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druga strona ¿ycia

NA PLUS

M

ieszkańcy Gminy Dębno w ostatnim
czasie mają powody do zadowolenia,
jeśli chodzi o dbałość o dziedzictwo kulturowe. Dzięki zaangażowaniu samorządowych władz, organizacji pozarządowych, a
także parafii udało się doprowadzić do renowacji i remontów zabytkowych obiektów w Dębnie. Wyremontowana wieża kościoła i poddana zabiegom konserwatorskim figura Chrystusa Frasobliwego (piszemy o tym w tym numerze osobno) przez
pokolenia świadczyły o tożsamości mieszkańców. Prace remontowe żywot ważnych
symboli z pewnością przedłużą.

S

trażacy z jednostki OSP wyróżnieni resortowymi odznaczeniami zadowoleni
mogą być podwójnie. Z jednej strony powodem do radości jest już sam jubileusz straży,
bo przecież należeć do organizacji, która ma
już 100-letnią tradycję to z pewnością jest
powód do dumy. Z drugiej strony jubileusze
świętuje się jeszcze przyjemniej, gdy otrzymuje się wyróżnienie indywidualne. Efekty
takiej podwójnej motywacji powinny być
wyłącznie pozytywne. Nic tylko patrzeć, jak
odznaczeni strażacy wyrabiać będą, jak to
niegdyś bywało, 200 procent normy.

NA MINUS

D

wie pijane matki i jedna babcia sprawujące „opiekę” nad dziećmi na terenie naszej gminy, o których donoszą policyjne raporty (szczegóły na s. 15). Miały
czuwać nad bezpieczeństwem niemowlaków, a tymczasem okazuje się, że najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa maluchom jest chronienie ich przed
matkami i babcią. Wszystkim, którzy się w
związku z tym mocno oburzają, warto
przypomnieć, że do położenia kresu tego
typu zachowaniem może przyłożyć rękę
każdy. Wystarczy, że nie będzie się biernie
przyglądał pijącym znajomym, zwłaszcza
gdy będą to matki czy ojcowie mający opiekować się swoimi, małymi dziećmi.

A

dministrator cmentarza w Dołach, na
którym pochowano żołnierzy z okresu I
wojny światowej. Nekropolia do porządnie
utrzymanych raczej nie należy. Najpierw widać na niej wysoką trawę, a dopiero potem
nagrobki. Mimo że w okolicy nie mieszkają
najbliżsi pochowanych żołnierzy, to jednak
należałoby uporządkować cmentarz na tyle,
by przypominał on miejsce godne spoczynku zmarłych. I nie chodzi tu wcale o kosztowne prace, ale zwykłe prace porządkowe
nie wymagające wielkich nakładów.
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Ho³d dla poleg³ych
Ho³dem oddanym poleg³ym za wolnoœæ
Ojczyzny uczczono w £ysej Górze 95.
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê. W uroczystoœci wziêli udzia³
uczniowie, stra¿acy, przedstawiciele
organizacji pozarz¹dowych oraz partii
politycznych.
Tradycyjnie okolicznościowy program, w
którym przypominano polską drogę ku wolności, przygotowali wspólnie z Bernadettą
Wojtasińską uczniowie z gimnazjum w Łysej
Górze. W tym roku obok recytacji i muzyki
zadbano także o elementy multimedialne.

Wcześniej w kościele parafialnym modlono
się w intencji Ojczyzny, podczas Mszy św.
odprawionej przez ks. płk dr Marka Wesołowskiego.
Pamięć tych, którzy zginęli walcząc o niepodległość, uczczono na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem ofiar I i II wojny światowej. Uczestnicy Eucharystii, wśród których byli także kadeci z Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów z Łysej Góry, przeszli tam wspólnie z kościoła przy akompaniamencie Łysogórskiej Orkiestry Dętej.
(as,gp)
Fot. Andrzej Sacha

Sukces krajana na Wêgrzech
Mieszkaj¹cy w Sufczynie Piotr Matura,
uczeñ III LO w Tarnowie, ju¿ po raz drugi
zaj¹³ pierwsze miejsce w konkursie historycznym na Wêgrzech. Tegoroczny
temat obejmowa³ okres I Wojny Œwiatowej i dotyczy³ jej przebiegu z perspektywy monarchii Austro-Wêgierskiej.
W rywalizacji brali udział uczniowie wytypowani przez szkoły. Polskę reprezentowały szkoły średnie i gimnazja z Tarnowa i
okolic. W tym roku obok uczniów z Węgier,
Siedmiogrodu i Polski uczestniczyli w nim
także reprezentanci Chorwacji.
Część pisemna konkursu składała się z
25 pytań, które w głównej mierze dotyczyły
działań wojennych wielonarodowej monarchii. Uczniowie musieli również wykazać się
wiedzą na temat marynarki Austro-Węgierskiej. Po pierwszym etapie ekipa z III LO w
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Tarnowie miała powody do zadowolenia, gdyż
wszyscy jej reprezentanci dostali się do etapu ustnego, a Piotr Matura awansował z
pierwszego miejsca zdobywając 25 pkt z 32
możliwych do zdobycia.
W etapie ustnym uczestnicy odpowiadali
na dwa wylosowane przez siebie pytania.
Komisja pod przewodnictwem dr. Navracsicsa Tibora przyznawała za nie od 0 do 6
pkt, ale możliwe było również otrzymanie
dodatkowo 0,5 pkt za szerszą wiedzę. Piotr
Matura zdobył w tym etapie 6,5 pkt.
W czasie uroczystego podsumowania konkursu nagrody wręczali ambasador Chorwacji na Węgrzech, dyrektor departamentu
Ministerstwa Zarządzania i Sprawiedliwości Węgier, a także Prezes Zgromadzenia
Województwa Veszprem Lasztovicza Jeno.
(n)
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Dobre skutki stanowczego stanowiska wójta

Mniejszy ruch ciê¿arówek,
mniejsze zagro¿enie
O kilkadziesi¹t procent zmniejszy³ siê
ruch samochodów ciê¿arowych na
krajowej „czwórce” na odcinku
przebiegaj¹cym przez Gminê Dêbno wynika ze wstêpnych szacunków. Cieszê siê, ¿e uda³o siê do tego
doprowadziæ, bo mieszkañcy po latach
komunikacyjnego parali¿u zas³uguj¹
wreszcie na spokój – komentuje
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno.
Przypomnijmy, że ruch samochodów ciężarowych obowiązywał na tej trasie mimo oddania do użytku kolejnego odcinka autostrady
od Tarnowa do Szarowa. W obawie przez zakorkowaniem Tarnowa wprowadzono zakaz
wjazdu ciężarówek na autostradę w Tarnowie i w efekcie mieszkańcy gmin położonych
wzdłuż „czwórki” aż do Szarowa w dalszym
ciągu musieli zmagać się z dużym natężeniem
ruchu ciężkich samochodów.
Występując w interesie mieszkańców
przedstawiciele samorządowych władz kilku gmin oraz powiatu brzeskiego i bocheńskiego zwrócili się z pismem do ministra
transportu Sławomira Nowaka o odblokowanie autostrady dla ciężarówek. Wśród
podawanych argumentów był m.in. fakt, że
ciężkie samochody jeżdżą coraz szybciej przez
„czwórkę” powodując wzrost zagrożenia
wypadkami. Słuszność tej tezy potwierdzały także statystyki natężenia ruchu, z których wynikało, że np. przez Gminę Dębno
przejeżdżało w ciągu miesiąca nawet 630 tys.
samochodów.
Podczas zorganizowanego w Tarnowie
spotkania Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego o problemie dyskutowali
przedstawiciele gmin położnych przy

„czwórce” oraz reprezentanci władz Tarnowa. Nie wszyscy z zaproszenia skorzystali uznając, że wybór Tarnowa na miejsce
spotkania zdaje się już na wstępnie faworyzować interesy miasta zabiegającego o niedopuszczenie ruchu ciężarówek po odcinku
autostrady z Tarnowa do Szarowa. Przedstawiciele władz miejskich Tarnowa przygotowali na tę okoliczność analizy poparte
materiałem zdjęciowym, z których wynikało, że zniesienie zakazu spowoduje nie tylko komunikacyjny paraliż miasta, ale także
zagrożenie zdrowia i życia ludzi w związku
z blokadą dojazdu do szpitala.
Występujący w roli reprezentanta interesów gmin znajdujących się przy „czwórce” Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno nie
uległ tej argumentacji i uzasadniał szczegółowo powody, dla których zakaz wjazdu ciężarówek na autostradę powinien być zniesiony. Poza podstawowym argumentem, że
autostrady buduje się z reguły po to, by jeź-

dziły po nich samochody ciężarowe przypomniał wzrost liczby wypadków drogowych
na „czwórce”, rosnące zagrożenie pieszych
i trudności komunikacyjne, zwłaszcza przy
próbie włączenie się do ruchu samochodów
wyjeżdżających z dróg podporządkowanych.
Przypominał też, że mieszkańcom po latach
komunikacyjnej udręki (korki przed Brzeskiem, korki w Łapczycy oraz w okolicach
Wojnicza) należy się wreszcie wytchnienie.
Ostatecznie to właśnie ta argumentacja
wzięła górę i niedługo po spotkaniu autostradę otworzono dla ciężarówek. Na efekty
nie trzeba było długo czekać. Niemal z dnia
na dzień ruch samochodów ciężarowych
zmniejszył się zasadniczo, a mieszkańcy
Gminy Dębno łatwiej mogą się teraz włączyć
do ruchu wyjeżdżając z dróg podporządkowanych. Wszechobecne od lat na tej trasie
ciężarówki przestały być wreszcie stałym elementem komunikacyjnego krajobrazu.
(p)

Gmina wy³o¿y pieni¹dze na chodniki
Do pomocy finansowej dla powiatu
brzeskiego w wysokości do 650 tys. zł
przeznaczonej na budowę chodnika
zobowiązała się Gmina Dębno. - Jeśli
ta inwestycja zostanie zrealizowana,
to poprawi nie tylko estetykę miejscowości, ale także bezpieczeństwo pieszych – podkreśla Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno.
Chodzi o budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Dębno – Melsztyn i Łonio-
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wa – Zawada Uszewska. Inwestorem byłoby w tym przypadku powiat, do którego
droga należy, ale Gmina Dębno włączyłaby się w finansowanie, ponieważ drogi te
prowadzą w dużej części przez terytorium
gminy. - To nasi mieszkańcy korzystaliby
najczęściej z chodników – dodaje wójt
Brach.
Powiat stara się o uzyskanie dofinansowania do tej inwestycji w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Deklaracja Gminy Dębno o współ-

pracy przy realizacji tej inwestycji zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie
wniosku, ponieważ projekty realizowane
w partnerstwie z inną jednostką samorządu terytorialnego są wyżej punktowane.
O ile decyzja będzie pozytywna, to chodniki byłyby budowane w Dębnie, Porąbce
Uszewskiej, Dołach, Niedźwiedzy i Łoniowej. Inwestycja mogłaby być realizowana
w 2014 roku.
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Parking przed
terminem
Poszukiwanie miejsc parkingowych
przy kościele w Dębnie jest teraz
łatwiejsze. To skutek wybudowania
przy plebanii nowego parkingu, który
pomieści 10 samochodów.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach
tzw. małych projektów objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Parafia przygotowała wymagane dokumenty, złożyła
wniosek i uzyskała na ten cel dofinansowa-

Koœcielna wie¿a
po remoncie

nie w wysokości 25 tys. zł. Całkowite koszty prac wyniosły niespełna 70 tys. zł i pozostałą kwotę parafia wyłożyła sama.
Roboty wykonała firma z Woli Dębińskiej,
która do pracy zabrała się niezwłocznie i na
tyle energicznie, że sfinalizowanie prac nastąpiło wcześniej niż planowano. Parking był
do dyspozycji kierowców ponad dwa miesiące przed wyznaczonym na 30 listopada terminem. Przy okazji tych prac zadbano także o niepełnosprawnych kierowców wyznaczając dla nich jedno miejsce parkingowe.
(p)

Wsparcie gminy dla
niepe³nosprawnych
Wsparcie na zakup samochodu do
transportu osób niepełnosprawnych
udzieliła Gmina Dębno Środowiskowemu Domowi Pomocy w Brzesku.
Pomoc opiewa na 3 tysiące złotych.
Z inicjatywą w tej sprawie wyszła jedna z
komisji Rady Gminy, poparł ją wójt Grzegorz Brach, a w głosowaniu swoją aprobatę
wyraziła też Rada Gminy. W efekcie pieniądze trafią do Środowiskowego Domu Pomocy, który ma szansę kupić nowy samochód,
korzystając z dofinansowania. Aby je uzyskać potrzebował jednak wykazania się
wkładem własnym, który stanowić ma m.in.
dofinansowanie z budżetu Gminy Dębno.
Samorządowe władze gminy wsparcia
udzieliły tym chętniej, że ze Środowiskowego Domu Pomocy korzystają także mieszkańcy Gminy Dębno. Będący w dyspozycji
tej instytucji samochód do przewozu niepełnosprawnych służyć także będzie osobom
mieszkającym na terenie gminy.

4

Ponad miesi¹c przed planowanym
terminem zakoñczy³y siê prace konserwatorskie przy zabytkowej wie¿y
koœcio³a pw. œw. Ma³gorzaty w Dêbnie. W odbiorze prac, których g³ównym celem by³o zabezpieczenie
zabytkowego obiektu przed niszczeniem, uczestniczy³ przedstawiciel
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków z Tarnowa.
Przypomnijmy, że był to kolejny etap renowacji świątyni, do którego doszło dzięki
dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach
wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego.
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Chcąc udźwignąć finansowe ciężary tego
przedsięwzięcia parafia złożyła do LGD
„Kwartet na Przedgórzu” wniosek o dofinansowanie prac. Przeszedł on pozytywnie
zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną,
co zaowocowało decyzją o przyznaniu dofinansowania. W efekcie parafia uzyskała 25
tys. zł wsparcia z tego źródła, a w sumie
koszty renowacji wyniosły ponad 70 tys. zł.
Prace wykonała firma z Podsarnia, której
oferta okazała się najkorzystniejsza.
Wykonane prace objęły m.in. wymianę
zniszczonych elementów konstrukcji wieży,
konserwację drewnianej konstrukcji wieży,
położenie pokrycia z gontu, zamocowanie
rynien i rur spustowych. Prace te były o tyle
ważne, że pokrycie wieży było już zniszczone do tego stopnia, że przy opadach deszczu
dochodziło niejednokrotnie do przeciekania
powodującego coraz większe zniszczenia.
(g)
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So³ectwa
zaplanowa³y
wydatki
Budowa dróg i chodników to najczęściej powtarzające się propozycje wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sołeckiego – wynika z wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa.
Pojawiły się jednak także bardziej oryginalne pomysły jak np. urządzenie
skweru katyńskiego w Sufczynie.
W wyznaczonym terminie wnioski złożyły wszystkie sołectwa. Po ich analizie pod
kątem ich formalnej i merytorycznej poprawności, zostały przyjęte do realizacji w
przyszłym roku.
Wśród najczęściej pojawiających się pomysłów jest poprawa infrastruktury drogowej.
Mieszkańcy niemal wszystkich sołectw podejmujący decyzje w tej sprawie podczas zebrań wiejskich (przeciętne frekwencja była
raczej niska) stawiali zwykle na budowę dróg
i chodników lub ich modernizację w postaci
budowy zjazdów z drogi głównej lub wykonanie odwodnienia.
Zgłoszono jednak także inne propozycje
wykraczające poza ten schemat. W Dębnie
mieszkańcy chcieliby budowy oświetlenia
przy drodze „Na Dębczak” oraz dofinansowania do OSP w Dębnie na remont garażu.
Oświetlenie marzy się także mieszkańcom
Jastwi (droga „Na Krzemionki”). W Łoniowej zebranie wiejskie wskazało na potrzebę
dokończenie termomodernizacji budynku
OSP. Modernizacja obiektu „Krakus”, organizacja imprez dla seniorów oraz dostarczenie internetu i ochrona świetlicy internetowej to niektóre z propozycji złożonych
przez mieszkańców Łysej Góry. W Niedźwiedzy stawia się na modernizację placu
zabaw, doposażenie jednostki OSP i wsparcie dla zespołu „Niedźwiedzoki”. Zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego
to propozycja Perły.
Najbardziej oryginalny pomysł wyszedł z
Sufczyna, w którym mieszkańcy w pobliżu
szkoły i dębów katyńskich chcieliby urządzić skwer z ławkami, alejkami i zadrzewieniem. Nieco dalej poszli też mieszkańcy Woli
Dębińskiej proponujący budowę placu zabaw
oraz ogólnodostępnej sceny
Przypomnijmy, że w ramach Funduszu
Sołeckiego poszczególne wsie mają do dyspozycji od kilkunastu do blisko 50 tys. zł.
Pieniądze te mogą przeznaczyć na dowolne
zadanie byle mieściło się ono w ramach strategii rozwoju gminy, zadań gminy oraz przyczyniało się do poprawy jakości życia mieszkańców.
(p)
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Ciekawsza zabawa
w Perle
Plac zabaw w Perle od kilku tygodni jest
ju¿ do dyspozycji dzieci. W oficjalnym
otwarciu obok najm³odszych udzia³ wzi¹³
tak¿e Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno, dla którego przygotowano symboliczn¹ wstêgê. Przecinanie posz³o g³adko tym bardziej, ¿e do pomocy byli tak¿e reprezentanci najm³odszego pokolenia Per³y.
Zanim dopełniono tradycyjnego ceremoniału sołtyska Perły Renata Kusion przypomniała, jak doszło do budowy placu zbaw
przed remizą w Perle. Pamiętając o najmłodszym audytorium zrobiła to w formie... rymowanki. No a potem można już było otworzyć bramkę ogrodzenia i cieszyć się radością dzieci, którym nikt nie musiał powtarzać, jak korzystać z zamontowanych na
placu urządzeń. Dzieci po kolei robiły uży-

tek z huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni i innych konstrukcji. A siedzący na ławkach
rodzice mogli spokojnie obserwować, jak pociechy bawią się w bezpiecznych warunkach.
Gospodarze wykorzystali okazję, by pochwalić się także umiejętnościami dzieci nieco starszych. W sąsiadującej z Perlą szkole
w Biadolinach Szlacheckich goście obejrzeli
prezentację wierszy Juliana Tuwima z wykorzystaniem muzyki i jesiennej scenerii. A
wszystko w kostiumach nawiązujących do
poezji poety. Była zatem czapla, był żuraw,
a także Samochwała i Skarżypyta.
Przypomnijmy, że budowa placu zabaw
była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Prace wykonała firma z Biadolin Szlacheckich, a koszt budowy
wyniósł blisko 45 tys. zł. Teren, na którym
znajdują się urządzenia do zabawy jest ogrodzony. Wyposażono go także w ławki i kosze na śmieci.
(g)

Wiêksza szko³a
Zakoñczy³ siê pierwszy etap prac przy
rozbudowie budynku Zespo³u Szkó³ w
Sufczynie. Nowy obiekt poprawi warunki lokalowe szko³y.
Na dobudowanie o strony drogi powiatowej nowej części budynku zdecydowano się
ze względu na trudne warunki lokalowe
szkoły. Zbyt mała powierzchnia obiektu dawała się we znaki już od dawna i gdy tylko
nadarzyła się sposobność, by sięgnąć po dodatkowe pieniądze z zewnątrz na ten cel,
gmina wystąpiła z wnioskiem w tej sprawie.
Mając zapewnione finansowanie ogłoszono
przetarg i przystąpiono do prac, których
koszt wyniósł ponad 168 tys. zł. W dobudowanej części, która dzisiaj znajduje się w stanie surowym zamkniętym będą pomieszcze-

nia świetlicy, nowe sale dydaktyczne i nowa
szatnia dla dzieci.
W ciągu najbliższych miesięcy realizowane będą prace wykończeniowe wewnątrz i
na zewnątrz budynku.
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Fina³ obchodów jubileuszowych

Medale i podziêkowania
Z udzia³em wicewojewody ma³opolskiego Andrzeja Harê¿laka, marsza³ka województwa ma³opolskiego Romana Ciepieli oraz przedstawicieli wêgierskiego
bractwa rycerskiego z Miszkolca, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Gminy Dêbno, a tak¿e instytucji kultury z
Ma³opolski odbywa³o siê zakoñczenie
obchodów jubileuszu 35-lecia istnienia
Muzeum – Zamek w Dêbnie.

