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NA PLUS

NA MINUS

Organizatorzy I Dębińskiego Biegu
po Flagę sami nie spodziewali się,

że oddźwięk na te inicjatywę łączącą
rekreację z przywiązaniem do symboli
narodowych będzie tak duży. Udział
wzięło grubo ponad 150 uczestników,
wśród których byli zarówno przedsta-
wiciele najmłodszego pokolenia jak i
znacznie starsi. Sto flag narodowych
rozdano w ciągu kilku minut. Inicjaty-
wę chwalił Grzegorz Brach, Wójt Gmi-
ny Dębno, sugerując, że warto bieg na
stałe wprowadzić do kalendarza imprez
i uzupełnić o piknik. W tej sytuacji przy-
szłość imprezy jawić się może wyłącz-
nie w różowych barwach.

Siatkarze Wolanii Wola Dębińska bez
szumnych zapowiedzi zafundowali

sobie i kibicom awans do wyższej klasy
rozgrywkowej. Na dodatek zrobili to
przekonująco, co każdego kibica cieszy
tym bardziej. Teraz przed nimi do po-
konania będzie poprzeczka ustawiona
wyżej, ale powodów do zmartwienia nie
ma. Rywalizacja z lepszymi na pewno
naszym siatkarzom wyjdzie na dobre
bez względu na to, gdzie ostatecznie
zakończą rozgrywki.

Gimnazjaliści z naszej gminy wyni
ków egzaminów wprawdzie jesz-

cze nie znają, ale za sobą mają już stres,
który przynajmniej niektórym w takich
sytuacjach towarzyszy. O nieprzyjem-
nym uczuciu na chwilę można zapo-
mnieć. Stres powróci w momencie ogła-
szania wyników. Wszystkim gimnazja-
listom życzymy samych dobrych wieści.

Całe towarzystwo z tzw. półświat
ka, które raz na jakiś czas daje o

sobie znać na terenie gminy, oglądając
się za cudzym mieniem lub szukając
okazji do zaczepki. Teraz na bezkarność
raczej nie będą mogli liczyć. Nad bez-
pieczeństwem mieszkańców Gminy
Dębno czuwać teraz będzie więcej poli-
cjantów niż kiedykolwiek wcześniej.
Długo oczekiwane wzmocnienie perso-
nalne właśnie stało się faktem, co nie
powinno pozostać bez wpływu na wy-
krywalność sprawców przestępstw.
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nę i energię elektryczną, a także jakie in-
westycje realizowane będą w przyszłości.
Niektórzy interesowali się skalą inwestycji
współfinansowanych z funduszy Unii Euro-
pejskiej. Męska część klasy dociekała, jakiej
marki będzie współfinansowany przez gmi-
nę nieoznakowany samochód policyjny.

Wójt na każde pytanie odpowiadał szcze-
gółowo. Jedyną kwestią, jakiej nie zdradził,
była marka nieoznakowanego radiowozu. –
Jeśli powiem, to idea nieoznakowanego ra-
diowozu przestanie mieć sens, po drugie –
nie wiem, bo samochód kupuje policja – tłu-
maczył.

Kinga Gurgul z klasy III Szko³y Podsta-
wowej w Dêbnie zajê³a I miejsce w swo-
jej kategorii podczas IX Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Majki Je¿owskiej
„Rytm i melodia”, który odby³ siê w Ra-
domiu. W nagrodê pojedzie na wyciecz-
kê do Eurodisneylandu pod Pary¿em.

Zgodnie z regulaminowymi zasadami ra-
domskiego festiwalu rywalizacja jest dwueta-
powa. Najpierw należy przesłać organizato-
rom nagrania z dwoma własnymi wykona-
niami dwóch wybranych piosenek z repertu-
aru Majki Jeżowskiej, a w finale występują
wykonawcy zakwalifikowani przez komisję
konkursową.

W tym roku spośród 209 nagrań do drugie-
go etapu zakwalifikowano 126. Wykonawcy
rywalizowali w czterech kategoriach wieko-
wych. W grupie dzieci w wieku 8-10 lat, w
której śpiewała także Kinga Gurgul, wystą-
piło 35 dzieci z całego kraju. Jurorzy (Majka
Jeżowska-  przewodnicząca, Szymon Wydra
i Andrzej Kisiel) po trwających cały dzień
przesłuchaniach do koncertu laureatów no-
minowali ścisłą czołówkę. - Nie słyszałam
wszystkich piosenek zaprezentowanych w
mojej kategorii.  Chociaż byłam zadowolona
z mojego wykonania, to nie byłam pewna czy
przejdę dalej – relacjonowała Kinga Gurgul,
która zaśpiewała piosenkę „Od rana mam
dobry humor”.

Wątpliwości nie mieli za to jurorzy. W trak-
cie ogłaszania wyników podczas koncertu lau-
reatów Majka Jeżowska podkreślała, że Kin-

ga Gurgul - zwyciężczyni kategorii dzieci w
wieku 8-10 lat - od ostatniego roku (wtedy
była druga) zrobiła wyraźne postępy, rozwi-
jając swoje umiejętności. W nagrodę otrzy-
mała dwuosobową wycieczkę do Eurodisnay-
landu, z której będzie mogła skorzystać pod-
czas wakacji. Sądząc z reakcji publiczność była
podobnego zadania co jurorzy. Występ Kingi
nagrodzono brawami, a część widowni ruszy-
ła nawet do tańca. - Festiwal wspominam
bardzo miło. Panowała tam świetna atmos-
fera i poznałam dużo fajnych osób z całej
Polski. Z niektórymi z nich spotkałam się już
wcześniej na innych festiwalach.  Pani Maj-
ka jest bardzo sympatyczną i ciepłą osobą.
Sama powiedziała, że wszystkich uczestni-
ków traktuje jak swoje własne dzieci. Bardzo
chętnie robiła sobie z nami zdjęcia, podpisy-
wała płyty, rozmawiała.  Mam nadzieję, że
jeszcze kiedyś będę mogła wystąpić w Rado-
miu i znów się z nią spotkać – podsumowuje
laureatka pierwszego miejsca.

(n)

W praktycznej lekcji wiedzy o spo³eczeñ-
stwie uczestniczyli gimnazjaliœci z Ze-
spo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej. Za-
miast podrêcznika mieli do dyspozycji…
Grzegorza Bracha, Wójta Gminy Dêbno,
który objaœnia³ kompetencje samorz¹-
du i odpowiada³ na pytania.

Do spotkania doszło w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Dębnie. Główne zada-
nia i kompetencje samorządu najpierw omó-
wił Grzegorz Brach, a następnie był czas na
pytania uczniów. Gimnazjaliści chcieli dowie-
dzieć się, jakie są wydatki urzędu na benzy-

Gimnazjaliœci u wójta

Zwyciêstwo Kingi Gurgul



3maj - czerwiec 2014, ¯ycie Gminy Dêbnowww.gminadebno.pl

Część alejek jest już gotowa.

wydarzenia

kowników sieci w Dębnie. W chwili od-
dawania kanalizacji do użytku dopiero
budowali swoje domy i nie mogli zostać
przyłączeni do sieci od razu, ale zaraz
po zakończeniu inwestycji skorzystali
z tej możliwości. W sumie w całej gmi-
nie według danych na koniec 2013 roku
z kanalizacji korzystało 1669 gospo-
darstw.

Optymistycznym zjawiskiem jest w
tym kontekście to, że wraz z rosnącą
liczbą użytkowników kanalizacji spada
liczba awarii. Jeszcze niedawno był to
poważny problem. W studzienkach znaj-

Roœnie liczba gospodarstw pod³¹cza-
nych do sieci kanalizacyjnej w Gmi-
nie Dêbno, a liczba awarii  spada. –
Roœnie œwiadomoœæ, ¿e kanalizacja
s³u¿y wszystkim i war to o ni¹ za-
dbaæ – komentuje Jan Niedzielski,
dyrektor Zak³adu Us³ug Komunal-
nych w Dêbnie.

Wskutek finalizacji kolejnych prac
przy budowie sieci kanalizacyjnej w naj-
bliższych dniach podłączonych zostanie
kolejnych 20 gospodarstw w Sufczynie.
Wcześniej przybyło 10 nowych użyt-

dowano zepsutą żywność, stare ubra-
nia, a nawet pampersy, co powodowało
poważne kłopoty w prawidłowym funk-
cjonowaniu kanalizacji. Dziś przypadki
traktowania kanalizacji jak śmietnika,
do którego można wrzucać wszystko,
zdarzają się już coraz rzadziej. – Naj-
wyraźniej wzrasta świadomość ekolo-
giczna, a to dobra wiadomość dla nas
wszystkich. Mniej awarii to przecież
mniejsze wydatki z budżetu i komfort
użytkowników – podsumowuje dyrek-
tor Niedzielski.

(p)

Spada liczba awarii

Pierwsze fragmenty alejek w budowa-
nym w Dêbnie miasteczku rowerowym
s¹ ju¿ gotowe. Firma ze Starego
Wiœnicza, która wygra³a przetarg na
realizacjê inwestycji oferuj¹c cenê
wynosz¹c¹ nieco ponad 234 tys. z³,
w wyznaczonym na koniec lipca
terminie realizacji prac powinna siê
zmieœciæ.

Roboty rozpoczęły się zaraz po przeka-
zaniu placu budowy i narzucone wówczas
tempo wskazywało, że finał prac nastąpi
nawet przed wskazanym w przetargu ter-
minem.  Przed świętami  i w okresie dłu-
giego weekendu tempo nieco spadło, ale
roboty systematycznie posuwają się do
przodu. Wykonawcy sprzyjają także do-
bre warunki pogodowe.

W efekcie niedługo po przejęciu placu
budowy można było zauważyć zarys ro-
werowych alejek, a w pierwszej dekadzie

Widaæ fragmenty
miasteczka

Miasteczko znajdzie się tuż za nowym parkingiem nieopodal kościoła.

maja gotowe były już duże fragmenty ale-
jek wykonanych z kostki. Przypomnijmy,
że projekt przewiduje m.in. budowę ale-
jek rowerowych, ścieżek z kostki bruko-
wej, wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego, a także montaż ławek, sto-
łów, huśtawek, zestawów sportowych,
stojaków rowerowych i tablic informacyj-
nych. Teren zostanie ogrodzony i obsa-
dzony krzewami ozdobnymi.

Obiekt służyć będzie jako miejsce wy-
poczynku i rekreacji dla najmłodszych,
którzy będą mogli korzystać z niego sa-

modzielnie lub pod okiem swoich opieku-
nów. Miasteczko rowerowe poza funkcją
rekreacyjną pełnić też będzie rolę eduka-
cyjną. Korzystać z niego będą mogły np.
szkoły przygotowując uczniów do egza-
minu na kartę rowerową.

