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druga strona ¿ycia

NA PLUS

NA MINUS

Wydawało się, że czyny społeczne ko
jarzone raczej z poprzednią epoką

odeszły już w przeszłość, ale w Porąbce
Uszewskiej najwyraźniej nie jest to teza
prawdziwa. Zjednoczeni wokół jednej idei
ludzie, poświęcając swój wolny czas, pra-
cują za darmo, żeby urządzić sobie teren
rekracyjno-wypoczynkowy. W odróżnie-
niu do minionej epoki nikt ich do tego nie
nakłania metodą bardziej lub mniej łagod-
nej perswazji. I tak oto czyn społeczny
po latach wreszcie znaczy to, co  znaczyć
powinien.

Strażacy z jednostki OSP w Łysej Gó
rze mają teraz mocne podstawy, by

mówić o długiej, strażackiej tradycji w
swoim sołectwie. W tym roku jednostce
„stuknęło” 100 lat i tym sposobem nale-
ży ona do najstarszych w gminie i regio-
nie. Jeśli najmłodszemu pokoleniu nie
zabraknie determinacji, to powodów do
kolejnych obchodów będzie jeszcze wiele.

W policyjnych kronikach, niestety,
bez zmian. Od lat odnotowuje się

tam przypadki pijanych kierowców i w
ostatnich tygodniach nic się pod tym
względem w gminie Dębno nie zmieniło.
Tym razem mając 1,5 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu przez Porąbkę
Uszewską jechał kierowca forda transi-
ta. Mówić o braku wyobraźni to w takim
przypadku za mało. Zgodzić się trzeba
raczej z tymi, którzy kierowców „pod
wpływem” nazywają potencjalnymi zabój-
cami.

Lata prowadzenia edukacyjnych akcji
wskazujących na wartość środowiska

naturalnego i konieczność jego ochrony
niektórym najwyraźniej nie wystarczają.
Odporni na wiedzę i argumenty zdrowe-
go rozsądku w dalszym ciągu są w Łonio-
wej, Dębnie, Sufczynie czy Porąbce
Uszewskiej. Nierzadko natrafić tam moż-
na na kolejne dzikie wysypiska urządza-
ne na ogół w przydrożnych rowach lub
zagajnikach. Skoro ktoś nie ma wstydu,
by śmieci pozbywać się w ten sposób, to
musimy mu przypominieć, że tego typu
zachowania karane są grzywną.
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fotografowania – informują organizatorzy
konkursu. Tematem tegorocznej edycji było
wykonanie fotografii prezentujących cieka-
we, intrygujące i niezwykłe formy przyro-
dy, jak również problematykę zanieczysz-
czenia środowiska na terenie Polski.

Grono uczestników biorących udział kon-
kursie z roku na rok się powiększa. Tym
razem spośród 415 prac nadesłanych na kon-
kurs przez 85 młodych fotografów, jury wy-
łoniło troje zwycięzców oraz nagrodziło
wyróżnieniami 14 osób. Wśród nich Renatę
Moskal, uczennicę I klasy Gimnazjum w Woli
Dębińskiej.

(b)

Kinga Gurgul, uczennica klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej w Dęb-
nie, została laureatką VI Spotkań Mi-
strzów Muzyki organizowanych przez
Europejskie Centrum Bajki im. Kozioł-
ka Matołka w Pacanowie.

Tegoroczne Spotkania Mistrzów Muzyki
odbywały się od 1 do 3 czerwca w ramach 10.
Festiwalu Kultury Dziecięcej. Młodzi wyko-
nawcy prezentowali się w dwóch kategoriach
wiekowych: 7-12 lat oraz 13-16 lat. Wystę-
pom przysłuchiwało się jury złożone z profe-
sjonalnych muzyków  z  przewodniczącą Ka-
tarzyną Groniec. Kwalifikacja do konkursu
odbywała się na podstawie nominacji.

W spotkaniach udział wzięli młodzi wo-
kaliści z całej Polski, którzy w roku 2011
byli laureatami festiwali czy przeglądów o
randze ogólnopolskiej. Wśród nich znalazła
się Kinga Gurgul, która w ubiegłym roku
brała udział i odnosiła sukcesy w wielu kon-
kursach  i festiwalach.

 Tym razem również znalazła się w gro-
nie nagrodzonych otrzymując wyróżnienie
w swojej kategorii za interpretację piosenki
„Modelka” z repertuaru Ewy Farny.     (r)

Zakoñczy³a siê kolejna edycja konkur-

su fotograficznego „EKOFOTA - Bli¿ej

natury”. Wœród wyró¿nionych znalaz³a

siê Renata Moskal z Gimnazjum w

Woli Dêbiñskiej.

W konkursie „Ekofota – Bliżej natury”
rywalizują uczestnicy w wieku 14-19 lat.
Jego organizatorem jest Branżowa Organi-
zacja Odzysku S.A w Tarnowie. - Głównymi
celami konkursu są kształtowanie właści-
wej postawy wobec środowiska naturalne-
go, wzbudzanie zainteresowania problema-
mi ekologicznymi oraz promowanie sztuki

Wyró¿nione pstrykniêcie
Wyróżniona praca Renaty Moskal.

Laureatka z Dêbna
Kinga
Gurgul
(z prawej)
z Katarzyną
Groniec.

Ubieg³oroczne sukcesy Kingi Gurgul
• Tytu³ TALENT MA£OPOLSKI 2011
• II miejsce w Festiwalu KOLOROWE NUTKI w
Krakowie
• Wyró¿nienie w Festiwalu WYGRAJ SUKCES
w Tarnobrzegu
• II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki Religijnej i Patriotycznej POLONIA SEM-
PER FIDELIS w Dêbicy
• Wyró¿nienie w Ogólnopolskim Festiwalu Pie-
œni Maryjnej AD GLORIAM DEIPARAE w Bochni
• III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki Dzieciêcej SKOWRONECZEK w Nowym
S¹czu
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Rada Gminy Dêbno na sesji 26 czerw-

ca w g³osowaniu udzieli³a jednog³oœnie

absolutorium wójtowi gminy Grzegorzo-

wi Brachowi za wykonanie bud¿etu gmi-

ny za rok 2011.

- Absolutorium udzielone jednogłośnie
świadczy o bardzo dobrej współpracy pomię-
dzy Radą Gminy a wójtem, jako organem
wykonawczym. Radni kilkakrotnie pokazali
dużą elastyczność, zdolność do szybkich de-
cyzji finansowych, często niełatwych. Dzię-
kuję również moim współpracownikom za
realizację zadań wynikających z uchwały bu-
dżetowej – mówi wójt gminy Grzegorz Brach.

Przed sesją absolutoryjną pozytywną opi-
nię w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok wyraziła Regionalna
Izba Obrachunkowa. W czasie sesji wszyscy
obecni radni przemawiali jednym głosem,
akceptując w całości działalność samorzą-
dowych władz.

Analizując sprawozdanie trudno się dzi-
wić radnym. Realne dochody gminy wynio-
sły ponad 32,2 mln zł i były o ponad 400 tys.
większe niż planowane. O ponad 2,5 mln zło-
tych udało się ograniczyć wydatki gminy

jemniej było zgromadzić się w tym miejscu,
że to właśnie m.in. dzięki wysiłkowi stra-
żaków naruszonemu już mocno przez ząb
czasu amfiteatrowi udało się nieco przy-
wrócić dawny blask.

Obok życzeń od zaproszonych gości jed-
nostka dostała także wymierny dowód swo-
jego uznania dla swojej pracy w postaci cze-
ku na 5 tys. zł, który w prezencie przyniósł
ze sobą Wójt Gminy Grzegorz Brach dzię-
kując w imieniu władz samorządowych za
dotychczasowe zaangażowanie jednostki w
służbę na rzecz mieszkańców gminy. Indy-

wynoszące ostatecznie ponad 33,8 mln zł,
nie zaniedbując przy tym żadnych istotnych
potrzeb i nadal prowadząc niezbędne inwe-
stycje. Budżet gminy w roku 2011 roku za-
mknął się deficytem budżetowym w wyso-
kości 1 561 173,09 złotych wobec planowa-
nych wcześniej ponad 5,5 mln zł. Na jego
pokrycie zaciągnięto kredyt bankowy, zgod-
nie z upoważnieniem Rady Gminy Dębno.
Wcześniejsze zobowiązania kredytowe gmi-
ny zostały spłacone.

W minionym 2011 roku 1,7 mln zł wyda-
no na drogi gminne, 1,8 mln zł na usuwanie

skutków klęsk żywiołowych. Niezmiennie
najpoważniejszą pozycją w budżecie po stro-
nie wydatków była oświata. Na utrzyma-
nie szkół podstawowych wydano 7,7 mln
zł, na gimnazja zaś 3,7 mln złotych. Cztery
miliony wydano na działalność pomocy spo-
łecznej, w tym najwięcej na wypłaty świad-
czeń rodzinnych. Oświetlenie placów, ulic i
dróg kosztowało 587 tys. złotych. Równo-
cześnie  o kilkadziesiąt tysięcy w skali roku
ograniczono koszt funkcjonowania Urzę-
du Gminy.

(b)

Jednog³oœne absolutorium dla wójta

Przekonuj¹ca si³a liczb

100. rocznicê istnienia œwiêtowa³a jed-
nostka OSP w £ysej Górze. Jubileuszo-
we uroczystoœci odbywa³y siê z udzia-
³em zaproszonych goœci, wœród których
nie zabrak³o pos³a RP Roberta Wardza-
³y, starosty brzeskiego Andrzeja Potêpy
oraz wójta Grzegorza Bracha.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w
kościele parafialnym, po której strażacy i
ich goście ruszyli w kierunku amfiteatru
„Krakus”, w którym odbywała się dalsza
część jubileuszowych obchodów. Tym przy-

Jubilaci z £ysej Góry

widualnie kilkudziesięciu strażaków ode-
brało natomiast odznaczenia i wyróżnienia
resortowe. Dla wszystkich zagrała znana
już nie tylko w gminie, ale w całym regionie
orkiestra dęta z Łysej Góry.

Strażacy-zawodowcy w rewanżu przygo-
towali specjalny pokaz demonstrując swoje
umiejętności i możliwości sprzętu będące-
go w ich dyspozycji, a na scenie amfiteatru
zaprezentowali się lokalni wykonawcy. Po-
tem był czas na wspomnienia, wspólne roz-
mowy przy stole, a zabawa dla wszystkich
trwała do późnych godzin nocnych.

(g)
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Andrzej Potêpa, starosta brzeski
Macie to szczęście, że taki jubileusz wydarzył się w okresie waszej służby. Chciałbym
wam życzyć, by wasze szeregi zasilali ciągle nowi i młodzi druhowie, by kolejne dziesię-
ciolecia zapisały się w historii jednostki w Łysej Górze licznym, zgranym zespołem
strażaków, którzy bezinteresownie niosą pomoc. Strażacy przestali się kojarzyć z pożara-
mi, ale uczestniczą w wielu innych akcjach  ratowniczych. Gratuluję odznaczonym i całej
jednostce tak pięknego jubileuszu i życzę kolejnych lat owocnej pracy.

Robert Wardza³a, pose³ na Sejm RP
Sto lat to szmat czasu. Jednostka z Łysej Góry przetrwała różne historyczne zawirowania
i dziś wchodzi w drugie stulecie swojego istnienia w dobrej formie. Ja jako sportowiec
ponosiłem ryzyko na własny rachunek, wy ryzykujcie bezinteresownie, by pomagać
innym. I to jest właśnie największy powód do dumy. Taka postawa powoduje, że przed
dzisiejszymi jubilatami trzeba chylić czoła. Druhowie, gratuluję wam i dziękuję.
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gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Pozyskane pieniądze prze-
znaczono w całości na zakup materiałów
potrzebnych do zagospodarowania centrum
wsi. W sumie wartość całego przedsięwzię-
cia wyceniono wprawdzie na ponad 36 tys.
zł, ale Stowarzyszenie zobowiązało się w
ramach wkładu własnego samodzielnie i nie-
odpłatnie wykonać wszelkie niezbędne pra-
ce. Słowa dotrzymało i to jak!

Pracowali wnukowie
i dziadkowie

Jeszcze w marcu na zebraniu wiejskim
sołtys Elżbieta Rzepa poinformowała o uzy-
skaniu finansowego wsparcia i zwróciła się
o pomoc przy wykonywaniu prac.  W ślad za
tym poszły osobiste rozmowy, w które za-
angażował się także prezes Stowarzysze-
nia Józef Kluska. Lepszych efektów trud-
no się było spodziewać. - Praktycznie nikt
nie odmówił - podkreśla sołtyska.

Na 21 lipca na g. 17 zaplanowano

oficjalne otwarcie nowo urz¹dzonego

terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w

Por¹bce Uszewskiej. - Ludzie z innych

so³ectw przeje¿d¿aj¹, ogl¹daj¹ i za-

zdroszcz¹, ¿e znowu gmina coœ w

Por¹bce buduje. A ja im mówiê, ¿e nie

gmina, ale sami mieszkañcy i zachê-

cam, ¿eby te¿ tak spróbowali - mówi

El¿bieta Rzepa, so³tys Por¹bki Uszew-

skiej.

Prace trwające od kilku tygodni w Po-
rąbce to efekt skutecznych starań lokalne-
go Stowarzyszenia „Dębowe Wrota” o po-
moc finansową w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Pieni¹dze na dobry projekt
Wniosek „Zagospodarowanie przestrzeni

publicznej w centrum wsi Porąbka Uszew-
ska” opracowany przez Magdalenę Zycho-
wicz-Gurgul z Urzędu Gminy w Dębnie przy-
gotowano jeszcze w ubiegłym roku i złożo-
no za pośrednictwem Stowarzyszenia
„Kwartet na Przedgórzu”, którego gmina
Dębno jest jednym z członków. Pozytywna
ocena wniosku spowodowała, że stowarzy-
szenie uzyskało dofinansowanie w wysoko-
ści 25 tys. zł z puli przeznaczonej na realiza-
cję lokalnych strategii rozwoju objętych Pro-

Rekreacja w centrum Por¹bki

Tysi¹c godzin za darmo!

Dziś na liście zaangażowanych w społecz-
ne prace jest już ponad 100 osób, które łącznie
przepracowały już ponad tysiąc godzin! Naj-
młodszy z wolontariuszy Aleksander Gurgul
ma osiem i pół roku, najstarszy Karol Klimek
skończył 82 lata. Ludzie przychodzą o róż-
nych porach, ale najczęściej popołudniami i w
dni wolne od pracy. Najcięższe prace wyko-
nywane były zwykle w soboty, bo wtedy po-
trzebnych jest najwięcej ludzi. - Siedzieli wte-
dy nie raz od rana do samego wieczora - rela-
cjonuje Elżbieta Rzepa. ”Brygadę” męską
wziął pod swoją opiekę Józef Kluska, prezes
stowarzyszenia dbający zawsze, żeby była
woda do picia, czy coś na ząb. Sołtyska zajęła
się żeńską grupą wolontariuszy, która wy-
konywała lżejsze prace takie jak np. malo-
wanie ogrodzenia. Specjalnie dla nich piekła
ciasto, przygotowywała kawę, herbatę i zim-
ne napoje. Bezinteresowna praca robiła wra-
żenia także na przyjezdnych. Wczasowicz z
Katowic, który w Porąbce spędzał swój urlop,
jeden ze swoich wolnych dni wykorzystał na
pomoc przy budowie.

W harmonogramie prac wykonywanych nie-
odp³atnie przez cz³onków Stowarzyszenia „Dê-
bowe Wrota” znalaz³y siê m.in. wyrównanie
placu, wykonanie oraz monta¿ 15 ³awek, 6
sto³ów, koszy na œmieci, a tak¿e wykonanie
œcie¿ek prowadz¹cych do miejsc odpoczyn-
ku. Dla zapewnienia przyjaznych warunków
najm³odszym, ogrodzenie czêœciowo wykona-
no w kszta³cie… kredek. Projekt obejmuje
ponadto nasadzenie 80 krzewów ozdobnych
wieloletnich takich jak bzy, jarzêbina, jaœmin
oraz iglaki. Czêœæ terenu pozostanie jako
wolna przestrzeñ do zabawy, gdzie najm³od-
si bêd¹ mogli graæ w pi³kê, jeŸdziæ na rowe-
rze, pograæ w tenisa.

Nie tylko czas
Magdalena Zychowicz-Gurgul, która tak-

że mieszka w Porąbce dokumentując codzien-
nie postępy prac dodaje, że obok swojego cza-
su ludzie angażowali także własny sprzęt.
Niezbędne przy budowie maszyny i urządze-
nia były prywatną własnością wolontariuszy.
Koszty paliwa, napojów i jedzenia także po-
krywano z własnej kieszeni. W przypadku
Porąbki Uszewskiej nie dziwi to aż tak bar-
dzo, bo to już kolejny przykład bezintere-
sownej pracy na rzecz wsi. Podobnie było przy
budowie ścieżek turystycznych.

Patrząc na efekty nikt włożonego wysił-
ku nie żałuje. Teren nie tylko dobrze się
prezentuje, ale jeszcze przed ukończeniem
prac był oblegany przez matki z małymi
dziećmi. To najlepszy dowód, że warto było
popracować.

(g)
Fot. Magdalena Zychowicz-Gurgul



5lipiec - sierpieñ 2012, ¯ycie Gminy Dêbnowww.gminadebno.pl

wydarzenia

Bezpieczniej
przy drogach
Chodniki o d³ugoœci blisko 600 metrów
zostan¹ wybudowane do koñca sierp-
nia przy kilku drogach powiatowych na
terenie gminy Dêbno. Kosztami z tym
zwi¹zanymi, które siêgn¹ w sumie bli-
sko 225 tys. z³,  podziel¹ siê po po³o-
wie bud¿et gminy Dêbno oraz bud¿et
powiatu brzeskiego.

Tym razem wykonywane są trzy odcinki
chodników w Łysej Górze, Łoniowej i Nie-
dźwiedzy. W pierwszym przypadku chodzi o
modernizację istniejącego już chodnika na
długości 376 metrów. Stare i zniszczone już
mocno płyty betonowe zastępowane są
kostką. W Łoniowej i Niedźwiedzy powstają
nowe chodniki o długości 102 metrów każdy.

Zainteresowanie wykonaniem prac było
bardzo duże. Na przetarg złożono 12 ofert.
Komisja przetargowa wybrała najkorzyst-
niejsze z nich. W efekcie za prace w Łonio-
wej trzeba będzie zapłacić w sumie ponad 49
tys. zł, a koszty budowy chodników w Łonio-
wej i Niedźwiedzy wyniosą odpowiednio po-
nad 96,7 tys. zł oraz 79,1 tys. zł.

(pg)

£adniej i taniej
Rozpoczê³y siê prace przy termomoder-
nizacji budynku Zespo³u Szkolno-Przed-
szkolnego w £ysej Górze. Koszty z tym
zwi¹zane przekrocz¹ 227,8 tys. z³. Gmi-
na Dêbno pozyska³a na ten cel dofinan-
sowanie z bud¿etu województwa w ra-
mach programu „Poprawa jakoœci po-
wietrza”,  które pozwoli pokryæ oko³o
70 procent kosztów.

Do rywalizacji przetargowej stanęło sie-
dem firm. Firmy proponowały wykonanie
zlecenia za kwotę od ponad 227 tys. zł do
ponad 418 tys. zł. Najkorzystniejszą z nich
okazała się oferta firmy z Tarnowa, która w
pierwszej dekadzie lipca przejęła plac budo-
wy i rozpoczęła prace.

W ich ramach budynek zostanie docieplo-
ny, zyska też nową elewację. Wymienione
zostaną także parapety i rynny. W efekcie
modernizacji obiekt powinien być tańszy w
utrzymaniu. Spodziewana jest zwłaszcza
obniżka kosztów ogrzewania budynku, któ-
ry był wznoszony przed laty z zastosowa-
niem bardzo energochłonnej technologii.

Zakończenie robót powinno nastąpić do
końca sierpnia tak, by we wrześniu nauka
mogła odbywać się bez zakłóceń. Realizo-
wana właśnie termomodernizacja to kolej-
ny etap prac remontowych w tym budynku.
Wcześniej wykonano już roboty wewnątrz
obiektu.

(gp)

Nieco wczeœniej ni¿ planowano zakoñ-
czy³y siê prace przy budowie parkingu
w Dêbnie. Inwestycja wykonywana by³a
w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój
wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013.

W przetargu na wykonanie prac swoje
oferty złożyło sześć firm. Najkorzystniej-
sza okazała się propozycja Przedsiębiorstwa
Produkcyjno- Usługowo- Handlowego
„BRUK-TRAW” z Tarnowa, które swoją
pracę wyceniło na 139 tys. zł.  Z budżetu
gminy Dębno pokryta została jedynie część
kosztów, ponieważ 80 procent kosztów kwa-
lifikowanych sfinansowana została z budże-
tu województwa.