Krótka historia muzeum

Kierownik Oddziału Zamek w Dębnie
Krystyna Gurgul wraz z Dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzejem
Szpunarem wykorzystali okazje, by przypomnieć najważniejsze wydarzenia z historii
zamku i podziękować wszystkim, którzy z
muzeum współpracowali pomagając organizacyjnie i finansowo realizować wydarzenia
odbywające się tutaj na przestrzeni lat.
Po raz kolejny podkreślano rolę Lidii Luchter – Krupińskiej dla popularyzacji zamku i
jego renowacji. Doceniono także współpracę Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha,
Dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury –
Włodzimierza Gurgula, Starosty Powiatu
Brzeskiego – Andrzeja Potępy, Stowarzyszenia Przyjaciół Zamku w Dębnie, FundaW ci¹gu 35 lat istnienia muzeum, zamek w Dêbnie by³ œwiadkiem bardzo wielu ciekawych i niezwyk³ych zdarzeñ. Muzeum zamkowe odwiedzi³o szereg wyj¹tkowych i wybitnych osób. Byli
wœród nich m.in. artyœci, malarze, muzycy, kompozytorzy, poeci, podró¿nicy oraz dyplomaci,
ambasadorzy, ministrowie: Bogdan Zdrojewski,
Krzysztof Penderecki, El¿bieta Stefañska, Kaja
Danczowska, Joanna S³owiñska, Leszek D³ugosz, Anna Sza³apak, Krzysztof Globisz, Krystyna Mazurówna, Aleksandra Œl¹ska, Piotr Skrzynecki, Emil Karewicz, Krzysztof Jasiñski, Krzysztof Kolberger, Jerzy Kr yszak, Jan Englert, Marek Konrad, Anna Dymna, Mariusz Dmochowski,
Jerzy Zelnik, Marek Grechuta, Dorota Segda,
El¿bieta Dzikowska, Józef Baran….i wielu, wielu
innych.
Od samego pocz¹tku istnienia muzeum zak³adano, i¿ nie bêdzie to miejsce wy³¹cznie ekspozycyjne, muzealne, ale tak¿e placówka która
podejmie realizacjê ró¿nych dzia³añ na poziomie
kultur y wysokiej. W tym celu zosta³ zakupiony
do muzeum du¿ej klasy fortepian wyprodukowany w 1876 roku w Baltimoore przez dzia³aj¹c¹
do dziœ Firmê Knabe staj¹c siê niezast¹pionym
instrumentem koncer towym. W unikatowych
wnêtrzach zamku w Dêbnie odby³o siê ponad
300 koncer tów, gotycka kamieniarka takich
wnêtrz jak Sala Rycerska i Kaplica sta³y siê
sceneri¹ do nakrêcenia tu 14 filmów historycznych m. in. Ojciec Królowej, Królowa Bona, Epitafium Barbar y Radziwi³³ówny, Staroœcic Wolski,
Jagiellonowie, Kanclerz, ¯elazn¹ rêk¹, Dzieje
Mistrza Twardowskiego, M³yn i Krzy¿ a tak¿e
szeregu filmów dokumentalnych i programów
edukacyjnych. We wnêtrzach zamku realizowa-
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cji TIMSZEL , Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie, Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Wojnickiej, Szkół, Samorządowego
Centrum Edukacji w Tarnowie, Pałacu Młodzieży w Tarnowie, Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie i w Brzesku, Koła
Gospodyń Wiejskich w Dębnie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dębnie, Parafii p. w. św.
Małgorzaty w Dębnie, Grażynie Kramer –
Dyrektor Banku Zachodniego WBK Oddział
w Brzesk. Ciepłe słowa padły także pod adresem prywatnych darczyńców, sympatyków zamku i wiernej publiczności.
Krystyna Gurgul wyraziła także nadzieję, że następne lata będą obfitowały w kolejne ciekawe zdarzenia, a ekspozycje pozyskają nowe bezcenne muzealia. Jubileuszowa ceremonia była też okazją do odczytania
listów gratulacyjnych i wręczenia medali i
odznaczeń najbardziej zasłużonym muzealnikom. Marszałek Roman Ciepiela wręczył
Kierownikowi Zamku w Dębnie – Krystynie Gurgul medal Polonia Minor za wieloletnią pracę dla rozwoju kultury w regionie
oraz aktywne działanie na rzecz muzealnictwa.
(j)
no i przedstawiano tak¿e spektakle teatralne
m. in. Niebezpieczne zwi¹zki, Warszawianka, Na
bosaka, Legenda o piêknej Tar³ównie. Sala Koncertowa zamku jest ci¹gle miejscem ceremonii
œlubów cywilnych, których do tej pory odby³o siê
ju¿ ponad 600. W naszych wnêtrzach zaprezentowano tak¿e 98 wystaw czasowych.
Szeroko pojêta oferta edukacyjno-oœwiatowa kierowana jest do dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Od
szeregu lat z wielkim powodzeniem realizujemy
konkurs „Szopka Dêbiñska”, widowisko plenerowe - „Pierœcieñ œwiêtej Kingi”, Integracyjne Plenery Malarskie, Dzieñ Dziecka oraz lekcje muzealne.
W kalendarium cyklicznych wydarzeñ znalaz³y
siê takie imprezy jak: Miêdzynarodowy Turniej
Rycerski o Z³oty Warkocz Tar³ówny z udzia³em
dru¿yn r ycerskich z Wêgier, Czech, S³owacji i
Ukrainy, nad którym w czasie X Turnieju, w 2005
roku honorowy patronat obj¹³ ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaœniewski,
Wieczor y z Muzyk¹ Dawn¹, Przy Chlebie, Wodzie i Soli, od 2000 roku ofertê wzbogacono o
Muzealn¹ Noc Œwiêtojañsk¹, kwartalne Spotkania przy Napojach: Wiosenne przy Kawie, Letnie
przy Winie, Jesienne przy Herbacie, Zimowe przy
Piwie promuj¹ce lokalnych twórców jak równie¿
daj¹ce mo¿liwoœæ zaprezentowania siê m³odym
adeptom sztuki, spotkania te dziêki swojej randze od roku 2010 znalaz³y siê w kalendarium
cyklicznych imprez powiatu brzeskiego. Od
dwóch lat Muzeum Zamek w Dêbnie uczestniczy
w Miêdzynarodowej Nocy Muzeów , której tegoroczny przebieg wyemitowa³a TV Kraków.
Wszystkie te zdarzenia na przestrzeni lat wp³ywa³y na budowanie marki naszego muzeum, któ-
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re postrzegane i doceniane przez odbiorców,
ró¿ne œrodowiska, instytucje i organizacje doczeka³o siê licznych wyró¿nieñ, odznaczeñ i medali. Dowodem na to jest Medal Polonia Minor
przyznany w 2005 roku przez Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego, Certyfikat Per³a w Koronie Ma³opolski uzyskany w plebiscycie na 10
najwiêkszych atrakcji województwa ma³opolskiego w 2008 roku, I miejsce MARKA RADIA KRAKÓW w plebiscycie Wakacje ze Smakiem na najpiêkniejszy zamek w Ma³opolsce, w roku 2013 z
okazji Jubileuszu 90-lecia PZ£ przyznano zamkowi w Dêbnie medal za d³ugoletni¹ wspó³pracê
i promowanie kultury ³owieckiej.
Muzealne Kroniki ( IX Tomów) prowadzone przez
jej pier wszego kustosza Lidiê Luchter Krupiñsk¹ od samego pocz¹tku powstania muzeum
i kontynuowane do chwili obecnej, s¹ dziœ bezcennym Ÿród³em informacji o historii tej placówki. Krzysztof Penderecki zwiedzaj¹c wraz ze swoimi goœæmi zamek w Dêbnie w dniu 16 sierpnia
2011 roku dokona³ wpisu w muzealnej kronice
o nastêpuj¹cej treœci: Ostatni raz odwiedzi³em
ten zamek w latach 70-tych. Jestem zachwycony
ogromem prac renowacyjnych i piêknym wystrojem. Serdecznie gratulujê, jestem pe³en podziwu”. Wpisów o podobnej treœci i wyrazów uznania w kronikach jest bardzo wiele.
Muzeum Zamek w Dêbnie od 35 lat gromadzi
i eksponuje cenne zbior y, prowadzi szerok¹
dzia³alnoœæ edukacyjn¹, kszta³tuje wra¿liwoœæ
i œwiadomoœæ histor yczn¹ m³odych pokoleñ,
wpisuj¹c siê w bogaty krajobraz kulturowy
przez co sta³ siê wizytówk¹ kulturaln¹ nie tylko gminy i powiatu, ale ca³ego województwa
ma³opolskiego.
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Pieni¹dze na sprzêt
Jednostki OSP w Dębnie i Maszkienicach nieco podreperowały swój budżet po październikowej decyzji Rady
Gminy w Dębnie. W obu przypadkach
radni przyznali im dodatkowe pieniądze na realizację ich zadań i poprawę
wyposażenia.
W przypadku OSP Dębno tak się przyjemnie złożyło, że jednostka ta obchodziła
ledwie kilka dni wcześniej swój jubileusz (piszemy o tym na s. 6-7) i wsparcie było nieja-

ko prezentem od Rady Gminy. Druhowie
byli na to przygotowani już wcześniej, bo
informację o decyzji przekazał im wójt Grzegorz Brach. Radni zapowiedź tę wprowadzili w życie przyjmując na sesji na początku
października odpowiednią uchwalę. Pieniądze pozyskane w ten sposób jednostka miała przeznaczyć na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, ubezpieczenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej.
Dotację przyznano także jednostce
OSP w Maszkienicach. W tym przypad-

ku druhowie zabiegali o pieniądze na
zakup motopompy szlamowej „niagara”.
Dotacja z budżetu gminy w wysokości 3
tys. zł pokryć miała 50 procent całkowitych kosztów. Zakup w tym przypadku był uzasadniony tym bardziej, że
strażacy z Maszkienic z podtopieniami
zmagają się coraz częściej, a pompa szlamowa jest podczas akcji ratunkowych
związanych z powodziami urządzeniem
niezbędnym.
(p)

Rekordowe wyniki kwesty
Kolejny rekord ustanowiono w tym roku
podczas kwesty na cmentarzu parafialnym
w Dêbnie. Wolontariusze, wœród których nie
brakowa³o osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, zebrali ponad 7 tys. z³. Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na renowacjê figury Chrystusa Frasobliwego.
Wynik tegorocznej kwesty to skutek hojności odwiedzjących groby i zaangażowania wolontariuszy. - Ludzie chętnie wspierali inicjatywę Stowarzyszenia Przyjaciół Zamku w Dębnie, a kwestujący poświęcili swój czas zbierając
datki przez trzy dni – podkreśla Marian Kurek,
jeden z inicjatorów i organizatorów kwesty.

Wolontariusze
uczestnicz¹cy w kweœcie
Andrzej Potêpa, Marian Kurek, W³odzimierz
Gurgul, Krystyna Gurgul, Dominik Ko³odziej,
Grzegorz Gurgul, Józef Ciuruœ, Tadeusz Hebda,
Marzena Góra, Ma³gorzata Wiœniowska–Robak,
Bogus³awa Faron, Halina Turaj, Jolanta Januœ –
Koczwara, Maria Koczwara, Halina Gurgul, Justyna Witek, £ukasz Przyby³o, Micha³ Gurgul,
Anna Sumara, Agnieszka Su³ek, Agnieszka Legutko, Sylwia Bolek, Jadwiga Gurgul, Marian
Migda³, Dorota Batko, Wiola Pietruszka, Teresa Gurgul, Teresa Koczwara, Barbara Roczniak,
Józef Morys, Antoni Wróbel, Stanis³aw Czesak,
Kazimierz Czesak, Barbara Szostak, Sebastian
Sacha, Marcin Hebda.

W tym roku w rolę wolontariuszy wcieliło się blisko 40 osób
czyli najwięcej w dotychczasowej
historii kwesty w Dębnie. Wśród
zbierających datki byli dyrektorzy szkół, radni, urzędnicy, sołtysi i pracownicy instytucji kultury. Datki do puszek zbierali 1,
2 i 3 listopada od g. 8 do 18. W
sumie zebrali blisko 7100 zł, które w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pochodzącej z połowy XVIII wieku figury Chrystusa Frasobliwego
stojącej zwykle nieopodal wejścia Chrystus Frasobliwy
na cmentarz. W październiku przed renowacją...
tego roku trafiła do konserwacji,
a w chwili zamykania tego numeru „Życia” powrócił już na dawne miejsce. – To w dużej mierze zasługa wolontariuszy, którzy wzięli udział
w zbiórce kwestując przez trzy dni na cmentarzu. Należą się im za to wielkie podziękowania –
podkreśla Grzegorz Brach, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zamku w Dębnie, które zorganizowało kwestę. Współpraca była tym przyjemniejsza, że na prośbę organizatorów odpowiadano chętnie. – Nikogo nie musiałem szczególnie
namawiać. Wystarczyło wspomnieć o kweście,
by od razu usłyszeć deklaracje uczestnictwa. To
motywuje do organizacji tego typu akcji w kolejnych latach – zaznacza Marian Kurek.
(g)

...i po renowacji

Wójt przewodnicz¹cym stowarzyszenia
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno zosta³ przewodnicz¹cym
Rady Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, w sk³ad którego wchodzi tak¿e Gmina Dêbno. Za jego kandydatur¹ g³osowa³a zdecydowana wiêkszoœæ spoœród oko³o 80 cz³onków
Walnego Zgromadzenia. Od g³osu wstrzyma³y siê dwie osoby,
a dwie by³y temu przeciwne.
Do zmian w składzie Rady doszło w związku z upływem kadencji.
Równocześnie poszerzono jej skład z 12 do 16 osób zachowując proporcjonalny udział reprezentantów każdej z gmin członkowskich. W
przypadku Gminy Dębno do Rady jako jej nowi członkowie weszli

www.gminadebno.pl

Magdalena Zychowicz- Gurgul oraz Jan Sworniowski, a do Komisji
Rewizyjnej powołano Wiesława Cebulę jako przedstawiciela Gminy
Dębno. Do zarządu Stowarzyszenia wszedł natomiast Marian Kurek, Sekretarz Gminy Dębno, który funkcję tę pełnić będzie kolejną
kadencję.
Przypomnijmy, że LGD „Kwartet na Przedgórzu” to organizacja,
która prowadzi nabory na różnego rodzaju konkursy realizowane na
terenie gmin członkowskich otrzymując na ten cel pieniądze ze źródeł
zewnętrznych. W ten sposób finansowane są zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne jak również tzw. miękkie projekty.
(p)
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Muzycznie
w Por¹bce
Uszewskiej
Na 15 listopada zaplanowano pierwszą tzw. audycje w
Szkole Muzycznej w Porąbce
Uszewskiej, która od września
rozpoczęła działalność jako filia Szkoły Muzycznej w Domosławicach. Wszystko wskazuje
na to, że muzyka rozbrzmiewać
tu będzie coraz częściej, bo
szkoła rozwija się w szybkim
tempie.
Idea uruchomienia w Porąbce
Uszewskiej kształcenia muzycznego trafiła najwyraźniej na podatny
grunt. Po dwóch miesiącach nauki
tylko dwie spośród blisko 50 osób
zrezygnowało z dalszego kształcenia, a jedna dołączyła do grona
uczniów już w trakcie roku szkolnego.
Najpopularniejsze instrumenty
to fortepian, skrzypce i gitara, ale
oferta szkoły jest znacznie szersza.
Można uczyć się gry jeszcze na 9
innych instrumentach m.in. na altówce czy wiolonczeli. Do dyspozycji uczniów jest specjalnie przygotowana sala do nauki rytmiki wyposażona w lustra na ścianie pomocne przy korygowaniu błędów. Na
potrzeby z reguły dość „głośnych”
zajęć z nauki gry na perkusji zaadaptowano pomieszczenia gospodarcze przy szkole.
Zajęcia odbywają się od g. 13 do
20.30, dzięki czemu harmonogram
szkoły muzycznej nie koliduje z zajęciami i planem lekcji szkoły ogólnokształcącej. Uczniowie szkoły
muzycznej mają też możliwość korzystania z pomieszczeń szkolnych
w soboty. Systematycznie kompletowany jest także muzyczne wyposażenie. – Jest pianino i perkusja
oraz inne instrumenty, które
uczniowie mogą wypożyczać za
kaucją – podkreśla Tomasz Gurgul,
dyrektor Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej. Jednocześnie zaznacza,
że współpraca między obiema szkołami układa się bardzo dobrze. W
organizację szkolnych uroczystości
angażują się nauczyciele obu szkół,
dzięki czemu ich oprawa może być
teraz bardziej atrakcyjna, zwłaszcza od strony muzycznej.
(p)
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Nagrody wójta
dla nauczycieli
Oœmiu nauczycieli otrzyma³o w tym roku
nagrody Wójta Gminy Dêbno za osi¹gniêcia i zaanga¿owanie w pracy. Okazj¹ do
ich wrêczenia by³ Dzieñ Komisji Edukacji
Narodowej zwany popularnie Dniem
Nauczyciela.
W sumie na nagrody przeznaczono w tym
roku z budżetu Gminy Dębno 16,8 tys. zł. Każda z nagrodzonych osób otrzymała nagrodę w
tej samej wysokości 2100 zł. Wśród uhonorowanych w ten sposób znalazło się trzech dyrektorów i pięciu nauczycieli.
W przypadku dyrektorów szkół o wyborze
nagrodzonych osób decydował Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno, w przypadku nauczycieli nagrody przyznawano rozpatrując
wnioski dyrektorów szkół. Nie zmiennie
wśród najważniejszych kryteriów decydują-

cych o uhonorowaniu nauczycieli i dydrektorów nagrodą Wójta Gminy Dębno są dotychczasowe osiągnięcia w nauczaniu i pracy pedagogicznej oraz zarządzaniu szkołami. W
tym roku ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Urzędzie Gminy w Dębnie. Odebrały
je następujące osoby:
Beata Bojdo - nauczyciel - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku, Bogusława Faron - dyrektor - Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, Ewa Grobelna - nauczyciel - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich, Tomasz Gurgul - dyrektor - Zespół Szkół
w Porąbce Uszewskiej, Barbara Legutko nauczyciel - Zespół Szkół w Woli Dębińskiej,
Danuta Pierzga - dyrektor - Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Maszkienicach, Jolanta Polak - nauczyciel - Zespół Szkół w Porąbce
Uszewskiej, Małgorzata Tabor - nauczyciel Zespół Szkół w Sufczynie.

Medal dla nauczycielki
z Woli Dêbiñskiej

Irena Ró¿ak - emerytowana nauczycielka
Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej – zosta³a
uhonorowana medalem Komisji Edukacji
Narodowej za szczególne osi¹gniêcia zawodowe. Presti¿owe odznaczenie odebra³a
podczas odbywaj¹cej siê w Urzêdzie Wojewódzkim Tarnowie uroczystoœci z udzia³em
wojewody ma³opolskiego, ma³opolskiego
kuratora oœwiaty, zwi¹zków zawodowych
oraz licznych goœci.
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander
Palczewski Nagrodami Ministra Edukacji i
Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji
Edukacji Narodowej wyróżnił ponad 70 na-
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uczycieli i pracowników szkół oraz samorządowców z regionu tarnowskiego. Wśród uhonorowanych najbardziej prestiżowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej znalazła się
także Irena Różak, dyplomowany nauczyciel
matematyki z 42-letnim stażem pracy, legitymujący się Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Przez kilka lat pracowała w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie
na stanowisku wizytatora, a następnie w
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli jako metodyk matematyki. Zdobyła specjalizację I i
II stopnia oraz odnosiła liczne sukcesy zawodowe w swej pracy pedagogicznej.
(n)
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Noga z gazu
w Woli
Dêbiñskiej
Nowe zasady organizacji ruchu obowi¹zuj¹ w Woli Dêbiñskiej. Na wniosek
mieszkañców w czêœci so³ectwa wprowadzono strefê zamieszkania, co oznacza, ¿e kierowcy musz¹ na tym obszarze zasadniczo zmieniæ swoje zachowanie na drodze.