Z punktu widzenia budżetu gminy ko-
rzystne są także zasady finansowania.
Część kosztów przedsięwzięcia pokryje
wsparcie uzyskane przez gminę w ramach
projektu „Odnowa i rozwój wsi” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(p)
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Grzegorz Przyby³o, so³tys Woli Dêbiñskiej
Ja popieram tę idę jak najbardziej. Uważam, że już dawno tego typu projekt
powinien być zrealizowany. To miejsce, jest przecież wizytówką sołectwa i całej
gminy. Przybędzie tam miejsc parkingowych, będą nasadzenia drzew i krze-
wów. To będzie miejsce, które będzie służyć wszystkim, a nie tylko mieszkańcom
Woli Dębińskiej, bo do urzędu przyjeżdżają mieszkańcy ze wszystkich sołectw.
Być może w przyszłości warto rozważyć urządzenie tam jeszcze miejsca, przy
którym można byłoby obchodzić uroczystości państwowe takie jak Święto
Konstytucji 3 Maja czy Święto Niepodległości. Być może warto byłoby się
zastanowić nad przeniesieniem tam postumentu związanego z II wojną świa-
tową, który znajduje się teraz przy zakręcie przy drodze na Bielczę.

wydarzenia

Na taki sposób aranżacji tego terenu
zdecydowano się nieprzypadkowo. Mimo
niedawnego powiększenia liczby miejsc
parkingowych w dalszym ciągu jest ich
zbyt mało i często zdarza się, że osoby
załatwiające sprawę urzędową muszą
szukać miejsc parkingowych daleko od
urzędu. Nowy parking powinien ten pro-
blem w dużej mierze rozwiązać. Alejki
spacerowe z ławkami będą do dyspozycji

Ponad 665,5 tys. z³ kosztowaæ
bêdzie zagospodarowanie placu
przed budynkiem Urzêdu Gminy w
Woli Dêbiñskiej. Firma, która wygra-
³a przetarg na wykonanie prac,
powinna uporaæ siê z zadaniem do
koñca wrzeœnia.

Komisja przetargowa do rozpatrzenia
miała sześć ofert. Najdroższa z nich opie-
wała na kwotę biską 809 tys. zł. Zgodnie
z przygotowanym wcześniej projektem
przed budynkiem urządzony zostanie
nowy parking, a pusty dzisiaj teren zo-
stanie zagospodarowany poprzez wydzie-
lenie na nim chodników i ścieżek dla pie-
szych. Projekt przewiduje także urządze-
nie zieleni. Wsumie planuje się posadze-
nie 495 sztuk drzew, krzewów i kwiatów.
Najwięcej będzie roślin okrywowych i za-
darniających (375) oraz krzewów (94 sztu-
ki). Wśród 26 drzew będą m.in. platany
klonolistne, klony zwyczajne, buki i jo-
dły.

Oferty złożyły dwie firmy i wybrano tańszą
z nich. W sumie koszty prac na placu obok
Zespołu Szkół w Sufczynie przekroczą 44 tys.
zł. Zgodnie z projektem obejmą one m.in.
budowę chodnika, częściowe utwardzenie
terenu, montaż ławek, furtki wejściowej i
ogrodzenia, a także sadzenie krzewów. Znaj-
dujący się tam obecnie maszt zostanie prze-

Firma z Sufczyna wykona prace
obejmujące zagospodarowanie terenu
przy obelisku w Sufczynie upamiętnia-
jącym zbrodnie popełnione na Pola-
kach na Wschodzie. Umowa w tej spra-
wie została już podpisana, a prace
mają się zakończyć do 30 październi-
ka tego roku.

niesiony w inne miejsce. W kolejnym etapie
planowany jest montaż tablicy pamiątkowej.

Przypomnijmy, że przy Obelisku Katyń-
skim posadzono także dwa „Dęby Katyńskie”
upamiętniające pochodzących z Sufczyna i za-
mordowanych na Wschodzie w 1940 r. Anto-
niego Rusina i Alojzego Antoniego Rusina

(g)

Obelisk w estetycznym otoczeniu

Parking i wypoczynek

wszystkich mieszkańców. Skorzystać z
nich będą mogli zarówno osoby załatwia-
jące sprawę w urzędzie jak również miesz-
kańcy korzystający ze spaceru.

Gmina Dębno z własnego budżetu po-
kryje jedynie część kosztów inwestycji.
Pozostała kwota pozwalająca na sfinan-
sowanie 50 procent kosztów pochodzi z
Programu rozwoju Obszarów Wiejskich.

(g)

Zamiast trawnika przed budynkiem Urzędu Gminy jeszcze w tym roku będzie
parkin wraz z terenem rekreacyjnym.

Schematyczny plan zagospodarowania
tarenu. Widoczne alejki, parkingi i
tereny zielone (ciemny kolor).
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Uroczystoœci rocznicowe poœwiêco-
ne Zbrodni Katyñskiej odby³y siê
przy obelisku katyñskim na terenie
Zespo³u Szkó³ w Sufczynie.
W szczególny sposób pamiêtano
o zamordowanych na Wschodzie
krajanach z Sufczyna: aspirancie
Antonim Rusinie i poruczniku Aloj-
zym Antonim Rusinie.

Uroczystość objęta patronatem Wój-
ta Grzegorza Bracha rozpoczęła się mo-
dlitwą prowadzoną przez ks. Francisz-

nowania strategicznych dla gminy decyzji,
które będzie zgodne z oczekiwaniami miesz-
kańców. - W społeczeństwie obywatelskim
podejmowane decyzje i stanowione prawo
powinno mieć na celu zapewnienie dobroby-
tu ogółu obywateli. W związku z tym ciągły
dialog z mieszkańcami oraz wsłuchiwanie
się w ich potrzeby wydaje się elementem
niezbędnym. Konsultacje społeczne jako jed-
na  z metod prowadzenia dialogu to w tym
kontekście jedno z rozwiązań godnych uwagi
– zaznacza wójt Brach.

Narzędzie to jest o tyle skuteczne, że
konsultacje przebiegają dwukierunkowo. Z
jednej strony samorządowe władze infor-
mują mieszkańców o swoich planach, z dru-
giej uzyskują od mieszkańców opinie na te-
mat tych zamiarów. Dodatkowo dzięki tego
rodzaju dialogowi wzrasta zainteresowanie
sprawami publicznymi i rośnie liczba miesz-
kańców zaangażowanych w proces podejmo-
wania decyzji.

(ng)

Dębno procesów współdecydowania i współ-
kształtowania poprzez nabycie nawyku sto-
sowanie mechanizmów konsultacyjnych na
przykładzie konsultacji społecznych czter-
nastu dokumentów publicznych w ciągu
dwunastu miesięcy – objaśnia Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno.

W ramach projektu odbędą się także  wi-
zyty studyjne w gminach aktywnie prowa-
dzących konsultacje społeczne, przygotowa-
ne i opracowanie zostaną uchwały o konsul-
tacjach społecznych. W ostatnim  etapie doj-
dzie do konsultacji wśród mieszkańców sta-
tutów sołectw oraz Strategii Rozwoju Gmi-
ny Dębno na lata 2015-2020. Swoje opinie w
tej sprawie będzie można wyrażać za po-
średnictwem Internetu on-line.

U podstaw projektu leży przekonanie
władz Gminy Dębno, że możliwe szerokie
konsultacje społeczne pozwolą adekwatnie
odpowiadać na potrzeby społeczne. Dzięki
konsultacjom możliwe jest dokładne rozpo-
znanie potrzeb, co jest warunkiem takie pla-

Projekt „U nas, w gminie konsultu-
jemy! Partycypacja obywatelska po-
przez konsultacje społeczne” realizu-
je Gmina Dębno wraz z partnerem
Związkiem Centralnym Dzieła Kolpin-
ga w Polsce. Głównym celem tego
przedsięwzięcia jest zaangażowanie
szerszej grupy mieszkańców w proces
podejmowania decyzji dotyczących
gminy.

Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W jego ramach pla-
nowana jest kampania informacyjno-promo-
cyjna dotycząca roli konsultacji społecznych,
a także szkolenia dotyczące organizacji kon-
sultacji społecznych i upowszechniania tech-
nik konsultacyjnych m.in. dla członków or-
ganizacji pozarządowych oraz sołtysów.
Wezmą w nich udział reprezentanci 16 or-
ganizacji pozarządowych oraz 13 sołectw. -
Ich efektem ma być wzmocnienie w Gminie

Strategia do konsultacji

Pamiêci ofiar Katynia

ka Grądalskiego. Po niej delegacje re-
prezentujące samorządowe władze gmi-
ny, wojsko, organizacje pozarządowe,
szkołę w Sufczynie i rodzinę zamordo-
wanych złożyły kwiaty i zapaliły znicze
przy obelisku.

W szkole uczniowie zaprezentowali
okolicznościowy montaż słowno – mu-
zyczny „Dlaczego?”, w którego przygo-
towanie zaangażowali się: Małgorzata
Wiśniowska – Robak, Urszula Sworst,
Barbara Niedzielska, Małgorzata Tabor,
Joanna Matras, Monika Kubik, Tomasz

Krzysztofczyk. Zabrzmiała m.in. „Cisza”,
którą na trąbce zagrał Emil Głaszczka z
I klasy gimnazjum.

Na zakończenie uroczystości zaprosze-
ni goście, wśród których byli m.in. Wła-
dysław Robak i Janina Rajczyk -członko-
wie rodziny zamordowanego na Wscho-
dzie Alojzego Antoniego Rusina, a także
przedstawiciele samorządowych władz,
Wojska Polskiego, organizacji społecz-
nych i instytucji kultury, wpisali się do
księgi pamiątkowej.

(n)
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Wiêcej atrakcji
na placu zabaw
Plac zabaw przy szkole Podstawo-
wej w NiedŸwiedzy zostanie rozbudo-
wany. Monta¿ nowych urz¹dzeñ po-
winien nast¹piæ w czerwcu.

W sumie koszty z tym związane prze-
kroczą 13 tys. zł. Większość kosztów po-
ryta zostanie z budżetu gminy i sołectwa,
ale w przedsięwzięcie finansowe zaanga-
żuje się także Rada Rodziców, która wy-
łoży ponad 2300 zł na montaż urządzeń.

Do dyspozycji dzieci będzie zestaw za-
bawowy zawierający: wieżę z daszkiem
dwuspadowym i bez daszku, zjeżdżalnię,
ślizg strażacki, a także karuzelę tale-
rzową i sprężynowiec koniczynka. Urzą-
dzenia mają być montowane na metalo-
wych kotwach, dzięki czemu drewno nie
będzie miało bezpośredniego kontaktu
z gruntem, co znacznie wydłuży jego
trwałość oraz zapewni odpowiednią sta-
bilność konstrukcji.

Firma, która dostarczy urządzenia,
musi dysponować certyfikatami poświad-
czającymi, że sprzęt do zabawy spełnia
polskie i europejskie normy bezpieczeń-
stwa.

