿y³y
na trzecie miejsce.

W Porębie Spytkowskiej pod-
niebienia jurorów podbiły piero-
gi kudłacze. Przegląd odbywał
się w drugiej połowie września.
Towarzyszyły mu warsztaty z
bibułkarstwa, prowadzone przez
Marię Karaś z Poręby Spytkow-
skiej. Uczestniczyło w nich 20
pań reprezentujących koła go-
spodyń wiejskich z sześciu gmin.
W trakcie zajęć wykonywano
m.in.  kwiaty i stroiki z bibuły.

W Przeglądzie  Dorobku Ar-
tystycznego i Kulinarnego Kół
Gospodyń Wiejskich w Marcin-
kowicach reprezentantki
Łoniowej uczestniczyły już po
raz trzeci. W tym roku prezen-
towały  scenkę „Narodziny w
jarmark”, żurek serwatkowy,

dwie piosenki wykonywane a
capella oraz pająka z bibuły,
grochu i słomki. Podsumowa-
nie punktów uzyskanych w
każdej z tych kategorii pozwo-
liło kołu z Łoniowej zająć trze-
cie miejsce.

(n)
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Biblioteka bardziej komfortowa

remontowana, a standard oferowany czy-
telnikom mocno odbiegał od warunków
uznawanych dzisiaj za spełniające odpo-
wiednie wymagania.

Po remoncie sytuacja zmieniła się rady-
klanie. Czytelnicy mają dziś do dyspozycji
toaletę, dla pracowników wygospodarowa-
no pomieszczenia socjalne. Odnowiono dwie
sale dla czytelników. W każdej wymalowa-
no ściany, wymieniono też oświetlenie, a w
sali wyposażonej w stanowiska kompute-
rowe wybito także dodatkowe okno, by w
dzień w pomieszczeniu było jaśniej. Dawną
kotłownię wykorzystano na powiększenie
powierzchni biblioteki o dodatkową salę,

- Teraz mamy naprawdê œwietne
warunki - cieszy siê Danuta £azarz,
kierownik Gminnej Biblioteki w
Por¹bce Uszewskiej. Po przeprowa-
dzonym przed kilkoma miesi¹cami
kompleksowym remoncie pomiesz-
czeñ biblioteki, dziœ czytelnicy w
pe³ni korzystaj¹ ju¿ z podwy¿szonego
standardu.

Biblioteka znajdująca się we wspólnym
z przedszkolem budynku, od lat nie była

która jest przydatna przy okazji organizo-
wanych tu szkoleń i konferencji. Bibliote-
ka na tę okoliczność dysponuje także sprzę-
tem multimedialnym umożliwiającym pre-
zentację materiałów na większym ekranie.

Do pełni szczęścia brakuje jedynie no-
wego wyposażenia. Dziś książki poukła-
dane są na starych regałach, a czytelnicy
korzystają z wysłużonych krzeseł i sto-
łów. Niewykluczone jednak, że i to uda
się wkrótce zmienić. - Jest nadzieja, że
samorządowe władze rozumiejąc nasze
potrzeby, wygospodarują jakieś środki w
budżecie - podsumowuje Danuta Łazarz.

(gp)

Szesnaście tysięcy złotych
z budżetu Gminy Dębno
przeznaczono dla należących
do Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego jedno-
stek OSP w Dębnie i w Łonio-
wej. Pieniądze te pozwolą
wyposażyć jendostki w nie-
zbędny sprzęt ratowniczy.

Obie jednostki znajdując się w
Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym są zobowiązane
zgodnie z wymaganiami ustawo-
wymi, posiadać odpowiedni
sprzęt ratowniczy. W przypad-
ku jednostki z Dębna w związ-
ku z upływem okresu obowią-
zywania certyfikatu dopuszcza-
jącego posiadany sprzęt do eks-
ploatacji, konieczna stała się

wymiana części osprzętu. Ko-
menda Główna Ochotniczych
Straży Pożarnych przyznała
jednostce dofinansowanie na za-
kup  kompletu węży hydraulicz-
nych do sprzętu ratownictwa
drogowego oraz dwóch apara-
tów oddechowych w wysokości
50 procent ich wartości. Resztę
kosztów z tym związanych czyli
12,5 tys. zł pokryje, zgodnie z
przyjętą uchwałą Rady Gminy w
Dębnie, budżet gminy.

Radni podjęli także decyzję o
wsparciu jednostki z Łoniowej.
W tym przypadku pieniądze w
wysokości 3,5 tys. zł zostaną
przeznaczone na zakup dwóch,
brakujących aparatów tleno-
wych.

(pg)

aktywnych mieszkańców
gminy. - Na zebraniach sołec-
kich zawsze był obecny i wiele
razy ubolewał, że frekwencja
jest niewysoka. Mówił nawet,
że kto na zebrania nie cho-
dzi, nie ma prawa potem na-
rzekać, że w sołectwie cze-
goś zaniechano - relacjonuje
Antoni Brachucy, zastępca
Wójta Gminy Dębno.

Obok rodziny gratulacje
złożyl i  jubi latom także
przedstawiciele władz samo-
rządowych. Z życzeniami i
kwiatami odwiedzili małżon-
ków :Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno oraz Monika
Dudek, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Dębnie.

(g)

Jubileusz 60-lecia mał-
żeństwa świętowali Zofia
i Jan Stoszkowie z Do-
łów. Za wspólne życie
małżonkowie wraz z ro-
dziną dziękowali pod-
czas mszy świętej odpra-
wionej w kościele para-
f ia lnym w Porąbce
Uszewskiej.

Jan Stoszko od urodzenia
mieszka w Dołach, jego żona
Zofia pochodzi natomiast z
pobliskiej Łoniowej. Państwo
Stoszkowie mają dwóch sy-
nów, z których jeden na uro-
czystości rodzinne przyjechał
z zagranicy.

Jan Stoszko cieszy się opi-
nią  jednego z najbardziej

Szeœædziesi¹t lat
razem

Gmina pomaga
stra¿akom
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Kaplica ma
æwieræ wieku

W niedzielę, 9 października, Jastew
świętowała 25. rocznicę poświęcenia i
wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę kaplicy. Jubileuszowa
msza święta została odprawiona w ka-
plicy o godzinie 13.

Kaplica jest własnością parafii w Dębnie,
a jej budowniczym wspólnie z parafianami
był ks. prałat Stanisław Mach. Do dziś ka-
plica służy parafianom. Od ćwierćwieku w
niedzielę i święta sprawowana jest tam Eu-
charystia.

Pieni¹dze
na chodnik
w Maszkienicach

Decyzję o udzieleniu pomocy finan-
sowej Starostwu Powiatowemu w Brze-
sku na budowę chodnika przy drodze
powiatowej podjęła Rada Gminy Dęb-
no. Samorząd zobowiązał się, że prze-
każe na ten cel maksymalnie 100 tys.
zł, a udział gminy w ogólnych kosztach
inwestycji nie przekroczy 50 procent.

Współudział gminy w kosztach budowy chod-
ników przy drogach gminnych to już wielolet-
nia tradycja. Tym razem Startostwo Powiato-
we zwróciło się z prośbą o wspracie przy budo-
wie chodnika w Maszkienicach. - Chętnie pod-
jęliśmy współpracę, bo jej efekty będą korzyst-
ne dla naszych mieszkańców. Inwestycja ta
poprawi bezpieczeństwo pieszych - tłumaczy
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Budowa chodnika to część szerszego
przedsięwzięcia obejmującego także moder-
nizację drogi Maszkienice - Wokowice, któ-
ra to inwestycja jest dofnansowana z Naro-
dowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
czyli tzw. schetynówki.      (g)

Kilka miesiêcy bardziej intensywnych
dzia³añ wystarczylo, by œci¹galnoœæ
op³at w Gminie Dêbno za korzystanie
z rowów melioracyjnych wzros³a
o ponad 10 punktów procentowych.
W œlad za tym posz³y tak¿e coraz
mocniej widoczne efekty pracy Gmin-
nej Spó³ki Wodnej.

Jeszcze przed kilkoma miesiącami
Gminna Spółka Wodna znajdowała się w
marnej kondycji. Opłaty, które powinni
płacić właściciele zmeliorowanych pól,
wpływały na jej konto rzadko, a pienię-
dzy w kasie na wykonywanie niezbęd-
nych prac nie było. Po zmianach perso-
nalnych podjęto w pierwszej kolejności
działania zmierzające do zwiększenia
ściągalności podatków. Monity okazały
się na tyle skuteczne, że ściągalność
wzrosła z niespełna 50 procent do ponad
60 procent.

Zdecydowanie zintensyfikowano także
prace przy udrażnianiu rowów i wykony-
waniu na prywatnych działkach odpływu
wody zapobiegającego przed podtapianiem
posesji nawet przy stosunkowo niewiel-
kich opadach deszczu. W ciągu kilku mie-
sięcy oczyszczono i udrożniono około 10
km rowów melioracyjcnych głównie w
Maszkienicach, ale także w Woli Dębiń-
skiej i w Dębnie. Równocześnie wykona-
no 60 odpływów wody na  posesjach i po-
lach uprawnych.

Przyjęty plan zakłada realizację podob-
nych robót sukcesywnie w kolejnych so-
łectwach, w których pola są zmeliorowa-

ne. Jednocześnie nie da się tego wykonać
z uwagi na ograniczone możliwości finan-
sowe. Istnieje szansa, że w ciągu roku uda
się udrożnić rowy w 1-2 sołectwach, spo-
śród dziewięciu sołectw posiadających
meliorację.

Poszerzenie zakresu prac mogłoby na-
stąpić, ale tylko pod warunkiem zwięk-
szenia dochodów spółki. O to będzie trud-
no, bo ludzie niepłacący składek od lat,
nie są do tego skłonni. Spółka przypomni
im jednak o tym obowiązku sięgając po
pisma ponaglające i możliwości administra-
cyjne. Chodzi bowiem o to, by niedopeł-
nienie obowiązku przez jednych, nie na-
rażało na szkody innych.

(gp)

W dalszym ci¹gu wielu ludzi unika p³acenia sk³adek

Melioracja w lepszym
stanie

Wiesław Cebula,
prezes Gminnej Spółki Wodnej liczy,
że wpływy z opłat jeszcze wzrosną.

rząd chciałby wykonać docieplenie ścian bu-
dynku. W efekcie pozwoliłoby to zmniejszyć
zużycie energii cieplnej i ograniczyć emisję
szkodliwych związków do atmosfery.

W sumie koszt tych inwestycji szacowa-
ny jest na niespełna 1,2 mln zł. Gmina Dęb-
no ubiega się o dofinansowanie w wysokości
ponad 730 tys. zł. Mimo że wniosek znalazł
się na liście rezerwowej, to z dotychczaso-
wych doświadczeń wynika, że jest szansa
na uzyskanie wsparcia. Po przetargach z
reguły koszty wykonania inwestycji zmniej-
szają się, co pozwala na dofinansowanie kil-
ku zadań z listy rezerwowej. Z nieoficjal-
nych informacji wynika, że najprawdopodob-
niej i tym razem będzie podobnie. (gp)

Ponad 730 tys. zł dofinansowania
z budżetu województwa może otrzy-
mać gmina Dębno na realizację in-
westycji proekologicznych. Szansa
na to jest spora, bo projekt złożony
przez gminę znalazł się na drugim
miejscu listy rezerwowej.

Wniosek przygotowany przez samorząd
zakłada inwestycje modernizacyjne w trzech
budynkach użyteczności publicznej. W przy-
padku szkoły w Łysej Górze w grę wchodzi
wykonanie energooszczędnej elewacji, w
budynku szkoły w Sufczynie planowana jest
wymiana kotłowni z węglowej na gazową, a
w przedszkolu w Porąbce Uszewskiej samo-

Szansa na pieni¹dze

W grę wchodzi m.in. wykonanie energo-
oszczędnej elewacji szkoły w Łysej Górze
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Ambitne plany stra¿aków
z Woli Dêbiñskiej

Remiza
coraz
bli¿ej
Wybudowanie piêtra nowego
budynku remizy stra¿ackiej planuj¹
w³adze OSP w Woli Dêbiñskiej. -
Wszystko zale¿y od warunków
atmosferycznych - podkreœla Wie-
s³aw Cebula, prezes stra¿y.

Dzisiaj nowo budowany obiekt „wy-
szedł” już z ziemi. Poza fundamentami
gotowy jest także parter. O ile pogoda
pozwoli, to jeszcze w tym roku sfinalizo-
wana może być budowa piętra. Jednost-
ka ma materiały budowlane i pieniądze
pozwalające na zatrudnienie niezbędnych
ludzi. Prace nie wymagające specjali-
stycznych umiejętności wykonują od po-
czątku sami druhowie. Wielu z nich przy-
chodzi na budowę nie tylko chętnie, ale
także często. Straż opłaca jedynie mura-
rzy.

Podstawą finansowania inwestycji jest
wydzielany z budżetu gminy Fundusz So-
łecki, który utworzono w gminie trzy lata
temu. Pozwala on każdemu sołectwu dys-
ponować własnymi pieniędzmi, których
wysokość zależy do liczby mieszkańców i
jest obliczana na podstawie algorytmu
określonego w przepisach wyższego rzę-
du. Ponadto strażakom pomagają spon-
sorzy, wśród których najbardziej aktywni
są Józef Ciuruś i Krzysztof Imioło.

Projektowana remiza dysponować bę-
dzie dwoma garażami, szatniami dla stra-
żaków, zapleczem kuchennym i salą świe-
tlicową. Sąsiadując bezpośrednio z obiek-
tem klubu Orzeł Dębno będzie służyła
nie tylko strażakom, ale także sportow-
com, a straż i klub wspólnie ponosić będą
koszty jej utrzymania.

Zgodnie z przyjętym wcześniej harmo-
nogramem druhowie chcieliby zakończyć
inwestycje w przyszłym roku. Wyposa-
żenie obiektu będzie kupowane sukce-
sywnie w miarę możliwości finansowych.
Przynajmniej część pieniędzy na ten cel
strażacy zamierzają pozyskać ze sprze-
daży starej remizy składającej się z ma-
łego garażu i świetlicy. Drugą część ewen-
tualnej kwoty ze sprzedaży budynku bę-
dzie wykorzystana na zakup samocho-
du.

(g)

Otwarcie Izby Regionalnej
Towarzystwo Domu Ludowego im. prof. F. Bujaka zaprasza wszystkich

mieszkañców Maszkienic  na otwarcie IZBY REGIONALNEJ,
które odbêdzie siê 19 listopada o godz. 15:00 w Domu Ludowym.

W programie m.in.:
- otwarcie Izby Regionalnej po³¹czone ze zwiedzaniem
- wystêpy dzieci i m³odzie¿y z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego z Maszkienic
- przedstawienie „WYSKUBEK”
- wystêp zespo³u „Maszkieniczanie”
- multimedialny pokaz historii Maszkienic
Utworzenie Regionalnej Izby by³o mo¿liwe dziêki wsparciu Magdaleny Bujak-
Lenczowskiej, wnuczki prof. F. Bujaka oraz pozyskaniu œrodków z programów:
„Dzia³aj Lokalnie” Centrum Animacji Spo³ecznej Horyzonty oraz Starostwa
Powiatu Brzeskiego.

Część osób, wobec których skierowano
zadanie uregulowania zaległości, uczyniła
to niezwłocznie. Byli jednak i tacy, którzy
na pisma ZUK-u nie reagowali. Nie uchroni
ich to jednak przed konsekwencjami. W ra-
zie odmowy, ZUK będzie kierował sprawę
do sądu domagając się odszkodowania. Na
autorów nielegalnych przyłączy nakładane
będą także finansowe kary administracyj-
ne. - Nielegalne przyłączenie się do kanali-
zacji to jest to samo, co kradzież prądu czy
gazu -podkreśla dyrektor ZUK. Jednocze-
śnie zapowiada prowadzenie w poszczegól-
nych sołectwach wyrywkowych kontroli pod
kątem nielegalnych przyłączy do sieci. Nie-
wykluczone, że będzie się to odbywało przy
wykorzystaniu specjalnego urządzenia do
wykrywania nielegalnych przyłączy.

(p)

Piêtnaœcie nielegalnych przy³¹czy do
sieci kanalizacyjnej wykryli w £ysej
Górze pracownicy Zak³adu Us³ug
Komunalnych w Dêbnie.  W³aœciciele
dzikich przy³¹czy otrzymali od ZUK
wezwania do zap³aty nale¿noœci za
korzystanie z kanalizacji za okres
piêciu lat wstecz. W razie odmowy
musz¹ siê liczyæ z koniecznoœci¹
zap³aty odszkodowania. - Bêdziemy
kierowaæ sprawy do s¹du - zapowiada
Jan Niedzielski, dyrektor ZUK.

Do wykrycia nielegalnych przyłączy do-
szło przypadkowo, podczas wstępnych prac
projektowych. Szukając możliwości podłą-
czenia kolejnego domu do sieci pracownicy
zauważyli, że do studzienki wpadają ścieki
także z domu, którego właściciel za ścieki
nie płacił, bo oficjalnie z kanalizacji nie ko-
rzystał. Sprawdzenie kolejnych studzienek
dało podobne rezultaty. Okazało się, że w
sumie 15 domów było podłączonych do ka-
nalizacji nielegalnie.

ZUK mógłby od razu kierować sprawy do
sądu i egzekwować kary i odszkodowanie,
ale Jan Niedzielski, dyrektor ZUK, chciał
dać ludziom szansę na naprawę błędu. Wła-
ściciele nielegalnych przyłączy zostali we-
zwani do zapłaty ZUK-owi za nielegalne
korzystanie z kanalizacji za okres pięciu lat
wstecz, bo tak długo istnieje kanalizacja w
Łysej Górze. Podstawą do naliczenia opłaty
według obowiązujących stawek ma być zu-
życie wody w tym okresie potwierdzone
przez dostawcę wody.