 Wykonywane w czerwcu prace były dru-
gim etapem inwestycji rozpoczętej jeszcze
w roku ubiegłym. Objęły one m.in. planto-
wanie skarp i korony nasypów, umocnienie
rowów korytkami żelbetowymi, wykona-
nie ścieżki z kostki brukowej, wykonanie
nawierzchni bitumicznej, montaż ławek
parkowych, sadzenie krzewów ozdobnych,
wykonanie krawężników betonowych i
oznakowania poziomego.

Pierwotnie zakładano, że zakończenie
robót nastąpi do 16 lipca. Faktycznie dobra
pogoda umożliwiła sfinalizowanie prac już
wcześniej. W efekcie mieszkańcy mają już
do dyspozycji w pobliżu kościoła, szkoły pod-
stawowej i kompleksu boisk „Orlik” wygod-
ny parking na kilkadziesiąt miejsc.      (p)

w podziemiach zamku spotkały się z katem,
a w sali koncertowej miały okazję oglądać
słynną Białą Damę, której duch od lat krąży
po zamkowych komnatach. Dla najmłodszej
części zwiedzających wrażenia z tym zwią-
zane były silne do tego stopnia, że nie obyło
się bez płaczu i kierowanego pod adresem
rodziców kategorycznego żądania natych-
miastowego powrotu do domu.

Odwiedzający chwalili merytoryczne przy-
gotowanie przewodników, którzy sprawnie
oprowadzali grupy wycieczkowe po zamku,
a przekazując najważniejsze informacje nie
szczędzili anegdot i ciekawostek. Bardzo
dobrze przyjęto także ofertę Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Dębnie, które zwiedzają-
cych raczyło specjałami kulinarnymi przy-
gotowanymi specjalnie na tę okoliczność.

(pg)

To by³ udany debiut - tak w najwiêkszym
skrócie mo¿na by³oby podsumowaæ Noc
Muzeów w Dêbnie, która w tym roku po
raz pierwszy odby³a siê w dêbiñskim
zamku. Najlepszym dowodem na to jest
frekwencja: w ci¹gu szeœciu godzin
muzeum odwiedzi³o ponad tysi¹c osób.

O frekwencyjnym sukcesie przesądziło
zapewne kilka czynników. O wydarzeniu
informowano szeroko wcześniej, a nie ma-
jący dotąd takiej możliwości mieszkańcy
gminy Dębno oraz innych gmin powiatu
brzeskiego i tarnowskiego wiedzeni cieka-
wością postanowili skorzystać z oferty. Ma-
gnesem dla zwiedzających była także oferta
przygotowana przez muzealników umożli-
wiająca gościom interaktywny udział w da-
rzeniu. Wiedzą o tym najlepiej dzieci, które

Parking przed
terminem

Udany, nocny debiut
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II wojny światowej jako jedyny był pro-
dukowany w Stanach Zjednoczonych na
masową skalę w tej samej fabryce, w któ-
rej dziś produkowane są słynne myśliw-
ce F16, oglądali muzealnicy z Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie. - W zbio-
rach naszego muzeum są szczątki libe-
ratorów rozbitych w rejonie Warszawy,
ale  to symboliczne ilości. Tutaj mamy
olbrzymie fragmenty samolotu. Łopaty
śmigieł widzimy tutaj praktycznie po raz
pierwszy  - oceniali. Ledwie tylko wyszli
z samochodu zaczęli szczegółowo oglą-
dać poukładane pod ścianą budynku kół-
ka rolniczego w Łysej Górze fragmenty
maszyny identyfikując z łatwością po-
szczególne części. - To jest podajnik do
nabojów, to fragment wieżyczki za ka-
biną pilota - wymieniali fotografując skru-
pulatnie każdą z części.

W ich opinii znalezione szczątki moż-
na w pełni wykorzystać jako eksponaty
muzealne bardzo przydatne w prezento-
waniu historii lotnictwa . Każdy z frag-
mentów po dokładnym umyciu mógłby
być poddany specjalistycznej konserwa-
cji, a następnie eksponowany na muze-
alnych wystawach. Przygotowanie mo-
głoby zająć nawet pół roku.

S¹d podejmie decyzjê
Pracownicy Muzeum Wojska Polskie-

go w Warszawie nie kryją, że chętnie za-
braliby eksponaty do siebie, ale ostatecz-
na decyzja w tej sprawie należeć będzie

Wojciech Krajewski, starszy kustosz dzia³u historii wojskowoœci w Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie.

To bardzo interesujący materiał, ponieważ nawet z takich destruktów można robić wystawy i pokazywać
historię lotników. W zbiorach naszego muzeum są szczątki liberatorów rozbitych w rejonie Warszawy, ale
są to niewielkie, symboliczne fragmenty. Natomiast tutaj  jest olbrzymia ilość. Po raz pierwszy widzimy
łopaty śmigieł samolotów zrzutowych. Oczywiście, te części wymagają obmycia z gliny i ziemi, a potem
powinni to wziąć w swoje ręce konserwatorzy metalu, którzy każdy element powinni oczyścić i przywrócić
do stanu ekspozycyjnego. Po tylu latach od wojny sądzono, że nic się nie zachowało, a tu takie znalezi-
sko… Ono uświadamia nam, że jest jeszcze wiele do odkrycia. W rejonie Tarnowa tych miejsc jest kilka-
naście. Większość jest jeszcze  nie ruszona. W Łysej Górze dalsze poszukiwania są możliwe. Współpracuje-
my z red. Adamem Sikorskim z Lublina, który powiadomił mnie o tym znalezisku i możemy go tu ścią-
gnąć z jego sprzętem wykrywającym pozostałości głęboko w ziemi, ale też trzeba pamiętać, że trzeba coś z
tym później zrobić, bo konserwacja tych elementów kosztuje. Przygotowanie szczątków do ekspozycji może
potrwać nawet pół roku.

Jacek Nowicki, historyk amator wspó³pracuj¹cy z muzeum w Warszawie, autor monografii poœwiêconej
liberatorowi

Moja miłość do liberatora jest zupełnie wyjątkowa, bo to jest samolot wyprodukowany w największej
liczbie osiemnastu tysięcy sztuk spośród wszystkich samolotów bombowych w Stanach Zjednoczonych.
Ten egzemplarz pochodził z zakładu w Teksasie, który obecnie produkuje samoloty F16. Na 99 procent
produkowano go w tym samym budynku. W czasie wojny liberatory produkowane były na taśmie monta-
żowej tak jak samochody, stąd ta ich duża liczba. Pokrywane były cienka warstwą aluminium nakładaną
technologią platerowania, co świetnie chroniło przed korozją. Jak widzimy przetrwały w ziemi 70 lat.

Czy ziemia kryje jeszcze coœ wiêcej?

Liberator dla muz
Mianem bardzo interesuj¹cego

i rzadkiego okreœlili pracownicy

Muzeum Wojska Polskiego w War-

szawie znalezione w £ysej Górze

szcz¹tki samolotu liberator, który

w 1944 roku zosta³ zestrzelony

przez niemieckie myœliwce. - To

eksponaty, które mo¿na pokazywaæ

szerszej publicznoœci prezentuj¹c

historiê lotnictwa. Jest wiele muze-

ów, które chcia³yby je posiadaæ

w swoich zbiorach - ocenia Wojciech

Krajewski, starszy kustosz dzia³u

historii wojskowoœci w Muzeum

Wojska Polskiego w Warszawie.

Przypomnijmy, że grupa mieszkańców
Łysej Góry w maju podczas prac ziemnych
natrafiła przypadkowo na fragmenty ze-
strzelonego w 1944 roku liberatora - sa-
molotu należącego do sił zbrojnych Repu-
bliki Południowej Afryki powracającego po
dokonaniu zrzutu dla walczących w Po-
wstaniu Warszawskim. Fragmenty wydo-
bytych części samolotu trafiły na podwór-
ko Romana Sachy, sołtysa Łysej Góry i
Kazimierza Mleczki, mieszkańca Łysej
Góry pamiętającego tragiczne wydarzenia
sprzed kilkudziesięciu lat.

Cenne znalezisko
W poniedziałek, 11 czerwca, znalezio-

ne fragmenty samolotu, który w czasie

Janina Mytnik
z wnuczkiem
przynieśli
fragment
silnika
samolotu.
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dzali dzieci w wiek szkolny – mówiła w cza-
sie uroczystości Urszula Blicharz, szefowa
tarnowskiej delegatury Kuratorium w Kra-
kowie. - Ja chciałbym życzyć, choć statysty-
ki demograficzne są okrutne, żeby to przed-
szkole nigdy nie pustoszało, niech zawsze
będzie tu ludno i gwarno – dodał Andrzej
Potępa, starosta brzeski. Zdaniem Antonie-
go Brachucego, zastępcy Wójta Gminy Dęb-
no,  tak dobra kondycja przedszkola, sukce-
sy wychowawcze, świetny stan materialny
placówki nie bierze się z niczego. - To ciężka
praca wszystkich, którzy o to się cały czas
troszczą, którym leży na sercu dobro dzieci
– podkreślał.

(b)

Trzy powody do œwiêtowania mia³o 30
czerwca przedszkole w Por¹bce Uszew-
skiej. - Piêædziesiêciolecie istnienia to
pierwszy. Drugi, to nadanie imienia Ju-
liana Tuwima, a trzeci, to 20-lecie na-
uki w tym budynku, w którym jesteœmy
– mówi Lidia Szczecina, dyrektor Przed-
szkola w Por¹bce Uszewskiej.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w
kościele parafialnym. - Przedszkole jest po
to, by wspierać rodzinę w dziele wychowa-
nia, wychowania do wartości, jakie wyznaje
dom rodzinny, w tym wartości religijnych –
przypomniał ks. Józef Golonka, proboszcz
parafii, który po liturgii poświęcił odnowio-
ny budynek przedszkola.

Właściwie Porąbka Uszewska mogłaby
obchodzić 107. rocznicę założenia przed-
szkola. Ks. Palka bowiem budując grotę
Matki Bożej sprowadził do parafii siostry
służebniczki starowiejskie, które dla wiej-
skich dzieci założyły ochronkę w 1905 roku.
W 1910 poświęcono specjalnie na ten cel
wzniesiony budynek. Jednak w kwietniu
1962 zostały zmuszone do oddania ochron-
ki. Były to zarazem pierwsze dni funkcjono-
wania państwowego przedszkola. Do 1992
roku funkcjonowało jako 1 oddziałowe. Obec-
nie uczęszcza do niego 70 dzieci.

W czasie uroczystości dzieci ze wszyst-
kich trzech grup wystąpiły z programem
artystycznym. - „Lokomotywą przez świat”,
to jest tytuł tej prezentacji. Pokażemy pań-
stwa o których uczyliśmy się: Czechy, Da-
nię i Włochy. Poza tym będą wiersze Julia-
na Tuwima i innych autorów oraz piosenki
– zapowiadała Dorota Bodzioch, nauczyciel
w przedszkolu. Program wyszedł znakomi-
cie, dzieci pokazały niezwykłe talenty.

- Serdecznie wam gratuluję tego, że to
przedszkole tak pięknie się rozwinęło.
Życzę, byście dalej współpracując z rodzina-
mi, środowiskiem tak efektywnie wprowa-

Przedszkole w Por¹bce ma ju¿ swojego patrona

Z³oty czas

Kazimierz Mleczko z muzealnikami
prezentuje odnalezione śmigła
samolotu.

zeum?
do sądu. Szczątki liberatora w chwili przy-
gotowywania tego materiału były formal-
nie w dyspozycji Prokuratury Rejonowej
w Brzesku, która prowadziła postępowa-
nie w tej sprawie i na jego potrzeby za-
trzymała karabiny maszynowe będące
wyposażeniem liberatora, a także kilka-
dziesiąt sztuk amunicji. Jak twierdzą
muzealnicy warszawscy chętnych na przy-
jęcie szczątków maszyny jest więcej. Za-
interesowane jest m.in. Muzeum Armii
Krajowej w Krakowie, a niewykluczone,
że szczątki liberatora chciałoby mieć u
siebie także Muzeum Powstania War-
szawskiego.

Odkrycie w kuŸni
Wizyta muzealników zmobilizowała

także mieszkańców. Widząc nadjeżdżają-
cy samochód z Warszawy Janina Mytnik
z Łysej Góry wraz z wnuczkiem przynio-
sła odnalezione w kuźni po teściu frag-
menty silnika samolotu. - Natrafiliśmy na

nią w trakcie sprzątania. Na pewno była
jeszcze druga taka część, ale chyba ją ktoś
zabrał - tłumaczy. Niewykluczone, że w
innych domach także są jeszcze szczątki
po rozbitym samolocie. Sołtys Roman Sa-
cha zapowiadał, że sprawę nagłośni i
zwróci się do mieszkańców o przynosze-
nie odnalezionych przed laty fragmentów.
- W muzeum będzie dla nich na pewno
bardziej odpowiednie miejsce - zaznacza.

(gp)
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Czternaœcie dzieciêcych zespo³ów

regionalnych licz¹cych w sumie 405

wykonawców wziê³o udzia³ w XXIII

Przegl¹dzie Dzieciêcych Zespo³ów

Folklorystycznych Regionu Krakow-

skiego „KRAKOWIACZEK” odbywaj¹-

cym siê 4 czerwca w £oniowej.

Nominacjê do udzia³u w XXXVI Karpac-

kim Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów

Regionalnych, który odbêdzie siê 2 i 3

lipca 2012 w Rabce - Zdroju, otrzyma³

Zespó³ Regionalny BOBROWIANIE z

Bobrownik Wielkich.

Wśród uczestników tegorocznej rywaliza-
cji było 11 zespołów prezentujących folklor
w formie autentycznej, trzy zespoły prezen-
tujące folklor w formie artystycznie opraco-
wanej oraz dwie dziecięce kapele ludowe.

23. edycja „Krakowiaczka”

Folklor opanowa³ £oniow¹

Przyjechali wykonawcy z 11 gmin regionu
krakowskiego tj. z Alwerni, Bochni, Ciężko-
wic, Dębna (Mali Łoniowiacy i Mali Łysogó-
rzanie) , Radłowa, Ryglic, Szczurowej, Woj-
nicza, Zakliczyna, Żabna, Żegociny .

Ich sceniczne występy oceniała komisja
artystyczna, w składzie której znaleźli się:
Aleksandra Szurmiak – Bogucka - etnomu-
zykolog z Krakowa (przewodnicząca),  Jani-
na Kalicińska - etnochoreograf z  Krakowa,
Wiesława Hazuka - choreograf z Tarnowa,
Jadwiga Adamczyk - muzyk z MCK Sokół w
Nowym Sączu, Benedykt Kafel - etnograf z
MCK Sokół w Nowym Sączu.

Do podziału między wszystkie zespoły
były nagrody finansowe w łącznej wysoko-
ści 8700 zł ufundowane przez Małopolskie
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
(5700 zł) oraz Wójta Gminy Dębno (3000
zł).

Przegląd zorganizowany przez Małopol-
skie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym
Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie i
Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi swo-
im patronatem objęli: Grzegorz Brach Wójt
Gminy Dębno i Andrzej Potępa Starosta
Powiatu Brzeskiego.

(g)

9. Zespó³ Regionalny £¥KTA z £¹kty za dobre

muzykowanie m³odych instrumentalistek - na-

groda finansowa 400,00 z³.

10. Zespó³ Ludowy M£ODZI GRABNIANIE z Grab-

na za pokazanie ciekawych zabaw dzieciêcych -

nagroda finansowa 150,00 z³.

11. Zespó³ Pieœni i Tañca KRAKOWIACZEK z

Grojca za dobr¹ koncepcjê programu i piêkne,

codzienne ubiory dzieci - nagroda finansowa

700,00 z³.

kategoria zespo³ów prezentuj¹cych

folklor w formie artystycznie

opracowanej

1. Zespó³ Regionalny MALI ZALASOWIANIE z Za-

lasowej za próby podjêcia folkloru tanecznego

Krakowiaków - nagroda finansowa 150,00 z³.

2. Zespó³ Regionalny MALI SIEDLECANIE z Sie-

dlca za bardzo dobry poziom techniczny poka-

zanych tañców - nagroda finansowa 700,00 z³.

3. Zespó³ Pieœni i Tañca MALI £ONIOWIACY z

£oniowej za ukazanie wi¹zanki tañców Krakowia-

ków Wschodnich - nagroda finansowa 400,00 z³.

w kategorii kapel ludowych

1.Kapela Ludowa PASTUSZKOWE GRANIE (mali)

ze Szczurowej za autentyczn¹ formê muzyko-

wania ludowego w wykonaniu ma³ych dzieci -

nagroda finansowa 500,00 z³.

2. Kapeli Ludowej PASTUSZKOWE GRANIE (œred-

ni) ze Szczurowej za autentyczn¹ formê trady-

cyjnego, ludowego muzykowania - nagroda fi-

nansowa 400,00 z³.

kategoria zespo³ów prezentuj¹cych

folklor w formie autentycznej

1. Zespó³ Regionalny MALI BISKUPIANIE z Bi-

skupic Rad³owskich za program zgodny z trady-

cyjn¹ obyczajowoœci¹ - nagroda finansowa

700,00 z³.

2. Zespó³ Pieœni i Tañca MALI SIEDLECANIE z

Siedlca za pokazanie zabaw dzieciêcych i stwo-

rzenie w³aœciwej atmosfery - nagroda finanso-

wa 700,00 z³.

3. Z Zespó³ Regionalny STRZELICANIE ze Strze-

lec Wielkich za oryginalny pomys³ programu i

naturalny przekaz sceniczny - nagroda finanso-

wa 700,00z³.

4. Zespó³ Regionalny BOBROWIANIE z Bobrow-

nik Wielkich za ukazanie oryginalnego tematu

i jego logiczne przeprowadzenie - nagroda fi-

nansowa 1 000,00 z³.

5. Zespó³ Folklorystyczny GWOZDZIEC z GwoŸdŸ-

ca za wykorzystanie gin¹cego, tradycyjnego,

wielkanocnego tematu w programie zespo³u -

nagroda finansowa 700,00 z³.

6. Zespó³ Regionalny MALI JASTRZÊBIANIE z

Jastrzêbi za podjêcie oryginalnego tematu i

w³aœciwe zagospodarowanie sceny - nagroda

finansowa 700,00 z³.

7. Zespó³ Regionalny MALI £YSOGÓRZANIE z

£ysej Góry za w³¹czenie do programu zabaw

dzieciêcych - nagroda finansowa 400,00 z³.

8. Zespó³ Folklorystyczny OTFINOWIANIE z Otfi-

nowa za dostosowany do programu ubiór dzie-

ciêcy i dobrze wykonane tañce - nagroda finan-

sowa 400,00 z³.
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£oniowa czyli coœ smacznego
Świętowanie w Szkole Podstawowej w Łoniowej miało tym razem…kulinarny charakter. Naj-

pierw dzieci wraz z rodzicami zabrali się do przygotowywania kulinarnych specjałów. Mimo braku
stołówki, poradziły sobie znakomicie. Wystarczyło spojrzeć na ustawione w sali gimnastycznej
stoły, żeby się o tym przekonać. Już od samego patrzenia człowiek nabierał apetytu. Nic dziwne-
go, że po prezentacji potraw przygotowanych przez poszczególne klasy, nikogo nie trzeba było
długo zapraszać do stołu.

Dzieci œwiêtowa³y
O 1 czerwca w szko³ach pamiêta siê obowi¹zkowo. Dla nauczycieli i rodziców to czêsto dodatkowe zajêcie, ale te¿

satysfakcja z efektów pracy jest wtedy szczególna. ̄ adnego innego dnia radoœæ na twarzach uczniów nie jest obecna

tak powszechnie jak tego w³aœnie dnia.

Dêbno czyli zamkowe atrakcje
Zamek w Dębnie ze swoją ofertą na Dzień Dziecka staje się w regionie

prawdziwym przebojem. Niezwykłe zwiedzanie zamkowych komnat, spo-
tkania z rycerzami i ich orężem, prezentacje sceniczne, liczne stoiska, anima-
torzy o niespożytych siłach i rzadkich pomysłach przyciągają tu prawdziwe
tłumy. Dzieci wraz ze swoimi opiekunami przyjeżdżają tu nie tylko z całej
gminy Dębno, ale także z wielu gmin powiatu brzeskiego i tarnowskiego. Dla
dobrej zabawy można pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów.

Jaworsko czyli turniej
Brzydka pogoda spłatała figla organizatorom święta w

szkole w Jaworsku, ale zabawa i tak była udana. Każdy
chciał się sprawdzić np. w konkurencjach zręcznościo-
wych z programu „Milion w minutę”. Co prawda nie moż-
na było wygrać miliona, ale rywalizacja smakowała i bez
tego jak nigdy.

Biadoliny Szlacheckie czyli Euro 2012
W Biadolinach Szlacheckich członkowie kółka teatralne-

go przygotowali dla swoich młodszych kolegów nieco mniej
znaną, humorystyczną wersję  „Kopciuszka”. Nie mogło też
zabraknąć odwołań do „EURO 2012”. Uczniowie w biało –
czerwonych strojach wzięli udział w zabawach sportowo -
rekreacyjnych. Rozegrano mecze piłki nożnej oraz siatko-
wej. Na boisku sportowym rozegrano mecz w boule i w sza-
chy, chętni mogli wziąć udział w konkursie plastycznym po-
święconym, oczywiście, tematyce sportowej. Rada Rodziców
zadbała, żeby utracone kalorie dzieci mogły szybko odzyskać
i zafundowała im lody i napoje.