(pg)

Droga do
modernizacji
Blisko 483 tys. z³ kosztowaæ bêdzie
przebudowa drogi gminnej Do³y – £ysa
Góra. Umowa z wykonawc¹ zosta³a
podpisana z pocz¹tkiem maja, a pra-
ce maj¹ byæ zakoñczone do 31 sierp-
nia tego roku.

Prace, które rozpoczęły się w tym mie-
siącu to drugi etap robót tej samej inwe-
stycji. W jej ramach zmodernizowany zo-
stanie odcinek o długości łącznej 1700 me-
trów. Obok nowej nawierzchni wykonane
zostaną także pobocza i zamontowane
zostanie oświetlenie zewnętrzne.

Droga ta ma znacznie strategiczne. –
Jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg
w gminie i łączy wschodnią i zachodnią
część gminy oraz dwie drogi powiatowe:
Dębno – Melsztyn i Sufczyn – Gwoździec
– podkreśla Paweł Sumara z Urzędu Gmi-
ny w Dębnie.

Z budżetu gminy pokryta zostanie poło-
wa kosztów inwestycji, resztę gmina po-
zyskała z budżetu państwa z Narodowego
Programu Odbudowy Dróg Lokalnych
zwanego popularnie schetynówką.

W przetargu na wykonanie prac remon-
towych uczestniczyło 10 firm. Najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawiła firma z Porąb-
ki Iwkowskiej i to jej powierzono realiza-
cję prac.

(p)

Przy s³onecznej pogodzie œwiêtowano
w tym roku Gminny Dzieñ Stra¿aka,
który po³¹czony by³ z obchodami 90.
rocznicy utworzenia OSP w Sufczynie.
W trakcie tradycyjnej uroczystoœci nie
mog³o zbrakn¹æ prezentów i odzna-
czeñ. Niektórzy spoœród uhonorowa-
nych nie byli w stanie opanowaæ
wzruszenia.

W Sufczynie zameldowała się więk-
szość spośród jednostek działających na
ternie Gminy Dębno. Wszyscy we wspól-
nym pochodzie najpierw ruszyli na
Mszę. Św. do kościoła parafialnego, a
potem na plac przed remiza, gdzie odby-
wała się oficjalna część uroczystości.
Gospodarze wykorzystali okazję, by
przypomnieć historię jednostki, a goście
składali życzenia i wręczali prezenty.
Jubilaci od starosty brzeskiego Andrze-
ja Potępy odebrali czek na 2,5 tys. zł, a
od wójta Grzegorza Bracha wręczył dru-
hom czek na 3 tys. zł.

Kilkunastu strażaków powody do sa-
tysfakcji miało tym większe, że przy
okazji święta uhonorowano ich resor-
towymi odznaczeniami. Złoty Znak
Związki – najwyższe odznaczanie przy-
znawane strażakom – odebrał Józef
Migdał z OSP w Sufczynie, będący jed-
nym z najstarszych strażaków. Dzięku-
jąc za wyróżnienie nie mógł opanować
wzruszenia wspominając kolegów, któ-
rzy odeszli już na wieczną służbę.

(g)

Jednostka z Sufczyna ma 90 lat

Czeki, wzruszenia
i odznaczenia

Odznaczenia:
Z³oty Znak Zwi¹zku - Józef Migda³

Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa:
Kazimierz Kargol, Jan Przeklasa, Edward
Sacha

Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnic-
twa: Mateusz Pach

Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnic-
twa: Pawe³ Batko, Adam Pary³o, £ukasz
Witek

Odznaka „Wzorowy Stra¿ak”: Paulina
Tyka, Kinga Podeszwa, Rober t Siemie-
niec, £ukasz P³aneta, Mateusz Derendal,
Sylwester Macheta
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Andrzej Sztorc, pose³ na Sejm RP
(…) Kiedy patrzę na skład orkiestry i widzę wśród jej członków zarówno bardzo młodych ludzi, jak i strażaków w sile wieku, to
wypada mi tylko pogratulować wytrwałości. (…) Zdaję sobie sprawę, że praca w orkiestrze odbywa się kosztem własnego czasu
wolnego i za to chcę wam podziękować. Życzę wam dalszych sukcesów

Andrzej Potêpa, Starosta Brzeski
(…) Mam osobistą satysfakcję z udziału w tej uroczystości, ponieważ z orkiestrą łysogórską wiąże mnie wiele lat współpracy. (…)
Miałem nawet kiedyś okazję zagrać razem z orkiestrą. (…) Serdecznie gratuluję tych wszystkich osiągnięć, tego, że trwacie, że
żadne kryzysy was nie dosięgają. Życzę, żeby ta orkiestra nadal trwała i by pojawiali się w niej nowi, młodzi ludzie.

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Chcę wam podziękować, że jesteście zawsze tam, gdzie ważna jest uroczysta oprawa i nadanie imprezie pewnej rangi. To dzięki
waszej wspaniałej grze zarówno gminne, powiatowe jak i wojewódzkie imprezy są uświetniane. Dziękuję waszym rodzinom, że
znoszą cierpliwie waszą nieobecność podczas prób i wyjazdów.

wydarzenia

Przenikliwe zimno popsu³o nieco
œwiêtowanie jubileuszu 35-lecia Orkie-
stry Dêtej OSP w £ysej Górze. Humory
poprawili jednak zaproszeni goœcie,
którzy nie przyszli z pustymi rêkami:
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno,
ofiarowa³ jubilatom 3,5 tys., z³, a
Andrzej Potêpa, starosta brzeski ju¿
wczeœniej sfinansowa³ zakup pulpitów
na nuty.

Niskiej temperatury i deszczu nie przestra-
szyli się także koledzy z innych orkiestr dę-
tych z całego regionu. Po Mszy św. odpra-
wionej przez ks. Mariana Wikara o g. 14.00 w

Orkiestra Dêta OSP w £ysej Górze ma 35 lat

Zimny jubileusz

Odznaczenia
Odznaka Wzorowego Stra¿aka: Marek Sa-
cha, Wojciech Dru¿bowski, Emil G³aszczka.
Odznaka za wys³ugê lat: 35 – lecie: Kazimierz
Batko, Ostrêga Henryk, Piotr Gurgul, Roman
Sacha, Julian Micha³ek, Franciszek Batko. 30
– lecie: Pawe³ Sacha, Marek Sacha, Krzysztof
Hebda. 20 – lecie: Artur Brzeziñski, Jerzy WoŸ-
niak, Andrzej Król, Piotr Go³¹b

kościele parafialnym, muzycy wyruszyli w
pochodzie do amfiteatru „Krakus”. Obok or-
kiestr z Grobli, Iwkowej i Uścia Solnego nie
zabrakło także pocztów sztandarowych i
strażaków z jednostek OSP z Dębna, Dołów,
Jastwi, Jaworska, Łoniowej, Łysej Góry,
Maszkienic, Niedźwiedzy, Perły, Porąbki
Uszewskiej, Sufczyna i Woli Dębińskiej.

W trakcie części oficjalnej na widowni za-
siadła niewielka grupa ciepło ubranych, naj-
wierniejszych sympatyków jubilatów. Z za-
zdrością spoglądali na nich zziębnięci człon-
kowie orkiestry z Uścia Solnego, którzy do
Łysej Góry przyjechali w strojach w wersji na
upalne lato (koszule z krótkim rękawem!).

Mimo wyjątkowo paskudnej pogody nie-
którzy członkowie orkiestry wspominać będą

święto szczególnie miło. Niecodziennie prze-
cież odbiera się honorowe odznaczenia. –
Życzę kolejnych lat w służbie i satysfakcji z
wykonywanej pracy – gratulował wójt Brach,
który wraz ze starostą brzeskim Andrzejem
Potępą, senatorem Andrzejem Sztorcem i
Piotrem Strojnym, komendantem Państwo-
wej Straży Pożarnej w Brzesku dekorował
strażaków. Dla całej orkiestry były natomiast
prezenty. Czek na 3,5 tys. zł, który przygo-
tował Grzegorz Brach, publiczność skwito-
wała brawami. Pulpity na nuty podarowane
przez starostę brzeskiego orkiestra wyko-
rzystała jeszcze tego samego dnia, rozpoczy-
nając część artystyczną uroczystości. Na sce-
nie amfiteatru zaprezentowali się także:
wokalistki Aleksandra Kubala, Amanda Ry-
lewicz i Kinga Gurgul oraz wirtuoz akorde-
onu Stanisław Zieliński. W roli gwiazdy wie-
czoru wystąpił „COVER BAND” działający
przy Dębińskim Centrum Kultury, a święto-
wanie zakończyła zabawa taneczna.

(g)

Pierwsze kroki
Orkiestra Dêta OSP w £ysej Górzew pierwsze kroki stawia³a w marcu 1979 roku z inicjatywy
ks. Czes³awa Janigi, ówczesnego proboszcza parafii w £ysej Górze i Jana Gurgula – skarbnika
Rady Parafialnej. Utworzona zosta³a jako orkiestra maryjna, a tworzyli j¹ ludzie nie przygoto-
wani muzycznie. Pocz¹tkowo liczy³a 15 muzyków, próby odbywa³y siê w sali katechetycznej, a
pierwszy oficjalny wystêp nast¹pi³ w czerwcu 1979 roku podczas odpustu parafialnego.
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Rekordowa liczba ponad 70 uczestni-
ków pojawi³a siê w tym roku na
organizowanym od kilku lat plenerze
malarskim w Zamku w Dêbnie. Do
uczniów szkó³ i uczestników warszta-
tów terapii zajêciowej do³¹czyli tak¿e
seniorzy. Kolejny plener odbywa³ siê
od 5 do 7 maja w zamku w Dêbnie.

Idea malarskiego pleneru w Dębnie ma
wyjątkowo głębokie korzenie. Po raz
pierwszy w 1923 roku zaprosił tutaj stu-
dentów krakowskiej ASP Jan Jastrzębski,
ówczesny właściciel zamku. Po kilkudzie-
sięciu latach jego tropem poszło także Mu-
zeum Zamek w Dębnie. Studentów ASP
zastąpili uczniowie Licem Plastycznego w
Tarnowie, uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej w Brzesku i w Tarnowie, a z cza-
sem także gimnazjaliści ze szkół z terenu
Gminy Dębno. W tym roku z zaproszenia
skorzystali także uczniowie jednej ze szkół

ków (ponad 75 procent) uwagi uwzględ-
niono. Odrzucone wnioski były niezgod-
ne ze studium lub z innymi przepisami
prawa dotyczącego planowania i zagospo-
darowania przestrzennego.

Efektem uchwalenia planów jest po-
większenie powierzchni terenów przezna-
czonych pod zabudowę jednorodzinną  i
działalność usługową. Poszerzono też
nieco tereny na przemysłową działalność.