Przez lata okradali komunaln¹ firmê

Nielegalnie korzystali
z kanalizacji
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Uroczystoœæ w Sufczynie

Szko³a ze sztandarem
Z udzia³em Biskupa Polowego
Wojska Polskiego Józefa Guzdka
odbywa³y siê w Zespole Szkó³ w
Sufczynie uroczystoœci nadania
szkole sztandaru. Wydarzenie
zbieg³o siê z pi¹t¹ rocznic¹ nadania
szkole imienia Ks. Pra³ata P³k. T.
D³ubacza.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w
kościele parafialnym  pw. Ducha Św. w
Sufczynie pod przewodnictwem J. E. Bi-

skupa Polowego WP Józefa Guzdka. W
Eucharystii wzięli także udział kapelan
przy Urzędzie Prezydenta RP ks. mjr
Mateusz Hebda, a także duchowni, któ-
rzy studiowali z patronem szkoły: ks. dr
Bolesław Klaus i ks. dziekan Marian Maj-
ka. Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości
w asyście kompanii honorowej, orkiestry
wojskowej z Krakowa przemaszerowali do
budynku szkoły, gdzie odbyła się część
oficjalna i artystyczna.

Z zaproszenia organizatorów skorzy-
stali przedstawiciele Wojska Polskiego,
władz samorządowych, a także rodzina
patrona szkoły. Wojsko reprezentowali
gen. dywizji dr Jerzy Biziewski, dowódca

II Korpusu Zmechanizowanego z Krako-
wa i major Tomasz Sieńko z II Korpusu
Zmechanizowanego z Krakowa. W uro-
czystości nadania szkole sztandaru wzię-
ła udział Maria Wypasek z Kuratorium
Oświaty w Krakowie, nie zabrakło także
starosty brzeskiego Andrzeja Potępy,
Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha
oraz rodziny patrona szkoły: Jadwigi Grą-
dalskiej z mężem, Janiny Nowak z mę-
żem i Antoniego Dłubacza z żoną.

Przekazanie sztandaru szkole odbyło
się zgodnie z obowiązującym w takich ra-
zach ceremoniałem. Beata Cyga, przewod-
nicząca Rady Rodziców,  najpierw prze-
kazała akt ufundowania sztandaru dyrek-
cji szkoły, a zaraz potem symbolicznie
wbijano pamiątkowe gwoździe w drzewce
sztandaru, który nieco później poświęcił
ks. bp Guzdek. Potem rodzice mogli już
oficjalnie przekazać sztandar dyrektoro-
wi szkoły Małgorzacie Wiśniowskiej-Ro-
bak, która z kolei powierzyła go uczniom.
Po tym jak sztandar oficjalnie zaprezen-
towano wszystkim uczestnikom uroczy-
stości, uczniowie mogli złożyć ślubowa-
nie na sztandar.

Potem przyszedł czas na część arty-
styczną. Orkiestra Wojskowa dała kon-
cert utworów patriotycznych, a ucznio-
wie zaprezentowali okolicznościowy pro-
gram.

Szczególną atrakcją był pokaz statycz-
ny pojazdu wojskowego HMMWV z ob-
sługą uzbrojenia i wyposażenia na placu
przy szkole prezentowany przez VI Bry-
gadę Powietrznodesantową z Krakowa.
Można też było spróbować słynnej woj-
skowej grochówki.

(w)

Opis sztandaru
Sztandar szko³y ma kszta³t kwadratowego p³ata o wymiarach 100 x 100 cm obszytego
srebrn¹ frêdzl¹, z wyj¹tkiem boku przylegaj¹cego do drzewca. Drzewce sztandaru o d³ugo-
œci 2, 5 m wykonane z drewna w kolorze ciemny orzech sk³ada siê z dwóch czêœci skrêca-
nych na gwint i z³¹czonych metalow¹ tulej¹. Górny koniec drzewca zwieñczony jest g³owic¹
– srebrnym or³em w z³otej koronie.
Awers stanowi p³at tkaniny w kolorze zieleni z poœwiat¹ purpury. W centralnym miejscu
znajduje siê wizerunek patrona – Ks. Pra³ata P³k. Tadeusza D³ubacza przedstawiaj¹cy po-
piersie kap³ana i ¿o³nierza umieszczony w owalu w kolorze piaskowym, wyhaftowany je-
dwabn¹ nici¹.
W górnym prawym i lewym rogu oraz dolnej prawej i lewej czêœci p³ata sztandaru umieszczo-
ne s¹ wyhaftowane kwiaty polne: chabry, maki, kaczeñce, szarotka górska. Nad wizerun-
kiem postaci widnieje ³ukiem napis: Publiczna Szko³a Podstawowa Publiczne Gimnazjum,
pod wizerunkiem w linii prostej: im. Ks. Pra³ata P³k. Tadeusza D³ubacza w Sufczynie. Napis
wyhaftowany jest nici¹ w kolorze srebra, a obwiedziony konturem w kolorze purpury. W
prawym dolnym rogu umieszczony jest napis 2011 wyhaftowany srebrn¹ nici¹.
Rewers stanowi p³at tkaniny w kolorze czerwieni szkar³atnej. Centralne miejsce zajmuje
orze³ bia³y w koronie – god³o Rzeczpospolitej Polskiej. Orze³ wykonany jest haftem w kolo-
rze srebrnym i z³otym (korona, dziób, pazury) na tarczy herbowej. Rozpostarte skrzyd³a
symbolizuj¹ d¹¿enie do najwy¿szego lotu, gotowoœæ do pokonywania przeszkód i trudnoœci.
God³o Polski otacza wpisany w okr¹g napis Bóg, Honor, Nauka, Ojczyzna.
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Budowa dróg, parkingów, placów
zabaw i zakup sprzêtu dla jednostek
ochotniczych stra¿y po¿arnych to
najczêœciej pojawiaj¹ce siê propozycje
wydatków w ramach Funduszu
So³eckiego bêd¹cego w dyspozycji
poszczególnych wsi gminy Dêbno. - O
ile tylko te inicjatywy s¹ zgodne z
zapisami ustawowymi, zostan¹ ujête
w przysz³orocznym bud¿ecie - zapew-
nia Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dêbno.

W sumie Rady Sołeckie wszystkich wsi
gminy Dębno złozyły 40 propozycji inwesty-
cji, które miałyby być realizowane na ich

terenie ze środków Funduszu Sołeckiego.
W sumie do rozdysponowania jest 360 tys.
zł. Wójt Gminy Dębno ma obowiązek wziąć
je pod uwagę przy konstruowaniu przyszło-
rocznego budżetu, o ile tylko spełniają one
wymogi formalne.

Najczęściej zgłaszane propozycje dotyczą
budowy i remontów dróg lokalnych, a także
budowy nowych miejsc parkingowych, pla-
ców zabaw w sołectwach, miejsc rekreacji i
wypoczynku, a także sprzętu dla jednostek
OSP takiego jak np. umundurowanie. Poja-
wiają się również propozycje dotyczące uzu-
pełnienia oświetlenia ulicznego, a także bu-
dowy amfiteatru w sołectwie.

Gmina Dębno już po raz trzeci rozdyspo-
nowała część pieniędzy budżetowych po-
między sołectwa korzystając z ustawy o

Funduszu Sołeckim. Zdecydowano się na
to w przekonaniu, że mieszkańcy sołectwa
najlepiej wiedzą, co jest najpilniejsze do wy-
konania we wsi. Jest to także dobra forma
nauki o samorządności. Mieszkańcy na ze-
braniach sołeckich sami definiują swoje po-
trzeby i sami podejmuja decyzję o tym, co
należy zrobić w pierwszej kolejności. Po-
tem ich obowiązkiem jest także dopilno-
wać realizacji zadań ujętych w budżecie
gminy. - Kto w zebraniach sołeckich nie
uczestniczy, sam eliminuje się z procesu po-
dejmowania decyzji dotyczących własnej
miejscowości. Dlatego tak ważne jest, by
frekwencja na zebraniach była jak najwyż-
sza - podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gmi-
ny Dębno.

(gp)

Wiele pomys³ów na wydawanie pieniêdzy

Kasa podzielona

Karol Piwowarski, so³tys Maszkienic
Decyzje w sprawie wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sołeckiego już podjęliśmy. Postanowiliśmy
wykonać dwa dywaniki asfaltowe na drogach gminnych „Nad rowem” i „Na Zajaziu”, a także poszerzyć
drogę w Podlesiu. Reszta pójdzie na poprawę dróg żwirowych, koszenie poboczy, czyszczenie rowów i
wykonanie przepustów. Na wszystko, co byśmy chcieli zrobić, nie wystarcza pieniędzy, ale decyzje zapdły
jednogłośnie. Sam Fundusz Sołecki oceniam jako pomysł dobry. Co roku mamy nieco więcej pieniędzy, a
konieczność podejmowania decyzji na cały rok uczy dyscypliny.

El¿bieta Rzepa, so³tys Por¹bki Uszewskiej
Pieniądze będące w dyspozycji sołectwa przekazaliśmy na remont dwóch dróg „Kamiennej” i „Na Pańskie”.
Dotąd stawialiśmy na budowę chodników, ale teraz będziemy mogli liczyć na dofinansowanie do budowy
chodnika przy drodze powiatowej z budżetu gminy. Nie rozdrabniamy się, wolimy, żeby coś konkretnego
zostało wykonane z tych pieniędzy, a nie tylko jakieś drobiazgi. Na zebraniu, na którym zapadały decyzje,
było sporo ludzi, chyba najwięcej spośród wszystkich sołectw w gminie. Wszyscy byli jednomyślni w
sprawie sposobu wydania pieniedzy.

Fryderyk Bojdo, so³tys Jaworska
Część pieniędzy przeznaczyliśmy na dokończenie drogi od remizy do szkoły na odcinku 120 metrów.
Ponadto postanowiliśmy wymienić przepust na drodze „Jaworsko przez wieś”. Kiedyś próbowaliśmy to
udrażniać, ale bez skutku i konieczna jest wymiana. Chcemy też wykorzystać część pieniędzy na żwirowanie
drogi „Jaworsko Strzelnica”. W grę wchodzą też remonty drogi dojazdowej do pola. Mieliśmy niecałe 19
tys. zł, więc trzeba było wybierać między różnymi potrzebami. Na zebraniu było ledwie ponad 20 osób, mimo
że ksiądz ogłaszał termin przez dwie niedziele, a informacja była na tablicach i w sklepach. Wydawało mi
się, że Fundusz Sołecki zmobilizuje ludzi, ale okazało się, że nie chcą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
Szkoda, że nie poczuwają się do tego, bo potem okazuje się, że mają inne zdanie i trzeba czasem zmieniać
decyzje, o ile to jest w ogóle możliwe.
W głosowaniu byliśmy jednomyślni. Grupa ludzi przychodząca na zebranie jest zainteresowana tym, co się
w sołectwie dzieje i stara się rozwiązywać konkretne problemy całościowo.

Jan Pankowski, so³tys Biadolin Szlacheckich
Na przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika od kółka rolniczego w stronę skrzyżowania zadyspo-
nowaliśmy 15 tysięcy zlotych. Ponadto trochę pieniędzy wydamy na żwirowanie dróg gminnych i czyszcze-
nie rowów przy drogach gminnych. Decyzje zapadły dopiero podczas zebrania zwołanego w drugim termi-
nie, bo w pierwszym nie było quorum. W przyszłości marzy się nam rozwiązanie sprawy domu kultury, ale
to wymaga uregulowania spraw własnościowych. Chcielibyśmy w tym obiekcie urządzić miejsce spotkań
zwłaszcza dla młodych, którzy sensownie mogliby spędzać tam czas.
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r. za pracę „100 lat działalności Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łoniowej” w XVI Kon-
kursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i
opracowania „Z dziejów OSP”.

W tym roku nagród indywidualnych nie
przyznawano, ponieważ dla wszystkich kro-
nikarzy, jest wspólna nagroda: trzydniowy
pobyt, każdego roku  w innym rejonie kra-
ju. W tym roku kronikarze spotkali się w
Centralnej Szkole Państwowej Straży Po-
żarnej w Częstochowie.  Była okazja do wy-
miany doświadczeń, zapoznania się z arty-
stycznymi technikami pisania kronik oraz
nawiązania kontaktów ze środowiskiem hi-
storyczno - kronikarskim z całej Polski.

Podczas trzech dni pobytu w Częstocho-
wie, kronikarze brali udział w warsztatach
kronikarskich, które prowadzili historycy z
Oddziału Historycznego Zarządu Główne-
go ZOSP RP w Warszawie. W programie nie
zabrakło wizyty na Jasnej Górze. Kronika-

Na wyró¿nienie w XVIII Ogólnopolskim
Konkursie Kronik organizowanym przez
Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej zas³u¿y-
³a kronika OSP w £oniowej przygoto-
wywana przez druhnê Mariê Marecik.
Jej autorka w nagrodê spêdzi³a trzy dni
w Czêstochowie.

Kronika obrazująca wydarzenia będące
udziałem jednostki z Łoniowej ma charak-
ter multimedialny. Zarówno jej forma jak i
treść zostały ocenione na tyle wysoko, że
znalazła się wśród laureatów. A konkuren-
cja była spora. W tym roku na konkurs  wpły-
nęło 96 kronik w 161 tomach. Wybrano spo-
śród nich 23 wzorowe, 25 wyróżniających i
38 poprawnych. Maria Marecik w gronie
nagrodzonych znalazła się po raz drugi. Po
raz pierwszy wyróżnienie otrzymała w 2009

strony jest Witkacy, z drugiej Jonasz Kofta.
Wykonuje zarówno piosenkę aktorską, ka-
baretową, jak również utwory bardzo lirycz-
ne, a nawet muzykę jazzową. Sięga po re-
pertuar stary i dobrze znany nadając mu
nowoczesną formę. Interesuje go twórczość
ambitna, zarówno w warstwie tekstowej,
jak i muzycznej. Współpracuje z Zamojską
Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namy-
słowskiego. Jest laureatem kilkunastu już
nagród na ogólnopolskich festiwalach
m.in.46. Studenckiego Festiwalu Piosenki
w Krakowie.

Na fortepienie akompaniować mu bę-
dzie Michał Zawadzki, kompozytor pio-

Recital Mateusza Bieryta będzie
głównym punktem zaplanowanego na
20 listopada na g. 17 kolejnego wyda-
rzenia kulturalnego w zamku w Dęb-
nie organizowanego w ramach cyklu
„Sto lat dla Czesława Miłosza”.  Kon-
certowi towarzyszyć będzie także wy-
stawa „Praca - zawody świata” ze zbio-
rów kolekcjonera Wilfrieda de Meyer.

Mateusz Bieryt to młody reprezentant
gatunku, który umownie nazywamy poezją
śpiewaną. W recitalu w jego wykonaniu
można spodziewać się dużo skrajnych emo-
cji, bo repertuar ma bardzo szeroki. Z jednej

senek, okazjonalnie aranżer. Ukończył
Państwową Szkołę Muzyczną I i II stop-
nia im. K. Szymanowskiego w Płocku w
klasie fortepianu oraz Akademię Mu-
zyczną im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie. Obecnie jest wykładowcą tejże uczel-
ni. Lubi twórcze, odważne i oryginalne
podejście do piosenek.

Po koncercie będzie można obejrzeć wy-
stawę „Praca - zawody świata” ze zbio-
rów pochodzącego z Belgii kolekcjonera,
który w Polsce się ożenił i tu osiadł na
stałe. W finale będzie okazja do towarzy-
skiej rozmowy przy degustacji piwa.

(z)

Koncert ju¿ 20 listopada!

Muzyczne emocje

Praca Marii Marecik wœród najlepszych w kraju

Kronikarskie wyró¿nienie
rze zwiedzili także siedzibę Zespołu Pieśni i
Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Ko-
szęcinie oraz Izbę Tradycji Pożarnictwa w
Kłobucku. W miejscowości Mokra, w której
znajduje się pomnik upamiętniający wygraną
przez Polaków bitwę z Niemcami, stoczoną
1 września 1939, kronikarze złożyli wiązan-
kę kwiatów.

W ostatnim dniu spotkania w auli Cen-
tralnej Szkoły PSP odbyła się konferencja
naukowa z okazji 90-lecia Związku OSP RP
przypadającego w tym roku. Na zakończe-
nie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kro-
nik, wszyscy kronikarze zostali uhonorowa-
ni nagrodami oraz dyplomami przekazany-
mi przez prezesa Zarządu Głównego ZOSP
RP, dh. Waldemara Pawlaka.

(m)
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Pe³na sala i pe³na satysfakcja - tak
najkrócej mo¿na podsumowaæ koncert
zespo³u Krakowskie Przedmieœcie i
Agaty Bernadt, który odby³ siê w
niedzielê, 9 paŸdziernika w sali zamku w
Dêbnie. Publicznoœæ mia³a okazjê
przekonaæ siê, ¿e poezjê œpiewan¹
mo¿na wykonywaæ porywaj¹co.