£oniowa czyli Indianie
W prawdziwy obóz indiański zamieniła się 1 czerwca sala przedszkola w Łoniowej. Na twa-

rzach przedszkolaków pojawiły się indiańskie wojenne barwy, na głowach - pióropusze. Podczas
pobytu w wiosce dzieci miały dużo pracy. Musiały odczarować deszczowe chmury, aby móc wy-
brać się na polowanie na bizony, nauczyć się indiańskiej piosenki „Ententino”, osiodłać konia,
szukać ukrytego skarbu zgodnie ze wskazówkami wodza – „Wielkiej Stopy”, zbudować wigwam
i rozpalić w nim ognisko. Droga podczas polowania okazała się pełna niespodzianek. Rzucanie do
celu, biegi na przełaj, strzelanie z łuku to tylko nieliczne przeszkody, z którymi musieli poradzić
sobie mali Indianie. Po powrocie z polowania dzieci udały się na odpoczynek do wigwamów, a
najstarsze Indianki z plemienia rozdały wszystkim słodkie nagrody.
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Krystyna Gurgul,

kustosz Zamku w
Dêbnie
- Tradycja naszej
Świętojańskiej Nocy
Muzealnej wywodzi
się od chęci zapropo-
nowania szerokiej
publiczności niety-
powej pory zwiedzania zamku, co popu-
laryzuje też międzynarodowa „Noc mu-
zeów”. Trzonem naszych zamkowych spo-
tkań świętojańskich są obrzędy, obycza-
je, opowieści o dawnych obyczajach zwią-
zanych z najkrótszą nocą roku, o ziołach,
ogniu, kwiecie paproci. Mamy wspaniały
konkurs poświęcony ziołom, gdzie nasze
zamkowe „wiedźmy” (od słowa „wie-
dzieć”) opowiadają gościom o dawnych
tradycjach.
Od kilku lat muzea starają się podejmo-
wać działania, które ułatwiają odbior-
com, bardzo różnym, równoczesne korzy-
stanie z atrakcji takich miejsc jak nasz
zamek. Dzięki takim inicjatywom zdoby-
wamy coraz szersze rzesze wiernych wi-
dzów.

Danuta Gêbiœ,

Wola Rzêdziñska
Zamek w Dębnie jest
miejscem magicz-
nym, przepięknym,
urokliwym. Na Świę-
tojańską Noc przyje-
chałam trzeci raz.
Staram się cyklicznie
od 4 lat tu przyjeżdżać. Każde spotkanie w
zamku, koncert, wystawa robi na mnie
duże wrażenie. W roku ubiegłym wspania-
ły był koncert Anny Szłapak. Zawsze spo-
tykam też tu cudownych, uśmiechniętych
ludzi, co w połączeniu z klimatem miej-
sca, kameralnością zamku, sprawa, że nie
chce się stąd wyjeżdżać. Przyjeżdżałam tu
20-30 lat temu jako pilot wycieczek krajo-
wych i widzę dziś, jat ten zamek się zmie-
nia, pięknieje.

Jerzy Wróbel

z Tarnowa
Od wielu lat tu przy-
jeżdżam. W ostatnich
latach wspaniałe im-
prezy się tu trafiają.
Jeśli jest wernisaż
wystawy, to zwykle to-
warzyszy mu koncert,
jeśli koncert, to czasem lampka wina dla go-
ści. To już nie kojarzy się z kapciami sunący-
mi po wypolerowanym parkiecie. Cieszę się,
że ten zamek żyje inaczej. To w tej chwili
miejsce kultowe, choć nie jest może rozpro-
pagowane, bez wątpienia trzeba by więcej
reklamy. Tłumy prawdziwe są na turnieju
rycerskim. Jednak ewidentnie zamek żyje i
wdzięczny jestem pracownikom i pani ku-
stosz, którzy wszystko rozruszali.

Z atrakcji dębińskiej nocy świętojańskiej
korzysta każdego roku coraz więcej go-
ści.

- My się bardzo z tego cieszymy. Na tym
nam zależy, do tego też staramy się dążyć

Wizyta w muzeum nie musi ju¿ oznaczaæ
szumu kapci, przejmuj¹cej ciszy, ale
mo¿e byæ doskona³¹ przygod¹ dla ma-
³ych i du¿ych. - Œwiêtojañska Noc Mu-
zealna jest prób¹ zaproponowania pu-
blicznoœci nietypowego, sposobu zwie-
dzania zamku, kiedy to mo¿na swobod-
nie spacerowaæ po korytarzach, ch³o-
n¹æ atmosferê miejsca – mówi Krysty-
na Gurgul, kierownik Zamku w Dêbnie.

W tym roku sposobność ku temu była
szczególna. Organizatorzy przygotowali na
ten specjalny wieczór wiele atrakcji. Spo-
tkanie rozpoczęło się otwarciem wystawy
ikon Wolfganga Hoffera, pochodzącego z
Austrii artysty, który od 20 lat mieszka w
Polsce. – Piękne dzieła malowane w nie-
prawdopodobny sposób gliną mieszaną z
wodą – rekomendowała Krystyna Gurgul.

W salach zamku rozbrzmiewała długi czas
muzyka Dziecięcej Orkiestry Symfonicznej
Bocheńskiej Szkoły Muzycznej, a na dzie-
dzińcu zamkowym zespołu muzyki dawnej
Allegro z Zabrza. – Poza tym mamy kącik
zielarski, przygotowaliśmy także pokaz mody.
Dla wszystkich przyszykowaliśmy również
jadła i napitków – dodawała dyr. K. Gurgul.

K
om
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VIII Œwiêtojañska Noc Muzealna

Nietypowa pora,
nietypowa forma

wspierając organizację takich imprez jak
Świętojańska Noc Muzealna. To służy
także promocji naszej gminy, naszego re-
gionu – podkreśla Marian Kurek, ze Sto-
warzyszenia Przyjaciół Zamku w Dębnie.

(g)
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Na goœcinnym boisku LKS „Victoria” Po-
r¹bka Uszewska odby³a siê 1 lipca do-
roczna, 15. ju¿ Biesiada Agroturystycz-
na. - Nasza wieœ postawi³a ju¿ dawno
temu na agroturystykê i w dalszym ci¹-
gu na to stawia – mówi El¿bieta Rzepa,
so³tys Por¹bki Uszewskiej.

Każdego roku zjeżdża w te strony wiele
rodzin, które kochają wypoczynek na łonie
przyrody. Porąbka gości wczasowiczów
przede wszystkim ze Śląska, Krakowa,
największego miasta Małopolski, ale też z
Tarnowa i innych miast. Trafiają się także
goście zagraniczni. Wieś ma wiele do za-
oferowania. - Mamy bardzo dobre kwate-
ry, w nich gospodarze serwują świetne ja-
dło, tradycyjne, oparte bardzo często o tra-
dycje wielopokoleniowych rodzin. Mamy
piękne pagórki, wspaniałą przyrodę, z
którą można obcować korzystając z dwu-
dziestu pięciu kilometrów ścieżek przyrod-
niczych z przygotowanymi miejscami na
biwak.  – dodaje Elżbieta Rzepa.

pa młodzieżowa, grupa reprezentacyjna oraz
seniorzy. Łącznie w programie wstąpiło po-
nad 60 par „Łoniowiaków” w programie kra-
kowskim, Beskidu śląskiego, sądeckim, lubel-
skim. - Tak liczny udział „Łoniowiaków” jest
zasługą ponad dwudziestoletniej pracy cho-
reografa zespołu Kazimierza Górczaka - pod-
kreślali organizatorzy.

Na scenie pokazała się także grupa śpie-
wacza „Niedźwiedzki”. Imprez zakończyła
się koncertem „Wędrownych Gitar”.

(b)

T³umy mieszkañców odwiedzi³y 24
czerwca £oniow¹, by uczestniczyæ w
dorocznym Œwiêcie £opo³ki. - Idea tego
œwiêta wysz³a od Stowarzyszenia Folk-
lorystycznego „£oniowiacy”, oni te¿ or-
ganizuj¹ ten dzieñ, za co wszyscy miesz-
kañcy jesteœmy im wdziêczni – mówi
Janusz Burnóg, so³tys £oniowej.

Nazwa imprezy wzięła swój początek od
starego ludowego rzemiosła, które masowo
kiedyś ludzie tu uprawiali wyplatając koszy-
ki, tzw. łopołki. Stąd łoniowiaków zwano
także łopołcorzami. – Staramy się od lat
zachować pamięć o tej tradycji – przyznaje
Jarosław Mleczko, prezes Stowarzysznia
Folklorystycznego „Łoniowiacy”.

W czasie festynu dzieci bawił zespół Ja-
manspace, dla wszystkich śpiewała młoda,
utalentowana wokalistka Daria Kukla z
Porąbki Uszewskiej. Tradycyjne przyśpiew-
ki przypomniał zespół „Niedźwiedzoki”.
Wszyscy uczestnicy biesiady bawili się na
koncercie gwiazdy wieczoru, którą była
Mona Lisa.

(b)

Tradycyjnym elementem biesiady by³ konkurs
potraw regionalnych. Dwunastu wystawców za-
prezentowa³o w sumie kilkadziesi¹t potraw.
Specjaln¹ nagrod¹ jury uhonorowano  Anasta-
zjê Rzepê za botwinkê z kluskami z chrzanu.
Ponadto wyró¿niono
1. Teresê i Stanis³awa Smoleniów za naleœni-
ki z leœnymi grzybami z sosem koperkowym.
2. Mariê Ostrêgê za naturalny sok jab³kowy.
3. Zofiê Pabian za bigos z pieczarek.
4. Zajazd „Por¹bka” za serca po galicyjsku z
bu³k¹ panini.
5. Joannê i Marka Wróblów za ¿o³¹dki z kasz¹
i pieczarkami z ogórkiem kiszonym.
6. Gospodarstwo Bonawentura za „przek¹-
skê kibica”.
7. W³adys³awa Jedynaka za placki ziemnia-
czane z sosem grzybowym i cebulk¹.
8. KGW w Dêbnie za kotlety z fasolki bia³ej z
sosem czosnkowym.
9. Ko³o Terenowe GGG w Biesiadkach za kaszê
ze skwarkami i œliwkami w sosie œliwkowym.
10. „Pasiekê wêdrown¹ z misiem lipnickim”
za miód akacjowy z akacji bia³ej i rubinowej.
11. KGW £oniowa za pierogi dro¿d¿owe z so-
czewic¹.

Goœcinna Por¹bka

IV Œwiêto £opo³ki w £oniowej

PAMIÊTAJ¥ O TRADYCJI

W bieżącym roku program święta w cało-
ści został wypełniony przez łoniowian. –
Wystąpiły najpierw dzieci z przedszkola,
później ich rodzice, ze spektaklem „Kopciu-
szek”. Wystąpiły również na scenie dzieci z
naszej szkoły z programem tanecznym. Po-
kazały się również panie z koła gospodyń z
występem wokalnym. Wreszcie kilka grup
wiekowych Zespołu Pieśni i Tańca „Łonio-
wiacy”. To jest święto wsi, więc pokazujemy
naszą siłę, pokazujemy talenty, które tu
mamy – dodaje Jarosław Mleczko.

- Święto Łopołki to świetny pomysł na
kultywowanie lokalnej tradycji. Cieszę się,
że Łoniowa dzięki takiej imprezie promuje
naszą gminę w całym regionie – mówi Grze-
gorz Brach, wójt gminy Dębno.

Obok przedszkolaków w części artystycz-
nej wzięli także uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Łoniowej oraz wszystkie grupy wie-
kowe Zespołu Pieśni i Tańca „ Łoniowiacy”,
czyli dwie grupy „Małych Łoniowiaków”, gru-

W tym roku w Kiermaszu Sztuki Ludowej wziê³o
udzia³ kilku nowych wystawców z terenu gminy
Dêbno. Kilkugodzinne prezentacje na scenie
odwiedzi³a rekordowa liczba odbiorców. Tego-
roczne „Œwiêto £opo³ki” sfinansowano ze œrod-
ków Urzêdu Gminy Dêbno oraz Starostwa Po-
wiatowego w Brzesku w ramach projektu „To co
nas ³¹czy”
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Trzydzieœci trzy dru¿yny wziê³y udzia³
w Gminnych Zawodach Sportowo-Po-
¿arniczych, które odby³y siê 15 lipca,
w niedzielê, w Woli Dêbiñskiej. Na
obiektach sportowych obok Zespo³u
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej rywalizowa³y
zarówno dru¿yny m³odzie¿owe jak i
seniorzy. Sporo powodów do zadowo-
lenia mieli gospodarze, którzy wygry-
wali w dwóch kategoriach. Poza nimi
na najwy¿szym stopniu podium sta-
nêli stra¿acy z Per³y i z Dêbna.

Zmagania druhów przyciągnęły na sta-
dion liczną publiczność. Rywalizację ob-

Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze w Woli Dêbiñskiej

Gospodarze dwa razy na podium

wyniki
M³odzie¿owa dru¿yna po¿arnicza dziewcz¹t
- klasyfikacja generalna
1. OSP Per³a .......................... 1060,30 pkt
2. OSP Wola Dêbiñska ............ 1037,47 pkt
3. OSP Por¹bka Uszewska ...... 1004,03 pkt
4. OSP Maszkienice .................. 998,56 pkt
5. OSP Dêbno .......................... 974,32 pkt

M³odzie¿owa dru¿yna po¿arnicza ch³opców
- klasyfikacja generalna
1. OSP Wola Dêbiñska ............ 1057,95 pkt
2. OSP Por¹bka Uszewska ...... 1053,34 pkt
3. OSP Sufczyn ....................... 1049,24 pkt
4. OSP £ysa Góra ................... 1019,85 pkt
5. OSP Per³a .......................... 1013,58 pkt
6. OSP £oniowa ...................... 1002,20 pkt
7. OSP Dêbno .......................... 996,30 pkt
8. OSP Maszkienice .................. 967,62 pkt

¯eñskie dru¿yny po¿arnicze
- klasyfikacja generalna
1. OSP Wola Dêbiñska ................ 110,01  pkt
2. OSP Dêbno .......................... 117,16 pkt
3. OSP Per³a ............................ 117,74 pkt
4. OSP £oniowa ........................ 141,24 pkt
5. OSP Sufczyn ......................... 142,90 pkt
6. OSP Maszkienice .................. 166,19 pkt
7. OSP Jaworsko ...................... 265,84 pkt

Mêskie dru¿yny po¿arnicze
- klasyfikacja generalna
1. OSP Dêbno ............................ 92,49 pkt
2. OSP Per³a ............................ 111,29 pkt
3. OSP Wola Dêbiñska .............. 112,59 pkt
4. OSP £oniowa ........................ 121,10 pkt
5. OSP £ysa Góra ..................... 127,42 pkt
6. OSP Maszkienice .................. 130,76 pkt
7. OSP Do³y ............................. 131,12 pkt
8. OSP Jaworsko ...................... 133,96 pkt
9. OSP Sufczyn ......................... 136,56 pkt
10. OSP NiedŸwiedza ................ 137,72 pkt
11. OSP Por¹bka Uszewska ...... 140,03 pkt
12. OSP Jastew ........................ 158,53 pkt

serwowały całe rodziny. Organizatorzy
pomyśleli o kibicach i zapewnili im możli-
wość skorzystania z małej gastronomii nie-
opodal stadionu. Oczy większości skiero-
wane były jednak na rywalizację straża-
ków. Najpierw o punkty walczyły druży-
ny młodzieżowe, potem swoje umiejętno-
ści prezentowali strażacy-seniorzy. W roli
sędziów wystąpili strażacy-zawodowcy z
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w
Brzesku, którzy skrupulatnie pilnowali
wszystkich wymagań regulaminowych.
Zrobili to na tyle profesjonalnie, że obyło
się bez protestów, a w trakcie zawodów
nie doszło do żadnego wypadku.

W kategorii młodzieżowej dziewcząt po
raz kolejny klasę pokazały reprezentant-
ki OSP Perła, które wyraźnie pokonały
pozostałe rywalki. W kategorii młodzie-
żowych drużyn pożarniczych chłopców
najlepsi okazali się strażacy z OSP Wola
Dębińska. Ich śladem poszły też seniorki
z tej samej jednostki, które wygrały ry-
walizację pań. Wśród seniorów triumfo-
wali strażacy z OSP Dębno.

(g)
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Uczniowie szko³y w £oniowej ju¿ po raz
drugi w³¹czyli siê w ogólnopolsk¹ akcjê
Dzieñ Dobrych Uczynków. Po¿ytek maj¹
z tego wszyscy mieszkañcy so³ectwa,
bo dzieci posprz¹ta³y centrum wsi.

Szkoła w Łoniowej w akcję odbywającą
się pod patronatem Fundacji Ekologicz-
nej Arka wzięła udział po raz drugi. Tym

razem skupiono się na tym, by z jej efek-
tów  skorzystali mieszkańcy Łoniowej.
Wykonana praca polegała na posprząta-
niu centrum wsi. Porządkowanie terenu
w okolicach szkoły było także okazją do
tego, by zwrócić uwagę na konieczność
ochrony środowiska m.in. poprzez segre-
gację odpadów.

(p)

W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce
wyśpiewała Patrycja Mytnik z Woli Dębiń-
skiej. Na drugim miejscu uplasowała się re-
prezentantka gospodarzy Justyna Chrapu-
sta. Trzecie miejsce przypadło w udziale An-
nie Stolarczyk z Maszkienic. Wśród najstar-
szych wykonawców I miejsce zajęła Edyta
Pałucka z Zespołu Szkół w Porąbce Uszew-
skiej. Na drugim miejscu znalazła się Patry-
cja Płaneta z Zespołu Szkół w Woli Dębiń-
skiej Trzecie miejsce zajęła Aneta Kural z

Na estradzie
bez stresu

XV Przegląd Dorobku Artystycznego
Szkół Podstawowych gminy Dębno odbył się
w Szkole Podstawowej w Jaworsku. Impre-
za współorganizowana przez szkołę i Dę-
bińskie Centrum Kultury odwiedzana jest
tym chętniej, że nie trzeba się tu bać stresu
towarzyszącego zwykle rywalizacji. Tu nie
zajmuje się miejsc, a każdy wykonawca jest
nagradzany. Tym razem można było obej-
rzeć popisy aktorskie, śpiew solowy i w du-
etach, posłuchać grających na gitarze, zoba-

12 czerwca 2012 r. w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Maszkienicach roz-
brzmiewa³y dŸwiêki znanych przebojów
Celine Dion, Nat King Cola, Cher, Sele-
ny Gomez i innych anglojêzycznych wy-
konawców. Wszystko to za spraw¹ od-
bywaj¹cego siê tu po raz dziesi¹ty Gmin-
nego Konkursu Piosenki Angielskiej
English Song 2012.

Konkurs, organizowany we współpracy z
Dębińskim Centrum Kultury, zgromadził
wielu młodych artystów. Do wokalnej rywa-
lizacji przystąpiło 19 wykonawców z 7 szkół.
Jury, w składzie Aleksandra Ożóg – anglista
oraz Jerzy Pleśniarski – muzyk, wyłoniło
zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.

czyć układy taneczne oraz cheerleaderki.
W tym roku do udziału w przeglądzie zgło-
siły się grupy z ośmiu szkół z Dębna, Jawor-
ska, Łoniowej, Łysej Góry, Maszkienic, Nie-
dźwiedzy, Sufczyna i Woli Dębińskiej.   (n)

Dobre uczynki

Œpiewanie po angielsku

Woli Dębińskiej. We wszystkich kategoriach
wiekowych przyznano także wyróżnienia.
Jedno z nich otrzymała Weronika Najberek
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łysej
Górze. Nagrodzono również dwa duety Ka-
rolinę Płanetę i Natalię Sumarę z Dębna
oraz Julię Gagatek i Emilię Gliździńską z
Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwie-
dzy. Wyróżniono także Darię Kuklę z Po-
rąbki Uszewskiej.

(n)

17 czerwca 2012 r. laureaci English Song
zaprezentowali siê w czasie koncertu fina³o-
wego. Uczniowie mieli okazjê zaœpiewaæ dla
publicznoœci zgromadzonej w sali gimnastycz-
nej Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w
Maszkienicach.

Wśród najmłodszych dzieci najlepsza oka-
zała się uczennica I klasy Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Dębnie Kinga Gurgul.
Drugie miejsce zajęła Zuzanna Kania z Ze-
społu Szkół w Woli Dębińskiej, zaś trzecie
wywalczyła Dominika Zych z Maszkienic.
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Trzydziestu jeden uczestników z sied-
miu szkó³ z gminy Dêbno wziê³o udzia³
w VII Gminnym Konkursie Plastycz-
nym „Malowanie jest ³atwe” odbywa-
j¹cym siê w Szkole Podstawowej im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Bia-
dolinach Szlacheckich.