O ile w przypadku Sufczyna, Woli Dębiń-
skiej i Dębna sprawa jest już zakończona,
to mieszkańcy Porąbki Uszewskiej na nowy
plan poczekają jeszcze 2-3 miesiące. W
związku z uzasadnionym stanowiskiem kil-
ku mieszkańców wskazujących na potrze-

Nowy plany zagospodarowania prze-
strzennego przyjê³a Rada Gminy w
Dêbnie dla trzech miejscowoœci: Suf-
czyna, Dêbna i Woli Dêbiñskiej. Osta-
teczna decyzja w sprawie planu dla
Por¹bki Uszewskiej zapaœæ powinna
w ci¹gu najbli¿szych 2-3 miesiêcy.

Decyzja Rady wieńczy trwające wiele
miesięcy prace planistyczne, które póź-
niej poddane były konsultacjom. Swoje
uwagi mogli wnosić zainteresowani miesz-
kańcy, a firma wykonująca plan w uza-
sadnionych przypadkach dokonywała sto-
sownych zapisów  w projektach. General-
nie w zdecydowanej większości przypad-

bę korekty projektu, Rada Gminy w Dęb-
nie podjęła uchwałę  tej sprawie, zobowią-
zując wójta do dokonania zmian, zawiesza-
jąc niejako dalsze procedowanie nad osta-
teczną uchwałą. Ewentualne poprawki zo-
staną naniesione w ciągu 2-3 miesięcy i do-
piero wówczas odbędzie się kończące spra-
wę głosowanie w sprawie przyjęcia planu.

Radni przyjęli ponadto uchwałę o zmia-
nie studium zagospodarowania prze-
strzennego na terenie całej gminy. Otwie-
ra to drogę do rozpoczęcia prac nad zmia-
nami planów zagospodarowania dla pozo-
stałych sołectw, które bazują na planach
przyjętych już przed ponad 10 laty.

(g)

So³ectwa z planem

Plener z seniorami

podstawowych oraz grupa z Twórczego
Klubu Seniora w Tarnowie.

Wszyscy przez trzy dni mogli oddawać
się swoim malarskim pasjom, korzystając
z uwag mistrzów, wśród których był m.in.
Jerzy Ruszel, malarz i nauczyciel Liceum

Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Efekty
pracy będzie można oglądać podczas tra-
dycyjnej wystawy poplenerowej, którą za-
planowano na 21 maja. Autorzy najlep-
szych prac w kilku kategoriach wiekowych
odbiorą nagrody, a wszystkie pracy
przejdą na własność muzeum. – To zasa-
da obowiązująca od początku. Niektóre
prace trafiają później na aukcję, inne
mamy jeszcze w naszych magazynach. Są
i takie, które otrzymują numery katalo-
gowe i stają się częścią muzealnych zbio-
rów – objaśnia Krystyna Gurgul, kierow-
nik muzeum.

(p)
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Plac szkolny przy Zespole Szkó³
w Woli Dêbiñskiej by³ aren¹ etapu
wojewódzkiego II Przegl¹du Musztry
Klas Mundurowych. Deszczowa
pogoda sp³ata³a figla organizatorom
i popisom uczniów ze szkó³ z ca³ej
Ma³opolski przygl¹da³a siê mniejsza
widownia ni¿ siê spodziewano.
- Szkoda, bo naprawdê by³o na co
popatrzeæ – podsumowywano.

Do Woli Dębińskiej przyjechało kilkana-
ście zespołów reprezentujących różne szkoły
z całej Małopolski. Po tym jak gospodarz

gminy Wójt Grzegorz Brach wszystkich ofi-
cjalnie przywitał, można było przystąpić do
rywalizacji. Odbywała się ona w zakresie
musztry zespołowej zgodnej z regulaminem
musztry Sił Zbrojnych RP. Drużyny usta-
wiały się na boisku w kolumnie marszowej i
wykonywały poszczególne komendy. Jakość
wykonywanych komend oceniała kilkuoso-
bowa komisja sędziowska, w składzie której
znaleźli się: insp. Roman Gurgul (policja),
ppłk SG Agnieszka Oleniacz (Straż Granicz-
na), st. bryg. Dariusz Pęcak (Państwowa
Straż Pożarna), Iwona Florczyk-Szwak
(Małopolskie Kuratorium Oświaty) i mjr
Paweł Wójcik (Wojsko Polskie WSW –Prze-
wodniczący Komisji).

Ostateczne rozstrzygnięcia nie były nie-
spodzianką. Na najwyższe oceny zasłużyła
faworyzowana ekipa Zespołu Szkół Nr 2 im.
Sybiraków w Nowym Sączu. Kolejne miej-
sca zajęły: Zespół Szkół im. Władysława
Orkana w Marcinkowicach -  opiekun: Sta-
nisław Badowski (II miejsce) i XXV Liceum
Ogólnokształcące w Krakowie im S. Żerom-
skiego – drużyna z klasy mundurowej- woj-
skowej – opiekun: Zygmunt Urban (III miej-
sce). Tym razem Gmina Dębno nie miała
żadnego reprezentanta. Akademickie Li-
ceum Korpusu Kadetów w Łysej Górze wy-
stąpiło w roli współorganizatora nie uczest-
nicząc w rywalizacji.

(g)

Rywalizacja na musztrê

Zespó³ Regionalny ,,Por¹bcoki” z Po-
r¹bki Uszewskiej zwyciê¿y³ w VI Ma-
³opolskim Przegl¹dzie Obrzêdów, Oby-
czajów i Zwyczajów Ludowych ,,Po-
górzañskie Gody” £u¿na 2014. Na
najwy¿sz¹ ocenê zas³u¿y³ program
,,Boœ sie jesce nie wyda³a” autorstwa
Doroty Bodzioch.

Prezentacja przedstawiająca zapusto-
we zwyczaje krakowiaków wschodnich w
ocenie jurorów wiernie oddaje tradycję i
historię obrzędów ludowych, gwarantu-
jących dobre urodzaje i pomyślność w pra-
cy na roli. W uzasadnienie werdyktu pod-
kreślono również profesjonalizm tance-
rzy i śpiewaków ludowych uczestniczą-
cych w przedstawieniu. Zespołowi akom-
paniowała kapela DCK.

(db) (g)

„Por¹bcoki” wygrywaj¹
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kańców gminy. Wśród zaproponowanych
form dominują zajęcia sportowe. Z tej
samej puli wsparcie uzyskały także klu-
by sportowe prowadzące sekcje dla dzie-
ci i młodzieży.

Spora pula (ponad 21 tys. zł) zostanie
wykorzystana na przygotowanie oferty kul-
turalnej. Z pomocy skorzystają także osoby
niepełnosprawne oraz organizacje pielęgnu-
jące rodzimy folklor.

(g)

na kilka tematycznych obszarów. Więk-
szość pieniędzy przeznaczono na dzia-
łania, które mają zapobiegać zjawiskom
patologicznym związanym m.in. z alko-
holizmem i narkomanią. Na ten cel wy-
danych zostanie blisko 78 tys. zł. Komi-
sja konkursowa pieniądze przyznała
m.in. uczniowskim klubom sportowym i
stowarzyszeniom, które przygotowały
szeroką ofertę spędzania wolnego cza-
su dla najmłodszego pokolenia miesz-

Blisko 100 tys. z³  z bud¿etu Gminy Dêb-
no rozdysponowano w ramach otwar-
tych konkursów na realizacjê progra-
mów profilaktycznych i projektów kul-
turalnych pomiêdzy organizacje pozarz¹-
dowe. W sumie pieni¹dze te pozwol¹
na dofinansowanie 28 ró¿nego rodzaju
projektów, które w tym roku realizowa-
ne bêd¹ na terenie gminy.

Gmina jak co roku ogłosiła konkursy
dla organizacji pozarządowych dzieląc je

Pieni¹dze na profilaktykê i kulturê

Zaraz potem salą koncertową zawładnę-
ła muzyka. Utwory zaaranżowane na osiem
wiolonczel wykonywał oktet z Besancon, w
którym ze swoim nauczycielem ze szkoły
muzycznej grali jego uczniowie. W repertu-
arze znalazły się utwory m.in. Bacha (za-
równo najsłynniejszego Jana Sebastiana jak
i jego mniej znanych krewnych), Vivaldiego,
Faure czy Offenbacha. Zespół przyciągał
uwagę nie tylko oryginalnymi aranżacjami,
ale i skomplikowanym rytuałem zmiany
miejsc po każdym utworze. Za sprawą gości
z Francji na krótko ożywiły się też zabytko-
we, rzadko używane organy.

Francuskie akcenty dominowały także w
„Sali ze słupem”, gdzie bezpośrednio po kon-
cercie odbył się wernisaż malarstwa Anny
Kropiowskiej „Miejsca niezwykłe – Breta-
nia”. Pokazano na niej około 50 prac. Obok
obrazów były także rysunki pokazujące
życie codzienne współczesnych Bretończy-
ków, ich pracę, odpoczynek, przywiązanie
do tradycji przejawiające się  m. in. w nosze-
niu z wielkim szacunkiem i pietyzmem  stro-
jów regionalnych.

W finale przy kawie można było podzielić
się wrażeniami z całego wieczoru.

(g)

Z udzia³em Alaina Schneidera, Konsu-
la Generalnego Francji w Krakowie
i dyrektora Instytutu Francuskiego
w Krakowie, odbywa³y siê w zamku
w Dêbnie Wiosenne Spotkania przy
Kawie. Francuski goœæ pojawi³ siê
na nich nieprzypadkowo: spotkanie
w ca³oœci poœwiêcone by³o kulturze
francuskiej.

Spotkania przy napojach to cykliczna im-
preza organizowana od lat w Dębnie. Tym
razem głównych ich motywem była kultura
francuska. – Dziękuję za zaproszenie i moż-
liwość prezentacji francuskiego dorobku ar-
tystycznego w tych zabytkowych wnętrzach
– mówił Alain Schneider zadając kłam prze-
konaniu, że język polski dla obcokrajowca
jest barierą nie do pokonania. Z francuskimi
nazwiskami muzyków oktetu wiolonczelo-
wego równie dobrze starali sobie poradzić
Krystyna Gurgul, kierownik muzeum Za-
mek w Dębnie i Grzegorz Brach, Wójt Gmi-
ny Dębno, którzy wspólnie pełnili rolę go-
spodarzy spotkania.