Koncert zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zamku w Dębnie oraz filię
tarnowskiego Muzeum Okręgowego w Dęb-
nie przygotowano w ramach cyklu Jesienne
Spotkania przy Napojach. Tym razem cy-
kliczną imprezę połączono także z Rokiem
Czesława Miłosza, którego poezja także zna-
lazła się w repertuarze Agaty Bernadt. Do-
minowały jednak teksty ks. Jana Twardow-
skiego, którego poezję zespół śpiewa od lat. I
to jak! Publiczność, która wypełniła salę kon-
certową do ostatniego miejsca, oklaskiwała z
jednej strony wokalistkę Agatę Bernadt, z
drugiej świetnych instrumentalistów: Ada-
ma Niedzielina, Grzegorza Piętaka i Adama

Muzyczna i poetycka uczta

Prucnala znanego m.in. z zespołu Brathan-
ki. I trudno się takiej reakcji dziwić. Inter-
pretacyjne propozycje Agaty Bernadt zdają
się trafiać w samo serce, a aranżacje zespołu
pozwalają się rozkoszować także muzyką,
która bynajmniej nie ogranicza się tu tylko
do prostego akompaniamentu, stanowiąc sa-
moistną wartość.

Gorące przyjęcie artystka odwzajemniła nie
tylko dziękując publiczności. Jak dowiedzieli-
śmy się, zadeklarowała wobec oragnizatorów,
że chętnie przyjedzie tu raz jeszcze. Obok cie-
płej reakcji widowni nie bez znaczenia dla
wokalistki było także „magiczne miejsce”,
które bardzo przypadło jej do gustu.

(Gp)

Małgorzata Maliszczak – członkini Komisji
Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych  i Spor-
tu Urzędu Gminy Dębno i Dominika Augu-
styn- Dąbrowska- darczyńca Funduszu, wy-
brali szesnaście osób. Każda z nich otrzymy-
wać będzie stypendium przez dziesięć mie-
sięcy roku szkolnego. Komisja postanowiła
wyróżnić najwybitniejszych uczniów, przy-
znając im podwójne stypendia w wysokości
100 zł miesięcznie. Pozostali stypendyści będą
otrzymywać co miesiąc kwotę 50 zł.

W uroczystości w zamku wzięli udział ro-
dziny i przyjaciele stypendystów, nauczyciele
i wychowawcy, dyrektorzy szkół, dzienni-
karze oraz przedstawiciele samorządu gmi-
ny Dębno. Artystyczną oprawę uroczysto-
ści zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej
w Tarnowie pod opieką Anny Szajer.

Szesnastu uczniów uczących się w
szkołach na terenie gminy Dębno ode-
brało 19 października w zamku w Dęb-
nie stypendia przyznawane w ramach
III edycji Funduszu Stypendialnego
„Otwieramy Horyzonty”. W tym roku
szkolnym otrzymywać oni będą 100 i
50 złotych miesięcznie.

Decyzja w tej sprawie zapadła już wcze-
śniej podczas posiedzenia komisji Funduszu
Stypendialnego „Otwieramy Horyzonty”,
które odbyło się 16 września. Członkowie
komisji, w której zasiadali Urszula Kozioł –
psycholog, wykładowca  w PWSZ  w Tarno-
wie, Jakub Drwal – dyrektor Katolickiego
Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tar-
nowie, Anna Gurgul –opiekunka Samorządu
Uczniowskiego w szkole w Woli Dębińskiej,

Dotychczas w ramach Funduszu Stypen-
dialnego „Otwieramy Horyzonty” pomoc
stypendialną otrzymało już 57 uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy Dębno. Te-
gorocznych stypendystów czekają teraz róż-
nego rodzaju warsztaty oraz pisanie swoich
pierwszych listów do darczyńców. Stypen-
dia będą przekazywane stypendystom przez
10 miesięcy.

(p)

Szesnastu nagrodzonych Lista stypendystów

w roku szkolnych 2011/2012

1.Kamelia Wolek .... 86,2 pkt. wyró¿nienie

2.Beata Nisiewicz ... 85,8 pkt. wyró¿nienie

3.Filip Jarek ........... 81,0 pkt. wyró¿nienie

4.Aneta Koczwara ... 80,0 pkt. wyró¿nienie

5.Natalia Wid³o ....................... 74,6 pkt.

6.Martyna Lewandowska .......... 70,8 pkt.

7.Ma³gorzata Baczyñska .......... 70,8 pkt.

8.Justyna Kural ....................... 69,8 pkt.

9.S³awomir Franczyk ................ 69,4 pkt.

10.Gabriela Sacha ................... 61,0 pkt.

11.Arkadiusz Florczak .............. 56,0 pkt.

12.Dawid Planeta .................... 54,6 pkt.

13.Marcin Pabian .................... 53,2 pkt.

14.Micha³ Gurgul .................... 51,0 pkt.

15.Dawid Duda ....................... 51,0 pkt.

16.Grzegorz Jan Chmio³a ......... 46,0 pkt.
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Dzień Seniora obchodzono 1 paź-
dziernika  w Domu Strażaka w Łonio-
wej. Mające już kilkuletnią tradycję
towarzyskie spotkanie dla osób star-
szych zorganizowało Koło Gospodyń
Wiejskich „Włościanki”.

Świętowanie rozpoczęto mszą świętą w
kościele parafialnym w Łoniowej, po której
goście zostali zaproszeni do pobliskiej remi-
zy. Tam przy wspólnym obiedzie była okazja
do spotkania i rozmowy. Nie obyło się też bez
toastu za seniorów  i specjalnego programu
artystycznego. Edyta Burnóg śpiewała pio-
senki polskie i angielskie, a zespół śpiewaczy
„Niedźwiedzoki” po raz kolejny udowodnił,
że repertuar ma na każdą okazję.

Najstarszą na sali 93-letnią Wiktorię
Zych oraz najstarszych małżeńskim sta-
żem Teresę i Piotra Klusków, którzy
wspólnie przeżyli 59 lat, uhonorowano

Koncert Miko³ajkowy w wykonaniu zespo³u instrumentalno wokalnego dzia³aj¹cego przy Dêbiñskim Centrum Kultury

odbêdzie siê  11 grudnia 2011 roku  o godzinie 16 w siedzibie DCK w Jastwi. Bêdzie on po³¹czony ze zbiórk¹ pieniê-

dzy na leczenie piêcioletniej Ariadny chorej na mukowiscydozê.

Koncert po³¹czony bêdzie z otwarciem wystawy obrazów jedno i wieloczêœciowych Barbary Brzeziñskiej – Lis. Uczest-

nicy koncertu bêd¹ mogli kupiæ wystawione  obrazy  jak równie¿  prace wykonane przez dzieci na zajêciach w DCK,

a dochody w ca³oœci zostan¹ przeznaczone na leczenie Ariadny.

poczęłyśmy je w dwa tysiące trzecim roku
czyli wtedy, gdy utworzyłyśmy koło -
mówi Maria Koczwara, przewodnicząca
organziacji. Do udziału w spotkaniach za-
praszane są osoby starsze, zarówno mał-
żeństwa jak i osoby samotne, wdowcy i
wdowy. Zaproszenia osobiście roznoszą
przedstawicielki koła.

Blisko 100 osób świętowało Dzień
Seniora w Dębnie. Z zaproszenia or-
ganizatorów - Koła Gospodyń Wiej-
skich „Warkocz Tarłówny” w Dębnie -
skorzystał m.in. wicemarszałek woje-
wództwa Roman Ciepiela.

Spotkania z okazji Dnia Seniora mają
w Dębnie już kilkuletnią tradycję. - Roz-

Toast za seniorów

Dzieñ seniora z marsza³kiem

kwiatami. Były też życzenia od gospoda-
rzy.  Dużo zdrowia i satysfakcji z życia
życzyli Zofia Sambor, przewodnicząca

KGW „Włościanki”, sołtys Janusz Burnóg
oraz Jan Musiał, poseł na Sejm RP VI ka-
dencji.      (g)

W tym roku było podobnie. Wszystko rozpo-
częło się mszą świętą o g. 12.30, po której wszy-
scy przeszli do budynku Szkoły Podstawowej.
Tam czekały już dzieci z klasy trzeciej ze spe-
cjalnym, okolicznościowym programem. Potem
był czas na wspólny obiad i pogaduszki przy sto-
le. O muzyczną oprawę zadbał zespół „Nie-
dźwiedzoki”, któremu udało się zachęcić nie-
których spośród biesiadników do tańca.

Wśród zaproszonych gości obok Romana
Ciepieli nie zabrakło ks. Mariana Majki, An-
drzeja Potępy, starosty brzeskiego wraz z
żoną, Grzegorza Bracha, Wójta Gminy Dęb-
no oraz jego zastępcy Antoniego Brachuce-
go, a także radnych: Dominka Kołodzieja i
Grzegorza Gurgula.      (g)

POMÓ¯MY ARIADNIE!
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To by³a kwesta rekordów. W zbiórce
uczestniczy³o najwiêcej wolontariuszy,
zebrano najwiêksz¹ kwotê, a sama
kwesta trwa³a trzy dni, co wczeœniej
nie zdarzy³o siê nigdy.

W tym roku zbiórka pieniędzy trwała od
niedzieli do wtorku. Podobnie jak w latach
ubiegłych cała zebrana kwota zostanie prze-
naczona na renowację zabytkowego nagrob-
ka. Kwota, którą dzięki hojności odwiedza-
jących cmentarz w Dębnie udało się zebrać
wyniosła dokładnie 6647,79 zł. To najlepszy
wynik odkąd rozpoczęto kwestowanie.

Pewnie rezultat nie byłby tak dobry, gdy-
by nie liczny udział wolontariuszy, którzy
przez trzy dni zbierali pieniądze na cmenta-
rzu. Byli wśród nich m.in. starosta brzeski
Andrzej Potępa, dyrektor DCK Włodzimierz
Gurgul, kustosz zamku w Dębnie Krystyna
Gurgul, dyrektorzy kilku szkół, niektórzy
radni gminni, sołtysi. W sumie w kwestę
organizowaną przez Stowarzyszenie Przy-

Okaza³y
pomnik po
renowacji

Neogotycki pomnik nagrobny Stani-
sława Chodackiego po renowacji po-
wrócił na cmentarz w Dębnie. Restau-
racja była możliwa m.in. dzięki pienią-
dzom zebranym na ten cel podczas
ubiegłorocznej, listopadowej kwesty.

Przypomnijmy, że nagrobek był w złym
stanie. Widoczne były duże ubytki piaskow-
ca na postumencie, liczne spękania i roz-
warstwienia. Całość pomnika pokrywał
mech i liczne zabrudzenia.

Po zabiegach konserwatorskich nie ma
śladu po zniszczeniach. Pomnik w formie
wysokiego, dekorowanego, wielobocznego
cokołu, na którym stoi figura Matki Boskiej
Różańcowej, prezentuje się bardzo okazale.
Jego renowacja to efekt starań Stowarzy-
szenia Przyjaciół Zamku w Dębnie i hojno-
ści odwiedzających cmentarz w Dębnie w
ubiegłym roku. Stowarzyszenie kwestę zor-
ganizowało, mieszkańcy spowodowali, że
udało się zebrać sporo grosza. O brakującą
sumę stowarzyszenie zwróciło się do stra-
ostwa powiatowego spotykając się z pozy-
tywną reakcją. Całkowity koszt renowacji
wyniósł 16,5 tys. zł, a prace trwały od sierp-
nia do końca października br.

(g)

Kwesta rekordów

jaciół Zamku w Dębnie zaangażowało się 40
osób. - Odwiedzający groby tym chętniej
wrzucali datki, że o kweście informowano
szeroko podczas mszy świętych w kościele
parafialnym w Dębnie - podkreśla Marian
Kurek, członek stowarzyszenia, inicjator i
uczestnik kwesty w jednej osobie.

Pieniądze uzyskane wskutek zbiórki zo-
staną przenaczone na renowację pochodzą-
cego z drugiej połowy XIX wieku pomnika
nagrobnego Franciszka Gale. Nagrobek
wykonany z piaskowca jest rzeźbiarsko opra-
cowany z trzech stron. Nadano mu formę
arkad z zadaszeniem, jest to konstrukcja
trójkondygnacyjna. Nad zadaszeniem trze-
ciej kondygnacji jest pozostały fragment czę-
ści szat i stóp - dowód na to, że pomnik wień-
czyła figura Matki Boskiej lub Chrystusa.
W dolnej części arkadowej na pierwszej kon-
dygnacji umieszczono płaskorzeźbę przed-
stawiającą Upadek Chrystusa pod Krzyżem.
W części środkowej pomnika, we wnęce ar-
kadowej, znajduje się figurka Matki Boskiej
(brak głowy) z Dzieciątkiem na lewym ra-
mieniu.

(m)



¯ycie Gminy Dêbno,  listopad - grudzieñ 201114

inicjatywy

Kilkadziesi¹t osób uczestniczy³o w
odbywaj¹cym siê w NiedŸwiedzy
spotkaniu podsumowuj¹cym tego-
roczn¹ edycjê konkursu „Moja wieœ
jest piêkna i czysta”. Laureatom
okolicznoœciowe dyplomy i nagrody
wrêczy³ Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dêbno.

Niedźwiedza została wybrana nieprzypad-
kowo. W tym roku w konkursie sołectw

Nagrody dla piêknych posesji

PER£A
Kategoria – ogród kwiatowy
I. Maria Cury³o
Kategoria: ogród mieszany
II. Ewa Cury³o
III. Irena Nosal

DÊBNO
Kategoria: ogród mieszany
I. Pawe³ Biliñski
Kategoria: ogród iglaki
I. Robert Ciemiêga
II. El¿bieta Opoka
III. Barbara Jedlecka,  Ma³gorza-
ta Przepiórka

SUFCZYN
Kategoria: ogród kwiatowy
I. Zofia Ko³odziej
III. Maria Witek
Kategoria: ogród mieszany
I. Bernadeta Koza, Bogumi³a
Sacha
Kategoria: ogród iglaki
I. Maria Rojek

£YSA GÓRA
Kategoria: ogród tradycyjny
I. El¿bieta Przy³ucka
Kategoria: ogród kwiatowy
I. Felicja Roman-Szczepaniec
Kategoria: ogród mieszany
I. Bo¿ena Sacha
III. Aneta Gêbka
Kategoria: ogród iglaki

I. Gra¿yna Surga

NIEDZWIEDZA
Kategoria: ogród kwiatowy
I. Maria Dudek
II. Maria Musia³

£ONIOWA
Kategoria: ogród mieszany
I. Anna Pabjan
II. Ewa Pierz
III. Iwona Dudek
Kategoria: ogród iglaki
I. Maria Koczwara
II. Maria Matura

DO£Y
Kategoria: ogród tradycyjny
I. Jadwiga Dudek
Kategoria: ogród kwiatowy
I. Barbara Gajda
III. Jolanta Ko³odziej
Kategoria: ogród mieszany
I. Barbara Bodura
III. Ma³gorzata Franczyk,
Krystyna Gurgul

POR¥BKA USZEWSKA
Kategoria: ogród tradycyjny
III. Teresa Smoleñ
Kategoria: ogród mieszany
I. Maria Przeklasa
III. Zofia Kurek
Kategoria: ogród kwiatowy
II. Anna £agosz

właśnie ona została zwycięzcą. Komisja kon-
kursowa, której przewodniczył Marek Gur-
gul, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnego Szkół i Przedszkoli, podkre-
ślał, że sołectwo zasłużyło na to nie tylko
walorami estetycznymi, ale także swoją ak-
tywnością społeczną.

Rozdanie nagród i oficjalne ogłoszenie
wyników rywalizacji w remizie OSP w Nie-
dźwiedzy poprzedziła inscenizacja współcze-
snej wersji „Królowny Śnieżki” w wykona-
niu  dzieci z SP w Niedźwiedzy. Zaraz po-

tem odczytano protokół z prac komisji kon-
kursowej i uhonorowano laureatów. W su-
mie było to grono kilkudziesięcioosobowe.
Zgodnie z przyjętą zasadą laueratów wyła-
niano w każdym sołectwie. Osobno ocenia-
no także instytucje i placówki oświatowe.
Dyrektor Gurgul zaznaczył, że z roku na
rok liczba nagradzanych posesji rośnie, a o
wygląd swoich domów i działek dba coraz
więcej mieszkańców. - To dowód na to, że
konkurs warto organizować - podsumowy-
wali organizatorzy.

JASTEW
Kategoria: ogród tradycyjny
I. Maria Pach
Kategoria: ogród mieszany
I. Danuta i Stanis³aw Pach
III. Wanda i Jan Sowa
Kategoria: ogród kwiatowy
I. Danuta i Stanis³aw Matura
III. Maria i Józef Gurgul, Cecylia i
Jan Sowa
Kategoria: iglaki
I. El¿bieta i Jerzy Wroñscy
II. Bogus³awa i Stanis³aw Faron
III. Bo¿ena i Wies³aw Pach

WOLA DÊBIÑSKA
Kategoria: ogród mieszany
I. Zofia i Krzysztof K³os, Barbara
i Krzysztof Hebda
II. Halina i Krzysztof Sobótka
Kategoria: ogród kwiatowy
I. Jolanta i Marek Migda, Agata i
Józef Kania
II. Irena i Stefan Sak³ak
Kategoria: ogród iglaki
I. Maria i Tadeusz Lipiñscy
II. Mariusz i Sylwia Gawor

MASZKIENICE
Kategoria: ogród mieszany
I. Urszula Dru¿kowska
Kategoria: ogród iglaki
I. Roman Pa³ka, Jadwiga Pa³ka
II. Gra¿yna Stañczykiewicz
III. Stanis³awa Baka

Kategoria: ogród iglaki
I. Danuta Kargol

JAWORSKO
Kategoria: ogród kwiatowy
III. Rozalia Batko, Beata Marecik
Kategoria: ogród mieszany
I. Gra¿yna £akwa
II. Agnieszka Kapusta
III. Stanis³awa Dudowicz, Anna
Ruman
Kategoria: ogród iglaki
I. Danuta Mleczko

BUDYNKI OŒWIATOWE I KULTU-
RALNE
I. Publiczna Szko³a Podstawowa
w Biadolinach Szlacheckich,
Zespó³ Szkolno – Przedszkolny
w Dêbnie
II. Zespó³  Szkó³ im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Woli
Dêbiñskiej, Publiczne Przedszko-
le w Woli Dêbiñskiej, Publiczne
Przedszkole w Por¹bce Uszew-
skiej, Publiczne Przedszkole w
£oniowej
III. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
w Maszkienicach, Zespó³ Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej, Publiczna
Szko³a Podstawowa w £oniowej,
Publiczna Szko³a Podstawowa w
NiedŸwiedzy, Dêbiñskie Centrum
Kultury w Jastwi, Muzeum-
Zamek w Dêbnie

W
Y
N

IK
I
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NietrzeŸwa recydywa
Do zderzenia rowerzysty z toyotą na łuku drogi w

Maszkienciach doszło w niedzielę 30 października
tuż przed godziną 14.  Jak się okazało mężczyzna
jadący rowerem był nietrzeźwy i to on spowodował
wypadek.