Tematem tegorocznej edycji był „Ta-
jemniczy ogród”. Uczniowie w ciągu
trzech godzin mając do dyspozycji kartkę
papieru i farby musieli wyczarować pięk-
ny, tajemniczy ogród. Chociaż temat nie
był łatwy, to uczestnicy konkursu pora-
dzili sobie z nim bardzo dobrze. Jury (Kry-
styna Gurgul, Joanna Maderska i Anna
Pytka) oceniało prace w dwóch katego-
riach wiekowych wyłaniając ostatecznie
12 laureatów.

I Przegl¹d Teatralny Przedszkoli odby³
siê w Dêbiñskim Centrum Kultury w Ja-
stwi. Swoje sceniczne propozycje zapre-
zentowa³y przedszkola z £oniowej, Dêb-
na, Maszkienic i Woli Dêbiñskiej.

Przegląd to inicjatywa Publicznego Przed-
szkola w Woli Dębińskiej, którą przy współ-
pracy Dębińskiego Centrum Kultury udało

się zrealizować. Na estradzie zaprezento-
wano swobodne adaptacje znanych książek
dla dzieci. Autorzy dali upust swojej wyobraź-
ni przygotowując scenografię i kostiumy. Nie
brakowało też interesujących kreacji aktor-
skich. Trudno się dziwić, że organizatorzy
pomyśleli też o nagrodach i słodkich upo-
minkach.

(g)

Przedszkolaki w roli aktorów

Tajemnicze malowanie
wyniki: klasy I-III
I.  Aleksandra Janik, Izabela Rojek (ZS w Sufczynie)

II. Karolina Kusion (SP w Biadolinach Szlachec-
kich)

III. Emilia Malec (SP w £ysej Górze)

Wyró¿nienie: Gabriela Cyga (ZS w Sufczynie),
Dariusz Bieleñski (SP w Biadolinach Szlachec-
kich)

wyniki: klasy IV-VI
I. Patrycja Mytnik  (ZS w Woli Dêbiñskiej), Sara
Ogar (ZS w Sufczynie)

II. Klaudia Gadzina (ZS w Woli Dêbiñskiej)

III. Ma³gorzata Baczyñska (SP w Dêbnie)

Wyró¿nienie: Dominika Dru¿kowska  (SP w £onio-
wej), Anita Rajczyk  (ZS w Sufczynie)

O olimpiadach
wiedz¹
wszystko
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej zdominowali dziesi¹ty
fina³ Miêdzypowiatowego Konkursu
Wiedzy o Olimpiadach. Gospodarze
rywalizacji zajêli cztery pierwsze miej-
sce w konkursie.

Do konkursu zorganizowanego przy
współpracy Samorządowego Centrum Edu-
kacji w Tarnowie  przystąpili uczniowie z
terenu trzech powiatów, uczący się w szko-
łach gimnazjalnych. W pierwszym etapie
rozwiązywali zadania testowe, a do kolejne-
go etapu awansowało ośmiu najlepszych
zawodników.

W drugim etapie przygotowano dla nich
multimedialne zadania. Pytania dotyczyły
historii olimpizmu, sławnych postaci i wyda-
rzeń związanych z igrzyskami. Wypowiedzi
konkurentów oceniała komisja, której prze-
wodniczył profesor Zbigniew Porada – wy-
bitny znawca tematyki olimpijskiej, autor
wielu publikacji z dziedziny olimpizmu.

Największą wiedzą wykazali się przed-
stawiciele gospodarzy, którzy zajęli
wszystkie miejsca na podium. Pierwsze
miejsce zajął Patryk Dubiel, drugie Bar-
tosz Niemiec, a trzecie przypadło w udzia-
le ex aequo Mateuszowi Pałuckiemu i
Mateuszowi Szczecinie.

Dla najlepszej ósemki ufundowano war-
tościowe nagrody.  Ich sponsorami byli –
Dyrektor Samorządowego Centrum Eduka-
cji w Tarnowie – Barbara Dagmara Nizio-
łek, Starosta Powiatu Brzeskiego - Andrzej
Potępa, Wójt Gminy Dębno – Grzegorz
Brach oraz  Dyrektor Dębińskiego Centrum
Kultury w Jastwi – Włodzimierz Gurgul.

Oprócz konkursowych zmagań  splendo-
ru całemu przedsięwzięciu dodali  szczegól-
ni goście – przedstawiciele Małopolskiej Rady
Olimpijskiej, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich
- Barbara Ślizowska, Honorata Mroczek –
Marcińczak oraz Jerzy Garpiel.

(pg)
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Dwudziestu dwóch uczniów z piêciu gim-
nazjów rywalizowa³o w miêdzygimnazjal-
nym konkursie wiedzy o Prymasie Tysi¹c-
lecia odbywaj¹cym siê w Zespole Szkó³
w Woli Dêbiñskiej. Gospodarzy reprezen-
towa³o czworo uczniów, z których najle-
piej spisa³a siê Marcela Zawierucha zaj-
muj¹c ostatecznie czwarte miejsce.

Konkurs organizowany jest już od kilku lat.
Zespół Szkół w Woli Dębińskiej był jego orga-
nizatorem po raz drugi. W rywalizacji tym ra-
zem wzięło udział 22 uczniów z pięciu szkół
znajdujących się na terenie czterech powia-
tów. Obok gospodarzy do konkursu przystą-
pili uczniowie z Ryglic (powiat tarnowski),
Gródka nad Dunajcem (powiat nowosądecki),

Dąbrówki (powiat bocheński) oraz Gnojnika i
Przyborowa (powiat brzeski).

Wszyscy musieli zmierzyć się z testem
składającym się z pytań zamkniętych i
otwartych oraz rozwiązać krzyżówkę. Po-
ziom wiedzy uczestników oceniono jako
wysoki, a najlepsze wyniki uzyskali: I miej-
sce - Paulina Łuszcz z Przyborowa, II miej-
sce -  Magdalena Kołodziej z Przyborowa,
III miejsce  - Joanna Król z Ryglic, IV miej-
sce ex aequo - Joanna Zając z Ryglic.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
ks. dziekan Marian Majka i Wójt Gminy Dęb-
no Grzegorz Brach. Koordynatorami konkur-
su były Alicja Zych-Sacha i Anna Szczęśniak.
Dekorację przygotowała Izabela Góra.

(n)

Pi¹ty plener integracyjny odbywaj¹cy siê
w zamku w Dêbnie, a tak¿e w nale¿¹-
cym do niego parku, zosta³ zakoñczony.
W trakcie zamykaj¹cej to wydarzenie
wystawy poplenerowej poznaliœmy tak-
¿e autorów nagrodzonych prac.

Mimo że pogoda nie rozpieszczała uczest-
ników, to ochoty do pracy im nie zabrakło.
Najlepszy dowód, że do oceny było 50 prac.

Malowanie
mamy
Dwanaœcioro uczniów ze szkó³ z
gminy Dêbno znalaz³o siê w gronie
laureatów konkursu „Por t r et
Mamy” zorganizowanego pr zez
Miejski Oœrodek Kultury i Urz¹d
Miejski w Brzesku. Patrnat hono-
rowy nad konkursem objê³a m.in.
Barbara Kaczmarowska-Hamilton –
portrecistka brytyjskiej rodziny kró-
lewskiej, która by³a pomys³odawc¹
przedsiêwziêcia.

Na konkurs wpłynęło ok. 600 prac w
technikach: rysunek ołówkiem, rysu-
nek pastelami, praca malarska, wyko-
nanych przez dzieci z przedszkoli,
szkół podstawowych oraz gimnazjów

Konkurs o prymasie

Nagrody rozdane

2. Justyna GliŸdziñska, Gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej
3. Anna Gurgul, Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
wyró¿nienia: Igor K³usek, Gimnazjum, Wola
Dêbiñska, Justyna Koloch, Gimnazjum, Por¹b-
ka Uszewska

kategoria Zespó³ Szkó³ Plastycznych
1.  Beata Janiga
2. Dorota Kuboñ
3. Joanna Krzysiek
wyró¿nienie specjalne – Milena Kierepka z kl.
IV Szko³y Podstawowej w £ysej  Górze

Wszystkie pod lupę wzięła sześcioosobowa
komisja w składzie: Katarzyna Lasko (Mu-
zeum Etnograficzne w Tarnowie), Włodzi-
mierz Gurgul (DCK), Marian Kurek ( Urząd
Gminy w Dębnie), Krystyna Gurgul (Mu-
zeum Zamek w Dębnie), Jolanta Januś-Ko-
czwara ( Muzeum Zamek w Dębnie), Justy-
na Witek ( Muzeum Zamek w Dębnie). Na-
grody przyznawano osobno w trzech kate-
goriach wyłaniając ostatecznie 18 laureatów.

kategoria Warsztaty Terapii Zajêciowej
1. „ZAMEK”, Andrzej £ÊPA, WTZ w Tarnowie
2. „PANORAMA 2”, Agnieszka Kural, WTZ w Brzesku
3. „ DZIEDZINIEC”, Agnieszka Borzemska, WTZ
w Tarnowie
wyró¿nienia:  Aneta Zieliñska, WTZ w Tarnowie,
Maria Ga³ek, WTZ w Tarnowie, Micha³ G³ód, WTZ
w Tarnowie, Dorota Sacha, WTZ w Brzesku,
Pawe³ Hamowski, WTZ w Brzesku, Ewa Ma³ota,
WTZ w Brzesku

kategoria gimnazjum
1. Kornelia Kurek, Gimnazjum w Sufczynie

laureaci
z gminy Dêbno

przedszkola: Natalia Wid³o (Sufczyn) -
nagroda g³ówna,  Karolina Machaj
(Maszkienice), Kamil Suder (Maszkienice),
Daria Szot (£ysa Góra), Wiktoria PowroŸ-
nik (£ysa Góra)

szko³y podstawowe klasy 1-3: Sabina
Bolek (Wola Dêbiñska) - nagroda g³ówna,
Aleksandra Wiœniowska (Wola Dêbiñska),
Kornelia Kusion (Biadoliny Szlacheckie),
Beata Borowa (£ysa Góra).

gimnazja: Igor K³usek (Wola Dêbiñska),
£ukasz Tatara (Wola Dêbiñska), Patryk
Ziêcina (Wola Dêbiñska)

w gminie i powiecie. Wszystkie prace
wyeksponowano w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym we-
dług projektu Piotra Dudy, absolwen-
ta ASP w Krakowie, pracownika MOK.
Znawcy sztuki ocenili dziecięcą twór-
czość bardzo wysoko. Komisja posta-
nowiła nagrodzić aż 79 prac.

(n)
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Znacznie lepiej uczniowie radzili sobie z
zadaniami określającymi ich umiejętności
czytania i pisania. Najsłabszy wynik w przy-
padku czytania odnotowano w SP w Biadoli-
nach Szlacheckich i wyniósł on 53,6 procent,
a najlepszy uzyskano w SP w Łysej Górze,
gdzie średni wynik to 73,1 procent. Pisanie
przysporzyło najwięcej trudności w SP w
Sufczynie, w której średnia liczba uzyska-
nych punktów wyniosła 49,5 procent. Naj-
wyższy wynik uzyskali uczniowie SP w Łysej
Górze , których przeciętny wynik to 79,2 pro-
cent.

Ostro¿nie z wnioskami
Przedstawione wyżej wyniki sprawdzianu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nakazu-
je traktować bardzo ostrożnie i odradza bu-
dowanie na ich podstawie rankingów. Na dłuż-
szym dystansie (porównanie wyników kilku
ostatnich lat lub też ich analiza od początku
wprowadzenia tej formy sprawdzania wie-
dzy) okazuje się często, że szkoły uzyskują
w różnych latach bardzo różne wyniki nie-
jednokrotnie różniące się skrajnie między
sobą. Dotyczy to zwłaszcza szkół małych,
które w większym stopniu zależne są od wy-
ników pojedynczych uczniów. Raz wysoki
wynik jednego ucznia może mocno zawyżyć
średnią uzyskaną przez szkołę, innym ra-
zem 1-2 słabe wyniki mogą średnią mocno
pociągnąć w dół. Ze wskazanych względów
uzyskanie bardziej rzetelnej wiedzy na te-
mat poziomu nauczania w szkołach, wyma-
ga analizy wyników ze wszystkich lat.

(pg)

punktów co daje 62,2 procent. Trzecia była
szkoła w Jaworsku: 24,4 punktu czyli 61 pro-
cent. Najsłabszy wynik odnotowała szkoła w
Sufczynie, która uzyskała średnią wynosząca
20,4 punktu co daje 51,1 procent. W dziewię-
ciostopniowej skali staninowej (przedziały
wyników, gdzie 1 stanin oznacza grupę wyni-
ków najniższych a 9 stanin przedział wyni-
ków najwyższych) tylko szkoła w Łysej Gó-
rze uzyskała 9 stanin. Dwie kolejne szkoły w
gminnym rankingu znalazły się ze swoimi wy-
nikami w 7 staninie. Szkoła w Sufczynie znala-
zła się z kolei w staninie 4, podobnie jak szkoły
w Biadolinach Szlacheckich, Woli Dębińskiej i
Porąbce Uszewskiej. Szósty stanin osiągnęła
natomiast szkoła w Niedźwiedzy, a piąty sta-
nin szkoły w Maszkienicach i Łoniowej.

Trudnoœci z rozumowaniem
Spośród wszystkich umiejętności badanych

w sprawdzianie generalnie najsłabiej wypa-
dła ta część sprawdzianu, która dotyczyła
umiejętności rozumowania i wykorzystania
wiedzy w praktyce. Niemal we wszystkich
szkołach (wyjątkiem jest SP w Jawrosku)
właśnie za pytanie dotyczące tych zagadnień
uzyskiwano przeciętnie najmniej punktów.
Najniższy średni wynik w przypadku zagad-
nień dotyczących rozumowania uzyskano w
SP w Biadolinach Szlacheckich - 37,5 pro-
cent, a najlepszy w SP w Łysej Górze - 69,2.
W przypadku pytań sprawdzających umie-
jętność wykorzystania wiedzy w praktyce
najniższy średni wynik uzyskano w SP w
Maszkienicach - 32,1 procent, a najwyższy
ponownie w SP w Łysej Górze - 67,3 procent.

Szko³a podstawowa w £ysej Górze wy-
pad³a najlepiej w ca³ej gminie Dêbno pod-
czas tegorocznego sprawdzianu pisane-
go przez uczniów klas VI. Najs³abszy wy-
nik uzyska³a szko³a w Sufczynie.

Maksymalnie można było uzyskać 40 punk-
tów, a uczniowie przystępujący do sprawdzia-
nu musieli rozwiązać zadania pozwalające
sprawdzić ich umiejętności w zakresie czyta-
nia, pisania, rozumowania, korzystania z in-
formacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.
W skali województwa średni wynik ze spraw-
dzianu wyniósł 23,66 punktu czyli 59,16 pro-
cent. Wynik średni w Małopolsce dla szkół
wiejskich był niższy i sięgnął 22,79 punktów
co oznacza 56,97 procent.

Z analizy statystycznej wynika, że średnia
liczba punktów uzyskanych w szkole rosła
wraz ze zwiększaniem się liczby oddziałów w
szkołach. W szkołach z jednym oddziałem
uzyskiwano przeciętnie 23,10 punktu czyli
57,74 procent. Szkoły z dwoma oddziałami
miały przeciętnie 23,69 punktu  tj. 59,24 pro-
cent, w szkołach z trzema oddziałami śred-
nia wyniosła 24,72 punktu czyli  61,80 pro-
cent, a w szkołach z czterema i więcej od-
działami uzyskiwano średnio 24,57 punktu
tj. 61,42 procent.

Jedna szko³a w najwy¿szym
przedziale

Na terenie gminy Dębno najwyższy wynik
uzyskała szkoła w Łysej Górze (29,5 punktu
czyli 73,8 procent). Na drugim miejscu uplaso-
wała się  szkoła w Dębnie z wynikiem 24,9

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej

Najlepszy wynik w £ysej Górze

Wyniki sprawdzianu po VI klasie szko³y podstawowej w szko³ach na terenie gminy Dêbno
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skania. Średni wynik ucznia w mieście powy-
żej 100 tys. mieszkańców jest wyższy o 2,13
punktu, czyli o 6,64% punktów.

Maksimum niedostêpne
Na terenie gminy najlepiej z egzamina-

cyjnymi zadaniami poradzili sobie ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Sufczynie, którzy
uzyskali najwyższą średnią punktową z ję-
zyka polskiego (71,7 %), historii i WOS-u
(64,2%), matematyki (53,8), przedmiotów
przyrodniczych (51,1), a także z języka an-
gielskiego na poziomie podstawowym (65,4
%) oraz rozszerzonym (45,0 %). W dziewię-
ciostopniowej skali staninowej wyniki te po-
zwoliły na uplasowanie się odpowiednio w
7,6,7,6 i 6 staninie. Osiągnięcie najwyższe-
go, 9 przedziału punktowego, nie udało się
żadnej szkole w żadnej z części egzaminu
gimnazjlanego.

Gimnazjaliœci koñcz¹cy w tym roku trze-
ci¹ klasê po raz pierwszy przyst¹pili do
egzaminu gimnazjalnego wed³ug nowej,
rozszerzonej formu³y. W gminie z nowymi
zasadami najlepiej poradzili sobie ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ w Sufczynie, na dru-
gim biegunie znaleŸli siê gimnazjaliœci z
Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.

Z analizy przygotowanej przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE) wynika, że
uczniowie szkół wiejskich uzyskują przecięt-
nie gorsze wyniki niż uczniowie ze szkół miej-
skich i taka sytuacja utrzymuje się już od lat.
Statystyczny uczeń klasy trzeciej gimnazjum
w rejonie OKE w Krakowie obejmującej swo-
im zasięgiem województwo małopolskie, pod-
karpackie i lubelskie kształcący się w szkole
wiejskiej uzyskał na egzaminie 21,03 punk-
tu, czyli 65,73% punktów możliwych do uzy-

Na drugim miejscu w gminie pod względem
średniej liczby uzyskanych punktów znalazło
się gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, które z
wszystkich części egzaminu uzyskało drugi
wynik w gminie. Najniższe wyniki odnotowa-
ły gimnazja w Łysej Górze i Woli Dębińskiej,
przy czym uczniowie z Łysej Góry uzyskali
najmniej punktów w gminie z matematyki,
historii i WOS-u oraz z języka angielskiego na
poziomie podstawowym, a gimnazjaliści z Woli
Dębińskiej wypadli najgorzej z języka polskie-
go, przedmiotów przyrodniczych i języka an-
gielskiego na poziomie rozszerzonym.

Pod i nad kresk¹
Wynik poniżej średniej wojewódzkiej we

wszystkich częściach egzaminu uzyskało gim-
nazjum w Woli Dębińskiej, a wynik wyższy od
średniej wojewódzkiej niemal we wszystkich
częściach egzaminu z wyjątkiem języka an-
gielskiego na poziomie rozszerzonym uzyska-
ło gimnazjum w Sufczynie. Ogólnie najlepiej
uczniowie z wszystkich szkół poradzili sobie z
językiem polskim. W trzech spośród czterech
gimnazjów uzyskany przeciętny wynik był
wyższy od średniej wojewódzkiej. Na terenie
gminy najsłabsze wyniki uzyskano z języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym.

(pg)

Egzamin gimnazjalny

Sufczyn powy¿ej œredniej

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szko³ach na terenie gminy Dêbno z czêœci humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej
(liczba punktów w procentach oraz stanin szko³y w 9-stopniowej skali staninowej)

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szko³ach na terenie gminy Dêbno z jêzyka obcego
(liczba punktów w procentach oraz stanin szko³y w 9-stopniowej skali staninowej)
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Aleksandra MaturaAlesandra Smoleñ

Beata Nisiewicz

Dominika Kabat

Grzegorz Chmio³a

Julia PabijanKarolina Krupiñska

Ma³gorzata Baczyñska

Natalia Pabijan

Piotr BorowiecPiotr DawidWeronika Boryczko

„Najlepszego Matematyka Gminy Dęb-
no” oraz udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie „KANGUR 2012”. Reprezentuje też
szkołę w zawodach sportowych. Jest sty-
pendystką Funduszu Stypendialnego
„Otwieramy Horyzonty”.

SP w Jaworsku

Dominika Kabat, klasa VI
Ukończyła  szkołę ze średnią ocen 5,5. Bra-
ła udział w wielu konkursach przedmioto-
wych oraz zawodach sportowych. Zajęła I
miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w
szachach, III miejsce w gminnym konkursie
języka angielskiego „Master of English”. W
konkursie ortograficznym wywalczyła tytuł
Gminnego Mistrza Ortografii.

Aleksandra Smoleñ, klasa IV
Ukończyła rok szkolny ze średnią ocen
5,45. Aktywnie pracuje na rzecz szkoły i
klasy. W bieżącym roku szkolnym pełniła
funkcję przewodniczącej klasy. Jest lubia-
na przez kolegów i koleżanki. Jej hobby to
jazda konna.

SP w £oniowej

Aleksandra Matura, klasa VI
Po raz kolejny otrzymała stypendium za
wysokie wyniki w nauce i zachowaniu (śred-
nia: 5,3). Ola znana  jest wśród swoich kole-
gów i koleżanek ze swojej pracowitości i rze-
telności. Wyróżnia się wysoką kulturą oso-
bistą, jest uczynna i życzliwa.