O artystach
ANNA KROPIOWSKA urodzi³a siê w Tarnowie,
gdzie ukoñczy³a Pañstwowe Liceum Sztuk Pla-
styczne, kontynuuj¹c póŸniej dalsz¹ edukacjê
w tym kierunku na Wydziale Malarstwa Akade-
mii Sztuk Piêknych w Krakowie w pracowni prof.
Zbys³awa Maciejewskiego, a nastêpnie w la-
tach 1998 – 2002 na Wydziale Malarstwa w
Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w
Pary¿u. Z tym miastem zwi¹za³a swoje dalsze
¿ycie na niemal 15 lat. Twórczoœæ artystyczna
Anny Kropiowskiej to w du¿ej mierze jej ulubio-
na tematyka pejza¿owa z wpisan¹ w ni¹ archi-
tektur¹. Od kilku lat miejscem bliskim jej sercu
sta³ siê pó³nocny region Francji – Bretania. „Jest
tam jakaœ niezwyk³a magia, która dzia³a w nie-
wyjaœniony sposób, która przyci¹ga i sprawia,
¿e chce siê tam wracaæ” – t³umaczy³a.

OKTET WIOLONCZELOWY Z BESANCON  po-
wsta³ przed szeœciu laty z inicjatywy  Emma-
nuela Boulanger profesora w Szkole Muzycz-
nej w Besançon (Conservatoire Rayonne-
ment Régional de Besançon). W sk³ad tego
zespo³u  wchodz¹ najbardziej doœwiadczeni
uczniowie i absolwenci tej szko³y wraz z
ich  profesorem, który dokonuje transkryp-
cji wszystkich granych utworów na osiem wio-
lonczel. Zespó³ koncer tuje regularnie w Be-
sancon oraz w innych miastach Francji jak
równie¿ za granic¹.

Spotkanie w Dêbnie
z francuskim konsulem

Anna Kropiowska

Oktet wiolonczelowy z Francji
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Dzieñ Teatru œwiêtowano w Zespole
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹-
cych w £ysej Górze. Na ró¿ne sposo-
by. By³y konkursy i trzy spektakle
przygotowane przez trzy pokolenia,
a tak¿e multimedialna prezentacja
i wspólne fotografie.

Preludium do wielkiego świętowania, któ-
rego inicjatorkami były Bernadetta Wojta-
sińska i Małgorzata Sumara, stało się ogło-
szenie konkursów związanych z teatrem.
Uczniowie ZSTiO mogli rywalizować w kon-
kursie plastycznym na najpiękniejszą ma-
skę teatralną lub informatycznym dotyczą-
cym historii teatru. Konkurs plastyczny
„Teatr wyobraźni” adresowany był do
uczniów  spoza szkoły. Zainteresowanych
nie brakowało i komisja, której przewodni-

Gurgul – Dyrektor Dębińskiego Cen-
trum Kultury.

Zespół miał okazję prezentować swo-
je umiejętności nie tylko na scenie, ale
także w trakcie korowodów ulicami mia-
sta. Miejscowa publiczność przyjęła
„Łoniowiaków” bardzo ciepło, a człon-
kowie zespołu równie miłe wrażenia
wywieźli z Sycylii. W Agrigento, które-
go historia sięga V wieku przed Chry-
stusem, mogli oglądać kompleks świą-
tyń wzniesionych ku czci Apolla – sta-
rożytnego boga młodości i piękna. W
drodze powrotnej była też okazja, by
zobaczyć Rzym, po którym oprowadza-
ła grupę Bernadetta Kamińska - rodo-
wita łoniowianka i była członkini ZPiT
„Łoniowiacy”. Wśród atrakcji, do któ-
rych udało się dotrzeć były m.in. Bazy-
likę św. Piotra, Koloseum, Panteon,
Fontanna di Trevi.

W trakcie pobytu na Sycylii tancerze
mieli też okazję przyjrzeć się folklorowi
innych krajów. Skorzystali też ze spo-
sobności, by nawiązać nowe kontakty.

(n)

Tancerze z £oniowej na Sycylii
Przed sycylijsk¹ publicznoœci¹ wystêpo-
wa³ Zespó³ Pieœni i Tañca „£oniowiacy”.
Podczas odbywaj¹cego siê w Agrigen-
to „Festival Internazionale del Folklore”
by³ jedynym zespo³em reprezentuj¹cym
Polskê.

Teatralne œwiêtowanie
czył dr Stanisław Brach, wykładowca Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie  i absol-
went ZSTiO, na brak pracy narzekać nie
mogła.

Ostatecznie w rywalizacji uczniów ZSTiO
najlepszą okazała się Magdalena Bąba z III
klasy gimnazjum, która wygrała oba kon-
kursy. W konkursie „Teatr wyobraźni” I
miejsce zajęła Monika Maćko z PG w Suf-
czynie, II - Małgorzata Czyżycka z PG w
Iwkowej, III - Weronika Batko z PG w Suf-
czynie. Wyróżnienia przyznano Sylwii Mali-
nowskiej z PG w Sufczynie, Karinie Węgrzyn
z Porąbki Uszewskiej, Gabrieli Czyżyckiej i
Aleksandrze Bodek z PG w Iwkowej.

W przygotowanym przez Mirosławę Sa-
chę drużynowym konkursie wiedzy „Z Te-
atrem na Ty”, w którym liczyła się szeroka
wiedza dotycząca wszystkich aspektów
sztuki teatralnej, wzięło udział 7 trzyoso-

bowych drużyn. Wygrali uczniowie gimna-
zjum z Porąbki Uszewskiej, a kolejne miej-
sce zajęli gimnazjaliści z Sufczyna i z Brze-
ska.

Gwoździem programu były wydarzenia
scenicznie. Przedstawiciele trzech pokoleń
przygotowali trzy spektakle. Uczniowie
ZSTiO zmierzyli się z „Poskromieniem zło-
śnicy” Szekspira, przedszkolaki prowadzo-
ne przez Bożenę Sachę pokazały „Na stra-
ganie”, a nauczyciele i pracownicy ZSTiO
„Idziemy do zoo”.

W trakcie towarzyszących świętowaniu
warsztatów prowadzonych przez Katarzy-
nę Gurgul można było sprawdzić swoje umie-
jętności aktorskie i przekonać się, nad czym
jeszcze warto popracować.  Na podsumowa-
nie dnia była prezentacja multimedialna po-
święcona historii teatru.

(L.P.) (g)

Z zaproszenia do udziału w festiwa-
lu gromadzącym zespoły z różnych
krajów skorzystało 35 osób. Obok tan-
cerzy i śpiewaków była także licząca 5
osób kapela, Kazimierz Górczak – cho-
reograf zespołu, a także Włodzimierz
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KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowywa-
na w oparciu
o dane staty-
styczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
Gminy Dêbno
 i obejmuje
okres ostat-
nich dwóch
miesiêcy.

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na podsta-
wie liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
w okresie ostanich dwóch miesiêcy.

Bo¿ena Sacha - £oniowa

Lidia Szczecina - Por¹bka Uszewska

Anna Rzepa - Do³y

Renata Szpak - £oniowa

Edyta Pabian - £oniowa

Jaros³aw Ogar - Por¹bka Uszewska

Renata Mro¿ek - Por¹bka Uszewska

Sandra Mikosz - GwoŸdziec

Aneta Matura - Do³y

Anna Czesak  - Por¹bka Uszewska

Krzysztof Bielecki- £oniowa

1. B.Mull - Œwiat bez bohaterów.
Seria Pozaœwiatowcy.Trylogia

2. K. Michalak - Bezdomna

3. R. Muchamore - Rekryt. Seria
Cherub, 10 czêœci

4. V.C. Andrews - Kwiaty na pod-
daszu 5 czêœci

5. D.Bunn - Modlitwa nieznajomej

6. J.Wieliczka- Szarkowa - Wo³yñ
we krwi 1943

J. Krysowata

Skrzydło
anioła
Skrzydło Anioła”
to reportaż lite-
racki przedstawia-
jący niezwykłe
wydarzenia sprzed
pół wieku.
Autorka przepro-
wadziła dzienni-

karskie śledztwo zainspirowane odna-
lezieniem zadziwiającego grobu na jed-
nym z wrocławskich cmentarzy - gro-
bu trzynastoletniej Koreanki pocho-
wanej w 1955 roku. Ten trop dopro-
wadził ją do odkrycia sensacyjnej, a
skrywanej przez dziesięciolecia, wie-
lowątkowej historii.
W „tajnym” ośrodku wychowawczym
dla koreańskich dzieci zorganizowa-
nym w 1953 r. w Płakowicach w pobli-
żu Wrocławia mieszkało i uczyło się
1270 dzieci pod opieką koreańskich i
polskich wychowawców.
Sądzę, że jest to jedna z niewielu ksią-
zek, którą powinien przeczytać każdy
z nas.

G. Kozera

Berlin, późne lato
Berlin, późne lato to historia o miłości teoretycznie niemoż-
liwej, między dwojgiem ludzi, których dzieli wszystko. Opo-
wieść o trudnych decyzjach i ich konsekwencjach, poświęce-
niu, zaufaniu i bezsilności jednostki wobec totalitaryzmu.
„Berlin, sierpień 1943 rok. Otto Peters, 45-letni wdowiec,
którego syn zginął na froncie wschodnim, stara się wieść
spokojne życie. Niegdyś był pisarzem, ale gdy naziści doszli
do władzy, zamilkł. Pracuje w księgarni, mieszka samotnie,
chce jedynie dotrwać do końca wojny. Jednak Trzecia Rze-
sza o nim nie zapomniała – otrzymuje propozycję pracy nad
scenariuszem filmu, który ma służyć hitlerowskiej propa-
gandzie. Wkrótce potem w jego życiu pojawia się Polka, poszukiwana przez gestapo
uciekinierka z obozu koncentracyjnego. Peters, wbrew rozsądkowi, decyduje się po-
móc Halinie…”To książka o której długo nie można zapomnieć.

E.E. Schmidt

Przypadek Adolfa H
Co by było, gdyby Adolf Hitler dostał się na Akademię Sztuk
Pięknych?
W swojej najnowszej powieści Eric-Emmanuel Schmitt kre-
śli podwójny portret tytułowego bohatera. Naszym oczom
ukazują się na zmianę: Hitler-dyktator i Hitler-artysta, za-
kompleksiony despota i spełniony, szczęśliwy mężczyzna.
Historia prawdziwa przeplata się z historią, która mogła się
zdarzyć...
„Dlaczego losy świata potoczyły się tak, a nie inaczej? Co
sprawia, że człowiek raz wybiera dobro, a innym razem zło?

Czy wszystkim rządzi przypadek? W napisanej z rozmachem i dużą swadą książce
Schmitt stawia pytania o źródło i naturę zła. Każdy z nas ma w sobie jasną i ciemną
stronę - i lepiej o tym nie zapominać”.
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k/Tarnowa. Namalowany został przez nie-
znanego artystę w XVIII wieku.