Policjanci po przeprowadzeniu pomiaru zawartości alkoho-
lu w organizmie stwierdzili, że jego stężenie u 23-letniego
mężczyzny wyniosło ponad 2 promile. Po sprawdzeniu doku-
mentów wyszło także na jaw, że sprawca wypadku posiadał
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

(s)

Niewybuchy
w Woli Dêbiñskiej

Informację o nietypowym znalezisku w lesie w Woli
Dębińskiej otrzymali policjancji z brzeskiej komen-
dy 11 października o godzinie 11.10. Spacerujący po
lesie mieszkaniec powiatu brzeskiego natrafił na
niewybuchy.

Znalazł siedem sztuk pocisków, które najprawdopodobniej
były pozostałością z czasów II wojny światowej. Do czasu
przybycia saperów policjanci zabezpieczali miejsce znaleziska.

Policja przypomina i apeluje o zachowanie szczególnej
ostrożności w przypadku znalezienia przedmiotów przypo-
minających niewybuchy oraz zwraca uwagę, aby takich przed-
miotów nie ruszać. W przypadku takich znalezisk należy
wezwać policję.

(p)

Z poważnymi obrażeniami
ciała trafiła do szpitala 17-let-
nia dziewczyna poszkodowana
w wypadku, do którego doszło
12 października rano około g.
6.50 w Dębnie. Wskutek zderze-
nia się dwóch samochodów cię-
żarowych jeden z nich zjechał z
drogi i uderzył w stojącą na
poboczu dziewczynę.

Ze wstępnych policyjnych ustaleń
wynika, że kierujący tirem wy-
jeżdżając z drogi podporządkowanej
nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-

reklama

du jadącemu drogą krajową nr 4 kie-
rowcy drugiego tira. W efekcie jadą-
cy drogą z pierwszeństwem kierow-
ca tira uderzył w nadjeżdżający po-
jazd, a następnie w stojącą poza
drogą siedemnastolatkę, po czym
wpadł do przydrożnego rowu.

Obrażenia młodej kobiety były na
tyle poważne, że konieczne było nie-
zwłoczne przetransportowanie jej
helikopterem do szpitala. Pozostali
uczestnicy wypadku nie odnieśli żad-
nych obrażeń.

(p)

Helikopterem
do szpitala
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filary, dwie kolumny dźwigające i podtrzy-
mujące Kościół. Święty Paweł opiera
prawą nogę na przewróconej, połamanej
kolumnie, która w tym przypadku, w po-
łączeniu z gestem podeptania, odrzuce-
nia może być symbolem jego odejścia od
wcześniej wyznawanej religii – Paweł był
ortodoksyjnym Żydem i otrzymał staran-
ne, rabinackie wykształcenie w Jerozoli-
mie. W uniesionej do góry prawej ręce
(ukrytej częściowo pod arkadą) trzyma za-
pewne miecz, który dopiero od XIII wie-
ku stał się jego zasadniczym atrybutem.
Pomiędzy śś. Piotrem i Pawłem stoi św.
Jan Ewangelista. Rozpoznajemy go po
młodzieńczej twarzy (on jako jedyny z
grona Apostołów przedstawiany jest bez
zarostu), oraz dzięki atrybutowi, którym
jest trzymany w lewej dłoni kielich, z któ-
rego wypełza wąż – symbol zła i trucizny.
Jest to nawiązanie do legendy z życia Jana
Ewangelisty, która opowiadała o próbie
otrucia go. Podano mu do wypicia kielich
zatrutego wina, nad którym Apostoł uczy-
nił znak krzyża i wypił jego zawartość
nie odnosząc żadnych obrażeń.

Obrazy ukazujące świętych, opowiada-
jące o ich życiu miały za zadanie oddzia-
ływać na uczucia i wyobraźnię, tak, by w
konsekwencji doprowadzić do utożsamia-
nia się z nimi i przyswajania ich zasad, ich
sposobu życia – życia zgodnego z nauką
Chrystusa.

J.Januś

W licznych muzealnych zbio-
rach, kolekcjach prywatnych, a
jeszcze czêœciej w œwi¹tyniach
katolickich mo¿na spotkaæ
ró¿nych rozmiarów obrazy
przedstawiaj¹ce osoby œwiê-
tych i aposto³ów. Czêsto s¹ to
wielopostaciowe sceny narra-
cyjne, które opowiadaj¹ histo-
rie z ich ¿ycia, b¹dŸ portrety
pojedyncze lub zbiorowe o
g³adkich, neutralnych t³ach.

Przedstawione na nich osoby
trzymają niekiedy w rękach jedy-
nie jakiś przedmiot, lub obok nich
pojawiają się przeróżne, czasem
tajemnicze elementy. Są to atry-
buty, czyli określone przedmioty
o charakterze symbolicznym zwią-
zane z życiem danej postaci. Są ich
znakami rozpoznawczymi, suge-
rującymi osobom oglądającym, ja-
kie były koleje losów przedstawio-
nej postaci. Dzięki temu jeden taki
symboliczny przedmiot – atrybut,
może przywołać całą historię lub kon-
kretne zdarzenie z życia. Atrybuty po-
zwalają nam też na zidentyfikowanie
świętego wówczas, gdy nie możemy uzy-
skać dokładnej wskazówki np. na temat
rysów jego twarzy, kiedy wiek i wygląd
upodobniają go do innych postaci. Każ-
dy atrybut umieszczony przy konkret-
nej osobie odwołuje się do jakiegoś zna-
czącego wydarzenia z jej życia.

Jeśli chodzi o męczenników, to naj-
powszechniej spotykanymi atrybutami
są narzędzia tortur, jakim byli podda-
wani, oraz gałązka palmowa i korona-
wieniec z kwiatów bądź liści. Święci
ukazywani są najczęściej w postawie
stojącej, wyprostowanej, co oznacza, iż
są to osoby zawsze gotowe do działa-
nia, do wypełnienia powierzonego im za-
dania. W ich rękach pojawia się też
krzyż lub krucyfiks – jest on wyrazem
pełnego naśladownictwa Chrystusa, a
jednocześnie źródłem ich siły. Przy roz-
poznawaniu przedstawionych postaci
należy też zwracać uwagę na symbolikę
kolorów, na gesty rąk, na światło, któ-
re często tworzy świetliste aureole
wokół nich. Święci, ze względu na swo-
je przymioty, a zwłaszcza przypisywa-
ny im zakres wstawiennictwa, zostali
pogrupowani w odpowiednie kategorie.
Najbardziej znana i charakterystyczna
jest grupa dwunastu Apostołów, czte-
rech Ewangelistów, czterech Doktorów

Kościoła. W okresie średniowiecza po-
jawiła się też wyjątkowa grupa świętych
Orędowników, których przywoływano w
nagłych przypadkach i trudnych sytu-
acjach. Było to elitarne grono Czterna-
stu Świętych Wspomożycieli /czasem
pojawiało się ich piętnastu, tak jak na
obrazie, który kiedyś znajdował się w
kościele parafialnym w Dębnie, a obec-
nie w Muzeum Diecezjalnym w Tarno-
wie /.

W zamkowej Kaplicy znajduje się XVIII-
wieczny obraz sztalugowy namalowany na
desce przez nieznanego autora, ukazują-
cy Trzech Apostołów: śś. Piotra, Jana
Ewangelistę, oraz Pawła. Wszyscy trzej
przedstawieni są razem, w pozycji stoją-
cej, każdy z nich ma swój charakterystycz-
ny atrybut. Piotra widzimy z dwoma klu-
czami, ( często jeden bywa srebrny a dru-
gi złoty – od piekła i do bram raju, symbo-
lizują władzę doczesną i duchową, spoty-
ka się także i trzy klucze na oznaczenie
władzy na ziemi, w niebie i w piekle, sple-
cione są zawsze razem, ponieważ władza
ta jest jedna). Piotr, podobnie jak św.
Paweł trzyma księgę Ewangelii. Jest ona
typowym znakiem rozpoznawczym dla
Apostołów, którzy otrzymali nakaz by gło-
sić prawdy w niej zawarte i by przekazy-
wać je swoim następcom. Ci dwaj Aposto-
łowie – Piotr i Paweł najczęściej przed-
stawiani są razem. Pojawiają się po bo-
kach Chrystusa, po bokach ołtarzy jak dwa

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Trzej Apostołowie
w zamkowej Kaplicy
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MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

Sz. Ho³ownia

Tabletki
z krzyżykiem
„Bóg dał nam rozum właśnie po to,
byśmy nie wiedząc czy wątpiąc - pyta-
li. „Czy Jezus mógł umrzeć ze staro-
ści? A jeśli obcy to niekatolicy? Jeśli

oddam komuś nerkę, do kogo będzie ona należeć w dniu zmar-
twychwstania?
Jeśli dręczą cię takie lub podobne pytania, czujesz gniecenie w
duszy lub cierpisz na gonitwę myśli, sięgnij po Tabletki z krzy-
żykiem. Skuteczne, a zarazem łatwe do przełknięcia.
Ta książka to dowód na to, że o sprawach związanych z religią
i wiarą można pisać współczesnym językiem, w sposób lekki i
dowcipny, a jednocześnie z głebokim zaangażowaniem.

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowana
w oparciu
o dane staty-
styczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
Gminy Dêbno
 i obejmuje
okres od 10
wrzeœnia do
10 listopada
2011 r.

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

Dorota Sworst - Por¹bka Uszewska

Józefa Roczniak - Wola Dêbiñska

Helena Ochwat - Niedzwiedza

Lidia Okrzesa - Por¹bka Uszewska

Marta Pa³ucka - Do³y

Bogus³aw Jedlecki - Dêbno

Teresa Pabian - Por¹bka Uszewska

Kinga Krupiñska - Niedzwiedza

1. Seria dla dzieci Jak pra-
cuj¹ maszyny. 6 czêœci

2. S. Argov Dlaczego mê¿-
czy¿ni kochaja zo³zy

3. J. Besala Na zakrêtach
historii

4. A. Min Cesarzowa Or-
chidea i Ostatnia Cesa-
rzowa

P. Rowicki

Nazywam się
Jeżynka
Poznajmy się. Jestem Jeżynka.
Same ze mną kłopoty. Jak tyl-
ko się urodziłam, mama poszła
do urzędu i powiedziała, że już
jestem. Pani urzędniczka okrop-
nie się zdenerwowała i prawie
popękała ze złości, bo w jej spi-
sie mnie nie było...Co to w ogóle
ta Jeżynka? Owoc, sałka czy
córka

W. Bartoszewski

Dni walczączej stolicy.
Kronika powstania warszawskiego.
„Dni walczącej stolicy” to książka wyjątkowa – zapis sześćdziesięciu siedmiu audycji dokumentalnych
poświęconych powstańczej Warszawie. Były one nadawane w programie III Polskiego Radia od 30 lipca
do 4 października 1981 roku i odtworzone przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa w 1984 roku.
Nowe wydanie zostało wzbogacone o wiele często nieznanych zdjęć – z zasobów Muzeum Powstania
Warszawskiego – ukazujących życie powstańców i ludności cywilnej Warszawy od 31 lipca do 4 paździer-
nika 1944 roku.

`

`
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Sprz¹tanie
i nauka

W projekcie „Małe dzieci segregują
śmieci” uczestniczyły przedszkolaki z
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w
Maszkienicach. W jego ramach wzięły
udział w akcji sprzątania świata.

Dzieci porządkowały teren wokół
przedszkola, szkoły i okoliczne ulice
miejscowości. Zbierając  śmieci uczyły
się jednocześnie prawidłowo je segrego-
wać – szklane butelki i  papier trafiały
od razu do odpowiednich koszy. Jak pod-
kreślają wychowawcy uczestnictwo w
projekcie ma nauczyć dzieci szacunku
dla środowiska i wyrobić u nich nawyk
jego ochrony.

(p)

Dzieci w Osadzie
Oraczy

W wycieczce do Osady Oraczy w Bochni
uczestniczyły dzieci w wieku 5 i 6 lat z
przedszkola w Maszkienicach. Poznały
nie tylko dawne zawody rzemieślnicze, ale
mogły wziąć udział w warsztatach obra-
zujących pracę dawnych rzemieślników.
W programie znalazło się także zwiedza-
nie drewnianych budynków reprezentu-
jących techniki ciesielskie sprzed lat. Zo-
baczyły m.in. chatę oracza, chatę garnca-
rza, dom tkaczki oraz wiele innych, cie-
kawych zakątków osady.

(m)

Odkrywcy
talentów

Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”
otrzymała SP w Łoniowej. To efekt dzia-
łań podjętych w ramach realizowanego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
programu „Rok Odkrywania Talentów”.

Szkoła przystąpiła do programu w
ubiegłym roku szkolnym. Na miano
„Szkoły Odkrywców Talentów” zasłu-
żyła prezentując dodatkową ofertę edu-
kacyjną w różnych dziedzinach. Ucznio-
wie w ramach kół zainteresowań mogą
tam rozwijać zainteresowania i umie-
jętności matematyczne, plastyczne, ar-
tystyczne, przyrodnicze, a także tury-
styczne.

W sumie organizatorzy programu
przyznali 1118 tytułów. W wojewódz-
twie małopolskim uzyskały go 94 szko-
ły, w powiecie brzeskim SP w Łoniowej
była jedyną szkołą mogącą pochwalić się
tym wyróżnieniem.

(l)

Oœmiu nauczycieli otrzyma³o w tym
roku z okazji Dnia Eduakcji Narodowej
nagrodê Wójta Gminy Dêbno za
szczególne osi¹gniêcia w pracy.
Pedagodzy odebrali je z r¹k wójta
Grzegorza Bracha podczas sesji Rady
Gminy Dêbno.

Nagrody finansowe dla nauczycieli to for-
ma wyróżnienia pedagogów za efekty ich
pracy. Przyznawane są już od wielu lat, a
ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje
Wójt Gminy Debno. Z wnioskiem w sprawie
nagród dla nauczycieli zwracają się do wójta

NAGRODZENI
NAUCZYCIELE

dyrektorzy szkół, o nagrodach dla dyrekto-
rów szkół wójt decyduje już samodzielnie.

Osoby wyróżnione w tym roku wykazały
się nie tylko dobrymi wynikami nauczania,
ale także zaangażowaniem w pracę wykra-
czającym poza ścisłe obowiązki zawodowe. -
Cieszę się, że nie brakuje nam nauczycieli,
którzy poświęcają także swój czas wolny na
to, by prowadzić dodatkowe zajęcia i dosko-
nalić swoje umiejętności. Zdaję sobie spra-
wę, że w szkołach naszej gminy na nagrody
zasługuje znacznie większa grupa, ale ogra-
niczone możliwości finansowe powodują, że
wszystkich w jednym roku wyróżnić nie
można. - mówi Grzegorz Brach, Wójt Gmi-
ny Dębno.

Nagrodzeni nauczyciele
Dorota Bodzioch, wychowanie przedszkolne, PP Por¹bka Uszewska

Monika Kraj, wychowanie przedszkolne, ZS-P Dêbno

Zofia Kuras, chemia / doradca metodyczny, ZS Por¹bka Uszewska

Anna Mikosz, jêzyk polski, PSP NiedŸwiedza

Ewa Niemiec, dyrektor, PSP Jaworsko

Joanna Nowak, wychowanie fizyczne, ZS Wola Dêbiñska

Urszula Sworst, nauczanie pocz¹tkowe, ZS Sufczyn

Beata Urbaszewska, nauczanie pocz¹tkowe , PSP Biadoliny Szlacheckie

nia naczyń z gliny. Na koniec w ratuszu ode-
brali dyplom i nagrodę za ukończenie gry w
wyznaczonym czasie i zebranie wszystkich
naklejek.

(l)

Ginące zawody poznawali w Mu-
zeum Etnograficznym w Nowym Sączu
uczniowie SP w Łoniowej. Wycieczka
była nagrodą za pierwsze miejsce w
konkursie segregacji surowców wtór-
nych.

Gminny konkurs przyniósł szkole nagro-
dę w wysokości 1000 zł. To wystarczyło, by
zabrać uczniów do sądeckiego muzeum, w
którym o ginących zawodach można się było
sporo dowiedzieć.

Najpierw w muzuem ,,Wiejscy Wynalaz-
cy” przekonywali się jak mieszkańcy wsi
udoskonalali sobie sprzęty, aby praca na wsi
była łatwiejsza. Później odwiedzili szewca,
kościół i Dwór Szlachecki z Rdzawy z po-
czątku XVII w. Zwiedzili też cerkwię, izbę
weselną i odwiedzili kowala. W niektórych
miejscach otrzymywali naklejki, które były
potrzebne do wypełnienia planszy gry tere-
nowej. Pod koniec udali się do Miasteczka
Galicyjskiego, gdzie poznali historię zegar-
mistrzostwa, fotografii, sposoby wykonywa-

Poznali gin¹ce zawody
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Po raz szósty obchodzono Dzieñ
Patrona w Szkole Podstawowej w
£oniowej. Uroczystoœci upamiêt-
niaj¹ce b³. Jana Paw³a II po³¹czono
z Dniem Edukacji Narodowej i
œlubowaniem pierwszoklasistów.