Stra¿acy bli¿ej remizy
Budynek remizy OSP w Woli Dêbiñskiej
jest ju¿ w stanie surowym zamkniêtym.
Jesieni¹ prace nieco przyspieszy³y, bo
inwestorzy otrzymali zastrzyk pieniêdzy.
Obiekt przylegający do budynku KS
„Orzeł” Dębno nabiera ostatnio coraz szybciej finalnych kształtów. Większe tempo prac
umożliwiły pieniądze, które uzyskano w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013”
ogłoszonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Tym sposobem uzyskano ponad 27 tys. zł, a resztę kosztów wyno-

szących ponad 60 tys. zł, wyłożono z budżet
Gminy Dębno.
W ramach zrealizowanych prac wykonano ściany działowe z pustaków ceramicznych, konstrukcję dachu wraz z pokryciem i
rynnami, a także stolarkę okienną,
drzwiową i bramy garażowe. Na ukończenie prac czekają strażacy z jednostki OSP w
Woli Dębińskiej, którzy dzisiaj dysponują
bardzo skromnymi warunkami lokalowymi.
Nowy obiekt pozwoliłby swobodnie przechowywać sprzęt, a strażacy mieliby również
znacznie wygodniejsze miejsce do pracy.

Oznakowana strefa obowiązuje w części
sołectwa. Znaki ustawiono przy drodze prowadzącej od drogi krajowej do Urzędu Gminy tuż przed budynkiem urzędu oraz przy
zjeździe z drogi powiatowej w kierunku stadionu. W efekcie strefa obejmuje niemal całą
drogę prowadzącą od stadionu do szkoły.
Zgodnie z zasadami ruchu drogowego w
strefie obowiązuje ograniczenie prędkości do
20 km/h, pieszy ma prawo do korzystania z
całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed
pojazdami, z drogi mogą korzystać dzieci w
wieku do 7 lat bez opieki osoby starszej, a
ponadto obowiązuje zakaz postoju w strefie
zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
Z wnioskiem o wprowadzenie strefy wystąpiły samorządowe władze Gminy Dębno
odpowiadając na sugestie mieszkańców w
tej sprawie. Został on zaopiniowany pozytywnie i w październiku zmiany zostały
wprowadzone w życie.

W Por¹bce to mo¿na wypoczywaæ!
Społeczne zaangażowanie mieszkańców Porąbki Uszewskiej po raz
kolejny znalazło potwierdzenie w namacalnych faktach. Dowodem na to
jest znajdujące się w sąsiedztwie remizy OSP miejsce do wypoczynku.
Strażacy z jednostki OSP najpierw sięgnęli po dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie zakasali rękawy i wzięli się do
roboty.
Jednostka OSP w Porąbce Uszewskiej
wniosek o wsparcie finansowe złożyła jeszcze w 2012 roku. Po pozytywnej decyzji i
przyznaniu dofinansowania w wysokości niewiele ponad 23 tys. zł rozpoczęto prace. Projekt, którego koszt sięgnął blisko 35 tys. zł,
objął wykonanie ogrodzenia, kilkunastu
ławek, stołu wraz z ławami, miejsca na ognisko i grill, a także dwie altanki z ławką i
stołem. Ponadto urządzono boisko do siatkówki.
Pieniądze zostały przeznaczone na zakup
niezbędnych materiałów, a całość prac zo-

www.gminadebno.pl

stała wykonana nieodpłatnie przez osoby w
większości wchodzące w skład OSP w Porąbce Uszewskiej.
To już kolejna tego typu inicjatywa mieszkańców Porąbki Uszewskiej. Wcześniej

urządzili oni własnymi siłami plac zabaw nieopodal ośrodka zdrowia, który wyróżnia się
ogrodzeniem wykonanym w kilku odcinkach
(n)
w kształcie ogromnych kredek.
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Konna rywalizacja w Dêbnie
„Dêbiñska jesieñ konna” poprzedzi³a
tegoroczny „Turniej Rycerski”. Prezentacja koni rasy œl¹skiej i koni rasy
polski koñ zimnokrwisty okaza³a siê
wydarzeniem atrakcyjnym nie tylko dla
hodowców, ale tak¿e dla amatorów.
Patrz¹c na klacze i ogiery majestatycznie prezentuj¹ce siê na wybiegu
mo¿na by³o zrozumieæ ludzi, którzy w
hodowlê tych czworonogów zaanga¿owali nie tylko pieni¹dze, ale i swój
czas wolny.
Konie oceniano w kilku kategoriach. Profesjonalna komisja najpierw dokładnie przyglądała się zarówno koniom jak i ich przewodnikom, a następnie przyznawała punkty objaśniając szczegółowo swój werdykt.
Pod uwagę brano wiele elementów, które
składały się na ostateczną ocenę. Nie bez
znaczenia była też ogólna prezencja przewodników. Nagrody wręczali wspólnie z organizatorami (Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie i Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie) Grzegorz

Brach, Wójt Gminy Dębno, Sekretarz Gminy Marian Kurek i Andrzej Potępa, Starosta Brzeski.
Widownia oglądająca pokaz miała okazję
obejrzeć konie różnych ras, które robiły
wrażenie już samymi gabarytami. Najpierw
pokazywano smukłe konie zaprzęgowe, potem konie pociągowe o potężnej budowie,
ale przysadzistej sylwetce.
W finale można było obejrzeć konie w
akcji. Rywalizacja zaprzęgów konnych, których cena porównywalna jest z ceną dobrej

klasy średniego samochodu, wzbudziła spore zainteresowanie. Wysokie oceny zbierały zarówno konie jak i powożący zaprzęgami parokonnymi.
(p)

Piêkniejsza gmina
Podsumowanie tegorocznego konkursu „Moja wieś jest piękna i czysta”
odbyło się w szkole Podstawowej w
Biadolinach Szlacheckich. Obok gratulacji dla uczestników rywalizacji był
także specjalny program artystyczny
oraz upominek przydatny przy pielęgnacji ogrodów.

Ogłoszone oficjalnie wyniki nie były zaskoczeniem. Rozstrzygnięcia znane były już
wcześniej, a my opublikowaliśmy je także
na naszych łamach. Podczas spotkania w
szkole można było bezpośrednio podziękować uczestnikom konkursu, którzy szczególnie mocno angażują się w poprawę estetyki nie tylko własnych domów i ogrodów,
ale całych sołectw, a także gminy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich najwyraźniej zdawali
sobie z tego sprawę, bo program, jaki przygotowali dla gości, mógł się podobać. Były
układy choreograficzne, recytacje, a nawet
prezentacja mody.
W finale osobiste gratulacje wszystkim
uczestnikom składał Marian Kurek, Sekretarz Gminy Dębno. Każdy otrzymał też pamiątkowe zdjęcie swojego ogrodu.
(g)
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Jesienny rajd z Biadolin Szlacheckich
Melsztyn by³ punktem docelowym rajdu
z udzia³em nauczycieli i uczniów Szko³y
Podstawowej w Biadolinach, który tradycyjnie organizowany jest w tej szkole
jesieni¹. Piechurzy zatrzymali siê tak¿e
przy znajduj¹cych siê po drodze cmentarzach wojskowych.
Na wyprawę na dystansie 30 km zdecydowało się tym razem 21 uczniów z klas IVVI, którym towarzyszyli nauczyciele: Krystian Sadłoń, Paweł Sacha i ks. Łukasz Ruchała. Po drodze na trasie Biadoliny Szlacheckie – Melsztyn zatrzymali się na dwóch
cmentarzach wojskowych w Charzewicach,
by chociaż przed chwilę zadość uczynić obowiązkowi pamięci o zmarłych. Potem moż-

na było już wdrapać się na zamkowe wzgórze. Mniejsza część grupy pod przewodnictwem Pawła Sachy zwiedziła grodzisko w

Wrêczenie stypendiów

Zawadzie Lanckorońskiej. Po obiedzie można było minibusem wracać do szkoły.
(n)

Zdrowy ruch
w szkole
Zdrowy styl ¿ycia to w Szkole Podstawowej w NiedŸwiedzy nie tylko modne
has³o, ale codzienna praktyka. Najlepszym dowodem na to jest popularnoœæ
szkolnego konkursu na „Zdrow¹ kanapkê” i realizowany tu stale program „Szko³a w ruchu”.

Tegoroczni stypendyœci:
Uroczystoœæ wrêczenia stypendiów Funduszu Stypendialnego „Otwieramy Horyzonty” wspieranego z bud¿etu Gminy Dêbno oraz prywatnych sponsorów odby³a siê
na zamku w Dêbnie. Ju¿ po raz pi¹ty Lokalna Komisja Stypendialna zdecydowa³a o przyznaniu kolejnych 20 stypendiów.
Umowy stypendialne stypendystom wręczyły: Krystyna Gurgul – dyrektor Zamku
w Dębnie oraz Lucyna Migdał – wicedyrektor Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej. Uczniowie będą teraz otrzymywać po 50 zł co miesiąc przez okres od września 2013 do czerwca 2014 roku.
W tym roku zmieniły się nieco zasady. – Po
raz pierwszy braliśmy pod uwagę tylko wnioski kandydatów, którzy mają miesięczny dochód na osobę w rodzinie mniejszy lub równy
1200 zł netto. – mówi Agnieszka Poliwka-Jeż
– autorka i koordynatorka Funduszu.
Do tej pory przyznano już 101 stypendiów.
W roku szkolnym 2013/2014 do Programu
Stypendialnego „Otwieramy Horyzonty”
wpłynęło 29 wniosków. Wśród kandydatów
było 24 dziewcząt i 5 chłopców. Najwięcej
wniosków napłynęło ze szkoły w Łysej Górze – 9. Osiem wniosków złożyli uczniowie z
Dębna, a po 2 wnioski napłynęły z Woli Dębińskiej, Biadolin Szlacheckich, Porąbki
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1. Kinga Koczwara ......................
2. Gabriela Fitrzyk ......................
3. Anna Mytnik ...........................
4. Piotr Wronkowski ...................
5. Maciej Prokop ........................
6. Aleksandra Smoleñ ................
7. Gabriela Szyd³owska ...............
8. Emilia GliŸdziñska ..................
9. Izabella Morys .......................
10. Micha³ Gurgul .......................
11. Dominika Wo³ek ...................
12. Karolina P³aneta ..................
13. Piotr Bieleñski .....................
14. Aneta Matura .......................
15. Agnieszka Pabian .................
16. Natalia Gagatek ...................
17. Anna B¹czek ........................
18. Karolina Bodzioch ................
19. Karolina Cieœla ....................
20. Oliwia Sztando .....................

88,8 pkt.
80,0 pkt.
79,8 pkt.
78,4 pkt.
76,0 pkt.
75,2 pkt.
73,2 pkt.
72,4 pkt.
72,2 pkt.
71,0 pkt.
69,2 pkt.
65,8 pkt.
63,8 pkt.
62,6 pkt.
62,2 pkt.
61,6 pkt.
61,6 pkt.
61,6 pkt.
59,0 pkt.
59,0 pkt.

Zasady konkursu, w którym udział biorą
uczniowie klas 0-V, są proste. Wystarczy
przynieść do szkoły zdrowe produkty żywnościowe takie jak ciemne pieczywo, warzywa czy nabiał, a potem przygotować kanapkę według własnego pomysłu tak, by już
samym wyglądem zachęcała do jej zjedzenia. Efekty prezentowane są na sali gimnastycznej, a przygotowujący kanapki uczniowie mogą liczyć na nagrody w postaci owocowego jogurtu. Uzupełnieniem tej rywalizacji, która kończy się zjedzeniem kanapek,
jest program „Szkoła w ruchu” polegający
na udziale uczniów w regularnych ćwiczeniach w formie aerobiku.
(p)

Uszewskiej, Niedźwiedzy i Maszkienic. Jeden wniosek złożył uczeń szkoły w Łoniowej. W tegorocznej edycji wnioski złożyło
17 uczniów klasy VI oraz 12 uczniów klasy
V. Najwyższa średnia to 5,9. Najniższa 4,70.
Osiemnaście osób po raz pierwszy korzystało z oferty funduszu, jedenaście zdecydowało się na to po raz kolejny.
(p)
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Œwiêtowanie
w Por¹bce
Uszewskiej
W Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej świętowanie Dnia Komisji Edukacji Narodowej zwanego popularnie Dniem Nauczyciela odbyło się nieco wcześniej,
niżby to wynikało z kalendarza. Tradycyjnie przygotowano część artystyczną, były życzenia i podziękowania. Pierwszoklasiści zostali pełnoprawnymi członkami szkoły po ceremonii pasowania, a po raz pierwszy można było też posłuchać uczniów uruchomionej
w tym roku Szkoły Muzycznej I stopnia.
Zobacz galerię zdjęć.

Pomarañczowe
powitanie
Kolor pomarañczowy dominowa³ podczas powitania jesieni
w przedszkolu w Por¹bce
Uszewskiej. Zmiany w przyrodzie wykorzystano do celów
edukacyjnych, ³¹cz¹c przy tym
przyjemne z po¿ytecznym.
Jesień następująca nieuchronnie
po lecie okazała się dobrą okazją, by
przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę, bawiąc się przy tym jak najlepiej. Powitanie jesieni przybrało w
Porąbce Uszewskiej nazwę Pomarańczowego Dnia Przedszkolaka, w
którym podsumowano konkurs międzygrupowy ,,Cuda i dziwy z owoców i warzyw” .
Wszystkie trzy grupy wcześniej
wykonały kukiełki i cudaki z darów
jesiennej przyrody , potem zorganizowano wystawę tych prac w szatni
tak, aby mogli obejrzeć je rodzice.
Grupa Skrzatów (4-latkowie) wraz
z rodzicami robiła sok owocowy, a
potem odbyła się pomarańczowa zabawa połączona z degustacją soku.
Chętnych do skosztowania nie brakowało, bo po kolejnych zadaniach
pragnienie dało się we znaki. Podsumowanie konkursu wypadło na
tyle dobrze, że każdej z grup można
było wręczyć nagrody książkowe.
(pg)
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Pamiêtaj¹ o austriackich
¿o³nierzach

Edukacja
na S³owacji
W słowackiej Prievidzy odbywało się
czwarte z kolei spotkanie szkół w ramach realizowanego przez Zespół
Szkół w Woli Dębińskiej projektu Comenius - Wielostronne Partnerskie
Projekty Szkół: „Wir wecken Interessen und unterrichten modern”. Była
okazja, by poznać nie tylko metody
nauczania na Słowacji, ale także zobaczyć kilka atrakcyjnych miejsc w kraju naszych południowych sąsiadów.
Szkołę w Woli Dębińskiej reprezentowała tym razem sześcioosobowa delegacja, w
której znalazły się nauczycielki: Barbara
Legutko (koordynator projektu) i Lucyna
Migdał oraz uczennice: Natalia Wójtowicz,
Justyna Kural, Gabriela Reczek i Aneta
Koczwara. Program przygotowany przez
gospodarzy obejmował zajęcia lekcyjne i
warsztatowe, jak również wycieczki. Była
możliwość uczestnictwa w warsztatach ceramicznych, cukierniczych, fotograficznych
i plastycznych (technika qullingu), a także
okazja do bliższego poznania kultury Słowacji. Na trasie wycieczek znalazły się m.in.
Żylina znana z Katedry św. Trójcy, wieś Cicmany, gdzie znajduje się skansen, prezentujący drewnianą zabudowę z końca XVIII
i początku XIX wieku, a także zamieniona
w muzeum kopalnia węgla kamiennego,
warsztat szklarski oraz zamek i zoo w Bojnicach. Była także oficjalna wizyta w Urzędzie Miejskim w Prievidzy, po której został
ślad w postaci wpisu w księdze pamiątkowej.

Zbiorow¹ mogi³ê ¿o³nierzy austriackich
z okresu I wojny œwiatowej znajduj¹c¹
siê na starym cmentarzu parafialnym
na granicy Do³ów i Por¹bki Uszewskiej
uporz¹dkowali uczniowie z Zespo³u
Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej. W opiekê
nad grobem poleg³ych anga¿uj¹ siê ju¿
od lat.
Jesienią porządkują teren wokół mogiły,
a także czyszczą samą mogiłę. Na grobie

zapalają świece i układają kwiaty. A wszystko to w przeświadczeniu, że zmarłym należy się nasza pamięć i szacunek tym bardziej, że – jak w przypadku austriackich
żołnierzy – polegli zostali pochowani z dale
od swoich domów.
W tym roku podobnie jak w latach poprzednich mogiłę odwiedzili nie tylko
uczniowie, ale także nauczyciele oraz szkolny konserwator.
(p)

W Jastwi o tajemnicach Rzeszy
Przypomnijmy, że w projekcie realizowanym w ramach Comeniusa uczestniczy sześć
szkół z różnych krajów europejskich. Korzystają z niego zarówno uczniowie jak i
nauczyciele poznając kulturę innych krajów
i wymieniając się doświadczeniami na temat
metod nauczania.
(g)
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Pisarz Jerzy Rostkowski rozpocz¹³ w Dêbiñskim Kultury w Jastwi nowy cykl spotkañ z ciekawymi ludŸmi. Mieszkaj¹cy obecnie w Tarnowie autor specjalizuje siê w odkrywaniu tajemnic II wojny œwiatowej.
W trakcie październikowego wieczoru
w DCK dyskusja dotyczyła głównie „Pod-

ziemia III Rzeszy” – jednej z najnowszych książek autora. Jerzy Rostkowski
opowiadał o swojej pasji godnej historyka i odpowiadał na pytania uczestników.
Kolekcjonerzy autografów mogli liczyć
na dedykację, a autor chętnie pozował
też do zdjęć z czytelnikami.
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Œwiêtowano odzyskanie niepodleg³oœci
Œwiêto Niepodleg³oœci obchodzono uroczyœcie w szko³ach i przedszkolach na terenie Gminy Dêbno. By³y tradycyjne akademie, pieœni patriotyczne, a w intencji Ojczyzny modlono siê podczas Mszy Œwiêtych. Ni¿ej relacje z niektórych placówek.

Wola Dêbiñska
Uroczysta akademia przygotowana pod
kierunkiem Alicji Zych-Sachy i Agaty Jankowskiej przez uczniów Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej za motyw przewodni miała
hasło: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”. Okolicznościowy montaż słowno – muzyczny wprowadził oglądających w podniosły i uroczysty nastrój. Słowa uczniów przeplatane obrazami prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Renatę Bzdak przypomniały uczestnikom ważne wydarzenia z
historii Polski. Na tle dekoracji z krzyżami
brzozowymi według pomysłu Doroty Batko
recytatorzy przedstawili fakty związane z
odzyskaniem niepodległości. Występujący
wyróżniali się przypiętymi kotylionami w
barwach narodowych. Uroczystości towarzyszyły opracowane przez Elżbietę Regę pieśni patriotyczne śpiewane przez solistów i
chór szkolny oraz utwór instrumentalny na
trąbce. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego zapalili też znicze pod pomnikiem poległych na polu chwały znajdującym się przy drodze krajowej E 40 w Woli
Dębińskiej.

towanym programie nie zabrakło miejsca dla
pieśni „Gaude mater” oraz „Deszcz jesienny”. Uroczystość zakończyła sugestywna
prezentacja tekstu poetyckiego „Jedna jest
Polska” w wykonaniu trzecioklasistów
Edyty Krupińskiej i Sławomira Franczyka,
z której wyłaniało się „aby najdalsze (…)
pokolenia jaśniały dumą swego pochodzenia”.
(jp, gp)

Maszkienice

między państwa zaborcze, strajk dzieci we
Wrześni, a wreszcie także radosne chwile
związane z odzyskaniem wolności.

NiedŸwiedza
Uczczenie 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę po ponad 100 latach niewoli pod zaborami: pruskim, rosyjskim i austriackim rozpoczęło się występem
uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej

14

Przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej im. Jana Pawła II od
lat uroczyście obchodzą Święto Niepodległości”. W trakcie okolicznościowej akademii

dzieci wystąpiły w roli głównej przedstawiając historię rozbiorów Polski i drogę do
odzyskania niepodległości. Była okazja, by
zaprezentować umiejętności recytatorskie,
wokalne i taneczne. Zadbano też o narodowe symbole. Wszystkie dzieci przyszły tego
dnia do przedszkola z kotylionami w barwach narodowych.