Piękna dziewczęca główka Maryi o gład-
ko zaczesanych, odsłoniętych i upiętych z
tyłu włosach jest lekko pochylona i skiero-
wana w lewą stronę. Jedyną ozdobą tego
starannego, prostego uczesania jest delikat-
na opaska obejmująca i podtrzymująca wło-
sy. Opuszczone powieki częściowo przysła-
niają duże, ciemne oczy, a na twarzy maluje
się wyrazisty rumieniec, wywołany zapew-
ne zmieszaniem spowodowanym niespodzie-
wanym pojawieniem się Anioła Gabriela i
wypowiedzianymi przez niego słowami:
Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami
(Łk1,28). Pochylona w geście pokory głowa
oraz złożone na piersiach dłonie są wymow-
nym gestem posłuszeństwa i zgody, co po-
twierdzają dalsze Jej słowa: Oto ja służeb-
nica Pańska, niech mi się stanie według twe-
go słowa (Łk 1,38)

Maryja jak zazwyczaj ubrana jest w czer-
woną suknię, a jej ramiona okrywa błękitny
płaszcz.  Czerwony kolor sukni symbolizuje
miłość, krew, życie i ofiarę. Często szaty w
tym kolorze zdobią świętych i męczenników.
Także Jezus wielokrotnie jest przedstawia-
ny w czerwonej koszuli, co wskazuje na ofia-
rę, jaką za nas złożył z miłości. W kontek-
ście Maryi możemy doszukiwać się podob-
nego znaczenia. Jej późniejsze życie także
zostało naznaczone cierpieniem, ale również
kolor ten wskazuje na Jej troskliwą, mat-
czyną miłość względem ludzi. Natomiast
kolor niebieski Jej płaszcza, to kolor nieba,
czyli także świata wiecznego. W przedsta-
wieniach Matki Bożej ten kolor jest nawią-
zaniem do Jej świętość, która jest odbiciem
świętości Boga. Istnieje także interpretacja
błękitnego płaszcza Maryi jako symbolicz-

Temat zwiastowanie w sztuce towa-
rzyszy chrzeœcijañstwu od zarania
dziejów i posiada wyj¹tkow¹ rangê z
racji na bogactwo i ogrom treœci
zawartych w tej scenie. Maryja na
kartach Ewangelii po raz pierwszy
pojawia siê w³aœnie w scenie zwiasto-
wania. Scena ta  nale¿y do kanonu
sztuki chrzeœcijañskiej.

Najstarsze znane i zachowane przedsta-
wienia tego tematu pochodzą z II wieku
naszej ery i znajdują się w katakumbach św.
Pryscylli. Zwiastowanie to chwila, w której
ważyły się losy świata. Maryja miała prawo
do podjęcia własnej decyzji, mogła przyjąć
lub odrzucić ofiarowane Jej posłannictwo.
Wśród licznych przedstawień ze sceną zwia-
stowania są takie, które wiernie ilustrują
opis zamieszczony na kartach Ewangelii
przez ewangelistę świętego Łukasza (Łk
1,26-38). Są też kompozycje oparte na opi-
sach apokryficznych lub takie, które ilu-
strują tylko wybrany moment, fragment
tego zdarzenia, lub tak jak nasz obraz, uka-
zują samą twarz Maryi i jej złożone na pier-
siach dłonie.

Artyści, malarze od zawsze zachwycali się
tą sceną i próbowali ją przedstawiać, dlatego
niemal w każdym muzeum znajdziemy przy-
najmniej jedno przedstawienie Zwiastowa-
nia Najświętszej Maryi Pannie.

We wnętrzach zamkowej Kaplicy też mo-
żemy oglądać Maryję ukazaną w scenie zwia-
stowania, ale jest to jedynie Jej maleńki por-
trecik (28,5 x 22 cm), który znajdował się pier-
wotnie w zbiorach rodziny Sanguszków, w
Podhorcach, w przedpokoju Sali Stołowej, a
następnie trafił do ich pałacu na Gumniskach

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Madonny z zamkowej kaplicy

Maryja w scenie Zwiastowania

nego przedstawienia nieba. Tak jak ono ota-
cza cały świat, tak Matka Boża swoją opieką
otacza każdego człowieka.

Prostota i jednocześnie doniosłość tej sce-
ny są zdumiewające. Uderza nas spokój i
ufność pokornej Służebnicy Pańskiej, która
uwierzyła w słowa Boga przekazane Jej
przez Anioła.

 Dlatego Zwiastowanie Najświętszej Ma-
ryi Pannie było i jest nadal nieustannym
źródłem inspiracji dla wielu pokoleń mala-
rzy.

 J.Januś

ZESPÓ£ SZKÓ£ W SUFCZYNIE ORAZ DÊBIÑSKIE CENTRUM
KULTURY ZAPRASZAJ¥ UCZNIÓW GIMNAZJÓW DO UDZIA£U

W XV GMINNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM
Honorowy patronat  objêli: Starosta Brzeski - Andrzej Potêpa  oraz Wójt Gminy Dêbno – Grzegorz Brach

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu  27 maja 2014 r. o godz. 9:00

Konkurs odbêdzie siê w dwóch kategoriach: kl. I, kl. II i III

Do konkursu gminnego ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ  trzech uczestników  z klasy I i czterech z klas II- III

Zg³oszenia przyjmowane bêd¹  do 21-05-2014  r. w sekretariacie  Zespo³u Szkó³ w Sufczynie  tel .14  66-58-072
(prosimy o podanie nazwiska opiekuna ).

W konkursie przewiduje siê: pisanie ze s³uchu, uzupe³nienie tekstu z lukami, uzasadnienie pisowni, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, ³amig³ówek.

Uczestników konkursu obowi¹zuje znajomoœæ  treœci programowych z zakresu ortografii dla klas I –III gimnazjum .

Organizatorem  jest mgr Lucyna Potêpa.

NA ZWYCIÊZCÓW CZEKAJ¥ NAGRODY!
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bezpieczeñstwo

Piêtnastoletniego ch³opca jad¹cego
fiatem na terenie Gminy Dêbno
zatrzyma³a policja. Kluczyki do samo-
chodu da³ nie maj¹cemu uprawnieñ do
jazdy samochodem ch³opcu jego
nietrzeŸwy wujek, który siedzia³ na
fotelu obok kierowcy.

Funkcjonariusz policji przypadkowo zoba-
czył jadącego samochodem chłopca. Ze wzglę-
du na bardzo młody z wyglądu wiek poli-

Dwóch zwyciêzców
z Woli Dêbiñskiej
Pierwsze miejsce w powiatowych eli-
minacjach Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobie-
ga Po¿arom” zajêli w swoich katego-
riach:  Daniel Kita z Zespó³ Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej  i £ukasz P³aneta,
cz³onek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Woli Dêbiñskiej. W rywalizacji odbywa-
j¹cej siê w siedzibie Komendy Powia-
towej PSP w Brzesku udzia³ wziêli re-
prezentanci wszystkich gmin z powia-
tu brzeskiego.

Turniej został przeprowadzony w 3 gru-
pach wiekowych. Osobno oceniano uczniów
szkół podstawowych,  uczniów gimnazjów
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Da-
niel Kita okazał się najlepszy wśród gim-
nazjalistów, a Łukasz Płaneta wygrał ry-
walizację w najstarszej grupie i jako zwy-
cięzca reprezentować będzie powiat brze-
ski w turnieju na szczeblu wojewódzkim,
który odbędzie się 29 kwietnia w Szkole
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie. 

I grupa wiekowa - uczniowie szkó³ podsta-
wowych 
1. Angelika Wrzêpska - Publiczna Szko³a Pod-
stawowa w Zaborowie 
2. Wiktor Warmuz - Publiczna Szko³a Podsta-
wowa w Mokrzyskach 
3. Angelika Potera - Zespó³ Szkó³ im. Jana
Paw³a II w Jurkowie 

II grupa wiekowa - uczniowie szkó³ gimna-
zjalnych 
1. Daniel Kita - Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej 

2. Julian Baran - Publiczne Gimnazjum w Czchowie 

3. Natalia Mikos - Publiczne Gimnazjum w 1 w
Brzesku 

III grupa wiekowa - uczniowie szkó³ ponad-
gimnazjalnych 
1. £ukasz P³aneta - Zespó³ Szkó³ Technicz-
nych nr 1 Tarnów - Moœcice 
2. Alicja Mida - Zespó³ Szkó³ w Czchowie 
3. Urszula ¯ó³ty - Zespó³ Szkó³ w Czchowie 

Ponad 19 tys. z³otych wy³udzi³a 24-let-
nia mieszkanka Gminy Dêbno, która pod-
szywaj¹c siê pod swoj¹ siostrê zaci¹-
gnê³a kilkanaœcie kredytów. Grozi jej do
8 lat wiêzienia.

Sprawa wyszła na jaw, gdy pokrzywdzo-
na zaczęła otrzymywać  wezwania do spła-
ty zadłużenia. Powiadomieni o tym brzescy
policjanci zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości gospodarczej szybko ustalili, że
za oszustwami stoi siostra pokrzywdzonej.
Jak się okazało 24-latka za pośrednictwem
portali internetowych, a także w bankach
zaciągnęła kilkanaście kredytów, których nie
spłacała. Niezbędne przy ubieganiu się o

wie policjanci ustalili, że to właśnie mężczy-
zna, który zauważył uszkodzenia sam był
ich sprawcą. Kilka dni przed tym zdarze-
niem pomiędzy tym mężczyzną, a jego sze-
fem doszło do nieporozumienia, w efekcie
którego sfrustrowany operator koparki wy-
ładował złość na sprzęcie należącym do pra-
codawcy.

Niekontrolowany wybuch emocji okazał
się bardzo kosztowny. Operator koparki,
który przyznał się do winy nie tylko stracił
pracę, ale poddał się dobrowolnie karze i bę-
dzie musiał naprawić wyrządzone szkody.

(p)

Nieletni kierowca,
nietrzeŸwy pasa¿er

cjant chciał zatrzymać samochód do kon-
troli. Nastolatek widząc co się święci zatrzy-
mał auto przy sklepie i zaczął uciekać. Jadą-
cy z nim pasażer także wyszedł, próbując
się oddalić. Wrócił po tym, jak policjant za-
trzymał 15-latka. Jak się okazało chłopiec
„chciał się tylko przejechać”, a okazję ku
temu dał mu nietrzeźwy wujek, mający 1,3
promila alkoholu w organizmie.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego, a wujek
odpowie za udostępnienie samochodu oso-
bie nie mającej uprawnień.

(g)

Wy³udza³a kredyty
udaj¹c swoj¹ siostrê

kredyt dokumenty spreparowała. Podając
się za swoją siostrę podrobiła wyciąg z ra-
chunku bankowego, z którego wynikało, że
otrzymuje stałe wynagrodzenie. Równocze-
śnie przedstawiła oświadczenie o rzekomym
zatrudnieniu, poświadczając tym samym nie-
prawdę. Podpisując dokumenty posługiwa-
ła się  dowodem osobistym siostry i podra-
biała jej podpis.