Po raz pierwszy w szkole w Łonio-
wej świętowano Dzień Patrona w 2006
roku. Od tej pory obchody poświęcone
Janowi Pawłowi II na stałe weszły do
kalendarza szkolnych uroczystości. W
tym roku rozpoczęła je msza święta,
którą w kościele parafialnym w intencji
nauczycieli, uczniów i rodziców odpra-
wił ks. Jan Orlof, proboszcz parafii.

Dzieñ Patrona Szko³y w £oniowej

Trzy uroczystoœci w jednym

Potem przyszedł czas na część arty-
styczną. W szkole, w sali gimnastycznej
uczniowie zaprezentowali akademię ku
czci patrona i dziękowali nauczycielom
za codzienną pracę. Nie obyło się bez
okolicznościowych piosenek i wierszy.
Przysłuchiwali się im nie tylko nauczy-
ciele i zaproszeni goście, ale także pierw-
szoklasiści, którzy tego samego dnia stali
się pełnoprawnymi uczniami szkoły skła-
dając ślubowanie na sztandar szkoły.
Publicznie zadeklarowali, że będą nie tyl-
ko dobrymi uczniami, ale i Polakami. Ślu-
bowali godnie reprezentować swoją kla-
sę i szkołę, a swoim zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

(L)

W ramach akcji „Odblaskowa Szko³a”
odby³o siê spotkanie uczniów Szko³y
Podstawowej w Jaworsku z policjan-
tem. Okaza³o siê ono na tyle owocne,
¿e teraz wœród uczniów szko³y obowi¹-
zuje has³o: „Pamiêta nawet o tym
S³oñ Tr¹balski, ¿e trzeba nosiæ
odblaski”

Cykliczne spotkania odbywane przez
funkcjonariuszy mają jeden zasadniczy cel:
wskazać na zasady bezpieczeństwa i na-
uczyć je stosować. Nie inaczej było i tym
razem. Dzieci zostały poinstruowane jak
bezpiecznie poruszać się po drogach szcze-
gólnie w takim terenie, gdzie nie ma wy-
znaczonych przejść dla pieszych oraz pobo-
czy. Uczniowie w razie wątpliwości mogli
zadawać pytania, a funkcjonariusz policji
cierpliwie na każde z nich odpowiadał.

Częścią spotkania był również konkurs
wiedzy o ruchu drogowym oraz konkurs
plastyczny „Bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym”. Przygotowano także prezentację

Odblaskowo w Jaworsku

multimedialną, pokaz slajdów, a także fil-
mów promujących bezpieczeństwo piesze-
go i rowerzysty na drodze. Nie zabrakło
niespodzianki: wszyscy otrzymali opaski i

kamizelki odblaskowe oraz elektryczne
światełka rowerowe. Pieniądze na ten za-
kup udało się pozyskać dzięki zbiórce ma-
kulatury przeprowadzonej w szkole.

Pasowanie
i wdziêcznoœæ

Ogólnopolski Dzień Wychowania Przed-
szkolnego świętowały dzieci i rodzice z Pu-
blicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej
im. Jana Pawła II . Uroczystość połączono
z tradycyjnym pasowaniem na przedszko-
laka.

Zgodnie z tradycją dziewięcioro nowo przyjętych
do przedszkola dzieci udowodniło, że zasługują na
miano przedszkolaka. Złożyły ślubowanie i wykona-

ły przygotowane dla nich zadania. Spotkanie było
także okazją do tego, by podziękować sponsorom i
przyjaciołom przedszkola. Józef Ciuruś zasłużył so-
bie na to sfinansowaniem 20 metrów ogrodzenia
przedszkola, a rodzice kilkorga dzieci korzystających
z przedszkola pomogli odnowić urządzenia na placu
zabaw.

(n)
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Cebulki korkusów, które
rozkwitną żółtymi kwiata-
mi, zasadzili w ogródku
szkolnym uczniowie SP w
Łoniowej. To jeden z ele-
mentów projektu „Krokus”,
którego głównym celem jest
rozpowszechnianie wiedzy o
Holocauście.

W szkole w Łoniowej w pro-
jekcie realizowanym przy współ-

Krokusy pamiêci w £oniowejMalowanie
liœciem

Rodzinny konkurs pla-
styczny „Obrazek z liści”
zorganizowano w Przed-
szkolu Publicznym w Łonio-
wej. Do udziału w konkur-
sie zostały zaproszono
przedszkolaki wraz ze swo-
imi rodzinami.

Konkursowe zadanie polega-
ło na wykonaniu pracy płaskiej
z naturalnych liści. W zamyśle
inicjatorów plastycznej rywali-
zacji jej głównymi celami było
rozwijanie inwencji twórczej
dzieci i ich rodziców, a także in-
tegracja dzieci z rodzicami.

Efektem plastycznej aktyw-
ności przedszkolaków i ich rodzi-
ców było 15 oryginalnych prac,
odznaczających się pomysłowo-
ścią oraz bogactwem barw.
Wszystkie prace zostały wyso-
ko ocenione przez organizato-
rów. Dla autorów prac przygo-
towano pamiątkowe dyplomy, a
prace zostały wyeksponowane
na wystawie pokonkursowej w
holu przedszkola.

(pl)

Dzieñ postaci z bajek obchodzono w w
Oddziale Przedszkolnym Zespo³u Szkó³
w Sufczynie. Inicjatywa Urszuli Sworst
ma pozwoliæ dzieciom wskazaæ
wychowawcze wzorce, z którymi bêd¹
siê one chcia³y chêtnie uto¿samiaæ.

Pomysł zasadza się na prostej konstata-
cji, że bajka towarzyszy nam już od najmłod-
szych lat. Każde pokolenie ma swojego Żwir-
ka z Muchomorkiem, Maję, Smerfy czy Shre-
ka z rodziną. Rolą dorosłych - zarówno ro-
dziców jak i wychowawców - jest populary-
zowanie wśród dzieci takiego repertuaru
bajek i filmów, który spełni także wycho-
wawcze zadania.

pracy z Towarzystwem Eduka-
cji o Holocauście, biorą udział
uczniowie klasy V.  Poznając
okoliczności potwornej zbrodni
przeciwko ludzkości przekonują
się jak zgubne skutki może mieć
dyskryminacja, uprzedzenia ra-
sowe, szowinizm. Równocześnie
uczą się doceniać wagę takich po-
jęć jak tolerancja i szacunek do
innych ludzi.

Symbolicznym wyrazem
ich stosunku do holocaustu
było sadzenie krokusów,
które  zakwitną na żółto
przypominając żółte Gwiaz-
dy Dawida noszone obowiąz-
kowo przez Żydów w czasie
II wojny światowej w krajach
znajdujących się pod oku-
pacją niemiecką.

(n)

Bajkowa edukacja

W oddziale przedszkolnym w Sufczynie
w kanonie prezentowanych bajek i filmów

znalazły się przede wszystkim te, w któ-
rych nie ma przemocy, dobro wygrywa, a
zło zostaje ukarane. Dzień postaci z ba-
jek nie sprowadzał się jednk tylko do oglą-
dania. Dzieci mogły przebrać się w bajko-
we stroje, a po wysłuchaniu fragmentów
najbardziej znanych bajek, rozpoznawały
bajkowe postaci i tytuły bajek, z których
pochodzą.

Na zakończenie każde dziecko koloro-
wało swoją ulubioną postać z bajki, a
wszystkie prace stworzyły wystawę por-
tretów ulubionych bohaterów z bajek.

(sf)
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Œwiêto Przedszkolaków obchodzi³y
wspólnie dzieci z Oddzia³u Przedszkol-
nego Zespo³u Szkó³ w Sufczynie oraz
dzieci z Niepublicznego Przedszkola
„Ma³y Polski Geniusz”.

Specjalnie na tę okoliczność napisali na-
wet słowa do piosenki:

Każdy przedszkolak dobrze wie,
Że kiedy wrzesień już kończy się
Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka!

Czterdziestoosobowa grupa
uczniów z Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego z Maszkienic wzięła udział
w odbywającym się od 25 do 29 wrze-
śnia IV Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Dziecięcych GALICJA. Uczest-
niczyli nie tylko w specjalnych projek-
cjach, ale także w spotkaniach z akto-
rami. Była też okazja by spróbować sił
w roli operatora i poddać się profesjo-
nalnemu makijażowi.

Spotkanie z filmem
Festiwal odbywał się w czterech miastach

festiwalowych Małopolski i Podkarpacia. W
Krakowie gościny udzieliło mu kino „Ki-
jów”, w Tarnowie kino „Marzenie”, w
Oświęcimiu „Nasze Kino”, a w Rzeszowie
kino „Zorza”.

Organizatorzy przygotowali projekcje fil-
mów obcojęzycznych rzadko goszczących na
ekranach kin w Polsce.  Zaprezentowano
produkcje z Argentyny czy Singapuru oraz
nowatorskie animacje z całej Europy. Nie

zabrakło też polskiego akcentu - bajek dla
najmłodszych z najlepszych studiów filmo-
wych w Polsce.

Uzupełniem projekcji były warsztaty fil-
mowe. Uczniowie poznali techniczne szcze-
góły pracy operatora filmowego i zasady pro-
fesjonalnego makijażu. Sami mogli spróbo-
wać pracy z kamerą i poddać się makijażowi.
Była też sposobność do spotkania z aktora-
mi serialu „Detektywi”: Karoliną Friedek i
Maciejem Friedkiem, który z zawodu jest
policjantem. Wśród zadawanych pytań do-
minowały te o niuanse zawodu detektywa i
drogę do kariery aktorskiej.

(m)

Przedszkolaki œwiêtowa³y

Świętowanie, do którego doszło pod
koniec września, było okazją do zabawy
i nauki. Ale przede wszystkim był to
dzień niespodzianek, bo atrakcja goniła
atrakcję.

Każde dziecko mogło spędzić czas ze
swoją ulubioną zabawką przedszkolną,
a w ramach zajęć dydaktycznych przy-
gotowano zabawy taneczno – ruchowe,
w czasie których była możliwość poka-
zania zdobytych umiejętności. W finale
nie obyło się bez wyjątkowo zastawio-
nego stołu.

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

STA£Y FRAGMENT GRY
Klasa okrêgowa

Orze³ Dêbno
Tydzień po prawdziwej klęsce (0-7) po-

niesionej na własnym boisku w pojedyn-
ku z Ciężkowianką Ciężkowice, ekipa z
Dębna przyjechała do Tarnowa, aby skon-
frontować swe umiejętności z Tarnovią.
Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla przy-
jezdnych, którzy w 5 min objęli prowa-
dzenie za sprawą Mateusza Witka. Dwa
gole strzelone w krótkim odstępie czasu
po zmianie stron przez tarnowian, spo-
wodowały jednak, że Orzeł zszedł z bo-
iska pokonany 2-1. Znacznie lepiej dla dru-
żyny ze stolicy naszej gminy potoczył się
ostatni wrześniowy mecz, w którym dęb-
nianie podejmowali Piasta Czchów. W od-
powiedzi na bramkę strzeloną w 17 min
przez Dominika Przeklasę, goście osiem
minut później doprowadzili, co prawda do
remisu po strzale z rzutu karnego, lecz
tym razem druga połowa należała do ze-
społu prowadzonego przez trenera Zbi-
gniewa Osieckiego. Po godzinie gry, eki-
pę z Dębna na ponowne prowadzenie wy-
prowadził Sebastian Greń, zaś wygraną
Orła przypieczętował w 80 min Paweł
Bernady, wykorzystując drugą tego dnia
„jedenastkę” podyktowaną przez arbitra.
Komplet punktów zdobyli piłkarze z Dęb-
na również w dziewiątej kolejce, wygry-
wając w Łukowej 1-0 z tamtejszą Łuko-
vią. Gola zapewniającego Orłowi jedyne
w tej rundzie punkty na wyjeździe zdobył
w 89 min wprowadzony na boisko chwilę
wcześniej Stanisław Pałka. Nawiasem

mówiąc mecz w Łukowej był spotkaniem
„bratobójczym”, gdyż w ekipie Łukovii
wystąpił były zawodnik Orła, Marcin Pał-
ka. Sporo emocji dostarczył kibicom roz-
grywany na boisku w Dębnie mecz, w któ-
rym rywalem Orła była drużyna Czar-
nych Kobyle. Mimo trafienia Jakuba Ku-
morka oraz hat-tricku zanotowanego
przez Pawła Bernadego, gospodarze ze-
szli z boiska pokonani, przegrywając 4-5.
Na mecz jedenastej kolejki zespół z Dęb-
na pojechał do Lisiej Góry, gdzie w roli
gospodarza czekała na niego Zorza Za-
czarnie. Goście mieli przed tym spotka-
niem problemy ze skompletowaniem skła-
du, stąd też w wyjściowej „jedenastce”
pojawili się dwaj bramkarze: Kamil Boch-
man (między słupkami) i Paweł Urbań-
ski, a w drugiej połowie na boisku zamel-
dował się trzeci golkiper, Paweł Hebda.
Taka obfitość graczy występujących na co
dzień między słupkami nie uchroniła go-
ści przed wysoką porażką, Zorza wygrała
bowiem 4-0. Dorobku bramkowego nie po-
prawili dębnianie również w kolejnym spo-
tkaniu, w którym grając przed własną
publicznością przegrali 0-2 z liderem,
Olimpią Wojnicz. W ostatnią niedzielę paź-
dziernika, Orzeł zagrać miał na wyjeź-
dzie z GKS Drwinia. Spotkanie to zostało
jednak przełożone i rozegrane zostało do-
piero po zakończeniu rundy jesiennej. Ty-
dzień później zespół z Dębna zmierzył się
przed swoimi kibicami z Sokołem Borzę-
cin Górny, przegrywając 0-1. Spory wpływ
na tę porażkę miał z pewnością fakt, że
dębnianie kończyli mecz w dziewięciu po
czerwonych kartkach dla Pawła Hebdy i

Sebastiana Grenia. Punktów nie udało się
zdobyć naszej ekipie również w dwóch
ostatnich meczach. Spotkanie ostatniej
jesiennej kolejki, w którym Orzeł zagrał

w Tarnowie z Iskrą, rozpoczęło się wręcz
idealnie dla gości. W 1 min objęli oni pro-
wadzenie po strzale Mateusza Rylewicza.
Gdy w 30 min Paweł Bernady wykorzy-
stał rzut karny, wydawało się, że dębnian
stać będzie na wywiezienie z Tarnowa
kompletu punktów. Niestety, w samej
końcówce pierwszej połowy tarnowianie
strzelili dwa gole, zaś po zmianie stron
przechylili szalę zwycięstwa na swoją ko-
rzyść, wygrywając 3-2. Jeszcze więcej bra-
mek padło we wspomnianym już zaległym
meczu w Drwinii. W 24 min po wykorzy-
stanym przez Pawła Bernadego rzucie
karnym oraz główce Dominika Przekla-
sy, Orzeł prowadził 2-1, lecz gospodarze
szybko doprowadzili do wyrównania. W 46
min trzeciego gola dla przyjezdnych strze-
lił Paweł Bernady, w samej końcówce (87
i 89 min) Paweł Urbański dwukrotnie jed-
nak skapitulował i mecz zakończył się
porażką naszej ekipy 3-4.

Ocena: 3-

Klasa „A”

Sokó³
Maszkienice

Ekipa z Maszkienic zakończyła rundę
jesienną na trzeciej pozycji, jedynie gorszą
różnicą bramek ustępując pola Dunajco-
wi Mikołajowice. Jeżeli jednak na wiosnę
nie przydarzy się nic niespodziewanego,
to Sokołowi trudno będzie walczyć o
awans do „okręgówki”, gdyż do liderują-
cego na półmetku Pagenu Gnojnik ma on
osiem punktów straty. Mimo tak wyso-
kiej pozycji podopiecznym grającego tre-
nera Tomasza Rogóża przytrafiło się w
drugiej części tej rundy kilka „wpadek”.