SP w Dêbnie

Ma³gorzata Baczyñska
Średnia 6,0. Wykazuje się zdolnościami pły-
wackimi, o czym świadczy zdobycie srebr-
nego medalu w Powiatowych Zawodach Pły-
wackich. Ma również osiągnięcia w przed-
miotach ścisłych – II m-ce w konkursie o
tytuł „Najlepszego Matematyka Gminy
Dębno”. Interesuje się też malarstwem,
zajęła III m-ce w Gminnym Konkursie Pla-
stycznym „Malowanie jest łatwe”. Bierze
udział w zawodach sportowych i konkur-
sach, zarówno na szczeblu gminnym, po-
wiatowym jak i małopolskim. Jest sty-
pendystką Funduszu Stypendialnego
„Otwieramy Horyzonty”.

Piotr Borowiec
Średnia 5,9.Interesuje się przedmiotami ści-
słymi. Ma na swoim koncie udział w mało-
polskim etapie konkursu „Krakowska Ma-
tematyka” oraz udział w Ogólnopolskim
Konkursie „KANGUR 2012”. Jednak przed-
mioty humanistyczne nie są jego słabą
stroną, ponieważ uzyskał XIV miejsce w
Ogólnopolskim Teście Ortograficznym oraz
XXVI miejsce w Ogólnopolskim Teście Hi-
storycznym. Bierze udział w zawodach spor-
towych i odnosi w nich sukcesy.

Beata Nisiewicz
Średnia 6,0. Ma wiele osiągnięć w dziedzi-
nach humanistycznych. Zajęła XIV miej-
sce w Ogólnopolskim Teście Ortograficz-
nym oraz XXX miejsce w Ogólnopolskim
Teście Historycznym oraz I m-ce w gmin-
nym Konkursie Ortograficznym. Bierze
udział również w konkursach matema-
tycznych i odnosi w nich sukcesy o czym
świadczy II m-ce w konkursie o tytuł

SP w Biadolinach Szlacheckich

Weronika Boryczko
Średnia ocen: 5,36. Chętnie podejmuje się
wykonywania dodatkowych zadań. Ponad-
to wyróżnia się zaangażowaniem w pracy
na rzecz klasy i szkoły. Zawsze aktywnie
uczestniczy w przygotowywaniu uroczysto-
ści szkolnych. Cechuje ją takt i umiejętność
właściwego zachowania się w różnych sytu-
acjach. Wyróżnia się również w sporcie. Jako
członek drużyny dziewcząt zdobyła: III miej-
sce w Powiatowych Zawodach Unihokeja,
II miejsce w Gminnych Zawodach Siatków-
ki, II miejsce w Gminnych Zawodach Piłki
Ręcznej.

Grzegorz Chmio³a
Średnia ocen: 5,73. Posiada szeroką wiedzę
z różnych dziedzin nauki. Zdobył wyróżnie-
nie w Gminnym Konkursie Języka Angiel-
skiego „Master of English”.
Pasjonuje się modelarstwem. Jest właści-
cielem kolekcji modeli pociągów. Hobby nie
przeszkadza mu w osiąganiu sukcesów spor-
towych. W minionym roku szkolnym zdo-
był: I miejsce w Gminnych Zawodach Halo-
wej Piłki Nożnej, I miejsce w Gminnych Za-
wodach w Szachach, III miejsce w Powiato-
wych Zawodach Unihokeja, II miejsce w
Gminnych Zawodach Siatkówki, II miejsce
w Gminnych Zawodach Piłki Nożnej.

Piotr Dawid
Średnia ocen: 5,0. Chętnie podejmuje się prac
na rzecz klasy i szkoły. W minionym roku
szkolnym zdobył wyróżnienie w Międzyna-
rodowym Konkursie „Kangur Matematycz-
ny” oraz II miejsce w konkursie o tytuł
Najlepszego Matematyka Gminy Dębno w
kategorii klas IV.

Prezentowanych w tym miejscu uczniów wybieraj¹ szko³y, które tak¿e przygotowuj¹

opis ich osi¹gniêæ. O dokonanie wyboru i przygotowanie informacji o najlepszych

uczniach redakcja "¯ycia Gminy" zwróci³a siê do wszystkich szkó³ z terenu gminy

Dêbno. Publikujemy materia³, który otrzymaliœmy.
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dzeniem startował w gminnych zawodach
w mini piłkę ręczną, w mini piłkę nożną,
w mini siatkówkę, gminnych zawodach
w unihokeja oraz w powiatowych zawo-
dach w piłkę koszykową i ręczną. Inte-
resuje się różnymi dyscyplinami sporto-
wymi, a także geografią i językiem an-
gielskim. Pasjonują go książki przygodo-
we. Przez cały rok mocno angażował się
w prowadzenie uroczystości i konkursów
szkolnych, jak również Gminnego Kon-
kursu Piosenki Angielskiej English Song
2012.

Laura Tomczyk, klasa V
Średnia ocen – 5,5. W bieżącym roku szkol-
nym wzięła udział w Szkolnym Konkursie
Recytatorskim, Małopolskim Konkursie
Humanistycznym oraz Przeglądzie dorob-
ku artystycznego szkół podstawowych w
Jaworsku. Laura lubi tańczyć, śpiewać i
czytać książki. Jej pasją jest malarstwo.

Gabriela Fitrzyk, klasa V
Średnia ocen – 5,4. W bieżącym roku szkol-
nym wzięła udział w Małopolskim Konkur-
sie Humanistycznym, Szkolnym Konkur-
sie Ortograficznym oraz Przeglądzie dorob-
ku artystycznego szkół podstawowych.
Mocno angażowała się w prowadzenie uro-
czystości i konkursów szkolnych, jak rów-
nież Gminnego Konkursu Piosenki Angiel-
skiej English Song 2012. Dziewczynka lubi
tańczyć, śpiewać i malować.

Anna Stolarczyk
Średnia ocen – 5,3. W bieżącym roku szkol-
nym wzięła udział w Szkolnym Konkursie
Kolęd (II miejsce), Szkolnym Konkursie
Ortograficznym (IV miejsce), Gminnym
Konkursie Piosenki Angielskiej (III miej-
sce), Małopolskim Konkursie Humanistycz-
nym oraz Przeglądzie dorobku artystycz-
nego szkół podstawowych. Ania uwielbia
śpiewać i tańczyć. Ma uzdolnienia języko-
we. Pasjonują ją książki.

szachowym. Udział projekcie „Diament” dla
uzdolnionej młodzieży (matematyka) wyróż-
nienie grupowe na projekt edukacyjny zre-
alizowany w POWUZ.

Krzysztof Kania, klasa VI
Średnia ocen 5,45. II miejsce w Szkolnym
Konkursie Historycznym i Przyrodniczym.

Sylwia Sak³ak, klasa VI
Średnia  ocen  5,4. II miejsce w Szkolnym
Konkursie Historycznym.

Filip Wojtasiñski, klasa VI
Średnia ocen 5,4. Wyróżnienie w gmin-
nym konkursie kolęd i pastorałek, Łysa
Góra 2012, II miejsce  w gminnym kon-
kursie recytatorskim „Poezja jest jak ob-
raz”, Sufczyn 2012. Wyróżnienie w mię-
dzypowiatowym konkursie recytatorskim
im. Józefa Barana, Borzęcin 2012. Udział
w projekcie „Diament” dla uzdolnionej
młodzieży (informatyka) - wyróżnienie
grupowe na projekt edukacyjny realizo-
wany w POWUZ.

Maciej Prokop,  klasa IV
Średnia 5,2. I miejsce w Gminnym Konkur-
sie Recytatorskim „Poezja jest jak obraz”-
Sufczyn 2012.

Oliwia Sztando,  klasa IV
Średnia ocen 5,5. II miejsce w Szkolnym
Konkursie Historycznym, III miejsce w
Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego.

Zuzanna Biedroñ,  klasa V
Średnia ocen 5,18. III miejsce w Rejono-
wym Konkursie Matematycznym dla klas
V,AII miejsce w indywidualnych biegach
przełajowych Gminy Dębno.

SP w Maszkienicach

Piotr Wronkowski, klasa V
Średnia ocen – 5,7. W bieżącym roku
szkolnym wziął udział w Małopolskim
Konkursie Humanistycznym. Z powo-

Karolina Krupiñska, klasa V
Wyróżnia się osiąganiem  wysokich wyników
w nauce  i zachowaniu (średnia: 5,22). Bar-
dzo spokojna, rzeczowa, skupiająca się na
nauce, niezwykle pracowita. Posiada wysoką
kulturę osobistą.

Julia Pabijan, klasa V
Nagrodzona za bardzo dobre wyniki w nauce
i zachowaniu (średnia: 5,11). Sprawuje funk-
cję przewodniczącej Samorządu Uczniow-
skiego. Ze swoich obowiązków wywiązuje się
wzorowo. Wykazuje własną inicjatywę, ko-
leżeńska, uczynna i miła. W tym roku szkol-
nym zdobyła tytuł „Najżyczliwszej osoby” w
klasie piątej oraz tytuł „Najżyczliwszej oso-
by” w szkole.

Natalia Pabijan, klasa IV
Nagrodzona  za bardzo dobre wyniki w nauce
i zachowaniu  średnia: 5,33). Chętnie uczest-
niczy w życiu szkoły, bierze udział w różno-
rakich konkursach szkolnych, jak również
reprezentuje szkołę  w konkursach na szcze-
blu gminnym.

SP w £ysej Górze

Katarzyna Gurgul, klasa VI
Średnia ocen 5,8. Finalista Małopolskiego
sprawdzianu z języka angielskiego, organi-
zowanego przez szkołę Prymus – Linguist z
Krakowa. II miejsce w Gminnym Konkursie
Master of English,  I miejsce w szkolnym
Konkursie z języka angielskiego, przyrody i
historii,  I miejsce w powiatowym konkursie
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Daniel Dadej Eliza Cebula

Kamila SulaMagda MarecikMarlena Hojnowska

Micha³ Gurgul Patrycja Gurgul

Karolina Wojnicka i Kornela Bednarek z
Sufczyna oraz Marta Potępa z Woli Dębiń-
skiej.

Nagrody książkowe dla uczestników konkur-
su ufundowało Dębińskie Centrum Kultury.

(zs)

nej na czynną, znajomości związ-
ków frazeologicznych, elimino-
wania błędów językowych w
zdaniach oraz dobierania anto-
nimów i synonimów.

Z kon kursowymi zadaniami
najlepiej poradził sobie Damian Błyskal z ZS
w Woli Dębińskiej, drugie miejsce zajęła
Paulina Faron także z ZS w Woli Dębiń-
skiej, a trzecia była Aleksandra Sacha z ZS
w Sufczynie. Wyróżnienia otrzymały nastę-
pujące uczennice:

Miêdzygimnazjalny Konkurs Jêzykowy
„Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹,
¿e Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk ma-
j¹.” odby³ siê 18 maja w Zespole Szkó³
w Woli Dêbiñskiej. Wziêli  w nim udzia³
przedstawiciele gimnazjów w Sufczynie,
Woli Dêbiñskiej i D¹brówce.

Zadania konkursowe sprawdzały wiado-
mości z zakresu odmiany rzeczowników, 
przymiotników i liczebników, poprawnego
przekształcania czasowników ze strony bier-

Justyna K¹dzio³ka, klasa VI
 Średnia ocen -  5,5. Systematycznie angażu-
je się w prace na rzecz klasy i szkoły. W bie-
żącym roku z powodzeniem reprezentowała
szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficz-
nym, zajmując II miejsce, natomiast w gmin-
nym konkursie „Master of Englisch” była
czwarta.

SP w NiedŸwiedzy

Marlena Hojnowska, klasa VI
Ukończyła szkołę podstawową ze  średnią
ocen 5,3 oraz wzorowym zachowaniem. Jej
ulubione przedmioty to: wychowanie fizycz-
ne, język angielski, matematyka, przyroda.
Brała udział w konkursie matematycznym.
Interesuje się sportem, muzyką.

Magdalena Marecik, klasa VI
Ukończyła szkołę podstawową ze  średnią 5,3 i
wzorowym zachowaniem. Zajęła I miejsce w
konkursie fotograficznym, II miejsce w konkur-
sie informatycznym. Brała również udział w
konkursie matematycznym.  Jej ulubione przed-
mioty to: język angielski, wychowanie fizyczne,
przyroda. Interesuje się muzyką, sportem.

Kamila Sula, klasa VI
Ukończyła szkołę podstawową ze  średnią
5,3 i wzorowym zachowaniem. Brała udział
w konkursie ortograficznym. Jej ulubione
przedmioty to: język angielski, język polski
wychowanie fizyczne, przyroda. Jej hobby to
czytanie książek.

ZS w Por¹bce Uszewskiej

Daniel Dadej, klasa VI
Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Szkołę
podstawową kończy z wysokim wynikiem

sprawdzianu zewnętrznego - 37 punktów.
Jest koleżeński, uczynny, zaangażowany w
życie klasy i szkoły. Jego postawa społeczna
zasługuje na wyróżnienie. Jego zaintereso-
wania to sport i wędkowanie.

Micha³ Gurgul, klasa VI
Ambitny, pracowity uczeń. Uzyskał wysoki
wynik sprawdzianu kończącego szkołę pod-
stawową - 37 punktów i  wysoką średnią ocen.
Interesuje się szczególnie przedmiotami ści-
słymi. Jego hobby to szachy. Jest stypendystą
programu Fundusz Stypendialny „Otwiera-
my Horyzonty”

Eliza Cebula, klasa III gimnazjum
Jest finalistką Małopolskiego Konkursu Bio-
logicznego. Człowiek i jego funkcjonowanie w
przyrodzie to jej hobby, o czym świadczy 100
% wynik egzaminu w części przyrodniczej.
Ogółem osiągnęła najwyższy wynik w egza-
minie gimnazjalnym spośród wszystkich trze-
cioklasistów - 95 % punktów. Jest zaangażo-
wana nie tylko w naukę - uwielbia sport, a
przy tym cechuje ją uczynność  i koleżeńskość.

Patrycja Gurgul, klasa III gimnazjum
Poza wysoką inteligencją ogólną wyróżnia się
szerokimi zainteresowaniami oraz samokry-
tycyzmem i pracowi-
tością. Posiada ob-
szerną wiedzę huma-
nistyczną, o czym
świadczy wynik z eg-
zaminu gimnazjalne-
go - język polski -100%,
historia i wiedza o spo-
łeczeństwie - 97%.
Poza tym poszerza
swoją wiedzę z języ-
ka angielskiego na do-

datkowych zajęciach, osiąga bardzo dobre
wyniki w grze w piłkę ręczną, tańczy w ze-
spole folklorystycznym „Łoniowiacy”.

ZS w Woli Dêbiñskiej

Damian B³yskal, klasa IIIa gimnazjum
Średnia ocen 5,7; laureat Małopolskiego Kon-
kursu Matematycznego; wyróżnienie w Mię-
dzynarodowym  Konkursie „Kangur Mate-
matyczny”, honorowy tytuł „taon”  w Polsko
- Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiąt-
ko”, I miejsce w Międzygimnazjalnym  Kon-
kursie Językowym , I miejsce w Gminnym
Konkursie Ortograficznym.

Maria Dudek, klasa IIIb gimnazjum
Średnia ocen 5,8; finalistka Małopolskiego
Konkursu z Fizyki, wyróżnienie w VIII Woje-
wódzkim Konkursie Gimnazjalnym na refe-
rat z zakresu astronomii i astronautyki w Nie-
połomicach, IV miejsce w Powiatowej Gimna-
zjadzie Młodzieży Szkół Gimnazjalnych w
Szachach Dziewcząt, tytuł „taon” w Polsko-
Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”.

Mi³osz Ryba, klasa IIIb gimnazjum
Średnia ocen 5,8; finalista Małopolskiego Kon-
kursu Informatycznego, I miejsce w eliminacjach
finałowych Konkursu Informatycznego organi-
zowanego przez ZSLiT w Wojniczu, III miejsce
w Konkursie Omnibus SKOK Jaworzno.

Paulina Faron, klasa IIIc gimnazjum
Średnia ocen 5,8; finalistka Małopolskiego Kon-
kursu Biblijnego; IV miejsce w Międzygimna-
zjalnym Konkursie „Zabawy językiem polskim”
w Dąbrówce, I miejsce w Gminnym Konkursie
Języka Angielskiego „Master of English”, II miej-
sce w Międzygimnazjalnym Konkursie Języko-
wym „Niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.

Uczniowie nie gêsi
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Święty Piotr wydobywający
statera z ryby

wy Jezusa i Piotra, która dotyczy płace-
nia podatków. Chrystus wydaje Piotro-
wi proste polecenie: „Weź pierwszą rybę,
którą wyciągniesz i otwórz jej pyszczek:
znajdziesz statera. Weź go i daj im za
Mnie i za siebie”. To zdanie też stało się
inspiracją dla nielicznych wprawdzie ar-
tystów, którzy i ten temat podejmowali
w swojej twórczości już od czasów śre-
dniowiecza. Pierwszym takim znanym
obrazem noszącym tytuł „Grosz czyn-
szowy” jest obraz włoskiego malarza
Masaccia (1401-1428). Również w zbio-

rach Muzeum – Zamek w Dębnie, w ka-
plicy zamkowej znajduje się niewielka
miedziana płytka (12,5 x 15 cm) pokryta
emalią, w szarych, białych, czarnych i
złotych kolorach, na której ukazany
został św. Piotr wyciągający wspomnia-
nego w Ewangelii statera ( jest to srebr-
na moneta grecka, o wartości 4 drachm)
z pyszczka ryby, a właściwie z jej skrze-
li. Ryby, w których pyszczkach znajdo-
wano jakiś przedmiot nie były dla ryba-
ków znad Jeziora Genezaret czymś nie-
zwykłym. Znana jest do dziś ryba o łaciń-
skiej nazwie Chromis Simonis, którą

Œwiêty Piotr pochodzi³ z Betsaidy, by³
synem rybaka i sam póŸniej zarabia³
na ¿ycie trudni¹c siê rybo³ówstwem,
tak jak zreszt¹ wiêkszoœæ mieszkañ-
ców wiosek i osad po³o¿onych nad
Jeziorem Genezaret. Jako doœwiad-
czony rybak, ciesz¹cy siê du¿ym za-
ufaniem w swoim œrodowisku, sta³
na czele zrzeszenia rybaków. Nosi³
wtedy imiê Szymon. Gdy zosta³ po-
wo³any do grona najbli¿szych wspó³-
pracowników Jezusa otrzyma³ nowe
imiê i odt¹d sta³ siê tak¿e w szcze-
gólny sposób uprzywi-
lejowanym œwiadkiem
niektórych wyj¹tkowo
wa¿nych wydar zeñ
zwi¹zanych z pos³ug¹
Chrystusowi.

O św. Piotrze wiemy
stosunkowo dość dużo.
Najczęściej przedstawia
się go jako starca o si-
wych, kręconych wło-
sach, gęstej brodzie, ubra-
nego w długą tunikę,
taką, jaką nosili wszyscy
apostołowie. Widzimy go
też w stroju biskupim lub
jako pierwszego papieża
trzymającego w ręku
swoje atrybuty: klucz (lub
2 klucze), księgę, zwój,
rybę, sieci, łódź, kajdany,
odwrócony krzyż, pasto-
rał, skałę. Znakiem roz-
poznawczym św. Piotra
jest też kogut. Wszystkie
one stanowią aluzje do
znaczących wydarzeń w
jego życiu. W ikonografii
prezentującej św. Piotra
pojawiają się też liczne
sceny narracyjne za-
czerpnięte z Ewangelii, z
Dziejów Apostolskich,
Apokryfów i lokalnych le-
gend. Do najpopularniej-
szych scen często przedstawianych przez
artystów należą m. in. Powołanie św. Pio-
tra, Uratowanie tonącego Piotra, Cudow-
ny połów ryb, Przekazanie kluczy, Prze-
kazanie władzy papieskiej, Zaparcie się św.
Piotra, Łzy św. Piotra, Wydobycie w wię-
zieniu wody ze skały i wiele innych, gdyż
długie życie św. Piotra obfitowało w różne
ciekawe i bogate wydarzenia. Charakte-
rystyczną cechą ikonografii św. Piotra jest
też częste łączenie jego wizerunków z
przedstawieniami św. Pawła.

W Ewangelii wg św. Mateusza (17, 24-
27) jesteśmy świadkami krótkiej rozmo-

potocznie nazywają rybą św. Piotra.
Samce tego gatunku opiekują się mło-
dym narybkiem nosząc go w pyszczku i
pomiędzy skrzelami. W ostatnim sta-
dium rozwoju, gdy młode rybki są już
dostatecznie duże, gardło samczyka na-
brzmiewa, przedstawiając monstrualny
widok. Gdy nadchodzi czas, aby młody
narybek usunąć, samczyk połyka jakiś
przedmiot (może to być niewielki kamyk
lub np. zatopiona moneta), który wypy-
cha zdolne do samodzielnego życia ryb-
ki. Przedmiot ten jeszcze przez jakiś

czas pozostaje w miejscu
zajmowanym wcześniej
przez małe rybki.