Por¹bka Uszewska

tarzu parafialnym tablicy poświęconej
uczestnikom walk sprzed lat odbyła się okolicznościowa akademia.
Wszystko odbywało się zgodnie z ceremoniałem właściwym świętu narodowemu.
Najpierw odśpiewano hymn państwowy, potem poczty sztandarowe, uczniowie i nauczyciele oraz towarzysząca im sołtys Dołów Teresa Kutek zgromadzili się przy tablicy upamiętniającej tych, którzy zginęli za
Ojczyznę. Wspominano ich w Apelu Poległych odczytanym przez Julię Pabijan i Marcina Pabiana oraz w poezji. Wiersze, w których wspominano przodków walczących o
niepodległość Ojczyzny, recytowały gimnazjalistki z klasy I a Anna Czeska, Gabriela
Hojnowska i Agnieszka Pabian. W przygo-

Wola Dêbiñska - przedszkole

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Maszkienicach świętowano pod hasłem: „Do
niepodległości…”. Piąto– i szóstoklasiści pod
opieką nauczyciela historii Leszka Malinowskiego przypomnieli uczniom bolesne chwile
z dziejów naszej ojczyzny, której nie było na
mapie Europy przez dziesiątki lat. Patriotyczne pieśni przeplatały sugestywne sceny
przedstawiające np. moment podziału Polski

(lm)

Hołd krajanom, którzy zginęli w obronie
Ojczyzny podczas i II wojny światowej oddali uczniowie Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej. Przy znajdującej się na cmen-

hołd poległym, składając kwiaty i zapalając
znicze. Na zakończenie uroczystości grupa
Niedźwiedzoki dała koncert pieśni patriotycznych.

£oniowa - przedszkole
„Polska - nasza Ojczyzna” - pod takim
hasłem przedszkolaki z Łoniowej świętowały w tym roku kolejną rocznicę odzyskania
niepodległości. Organizacja obchodów święta narodowego to już w tym przedszkolu
dłuższa tradycja.
Od kilku lat dzieci zapraszają swoich rodziców, aby wspólnie z nimi zamanifestować radość z tego, że żyją w wolnym kraju.
Nie inaczej było także tym razem. Mali aktorzy ubrani w krakowskie stroje zaprezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne
wierszem i piosenką opowiadając historię
Polski. Pamiętały przy tym także o swojej
małej ojczyźnie – Łoniowej. A w finale nie
zbrakło krakowiaka.
(n)

w Niedźwiedzy w miejscowym kościele parafialnym. Przygotowano montaż słowno –
muzyczny poświęcony pamięci poległych za
Ojczyznę w czasie powstań narodowych, a
szczególnie w czasie I wojny światowej. Następnie odbyła się Msza Święta, odczytanie
nazwisk poległych mieszkańców Niedźwiedzy, różaniec oraz przemarsz pod Krzyż Nieznanego Żołnierza, gdzie wspólnie oddano

¯ycie Gminy Dêbno, listopad - grudzieñ 2013

www.gminadebno.pl

Na sygnale

bezpieczeñstwo

Zignorowa³ zakaz
W Sufczynie pod koniec września na drodze krajowej nr 4 policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej kierującego volkswagenem golfem. Jak się okazało mężczyzna
za kierownicą siedzieć nie powinien, bo
miał aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz pewnie prędko anulowania zakazu się nie doczeka.
Podobny los czeka pewnie kierowcę zatrzymanego mniej więcej w tym samym
okresie w Dębnie. Tym razem kierujący
oplem prowadził samochód, mimo że miał
cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Policjanci zatrzymali mężczyźnie
prawo jazdy, które kierujący przedstawił
w trakcie kontroli.

Nie dajmy siê oszukaæ!
Br zeska policja zwraca uwagê na
wiêksz¹ aktywnoœæ oszustów i z³odziei
na terenie naszego powiatu. Ofiarami
padaj¹ czêsto osoby starsze i samotnie zamieszkuj¹ce. Sprawcy dzia³aj¹ w
sposób dobrze znany policji, oferuj¹ us³ugi lub coœ do sprzeda¿y. Czêsto po przekroczeniu progu mieszkania lub domu
wykorzystuj¹ ludzk¹ nieuwagê i roztargnienie. Pokrzywdzeni trac¹ wówczas
nierzadko ca³e swoje oszczêdnoœci.
Policjanci apelują, aby zachować daleko
posuniętą ostrożność, zanim do swojego
domu wpuścimy osoby nieznajome. Postarajmy się w obecności nieznajomych nie po-

kazywać miejsc, gdzie przetrzymujemy gotówkę. Pamiętajmy o zabezpieczeniu naszych domów i zamknijmy drzwi, nawet
wtedy, gdy na chwilę wychodzimy z domu.
Często zdarza się, że klucze pozostawiamy
pod wycieraczką czy doniczką, co tylko ułatwia przestępcom dostęp do naszych mieszkań i domów. Tymczasem działania zapobiegawcze mogą nas ustrzec przed utratą
dorobku życia. Warto uczulić naszych bliskich, a w szczególności osoby starsze i samotnie zamieszkujące, aby byli ostrożni w
kontaktach z obcymi. Jeśli mamy wątpliwości co do uczciwości „odwiedzających” skontaktujmy się z policją.
(kp)

Uszkodzi³ barierê
Z końcem września w godzinach rannych
w miejscowości Jastew kierujący mercedesem zjechał na chodnik, uszkadzając
przy tym barierę ochronną. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym.

Kradli z³om

Pijañstwo na
drogach

Dobra praca brzeskich kryminalnych doprowadzi³a do zatrzymania dwóch mieszkañców powiatu brzeskiego. Zatrzymani maj¹ na swoim koncie liczne w³amania i kradzie¿e elementów metalowych.

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie
miał kierujący land roverem, którego stan
trzeźwości zbadali policjanci 13 października o godz. 12.10 w Woli Dębińskiej. Dodatkowo okazało się, że 37-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez służbę celną w związku z przewożeniem nielegalnego tytoniu.

Matki pod wp³ywem
Niecałe 2,5 promila alkoholu w organizmie miała 27-letnia kobieta, która opiekowała się swoim 3-miesięcznym synkiem.
Niemowlę trafiło do szpitala, a matka po
wytrzeźwieniu nie uniknęła spotkania ze
stróżami prawa.
Nie był to jedyny tego typu przypadek na
terenie gminy w okresie ostatnich dwóch
miesięcy. Podobne zgłoszenie dotarło do
policji piątego października. Dyżurny brzeskiej komendy otrzymał wówczas informację o nietrzeźwej matce opiekującej się swoim dzieckiem. Kiedy funkcjonariusze weszli do jednego z domów na terenie Gminy
Dębno zastali w nim 48-letnią kobietę i jej
3-miesięcznego wnuka. Mundurowi od kobiety wyczuli wyraźną woń alkoholu. Badanie wykazało, że miała promil alkoholu
w organizmie. Sama matka chłopca, która
zostawiła go na chwilę pod opieką babci,
miała prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze natychmiast wezwali karetkę pogotowia, która zabrała
chłopca do szpitala. Materiały dotyczące
interwencji trafiły do Sądu Rodzinnego.
(kp)

www.gminadebno.pl

Od lutego br. kryminalni intensywnie pracowali nad sprawą kradzieży elementów
metalowych na terenie gminy Dębno. Dzięki dobremu rozpoznaniu, policjanci wytypowali sprawców, którzy trudnili się kradzieżami złomu. Sprawcy kradli m.in. silniki elektryczne, ocynkowaną siatkę ogrodzeniową,
fragmenty metalowych schodów, druty, pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Jak ustalili funkcjonariusze, w trakcie jednego z takich „skoków” złodzieje potrafili wynieść
nawet 150 kg metalu. Skradzione przedmioty trafiały do punktu skupu złomu. Straty,
jakie zostały oszacowane w wyniku ich dzia-

łalności przestępczej sięgają ponad 4 tysięcy
złotych. Mężczyźni, obaj w wieku 20-lat,
usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem. Przestępstwo to jest zagrożone karą
pozbawienia wolności do lat 10.
(kp)

Pamiêtajmy o bezdomnych
Jesienne ch³ody i zbli¿aj¹ca siê zima to
okres szczególnie niebezpieczny dla
osób samotnych, w podesz³ym wieku
lub bezdomnych. Reagujmy, kiedy widzimy, ¿e te osoby potrzebuj¹ naszej pomocy. Czasami jeden telefon mo¿e uratowaæ ludzkie ¿ycie.
Trudne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury powietrza często są
przyczyną wychłodzenia organizmu. Szczególnie zagrożone są osoby bezdomne, samotne oraz w podeszłym wieku. Policjanci
monitorują, czy osoby te nie potrzebują
pomocy z zewnątrz. Funkcjonariusze kontrolują między innymi klatki schodowe, piwnice, działkowe altanki, oraz bunkry – czyli
miejsca gdzie najczęściej koczują bezdomni. Osoby potrzebujące dowiedzą się od

mundurowych, gdzie mogą przenocować i
zjeść ciepły posiłek. Szczególną uwagę policja będzie zwracać na osoby nietrzeźwe
przebywające na powietrzu (śpiące na ławkach, leżące na chodniku czy przystanku
autobusowym), zwłaszcza w mroźne dni.
Gwałtowny spadek temperatury zwiększa
u takich osób zagrożenie wychłodzeniem
organizmu. Warto podkreślić, że podobne
akcje w okresie zimowym mają miejsce co
roku. Bezdomni, którzy potrzebują pomocy powinni się zgłaszać do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Z kolei
mieszkańcy widzący takie osoby nie powinni
przechodzić obok nich obojętnie. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 997.
Niejednokrotnie taka reakcja może tym
osobom uratować życie.
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Historia OSP w Dêbnie

temat numeru
1913 – powstaje dru¿yna ratowniczej Stra¿y
Po¿arnej w Dêbnie

Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej obchodzi³a 100 rocznicê utwor

Maj 1914 - po przeszkoleniu w Stowarzyszeniu Florianka w Krakowie komendantem zostaje druh Józef Sacha. Pierwszym sprzêtem
do gaszenia po¿arów by³a austriacka rêczna
sikawka, a w okresie miêdzywojennym podstawowym œrodkiem lokomocji by³ wóz konny
przystosowany do przewozu pompy rêcznej,
beczki z wod¹ oraz stra¿aków.

Wielki jubileus

1939 - tu¿ przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej na dzia³ce podarowanej przez Genowefê i Jana Biliñskich rozpoczyna siê budowa
remizy stra¿ackiej. Prace trwa³y mimo zawieruchy wojennej i 1945 – fina³ prac przy budowie remizy. Kierowali nimi: prezes W³adys³aw
Hebda i komendant Józef Sacha.
1946 – jednostka otrzymuje motopompê spalinow¹ DKW
okres powojenny – stra¿ pomaga przy elektryfikacji wsi oraz przy budowie szko³y tysi¹clatki

Sto lat ma jednostka OSP w Dêbnie.
W jubileuszowym œwiêtowaniu, które
odby³o siê pod koniec wrzeœnia,
uczestniczyli druhowie, zaproszeni
goœcie oraz mieszkañcy. Wspomnienia
z uroczystoœci bêd¹ tym przyjemniejsze, ¿e dla jubilatki by³y tak¿e prezenty.
Strażacy świętowanie rozpoczęli tradycyjnie od Mszy św. w kościele parafialnym w
Dębnie odprawionej w intencji druhów. Potem wszyscy przeszli pod remizę, gdzie odbywała się oficjalna część obchodów. Nie
można było nie trafić na miejsce uroczysto-

lata 60. XX wieku - jednostka zdobywa czo³owe miejsca w zawodach po¿arniczych
1967 - jednostka dysponuje otrzymanym z
demobilu samochodem terenowym marki Dodge i motopomp¹ PO3.
1967 - nowy zarz¹d jednostki pod kierownictwem Jana Jakubasa i Mariana Migda³a; utworzenie pierwszej sekcji ¿eñskiej, która od
pocz¹tku osi¹ga sukcesy w dzia³alnoœci spo³ecznej i wspó³zawodnictwie sportowym.
1972 – 1976 - druhna Halina Szafrañska
jest cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
OSP.
1976 – inicjatywa budowy nowej remizy
1978 - rozpoczêcie prac przy budowie nowej
remizy
1981 - dru¿yna harcersko-po¿arnicza pod kierownictwem komendanta Mariana Migda³a
zdobywa Mistrzostwo Polski podczas zawodów w Rudzie Œl¹skiej
1985 - nowa remiza zostaje oddana do u¿ytku
1986 - Komenda Rejonowa Stra¿y Po¿arnej w
Brzesku przekazuje jednostce samochód po¿arniczy Star 244
1990 - OSP w Dêbnie poœwiêca ufundowany
przez mieszkañców sztandar, a Zarz¹d Wojewódzki dekoruje go Z³otym Medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa
luty 1995 - decyzj¹ Komendanta G³ównego
OSP w Dêbnie zosta³a w³¹czona w struktury
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego
2002 - dziêki œrodkom z bud¿etu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska zostaje zakupiony i przekazany jednostce samochód ratownictwa technicznego Fiat Ducato
2010 – dziêki staraniom w³adz samorz¹dowych jednostka otrzymuje samochód gaœniczy jelcz przekazany przez Komendê Wojewódzk¹ PSP
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ści, bo o jubileuszu informował napis
na widocznym z daleka banerze
umieszczonym na frontowej ścianie
budynku remizy. Obok druhów z jednostki OSP w Dębnie na placu przed
remizą ustawiły się poczty sztandarowe i delegacje także wielu innych
jednostek z Gminy Dębno. Z zaproszenia skorzystali także strażacy
spoza gminy z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Kryg. Jubileuszowemu
ceremoniałowi uczyniono zadość,
śpiewając hymn państwowy i wciągając flagę państwową na maszt.
Teraz prezes jednostki Łukasz
Curyło mógł już przypomnieć uczestnikom uroczystego apelu stuletnią
historię jednostki, w której swoją
obecność zaznaczyło kilka pokoleń
druhów. Często służyły w niej niemal całe rodziny, a w akcjach bojowych brali udział ojcowie i synowie.
Od wielu lat w szeregach OSP Dębno służą także kobiety, idąc niejednokrotnie w ślad za swoimi ojcami
czy braćmi. W ciągu 100 lat zmieniali
się nie tylko ludzie, ale także wyposażenia. O ile inicjatorzy powołania

www.gminadebno.pl

temat numeru

tworzenia

Powiedzieli:
Ryszard O¿óg, wicestarosta powiatu
brzeskiego

sz w Dêbnie!
jednostki musieli radzić sobie mając do dyspozycji jedynie ręczną sikawkę, to dzisiaj
strażacy z Dębna dysponują już nowoczesnymi samochodami. Nie wszystkim było
dane doczekać tej chwili, ale wszyscy w pamięci jednostki pozostają na zawsze. - Druhny, druhowie, zaproszeni goście! Pozwólcie,
że minutą ciszy przy dźwięku syreny uczcimy pamięć wszystkich tych strażaków, którzy pracując Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek tworzyli historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie, a którym nie dane
było doczekać tej uroczystej chwili! – proponował prezes Curyło.
Potem był czas na wyrazy uznania wobec
tych, którzy straży wciąż oddają swoją wiedzę i umiejętności. Resortowe odznaczenia
odebrało kilkudziesięciu strażaków. Przedstawiciel władz OSP, straży zawodowej i
Gminy Dębno uhonorowali druhów złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami, a także odznaczeniem „Strażak wzorowy” oraz
wyróżnieniami za wysługę lat. Poświęcono i
odsłonięto też tablicę upamiętniającą jubileusz, którą wmurowano we frontową ścianę budynku remizy.
Zaproszeni goście mieli dla strażaków nie
tylko życzenia, ale także prezenty. Wicestarosta brzeski Ryszard Ożóg przyniósł ze
sobą czek na 3 tys. zł, Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno miał czek na 5 tys. zł, a Dariusz Pęcak, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku przywiózł zestaw
do zabezpieczania terenu na okoliczność interwencji straży.
Niespodziankę dla strażaków mieli także
przedstawiciele najmłodszego pokolenia ze
Szkoły Podstawowej w Dębnie. Dla jubilatów przygotowali specjalny program, który
można było obejrzeć już po części oficjalnej.
Sądząc z reakcji, bardzo przypadł on druhom do gustu.

Sto lat to jest taki okres, który nas
sentymentalnie nastraja i czujemy się
skłonni do refleksji. (..) Budowa tej
remizy z pewnością utkwiła w waszej
pamięci. Jestem przekonany, że ci, którzy
przyczynili się do tego, żeby on powstał są
w tej chwili z tego dumni. Chciałbym
wam pogratulować osiągnięć, jakie macie
jako jednostka. Jestem przekonany, że
również w przyszłości będziecie mieli
niejednokrotnie okazję wykazywać się
inicjatywą i pomocą w różnych sytuacjach. Strażacy to zawsze są ludzie, na
których możemy liczyć. W całym powiecie
brzeskim jesteście rzeczywiście awangardą

Bryg. Dariusz Pêcak, komendant
powiatowy PSP w Brzesku
Składam serdeczne gratulacje z powodu
jubileuszu. Sto lat to szmat czasu, a tę
historię tworzyli ludzie. (…)Wszystkich,
którzy angażują się w prace tej jednostki,
dziękuję za gotowość bojową, za niesienie
pomocy wszystkim potrzebującym.
Gratuluję też wszystkim wyróżnionym
i odznaczonym. (..) Oby ten jubileusz był
motywacją i zachętą do kolejnych lat
służby.

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Jestem bardzo dumny z jednostki, której
od niedawna jestem także członkiem.
Obok życzeń chcę także podziękować za
rzetelną pracę. Zwłaszcza w ostatnich
latach i miesiącach wykazaliście niezwykłą dbałość o swój budynek. Włożyliście tu tyle pracy, że czasami trudno
uwierzyć, że jest to ten sam obiekt. (…) Te
prace odbywały się po waszych normalnych zajęciach. Wieczorami, nocami
czasami przejeżdżałem tędy i widziałem,
że święciło się do późnej nocy, a druhowie ciężko pracowali. Wymagało to
szczególnego wysiłku, bo równocześnie
byliście zawsze do dyspozycji wszędzie
tam, gdzie was potrzebowano.

(pg)

Odznaczenia
Z³oty Medal za Zas³ugi dla po¿arnictwa: Józef Imio³o, Pawe³ P³aneta, Krzysztof Biliñski.
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa: Adam Kubala, Krzysztof Bryl, Krzysztof Oæwieja,
Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa: Micha³ Wêgrzyn, £ukasz Rojek, Florian Nowak,
Piotr Cury³o, Maksymilian Imio³o, Dominik Jakubas, Szymon P³aneta.
Odznaka „Stra¿ak Wzorowy”: Aleksandra P³aneta, Aneta Kawa, Karolina Koczwara, Karolina
Imio³o, Paulina, Imio³o, Piotr Pary³o, Kamil K³usek, Kazimierz Koczwara, Karol Migda³, Krzysztof Rojek, Bart³omiej Migda³.
Odznaka za wys³ugê 50 lat: Marian Migda³, Micha³ Jurek, Roman Oæwieja, Jan Sacha, Józef
Pabian.
Odznaka za wys³ugê 45 lat: Józef PowroŸnik, Antoni Biliñski, Józef Imio³o, Stanis³aw PowroŸnik
Odznaka za wys³ugê 40 lat: Jan Ko³odziej, Józef Jakubas, Alojzy Sowa, Jan P³aneta,
Odznaka za wys³ugê 35 lat: Zbigniew Migda³
Odznaka za wys³ugê 30 lat: Maria Biliñska, Stanis³aw Kraj
Odznaka za wys³ugê 25 lat: Ryszard Sowa
Odznaka za wys³ugê 20 lat: Antoni Stê¿owski
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RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowywana w oparciu
o dane statystyczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
Gminy Dêbno
i obejmuje
okres od
11 wrzeœnia
do 10 listopada 2013 r.

1.

J. Sa³yga „Chustka”

2.

E. Alexander „Dowód”. Prawdziwa
historia neurochirurga, który przekroczy³ granicê œmierci i odkry³
Niebo

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na podstawie liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
w okresie ostanich dwóch miesiêcy.
Julka Górska - Wola Dêbiñska
Jolanta Pierz - £oniowa

3.

M. Kindziuk „Matka papie¿a”. Poruszaj¹ca opowieœæ o Emilii Wojty³owej

Kazimierz Mleczko - Por¹bka Uszewska
Bernadeta Malec - £ysa Góra
Kinga Tobo³a - Por¹bka Uszewska

4.