Ekipa z Dêbna mia³a fataln¹ koñcówkê
rundy jesiennej. Przegra³a szeœæ kolej-
nych meczów, co zepchnê³o j¹ w tabeli
na przedostatnie, piêtnaste miejsce.
Zadecydowa³a o tym przede wszystkim
bardzo s³aba gra w obronie. Wystarczy
powiedzieæ, ¿e w pierwszej rundzie Orze³
straci³ najwiêcej, bo 46 bramek spo-
œród wszystkich dru¿yn graj¹cych w
„okrêgówce”.
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Co ciekawe miały one miejsce na boisku
w Maszkienicach. W dziewiątej kolejce
Sokół uległ na nim 0-5 Pagenowi Gnoj-
nik, już w 7 min przegrywając 0-2. Niemal
dokładnie miesiąc później gospodarze nie
sprostali Dunajcowi Mikołajowice, prze-
grywając równie wyraźnie, bo 1-6. Warto
przy tym zaznaczyć, że pojedynek ten
rozpoczął się po myśli miejscowych, któ-
rzy w 18 min po strzale Patryka Tomczy-
ka prowadzili 1-0. Potem było jednak już
znacznie gorzej, zwłaszcza po przerwie,
kiedy goście strzelili aż cztery bramki. Jak
łatwo obliczyć, gdyby maszkieniczanie oba
te spotkania zakończyli zwycięsko, to
właśnie Sokół, a nie ekipa z Gnojnika przy-
stąpiłby do rundy wiosennej z pozycji li-
dera. Tydzień przed pojedynkiem z Page-
nem, Sokół przywiózł komplet punktów
z boiska w Łękach, wygrywając z innym
spadkowiczem z klasy okręgowej, tam-
tejszą Iskrą. Jedyna do przerwy bramka

padła w tym spotkaniu w 31 min po rzucie
karnym wykorzystanym przez Marcina
Słupskiego. Po zmianie stron dwie pierw-
sze bramki strzelili, co prawda gospoda-
rze, lecz w 80 min po drugiej tego dnia
„jedenastce” do remisu doprowadził Mar-
cin Słupski, zaś w doliczonym czasie gry
wynik na 3-2 dla Sokoła ustalił Piotr Ślu-
sarczyk. Między spotkaniami z Pagenem
i Dunajcem, maszkieniczanie rozegrali

trzy pojedynki. W pierwszym z nich, Sokół
zmierzył się na wyjeździe z Victorią Biel-
cza, po trafieniach Andrzeja Węgrzyna (23
min) i Piotra Ślusarczyka (76 min), zwy-
ciężając 2-0. Tydzień później w Maszkie-
nicach gościł Kłos Łysa Góra; ten derbo-
wy pojedynek zakończył się bezbramko-
wym remisem. Sporo goli padło natomiast
w odbywającym się w trzecią niedzielę spo-
tkaniu w Uszwi. Mecz ten rozpoczął się
w sposób wręcz wymarzony dla Sokoła,
który w 2 min po strzałach Andrzeja Wę-
grzyna oraz Piotra Krawczyka prowadził
2-0. W 19 min Krzysztof Hajdo podwyż-
szył na 3-0, zaś wynik do przerwy na 4-1
ustalił w 43 min Marcin Słupski. W dru-
giej połowie oba zespoły strzeliły jeszcze
po jednej bramce (ta dla Sokoła padła w
82 min po samobójczym strzale zawodni-
ka gospodarzy) i mecz zakończył się wy-
graną naszej drużyny 5-2. W dwóch ostat-
nich pojedynkach piłkarze z Maszkienic
po raz kolejny pokazali, że jesienią znacz-
nie lepiej czują się na obcych boiskach niż
na własnym obiekcie. Po wygranym 1-0
wyjazdowym meczu z Olimpią Bucze (je-
dyną bramkę zdobył w 40 min Andrzej Wę-
grzyn), na zakończenie Sokół zremisował
u siebie z innym zespołem z czołówki,
Orłem Stróże. Do przerwy jedynego gola
strzelił bardzo bramkostrzelny w końców-
ce rundy Andrzej Węgrzyn (11 min). W
odpowiedzi na trafienie gości, w 82 min
bramkę dla gospodarzy zdobył Patryk
Tomczyk, ostatecznie mecz zakończył się
jednak remisem 2-2.

Ocena: 4+

K³os £ysa Góra
Po siedmiu kolejkach ekipa z Łysej

Góry miała na koncie zaledwie pięć
punktów i zajmowała dwunaste miej-
sce. Po zakończeniu pierwszej rundy jej
pozycja w tabeli nie uległa wprawdzie

zmianie, lecz po stronie plusów zapisać
można nie tylko fakt, że Kłos zdobył w
tym okresie dwa razy więcej punktów,
ale również i to, że zaczął wreszcie wy-
grywać przed własną publicznością. Na
pierwszy komplet punktów na własnym
boisku, kibice w Łysej Górze czekać mu-
sieli jednak do pierwszej niedzieli paź-
dziernika, kiedy to ich ulubieńcy roz-
gromili 5-0 Olimpię Bucze. Długo nic nie
wskazywało na taki rezultat. Co praw-
da po bezbramkowej pierwszej połowie,
już w 47 min bramkę zdobył Dawid Wró-
bel, ale jeszcze na osiem minut przed
końcem Kłos prowadził tylko 1-0. Bo-
haterem ostatnich minut tego spotka-
nia był 16-letni Patryk Ogar, który
trzykrotnie (83, 86 i 89 minuta) wpisał
się na listę strzelców. Zawodnik ten
miał swój udział również w czwartej
bramce dla gospodarzy. W 88 min po fau-
lu na nim sędzia podyktował bowiem
rzut karny, wykorzystany przez Damia-
na Książka. Nim jednak doszło do tej
wygranej, w dwóch pierwszych meczach

omawianego okresu, ekipa z Łysej Góry
schodziła z boiska pokonana. Najpierw
na własnym boisku uległa 1-2 Uszwi (je-
dyną bramkę dla Kłosa strzelił w 78 min
Mateusz Bąba), a tydzień później nie
sprostała Dunajcowi Mikołajowice,
przegrywając na wyjeździe 0-3. Po wy-
granej z Olimpią, kolejne dwa spotka-
nia przyszło rozegrać piłkarzom Kłosa
ze znacznie wyżej notowanymi w tabeli
rywalami. Dość nieoczekiwanie zespół
z Łysej Góry zdobył w nich cztery punk-
ty. Po bezbramkowym remisie w Masz-
kienicach, pokonał bowiem u siebie Spół-
dzielcę Grabno. Losy tego pojedynku
rozstrzygnęły się w ostatnich dwudzie-
stu minutach. Jego wynik otworzył do-
piero w 71 min Mateusz Bibro, który
sześć minut później podwyższył na 2-0.
W 84 min po golu Damiana Książka prze-
waga Kłosa wzrosła do trzech goli, zaś
ostatecznie mecz ten zakończył się wy-
graną miejscowych 3-1. Tydzień później
Kłos w wyjazdowym pojedynku przegrał
1-2 z Ivą Iwkowa, mimo że od 18 min po
strzale Rafała Stolarza prowadził 1-0.
Wydawało się jednak, że w dwóch ostat-
nich spotkaniach łysogórzanie mogą
sięgnąć po komplet punktów. Rozgry-

cięg dalszy na stronie 24

Pi³karze Soko³a znakomicie spisywali siê
w tej rundzie w meczach wyjazdowych.
Na obcych boiskach zaprezentowali siê
siedmiokrotnie i za ka¿dym razem przy-
wozili komplet punktów. Znacznie gorzej
wiod³o im siê w meczach domowych; je-
denaœcie punktów zdobytych w oœmiu po-
jedynkach da³o im dopiero jedenast¹ lo-
katê w klasyfikacji obejmuj¹cej spotka-
nia u siebie.

Dru¿yna z £ysej Góry, w drugiej czêœci
rundy jesiennej, w meczach wyjazdowych
zdoby³a jeden tylko punkt oraz strzeli³a
jedn¹ zaledwie bramkê. O wiele lepiej
wiod³o siê jej na w³asnym boisku. Po
pora¿ce z Uszwi¹, w kolejnych trzech spo-
tkaniach K³os wywalczy³ komplet „oczek”
i pozwoli³ rywalom na strzelenie jedne-
go tylko gola.
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wany na boisku w Łysej Górze pojedy-
nek z Koroną Niedzieliska potwierdził
te przypuszczenia. Po golach zdobytych
w 12 min przez Mateusza Gawła i dzie-
sięć minut później przez Rafała Stola-
rza, Kłos prowadził 2-0 i wynik ten
utrzymał się do końcowego gwizdka. Na
zakończenie rundy jesiennej, Kłos spra-
wił  jednak swoim kibicom bardzo
przykrą niespodziankę, przegrywając na
wyjeździe 0-2 z Temidą Złota, która we
wcześniejszych czternastu meczach
zdobyła zaledwie dwa punkty.

Ocena: 3+

Klasa „B”

Start 77
Biadoliny
Szlacheckie

Na półmetku rundy jesiennej ekipa z
Biadolin Szlacheckich zajmowała drugie
miejsce, mając trzy punkty straty do lide-
rującej Poręby Spytkowskiej. W drugiej
części rundy piłkarze trenowani przez
Jana Kargula odnieśli jednak komplet zwy-
cięstw i zimową przerwę w rozgrywkach
spędzą rozkoszując się pozycją zdecydowa-
nego lidera. Po porażce poniesionej na wła-
snym boisku w spotkaniu z Andaluzją Rudy
Rysie, Start 77 wziął odwet na zespole
Okocimia, wygrywając z nim w Porębie

Spytkowskiej aż 7-1. W piątym w tym se-
zonie meczu przed własną publicznością
ekipa z Biadolin Szlacheckich pokonała ze-
spół także z Biadolin, tyle że Radłowskich,
wygrywając z Pogonią 2-1. Również jedna
tylko bramka zadecydowała o zwycięstwie
Startu 77 w wyjazdowym pojedynku z Or-
likiem Szczurowa, zakończonym wynikiem
1-0 dla ekipy z naszej gminy. Tydzień póź-
niej na boisku w Biadolinach Szlacheckich
zjawił się lider, wspomniana już ekipa Po-
ręby Spytkowskiej. Po końcowym gwizd-
ku sędziego Krzysztofa Pietrasa liderem
był już Start 77, który dzięki trafieniom
Jakuba Wojtasa (4 min) oraz Macieja Ko-
zioła (28 min) wygrał to spotkanie 2-0. Fo-
tela lidera nie oddali już piłkarze Startu

77 do końca rundy. W pozostałych dwóch
październikowych spotkaniach wygrali oni
na wyjeździe 2-1 z Tymonem Tymowa oraz
grając przed swoimi kibicami zwyciężyli 4-
2 lokalnego rywala, Grom Sufczyn. Zdoby-
ciem czterech goli zakończyli zawodnicy z
Biadolin Szlacheckich również bardzo
udaną dla siebie pierwszą rundę. W roz-
grywanym w Buczu pojedynku z Przybo-
rowem nie dali rywalom żadnych szans,
wygrywając 4-1.

Ocena: 6

Victoria Por¹bka
Uszewska

Po siedmiu kolejkach, spadkowicz z kla-
sy „A” zajmował szóstą pozycję. Kibice
Victorii mogli jednak być zadowoleni, po-
nieważ ich ulubieńcy rozegrali wówczas
pięć tylko meczów, z których cztery roz-
strzygnęli na swoją korzyść. Po zakoń-
czeniu rundy jesiennej fani zespołu z Po-
rąbki Uszewskiej mogą mieć jeszcze więk-
sze powody do radości, gdyż ich ulubieńcy
klasyfikowani są na drugim miejscu. W
ósmej kolejce ekipa grającego trenera
Pawła Pachoty zmierzyła się na własnym
boisku z Porębą Spytkowską i wygrywa-
jąc 4-2 przerwała serię siedmiu kolejnych
zwycięstw ówczesnego lidera. Tydzień
później Victoria zagrała z teoretycznie
dużo słabszym rywalem. Ponieważ jednak
teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką,
jej wyjazdowy pojedynek z Tymonem Ty-
mowa zakończył się remisem 1-1. W
pierwszą sobotę października piłkarze z
Porąbki Uszewskiej pokazali, że na wła-
snym boisku nie mają sobie równych. Bo-
leśnie przekonał się o tym Grom Sufczyn,
przegrywając aż 0-7. W jedenastej kolej-

ce, Victoria znów straciła jednak punkty,
bo w przypadku remisu 2-2 w wyjazdo-
wym spotkaniu z Przyborowem mówić
trzeba właśnie o stracie dwóch punktów,
a nie o zdobyciu jednego. Była to jednak
ostatnia do tej pory „wpadka”, jaka przy-
trafiła się zespołowi z Porąbki Uszew-
skiej. Tydzień później pokonał on przed
własną publicznością 3-1 Iskrę Szczepa-
nów, aby w pechowej ponoć trzynastej

kolejce wygrać w Biesiadkach 2-0 z peł-
niącą tam honory gospodarzy Tęczą Go-
sprzydowa. W ostatnim październikowym
pojedynku Victoria nie dała najmniejszych
szans Jedności Paleśnica, gromiąc ją na
własnym boisku 6-2. Być może tak wyso-
ka wygrana spowodowała, że w meczu
ostatniej kolejki piłkarze z Porąbki
Uszewskiej oszczędzili nieco Jastrzębia
Łoniowa, na wyjeździe wygrywając z out-
siderem tylko 2-1. Ostatnim akordem pił-
karskiej jesieni był dla naszego zespołu
zaległy wyjazdowy mecz z walczącą rów-
nież o awans Andaluzją Rudy Rysie. Ze-
spół Victorii najwyraźniej przypomniał w
nim sobie pojedynek z Jednością, gdyż tak
jak niespełna dwa tygodnie wcześniej po-
nownie wygrał 6-2, dzięki czemu przesko-
czył w tabeli Porębę Spytkowską.

Ocena: 5+

Pi³karze z Biadolin Szlacheckich œwiet-
nie radzili sobie jesieni¹ na obcych bo-
iskach. W okresie omawianym w tym
tekœcie wygrali wszystkie cztery mecze,
notuj¹c bilans bramkowy 14-3. Jeszcze
lepiej przedstawia siê ich dorobek, je-
¿eli weŸmie siê pod uwagê ca³¹ pierwsz¹
rundê. Start 77 zdoby³ w siedmiu me-
czach komplet 21 „oczek”, strzelaj¹c 33
gole, a trac¹c tylko 7.

Boisko w Por¹bce Uszewskiej by³o w run-
dzie jesiennej „zaczarowane” dla rywa-
li. Victoria rozegra³a na nim siedem me-
czów, wszystkie koñcz¹c zwyciêsko. Go-
spodarze strzelili przy tym a¿ 27 bramek
(niemal cztery na mecz), trac¹c zaled-
wie siedem. Warto tak¿e dodaæ, ¿e po
pora¿ce w Biadolinach Szlacheckich, Vic-
toria nie przegra³a jedenastu z rzêdu spo-
tkañ, dziewiêæ z nich koñcz¹c zwyciêsko.
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Grom Sufczyn
Po sześciu rozegranych meczach dru-

żyna z Sufczyna miała w dorobku sześć
punktów i klasyfikowana była na dziesią-
tej pozycji. Druga część rundy jesiennej
była dla niej zdecydowanie mniej udana.
Sufczynianie w ośmiu meczach powięk-
szyli swój dorobek zaledwie o dwa punkty
i na półmetku rozgrywek zajmują przed-
ostatnie czternaste miejsce, wyprzedza-
jąc jedynie lokalnego rywala z Łoniowej.
Okazało się więc, że porażka z Tęczą Go-
sprzydowa była początkiem fatalnej serii
dziewięciu meczów bez wygranej. W
pierwszym spotkaniu omawianego okre-
su, Grom przegrał 0-3 wyjazdowy mecz z
Jednością Paleśnica. Tydzień później w

spotkaniu rozgrywanym na boisku w Suf-
czynie padł wynik 2-2, lecz remis w kon-
frontacji z ekipą z Łoniowej nie był raczej
dla gospodarzy okazją do świętowania. O
nie najlepszej formie piłkarzy z Sufczy-
na, tamtejsi kibice przekonali się w
pierwszą sobotę października, kiedy to ich
ulubieńcy wrócili „na tarczy” z Porąbki
Uszewskiej, przegrywając z tamtejszą

Victorią 0-7. Jeszcze gorzej było dwa ty-
godnie później. Grom przegrał wówczas
wyjazdowy pojedynek z Andaluzją Rudy
Rysie aż 0-9. Między tymi, zakończonymi
dotkliwymi porażkami, spotkaniami, eki-
pa z Sufczyna, przegrała przed własną pu-
blicznością 2-3 ze spadkowiczem z klasy
„A”, Olimpią Kąty. W kolejnym meczu na
własnym boisku, Grom także nie pokusił
się o punkty, ulegając 1-3 ekipie Okoci-
mia. W ostatnim jesiennym spotkaniu wy-
jazdowym, sufczynianie zmierzyli się ze
Startem 77 Biadoliny Szlacheckie. Tym
razem obyło się bez pogromu, lider wy-
grał tylko 4-2. Na zakończenie, piłkarze
Gromu w niewielkim tylko stopniu zre-
habilitowali się za słabe występy w pierw-
szej rundzie, bezbramkowo remisując
przed własną publicznością z Pogonią Bia-
doliny Radłowskie.

Ocena: 1

Jastrz¹b
£oniowa

Drużyna z Łoniowej po siedmiu ko-
lejkach zamykała tabelę i kolejne sie-
dem meczów w jej wykonaniu nie zmie-
niło zajmowanego przez nią miejsca.
Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej
części rundy, Jastrząb zdobył po trzy
punkty. Różnica między dwoma połowa-
mi jesiennych potyczek polegała tylko
na tym, że w pierwszej z nich piłkarze z
Łoniowej odnieśli jedno zwycięstwo, zaś
na ich dorobek w drugiej części złożyły
się trzy remisy. Dwa z nich zanotowali
gracze Jastrzębia w dwóch pierwszych
meczach omawianego okresu, najpierw

remisując na własnym boisku z Tymo-
nem Tymowa, a tydzień później dzieląc
się w Sufczynie punktami z Gromem.
Oba te spotkania zakończyły się wyni-
kami 2-2. Kolejny pojedynek przed swo-

imi kibicami przyniósł ekipie z Łonio-
wej porażkę 2-4 z Przyborowem. O dwie
bramki gorszy od rywala okazał się Ja-
strząb również w meczu jedenastej ko-
lejki, w którym przegrał na wyjeździe
0-2 z Iskrą Szczepanów. Swojego dorob-
ku bramkowego nie powiększył najsłab-
szy aktualnie zespół naszej gminy w
dwóch kolejnych spotkaniach. Po bez-
bramkowym remisie na własnym boisku
z Tęczą Gosprzydowa, w ostatnim paź-
dziernikowym pojedynku przegrał on 0-
3 w Paleśnicy z miejscową Jednością. Na
zakończenie tegorocznych potyczek,
Jastrząb zagrał u siebie z występują-
cym niedawno w klasie „A” lokalnym
rywalem, Victorią Porąbka Uszewska.
Pojedynek ten zakończył się porażką
gospodarzy 1-2 i był to dla zespołu z
Łoniowej dziewiąty z kolei mecz bez
zwycięstwa.