Widoczna na  emal i i
ryba ,  którą  św.  Piotr
mocno trzyma obejmując
lewym ramieniem, przy-
pomina, inną z takich ryb
- łupacza, zwanego też
plamiakiem. Jest to ryba,
która osiąga ponad metr
długości i posiada charak-
terystyczną ciemną plam-
kę (stąd jej nazwa),oraz
długą ,  ostrą  p łetwę
wzdłuż grzbietu. Jedna z
legend mówi, że plamka
ta, to pozostałość po moc-
nym odcisku palca, św.
Piotra, kiedy wydobywał
monetę z nabrzmiałych
skrzeli ryby. Na tym nie-
wielkim obrazku widzimy
też  wyraźnie ,  jak  św.
Piotr zanurza palce pra-
wej ręki głęboko w skrze-
la ryby, jakby czegoś szu-
kał.

Nie znamy dokładnego
czasu powstania tej ema-
lii. Przypuszcza się, że
może pochodzić z przeło-
mu XVI i XVII wieku.
Obecnie umieszczona jest
w drewnianej ramce boga-
to zdobionej motywem ro-

ślinnym na narożach. Ramka ta została
dodana w późniejszym czasie. Świadczą
o tym odciśnięte na emalii ślady pozosta-
łe po wcześniejszej oprawie. Święty
Piotr, z uwagi na swój dawny zawód jest
do dziś patronem rybaków, także tych,
którzy rybami handlują. Patronuje rów-
nież wytwórcą sieci. Jest też patronem
żniwiarzy i wikliniarzy, gdyż tak jak oni
„wiąże”. Jako ten, który pilnuje kluczy
do bram nieba, jest też uważany za pa-
trona odźwiernych, dawniej kluczników,
woźnych.

Jolanta Januś
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 M. Kalicińska

Lilka
Marianna to kobieta po pięćdzie-
siątce. Ma satysfakcjonującą pra-
cę, spełnia się zawodowo, ale nie
ma szczęścia w życiu osobistym. Po
trzydziestu latach spokojnego mał-
żeństwa mąż zostawia ją, wypro-
wadza się z domu. Równocześnie
dowiaduje się, że przyrodnia siostra
jest ciężko chora.
Wzruszająca opowieść o zwycięstwach i porażkach życio-
wych, przyjaźniach i rozczarowaniach. Historia chwyta za
serce i momentami wyciska łzy wzruszenia. Dzień po dniu
bohaterka stawia czoło przeciwnościom losu, mając opar-
cie w najbliższych jej osobach, nie załamuje się.

T.Revay

Biała wilczyca
Jest rok 1917. Ksenia, piętnastoletnia Rosjan-
ka, traci rodziców i ucieka z bolszewickiego
Piotrogrodu do Paryża. Spotkanie z Maxem,
czarującym, niemieckim fotografem odmieni
życie obojga na zawsze.
Ta niezapomniana, wielowątkowa historia mi-
łosna rozgrywa się na tle zdarzeń I połowy XX
wieku. Czytelnik znajdzie tu grozę rosyjskiej
rewolucji i luksus paryskiego „wielkiego świa-
ta”, szaloną dekadencję Berlina i narastający

koszmar hitleryzmu, piekło wojny i nadzieję na lepszą przyszłość.

J. Majewski

Siedlisko
Barwy jesieni to głównie brąz i czer-
wień. A barwy jesieni życia? - dojrza-
łość, pewność, bezpieczeństwo, spokój.
Przynajmniej takie wnioski można
wyciągnąć po lekturze „Siedliska”.
Siedlisko to wspaniała opowieść o
życiu rodzinnym, która niesie ponad-
czasowe przesłanie, iż siłą rodziny jest

miłość i wzajemne wsparcie. Pokazuje też takie problemy
polskiej wsi jak: bieda czy alkoholizm. Autor umożliwił też
Czytelnikowi obserwowanie aklimatyzowania się Kalinow-
skich do życia na wsi. Należy również wspomnieć, że powieść
została napisana piękną polszczyzną i z poczuciem humoru.

T.Revay

Wszystkie marzenia
świata
Druga część opowieści o dramatycznych losach
rosyjskiej arystokratki Kseni Ossolin i niemiec-
kiego fotografa, antyfaszysty Maksa von Pas-
sau, obejmuje lata 1945 - 1955.
Ksenia wyjeżdża do Berlina, by odnaleźć Maksa:
czy jej ukochany przeżył? Natasza, córka Kseni,
wciąż nie wie, kto jest jej prawdziwym ojcem.
Jak po koszmarze wojny będą żyć Lili i Felix,
para Żydów ocalonych przez Ksenię? Co zrobi
Axel, bratanek Maksa, wstrząśnięty faktem, że jego ojciec był nazistą?
Rodzą się nowe problemy, ale i nowe miłości, a wszystko w doskonale
oddanej atmosferze nadziei powojennego dziesięciolecia.
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- Jak ocenia Pan postawê ekipy z £ysej Góry
w zakoñczonych ponad miesi¹c temu rozgryw-
kach klasy „A”?

- Wystêpy K³osa w sezonie 2012/13 uwa-
¿am za udane. Naszym celem przed rozpo-
czêciem  sezonu by³o utrzymanie siê i cel
ten zosta³ osi¹gniêty. Po rundzie jesiennej
mieliœmy piêtnaœcie punktów, rozgrywki za-
koñczyliœmy z dorobkiem trzydziestu piêciu
„oczek”. Na wiosnê zdobyliœmy wiêc dwadzie-
œcia punktów i uznaæ nale¿y to za nasz suk-
ces.

- Po pierwszej rundzie zajmowaliœcie teore-
tycznie bezpieczn¹ pozycjê, ale mieliœcie tyl-
ko dwa punkty przewagi nad bêd¹cym na piêt-
nastej pozycji Stra¿akiem Mokrzyska. Nie
obawialiœcie siê rundy rewan¿owej?

- Oczywiœcie, ¿e pewne obawy by³y, tym bar-
dziej, ¿e w pierwszym meczu przegraliœmy
na wyjeŸdzie ze Stra¿akiem. Na wiosnê ze-
spó³ z Mokrzysk gra³ zreszt¹ jak z nut i by³
zdecydowanie poza naszym zasiêgiem. W tej
sytuacji musieliœmy skupiæ siê na walce z
Pogórzem GwoŸdziec, Arkadi¹ Olszyny i Te-
mid¹ Z³ota. Z tym ostatnim zespo³em jako
jedyni przegraliœmy na jesieni. Temida do
ostatniej kolejki pierwszej rundy mia³a w
dorobku zaledwie dwa punkty, tymczasem
wygra³a z nami i na pó³metku mia³a na kon-
cie piêæ „oczek”.

- Kiedy uwierzyliœcie, ¿e pozostaniecie w kla-
sie „A”?

- Bardzo kluczowym dla przebiegu rywaliza-
cji o utrzymanie siê by³ pojedynek trzeciej
wiosennej kolejki, w którym zmierzyliœmy siê
w Olszynach z Arkadi¹. Ostatecznie zwyciê-
¿yliœmy 3-0, nasza przewaga by³a jednak jesz-
cze bardziej zdecydowana i mogliœmy poku-
siæ siê o znacznie wy¿szy wynik. To by³ mecz
prze³omowy. Gdybyœmy przegrali ten pojedy-
nek oraz równie wa¿ne, rozegrane kolejkê
wczeœniej, spotkanie z Pogórzem GwoŸdziec
(a wygraliœmy je w szczêœliwych okoliczno-
œciach, gdy¿ mimo gry na w³asnym boisku

nie byliœmy zespo³em lepszym od goœci), to
mog³o byæ ró¿nie. Te wygrane zawa¿y³y na
tym, ¿e ekipy z Olszyn i GwoŸdŸca zosta³y za
nami. Uwierzyliœmy po nich, ¿e mo¿emy „prze-
skoczyæ” zarówno te dru¿yny, jak równie¿ Te-
midê Z³ota, co znalaz³o potwierdzenie w koñ-
cowej tabeli.

- Doœæ d³ugo nie byliœcie jednak pewni utrzy-
mania siê...

- Nie by³o z tym chyba tak Ÿle. Utrzymanie siê
zapewniliœmy sobie  ju¿ na trzy kolejki przed
zakoñczeniem sezonu, kiedy to po najlep-
szym chyba z naszej strony pojedynku wygra-
liœmy w Grabnie ze Spó³dzielc¹ a¿ 4-0. Po tej
wygranej zespo³y bêd¹ce w tabeli za nami
nie mia³y ju¿ nawet matematycznych szans
na wyprzedzenie nas.

- Komu g³ównie zawdziêczacie pozostanie w
klasie „A”?

- Na pochwa³y zas³u¿y³ z pewnoœci¹ ca³y ze-
spó³. Na pewno chcia³bym jednak indywidual-
nie wyró¿niæ Patryka Ogara, który zagra³  w
K³osie pierwszy sezon po powrocie z Oko-
cimskiego Brzesko i na pewno zaskoczy³
wielu przeciwników swoj¹ postaw¹. Jest to
m³ody ch³opak, a na boisku stwarza³ proble-
my wielu znacznie bardziej doœwiadczonym
od niego obroñcom.

- Jak przedstawiaj¹ siê plany K³osa na naj-
bli¿szy sezon?

- Mówi¹c o tym, pamiêtaæ trzeba przede
wszystkim o naszej najwiêkszej bol¹czce,
czyli przeœladuj¹cej nas pladze kontuzji.
Chcia³bym rzecz jasna, aby zespó³ zosta³
wzmocniony, ale na razie zanosi siê raczej
na coœ wrêcz przeciwnego, czyli na os³abie-
nie. W przedostatniej kolejce minionego se-
zonu, w wyjazdowym meczu z Koron¹ Niedzie-
liska znowu powa¿nej kontuzji (trzecie ju¿ w
zespole zerwanie wi¹zade³ krzy¿owych
przednich) dozna³ Mateusz Gawe³. Oznacza
to, ¿e bêdzie on wy³¹czony z gry przynajmniej
na pó³ roku, a znaj¹c nasze realia to pewnie
i jeszcze d³u¿ej. Pamiêtaæ przecie¿ trzeba,

zegranych w tym okresie meczów. Końców-
ka sezonu nie była już bowiem dla nas tak
udana i przegraliśmy cztery ostatnie ligowe
pojedynki. W trzech z nich byliśmy wpraw-
dzie gorsi od rywala tylko o jedną bramkę,
jedynie w wyjazdowym meczu z Sokołem
Borzęcin Górny przegraliśmy dwoma tra-
fieniami, nie zmienia to jednak faktu, że we
wszystkich tych spotkaniach schodziliśmy z
boiska pokonani. Najważniejsze jednak, że
utrzymaliśmy się w lidze, w czym, co niejed-
nokrotnie już podkreślałem, znacznie po-
mogli nam zawodnicy z zespołu juniorów -
mówi grający szkoleniowiec Orła. - Mam
nadzieję, że w rozpoczynającym się 11 sierp-

M³odemu trenerowi Or³a Dêbno, Miko-
³ajowi Gurgulowi w pe³ni uda³o siê zre-
alizowaæ cel, jaki postawi³ przed sob¹ i
przed zespo³em, w momencie objêcia
dru¿yny przed rozpoczêciem rewan¿owej
rundy rozgrywek; ekipa z Dêbna w sezo-
nie 2012/13 nadal wystêpowaæ bêdzie
w klasie okrêgowej. - Cieszy mnie bar-
dzo utrzymanie siê zespo³u w „okrêgów-
ce”.

Zadecydowała o tym głównie bardzo uda-
na seria z początku maja, kiedy w ciągu nie-
spełna trzech tygodni zdobyliśmy 15 punk-
tów, zwyciężając we wszystkich pięciu ro-

nia nowym sezonie „okręgówki” nie ograni-
czymy się jedynie do walki o utrzymanie się;
naszym celem w tych rozgrywkach będzie
wywalczenie spokojnego miejsca w środku
tabeli. Więcej powiedzieć będę mógł jednak
dopiero pod koniec lipca. Wtedy bowiem po-
winien ostatecznie wyklarować się skład i
będę dokładnie wiedział na kogo będę mógł
liczyć w rundzie jesiennej. Wszystko wska-
zuje jednak na to, że kadra nie ulegnie więk-
szym zmianom, a jeżeli coś się zmieni to ra-
czej na gorsze (odejść może jeden czy dwóch
juniorów). Wynika to przede wszystkim z
sytuacji finansowej klubu. Finansowo nie
jest bowiem w Orle tak jak było i klub ma do
dyspozycji mniej pieniędzy niż w poprzed-
nich latach. W takiej sytuacji trudno raczej
spodziewać się znaczących wzmocnień.

(T)

Cel w œrodku tabeli

¿e borykaj¹cy siê z podobnymi kontuzjami
Przemek Kural i mój syn Kuba, nie s¹ w sta-
nie wróciæ na boisko, mimo ¿e w przypadku
jednego od operacji min¹³ ju¿ ponad rok, a w
przypadku drugiego blisko rok. Te bardzo
powa¿ne kontuzje s¹ jak ju¿ wspomnia³em
nasz¹ prawdziw¹ bol¹czk¹, bo wspomnieæ
jeszcze trzeba o kontuzjowanych ³¹kotkach
Kuby Bujaka czy Mariusza Sachy, czy te¿ pro-
blemie z kolanem Damiana Ksi¹¿ka (inna
sprawa, ¿e ten ostatni wyjecha³ za granicê).
Te problemy zdrowotne os³abi³y nas na tyle,
¿e nie mo¿emy myœleæ o ¿adnych wy¿szych
celach i wszystko wskazuje na to, ¿e ponow-
nie bêdziemy jedynie walczyæ o utrzymanie
siê w klasie „A”.

(T)

Pozostanie walka o utrzymanie
Rozmowa z Wac³awem Batko, prezesem K³osa £ysa Góra
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„Jedenastka” numeru
Zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ zamieszczamy kolejn¹

„jedenastkê” gminy Dêbno. Naszym ekspertem jest tym ra-

zem mieszkaj¹cy w Sufczynie Jakub Bujak, zwi¹zany z K³o-

sem £ysa Góra, niegdyœ jako zawodnik, obecnie jako sekre-

tarz i kierownik tej dru¿yny.

zawodnik, swoj¹ gr¹ wyró¿nia³ siê w Ma³opolskiej
Lidze Juniorów Starszych, jak i w szeregach se-
niorów Or³a. Nieustêpliwy w walce z rywalem, uzdol-
niony technicznie, jego zalet¹ jest mocny, niesy-
gnalizowany strza³ z dystansu. Harmonia i ele-
gancja ruchów, refleks, orientacja to tylko niektó-
re cechy tego zawodnika. Obroñca kompletny. Ma
predyspozycje do gry w wy¿szych ligach.
Tomasz Rogó¿  (Start 77 Biadoliny Szlachec-
kie)  -  pewny punkt obrony Startu 77, gra odpo-
wiedzialnie na swojej pozycji, umiejêtnie kieru-
je przy tym lini¹ defensywn¹ dru¿yny, dobrze
prezentuje siê w destrukcji.
Rafa³ Maciaœ (Sokó³ Maszkienice) - mimo, ¿e
Sokó³ w drugiej czêœci sezonu nie spisywa³ siê
najlepiej, zawodnik ten nie musi wstydziæ siê
swojej postawy w meczach. Charakterystyczne
dla niego cechy boiskowe: ustawienie siê, po-
prawna ocena sytuacji na placu gry.

Pawe³ Hebda (K³os £ysa Góra) - mia³em dyle-
mat przy obsadzie tej pozycji, bra³em pod uwa-
gê tak¿e Miko³aja Gurgula z Or³a Dêbno. Po
d³ugim namyœle postawi³em jednak na, wypo¿y-
czonego z Or³a, zawodnika K³osa. Dobra, równa
forma w rundzie, wielokrotnie ratowa³ dru¿ynê
od utraty bramek, pokazuj¹c przy tym swój nie-
przeciêtny kunszt bramkarski, momentami bro-
ni¹c w sytuacjach wrêcz beznadziejnych. Dobrze
gra w linii jak i na przedpolu.
Damian Hebda (Orze³ Dêbno) - kapitan junio-
rów Or³a Dêbno, który w koñcówce sezonu zali-
czy³ tak¿e wystêpy w seniorach Or³a. M³ody
obroñca,  posiadaj¹cy spory potencja³. Wyró¿-
niaj¹cy siê zawodnik dru¿yny, która wystêpowa-
³a na szczeblu Ma³opolskiej Ligi Juniorów Star-
szych.
Dawid Zydroñ (Orze³ Dêbno) - dysponuj¹cy œwiet-
nymi warunkami fizycznymi, niespe³na 20-letni

Tomasz Bodura (Victoria Por¹bka Uszewska)
- typ  pracusia, który haruje na ca³ej szerokoœci
boiska. Waleczny, zawsze w pe³ni zaanga¿owa-
ny w grê zespo³u, potrafi tak¿e zaskoczyæ bram-
karza mocnym strza³em z dystansu.  Jako po-
mocnik, nie tylko asystowa³ kolegom, ale sam
niejednokrotnie wpisywa³ siê na listê strzel-
ców.
Przemys³aw £azarz (Orze³ Dêbno)  - opanowa-
ny w œrodku pola, obs³uguje kolegów dok³adny-
mi podaniami. Nie pomylê siê jeœli powiem, ¿e
jest motorem napêdowym dru¿yny z Dêbna.
Pawe³ Bernady (Orze³ Dêbno) - maj¹cy za sob¹
wystêpy w IV lidze, doœwiadczony, ofensywnie
usposobiony.  Jako jeden z jego atutów nale¿y
wyró¿niæ przegl¹d pola, potrafi tak¿e odnaleŸæ
siê w „szesnastce” przeciwnika.
Mateusz Gawe³ (K³os £ysa Góra) - udana run-
da m³odzie¿owca K³osa, w której strzeli³ 9 bra-
mek, a te niejednokrotnie decydowa³y o osta-
tecznych zwyciêstwach jego dru¿yny. Mo¿e graæ
w pomocy i ataku. Dysponuje mocnym uderze-
niem z dystansu. Niestety, pechowo zakoñczy³
sezon, gdy¿ w przedostatniej kolejce zerwa³
wiêzad³o w kolanie, co na bardzo d³ugo wyklu-
czy go z gry.
Patryk Ogar (K³os £ysa Góra) - 17-letni junior
udanie wkomponowa³ siê do kadry dru¿yny z
£ysej Góry, zosta³ najlepszym strzelcem zespo-
³u, z czego wiêkszoœæ bramek zdoby³ w rundzie
wiosennej. Cechuje go szybkoœæ, kreatywnoœæ,
ma tzw. ci¹g na bramkê.
Lucjan Zych (Victoria Por¹bka Uszewska) -
mimo, ¿e wystêpowa³ tylko wiosn¹, nie prze-
szkodzi³o mu to zostaæ najskuteczniejszym
strzelcem ekipy z Por¹bki Uszewskiej, dla któ-
rej strzeli³ 15 bramek w 10 meczach, trzykrot-
nie kompletuj¹c hat-tricka. Silny, lewono¿ny
napastnik, wykorzystuj¹cy dobr¹ grê g³ow¹ w
polu karnym rywala.

(T)

zesa Sokoła. - Odpowiedź jest bardzo prosta.
Według mnie, gdyby klub zaprzestał działal-
ności, upadłoby życie w Maszkienicach i tu-
tejsza młodzież miałaby przed sobą zero per-
spektyw – mówi Sylwester Pędrak. - Mój cel
na najbliższy czas to „załatanie dziur” w ka-
drze zespołu, tak abyśmy spokojnie mogli
utrzymać się w klasie „A”, w której - nie li-
cząc krótkiej przerwy w sezonie 2003/04 –
występujemy nieprzerwanie od kilkunastu
lat. Na pewno w składzie Sokoła zajdą przed
rozpoczęciem rozgrywek spore zmiany. Mam
nadzieję, że kilku zawodników powróci z
wypożyczenia, przymierzamy się również do
pozyskania graczy z Orła Dębno oraz mło-
dych, perspektywicznych piłkarzy z czwar-
toligowej Jadowniczanki Jadowniki. Sporym
wzmocnieniem będzie z pewnością także po-
zyskanie doświadczonego Marka Małysy,
który podobnie jak w ubiegłym sezonie w
Sokole Borzęcin Górny, także w Maszkieni-
cach  pełnił będzie funkcję grającego szkole-
niowca.

(T)

rundzie rewanżowej musieliśmy w dużej mie-
rze wspierać się piłkarzami z zespołu junio-
rów. Jeżeli dodamy do tego, że część naszych
zawodników studiuje i nie zawsze mogła grać,
da to obraz naszych problemów kadrowych
na wiosnę. Po zakończeniu rundy rewanżo-
wej okazało się, że zespół był do niej bardzo
słabo przygotowany, o czym najlepiej świad-
czyć może fakt, że byliśmy na wiosnę naj-
słabszym zespołem w lidze. Na pewno nie
spełniło to oczekiwań ani moich, ani kibiców,
trzeba teraz myśleć o budowie nowego ze-
społu. Mam nadzieję, że w drużynie zostanie
część młodych piłkarzy, a skład wzmocniony
zostanie kilkoma bardziej doświadczonymi
zawodnikami. Ja będę jednak przyglądał się
temu nieco z boku, gdyż sprawy osobiste oraz
obowiązki zawodowe nie pozwalają mi na
dalsze pełnienie funkcji prezesa Sokoła.