D. Brown „Inferno”

Katarzyna Osmêda - Por¹bka Uszewska

5.

J. Wieliczka- Szarkowa „Wo³yñ we
krwi 1943”

Lidia Szczecina - Por¹bka Uszewska
Anna Partyka - Por¹bka Uszewska

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej
W. Myśliwski

Ostatnie rozdanie

Z. Miłoszewski

Każda nowa książka Wiesława Myśliwskiego jest wydarzeniem. Wydarzeniem
literackim, kulturalnym. Jest to najwybitniejsza książka nie tylko tego roku,
ale w ogóle ostatnich lat. Proza gęsta,
metaforyczna, pokazuje ulotność rzeczy
pozornie ważnych. Książka weryfikująca wartości, mierząca się z losem.

Bezcenny
Powieść „Bezcenny” to thirller napisany z prawdziwie amerykańskim
oddechem. Jednocześnie książka
erudycyjna, wprowadzająca czytelnika w świat malarstwa i sztuki.

M. Krajewski

Erynie
Autor bestsellerowych kryminałów
na tropie największej tajemnicy XX
wieku!
1945. Niemcy przegrywają wojnę,
każdy myśli tylko o sobie. Generalny
Gubernator Hans Frank ukrywa najcenniejsze łupy, a wraz z nimi bezcenny sekret, który ma zapewnić mu
nietykalność po wojnie. Skarb ginie
bez śladu w tajemniczych okolicznościach.
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M.Mortka

Tappi z szepczącego
lasu /cała seria Przygód
Tappiego/
W pięknym, magicznym Szepczącym
Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjaciół, równie magicznych jak on. Jest renifer Chichotek i kruk
Paplak, myśliwy Haste i kowal Sigurd,
są Elfy i pradawne duchy lasu – Dziadek
Wodospad, Dąb Starodziej…

www.gminadebno.pl
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Matka Boska
Dobra Pasterka

W muzealnych zbiorach na ekspozycji w Zamku w Dêbnie znajduje siê
medalion wykonany z muszli per³owej.
Zamyka go srebrna, g³adka oprawa zakoñczona koluchem u³atwiaj¹cym noszenie np. na ³añcuchu b¹dŸ rzemyku.
W ca³oœci pokryty jest delikatn¹ reliefow¹ p³askorzeŸb¹ przedstawiaj¹c¹ scenê pastersk¹. W czêœci œrodkowej medalionu widoczna jest siedz¹ca postaæ
w otoczeniu owiec, w tle zarys architektury miasta z okalaj¹cymi go murami i bramami. Zachowa³y siê te¿ œlady
barwnej malatury widoczne na stroju
g³ównej postaci, na roœlinnoœci, a najwyraŸniej na szlaku ze stylizowanych liœci, który obiega niemal ca³oœæ kompozycji. Jedynie w górnej partii medalionu
brak tego motywu, gdy¿ pojawia siê tam
³aciñska sentencja, której wszystkie
s³owa razem pisane namalowano farb¹
o ceglastej barwie. Brzmi ona nastêpuj¹co: SUB TUMM PERSIDIUM CONFUCIMUS STA DEI CE…( tzn. pod Twoj¹
obronê uciekamy siê œwiêta Bo¿a Rodzicielko)
Umieszczony na odwrocie muszli
napis: Z pokoju sypialnego Wujcia
Romana w Sławucie – Le Bon Pasteur z Jerozolimy został wykonany ręką księżnej Konstancji Sanguszkowej (1864 - 1946), ostatniej
pani na Gumniskach i sugeruje on,
iż chodzi tu o przedstawienie Dobrego Pasterza. Jest to jednak myląca sugestia. Przyglądając się bliżej tej scenie, a zwłaszcza głównej
postaci, dostrzegamy wyraźnie sylwetkę kobiecą z długimi, rozpuszczonymi włosami, w charakterystycznym pasterskim stroju, takim, jakie nosiły pasterki w XVIII i XIX wieku, zwłaszcza na
terenie Hiszpanii i Portugalii, za czym w
szczególny sposób przemawia charakterystyczne nakrycie głowy – kapelusz z dużym rondem. Natomiast tłumaczenie
łacińskiej sentencji wskazuje na pierwsze słowa błagalnej modlitwy kierowanej
do Maryi: Pod Twoją obronę uciekamy się
Święta Boże Rodzicielko. Pozwala to nam
przypuszczać, iż postać kobieca w otoczeniu owiec to Matka Boska przedstawiona
tutaj jako Pasterka. Nie chodzi więc, o
Dobrego Pasterza, ale o Matkę Boską
Dobrą Pasterkę.
W sztuce chrześcijańskiej taki motyw
ikonograficzny pojawia się na początku
XVIII wieku. Dzieje się to za sprawą pewnego zakonnika o imieniu Izydor, który
należał do hiszpańskiego zakonu kapucy-
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nów. Pewnej nocy podczas modlitewnych
medytacji miał widzenie. Zobaczył Matkę
Boską ubraną w strój, jaki noszą ubogie
dziewczęta zajmujące się wypasem owiec.
Była to prosta, długa czerwona suknia,
rodzaj tuniki, na ramionach biały kożuch
sięgający do kolan, przepasany pod biustem rzemiennym pasem. Na jednym z
ramion widoczny był zarzucony niebieski
płaszcz. W lewej ręce Matka Boska trzymała pasterską laskę, a prawa jej dłoń
spoczywała na głowie baranka, natomiast
pozostałe owce otaczały ją, gromadząc się
u jej stóp i tworząc stado. Scena ta miała
miejsce w cieniu rozłożystego drzewa, a jej
centrum wypełniała sylwetka siedzącej na skale
Dobrej Pasterki.

Brat
Izydor postanowił zamówić właśnie
taki obraz u artysty Miguela Alonso de
Towar (1678-1758) przekazując mu
wszystkie najdrobniejsze szczegóły i uwagi dotyczące swojej wizji. Obraz, który
wtedy powstał dał początek nowemu ikonograficznemu przedstawieniu Matki Boskiej Dobrej Pasterki. Takie ujęcie ikonograficzne wizerunku Matki Boskiej było
później inspiracją dla wielu artystów, którzy w różnych technikach plastycznych
realizowali liczne zamówienia. Zapoczątkowane w Sewilli przez kapucyna Izydora nabożeństwa ku czci Matki Boskiej
Dobrej Pasterki dały początek nowemu
kultowi. W kilka lat później według jego

wizji wykonano także słynną rzeźbę naturalnej wielkości, która noszona jest podczas uroczystych procesji ulicami Sewilli.
Dzięki kapucynom kult ten rozszerzał się
na całą Andaluzję, a później także na kraje
Ameryki Łacińskiej, gdzie kapucyni prowadzili swoją działalność misyjną. W 1932
roku Matkę Bożą Dobrą Pasterkę ogłoszono patronką misji prowadzonych przez
hiszpańskich kapucynów. Pod jej wezwaniem wzniesiono w Hiszpanii wiele kościołów i kaplic (w Barcelonie, Sewilli,
Leone), także w Irlandii, Chile, Peru,
Wenezueli, Kanadzie.
Omawiany wyżej medalion musiał mieć
dla Romana Sanguszko - „Sybiraka”(1800-1881) wyjątkowe znaczenie,
skoro księżna Konstancja opisując go,
zaznaczyła, iż znajdował się w „pokoju sypialnym wujcia Romana w
Sławuciu”. Ona też, w drugiej części wykonanego
własnoręcznie przez
siebie krótkiego
opisu, sugeruje, że został
przywieziony
z Jerozolimy
–
„ Le bon
Pasteur z
Jerozolimy”. Nie posiadamy innych
dokładniejszych informacji, poza
tym odręcznym
zapisem mówiących
o tym, w jaki sposób i
gdzie konkretnie Książe Roman Sanguszko
nabył wspominany medalionu. Można więc snuć różne
przypuszczenia, m. in. takie, iż
jest to dar, pamiątka przekazana przez
spotkanego podczas podróży jakiegoś
pielgrzyma, który podobnie jak Książe
Roman pielgrzymował do Ziemi Świętej
i dzielił z nim trudy podróży… Ów medalion Książe mógł także sam zakupić
np.: jeszcze w Rzymie, przed udaniem
się w podróż do Ziemi Świętej, wszak i
tam kult Matki Bożej Dobrej Pasterki
był mocno rozwinięty… Jedno jest pewne, iż z tą pamiątką wiąże się jakieś bardzo ważne wspomnienie, wyjątkowe,
osobiste przeżycie Księcia Romana –
„Sybiraka”.
Jolanta Januś
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Indyjski wieczór
w Dêbnie
Ponad 200 osób uczestniczy³o w kolejnym spotkaniu z cyklu „Spotkañ przy
Napojach” odbywaj¹cym siê w zamku w Dêbnie 13 paŸdziernika br. By³o
to ju¿ trzecie spotkanie w ramach projektu „Rodzime krajobrazy, egzotyczne
pejza¿e”, realizowanego przy wsparciu
finansowym Starostwa Powiatowego
w Brzesku i Gminy Dêbno.
Ideą tegorocznego projektu jest przybliżanie innych kultur w zderzeniu z rodzimą twórczością. Podczas Jesiennych
Spotkań przy Herbacie prezentowano
odległą i egzotyczną kulturę Indii. Gościem specjalnym tego wieczoru był pochodzący z Indii Shivakumar Shekar, który przez ponad 20 lat pracował jako przewodnik dla obcokrajowców m. in. w Centrum Archeologicznym w Hampi, indyj-
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skim mieście założonym w 1336 r., a którego ruiny dawnych świątyń zostały w
1986 roku wpisane na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO. Shekar
pracował także jako przewodnik w Karnataca. Jest autorem kilku publikacji,
skryptów dla studentów Uniwersytetu w
Bangalore z zakresu zarządzania w turystyce. Posiada certyfikat znajomości indyjskiego dziedzictwa kulturowego wydany przez UNESCO, Ministerstwo Turystyki oraz Departament Turystyki w Karnatace. Obecnie mieszka w Polsce, w
Brzesku. Podczas prawie godzinnej prezentacji przybliżał nam bogate dziedzictwo kulturowe Indii (historię i geografię,
religię, filozofię, kulturę, kuchnię….).
Mimo iż w Polsce mieszka dopiero od 1,5
roku, z zawiłościami języka polskiego radził sobie dobrze. Publiczność zgromadzo-
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na w zamku potrafiła to docenić, nagradzając jego wypowiedzi wielokrotnie oklaskami.
W jesiennym spotkaniu wzięła udział
także Magdalena Niernsee – absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom na Wydziale Grafiki), która
ukończyła również prestiżową Wyższą
Szkołę Tańca Kathak, Kathak Kendra w
New Delhi. Jest jedną z trzech fundatorek Fundacji ArtIndialog promującej artystów indyjskich w Polsce i otwierającej
drogę do dialogu międzykulturowego. Posiada wieloletnią praktykę pedagogiczną
i sceniczną, prowadzi warsztaty i lekcje w
zakresie tańca indyjskiego, którego bogate walory zaprezentowała dębińskiej publiczności. Tańcom towarzyszył pokaz slajdów. Zainteresowani mogli nawet od razu
odbyć krótki kurs nauki tańca indyjskiego, w którym najpilniejszymi uczniami
okazali się najmłodsi uczestnicy – spora
grupka dzieci, które wdzięcznie i z gracją
naśladowały swoją nauczycielkę.
Ostatnim punktem spotkania było
otwarcie wystawy fotograficznej „Mera
Bharat”, której autorką jest Małgorzata
Duśko-Shekar – plastyk, konserwator
zabytków, artysta fotograf. Jest też założycielką Bocheńskiego Towarzystwa
Fotograficznego, jako fotoreporter współpracowała z tygodnikiem Temi. Fotografuje i wystawia swoje prace od 2003 roku.
Tematem przewodnim jej prac jest człowiek, bo jak mówi autorka, w każdym jest
coś, co popycha do działania, coś głębszego, coś, co można na chwilę skraść i utrwalić na papierze fotograficznym. Dużo podróżuje, poznaje różne kraje, ich obyczaje,
kulturę… Jej wrażenia z podróży do Indii
uchwycone w kadrze aparatu fotograficznego, możemy oglądać na wystawie „Mera
Bharat – osobisty obraz Indii w obiektywie” do 17 listopada br. w Muzeum Zamek w Dębnie. Dopełnieniem indyjskich
klimatów podczas Jesiennych Spotkań
przy Herbacie była filiżanka aromatycznej herbaty indyjskiej - caj masala.
(j)
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Rozmowa z trenerem Or³a Dêbno, Paw³em Bernadym

Runda na cztery z plusem
- Je¿eli mia³by Pan wystawiæ swojej dru¿ynie
ocenê za tê rundê wed³ug skali szkolnej, jaka
by³aby to nota?
- Myœlê, ¿e solidna czwórka, mo¿e nawet z
plusem. Po ostatnim, przegranym przez nas
niestety meczu z Ciê¿kowiank¹ Ciê¿kowice,
mówiliœmy w szatni, ¿e gdyby nie ta pora¿ka,
to rundê tê oceniæ mo¿na by by³o na minus
piêæ, bo zdobylibyœmy blisko trzydzieœci punktów.
- Ten dorobek móg³ byæ jeszcze wiêkszy, gdyby nie kilka spotkañ, w których punkty straciliœcie doœæ niespodziewanie...
- To prawda, bardzo s³abo zagraliœmy na przyk³ad z Ikarem Odporyszów. Nic nie usprawiedliwia naszej pora¿ki w tym spotkaniu; nawet gdybyœmy go zremisowali, to oznacza³oby to dla nas stratê punktów. Je¿eli chodzi o
przegran¹ z GKS-em Drwinia to mecz ten u³o¿y³ siê dla nas bardzo Ÿle, nie minê³o dziesiêæ minut i przegrywaliœmy 0-2. Potem by³o
ju¿ trudno siê odegraæ, tym bardziej ¿e Drwinia to naprawdê niez³y zespó³. Mogliœmy te¿
z pewnoœci¹ pokusiæ siê o wygran¹ w Niedomicach, remis w tym meczu uwa¿am jednak
za sprawiedliwy, tym bardziej, ¿e Unia gra
naprawdê niez³¹ pi³kê, co pokaza³a zreszt¹
w koñcówce rundy.
- Który mecz uwa¿a Pan w takim razie za
najlepszy w Waszym wykonaniu?
- Patrz¹c jedynie na wyniki, mo¿na za taki
uznaæ pojedynek z KS US Œmigno, wygrany
przez nas 8-2. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e
goœcie przyjechali do Dêbna bez bramkarza,
tak¿e o wygran¹ by³o nam ³atwiej. Jeœli wiêc
mia³bym wskazaæ na najlepszy nasz wystêp,
to by³aby to druga po³owa spotkania z Victori¹ Koszyce Ma³e, w której zdominowaliœmy
wydarzenia na boisku, z nawi¹zk¹ odrabiaj¹c straty z pierwszej po³owy. Bardzo dobrze,

dok³adnie tak jak zaplanowaliœmy przed meczem, zagraliœmy równie¿ na inauguracjê z
Olimpi¹ Wojnicz.
- Chcia³bym teraz prosiæ o krótk¹ charakterystykê poszczególnych formacji Or³a.
- Zacznê od bramkarzy. Pawe³ Urbañski nieŸle spisuje siê na linii bramkowej, czasem
gra jednak nerwowo na przedpolu, co przek³ada siê na ner wow¹ grê defensywy. Z kolei Pawe³ Hebda jest czasami zbyt spokojny. Gdyby z nich dwóch stworzyæ jednego
zawodnika, by³by to bardzo dobr y - przynajmniej na miarê pi¹tej ligi - bramkarz. Liniê
obrony w wiêkszoœci spotkañ scharakter yzowaæ mo¿na jako mieszankê doœwiadczenia (Mateusz Gurgul, Jakub Wolnik) i m³odoœci. Nie licz¹c meczu z Dr wini¹ nasi
obroñcy dobrze siê ustawiali, choæ mogliby byæ trochê szybsi. Je¿eli chodzi o pomoc, brakuje nam œrodkowego rozgr ywaj¹cego. Mam w sk³adzie dobr ych ch³opaków
do rozbijania ataków, potrzeba nam natomiast kogoœ do rozgr ywania. W ataku bardzo dobr¹ rundê mia³ Kuba Ogar, mimo ¿e
ze wzglêdów na obowi¹zki zawodowe, z treningami bywa³o u niego ró¿nie. S³absze wystêpy przytrafia³y mu siê jedynie wtedy, gdy
s³abiej gra³a ca³a dru¿yna. Na dobr¹ sprawê, czêsto by³ on jedynym naszym napastnikiem, gdy¿ Piotrek Œlusarczyk gra³ ma³o,
a Kuba Kumorek czêsto wystêpowaæ musia³ na lewym skrzydle.
- Znamy ju¿ Pana opiniê o poszczególnych
formacjach. Kogo mo¿e Pan natomiast wyró¿niæ indywidualnie?
- Oprócz wspomnianego ju¿ Kuby Ogara, na
pewno na s³owa uznania zas³u¿y³ Mateusz
Gurgul, który jeœli jest skoncentrowany, to
jest trudny do przejœcia na œrodku obrony.
Wyró¿ni³bym tak¿e prawego pomocnika, Ma-

teusza Rylewicza, który podobnie jak Kuba
Ogar równie¿ nie trenowa³ jednak regularnie.
- Na pó³metku zajmujecie wysokie czwarte
miejsce. Czy w zwi¹zku z tym przymierzacie
siê do powrotu do czwartej ligi?
- Podchodzimy do tego tematu bardzo spokojnie, gdy¿ z finansami w klubie nie jest
najlepiej. Na razie zamierzamy graæ na poziomie swoich mo¿liwoœci, a co bêdzie dalej,
poka¿e czas. Mo¿e akurat coœ siê zmieni.
Chcemy zachowaæ miejsce w œcis³ej czo³ówce, a je¿eli pojawi siê szansa na w³¹czenie
siê do walki o awans, na pewno zrobimy
wszystko, ¿eby j¹ wykorzystaæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
(T)

Tenis sto³owy
Mleczko decydowali o sile ekipy z Sufczyna,
zdobywając łącznie 212.5 punktów spośród
270 wywalczonych przez cały zespół.

Braterski duet
Nowy sezon rozpoczęły zespoły występujące we wschodniej grupie trzeciej ligi tenisa stołowego. Czwarty rok
z rzędu występuje na tym szczeblu rozgrywek ekipa LUKS Sufczyn, która w
poprzednim sezonie sklasyfikowana
została na dziewiątej pozycji. Po trzech
kolejkach sufczynianie zajmują w tabeli siódme miejsce, mając w dorobku
jedno zwycięstwo oraz dwie porażki.
Te jedyne punkty, tenisiści stołowi z Sufczyna zdobyli w inauguracyjnym meczu, w
którym wygrali na wyjeździe 13-5 z trzecią
drużyną UKS Villa Verde Olesno. Komplet
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czterech wygranych w pojedynkach indywidualnych wywalczyli w tym pojedynku: Damian Czyż, Bartłomiej Mleczko i Radosław
Mleczko, swoją grę wygrała również para
Bartłomiej Mleczko – Radosław Mleczko.
W kolejnych spotkaniach było jednak już
znacznie gorzej. Po wyjazdowej porażce 315 z UKS Gulon Zakliczyn, w trzeciej kolejce sufczynianie we własnej sali ulegli 5-13
Startowi Nowy Sącz. W obu tych spotkaniach punkty dla naszego zespołu zdobywali wyłącznie bracia Mleczko, co na dobrą sprawę nie powinno nikogo dziwić. Przypomnijmy bowiem, że również w dwóch poprzednich sezonach, to Bartłomiej i Radosław

Bilans dotychczasowych występów
graczy LUKS Sufczyn
Gry pojedyncze
Bartłomiej Mleczko 8 zwycięstw/12 gier,
Radosław Mleczko 8/12,
Damian Czyż 4/12,
Bartłomiej Sacha 0/8,
Marcin Żytniewski 0/4
Gry deblowe
Bartłomiej Mleczko – Radosław Mleczko 1/3,
Damian Czyż – Bartłomiej Sacha 0/2,
Damian Czyż - Marcin Żytniewski 0/1.
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Z NOTATNIKA STATYSTYKA
Strzelecki wyczyn
Po siedmiu kolejkach Orzeł Dębno zajmował w piątoligowej tabeli dziesiąte miejsce. Druga część jesiennych potyczek była
jednak dla podopiecznych trenera Pawła
Bernadego zdecydowanie lepsza. W ośmiu
meczach zdobyli oni aż 17 punktów, co przyniosło im awans na czwartą pozycję. Niewiele zresztą brakowało, aby dębnianie nie
zaznali w tym okresie goryczy porażki. Przegrali bowiem tylko raz i to w ostatniej kolejce, kiedy na własnym boisku ulegli 1-3 Ciężkowiance Ciężkowice. We wcześniejszych
meczach Orzeł odniósł pięć zwycięstw oraz
dwukrotnie dzielił się z rywalami punktami. Remisy te miały całkowicie odmienny
ciężar gatunkowy. Podział punktów w wyjazdowym meczu z zamykającą wówczas
tabelę Unią Niedomice uznać trzeba było
bowiem za stratę dwóch „oczek”, podczas
gdy jeden punkt przywieziony z Tarnowa
potraktować można było jako sukces. Najbardziej efektowne zwycięstwo odnieśli piłkarze z Dębna w trzynastej kolejce, kiedy
na własnym boisku rozgromili 8-2 KS US
Śmigno. Hat-trick w tym spotkaniu zanotował Jakub Ogar i był to w jego wykonaniu
już czwarty w tym sezonie mecz, w którym
trzykrotnie wpisał się on na listę strzelców.
Wcześniej dokonał tego w pojedynkach z
Olimpią Wojnicz, Iskrą Łęki oraz Victorią
Koszyce Małe. Wspominając wygraną (5-2)
z beniaminkiem z Koszyc Małych nie można nie zauważyć, że w opisywanym okresie,
piłkarze ze stolicy naszej gminy, pokonali
także inny wyprzedzający ich na półmetku
zespół; w przedostatniej kolejce wygrali bowiem na wyjeździe 3-2 z wiceliderem, Pagenem Gnojnik. A skoro przed chwilą wspomnieliśmy o strzeleckich popisach Jakuba
Ogara odnotować warto, że o ile w pierwszych siedmiu meczach Orzeł zdobył 12 bramek, o tyle w drugiej części rundy jesiennej
powiększył swój bramkowy dorobek aż o 25
goli.