Ocena: 2-
   (T)

SPRINTEM

Moje pierwsze sportowe kroki

Moja przygoda z pi³k¹ zaczê³a siê w

wieku 10 lat w trampkarzach Or³a

Dêbno, w którym gram do dzisiaj.

Mój sportowy bohater

Moim sportowym bohaterem jest za-

wodnik Manchesteru United - Ryan

Giggs.

Pamiêtne sportowe wydarzenie z

moim udzia³em
By³o ich sporo, ale chyba najbardziej

utkwi³o mi w pamiêci kilka tytu³ów

króla strzelców w ró¿nych turniejach.

Mój sportowy sukces

Mam nadziejê, ¿e jeszcze nie nadszed³ i

wszystko przede mn¹!

Moja sportowa pora¿ka

Najwy¿sza to chyba 7-0 :)

¯ycie bez sportu
Nie wyobra¿am sobie takiego ¿ycia, bo

sport (szczególnie pi³ka no¿na) jest dla

mnie wszystkim.

Ulubiona dyscyplina

Pi³ka no¿na!

Najnudniejsza dyscyplina

Szachy -raczej trudno je nazwaæ sportem.

Sebastian Greñ
Zawodnik LKS ,,Orze³" Dêbno, a tak¿e

student wychowania fizycznego na AWF

im. Bronis³awa Czecha w Krakowie.

Mieszka w Dêbnie.

Gra na wyjazdach nie by³a z pewnoœci¹
w drugiej czêœci rundy jesiennej mocn¹
stron¹ zespo³u z Sufczyna. W czterech
meczach dozna³ on czterech pora¿ek, tra-
c¹c przy tym a¿ 23 bramki. Jedynym pi³-
karzem, który zdoby³ w tym okresie gola
na wyjeŸdzie by³ Rafa³ Niewola; druga
bramka dla Gromu w meczu ze Startem
77 Biadoliny Szlacheckie pad³a bowiem
po strzale samobójczym.

Jastrz¹b jest jedynym zespo³em, wystê-
puj¹cym w brzeskiej grupie klasy „B”,
który w rundzie jesiennej nie zdo³a³ wy-
graæ meczu na w³asnym boisku. Pi³ka-
rze z £oniowej w siedmiu spotkaniach
przed w³asnymi kibicami zdo³ali wywal-
czyæ zaledwie dwa punkty. W meczach u
siebie stracili przy tym a¿ 28 bramek –
najwiêcej spoœród wszystkich ekip wy-
stêpuj¹cych w tej klasie rozgrywkowej.
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Podwójnym zwycięstwem gospoda-
rzy zakończył się rozgrywany w Zespo-
le Szkół w Porąbce Uszewskiej turniej
piłki nożnej chłopców i dziewcząt roz-
grywany w ramach Gimnazjady Mło-
dzieży Szkolnej. Do rywalizacji stanę-
ły trzy drużyny żeńskie i cztery zespo-
ły męskie.

W obu kategoriach zawody odbywające się
17 października rozgrywane były systemem
„każdy z każdym”. W przypadku dziewcząt
czas gry wynosił 10 min, a chłopcy grali 15
min.  Zwycięska drużyna dziewcząt wystę-
powała w składzie: Justyna Kołodziej, Oli-
wia Rzepa, Natalia Gurgul, Magdalena Śmie-
tana, Beata Pabian, Justyna Gliździńska,
Sylwia Lubowiecka. Opiekunem drużyny
była Agnieszka Radzikowska.

Drużyna chłopców z Porąbki Uszewskiej
występowała natomiast w składzie: Bartosz
Niemiec, Filip Grzesik, Krystian Zdeb, Rafał
Kluska, Dominik Kraj, Dawid Grzesik, Kac-
per Rzepa, Jakub Gurgul. W roli opiekuna
drużyny wystąpił Mikołaj Gurgul.

W imieniu Wójta Gminy Dębno puchary i
dyplomy wręczył dyrektor Zespołu Szkół w

Zespół Szkoły Podstawowej w Biado-
linach Szlacheckich wygrał Gminne
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej
Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Wójta
Gminy Dębno Grzegorza Bracha. W ry-
walizacji uczestniczyło 10 drużyn.

Zawody odbywające się 25 października w
hali sportowej w Zespole Szkół w Porąbce
Uszewskiej zgromadziły młodych pilkarzy z:
Biadolin Szlacheckich, Łysej Góry, Porąbki
Uszewskiej, Woli Dębińskiej, Niedźwiedzy,
Łoniowej, Jaworska, Sufczyna, Dębna i Masz-
kienic. Zespoły zostały podzielone na trzy gru-
py, w których rozgrywki prowadzone były sys-
temem „każdy z każdym”. Z grupy A do fina-
łów awansowały dwa zespoły, a z pozostałych
po jednym. Zwycięska drużyna występowała
w składzie: Filip Pasula, Arkadiusz Florczak,
Adrian Kłusek, Grzegorz Chmioła, Damian
Jadach, Kamil Jagieła, Paweł Siciarz.

Szóste miejsce
w Mistrzostwach Polski

Talent
na bie¿ni

Rafał Kluska, uczeń Zespołu Szkół
w Porąbce Uszewskiej, 1 październi-
ka wystartował w Mistrzostwach Pol-
ski w Kielcach, w ramach Małego Me-
moriału Janusza Kusocińskiego. Start
w tych zawodach zapewnił sobie wcze-
śniejszymi sukcesami lekkoatletycz-
nymi.

Rafał zajmując szóste miejsce w biegu na
dystansie 600 metrów pokazał, że jest w sta-
nie ścigać się z najlepszymi. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że to pierwszy występ tego zawod-
nika na tak wysokim szczeblu, można mó-
wić o ogromnym sukcesie reprezentanta
szkoły w Porąbce Uszewskiej.

Zwyciêskie Biadoliny
Wyniki
Grupa A:
1. Maszkienice
2. Wola Dêbiñska
3. Por¹bka Uszewska
4. Dêbno
Grupa B:
1. Sufczyn
2. Jaworsko
3. £oniowa
Grupa C:
1. Biadoliny Szlacheckie
2. £ysa Góra
3. NiedŸwiedza
Pó³fina³y:
Sufczyn - Maszkienice 0:1
Wola Dêbiñska - Biadoliny Sz. 1:1, 0:1 k
Mecz o 3 miejsce:
Wola Dêbiñska - Sufczyn 1:2
Mecz o 1 miejsce:
Biadoliny Sz. - Maszkienice 5:1

Dominacja Por¹bki

Wyniki dziewcz¹t:
PG Wola Dêbiñska – PG Por¹bka Uszewska 1:1
PG Wola Dêbiñska – PG £ysa Góra 0:1
PG Por¹bka Uszewska – PG £ysa Góra 1:0
Klasyfikacja koñcowa dziewcz¹t
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG £ysa Góra
3. PG Wola Dêbiñska
Wyniki ch³opoców:
PG Wola Dêbiñska – PG Por¹bka Uszewska 1:3
PG Sufczyn – PG £ysa Góra 0:3
PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn 4:2
PG £ysa Góra – PG Por¹bka Uszewska 0:4
PG £ysa Góra – PG Wola Dêbiñska 1:4
PG Por¹bka Uszewska – PG Sufczyn 14:0
Klasyfikacja koñcowa ch³opców:
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG £ysa Góra
4. PG Sufczyn

Porąbce Uszewskiej  Tomasz Gurgul. Za-
wody sędziował Henryk Matras z Kolegium
Sędziów Piłki Nożnej w Brzesku, a za orga-
nizację zawodów odpowiedzialny był koor-
dynator sportu Mikołaj Gurgul.

(N)

Wcześniej Rafał Kluska zajął drugie miej-
sce w biegu na dystansie 600 metrów w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków w Lekkiej Atletyce. Tym rezultatem
zapewnił sobie udział we wspomnianych już
Mistrzostwach Polski w Kielcach.

W Małopolsce uczeń ZS w Porąbce Uszew-
skiej nie miał konkurencji. Z odbywających
się w Krakowie Mistrzostw Małopolski wró-
cił z dwoma złotymi medalami. Wygrał bieg
na dystansie 600 metrów oraz w biegach
sztafetowych.

Sukces odnotował także w biegach prze-
łajowych. W Mistrzostwach Małopolski w
Biegach Przełajowych w Nowym Targu na
dystansie 1500 metrów zajął drugie miejsce.
W tych samych zawodach dobre występy
zaliczyły także reprezentantki Zespołu
Szkół w Porąbce Uszewskiej startujące w
kategorii szkół podstawowych. Weronika
Brachucy z klasy VI zajęła dziewiąte miej-
sce, a Monika Franczyk z klasy IV była osiem-
nasta.

(g)
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pod opiek¹

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY ZE
ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W

RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPO£ECZNEGO

Cz³owiek najlepsza inwestycja
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Dêbno realizuje Projekt pod nazw¹

WIEDZA=SZANSAWIEDZA=SZANSAWIEDZA=SZANSAWIEDZA=SZANSAWIEDZA=SZANSA
PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM

AKTYWIZACJIAKTYWIZACJIAKTYWIZACJIAKTYWIZACJIAKTYWIZACJI
SPO£ECZNEJSPO£ECZNEJSPO£ECZNEJSPO£ECZNEJSPO£ECZNEJ
I ZAI ZAI ZAI ZAI ZAWODOWEJWODOWEJWODOWEJWODOWEJWODOWEJ

W GMINIE DÊBNOW GMINIE DÊBNOW GMINIE DÊBNOW GMINIE DÊBNOW GMINIE DÊBNO

W ramach projektu systemowego progra-
mu operacyjnego kapita³ ludzki priorytet vii.
Dzia³anie 7.1 poddzia³anie 7.1.1
Okres realizacji projektu od 01.06.2010 r
30.06.2012r.
Projekt skierowany jest do osób bezrobot-
nych lub niekatywnych zawodowo ,w wieku
aktywnoœci zawodowej korzystaj¹cych ze
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej  gminnego
oœrodka pomocy spo³ecznej dêbno i miesz-
kaj¹cych na terenie gminy dêbno.

W ramach projektu mo¿na skorzystaæ z bez-
p³atnych kursów i szkoleñ

W roku 2012 w okresie od stycznia do
czerwca bêd¹ organizowane kursy i szkole-
nia:
• kurs sprzedawcy z obs³ug¹ kas fiskal-
nych,
• kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
• kurs obs³ugi wózków wid³owych z wymian¹
butli gazowych,
• kurs fryzjerski,
• szkolenie z doradc¹ zawodowym
• warsztaty z psychologiem.

Rekrutacja uczestników na kursy i szkole-
nia  realizowane w roku 2012 odbywaæ siê
bêdzie od 01.11.2011r do 31.12.2011r.
Szczegó³owe  informacje mo¿na uzyskaæ w
siedzibie gminnego oœrodka pomocy spo-
³ecznej dêbno-wola dêbiñska 240 w dni ro-
bocze w godzinach: poniedzia³ek 8-16, od
wtorku do pi¹tku 7.30-15.30 oraz  pod
numerem telefonu 14 631 85 92.

Ka¿dego roku z powodu zatrucia tlenkiem wê-
gla, potocznie zwanego czadem, ginie kilka-
dziesi¹t osób. Bardzo czêsto nie ma to zwi¹z-
ku z powstaniem po¿aru, a wynika jedynie z
niew³aœciwej eksploatacji budynku i znajduj¹-
cych siê w nich urz¹dzeñ i instalacji grzew-
czych.
Tlenek wêgla jest gazem wyj¹tkowo niebezpiecz-
nym, poniewa¿ jest bezbarwny i bezwonny. Trud-
no zatem siê zorientowaæ, kiedy i gdzie mamy z
nim do czynienia.

Objawy zatrucia:
Objawy zatrucia tlenkiem wêgla zale¿ne s¹ od
stê¿enia CO we wdychanym powietrzu oraz od
stê¿enia karboksyhemoglobiny we krwi. Do naj-
wa¿niejszych objawów, które mog¹ mieæ ró¿ne
natê¿enie, nale¿¹:
* ból g³owy;
* zaburzenia koncentracji;
* zawroty g³owy;
* os³abienie;
* wymioty;
* konwulsje, drgawki;
* utrata przytomnoœci;
* œpi¹czka;
* zaburzenia têtna;
* zwolniony oddech.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wêgla?
* zapewniæ dop³yw œwie¿ego, czystego powie-
trza, w skrajnych przypadkach wybijaj¹c szyby
w oknie;
* wynieœæ osobê poszkodowan¹ w bezpieczne
miejsce, jeœli nie stanowi to zagro¿enia dla zdro-
wia osoby ratuj¹cej, w przypadku istnienia ta-
kiego zagro¿enia pozostawiæ przeprowadzenie
akcji s³u¿bom ratowniczym;
* wezwaæ s³u¿by ratownicze (pogotowie ratun-
kowe, PSP),
* jak najszybciej podaæ tlen,
* je¿eli osoba poszkodowana nie oddycha, ma
zatrzyman¹ akcjê serca, nale¿y natychmiast
zastosowaæ sztuczne oddychanie np.  metod¹
usta - usta oraz masa¿ serca,
* nie wolno wpadaæ w panikê, kiedy znajdziemy
dziecko lub doros³ego z objawami zaburzenia
œwiadomoœci w kuchni, ³azience lub gara¿u; na-
le¿y jak najszybciej przyst¹piæ do udzielania
pierwszej pomocy.

Du¿e stê¿enie czadu w pomieszczeniu i nieudzie-
lenie w porê pomocy osobie poszkodowanej za-
zwyczaj prowadzi do zgonu.

Równie tragiczne w skutkach mo¿e siê okazaæ
„cha³upnicze” dogrzewanie mieszkania. Zapo-
minamy, ¿e ka¿de tego typu urz¹dzenie (grzej-
nik elektryczny, piecyk gazowy) wymaga specja-
listycznych przegl¹dów technicznych i konser-
wacji. Drobne usterki próbujemy usun¹æ samo-
dzielnie, choæ nie mamy ku temu ¿adnych upraw-
nieñ, a to pierwszy krok do tragedii.
 Z  urz¹dzeniami grzejnymi nale¿y obchodziæ siê
wyj¹tkowo ostro¿nie.

 Co robiæ, aby unikn¹æ zaczadzenia?
* przeprowadzaæ kontrole techniczne, w tym
sprawdzanie szczelnoœci przewodów komino-
wych, ich systematyczne czyszczenie oraz spraw-
dzanie wystêpowania dostatecznego ci¹gu po-
wietrza;
* nie zaklejaæ i nie zas³aniaæ w inny sposób
kratek wentylacyjnych;
* u¿ytkowaæ sprawne technicznie urz¹dzenia
(piecyki, kuchenki, termy gazowe), zgodnie
z instrukcj¹ producenta;
* w przypadku wymiany okien na nowe, spraw-
dziæ poprawnoœæ dzia³ania systemów wentylacji
pomieszczeñ, poniewa¿ okna wykonane w no-
wych technologiach zapewniaj¹ du¿¹ szczelnoœæ;
* systematycznie sprawdzaæ ci¹g powietrza, np.
poprzez przyk³adanie kartki papieru do otworu
b¹dŸ kratki wentylacyjnej; jeœli nic nie zak³óca
wentylacji, kratka powinna przywrzeæ do wy¿ej
wspomnianego otworu lub kratki;
* czêsto wietrzyæ pomieszczenie, w których od-
bywa siê proces spalania (kuchnie, ³azienki wy-
posa¿one w termy gazowe), a najlepiej zapew-
niæ, nawet niewielkie rozszczelnienie okien;
* zainstalowaæ czujniki alarmowe wykrywaj¹ce
tlenek wêgla w pomieszczeniach, w których od-
bywa siê proces spalania;

Odpowiedzialnoœæ za przestrzeganie przeciwpo-
¿arowych wymagañ techniczno-budowlanych, in-
stalacyjnych i technologicznych nak³ada na w³a-
œcicieli, zarz¹dców lub u¿ytkowników obiektów
budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo¿a-
rowej.

UNIKAJMY ZAGRO¯EÑ!
Pocz¹wszy od tego numeru regularnie na ³amach naszego dwumiesiêcznika, bêd¹
zamieszczane materia³y dotycz¹ce powszechnej samoobrony ludnoœci. Chcemy
informowaæ o zagro¿eniach, z jakimi mo¿emy siê spotkaæ w ¿yciu codziennym oraz o
sposobach reagowania na nie.
W zwi¹zku z rozpoczêciem tzw. sezonu grzewczego na pocz¹tek przestrzegamy przed
czadem, który co roku jest przyczyn¹ œmierci dzesi¹tek ludzi.