Policjanci po zabezpieczeniu dokumenta-
cji dotyczącej zawartych umów oraz prze-
słuchaniu świadków w tej sprawie postawili
kobiecie 16 zarzutów związanych z oszu-
stwami kredytowymi. Grozi za to kara do 8
lat pozbawienia wolności.

(p)

35-letni pracownik firmy transportowej
przebijaj¹c opony w koparce i samocho-
dzie ciê¿arowym wzi¹³ odwet na swoim
pracodawcy, z którym wczeœniej mia³
sprzeczkê.  Upust frustracji, do które-
go dosz³o na terenie Gminy Dêbno, oka-
za³ siê kosztowny.

Do demolki doszło z początkiem marca
br. Pracownik rozpoczynający pracę w go-
dzinach rannych poinformował swojego sze-
fa o uszkodzeniu pojazdów. Jak się później
okazało chciał on tym sposobem odsunąć
podejrzenia od siebie. Powiadomieni o spra-

Zdemolowa³ firmowe
pojazdy
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bezpieczeñstwo

Pomoc
dla policji
Z pomoc¹ w sprawie zakupu nieozna-
kowanego operacyjnego samochodu
przysz³a policji Gmina Dêbno. Z bu-
d¿etu przeznaczono na ten cel 32,5
tys. z³, co pozwoli sfinansowaæ mniej
wiêcej po³owê ca³kowitych kosztów.

Do samorządu zwróciło się w tej spra-
wie kierownictwo Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie. Gmina na prośbę
odpowiedziała pozytywnie, ponieważ sa-
mochód ma być wykorzystywany także
na terenie Gminy Dębno. Formalnie trafi
do komendy powiatowej w Brzesku, któ-
rej ma służyć jako samochód patrolowy.
Korzystający z niego policjanci będą wy-
konywać patrole także na terenie gminy
Dębno.

(g)

Wiêcej
policjantów
w gminie
Wiêksze si³y policyjne dbaæ bêd¹ od
tej pory o bezpieczeñstwo mieszkañ-
ców Gminy Dêbno.  Obsadê tego re-
wiru dzielnicowych zwiêkszono z
dwóch do trzech policjantów. – Cie-
szê siê, ¿e po wielokrotnych monitach
w tej sprawie, kierownictwo policji
zdecydowa³o siê na ten krok – komen-
tuje Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêb-
no.

Samorządowe władze od dawna zwra-
cały uwagę na problem bezpieczeństwa
na terenie gminy. Do tej pory w szczegól-
ny sposób dotyczyło to bezpieczeństwa na
drogach, a zwłaszcza na dawnej krajowej
„czwórce”, która była jedną z najbardziej
obciążonych dróg w kraju. Po wybudowa-
niu autostrady natężenie ruchu na tym
odcinku znacznie spadło, ale narastają
inne zjawiska. Ruch zwiększa się na dro-
gach powiatowych i gminnych, rośnie licz-
ba przestępstw o charakterze kryminal-
nym i przybywa przypadków przemocy w
rodzinie.

Samorządowcy wierzą, że wzmocnienie
obsady rewiru dzielnicowych w Dębnie po-
zwoli skuteczniej zapobiegać przestępczo-
ści i zwiększać wykrywalność sprawców
przestępstw.

(p)

O szczegó³y regulaminowe pytaj w szko³ach.

NASI DZIELNICOWI
sier¿. sztab. Rafa³ M³ynarczyk
Rejon: Wola Dêbiñska, Maszkienice, Biadoliny Szlacheckie, Per³a
telefon: (14) 66-58-997

sier¿. sztab. Marek Œwider
Rejon: Dêbno, Sufczyn, £ysa Góra, Jaworsko
telefon: (14) 66-58-997

sier¿. sztab. Marcin Adamczyk
Rejon: Jastew, Por¹bka Uszewska, Do³y, £oniowa, NiedŸwiedza
telefon: (14) 66-58-997
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Stanis³aw Pierzga
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Dêbnie
Pamiętam, że tego dnia była ładna
pogoda, a wśród ludzi panowała
atmosfera rewanżu. Na nas, ówcze-
snych urzędników, patrzono jak na
tych, którzy mają być ukarani.
Wyczuwało się niechęć ze strony tych,
którzy właśnie wchodzili na scenę
publiczną. Czułem się jak by mnie
postawiono na marginesie.
Na pewno obserwowało się wtedy
zryw ludzi, którzy wcześniej nie
uczestniczyli w wyborach. Była
bardzo mocna agitacja na rzecz
kandydatów Komitetu Obywatelskie-
go. W okolicach lokali wyborczych
rozdawano ulotki z konkretnymi
wskazówkami na kogo głosować. Ja
głosowałem na „ludowców”, bo
przyczynili się w dużej mierze do
okrągłego stołu.
Ta koalicja, która powstała, dawała
szansę , że coś się zmieni i tak się stało.
W moim odczuciu w przeważającej
części nadzieje związane ze zmianami
stały się faktem. W szczególności
spełniły się te oczekiwania polityczne
związane ze zmianą ustroju, z wprowa-
dzeniem demokracji. Znacznie gorzej
powiodło się ze zmianami gospodarczy-
mi, zwłaszcza jeśli chodzi o prywatyza-
cję majątku narodowego. To uważam za
jeden z największych mankamentów
przemian, jakie zaszły w ciągu tych
dwudziestu pięć lat. Chyba za bardzo
wierzyliśmy w czarodziejską różdżkę
demokracji, która od razu uczyni z
Polski kraj mlekiem i miodem płynący.
Jednak mimo tych wszystkich proble-
mów bilans przemian wychodzi na plus.

Jak pamiêtamy wybory z 4 czerwca 1989 roku?

25 LAT W
W tym roku mija 25 rocznica od
s³ynnych wyborów z 4 czerwca
1989 roku, które traktowane s¹
jako symboliczny koniec komuni-
zmu w Polsce i odzyskanie przez
kraj i jego obywateli pe³nej
wolnoœci. Czêœciowo wolne
wybory do Sejmu RP i w pe³ni
wolne wybory do Senatu RP
zakoñczy³y siê druzgoc¹cym
zwyciêstwem „Solidarnoœci”,
która w Sejmie wziê³a tyle man-
datów, ile by³o mo¿liwe (35
procent), a w Senacie uzyska³a
99 na 100 mandatów. Wiêkszoœæ
mandatów w Sejmie (65 procent)
by³a z góry przeznaczona dla
kandydatów PZPR i jej satelitów.
W efekcie g³osowania opozycja
demokratyczna uzyska³a realny
wp³yw na sprawowanie w³adzy w
Polsce, co w praktyce manifesto-
wa³o siê utworzeniem rz¹du
Tadeusza Mazowieckiego –
pierwszego niekomunistycznego
rz¹du w powojennej Polsce.
Zmiany zapocz¹tkowane w
Polsce poci¹gnê³y za sob¹
wydarzenie polityczne w innych
krajach bloku wschodniego
zale¿nych od Zwi¹zku Sowieckie-
go, których konsekwencj¹ by³
upadek komunizmu w ca³ej
Europie. Symbolicznym wyrazem
przemian by³o zburzenie muru
berliñskiego.
Aren¹ wydarzeñ z 4 czerwca
1989 roku by³a ca³a Polska, a
zatem tak¿e Gmina Dêbno. Tutaj
tak¿e rzesze ludzi ustawi³y siê
kolejkach w lokalach wyborczych,
by wesprzeæ przemiany demokra-
tyczne w Polsce. Uczestników
tych wyborów pochodz¹cych z
naszej gminy poprosiliœmy, by
podzielili siê z nami wspomnienia-
mi z tamtego okresu. Pytaliœmy,
czy uczestniczyli w tych wyborach
i na kogo g³osowali, jak zapamiê-
tali tamte chwile i jakie nadzieje
wi¹zali z tamtymi wydarzeniami.
Poprosiliœmy tak¿e o podzielenie
siê swoj¹ opini¹ na temat doko-
nañ w ci¹gu tych 25 lat, które
minê³y od historycznych wyborów
w czerwcu 1989 roku.

Marek Gurgul
Kierownik Zespo³u Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkó³ i
Przedszkoli
Nie brałem udziału w tamtych
wyborach, bo byłem wówczas za
granicą w Danii. Wyjechał gdzieś w
marcu 1989 roku i zostałem tam do
późnej jesieni. To była duńska pro-
wincja i wieści docierały tam raczej
skąpe. Najwięcej dowiadywałem się z
listów od rodziny. O połączeniach
telefonicznych można było wtedy
zapomnieć.
Byliśmy tam wspólnie z trzema
kolegami w zasadzie to nie mieliśmy
tam dostępu do niczego. Nie czuliśmy
tam żadnej szczególnej atmosfery.
Poza tym byliśmy wtedy zajęci czymś
innym. Skorzystaliśmy z okazji, by
wyjechać i zarobić.
Wiadomo było, że coś się dzieje, ale
najbardziej zajmowało nas to, że
doszło do ogromnego wzrostu cen. Ja
miałem wtedy kredyt na dom i byłem
pełen obaw, jak się uda z tego wyjść.
Na szczęście po przyjeździe udało mi
się spłacić kredyt w całości. Z tego
okresu w pamięć zapadło mi wystąpie-
nia Balcerowicza, który mówił o
konieczności zaciskania pasa po to, by
za czas jakiś można było odczuć
poprawę także na rynku pracy. Tym-
czasem teraz jest jak jest. O pracę w
dalszym ciągu trzeba walczyć, a
najlepiej mieć znajomości, żeby ją
dostać. Na plus jest na pewno zaopa-
trzenie, bo właściwie mamy wszystko.
Generalnie poziom życia się zmienił i
ogólnie podniósł, ale wciąż brakuje
pieniędzy. Trzeba bez przerwy szukać
jakichś dodatkowych źródeł dochodu.
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OLNOŒCI

Grzegorz Brach
Wójt Gminy Dêbno
Oczywiście uczestniczyłem w wybo-
rach, miałem 27 lat, mieszkałem
wtedy w Porąbce Uszewskiej. Pamię-
tam te wybory z uwagi na specyfikę
głosowania dziś już nie mającą  zasto-
sowania. Nie wskazywało się znakiem
„x” kandydata. Głosowało się,
pozostawiając na karcie tych, których
chcieliśmy wybrać, a skreślając tych
niechcianych.  Była jeszcze tzw. lista
krajowa,  którą należało skutecznie
wyeliminować skreślając wszystkich
kandydatów, głównie czołowe postaci
obozu władzy.  Nie prowadzono na
szeroką skalę kampanii wyborczej,
zwłaszcza przez solidarnościową
opozycję - wskazaniem na konkretnych
ludzi było ich zdjęcie na plakacie z
Lechem Wałęsą. To czyniło ich
wiarygodnymi, nawet w sytuacji
zupełnego braku wiedzy o ich dokona-
niach, czy programie. A później była
przecież  druga tura wyborów, 18
czerwca, czasami pomijana we wspo-
mnieniach, z dużo niższą frekwencją,
gdyż wszyscy kandydaci Komitetu
Obywatelskiego Solidarność zostali
wybrani już w pierwszej turze. A
oczekiwania? Wszyscy czekali na to
„nowe”, ale chyba nie wszyscy potrafi-
li je sobie wówczas wyobrazić. Kto by
zakładał, że rozpadnie się Związek
Radziecki, że  będziemy w Unii, w
NATO, że runie mur berliński, a w
Polsce będzie system wielopartyjny i
możliwość swobodnego wyrażania
poglądów politycznych, że w dużej
części Europy znikną granice. Szanuj-
my tę wolność i pamiętajmy o tych,
którzy ją tworzyli.