Skuteczny duet
Sokół Maszkienice niezależnie od wyniku zaległego spotkania z Koroną Niedzieliska zakończy pierwszą rundę rozgrywek w
klasie „A” na czwartej pozycji. W porównaniu z pierwszą częścią rundy jesiennej, podopieczni trenera Jana Kargula awansują
więc wprawdzie o jedną lokatę – po siedmiu
kolejkach klasyfikowani byli na piątym miejscu – ale choć może zabrzmi to paradoksalnie, druga część rundy nie była dla nich tak
udana jak pierwsza. O ile bowiem po siedmiu kolejkach mieli na koncie jedną tylko
porażkę, o tyle w ośmiu kolejnych meczach
trzykrotnie schodzili z boiska pokonani (a
został im przecież mecz w Niedzieliskach,
gdzie Korona w siedmiu grach straciła tylko dwa punkty). W ten fragment sezonu
weszli jednak bardzo udanie, gromiąc 10-0
Piasta Czchów. Wynik ten ustalony został
już do przerwy – goście nie wyszli na drugą
połowę – a łupem bramkowym podzielili się
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zaledwie dwaj zawodnicy: Bogumił Szafrański (6 goli) i Patryk Tomczyk (4 trafienia).
Dwójka ta była zresztą jesienią motorem
napędowym poczynań Sokoła, zdobywając
łącznie aż 42 spośród 52 bramek strzelonych przez ekipę z Maszkienic. Maszkieniczanie zwycięsko zakończyli również kolejne dwa mecze, w dwóch pierwszych październikowych pojedynkach schodzili jednak z boiska pokonani. O ile porażki na
własnym boisku z kroczącą od zwycięstwa
do zwycięstwa Uszwią można było się spodziewać, o tyle przegrana w derbowym spotkaniu z Victorią Porąbka Uszewska była
dla kibiców w Maszkienicach bardzo niemiłą niespodzianką. W czterech ostatnich
kolejkach pierwszej rundy piłkarze Sokoła
nie byli zbyt mili dla rywali, odnosząc trzy
zwycięstwa; stracili jednak u siebie komplet punktów w meczu z bezpośrednim rywalem w walce o awans, Dunajcem Mikołajowice.

Spory awans
Bardzo duży postęp poczyniła w drugiej
części jesiennych potyczek Victoria Porąbka Uszewska. Po ośmiu kolejkach nasz beniaminek zajmował bowiem piętnaste miejsce, natomiast przed zaległym spotkaniem
z Ivą Iwkowa klasyfikowany jest na ósmej pozycji; ewentualna wygrana z Ivą spowoduje,
że przystąpi do rundy
rewanżowej z siódmego
miejsca. Klamrą spinającą występy zespołu z
Porąbki Uszewskiej w
omawianym okresie
były wprawdzie porażki
(w dziewiątej kolejce
przegrał on w Niedzieliskach, w meczu ostatniej, siedemnastej kolejki, nie sprostał natomiast liderowi Uszwi,
dla którego był to szesnasty z rzędu mecz bez przegranej), ale pomiędzy tymi spotkaniami nasza „jedenastka” nie przegrała sześciu z rzędu meczów,
zdobywając w nich aż szesnaście punktów.
Po raz ostatni taka seria w klasie „A” zdarzyła się jej w sezonie 2007/08, kiedy to na
przełomie rund ekipa z Porąbki Uszewskiej
między przegranymi z obecnymi czwartoligowcami Sokołem Borzęcin Górny i Jadowniczanką Jadowniki również odniosła pięć
zwycięstw oraz zanotowała remis. Warto
również odnotować fakt, że w wyjazdowym
meczu z Pogórzem Gwoździec, Victoria zdobyła aż 8 bramek. Po raz ostatni tak skuteczni w meczu klasy „A” byli porąbczanie 9
października 2005 roku, kiedy to na własnym boisku zaaplikowali Sokołowi Maszkienice 10 goli (podczas dwuletniej „banicji”
w klasie „B” zdobyli 8 goli w pojedynku z
Okocimiem, strzelili 9 bramek Tęczy Gosprzydowa i Błękitnym Przyborów, a w me-
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czu z Gromem Sufczyn bramkarz rywala aż
dwunastokrotnie wyciągał piłkę z siatki).

Trudne wyjazdy
Trzecim w tabeli naszym A-klasowcem
jest zajmujący po zakończeniu pierwszej
rundy czternastą lokatę Start-77 Biadoliny
Szlacheckie. Po ośmiu kolejkach, podopieczni
grającego trenera Józefa Ogorzelca mieli
jeden punkt straty do lokalnego rywala, Kłosa Łysa Góra, obecnie o jedno „oczko” wyprzedzają łysogórzan. Nie jest to jednak
efektem jakiejś fantastycznej gry ekipy z
Biadolin Szlacheckich, w tym czasie wywalczyła ona bowiem 8 punktów, czyli tylko o
jeden więcej niż w pierwszej części rundy.
Na dorobek ten złożyły się dwa zwycięstwa
oraz dwa remisy. Wygrane te piłkarze Startu-77 odnieśli na przełomie września i października. Szczególne znaczenie miała ta
druga wygrana, zwyciężając w Stróżach biadolinianie zdobyli bowiem pierwszy – i jak
na razie ostatni – komplet punktów na wyjeździe. Godzi się podkreślić, że w każdym z
ośmiu meczów omawianego okresu, Start77 strzelił przynajmniej jedną bramkę, przy
czym w pięciu przypadkach jego dorobek
ograniczył się właśnie do jednego trafienia.
W sumie ekipa z Biadolin Szlacheckich zdo-

była jedenaście goli, a łupem tym podzieliło
się dwóch zaledwie zawodników: Witold
Szczurek wpisał się na listę strzelców ośmiokrotnie, a Jakub Wojtas trafił do bramki trzy
razy.

Goœcinni gospodarze
Kłos Łysa Góra w drugiej części pierwszej
rundy znacznie obniżył loty, z dziesiątej pozycji zajmowanej po ośmiu kolejkach spadł
bowiem na piętnaste miejsce. Łysogórzanie
po stronie plusów zapisać mogli w tym okresie jedynie dwa zwycięstwa: z Pogórzem
Gwoździec i ze Strażakiem Mokrzyska. Co
ciekawe, obie te wygrane podopieczni grającego trenera Marka Małysy odnieśli na wyjazdach. Na własnym boisku przegrali natomiast wszystkie cztery mecze, przy czym
jedynie w derbowym pojedynku z Sokołem
Maszkienice byli w stanie nawiązać wyrównaną walkę z rywalem (goście zwycięską
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bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry po
strzale byłego zawodnika Kłosa, Bogumiła
Szafrańskiego). Po stronie plusów piłkarze
Kłosa mogą z pewnością zaliczyć poprawę
skuteczności. W pierwszej części sezonu
zdobyli bowiem 8 goli, przy czym aż cztery
mecze kończyli z zerowym dorobkiem bramkowym. W drugiej strzelili natomiast 17 bramek, przy czym tylko w spotkaniu z Olimpią Kąty zdobyli mniej niż jednego gola.
Mimo tego, Kłos pozostał jedną z najmniej
skutecznych drużyn brzeskiej grupy klasy
„A”. Mniej od niego goli zdobyły tylko Pogórze Gwoździec i Strażak Mokrzyska.

Seria bez pora¿ki
Po trzech spotkaniach o mistrzostwo
klasy „B”, Jastrząb Łoniowa miał w dorobku tylko jeden punkt. W kolejnych meczach „jedenastce” z Łoniowej wiodło się
niewiele lepiej. Jastrząb doznał w nich
czterech porażek, jedyne punkty zdobywając w wygranym na własnym boisku 20 spotkaniu z Iskrą Szczepanów. Końcówka pierwszej rundy była jednak dla naszego zespołu udana. Jastrząb nie przegrał bowiem czterech z rzędu meczów, co
przytrafiło mu się po raz pierwszy od sezonu 2006/07 (wówczas seria ta trwała aż
siedem meczów). Wszystko zaczęło się od
dwóch remisów 1-1: na własnym boisku z
Arkadią Olszyny i na wyjeździe z Bizonem Szczurowa; ten drugi oznaczał zdobycie pierwszego w tym sezonie punktu

na wyjeździe. Największe powody do radości mieli jednak kibice w Łoniowej w
pierwszą niedzielę listopada, kiedy to ich
ulubieńcy na własnym boisku rozgromili
7-0 Orkan Zaborów (po raz ostatni siedem bramek w ligowym meczu Jastrząb
zdobył dokładnie siedem lat i dwa miesiące wcześniej, 3 września 2006 roku, kiedy
to grając przed własną publicznością pokonał w derbowym meczu 7-1 Kłosa II
Łysa Góra). Sporo radości sprawili swoim
kibicom piłkarze z Łoniowej również w
ostatnim tegorocznym meczu, zaległym
pojedynku drugiej kolejki; po wyjazdowej
wygranej z rywalem „zza miedzy”, Gromem Sufczyn, Jastrząb awansował na
dziewiąte miejsce.

Grom rzadko gromi
Jeden punkt po trzech B-klasowych konfrontacjach mieli na koncie również piłkarze Gromu Sufczyn. Na pierwsze zwycięstwo przyszło im poczekać do czwartej niedzieli września; grając u siebie pokonali
wówczas 4-2 rezerwy Jadowniczanki Jadowniki (ponieważ była to pierwsza w sezonie
wygrana, odnotować warto, że dwie bramki
dla zwycięskiego zespołu zdobył Dawid Gomularz, po jednej strzelili natomiast Sebastian Gomularz i Damian Kozioł). Niestety,
okazało się, że zwycięstwo to było jedynie
przerywnikiem w serii porażek, trzy kolejne spotkania sufczynianie kończyli bowiem
„na tarczy”. Pewną rekompensatą za te
przegrane była efektowna wygrana odnie-

siona na własnym boisku z Jednością Paleśnica. Grom zwyciężył w tym spotkaniu aż
6-2, po raz pierwszy od blisko trzech i pół
roku strzelając sześć bramek w meczu (poprzednio dokonał takiej sztuki w drugi weekend maja 2010 roku, pokonując na wyjeździe 6-5 Błękitnych Przyborów). Końcówka
pierwszej rundy przyniosła jednak sufczynianom kolejne trzy przegrane, po których
klasyfikowani są na półmetku na przedostatniej, dwunastej pozycji.
(T)

Futbol to nie tylko seniorzy
Pi³ka no¿na w naszej gminie to nie tylko
seniorzy. Z mniejszym lub wiêkszym powodzeniem funkcjonuj¹ w niej równie¿
zespo³y m³odzie¿owe. Dzisiaj kilka s³ów
poœwiêciæ chcielibyœmy dru¿ynom rywalizuj¹cym w kategorii juniorów i juniorów m³odszych.
Juniorzy Orła Dębno jeszcze dwa lata
temu występowali w gronie najlepszych drużyn Małopolski, w Małopolskiej Lidze Juniorów Starszych rywalizując z tej klasy drużynami co Wisła Kraków, Cracovia Kraków
czy Sandecja Nowy Sącz. Niestety, dębnianie zajęli wówczas trzynaste, pierwsze spadkowe, miejsce i po rocznym pobycie wśród
najlepszych powrócili do pierwszej ligi Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W ubiegłym sezonie zajęli w niej siódme
miejsce, w obecnym wiedzie im się znacznie
gorzej. W trzech pierwszych meczach zespół z Dębna wywalczył tylko jeden punkt,
bezbramkowo remisując na wyjeździe z Radłovią Radłów. W pojedynkach z Szreniawą
Nowy Wiśnicz i Dąbrovią Dąbrowa Tarnowska stracił natomiast aż jedenaście bramek
(odpowiednio siedem i cztery), nie zdobywając żadnej. Pierwsze zwycięstwo odnieśli

www.gminadebno.pl

następcy piątoligowców w spotkaniu piątej
kolejki, kiedy to grając na własnym boisku
wygrali 3-1 z Okocimskim Brzesko. Potem
nastąpiła jednak seria sześciu kolejnych
przegranych, wśród których trafiły się tak
dotkliwe porażki, jak te 0-8 z Dunajcem Zakliczyn (na wyjeździe) i Unią Tarnów (w
Dębnie). Tę fatalną passę przerwali dębnianie dopiero w przedostatniej kolejce, w której w Tuchowie pokonali tamtejszą Tuchovię 3-2. Po porażce na własnym boisku z
Tarnovią Tarnów, Orzeł rozegrał jeszcze
zaległy mecz drugiej kolejki, w którym grając u siebie zremisował 1-1 z beniaminkiem,
Okocimiem. Rundę jesienną ekipa z Dębna
zakończyła więc z dorobkiem ośmiu punktów (dwa zwycięstwa, dwa remisy, dziewięć
porażek) i na półmetku zajmuje dwunaste
miejsce, wyprzedzając jedynie Radłovię Radłów i mający jeszcze do rozegrania cztery
mecze zaległe, Okocim.
W najwyższej klasie rozgrywkowej Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej występują również juniorzy młodsi Kłosa Łysa Góra. W poprzednim sezonie, ekipa
prowadzona przez trenera Andrzeja Kutka
wygrała rywalizację w brzeskiej klasie rejonowej, zapewniając sobie pierwszy w histo-

rii klubu awans do pierwszej ligi juniorów
młodszych. Jak na razie młodzi piłkarze z
Łysej Góry płacą w niej jednak frycowe. Przegrali bowiem wszystkie osiem spotkań, strzelając w nich cztery bramki, a tracąc aż trzydzieści osiem. Najdotkliwszej porażki doznali
w drugiej kolejce, kiedy to na wyjeździe przegrali 1-14 z BTS-em Brzesko. Niezbyt miło
wspominać będą również z pewnością rozgrywany na własnym boisku pojedynek z
Ciężkowianką Ciężkowice, wygrany przez
gości 8-1. Najbliżsi zdobycia punktów był
natomiast Kłos w spotkaniach z Dunajcem
Zakliczyn (2-3 u siebie) oraz Ryglicami (0-1
na wyjeździe).
Dwie nasze drużyny rywalizują w tym
sezonie w rejonowej klasie juniorów młodszych, w rozgrywkach której uczestniczy
dziewięć zespołów. Sokół Maszkienice zajmuje po pierwszej rundzie piąte miejsce,
mając w dorobku dziewięć punktów (trzy
zwycięstwa oraz pięć porażek). Start-77 Biadoliny Szlacheckie odniósł natomiast dwa
zwycięstwa, zremisował z Rylovią Rylowa
oraz doznał pięciu porażek i mając na koncie siedem punktów klasyfikowany jest na
półmetku rozgrywek na siódmej pozycji.
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„Jedenastka” numeru
Prezentujemy kolejn¹ „jedenastkê” przedstawiaj¹c¹ najlepszych pi³karzy gminy
Dêbno. Jest to prezentacja nieco nietypowa, gdy¿ wyj¹tkowo swoje typy
przedstawia duet: graj¹cy trener K³osa £ysa Góra, Marek Ma³ysa oraz kierownik
dru¿yny z £ysej Góry, Jakub Bujak. - Próbowaliœmy oprzeæ nasz¹ „jedenastkê na
zawodnikach z gminy Dêbno, wychowankach poszczególnych klubów. Na
pewno jest jeszcze wielu zawodników dla których znalaz³oby siê miejsce na tej
liœcie – mówi¹ autorzy zestawienia.

Zdzis³aw Zych
Marek Wêgrzyn

Sebastian Wojtas

Wac³aw Batko
Dariusz £azarz
Damian Hebda

Jakub Ogar
Mateusz Kubala

Wac³aw Batko (K³os £ysa Góra) – rutynowany
bramkarz, który po odejœciu z K³osa Paw³a
Hebdy ponownie stan¹³ miêdzy s³upkami. Niejednokrotnie ratowa³ swój zespó³ przed utrat¹
bramek w sytuacjach wrêcz beznadziejnych.
Mimo wieku, ci¹gle w równej, dobrej formie.
Mariusz Wnêtrzak (Victoria Por¹bka Uszewska) – z koniecznoœci przesuniêty na boczn¹
obronê, gdzie radzi sobie bardzo dobrze. Nieustêpliwy w walce o pi³kê, czêsto pod³¹cza siê
do akcji ofensywnych zespo³u. Niejednokrotnie strzela³ bramki z rzutów wolnych.
Damian Hebda (Orze³ Dêbno) – mimo m³odego
wieku, koledzy z dru¿yny szybko powierzyli mu
opaskê kapitana. Jest opanowanym zawodnikiem, potrafi umiejêtnie zastawiæ siê. Bez w¹tpienia w jego grze procentuje doœwiadczenie
nabyte podczas gry w MLJS, jako dodatkow¹
zaletê nale¿y wymieniæ grê zarówno praw¹ jak
i lew¹ nog¹.
Marek Wêgrzyn (Sokó³ Maszkienice) – jeden z
braci bliŸniaków potrafi umiejêtnie pouk³adaæ
sobie obroñców i bardzo dobrze asekurowaæ
ich w defensywie, waleczny i nieustêpliwy na
boisku.
Jakub Wolnik (Orze³ Dêbno) - doœwiadczony
boczny defensor, dla którego nie ma straconych pi³ek, jego znakiem firmowym jest bez
w¹tpienia d³ugie, celne krzy¿owe podanie. Nie
pró¿nuje gdy jego zespó³ atakuje, uczestnicz¹c
w akcjach oskrzydlaj¹cych.
Mateusz Kubala (Sokó³ Maszkienice) – nieustêpliwy dla przeciwnika, agresywny. W bie¿¹cych rozgrywkach trzykrotnie wpisywa³ siê
na listê strzelców, a tak¿e zaliczy³ trzy asysty
przy golach zdobywanych przez zespó³. W
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Reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Dębnie wygrała turniej halowej piłki nożnej chłopców odbywający się w
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W
hali sportowej Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Maszkienicach rywalizowało siedem reprezentacji.