CZAD ZABIJA

Stop przemocy!
Dzia³alnoœæ pomocow¹ dla mieszkañców gminy Dêbno zapewnia Punkt Informacji Wsparcia i
Pomocy dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie z siedzib¹ w budynku Urzêdu Gminy Dêbno –
parter, pokój nr. 6 we wtorki w godzinach od 12 do 14 i w czwartki od 16 do 18; tel.(14) 631 85
91 lub 607 107 775. Dy¿ury pe³ni¹ : prawnik, psycholog, policjant, pracownicy socjalni. Dodat-
kowe informacje mo¿na uzyskaæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Dêbno. Pomoc moga tu uzyskaæ osoby dotkniête nie tylko przemoc¹ fizyczn¹, ale i
psychiczn¹.
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2 grudzieñ 2011r., g. 11.00, Gminny Kon-
kurs „Widokówka z pozdrowieniami z mojej
miejscowoœci” 
Zadaniem uczestników jest wykonanie widoków-
ki swojej miejscowoœci dowoln¹ technik¹ pla-
styczn¹ na formacie A4. Do pracy plastycznej
nale¿y tak¿e do³¹czyæ pozdrowienia w dowolnej
formie. Prace bêd¹ oceniane w dwóch katego-
riach wiekowych: klasy I - III i klasy IV - VI. Z
ka¿dej szko³y mo¿e wp³yn¹æ do trzech prac z
danej grupy wiekowej. Termin nadsy³ania prac
up³ywa 25 listopada. Og³oszenie wyników i roz-
danie nagród nast¹pi w Szkole Podstawowej w
£onowej.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej

11 grudzieñ 2011r., g. 16.00, Koncert Miko-
³ajkowy
W siedzibie Dêbiñskiego Centrum Kultury w
Jastwi  odbêdzie siê koncert w wykonaniu ze-
spo³u instrumentalno wokalnego dzia³aj¹cego
przy DCK. Koncert po³¹czony bêdzie z otwar-
ciem wystawy obrazów jedno i wieloczêœciowych
Barbary Brzeziñskiej – Lis. Istnieje mo¿liwoœæ
zakupu  wystawionych obrazów  jak równie¿ 
prac wykonanych przez dzieci na zajêciach w
DCK, a ca³oœæ zarobionych œrodków przezna-
czona bêdzie  dla piêcio-letniej  Ariadny chorej
na mukowiscydozê.

15 grudzieñ 2011r. – rozstrzygniêcie konkur-
su pt. „Bajkowa postaæ”
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w
formie kukie³ki, która powinna przedstawiaæ
postaæ z bajki. Warunkiem uczestnictwa jest
dostarczenie karty zg³oszenia do Przedszkola
Niepublicznego „Ma³y Polski Geniusz” w Suf-
czynie. Prace nale¿y sk³adaæ w terminie do 30
listopada 2011r.  Laureaci wyró¿nieni zostan¹
nagrodami oraz dyplomami, wszystkie dzieci
otrzymaj¹ dyplomy za udzia³ w konkursie.
Organizatorzy: Przedszkole Niepubliczne „Ma³y
Polski Geniusz” w Sufczynie, Dêbiñskie Cen-
trum Kultury.

grudzieñ 2011r. – Konkurs Plastyczny „Za-
proœmy Anio³y”
Konkurs adresowany do szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych. Wystawa pokonkursowa odbê-
dzie siê w zamku w Dêbnie.
Organizatorzy: Samorz¹dowe Centrum Eduka-
cji w Tarnowie, Muzeum – Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultury.

13 styczeñ 2012r. XII Gminny Konkurs Pa-
stora³ek i Kolêd Bo¿onarodzeniowych
Konkurs adresowany jest do przedszkoli, klas
„0”, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Uczestnikami mog¹ byæ soliœci i duety wokal-
ne. Ka¿dy wykonawca prezentuje jeden utwór
(kolêdê, pastora³kê lub pieœñ œwieck¹ zwi¹zan¹
tematycznie z Bo¿ym Narodzeniem). Dopusz-
czalne s¹ wykonania a capella, z podk³adem
muzycznym lub z towarzyszeniem instrumen-
tu. Wy³onieni finaliœci wyst¹pi¹ podczas kon-
certów laureatów.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze.

19 listopada 2011r, g. 15:00 – Otwarcie Izby
Regionalnej w Domu Ludowym w Maszkieni-
cach
W programie: uroczyste otwarcie wraz ze zwie-
dzaniem, wystêpy dzieci z Zespo³u Szkolno –
Przedszkolnego z Maszkienic, wystêp zespo³u
„Maszkieniczanie”, przedstawienie „Wysku-
bek”, pokaz multimedialny historii wsi Masz-
kienice. Projekt wspó³finansowany przez: Sta-
rostwo Powiatowe w Brzesku, Urz¹d Gminy Dêb-
no, Dêbiñskie Centrum Kultury, Centrum Ani-
macji Spo³ecznej HORYZONTY oraz wnuczkê
prof. Magdalenê Bujak – Lenczewsk¹.

20 listopada 2011r. – g. 17.00, Zimowe spo-
tkania przy piwie w Zamku w Dêbnie
Cykliczne spotkania inspirowane czterema po-
rami roku po³¹czone z degustacj¹ ró¿nych na-
pojów (kawa, wino, herbata, piwo) organizowa-
ne ju¿ od wielu lat maj¹ na celu promowanie
m³odych talentów (np. studentów uczelni arty-
stycznych). Podczas tych spotkañ oferujemy

urozmaicony program kulturalno-ar tystyczny
(koncerty, wystawy plastyczne i fotograficzne
m³odych twórców, dzia³ania parateatralne, ta-
neczne, pokazy mody czy performance, pre-
zentujemy ciekawe zbiory kolekcjonerów, przy-
bli¿amy kultury innych narodów...).
Organizator: Muzeum – Zamek w Dêbnie.

23 listopada 2011r, g. 17.00 Spotkanie or-
ganizacyjne kó³ka fotograficzno – filmowego
Dêbiñskie Centrum Kultury w Jastwi  zaprasza
wszystkich zainteresowanych, pocz¹tkuj¹cych
i doœwiadczonych fotoamatorów.

28 listopad 2011r, g. 17.00 w Dêbiñskim Cen-
trum Kultury w Jastwi - spotkanie Klubu Ak-
tywnych
 Zapraszamy wszystkich otwartych z aktywno-
œci¹ skierowan¹ na siebie i innych. Spotkanie
wzbogac¹ prelekcje na temat: „ Aktywnoœæ a
zdrowie”  i  „ Znaczenie aktywnoœci ”  wyg³o-
szone przez znane autorytety.
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Informator medyczny gminy Dêbno

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

Cukrzyca
Na całym świecie na cukrzycę cierpi ok.

100 mln ludzi, w Polsce - 1,5 mln. Jest ona
trzecim w kolejności, zaraz za rakiem i cho-
robami serca, powodem zgonów w Polsce.

W dużym uproszczeniu możemy wyróż-
nić dwa typy cukrzycy. Typ 1 występuje
głównie u dzieci i młodzieży, jest spowodo-
wany zbyt małą produkcją insuliny przez
organizm bądź zupełnym brakiem tego hor-
monu.

Typ 2 charakteryzuje się tym, że orga-
nizm produkuje spore ilości insuliny,  jednak
nie jest ona w stanie zamienić cukru na ener-
gię. Cukrzyca typu 2 dotyczy przede wszyst-
kim osób, które przekroczyły czterdziesty
rok życia, ale choruje na nią także coraz
więcej dzieci.

Zwykle dowiadujemy się o niej za późno.
Nieleczona może powodować rozwój
miażdżycy, niedokrwienie i zawał serca, udar
mózgu, uszkodzenie siatkówki skutkujące
ślepotą, owrzodzenia, trudno gojące się rany
itd. Dlatego należy ją rozpoznawać możli-
wie wcześnie poprzez oznaczenie glukozy
w krwi żylnej.

Aby uniknąć tej choroby lub złagodzić jej
skutki musimy zadbać o prawidłową masę
ciała. Konieczny jest też wysiłek fizyczny
oraz unikanie alkoholu, papierosów, zanie-
czyszczonego środowiska.

Do grupy ryzka narażonej zachorowaniem
na cukrzycę należą: osoby po 45 roku życia;
spokrewnieni z osobą chorą na cukrzycę
(chory jest członkiem rodziny np. rodzice,
dziadkowie, rodzeństwo i pozostali krewni);
osoby z nadwagą i otyłością; kobiety, które
w czasie ciąży chorowały na cukrzycę cię-
żarnych; kobiety, które urodziły dzieci o cię-
żarze powyżej 4 kg; osoby, które w prze-
szłości notowały podwyższone poziomy cu-
kru we krwi np.po posiłku; cierpiący na cho-
roby układu krążenia takie jak: nadciśnie-
nie tętnicze, miażdżyca; osoby, u których
stwierdzono nieprawidłowy poziom chole-
sterolu i/lub triglicerydów.

Wszystkie powyższe osoby powinny kon-
trolować poziom cukru we krwi co roku. Po-
nadto każda osoba powyżej 45 roku życia
powinna co 3 lata przeprowadzić badanie po-
ziomu cukru we krwi.

zdrowie

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



¯ycie Gminy Dêbno,  listopad - grudzieñ 201130

Składniki: duży kalafior, sół,
cukier, łyżeczka masła, 2 filiżan-
ki utartego żółtego sera, po łyżce
tartej bułki do posypania naczy-
nia żaroodpornego i do posypania
dania, tłuszcz do wysmarowania
naczynia, łyżka utartych wiórków
zmrożonego masła

Wymoczony w wodzie z solą ka-
lafior podzielić na niewielkie czę-
ści i przełożyć do garnka z wrzącą
wodą z dodatkiem soli, cukru i
masła. Gotujemy go na średnim
ogniu przez około 8 minut. Kala-
fior nie powinien się  rozgotować.
Na wysmarowane i posypane

bułką tartą naczynie wykładamy ka-
lafior i zalewamy sosem.

Sos: łyżka masła, łyżka mąki, fi-
liżanka utartego żółtego sera, 1/2
szklanki śmietany

Na roztopionym maśle zasmaża-
my mąkę, gdy straci smak surowi-
zny, rozprowadzamy zasmażkę
szklanką wywaru z kalafiora,zago-
towujemy, dodajemy ser, śmietanę
i przyprawy i zalewamy kalafior,
posypujemy serem, tartą bułką ,
wiórkami masła i wstawiamy do
nagrzanego do temperatury 200OC
piekarnika na 15 minut.

rozmaitoœci

Akademia z okazji „ Święta Niepodległości” odbyła się 10 listopada w Publicznym
Przedszkolu w Woli Dębińskiej im. Jana Pawła II. Obok przedszkolaków i nauczycieli
wzięli w niej udział także dziadkowie i rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.
Grupa najstarsza przygotowała montaż słowno-muzyczny „ Pamiętajmy o tych, którzy
przelali swoją krew za naszą Ojczyznę i jej wolność”. Była też dobra sposobność do
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

„Jesienne kompozycje” to tytuł konkur-
su plastycznego dla dzieci i ich rodziców Pu-
blicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej.
Pomysł nauczycielek: Beaty Kusior, Zofii
Mleczko i Anety Kurek okazał się trafiony,
bo na brak prac nie narzekano. Ich autorzy

14 000
widzów wziê³o udzia³ w „Europejskich
Spotkaniach Rycerskich” w zamku w Dêb-
nie, które odbywa³y siê pod koniec wrze-
œnia. Przez osiem godzin mo¿na by³o ogl¹-
daæ popisy rycerzy, pokazy rzemieœlników
i wystêpy artystów. Przyjechali wojowie
nie tylko z ró¿nych stron kraju, ale tak¿e
z Wêgier, Czech i S³owacji. Koncertowa³
zespó³ Tryzna, prezentuj¹cy muzykê œre-
dniowieczn¹, wykorzystuj¹c szeroki asor-
tyment replik instrumentów.
Impreza organizowana by³a w ramach pro-
jektu „Jesieñ œredniowiecza - wiosna re-
nesansu - cykl wydarzeñ kulturalno - na-
ukowych” wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹. Odbywa³a siê pod patronatem:
Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego -
Marka Sowy, Starosty Powiatu Brzeskie-
go - Andrzeja Potêpy i Wójta Gminy Dêb-
no - Grzegorza Bracha.

Kalafior zapiekany
z sosem serowym

Teresa Baca, Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich  „W³oœcianki” w £oniowej

PATRIOTYCZNIE
W PRZEDSZKOLU

Jesienna integracja
popisali się pomysłowością i starannością
wykonania, a komisja oceniająca postano-
wiła nagrodzić wszystkich przyznając na-
grody w kategorii I, II i III miejsca. Pokon-
kursowa wystawę prac urządzono w DCK
w Jastwi.
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CZ£OWIEK
N U M E R U Marian Kurek

T E S T
Z ¯YCIA

przekór kryzysom, mieszkańcy odwiedzają-
cy cmentarz wykazują się coraz większą
hojnością, pozwalając bić kolejne finansowe
rekordy. Zapewne nie bez znaczenia jest dla
nich fakt, że co roku mogą oglądać kolejny
odnowiony nagrobek.

Pożytki ze społecznej działalności Maria-
na Kurka coraz częściej czerpią odbiorcy
kulturalnej oferty zamku w Dębnie. Współ-
praca z kierownictwem muzeum owocuje
kolejnymi przedsięwzięciami. W Roku Cho-
pina gmina bardzo mocno wpisała się w nurt
wydarzeń związanych z 200. rocznicą uro-
dzin genialnego kompozytora. Cykl koncer-
tów w wykonaniu różnych polskich wyko-
nawców połączony z prelekcjami poświęco-
nymi życiu i twórczości Chopina okazał się
propozycją bardzo interesującą nie tylko dla
mieszkańców gminy, ale także dla meloma-
nów z Brzeska, Tarnowa, a nawet Krako-
wa. Na podatny grunt trafił także pomysł
cyklicznych koncertów na okoliczność Roku
Czesława Miłosza. W zamku goszczono już
m.in. Leszka Długosza, Agatę Bernadt z
zespołem Krakowskie Przedmieście, a na
tym przecież nie koniec.

Działacze organizacji pozarządowych i
klubów sportowych Marianowi Kurkowi
zawdzięczają, że ich wnioski o dofinansowa-
nie kierowane do różnych instytucji przy-
nosiły wymierne korzyści.  U Mariana Kur-
ka mogą liczyć nie tylko na kompetentną
radę, ale wręcz na opracowanie dokumen-

W gminie znany jest z pracy zawodo-
wej, bo jako Sekretarz Gminy, repre-
zentuje samorz¹d na oficjalnych
spotkaniach i uroczystoœciach, a w
urzêdzie niejednokrotnie przyjmuje
interesantów. Znacznie mniej osób
zdaje sobie sprawê, ¿e Marian Kurek
pracy dla gminy bynajmniej nie ograni-
cza do dzia³alnoœci zawodowej.
Efektów jego pracy spo³ecznej przyby-
wa z roku na rok.

Przed laty znalazł się wśród inicjatorów
Stowarzysznia Przyjaciół Zamku w Dębnie,
które za cel główny wzięło sobie działalność
kulturalną i popularyzowanie oferty kultu-
ralnej na możliwie wysokim poziomie i tro-
skę o dziedzictwo kulturowe całej gminy.
Założenia okazały się nie tylko statutowym
wpisem, ale zobowiązaniem traktowanym
bardzo poważnie.

Dowodów na to nie brakuje. Od kilku lat
z działalności stowarzyszenia i zaangażo-
wania Mariana Kurka korzysta zabytkowa
nekropolia w Dębnie. Co roku organizowa-
ne tutaj w okresie Wszystkich Świętych
kwesty (piszemy o nich szerzej w innym
miejscu tego numeru) pozwalają gromadzić
pieniądze na ratowanie zabytkowych na-
grobków. Idea została przy tym na tyle uda-
nie spopularyzowana, że z roku na rok na

na serio i na luzie

tów. Wiedzą służył też parafiom starającym
się o pieniądze na renowacje świątyń, jest
do dyspozycji działaczy klubów sportowych,
którzy czasem w poszukiwaniu finansowe-
go wsparcia nie potrafią przebić się przez
biurokratyczną machinę.

Bez przesady można powiedzieć, że do
Marian Kurka po pomoc idzie się bez skrę-
powania. Pewnie dlatego, że praca spo-
łeczna oznacza dla niego otwartość na
wszystkich, którzy cokolwiek chcą zrobić
dla gminy.     (g)

MA£GORZATA

KUNA
Wiek: pó³ wieku

Wykszta³cenie: wy¿sze pedago-

giczne-kierunek pedagogika-

opiekuñczo-wychowawcza

Rodzina: m¹¿ Stanis³aw

Samochód:  skoda felicia

Z natury jestem…
...bardzo uczynna, ¿yczliwa i pracowita.

Mam s³aboœæ do…
... mlecznej czekolady z orzechami.

Moja pasja to…
... namiêtne rozwi¹zywanie krzy¿ówek z

pozytywnym skutkiem (du¿o nagród pie-

niê¿nych i rzeczowych - nie bêdê wymie-

niaæ bo braknie kartki) oraz praca spo-

³eczna w Kole Gospodyñ Wiejskich „W³o-

œcianki” w £oniowej.

Moja pierwsza mi³oœæ…
...mój kochany m¹¿.

Mój pierwszy cenny przedmiot…

...to seledynowy motorower, którego do-

sta³am od taty. JeŸdzi³am na nim do œred-

niej szko³y poniewa¿ w latach 70 auto-

busy by³y przepe³nione.

¯yciowe osi¹gniêcie…
Bardzo dobry kontakt z by³ymi uczniami

ze Szko³y Podstawowej w £oniowej i Ze-

spo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.

¯yciowa pora¿ka…
W zasadzie jej nie mia³am i myœlê, ¿e

jak po¿yjê jeszcze pó³ wieku to mnie mo¿e

nie dopadnie.

Moje najwiêksze marzenie…

Jest ich tak wiele, ¿e trudno tutaj wymie-

niaæ.

Moja ulubiona lektura…
Ksi¹¿ki kulinarne i romantyczne.

Moja praca…
Zawodowo ju¿ nie pracujê,  poniewa¿ je-

stem na emeryturze, na której teraz

mogê siê spe³niaæ rodzinnie i spo³ecznie

dla naszej wsi £oniowa.
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