Nowym „sternikiem” klubu z Maszkienic
został Sylwester Pędrak. Na wstępie rozmo-
wy z nim nie mogło zabraknąć pytania o to
dlaczego w tej dość trudnej sytuacji klubu
zdecydował się na objęcie obowiązków pre-

Po fatalnej rundzie wiosennej, w Masz-
kienicach pojawi³o siê zagro¿enie, ¿e tam-
tejszy Sokó³ w ogóle nie przyst¹pi w se-
zonie 2012/13 do rozgrywek o mistrzo-
stwo klasy „A”. Sytuacjê na szczêœcie
uda³o siê opanowaæ, nie obesz³o siê jed-
nak bez zmian personalnych. Podczas
zebrania, do którego dosz³o w niedzielê 8
lipca, z dalszego kierowania maszkienic-
kim klubem zrezygnowa³ bowiem po dwu-
nastu latach Stanis³aw Kubala, a jego
obowi¹zki przej¹³ dotychczasowy wice-
prezes klubu, Sylwester Pêdrak.

- Pierwsza runda ubiegłego sezonu była
chyba najlepsza za mojej kadencji. Po jej za-
kończeniu wspólnie z Dunajcem Mikołajowi-
ce zajmowaliśmy drugie miejsce w tabeli i
gdyby udało nam się wówczas utrzymać skład
była moim zdaniem realna szansa na awans
do „okręgówki” - twierdzi Stanisław Kubala.
- Niestety, w przerwie zimowej z pracy z dru-
żyną zrezygnował trener Tomasz Rogóż,
wraz z nim odeszło kilku zawodników i w

Bêdzie ¿ycie w Maszkienicach
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nie porażek; 12 maja Sokół uległ w Gnojni-
ku tamtejszemu Pagenowi 1-8, zaś 7 czerw-
ca maszkieniczanie przegrali u siebie 0-6 z
Olimpią Bucze.

Prawie remis
W siedmiu ostatnich meczach zakończo-

nego w drugą niedzielę czerwca sezonu, pił-
karze z Łysej Góry osiągnęli idealny niemal
remis. Trzy spośród tych spotkań rozstrzy-
gnęli na swoją korzyść, jedno zremisowali,
zaś w trzech schodzili z boiska pokonani.
Niewiele przy tym brakowało, aby zanoto-
wali remisowy bilans bramek strzelonych i
straconych. Ostatecznie zawodnicy Kłosa
trafili 11 razy, zaś jego bramkarz dwunasto-
krotnie wyjmował piłkę z siatki. W dwu-
dziestej ósmej kolejce, Kłos przegrał na wła-
snym boisku 1-6 z Ivą Iwkowa i była to jego
najwyższa w tym sezonie porażka przed
swoimi kibicami. Poprzednio równie wyso-
ko na własnym boisku piłkarze z Łysej Góry
przegrali 26 kwietnia 2008 roku, ulegając 0-
5 Sokołowi Borzęcin Górny.

£adna koñcówka
Siedem zwycięstw w siedmiu ostatnich

meczach odnieśli zawodnicy Victorii Po-
rąbka Uszewska. Podopieczni trenera
Pawła Pachoty zanotowali przy tym wspa-
niały bilans bramkowy – zdobyli 41 goli,
tracąc tylko 7. Mimo tego sklasyfikowani
zostali na trzeciej pozycji i marzenia o

Rekord Or³a
W sezonie 2011/12 w zespole Orła Dęb-

no wystąpiło aż 43 zawodników. Tym sa-
mym dębnianie wygrali tę nieoficjalną kla-
syfikację ze znaczną dość przewagą. Bar-
wy sklasyfikowanego na drugiej pozycji
Piasta Czchów reprezentowało bowiem
38 graczy, a trener Łukovii Łukowa (trze-
cia pozycja) skorzystał z usług 37 zawod-
ników. Piłkarze Orła stanęli również na
wirtualnym podium, jeżeli chodzi o liczbę
żółtych kartek. Zostali ukarani przez sę-
dziów 56 kartonikami w tym kolorze, ustę-
pując pola jedynie ekipom Iskry Tarnów –
67 kartek oraz Dąbrovii Dąbrowa Tar-
nowska – 62 kartki.

Wiosenne lanie
Sokół Maszkienice był na wiosnę zdecy-

dowanie najsłabszą drużyną brzeskiej gru-
py klasy „A”. W rundzie rewanżowej wy-
walczył zaledwie 7 punktów (przy 32 w run-
dzie jesiennej) w efekcie czego spadł z trze-
ciego miejsca na trzynaste. Regres widocz-
ny był zwłaszcza w przypadku meczów wy-
jazdowych. O ile jesienią, Sokół wygrał
wszystkie siedem spotkań na obcych bo-
iskach, o tyle w ośmiu pojedynkach rewan-
żowych zdobył zaledwie jeden punkt (bez-
bramkowy remis w Łysej Górze), notując
przy tym fatalny bilans bramkowy 2-31. Dru-
ga część rundy wiosennej oznaczała dla masz-
kieniczan czas najwyższych w całym sezo-

ło, że w tym najważniejszym dla nas meczu
sezonu zagraliśmy w bardzo mocno osłabio-
nym składzie i występując praktycznie bez
środka pomocy nie byliśmy w stanie nawiązać
równorzędnej walki z gospodarzami. Porażka
przytrafiła nam się również w kończącym se-
zon, rozgrywanym na własnym boisku, poje-
dynku z Błękitnymi Przyborów. Jej przyczy-
ny były jednak całkowicie inne niż te, które
spowodowały przegraną z Porębą Spyt-
kowską. Ten mecz nie decydował już po pro-
stu o niczym i dałem w nim szansę zaprezen-
towania się zawodnikom, którzy najmniej grali
we wcześniejszych spotkaniach – opowiada Jan

Do nowego sezonu, beniaminek klasy „A”,
Start 77 Biadoliny Szlacheckie przyst¹pi
pod wodz¹ dotychczasowego trenera, Jana
Kargula. W poniedzia³ek 9 lipca, szkole-
niowiec ten ustali³ z prezesem Leszkiem
Banasiem warunki dalszej wspó³pracy;
podpisa³ umowê obowi¹zuj¹c¹ do koñca
rundy jesiennej z opcj¹ przed³u¿enia jej do
koñca rozpoczynaj¹cego siê w drugi week-
end sierpnia sezonu w brzeskiej grupie
klasy „A”.

Trudno dziwić się temu, że Jan Kargul na-
dal trenował będzie piłkarzy z Biadolin Szla-
checkich. Pod jego wodzą zespół Startu po
szesnastu latach przerwy znów awansował
przecież do klasy „A”. Pamiętać przy tym rów-
nież należy, że prowadzona przez niego dru-
żyna juniorów starszych Startu 77 wygrała
rozgrywki w swojej grupie brzeskiej klasy re-
jonowej, dopiero w barażu z Pagenem Gnoj-
nik tracąc szansę na awans do pierwszej ligi
juniorów starszych Tarnowskiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej. - Awansowaliśmy i
jestem z tego bardzo zadowolony. Nie ukry-
wam jednak, że pozostał mi pewien niedosyt,
gdyż nie udało nam się zakończyć rozgrywek
na pierwszym miejscu. Zadecydowała o tym
wyjazdowa porażka w meczu „na szczycie” z
Porębą Spytkowską. Niestety, tak się złoży-

Kargul. - Trudno powiedzieć, jak potoczą się
nasze losy w wyższej klasie rozgrywkowej,
liczę jednak, że spokojnie możemy powalczyć
o miejsce w środku tabeli. Na pewno będziemy
szukać dwóch może trzech wzmocnień,
zwłaszcza na pozycjach stopera i bramkarza.
Nie wiadomo bowiem jak ułoży się sytuacja
Tomka Rogóża, który od poprzedniej rundy
jest trenerem Strażaka Mokrzyska, musimy
też pozyskać młodszego zawodnika, który sta-
nąć mógłby między słupkami naszej bramki.
Będę także chciał ogrywać młodych zawodni-
ków, z których kilku zakończyło właśnie wiek
juniora.      (T)

szybkim powrocie do klasy „A” odłożyć
musieli przynajmniej o rok.

Strzeleckie osi¹gniêcie
Piłkarze z Łoniowej w sześciu spotka-

niach kończących sezon 2011/2012 zdobyli
wprawdzie znacznie mniej punktów niż ich
koledzy z Porąbki Uszewskiej (trzy wygra-
ne, trzy porażki – 9 punktów), lecz i tak
mieli powody do zadowolenia. W każdym z
tych meczów wpisywali się bowiem na listę
strzelców, co w połączeniu z dwoma pierw-
szymi majowymi pojedynkami (1-4 z Porębą
Spytkowską i 3-0 z Tymonem Tymowa) spo-
wodowało, że Jastrząb ustanowił klubowy
rekord sezonu strzelając gole w ośmiu ko-
lejnych meczach.

Dziurawa obrona
Aż w pięciu z siedmiu spotkań drugiej

części wiosennej rundy spotkań o mistrzo-
stwo klasy „B”, Grom Sufczyn tracił po 5
bramek. Ponieważ sufczynianie nie byli
równie skuteczni jak rywale, w każdym z
tych meczów schodzili z boiska pokonani.
W dwóch innych pojedynkach, zdecydowa-
nie lepsza gra w obronie pozwoliła im na
zdobycie kompletu punktów (2-1 z Okoci-
miem i 3-0 z Pogonią Biadoliny Radłow-
skie), lecz ekipie z Sufczyna zabrakło jed-
nego „oczka” do wyprzedzenia w tabeli lo-
kalnego rywala z Łoniowej.

(T)

Z NOTATNIKA STATYSTYKA

Kargul nadal w Biadolinach
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SPRINTEM

Adrian Gurgul
Wiek: 22 lata

Miejsce zamieszkania:  Do³y

Funkcja, zawód:  student wychowania

fizycznego, zawodnik Or³a Dêbno.

Moje pierwsze sportowe kroki

Kopanie pi³ki z tat¹.  To w³aœnie dziêki

Niemu rozpocz¹³em zabawê z ta piêkn¹

dyscyplin¹.  :)

Mój sportowy bohater
Myœlê, ¿e Zinedine Zidane. Francuz by³

graczem kompletnym, któremu rzeczywi-

œcie niczego nie brakowa³o.  Mecze z jego

udzia³em ogl¹da³o siê z przyjemnoœci¹.

Pamiêtne wydarzenie sportowe z moim

udzia³em
Wygrana w gminnej Spartakiadzie, gdzie

graliœmy z jednym zawodnikiem mniej w

sk³adzie.

Mój sportowy sukces
Wierzê, ¿e to dopiero przede mn¹.

Moja sportowa pora¿ka
We wrzeœniu ubieg³ego roku nabawi³em

siê kontuzji kolana, która wymaga³a za-

biegu i jak siê póŸniej okaza³o nie pozwo-

li³a graæ w ca³ym sezonie.

¯ycie bez sportu
By³oby nudne.

Ulubiona dyscyplina
Pi³ka no¿na, tenis ziemny.

Najnudniejsza dyscyplina
Snooker

lip Grzesik, Dawid Grzesik,
Rafał Kluska, Dominik Kraj,
Kacper Rzepa, Mateusz Pałuc-
ki.

Puchar i dyplomy dla uczest-
ników wręczyła Maria Piela,
Dyrektor ZSTiO w Łysej Gó-
rze. Organizatorem imprezy
był Urząd Gminy Dębno , Ze-
spół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Łysej
Górze oraz Miejski Ośrodek
Socjoterapii w Łysej Górze, a
zawody przygotował Mikołaj
Gurgul – koordynator Sportu
Szkolnego w Gminie Dębno.

(m)

Wyniki:
PG Por¹bka Uszewska - PG £ysa
Góra 7:1
PG £ysa Góra – PG Wola Dêbiñska
1:5
PG Wola Dêbiñska - PG Por¹bka
Uszewska 2:6

Klasyfikacja koñcowa:
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG £ysa Góra

Reprezentacja gimnazjum w
Por¹bce Uszewskiej wygra³a
rozgrywany na obiekcie spor-
towym „Moje boisko Orlik
2012” w £ysej Górze turniej
pi³ki no¿nej, odbywaj¹cy siê
w ramach Gimnazjady M³o-
dzie¿y Szkolnej Gminy Dêbno.

W rywalizacji o Puchar Wój-
ta Gminy Dębno Grzegorza
Bracha udział wzięły repre-
zentacje następujących szkół:
PG w Porąbce Uszewskiej, PG
w Woli Dębińskiej, PG w Łysej
Górze. Mecze rozgrywane
były systemem „każdy z każ-
dym” 2 x 15 min., a spotkania
sędziował Zbigniew Smoleń –
licencjonowany sędzia kole-
gium sędziów piłki nożnej w
Brzesku.

Reprezentanci PG w Porąb-
ce Uszewskiej przygotowywa-
ni przez Mikołaja Gurgula, wy-
grywając oba mecze zapewnili
sobie zwycięstwo. Na wynik
zapracowała drużyna w skła-
dzie. Bartosz Niemiec, Zdzi-
sław Zych,  Krystian Zdeb, Fi-

Organizatorem imprezy był
Urząd Gminy Dębno oraz Zespół
Szkół w Porąbce Uszewskiej, a
zawody przygotował Rafał Mi-
chalec – koordynator Sportu w
Gminie Dębno. W roli sędziego
wystąpił Krzysztof Gagatek.

(g)

Grupa A:
1. £ysa Góra
2. Wola Dêbiñska
3. NiedŸwiedza
4. Biadoliny Szlacheckie
Grupa B:
1. Por¹bka Uszewska
2. Dêbno
3. Maszkienice
4. Jaworsko

Pó³fina³y:
Biadoliny Szlacheckie - Maszkieni-
ce 1:0
£ysa Góra - Por¹bka Uszewska 1:0
Mecz o 3 miejsce:
Por¹bka Uszewska - Maszkienice
1:2
Mecz o 1 miejsce:
Biadoliny Szlacheckie - £ysa Góra
3:4 (karne)

Reprezentacja SP w £ysej
Górze zwyciê¿y³a w rozgrywa-
nych 18 maja 2012 roku w
na terenie obiektów sporto-
wych „Moje Boisko - Orlik
2012” w £ysej Górze Gmin-
nych Igrzyskach M³odzie¿y
Szkolnej w Pi³ce No¿nej
Ch³opców o Puchar Wójta
Gminy Dêbno Grzegorza Bra-
cha. Zwyciêska dru¿yna wy-
stêpowa³a w sk³adzie: Jakub
Migda, Konrad Niemiec, Da-
wid K³usek, Dawid Gêbka,
Wojciech B¹ba, Kamil Kuba-
la, Kacper Ksi¹¿ek, Dawid
Œliwa.

Do zawodów stanęli piłkarze
z ośmiu szkół podstawowych z
terenu Gminy Dębno: Biadoli-
ny Szlacheckie, Łysa Góra, Po-
rąbka Uszewska, Wola Dębiń-
ska, Niedźwiedza, Jaworsko,
Dębno i Maszkienice. Zespoły
zostały podzielone na dwie gru-
py, w których rozgrywki prowa-
dzone były systemem „każdy z
każdym”. Z grup do półfinałów
awansowały dwa zespoły.

Puchar dla Por¹bki Igrzyska dla £ysej Góry
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Gminna Spartakiada Ludowych Klubów
Sportowych o Puchar Wójta Grzegorza
Bracha odby³a siê w sobotê, 16 czerw-
ca na obiektach sportowych klubu
„K³os” £ysa Góra. Do rywalizacji przy-
st¹pi³o szeœæ klubów: „ Orze³ „ Dêbno ,
„K³os” £ysa Góra , „Sokó³ „ Maszkieni-
ce, „Grom” Sufczyn, „Wolania” Wola
Dêbiñska , „Viktoria” Por¹bka Uszew-
ska . W ostatecznej klasyfikacji zwyciê-
¿yli gospodarze, którzy o 1 punkt wy-
przedzili „Victoriê” Por¹bka Uszewska.

Rywalizacja toczyła się w czterech kon-
kurencjach i pięciu dyscyplinach: piłce noż-
nej mężczyzn , piłce siatkowej kobiet i męż-
czyzn , w przeciąganiu liny , w rzucie lotką

XII £YSOGÓRSKI BIEG
PRZE£AJOWY

Deszczowa
rywalizacja
70 zawodników rywalizowa³o w XII edy-
cji £ysogórskiego Biegu Prze³ajowego
organizowanego przez Zespó³ Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w
£ysej Górze. Osobno zmagali siê ch³op-
cy i dziewczêta ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów.

Jak co roku można było wygrać cenne
nagrody w tym rowery i sprzęt sportowy.
Nagrody ufundowali sponsorzy, którymi byli:
Starosta Powiatu Brzeskiego, Dyrektor
Dębińskiego Centrum Kultury oraz Wójt
Gminy Dębno.

Bieg rozgrywał się w strugach deszczu,
ale zawodników to bynajmniej nie zniechę-
ciło. Obok nagród czekały na nich kiełbasy z
grilla i soki. Wyniki ogłoszono w sali gimna-
stycznej, gdzie deszcz był tylko niemiłym
wspomnieniem. Najlepszym nagrody wręcza-
li: Włodzimierz Gurgul - Dyrektor Dębiń-
skiego Centrum Kultury, Tomasz Gurgul -
Radny Powiatu Brzeskiego, Maria Piela -
Dyrektor ZSTiO.

Wyniki
Kategoria ch³opcy - szko³a podstawowa
1 miejsce Dawid K³usek - SP £ysa Góra   
2 miejsce Przemys³aw Polak - SP Por¹bka
Uszewska   
3 miejsce Kamil S³upski - SP Sufczyn   
4 miejsce Szymon Micha³ek - SP Sufczyn   
5 miejsce Wojciech B¹ba - SP £ysa Góra   
6 miejsce Jakub    Stypka - SP Sufczyn

Kategoria dziewcz¹t – szko³a podstawowa
1 miejsce Weronika Brachucy - SP Por¹bka
Uszewska
2 miejsce Monika Franczyk - SP Por¹bka Uszew-
ska
3 miejsce Weronika Nowak - SP Sufczyn
4 miejsce Weronika Bodzioch - SP £ysa Góra
5 miejsce Sara Ogar - SP Sufczyn
6 miejsce Anna Mytnik - SP £ysa Góra

Kategoria dziewcz¹t – gimnazjum
1 miejsce Paulina Góra - PG Gnojnik
2 miejsce Natalia Forma - PG nr 2 Brzesko
3 miejsce Gabriela Gnyla - PG nr 2 Brzesko
4 miejsce Magdalena Szlachta - PG Jadowniki
5 miejsce Natalia Wid³o - PG Wola Dêbiñska
6 miejsce Monika Budura - PG Por¹bka Uszewska

Kategoria ch³opców – gimnazjum
1 miejsce Rafa³ Kluska - PG Por¹bka Uszewska
2 miejsce Mariusz Trojanowski - PG Gnojnik
3 miejsce Bart³omiej Dadej - PG Jadowniki
4 miejsce £ukasz Szlachta - PG Jadowniki
5 miejsce Bartosz Nowak - MOS £ysa Góra
6 miejsce Mateusz Hronowski - PG Wola Dêbiñska

Spartakiada dla
gospodarzy

do tarczy. Każda konkurencja była odpo-
wiednio punktowana, a suma punktów ze
wszystkich konkurencji decydowała o koń-
cowej klasyfikacji. Za miejsca od 1 do 3 we
wszystkich konkurencjach drużyny otrzy-
mywały pamiątkowe dyplomy, a za klasyfi-
kację ogólną każdy zespół otrzymał pamiąt-
kowy dyplom , nagrodę finansową na zakup
sprzętu sportowego, a pierwsze trzy zespo-
ły także pamiątkowe puchary.

Fundatorem nagród oraz całej imprezy był
Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach. Ogól-
na kwota przeznaczona na nagrody wynio-
sła 3200 zł. Organizatorami spartakiady byli
: Marian Kurek – sekretarz gminy, Wacław
Batko prezes klubu „Kłos” Łysa Góra odpo-
wiedzialny również za gastronomię , Marek
Przeklasa – organizator reprezentujący
wójta. Mecze piłki nożnej sędziowali sędzio-
wie podokręgu Brzesko Mirosław Nieć oraz
Piotr Kopytko. Mecze siatkówki sędziowali
natomiast: Marta Wolnik oraz Rafał Micha-
lec. Sędzią rzutu lotkami do tarczy był Mi-
kołaj Gurgul.