Damian Œliwa

Jakub Wolnik

Mariusz Wnêtrzak

Halowy turniej
dla Woli
Dêbiñskiej

meczach rundy jesiennej prezentowa³ równ¹
formê
Dariusz £azarz (Victoria Por¹bka Uszewska) –
dysponuj¹cy œwietnymi warunkami fizycznymi,
doœwiadczony pomocnik stanowi o sile zespo³u. Charakter yzuje go potê¿ne uderzenie
praw¹ nog¹. Nie sposób wyobraziæ sobie dru¿ynê Victorii bez tego zawodnika.
Sebastian Wojtas (Start Biadoliny Szlacheckie) – m³ody i dobrze zapowiadaj¹cy siê œrodkowy pomocnik. Do jego boiskowych atutów
nale¿¹ bez w¹tpienia technika u¿ytkowa oraz
dobry przegl¹d pola gry. Niejednokrotnie obs³ugiwa³ swoich partnerów z dru¿yny dok³adnymi podaniami w pole karne, które otwiera³y
im drogê do bramki.
Damian Œliwa (K³os £ysa Góra) – m³odzie¿owiec K³osa zaliczy³ bardzo udan¹ rundê jesienn¹ w kadrze seniorskiej, w której strzeli³
7 bramek. Mo¿e wystêpowaæ w ka¿dej formacji, dobrze radzi sobie w defensywie, drugiej
linii, a tak¿e jako napastnik. Dobra technika,
gra g³ow¹, oraz umiejêtnoœæ gry w odbiorze
pi³ki s¹ atutami tego zawodnika.
Jakub Ogar (Orze³ Dêbno) – lewono¿ny napastnik Or³a, osiemnastokrotnie wpisa³ siê w rundzie jesiennej na listê strzelców, co pozwala
mu byæ w chwili obecnej najlepszym strzelcem
w „okrêgówce”. Jego mocnymi stronami s¹
szybkoœæ i drybling.

Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym” a mecz trwał 10 minut. Do
udziału w turnieju zgłosiły się SP Maszkienice, SP Sufczyn, SP Porąbka Uszewska,
SP Wola Dębińska, SP Łysa Góra , SP Biadoliny Szlacheckie oraz SP Dębno. W imieniu Wójta Gminy Dębno puchar i dyplomy
wręczyła dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Danuta Pierzga. Zawody sędziował Grzegorz Migdał z Kolegium Sędziów
Piłki Nożnej w Brzesku. Za organizację zwodów odpowiedzialny był koordynator sportu
Mikołaj Gurgul.
(n)

W grupie A pad³y nastêpuj¹ce wyniki:
SP £ysa Góra – SP Biadoliny Szlacheckie 0:0
SP £ysa Góra – SP Maszkienice 2:1
SP Biadoliny Szlacheckie – SP Maszkienice 0:1
W grupie B rozstrzygniêcie by³y nastêpuj¹ce:
SP Sufczyn – SP Wola Dêbiñska 0:5
SP Dêbno – SP Por¹bka Uszewska 3:1
SP Sufczyn – SP Dêbno 0:3
SP Wola Dêbiñska – SP Por¹bka Uszewska 5:0
SP Sufczyn – SP Por¹bka Uszewska 0:0
SP Wola Dêbiñska – SP Dêbno 1:2
Pó³fina³y:
SP £ysa Góra – SP Wola Dêbiñska 1:4
SP Dêbno – SP Maszkienice 6:0
mecz o III miejsce
SP £ysa Góra – SP Maszkienice 1:3
Fina³:
SP Dêbno – SP Wola Dêbiñska 0:2
Klasyfikacja koñcowa
1.SP Wola Dêbiñska
2.SP Dêbno
3.SP Maszkienice
4.SP £ysa Góra
5-7 SP Sufczyn, SP Por¹bka Uszewska, SP Biadoliny Szlacheckie

Zdzis³aw Zych (Victoria Por¹bka Uszewska) siedemnastoletni zawodnik przebojem wdar³
siê do pierwszej dru¿yny Victorii. Dziesiêæ zdobytych bramek czyni go drugim strzelcem w dru¿ynie. Jego atuty to technika i przyspieszenie.
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SPRINTEM

Jakub Ogar
Urodzony 8 czerwca 1989 r. Napastnik Or³a Dêbno. Na co dzieñ pracuje w
firmie elektrycznej. Obecnie jest to praca na delegacji w Poznaniu, weekendy
stara siê jednak spêdzaæ z ¿on¹ Karolin¹ i 3-letni¹ córk¹ Oliwi¹, o których
mówi, ¿e s¹ jego najwierniejszymi kibickami. Ma nadziejê, ¿e córka równie¿
bêdzie gra³a w pi³kê no¿n¹ i zostanie jego nastêpczyni¹.

Pierwsze sportowe kroki
Moja przygoda z pi³k¹ rozpoczê³a siê w wieku 3 lat. Na pocz¹tku nie wygl¹da³o to najlepiej - mo¿na to by³o nazwaæ kopaniem siê po
czole – ale z czasem coraz bardziej mi siê to
podoba³o, ogl¹da³em mecze w telewizji i chodzi³em z tat¹ na treningi. Gdy mia³em 6 lat,
pi³ka no¿na sta³a siê moim hobby, marzy³em
¿eby zostaæ kiedyœ s³awnym pi³karzem.
Sportowy bohater
Wzorem do naœladowania jest dla mnie
by³y pi³karz reprezentacji Francji, Zinedine Zidane. Od najm³odszych lat by³em jego
fanem i próbowa³em go naœladowaæ, posiada³ bowiem wiele cech, które mi imponowa³y. By³ to œwietnie wyszkolony tech-

nicznie zawodnik, posiadaj¹cy du¿¹ swobodê w prowadzeniu pi³ki, w ka¿dym zespole, w któr ym gra³ by³ mózgiem i motorem napêdowym.
Sportowe wydarzenie z moim udzia³em
Debiut w ma³opolskiej czwartej lidze w seniorskim zespole Or³a Dêbno. By³ to mecz
przeciwko Unii Tarnów na Stadionie Miejskim
w Tarnowie. Wyst¹pi³em w nim od pierwszej
minuty i by³o to bardzo mi³e doœwiadczenie.
Sportowy sukces
Zdecydowanie wystêpy w ma³opolskiej
czwar tej lidze, ale muszê równie¿ wspomnieæ o reprezentowaniu kadr y okrêgu
tarnowskiego jako m³odzie¿owiec.
Sportowa pora¿ka
Najbardziej utkwi³ mi w pamiêci sezon w
któr ym spadliœmy z czwar tej ligi, a dok³adniej ostatni mecz z Lubaniem Maniowy, po
któr ym muszê przyznaæ w moich oczach
pojawi³y siê ³zy. Bardzo d³ugo nie mog³em
prze³kn¹æ tej pora¿ki.
Ulubiona dyscyplina
Oczywiœcie pi³ka no¿na.
Najnudniejsza dyscyplina
Jak dla mnie jest to koszykówka.

Wzór trenera
Jurgen Klopp trener Borussii Dor tmund.
Moim zdaniem jest on dwunastym zawodnikiem swojej dru¿yny. Jest on w trakcie
spotkania bardzo aktywny i œwietnie przygotowuje taktykê dla swojego zespo³u. W
krótkim czasie zbudowa³ dru¿ynê, która
jest w stanie wygraæ z ka¿dym zespo³em
na œwiecie.
Najwiêkszy sukces polskiego sportu
Tych sukcesów by³o tak wiele, ¿e ciê¿ko
wybraæ. Polska ma wielu wybitnych sportowców w ró¿nych dyscyplinach. Osi¹gaj¹
oni wielkie sukcesy na arenach miêdzynarodowych i nie jestem w stanie wybraæ tego
jednego, najwiêkszego.
Najwiêksze sportowe wydarzenie
Pi³karskie Mistrzostwa Europy Euro 2012
dla naszego kraju. Nie chodzi mi o wystêp
polskiej reprezentacji, lecz zainteresowanie kibiców z ca³ego œwiata t¹ imprez¹.
Najwa¿niejsze cechy sportowca
Ambicja, pomys³owoœæ, uczciwoœæ, spr yt,
a przede wszystkim ciê¿ka praca nad swoim organizmem.

Siatkówka

Pechowy pocz¹tek Wolanii
Podczas ostatniego weekendu października rozpoczęły się rozgrywki o
mistrzostwo czwartej ligi siatkówki
mężczyzn. Kolejny sezon występuje w
niej drużyna Wolanii Wola Dębińska.
Mniej interesującym się tą dyscypliną sportu Czytelnikom przypomnieć wypada, że w
sezonie 2012/13 nasza ekipa sklasyfikowana została w gronie ośmiu drużyn na piątym miejscu, zdobywając w czternastu meczach siedemnaście punktów. O ile nic się
nie zmieni, w obecnym sezonie naszym siatkarzom przyjdzie rozegrać o cztery spotkania więcej, do czwartej ligi zgłosiło się bowiem dziesięć zespołów. Oprócz Wolanii i
dobrze znanym naszej drużynie z poprzedniego sezonu ekip: Sokoła Tuchów, GSKS
Laskowa i Orła Ciężkowice, są to: niedawni
trzecioligowcy Dalin Myślenice i Ryglice oraz
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GKPS Gorlice, TKKF Carlina Rabka-Zdrój,
SKS Słopnice i UKS Lisek Lisia Góra.
W pierwszych dwóch spotkaniach, nasi
siatkarze mogli mówić o sporym pechu, oba
te wyjazdowe mecze przegrali bowiem po
tie-breakach. Pierwszym rywalem Wolanii
był GSKS Laskowa. Dwa pierwsze sety tego
pojedynku miały bardzo zacięty przebieg; w
pierwszym skuteczniejsi w końcówce okazali się gospodarze, w drugim na przewagi
wygrała nasza drużyna. Trzeci set zakończył się stosunkowo łatwą wygraną zespołu
z Woli Dębińskiej, w kolejnym Wolania miała szansę na rozstrzygnięcie meczu na swoją
korzyść, ostatecznie przegrała jednak tę
partię na przewagi. W tie-breaku wyraźnie
lepsi okazali się zawodnicy z Laskowej i mecz
zakończył się wynikiem 3-2 (25-23, 24-26,
18-25, 27-25, 15-7) dla GSKS.

Dwa tygodnie później Wolania zmierzyła się w hali Gimnazjum w Zaczarniu z
debiutującym w czwartej lidze, UKS Lisek Lisia Góra. Spotkanie to miało niemal dokładnie odwrotny przebieg niż pojedynek w Laskowej. Tym razem pierwszy set padł bowiem łupem naszego zespołu, w drugim i trzecim triumfowali
natomiast gospodarze. Mało tego, zawodnicy z Lisiej Góry mogli w czwartym secie
zapewnić sobie zwycięstwo za trzy punkty, przegrali jednak na przewagi. Na tym
niestety skończyły się podobieństwa, czy
właściwie przeciwieństwa. Tak jak w Laskowej, tie-break wygrali bowiem gospodarze – choć tym razem po wyrównanej
walce - zwyciężając w całym meczu 3-2
(18-25, 25-21, 25-18, 26-28, 15-13).
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Jak biegali nasi w zawodach
powiatowych?

Sukces
Weroniki
323 zawodników reprezentuj¹cych szko³y podstawowe i gimnazjalne rywalizowa³o na stadionie Okocimskiego Klubu
Sportowego w zawodach powiatowych
w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych. Spoœród kilkudziesiêciu reprezentantów Gminy Dêbno najlepiej zaprezentowa³a siê Weronika Najberek ze szko³y
w £ysej Górze, która wygra³a bieg w
swojej kategorii wiekowej.
Organizatorem zawodów było Starostwo
Powiatowe w Brzesku, a wroli sędziego głównego zawodów wystąpił Zbigniew Chyl. Pozostali nasi reprezentanci występowali ze
zmiennym szczęściem. Wśród dziewcząt z
rocznika 2000 Julia Gagatek (Porąbka
Uszewska) była 8, w rywalizacji dziewcząt
urodzonych w 1999 roku uzyskano następujące wyniki: Gabriela Konopka (Wola Dębińska) – 6, Daniela Kural (Porąbka Uszewska) – 7, Anna Kozioł (Porąbka Uszewska)
– 7, dziewczęta z rocznika 1998 uzyskały
takie rezultaty: Aneta Koczwara (Wola Dębińska) – 3, Monika Bodura (Porąbka
Uszewska) – 4, Edyta Krupińska (Porąbka
Uszewska) – 10. Uczniowie z terenu Gminy
Dębno zajęli następujące miejsca: Patryk
Stechura (Porąbka Uszewska) – 8, Sebastian
Marecik (Porąbka Uszewska) – 13, Daniel
Kos (Wola Dębińska) – 14, Przemysław Polak (Porąbka Uszewska) - 24 (wszyscy z rocznika 2000), Michał Gurgul (Porąbka Uszewska) – 19, Tycjan Dudek (Porąbka Uszewska) – 20 (wszyscy z rocznika 1999), Sebastian Bartosz (Wola Dębińska) – 10, Krzysztof Kural (Łysa Góra) – 21, Weronika Najberek (Łysa Góra) – 1, Anita Sztando (Łysa
Góra) – 14, Izabela Hronowska (Dębno) –
15, Anna Szczecina (Porąbka Uszewska) –
20, Natalia Ogar (Łysa Góra) – 22 (wszystkie z rocznika 2003), Kinga Krupińska
(Łoniowa) – 6, Patrycja Sacha (Łysa Góra) –
14, Ewelina Koczwara (Dębno) – 22, Aleksandra Sułek (Porąbka Uszewska) – 23,
Patrycja Zagroba (Porąbka Uszewska) – 25,
Klaudia Kural (Porąbka Uszewska) – 27
(wszystkie z rocznika 2002), Monika Franczyk (Porąbka Uszewska) – 5, Maria Dunicka (Dębno) – 26, Aleksandra Machowska
(Dębno) – 27, Justyna Wróbel (Dębno) – 28
(wszystkie z rocznika 2001), Kacper Krupa
(Łysa Góra) – 16, Kamil Biliński (Dębno) –
18 (wszyscy z rocznika 2003), Franciszek
Nowak (Dębno) – 6, Damian Duda (Łysa
Góra) – 9, Jan Kędroń (Dębno) – 21 (wszyscy z rocznika 2002), Ksawery Styrna (Porąbka Uszewska) – 10, Miłosz Gurgul (Porąbka Uszewska) – 25, Mirosław Baca (Porąbka Uszewska) – 28 (wszyscy z rocznika
2001).
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T³umy biegaczy na starcie
Ponad stu uczniów i uczennic rywalizowa³o w indywidualnych biegach prze³ajowych Gminy Dêbno. Najlepszych szeœciu biegaczy w ka¿dej z kategorii awansowa³o do zawodów powiatowych, które odby³y siê na stadionie Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku.
W rywalizacji gminnej osobno zmagali się
chłopcy i dziewczyny ze szkół podstawowych i z gimnazjów, których ponadto podzielono na kategorie wiekowe. W Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej startowali reprezentanci PG w Łysej Górze, PG w Woli
Dębińskiej i PG w Porąbce Uszewskiej. W
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej udział wzię-

wyniki
Gimnazjada M³odzie¿y Szkolnej
Dziewczêta: klasa III 1998
1.Koczwara Aneta PG Wola Dêbiñska
2.Bodura Monika PG Por¹bka Uszewska
3.Wid³o Natalia Wola Dêbiñska
4. Cur y³o Agnieszka PG Wola Dêbiñska
5. Kural Justyna PG Wola Dêbiñska
6. Krupiñska Edyta PG Por¹bka Uszewska
Dziewczêta: klasa II 1999
1. Konopka Gabriela PG Wola Dêbiñska
2. Kural Daniela PG Por¹bka Uszewska
3. Kozio³ Anna PG Por¹bka Uszewska
4. Gêbka Karolina PG Wola Dêbiñska
5. Baczyñska Ma³gorzata PG Wola Dêbiñska
6. Nisiewicz Beata PG Wola Dêbiñska
Dziewczêta: klasa I 2000
1. Gagatek Julia PG Por¹bka Uszewska
2. Matura Aneta PG Por¹bka Uszewska
3. Korman Marzena PG Por¹bka Uszewska
Ch³opcy: klasa I 2000
1. Kos Daniel PG Wola Dêbiñska
2. Marecik Sebastian PG Por¹bka Uszewska
3. Kural Bartosz PG Wola Dêbiñska
4. Polak Przemys³aw PG Por¹bka Uszewska
5 Stechura Patr yk PG Por¹bka Uszewska
6. Latocha Krzysztof PG Wola Dêbiñska
Ch³opcy: klasa II 1999
1. K³usek Dawid PG £ysa Góra
2. Tycjan Dudek PG Por¹bka Uszewska
3. £ukasz P³aneta PG Wola Dêbiñska
4. Jakubas £ukasz PG Wola Dêbiñska
5. Zych Tobiasz PG Por¹bka Uszewska
6. Gurgul Micha³ PG Por¹bka Uszewska
Ch³opcy: klasa III 1998
1. Bartosz Sebastian PG Wola Dêbiñska
2. Stolarczyk Micha³ PG Wola Dêbiñska
3. Zydroñ Konrad PG Wola Dêbiñska
4. Hebda Tomasz PG £ysa Góra
5. Kural Krzysztof PG £ysa Góra
6. Dudek Konrad PG Por¹bka Uszewska
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ły PSP Porąbka Uszewska, PSP Dębno, PSP
Łysa Góra, PSP Wola Dębińska.
Zawody, które przeprowadził koordynator sportu Mikołaj Gurgul, zakończyły się
wręczeniem medali i dyplomów przez dyrektora ZS w Woli Dębińskiej Bogusławę Faron. Rywalizacja odbywała się pod patronatem Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha, a opiekunami poszczególnych ekip byli:
PG Porąbka Uszewska – Agnieszka Radzikowska, PG Łysa Góra – Tomasz Wojtasiński, PG Wola Dębińska – Joanna Nowak,
PSP Porąbka Uszewska – Mirosław Ryba,
PSP Wola Dębińska- Jaromir Radzikowski,
PSP Łysa Góra – Aleksander Gurgul, PSP
Dębno – Edyta Czernicka-Gurgul.
(n)

Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej
Dziewczêta: klasa VI rocznik 2001
1. Franczyk Monika PSP Por¹bka Uszewska
2. Maria Daniel PSP Dêbno
3. Wróbel Justyna PSP Dêbno
4. Osmêda Aleksandra PSP £ysa Góra
5. Mochawska Aleksandra PSP Dêbno
6. B¹czek Anna PSP £ysa Góra
Dziewczêta: klasa V 2002
1. Sacha Patrycja PSP £ysa Góra
2. Bodzioch Oliwia PSP £ysa Góra
3. Su³ek Aleksandra PSP Por¹bka Uszewska
4. Koczwara Ewelina PSP Dêbno
5. Zagroba Patrycja PSP Por¹bka Uszewska
6. Kural Klaudia PSP Por¹bka Uszewska
Dziewczêta: klasa IV 2003
1. Najberek Weronika PSP £ysa Góra
2. Lewandowska Karolina W.D
3. Anita Sztando – PSP £ysa Góra
4. Szczecina Anna PSP Por¹bka Uszewska
5. Hronowska Izabela PSP Dêbno
6. Ogar Natalia PSP £ysa Góra
Ch³opcy: klasa VI rocznik 2001
1. Styrna Ksawer y PSP Por¹bka Uszewska
2. Piechnik Kamil PSP Dêbno
3. Szwalec Erwin PSP Dêbno
4. Kosowski Mateusz PSP £ysa Góra
5. Baca Miros³aw PSP Por¹bka Uszewska
6. Gurgul Mi³osz PSP Por¹bka Uszewska
Ch³opcy: klasa V rocznik 2002
1. Duda Damian PSP £ysa Góra
2. Nowak Franciszek PSP Dêbno
3. Kendoñ Jan PSP Dêbno
4. Jewu³a Filip PSP Por¹bka Uszewska
5. Nalepa Wiktor PSP £ysa Góra
Ch³opcy: klasa VI rocznik 2003
1. Krupa Kacper PSP £ysa Góra
2. Biliñski Kamil PSP Dêbno
3. Derendal Maciej PSP Wola Dêbiñska
4. Jewu³a Mateusz PSP Por¹bka Uszewska
5. Bodzioch Krzysztof PSP Dêbno
6. Nowacki Micha³ PSP Wola Dêbiñska
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kalendarium
LISTOPAD
• Listopad 2013r. – Gminny Konkurs „Cztery
por y roku okiem fotografa”. Konkurs dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 21 listopada 2013r. – III Gminny Festiwal
„Listopad nie musi byæ smutny”. Celem festiwalu jest prezentacja piosenek lub tañca, upowszechnianie œpiewu i tañca wœród dzieci w
wieku przedszkolnym, prezentacja mo¿liwoœci
wokalno - tanecznych wœród najm³odszych, stworzenie dzieciom okazji do zaprezentowania
swoich talentów, integracja przedszkoli, szkó³
podstawowych - okazja do wspólnej zabawy. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej.
• 24 listopada 2013r. – „Zimowe spotkania
przy piwie” w Zamku w Dêbnie. Impreza maj¹ca
charakter cyklicznych spotkañ ze sztuk¹ przy
napojach której towarzysz¹ koncerty, wystawy i
degustacja napojów. Organizatorzy: Muzeum –
Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y,
Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej.
• 12 grudnia 2013 – III Gminny Konkurs „Bajkowa postaæ”. Adresatami konkursu s¹ dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Dêbno. Organizatorzy:
Przedszkole Niepubliczne „Ma³y Polski Geniusz”
w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
STYCZEÑ
• 10 stycznia 2014r. – XIV Gminny Konkurs
Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych. Konkurs adresowany jest do przedszkoli, klas „0”,
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnikami mog¹ byæ soliœci i duety wokalne. Ka¿dy
wykonawca prezentuje jeden utwór (kolêdê,
pastora³kê lub pieœñ œwieck¹ zwi¹zan¹ tematycznie z Bo¿ym Narodzeniem). Dopuszczalne
s¹ wykonania z podk³adem muzycznym lub z
towarzyszeniem instrumentu. Eliminacje odbêd¹ siê w czterech grupach wiekowych: I gru-

pa – przedszkolaki i dzieci klas „0”, II grupa –
dzieci z klas I - III szko³y podstawowej, III grupa
– dzieci z klas IV - VI szko³y podstawowej, IV
grupa – gimnazjaliœci. Przes³uchania odbêd¹
siê w obecnoœci komisji oceniaj¹cej oraz innych
uczestników konkursu. Kryteria oceny: dobór
reper tuaru, interpretacja, intonacja, ogólny
wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy po zakoñczeniu wystêpu otrzymaj¹ dyplomy oraz
upominki. Ponadto wy³onieni finaliœci wyst¹pi¹
podczas Koncertów Laureatów.
Organizatorzy: Zespó³ Szkolno - Przedszkolny
w £ysej Górze, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 19 stycznia 2014r. godz. 17:30 – Koncert
Laureatów XIV Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w £ysej Górze.
• 26 stycznia 2014r. godz. 17:30 – Koncert
Laureatów XIV Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych w Dêbiñskim
Centrum Kultury w Jastwi.