(n)
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Od 9 lipca do 3 sierpnia 2012r. – zajêcia
wakacyjne w Dêbiñskim Centrum Kultury
Do dyspozycji uczestników s¹ sale muzyczne,
pracownia plastyczna, sala internetowa, bilar-
dowo-klubowa. Zajêcia realizowane bêd¹ od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00 –
15.00. Towarzyszyæ im bêd¹ spotkania profi-
laktyczne z przedstawicielami stra¿y po¿arnej
i policji.  Zapewniamy: fachow¹ opiekê, atrak-
cyjny program zajêæ, dobrze wyposa¿one pra-
cownie, drugie œniadanie, ubezpieczenie uczest-
ników. Zapisy przyjmowane s¹ w biurze DCK w
Jastwi oraz telefonicznie pod numerem 14/
6658661.
22 lipca 2012 - Festiwal Muzyka Lata, Za-
mek w Dêbnie, koncert trzeci, g. 17.00,  bi-
let wstêpu: 15 z³ (normalny) i 10 z³ (ulgowy)
godz. 17. Zofia KILANOWICZ – sopran, El¿bieta
KONOPCZAK – for tepian w programie: Fryde-
r yk Chopin – Pieœni, Mieczys³aw Kar³owicz –
Pieœni, Karol Szymanowski – Pieœni, Piotr Per-
kowski – Pieœni
29 lipca 2012 - Festiwal Muzyka Lata, Za-
mek w Dêbnie, koncert czwarty, g. 17.00,
bilet wstêpu: 15 z³ (normalny) i 10 z³ (ulgo-
wy) godz. 17. Janusz SKOWRON – fortepiano
w programie: Ludwig van Beethoven – 32 Wa-
riacje c-moll WoO 80,  Fryderyk Chopin – Nok-
turn Des-dur op. 27 nr 2, Franciszek Schubert/
Franciszek Liszt – „Der Müller und der Bach”,
Robert Schumann – Etiudy symfoniczne op.13
(pe³na wersja)
Prze³om lipca/sierpnia – Wyjazd Zespo³u Pie-
œni i Tañca „£oniowiacy” na Festiwal „BAL-
KAN FOLK FEST” do Bu³garii. Festiwal odbywa
siê nad Morzem Czarnym w miejscowoœciach:
Primorsko, Kiten i Carew. Udzia³ w festiwalu
bêdzie stanowi³ okazjê do nawi¹zania wspó³-
pracy miêdzy œrodowiskami ar tystycznymi,
umo¿liwi prezentacjê ma³opolskiego folkloru.

SIERPIEÑ

5 sierpnia 2012 -  Festiwal Muzyka Lata,
Zamek w Dêbnie, koncert pi¹ty, g. 17.00,
bilet wstêpu: 15 z³ (normalny) i 10 z³ (ulgo-
wy) godz. 17. Gajusz KÊSKA – fortepian w pro-
gramie: Fryderyk Chopin – Preludium Des-dur
op. 28 nr 15 „Deszczowe”, Ballada g-moll op.2,
Etiuda c-moll op. 10 nr 12, Scherzo b-moll op.
31, Karol Szymanowski – Mazurki op. 50 nr 1,
2, 3 i 4, Franciszek Liszt – I Walc Mefisto
12 sierpnia 2012 -  Festiwal Muzyka Lata,
Zamek w Dêbnie, koncert szósty, g. 17.00,
bilet wstêpu: 15 z³ (normalny) i 10 z³ (ulgo-
wy) godz. 17. Carl PETERSSON – for tepian,
Estera RAJNICKA – wiolonczela w programie:
Ludwig van Beethoven – Sonata fortepianowa
nr 14 op. 27, nr 2  „Ksiê¿ycowa”, Ludwig van
Beethoven – Für Elise, Leopold Godowski – In
the Kraton, Trzy Jawajskie Tañce, Ogrody Bu-
itenzorga, Franciszek Liszt – 2 Wêgierska rap-
sodia, Friedrich von Flotow & Jacques Offen-
bach – 6 Chants du soir na fortpian i wioloncze-
le 1. Au bord de la mer 2. Souvenir de bal 3. La
pri?re du soir 4. La retraite 5. Ballade du Pâtre
6. Danse norvégienne

19 sierpnia 2012 -  Festiwal Muzyka Lata,
Zamek w Dêbnie, koncert siódmy, g. 17.00,
bilet wstêpu: 15 z³ (normalny) i 10 z³ (ulgo-
wy) godz. 17. ORKIESTRA CORda CRACOVIA,

Maria S£AWEK – skrzypce solo w programie:
Antonio Vivaldi – 4 pory roku
26 sierpnia 2012r. – Letnie spotkania przy
winie w Zamku w Dêbnie
Tegorocznym spotkaniom bêdzie towarzyszy³
wernisa¿ wystawy „Galicja zabita dechami”.
Autorem tej wystawy jest znany malarz Adam
Janiec, którego prace ju¿ trzykrotnie prezento-
waliœmy we wnêtrzach naszego muzeum. Letni
wieczór przy lampce dobrego wina uœwietni
koncer t pt. „Najpiêkniejsze walce œwiata” w
wykonaniu zespo³u MAES –TRIO. Zespó³ wystê-
puje w or yginalnym, bardzo rzadko spotyka-
nym sk³adzie instrumentalnym: for tepian,
skrzypce, klarnet, co w efekcie daje wra¿enie
gry jakby wiêkszego zespo³u. 
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultury.

WRZESIEÑ

2 wrzeœnia 2012r. – Do¿ynki Województwa
Ma³opolskiego. Dnia 2 wrzeœnia 2012r. w
Gminie Dêbno odbêd¹ siê uroczystoœci do¿yn-
kowe Województwa Ma³opolskiego.
9 wrzeœnia 2012r. – Obchody 73 rocznicy
zbombardowania poci¹gu pod Maszkienica-
mi. Kolejny rok z rzêdu w Maszkienicach od-

bêd¹ siê uroczystoœci ku czci ofiar zbombardo-
wanego poci¹gu pasa¿erskiego. Uroczystoœæ
rozpocznie msza œwiêta w intencji pomordowa-
nych. Nastêpnie: przemarsz korowodu na cmen-
tarz parafialny, z³o¿enie kwiatów i wieñców pod
tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ tragiczne wydarzenie..

16 wrzeœnia 2012r. – Miêdzynarodowy Tur-
niej Rycerski „O Z³oty Warkocz Tar³ówny”  W
Dêbnie. Impreza plenerowa o charakterze hi-
storycznym. Tradycyjnie w Turnieju bierze udzia³
oko³o 300 rycerzy pieszych oraz konnych. Wi-
dzowie ogl¹daj¹ sceny bitewne, pokazy walki,
pojedynki. G³ównym punktem imprezy s¹ zma-
gania najlepszych polskich i zagranicznych
³uczników o trofeum turniejowe „Z³oty warkocz
Tar³ówny”. Podczas trwania imprezy mo¿na
zwiedziæ zamek, a w sali koncertowej odbywaj¹
siê koncerty, podczas których znakomici muzy-
cy wykonuj¹ muzykê dawn¹ oraz najwiêksze
dzie³a muzyki klasycznej. Nie brakuje równie¿
innych atrakcji oraz jad³a i napitku. Na zakoñ-
czenie imprezy, po zapadniêciu zmroku, odby-
wa siê wielka bitwa przy udziale ca³ego rycer-
stwa, ar tylerii oraz konnicy. Ca³oœæ wieñczy
pokaz ogni sztucznych. Organizatorzy: Muzeum
Okrêgowe w Tarnowie, Dêbiñskie Centrum Kul-
tur y.
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lek. med. Mariusz Plichta, NZOZ
Profamilia w Por¹bce Uszewskiej

bez recepty

pod opiek¹

Jad i ¿¹d³o
W gorącym okresie letnim, przypominamy

sobie , że na świecie żyją obok nas inne stwo-
rzenia, niekoniecznie nastawione przyjaciel-
sko do ludzi. Czasami traktujące nas jak obiad
(komary, bąki, muszki, kleszcze),czasami jak
intruzów- (broniące swojego terytorium psz-
czoły, osy, szerszenie a także węże).

Kontakt z nimi może okazać się nieprzy-
jemny, a w niektórych wypadkach niebezpiecz-
ny. Następstwem ukąszeń, użądleń i pogry-
zień są rany kąsane, kłute lub zatrute. Obra-
żenia te, choć zazwyczaj niewielkie, stanowią
niebezpieczeństwo ze względu na możliwość
łatwego zakażenia przez bakterie lub jady, któ-
re wnikają do rany. Czasami wymagają szyb-
kiej pomocy lekarskiej. Użądlenia w okolicy
jamy ustnej, policzków, szyi mogą doprowa-
dzić do niedrożności górnych dróg oddecho-
wych, obrzęku krtani, języka.

Objawami alarmującymi są duszność, reak-
cja skórna przypominająca poparzenie pokrzywą
na całym ciele , przyspieszenie tętna i spadek
ciśnienia tętniczego krwi. Gdy dojdzie do użą-
dlenia pamiętajmy o uspokojeniu poszkodowa-
nego, zebraniu wywiadu o okolicznościach,
zwłaszcza o gatunku owada i czasie,  jaki upłynął
od użądlenia. Ranę należy zdezynfekować (np.
woda utleniona, Rivanol itp.) i założyć jałowy,
sterylny opatrunek. Większość ukąszeń nie jest
groźna. Widząc gniazdo os lub szerszeni, nie
ruszajmy go, żeby nie sprowokować owadów,
tylko zmieńmy miejsce pobytu. Osy nie zosta-
wiają żądła ,a pszczoły tak - należy wtedy wyjąć
żądło pęsetą, można użyć dla wygody także szkła
powiększającego, aby lepiej zobaczyć żądło.

Osobną sprawą jest ukąszenie przez żmiję -
jedynego niebezpiecznego węża w Polsce. Tu
nasze postępowanie powinno być zaplanowane i
jednoznaczne. Musimy zapytać poszkodowane-
go o czas od ukąszenia, o wygląd węża. Podczas
udzielania pomocy poszkodowany musi leżeć
nieruchomo z kończynami ułożonymi poniżej
serca, aby jad rozprzestrzeniał się wolniej. Obo-
wiązkowo zaciskamy opaskę powyżej ukąszenia.
Powinno się naciąć delikatnie ok. 1cm ranę w
celu lepszego opróżnienia z jadu. Zawsze do-
starczamy chorego do lekarza, aby ocenił jego
stan i wdrożył leczenie .

Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a
odpowiednie obuwie na wycieczkę do lasu lub
pracy w polu nie dopuści do ukąszenia.

Informator medyczny gminy Dêbno

Oœrodek zdrowia w Woli Dêbiñskiej
Wola Dêbiñska tel. 14 66 58 564, www.spzoz-brzesko.pl

NZOZ Profamilia
32-854 Por¹bka Uszewska 301, tel. 14 66 56 780, 32-853 £ysa Góra 283, tel. 14 66 57 305

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

NZOZ Specjalistyczne Centrum Rehablitacyjno - Lecznicze w Wojniczu oddzia³ w Dêbnie
32-852 Dêbno 380, tel. 14 66 50 231, www.centrum_rehabilitacji.republika.pl
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rozmaitoœci

Ile na liczniku?

gim placuszkiem dokładnie zlepia-
my i robimy kulkę.

Farsz: 20 dag dobrze odciśniętego
białego sera, 2 kopiaste łyżki utar-
tego na średnich oczkach żółtego
sera, 1 dużą cebulę usmażoną na
oleju, 1 żółtko, sól i pieprz do sma-
ku. Farsz musi być pikantny.

Uformowane kulki wrzucić na go-
tującą lekko osoloną wodę i poczekać
aż wypłyną. Ciepłe ziemniaczane kul-
ki okrasić cebulką usmażoną na sło-
nince. Z tego przepisu wychodzi śred-
nio 30 kuleczek ziemniaczanych.

Smacznego!

Składniki: ciasto: 8 średniej
wielkości ugotowanych ziemnia-
ków, 2 żółtka, 1 szklanka i 2 ko-
piaste łyżki mąki pszennej,
łyżeczka mąki ziemniaczanej,
szczypta imbiru i szczypta soli.

Przygotowanie ciasta: ziem-
niaki przepuścić przez praskę do
ziemniaków i dać na stolnicę.
Dodać mąkę, 2 żółtka, imbir i sól.
Wszystkie składniki dobrze za-
gnieść. Następnie robimy wałecz-
ki wielkości 1cm kroimy nożem
2 cm i robimy 2 placuszki wkła-
damy farsz przykrywamy dru-

Egzamin na prawo jazdy
Luty 2002, same czerwone œwiat³a przed
nosem, ale jakoœ siê uda³o :)  Samocho-
dzik egzaminacyjny z tamtych czasów to
Daewoo Lanos.

Pierwszy samochód
Zastava 1100 P CZERWONA w³asnorêcz-
nie malowana :)

Pierwszy mandat
Drugi tydzieñ po odebraniu prawa jazdy,
niespodziewanie zaskoczy³ mnie niebie-
ski pan wyskakuj¹cy zza rogu budynku.
Na szczêœcie skoñczy³o siê na stówie i
dwóch punktach.

Najd³u¿sza trasa
Oko³o 1500 km – 25 godzin jazdy po Pol-
sce

Najwiêksza prêdkoœæ
240 km/h, ale w obecnej chwili jak jest
85 na «budziku» to ju¿ jest dobrze.

Samochód marzeñ
Wygodny , szybki, terenowy , ma³o pal¹cy
czyli coœ czego jeszcze nikt nie wymyœli³.

Mocno zaznaczy³y swoj¹ obecnoœæ
podczas odbywaj¹cej siê w Tarnowie
8. edycji festiwalu „Ma³opolski Smak”
gospodynie z gminy Dêbno.

Koło Gospodyń z Dębna „Warkocz Tar-
łówny” zajęło pierwsze miejsce w kon-
kursie na najlepszą potrawę w kategorii
„Jak u mamy” w ramach ósmej edycji fe-
stiwalu „Małopolski Smak”, którego pół-
finał  odbył się 17 czerwca w Tarnowie.
Gospodynie z Dębna zrobiły wrażenie na
jurorach kotlecikami z białej fasoli z so-
sem czosnkowym.

Pierwszym miejscem może pochwalić
się także Koło Gospodyń Wiejskich „Wło-

ścianki” z Łoniowej, które zwyciężyło w
pokazie gotowania. Umiejętności kulinar-
ne prezentowały przewodnicząca koła
Zofia Sambor oraz zastępca przewodni-
czącej Małgorzata Kuna przygotowując
gulasz łoniowski. Równocześnie swoją
ofertę przedstawiały panie z koła w Dęb-
nie oraz występująca poza rywalizacją
grupa zawodowych kucharzy: Leszek
Kawa z Krakowa , Wojciech Wołosowski
z Tarnowa i Grzegorz Komendarek czyli
kucharz Grześ z serialu „Złotopolscy”.

Po przygotowaniu potraw nastąpiła ich de-
gustacja, a publiczność zgromadzona na tar-
nowskim rynku wyłoniła zwycięzców przyzna-
jąc pierwsze miejsce kołu z Łoniowej.

Kluski ziemniaczane
z farszem serowym

Teresa Kluska, najstarsza cz³onkini
Ko³a Gospodyñ Wiejskich „W³oœcianki
w £oniowej”

Smaczne sukcesy

Celne oko wójta
W strzeleckich zawodach brało udział

blisko 90 osób. Każdy oddał po 13 strza-
łów, z których dziesięć liczono do osta-
tecznej punktacji. Wójt Grzegorz Brach
w tej konkurencji okazał się jednym z
najlepszych zawodników ustępując je-
dynie przedsiębiorcy należącemu do
koła łowieckiego. Jak się dowiedzieli-
śmy celne oko, to w przypadku Wójta
Gminy Dębno nie przypadek. Grzegorz
Brach ma w swoim życiorysie dwa lata
służby wojskowej, w trakcie której
szczerbinkę z muszką nauczył się zgry-
wać na naprawdę dobrym poziomie.

(g)

Strzeleckimi umiejêtnoœciami popisa³
siê… Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêb-
no. W zawodach o Puchar Komendanta
Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Tar-
nowie w strzelaniu z pistoletu pneuma-
tycznego w kategorii „open” zaj¹³ dru-
gie miejsce.

Zawody towarzyszyły szkoleniu z obron-
ności i zarządzania strategicznego zorgani-
zowanemu dla samorządowców z kilku po-
wiatów. Wzięli w nim udział przedstawicie-
le władz samorządowych z powiatu bocheń-
skiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrow-
skiego i z Tarnowa.

Robert

Kural
Miejsce

zamieszkania:

Sufczyn

Miejsce pracy:

Trans-Ed, Sufczyn
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CZ£OWIEK
N U M E R U Jaros³aw Mleczko

T E S T
Z ¯YCIA

na serio i na luzie

Piotr

B¹czek
Wykszta³cenie: wy¿sze, in¿ynier -

informatyka stosowana w PWSZ

Tarnów

Funkcja, zawód: handlowiec,

informatyk

Rodzina:  ¿ona Agnieszka i dzidziuœ

w drodze, rodzice: Andrzej i Teresa,

siostry: Barbara i Celina, bracia :

Pawe³ (bliŸniak) i Marek.

Samochód: seat ibiza

Z natury jestem...
…odpowiedzialny, konsekwentny, pogodny i pracowity

Mam s³aboœæ do...
….s³odyczy, piêknych kobiet - mojej ¿ony.

Moja pasja to...
…rodzina oraz praca, podró¿e.

Moja pierwsza mi³oœæ...
 Agnieszka (¿ona)

Mój pierwszy cenny przedmiot...

…zegarek, który otrzyma³em z okazji I Komunii Œwiêtej.

¯yciowe osi¹gniêcie...
…zdecydowanie moja wspania³a rodzina

¯yciowa pora¿ka...
…na szczêœcie takowej nie by³o.

Moje najwiêksze marzenie...
…podró¿ doko³a œwiata wraz z ca³a rodzina.

Moja ulubiona lektura...
 Przypadek to nie wszystko. Moje ¿ycie psychologa spo³ecznego, Autor: Elliot Aronson

Moja praca...
…od czerwca 2008 roku prowadzê w³asn¹ dzia³alnoœæ:  sklep oraz serwis komputerowy

„Megabajt” w Woli Dêbiñskiej.

kiem dla innych. Zakładając Stowarzysze-
nie „Łoniowiacy” otworzył przed grupą
możliwości starania się o pomoc finansową z
zewnątrz, co w przypadku grupy o tak du-
żym zasięgu działania staje się sprawą pierw-
szorzędnej wagi. Jako jego prezes nie ogra-
niczył się przy tym do sfery artystycznej,
ale był też jednym z inicjatorów „Święta
Łopołki” - imprezy, która pielęgnując daw-
ne tradycje wydaje się już na stałe wpisaną
w kalendarz lokalnych wydarzeń.

Z zaangażowania i gotowości współpracy
Jarosława Mleczki korzystają także inne
organizacje. - Zawsze, gdy tylko potrzebuje-
my jakiejś pomocy, jest do dyspozycji i nigdy
nie odmawia - podkreśla Zofia Samobor,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Łoniowej. Chętnie użycza np. swojego
sprzętu nagłaśniającego przy okazji organi-
zowanych przez koło imprez, a na dodatek
jeszcze go obsługuje. Obok zawodowej pra-
cy znajduje czas na działalność w Radzie
Sołeckiej, no i po kilku latach przerwy wró-
cił na estradę występując w grupie oldbojów
„Łoniowiaków”. Tańcem zainteresował się
ostatnio także od innej strony zapisując się
na kurs choreograficzny w Nowym Sączu.
Dziś wiedzę z tej dziedziny ma już na tyle

Mieszkañcy wystawiaj¹ mu jak najlepsz¹
opiniê, a ewangeliczna zasada nakazu-
j¹ca poznawaæ ludzi po owocach ich
czynów tylko potwierdza, ¿e Jaros³aw
Mleczko z £oniowej w spo³ecznej dzia-
³alnoœci zapisuje bardzo ciekaw¹ kartê.

Mimo młodego wieku owoców „wydał” już
sporo i wygląda na to, że w przyszłości miesz-
kańcy także będą mieli co zbierać. Społecz-
ne zaangażowanie weszło mu chyba w krew
za młodu, gdy jako chłopiec wstąpił do Ze-
społu „Łoniowiacy”, z którym prezentował
swoje umiejętności taneczne na niejednej
scenie. Z pewnością była to całkiem dobra
szkoła bezinteresowności i współpracy z in-
nymi. Pielęgnowanie folkloru nigdy profitów
nie przynosiło, zajmowali się nim na ogół
pasjonaci, a praca w większej grupie ludzie
zwykle uczy szacunku dla innych i pozwala
opanować sztukę kompromisu, która w pra-
cy z ludźmi wcześniej czy później przydaje
się jak nic innego. Każdy ma przecież swoje
własne wizje, pomysły i cele, i bez uwzględ-
niania różnych racji trudno sobie wyobrazić
skuteczne działanie.

Jarosław Mleczko doświadczenie zebra-
ne w pracy w zespole wykorzystuje z pożyt-

dużą, że zasiada raz na jakiś czas w komi-
sjach konkursowych oceniających innych.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łonio-
wej liczą, że także one skorzystają z tych
umiejętności konsultując własne pomysły na
scenki rodzajowe przygotowywane na spe-
cjalne okoliczności. Przypuszczać można, że
się nie zawiodą.
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