ogłoszenie

GRUDZIEÑ
• Grudzieñ 2013r. – Miko³ajkowy Turniej Pi³ki
Rêcznej. Turniej o zasiêgu powiatowym dla uczniów
gimnazjum. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury
• 4 grudnia 2013r. – rozstrzygniêcie XV Gminnego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowoœci”. Celem konkursu jest zachêcanie do aktywnoœci twórczej oraz rozwijanie kreatywnoœci
uczniów, zainteresowanie kultur¹, tradycjami i
walorami przyrodniczymi w³asnego regionu,
popularyzowanie walorów swojej miejscowoœci:
obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów itp. Rozstrzygniêcie konkursu i otwarcie wystawy prac
w Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi.

ZAPROSZENIE
Zespó³ Regionalny Por¹bcoki
zaprasza wszystkich chêtnych
na próby zespo³u po³¹czone z
warsztatami tañca ludowego,
spotkania odbywaæ siê bêd¹
we wtorki godz. 18. 00
w Szkole Podstawowej
w Por¹bce Uszewskiej
Serdecznie zapraszamy m³odszych i
starszych do wspólnej nauki i zabawy a przede wszystkim do spêdzenia
czasu w mi³ym towarzystwie.
Przewidziana jest nauka tañców, pieœni i piosenek, zabawy ludowe, poznanie historii i tradycji.
Warsztaty s¹ bezp³atne. Prowadzi je
Dorota Bodzioch.

www.gminadebno.pl

listopad - grudzieñ 2013, ¯ycie Gminy Dêbno

27

pod opiek¹

Jak unikn¹æ
zagro¿enia?

Niebezpieczny czad
być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.
Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn
oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi
są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale
szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu
może doprowadzić do tragedii.

Tylko od wrzeœnia 2012 r. do 31 marca
2013 r. na skutek zaczadzenia zginê³o
91 osób! Te tragedie to czêsto konsekwencja niewiedzy. Aby ich unikn¹æ
wystarczy przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa.
Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla.
Podstawową funkcją czujki tlenku węgla jest
wykrywanie czadu i generowanie sygnałów
alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Tego typu
czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w
kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny
dźwięk. Nawet śpiącego sygnał ten potrafi
obudzić i postawić na nogi. Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru. Nie
należy montować czujek przy oknie, kratkach, przewodach wentylacyjnych czy w miejscach zbyt zawilgoconych. Niewłaściwie dobrane ustawienie czujki może negatywnie
wpłynąć na jej pracę i skuteczność. Zalecane
umiejscowienie czujek, jak również lokalizacje, których należy unikać, znajdują się w instrukcjach dołączonych do tych urządzeń.

Dlaczego czad jest tak niebezpieczny?
To gaz silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, nieco lżejszy od powietrza, co powoduje,
że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki,
gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe,

Jak zapobiegaæ zatruciu?

gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu
paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny,
nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to
wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w
którym następuje spalanie albo z powodu
zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji
palnika gazowego, a także przedwczesnego
zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy
też zapchanego i nieszczelnego przewodu
kominowego lub uszkodzonego połączenia
między kominami i piecami.
Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane
kratki, brak otworów wentylacyjnych w
drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie

Przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza
do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania
urządzeń mogących być źródłem tlenku
węgla, szczelność wewnętrznych instalacji
gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.

Objawy zatrucia tlenkiem wêgla
- lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie,
- nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z
oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie,
- drgawki, utrata przytomności – ciężkie
zatrucie.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności
oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Informatyczna oferta dla
niepe³nosprawnych
Gmina Dêbno zg³osi³a siê do udzia³u w
projekcie „Wsparcie œrodowiska osób niepe³nosprawnych z terenów wiejskich i ma³omiasteczkowych” realizowanym przez
Fundacjê Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe³nosprawnym Ruchowo w
partnerstwie z Pañstwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Projekt obejmowaæ bêdzie przeprowadzenie ogólnopolskich, kompleksowych dzia³añ aktywizuj¹cych zawodowo i spo³ecznie osoby niepe³nosprawne.
Aby zorganizować przewidziane w projekcie działania gmina musiała spełnić kilka
kryteriów m.in. zebrać m.in. dziewięciu
uczestników. Chętnych nie brakowało.
Obok osób biorących udział w poprzednim
projekcie, do jego nowej edycji zgłosiły się
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także osoby biorące udział po raz pierwszy
w tego typu przedsięwzięciu.
Dla każdej osoby zakwalifikowanej do
udziału w projekcie zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, służący zdobyciu przez uczestników odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ułatwiających aktywizację społeczną i zawodową.
W ramach projektu uczestnicy będą mogli
bezpłatnie skorzystać z:
- doradztwa zawodowego, prawnego oraz
psychologicznego,
- indywidualnie dobranych szkoleń (np.: komputerowych, językowych, zawodowych…)
- płatnych staży rehabilitacyjnych,
- praktyk zawodowych,
- warsztatów wyjazdowych,
- dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia / kontynuacji nauki,

¯ycie Gminy Dêbno, listopad - grudzieñ 2013

- wsparcia trenera pomagającego w adaptacji w nowym miejscu pracy.
Średni koszt wsparcia przewidziany na
jednego beneficjenta to ponad 9,3 tys. zł.
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STOP PRZEMOCY!
pod opiek¹

bez recepty

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

Przedsiêbiorcy powinny pamiêtaæ o oœwiadczeniach

Kamica
nerkowa
Choroba związana z występowaniem w drogach moczowych
nierozpuszczalnych złogów.
Objawem charakterystycznym dla
tej choroby jest ból w okolicy
lędźwiowej promieniujący do
krocza, czasami niżej, do wewnętrznej powierzchni uda, zwany
kolką nerkową. Ból ma zmienne
nasilenie, może ustępować lub
nasilać się w różnych pozycjach
ciała, w zależności od położenia
kamienia. Mogą jej towarzyszyć
wymioty, parcie na mocz, częste
oddawanie moczu, gorączka.
Czasami występuje krwawe
zabarwienie moczu. Same kamienie mogą być zbudowane z różnych
substancji, najczęściej ze szczawianu wapnia.
Podejrzewamy kamień, gdy
występuje typowy, wyżej opisany
ból oraz zmiany w moczu. Kamicę
potwierdzamy w RTG przeglądowym jamy brzusznej i USG układu
moczowego. W razie wątpliwości
wykonuje się tomografię komputerową i urografię.
Leczenie to litotrypsja czyli
kruszenie złogów, operacyjne
usunięcie złogu oraz metody
endoskopowe.
Zapobiec kamicy można pijąc dużo
płynów, ograniczając spożycie soli
i pokarmów.

Alkohol do kontroli
Mo¿liwe kontrole w punktach sprzeda¿y alkoholu zapowiada Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Dotyczyæ one bêd¹ oœwiadczeñ
o wartoœci sprzeda¿y bêd¹cych podstaw¹ naliczania op³at koncesyjnych.
Każdego roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje plan finansowy, który realizowany
jest zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy
Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Z wstępnych obliczeń wynika, że na działania przewidziane w Gminnym Programie
przeznaczona zostanie podobna kwota do
zeszłorocznej tj. 150.000,00 zł. Potrzeb jest
wiele, środki te są przeznaczane m.in. na
programy profilaktyczne realizowane przez
organizacje pozarządowe, prowadzenie w
Urzędzie Gminy Dębno punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób potrzebujących pomocy z udziałem zatrudnionego psychologa, prowadzenie czynności zmierzają-

Najpierw diagnoza,
potem antidotum
Jeszcze w tym roku w Gminie Dêbno
zostanie przeprowadzona diagnoza lokalnych zagro¿eñ spo³ecznych. Celem
badañ jest ustalenie skali zagro¿eñ i
problemów spo³ecznych (przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze, hazard,
wykluczenie spo³eczne) oraz problemów zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
Ankieterzy będą zbierać informacje dotyczące tej problematyki m.in. od miesz-
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cych do objęcia leczeniem odwykowym osób,
u których istnieją problemy alkoholowe itp.
Środki, którymi dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie pochodzą z naliczania opłat
dokonywanych na podstawie oświadczeń, jakie składają do 31 stycznia przedsiębiorcy
prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych,
podając wartość sprzedaży poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaży w roku poprzednim.
Członkowie GKRPA we wrześniu zostali przeszkoleni w zakresie m.in. przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu prowadzenia działalności wraz z kontrolą składanych
przez przedsiębiorców oświadczeń. W
związku z czym przypominają przedsiębiorcom, iż przedstawienie fałszywych danych
w oświadczeniu (zaniżenie lub zawyżenie
wpisanej kwoty), może być podstawą do cofnięcia zezwolenia (art. 18 pkt 10 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 r.)

kańców, trafią również do wybranych
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ważną grupą, która zostanie objęta badaniem, będą uczniowie z klas IV-VI
szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zdecydowała się na
przygotowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, by na jej podstawie opracować metody przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, zwłaszcza w
odniesieniu do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
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rozmaitoœci

Nie boj¹ siê nowych technologii

Blisko miesi¹c trwa³ zorganizowany
przez Biblioteki Publiczne Gminy Dêbno
komputerowy kurs e-learningowy, dotycz¹cy finansów w ka¿dej dziedzinie ¿ycia.
W efekcie swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci
poszerzy³o 25 osób.
Kurs realizowany był w ramach projektu
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), którego założenia wpisały
się dobrze w Program Rozwoju Bibliotek, do
którego GBP z trzema filiami przystąpiła w
drugiej edycji. Finansowanie w ramach edukacji ekonomicznej zapewnił Narodowy Bank
Polski.
Kursy były prowadzone przez pracowników bibliotek, którzy wcześniej zostali przeszkoleni z poszczególnych zagadnień, oraz
zaproszonych ekspertów z dziedziny bankowości i ubezpieczeń.

Z oferty w ramach projektu „O finansach...w bibliotece” skorzystało 25 osób, nie
tylko w wieku 45 lat i więcej. Propozycja
okazała się interesująca także dla osób młodszych. Zajęcia odbywały się w Dębińskim
Centrum Kultury w Jastwi, a kursanci oceniali je jako przydatne i pomocne zarówno w
wykonywaniu obowiązków zawodowych, a
także w prywatnie w codziennym życiu.
w trakcie podsumowania projektu, które
odbyło się w DCK w Jastwi, wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Dębno Grzegorz
Brach, który z uznaniem wypowiadał się o
uczestnikach kursu podkreślając ich otwartość na korzystania z nowych technologii.
Gratulując zdobytej wiedzy wręczył certyfikaty ukończenia kursu wszystkim jego
uczestnikom. Specjalnie na te okoliczność z
recitalem wystąpiła Aneta Kural z Jastwi.
(g)

Internetowy teatr w szkole
W realizowanym przez Telewizjê Polsk¹
projekcie „Internetowy Teatr TVP dla
szkó³” uczestniczyli uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej. Siedz¹c w swoich szkolnych
³awkach obejrzeli „na ¿ywo” spektakl
„Antygona” kieleckiego Teatru im. S.
¯eromskiego.
Internetowy Teatr TVP dla szkół to
nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię

jako sposób dotarcia ze sztuką wysokich lotów do masowej młodej widowni.
Ważnym aspektem projektu jest wzbogacenie i urozmaicenie szkolnych zajęć,
edukacja artystyczna i pobudzanie nawyku korzystania z życia kulturalnego
wśród młodych odbiorców. Przedsięwzięcie realizowane jest od października ubiegłego roku i w pierwszej kolejności dociera do placówek w małych
miejscowościach.
(l)

ZUMBA-FITNESSTANIEC
ZUMBA to połączenie tańca i areobiku, a
jej tajemnicą jest to, że pozwala uwolnić
energię, rozładować stres i napięcie, a zarazem poprawić kondycję, uzyskać piękną sylwetkę no i zrzucić zbędne kilogramy. Poczujemy również znaczną poprawę w sferze
układu krążeniowo-oddechowego. ZUMBA
łączy z tradycyjnym areobikiem różne rodzaje tańca, takie jak: marenge, salsa, cumbia, reggeton, flamenco, samba, taniec brzucha, dlatego też jest tak lubiana i popularna.
Najbardziej charakterystyczną cechą ZUMBY jest jej prostota, która pozwala każdemu uczestnikowi na czerpanie przyjemności z wykonywanych ćwiczeń.
Zapraszamy na wspólne przeżycie ZUMBY!
Instruktor ZUMBA, ZUMBA KIDS
i ZUMBA jr.: Andrzej Schetz
Wszelkie informacje dostępne u instruktora pod numerem: 602 256 756

Sernik Lidki
Składniki:
2 opakowania sera Włoszczowa (2
kg)
10 jaj wiejskich
2 szklanki cukru pudru
2 budynie waniliowe
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
olejek waniliowy
opakowanie biszkoptów okrągłych
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Wykonanie:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać ser i resztę składników, wymieszać. Ubić pianę z białek i delikatnie
połączyć z masą serową. Następnie wylać na blaszkę wyłożoną biszkoptami.
Piec w nagrzanym piekarniku do 180-200 stopni,
około 60 minut. Smacznego!
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Lidia Przeklasa
z Perły
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na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Renata Kusion

Funkcjê so³tysa pe³ni pierwsz¹ kadencjê, ale sposób, w jaki to czyni pozwala
twierdziæ, ¿e mamy do czynienia z przypadkiem w³aœciwego cz³owieka na w³aœciwym miejscu. Z dwóch g³ównych
modeli sprawowania tej funkcji Renata
Kusion wybra³a ten aktywny, biernoœæ
zostawiaj¹c na boku.
Dowodów na to trochę się już uzbierało. Głównym ich mianownikiem są
zapewne umiejętności organizacyjne i
zdolność mobilizowania ludzi do współpracy. Dobrym tego przykładem są
wspólne działania podejmowane przez
różne środowiska wiejskie takie jak jednostka OSP w Perle, Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich, Rada
Sołecka czy mieszkańcy z sąsiednich
Biadolin Szlacheckich.
Plac zabaw wybudowany przed budynkiem remizy w Perle cieszy dziś
przede wszystkim najmłodszych oraz
ich rodziców i nikt już sobie pewnie nie
wyobraża, że mogłoby go nie być. Ale
już mniej oczywiste jest, że właściciel
gruntu czyli w tym przypadku OSP
Perła bezproblemowo oddaje go do użytku publicznego. Klucz do pomyślnego
finału tkwi w umiejętności współpracy
Renaty Kusion i jest on najwyraźniej w
jej posiadaniu. Potwierdzają to także

pracownicy Urzędu Gminy w Dębnie,
którzy w razie potrzeby zawsze mogą
liczyć na jej pomoc. – Jest do dyspozycji,
gdy trzeba uzupełnić dokumenty, zorganizować otwartą imprezę czy zachęcić do udziału w społecznej akcji – potwierdza Marian Kurek, Sekretarz
Gminy.
Mimo braku doświadczenia w roli
sołtysa, ze sprawowaniem tej funkcji nie
ma kłopotu. Więcej, już teraz może pochwalić się osiągnięciami. Wspomniana już budowa placu zabaw z pewnością za taki może być uznana, bo zaangażowaniem i determinacją w realizacji tego celu zarażała wielu. Przy wsparciu urzędu była to siła już nie do zatrzymania. Zwycięstwo w konkursie „Moja
wieś jest piękna i czysta” skutkujące
konkretną nagrodą finansową to także
w dużej mierze jej zasługa. Osobiście
zachęcała mieszkańców do uczestnictwa w tej rywalizacji tłumacząc pożytki
z tym związane i najwyraźniej wielu z
nich trafiła do przekonania. Do tego
stopnia, że w tym roku to Perła zasłużyła na miano najpiękniejszego sołectwa w gminie.
Co ważne, udaje jej się przy tym unikać niezdrowej rywalizacji. Inicjatywę
Jana Pankowskiego, sołtysa Biadolin
Szlacheckich, zakupu samochodu dla

OSP Perła poparła bez wahania nie
bacząc na to, że autorem pomysłu był
ktoś inny. To czytelne świadectwo myślenia kategoriami dobra sołectwa, a nie
indywidualnych korzyści. Z takiej filozofii narodzić się może jeszcze wiele pożytku dla mieszkańców Perły.

T E S T
Z ¯YCIA

Monika Mro¿ek
Miejsce zamieszkania: Por¹bka
Uszewska
Wykszta³cenie: Technikum Hotelarskie w £ysej Górze
Funkcja, zawód: w przysz³oœci
hotelarz
Rodzina: w³asnej brak :) rodzice
to Edyta i Andrzej, oraz siostra
Gabi

www.gminadebno.pl

Z natury jestem…
...ambitna, odpowiedzialna, zawsze
staram siê osi¹gn¹æ to czego chce –
nie zniechêcam siê.

¯yciowe osi¹gniêcie…
...od 9 lat jestem tancerk¹ w zespole
Pieœni i Tañca „£oniowiacy”. Prowadzê
tak¿e bloga, w którym opisujê ka¿d¹ ciekaw¹ chwile.

Mam s³aboœæ do…
...Imprez oraz piêknych i d³ugich paznokci.

¯yciowa pora¿ka…
...wstyd siê przyznaæ :D.

Moja pasja to…
...taniec i muzyka, najwa¿niejsze w
moim ¿yciu.

Moje najwiêksze marzenie…
...zagraæ na Tomorrowland – najwiêkszym festiwalu muzycznym na ca³ym
œwiecie z udzia³em najlepszych DJ-ów.

Moja pierwsza mi³oœæ…
...to chyba w podstawówce.

Mój pierwszy cenny przedmiot…
...telefon, bez którego nie prze¿yje
dnia.

Moja praca…
...Jak na razie uczê siê, ale od niedawna w Clubie Exclusive próbuje swoich si³
jako DJ-ka. Dziêki kolegom, którzy pomogli mi na starcie, mogê ju¿ us³yszeæ
parê pozytywnych opinii na temat mojego grania.
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