W³adys³awa Sad³oñ
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Biadolinach Szlacheckich
Oczywiście, brałam udział  w wyborach,
bo to były pierwsze wybory, w których
wyborca miał prawdziwą możliwość
wyboru. W tym czasie mieszkałam już w
Woli Dębińskiej,  dlatego też tutaj
głosowałam. Postawiłam na kogoś z
listy Komitetu Wyborczego „Solidar-
ność”, ale nie pamiętam nazwisk.
Bardzo chciałam, żeby sytuacja  w
naszym kraju zmieniła się. Byłam
świadkiem stanu wojennego, znałam
przeżycia z tego okresu osób  z najbliż-
szej rodziny. Miałam bezpośredni
kontakt z ludźmi  internowanymi, więc
wiem, co przeżywali w tym czasie. Zbyt
dobrze pamiętałam sytuację gospo-
darczą – puste półki w sklepach,
kupowanie większości rzeczy na kartki i
słynne kolejki, w których stało się kilka
dni i nocy, a czasami dłużej.
Wybory przebiegały spokojnie, atmosfe-
ra  była bardzo podniosła, ludzie
zadowoleni, a frekwencja  bardzo
wysoka, gdyż oczekiwania większości
Polaków  były bardzo duże.  Ludzie szli
do tych wyborów z nadzieją, że jest
szansa na zmiany w Polsce.  Przede
wszystkim na obalenie komunizmu i
wolność  oraz na poprawę sytuacji
gospodarczej w kraju.
Sytuację Polski z tego okresu można
porównać z obecną sytuacją Ukrainy.
Dlatego też mimo niezadowolenia wielu
Polaków, muszę stwierdzić, że wiele zmian
poszło w dobrym kierunku i powinniśmy
być z tego zadowoleni.  Jednakże uważam,
że kolejne  rządy nie  wykorzystały  do
końca szans jakie stały przed Polską,
dlatego też nie osiągnęliśmy tego, co w tym
czasie osiągnęły inne kraje.

Antoni Brachucy
Zastêpca Wójta Gminy Dêbno
Dla mnie to było jedno z najważniejszych
wydarzeń. Liczyliśmy na zmiany, ale nie
sądzę, żeby wówczas większość ludzi
wyobrażała sobie, że one pójdą taka daleko.
Pamiętam, że wtedy była jedna z najwięk-
szych frekwencji wyborczych. Ludzie szli
do lokali wyborczych całymi rodzinami,
prosto z kościoła. Pod kościołami siedzieli
działacze „Solidarności”, mieli stolik
rozłożony stolik z materiałami i – chyba
można tak powiedzieć – do końca
uświadamiali ludzi jak głosować.
Dla mnie wybór był oczywisty jak dla
większości, chociaż pewnie wielu
głosowało na zasadzie wyboru negatyw-
nego, chcąc wyrazić swój sprzeciw wobec
tego, co było do tej pory. Atmosfera była
raczej poważna. Ludzie cierpliwie stali w
długich kolejach. Nikt nie rezygnował,
wszyscy czekali na swoją kolej. Potem
byłem kilkanaście razy w różnych
komisjach wyborczych, ale nigdy nie
widziałem takiego skupienia. Podobnie
nigdy potem nie widziałem, by z takim
zainteresowaniem oczekiwano na wyniki
wyborów. Jak komisja kończyła pracę i
wywieszała wyniki, to wielu ludzi
przychodziło, żeby się z nimi zapoznać.
Osobiście zmiany dokonane w ciągu
ostatnich 25 lat odbieram jako duży
przeskok. Wolność wypowiedzi, swoboda
przemieszczenia się, wolność gospodar-
cza to coś, o czym przez lata nawet nie
wolno było marzyć. Dzisiaj jednak,  z
tego co obserwuję, wygląda na to, że
ludzie mieli dużo większe nadzieje. Dla
mnie to jednak ogromna zmiana.
Urodziłem się w 1953 roku i pamiętam
jak to wszystko wyglądało. Nie da się
porównać tamtych czasów do tego co
mamy obecnie. To olbrzymi skok.
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edukacja

Hiszpañska
wiosna
w Biadolinach
Przyjemne z po¿ytecznym po³¹czono
w Szkole Podstawowej w Biadolinach
Szlacheckich podczas tradycyjnego po-
witania wiosny. By³y tañce, zabawy
i trochê nauki. Tym razem uzupe³niono
wiedzê o kolejnym kraju Unii Europej-
skiej czyli o Hiszpanii.

Najpierw były zajęcia z wychowawcami
klas, w trakcie których Hiszpanii poszuka-
no na mapie i porozmawiano o kulturze tego
kraju. Potem w sali gimnastycznej zapre-
zentowano pokaz walki torreadora z by-
kiem oraz taniec flamenco. Nie brakowało
także wielu innych hiszpańskich elemen-
tów. Podczas turnieju rozegranego między
przedstawicielami klas III – VI sprawdzo-
no, ile uczniowie zapamiętali z obejrzanej
inscenizacji.

Na finał przygotowano zabawy integra-
cyjne z chustą oraz wspólne malowanie pla-
katów reklamujących Hiszpanię. Była
wreszcie okazja, by poznać także jeden z
charakterystycznych smaków Hiszpanii. Do
spróbowania hiszpańskich mandarynek za-
kupionych przez Radę Rodziców nie trzeba
było nikogo dwa razy namawiać…

(g)

Piêæ dni spêdzili w po³udniowej Francji
uczestnicy projektu Comenius „Rozwi-
jajmy zainteresowania i uczmy nowocze-
œnie”  z Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñ-
skiej.  By³a okazja, by przyjrzeæ siê wa-
runkom i systemowi nauczania we Fran-
cji i zwiedziæ Toulon oraz Marsyliê.

Z kolejnego wyjazdu w ramach progra-
mu edukacyjnego Comenius skorzystali
tym razem uczniowie: Daria Kural, Anita
Rega, Małgorzata Baczyńska, Radosław
Batko oraz nauczycielki: Barbara Legutko
i Joanna Nowak. W roli gospodarza wystą-
piła szkoła College Marcel Pagnol, która
obok delegacji z ZS w Woli Dębińskiej po-
dejmowała także gości z Niemiec, Hiszpa-
nii, Czech, Słowacji i Francji. Każdy dzień
pobytu dokładnie zaplanowano. Uczestni-
cy wyjazdu zwiedzili malowniczo położone
miasta portowe Toulon i Marsylię, które z
jednej strony otaczają pasma górskie, a z
drugiej Morze Śródziemne. - Stara archi-

ciężczyni konkursu. Drugą lokatę zajęli Ju-
lia Pabijan z kl. III i Krystian Wołek z kl. II,
natomiast trzecie miejsce wywalczył Mar-
cin Bujak z kl. I. Wśród uczniów klas star-
szych najlepsza okazała się Brygida Witek z
kl. V, na drugim miejscu uplasowała się
Karolina Kubala z kl. V, a miejsce trzecie
zdobyła Ilona Książek z kl. IV. Laureaci
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe, a wszyscy uczestnicy drobne
upominki.

(n)

tektura w tych miastach to charaktery-
styczne pięciokondygnacyjne budynki  ozdo-
bione rzeźbami z kamienia i wysokie, a za-
razem wąskie okna z drewnianymi okien-
nicami. Ciasne uliczki między budynkami
prowadzą do dużych placów historycznie i
architektonicznie charakterystycznych dla
tych miejscowości – relacjonowali uczest-
nicy wyjazdu.  Do gustu przypadł im także
kulinarny punkt w harmonogramie poby-
tu, który pozwolił poznać i posmakować
tradycyjną kuchnię francuską.

Jak zwykle nie brakowało też sposobno-
ści do nawiązania nowych znajomości i spraw-
dzenia swoich umiejętności językowych.
Okazji ku temu było sporo, bo uczestnicy
mieszkali u francuskich rodzin.

W przypadku szkoły w Woli Dębińskiej
był to już kolejny wyjazd w ramach wymia-
ny prowadzonej zgodnie z zasadami progra-
mu Comenius. Wcześniej uczniowie odwie-
dzili m.in. Anglię i Czechy.

(n) (p)

Znajomoœci¹ legend z najbli¿szej okoli-
cy wykazywali siê uczestnicy konkursu
literackiego  „Legendy naszego regio-
nu” zorganizowanego przez bibliotekê
szkoln¹ oraz Bibliotekê Publiczn¹ w
Maszkienicach.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie
wszystkich klas, a najliczniejszą grupę sta-
nowili pierwszoklasiści, którzy przygotowa-
li się znakomicie. Test niemal bezbłędnie
rozwiązała Gabrysia Walczak z kl. I - zwy-

Eksperci od legend

Lekcje w Toulon
i w Marsylii
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Laureaci – szko³y podstawowe
kategoria I-III
I miejsce – Kinga Gurgul (Dêbno) / Oliwier
Nowak (Wola Dêbiñska)
II miejsce – Amelia Nosal (Sufczyn) / Piotr
Dunaj (Wola Dêbiñska)
III miejsce – Magdalena Bojdo (Jaworsko) /
Patryk Chlupka (Wola Dêbiñska) / Oliwia
Szkar³at (Wola Dêbiñska)

Laureaci – szko³y podstawowe
kategoria IV-VI
I miejsce – Weronika Niewola (Sufczyn)
II miejsce – Kamil Mro¿ek (£oniowa)
III miejsce – Zuzanna Kania (Wola Dêbiñska)

Laureaci - gimnazja
I miejsce – Sylwia Malinowska (Sufczyn)
II miejsce – Weronika Nowak (Sufczyn)
III miejsce – Dominika Kabat  (Sufczyn

Uczniowie z piêciu szkó³ z terenu Gminy
Dêbno wziêli udzia³ w konkursie plastycz-
nym „Legendy gminne w obrazach”.
O nagrody rywalizowali autorzy 23 prac.

Konkurs poza promowaniem artystycz-
nych talentów ma, w zamyśle organizato-

Legendy w plastycznej wizji

X Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja
jest jak obraz” odbywaj¹cy siê w Dêbiñ-
skim Centrum Kultury w Jastwi zgroma-
dzi³ w tym roku 39 uczniów z 11 szkó³ z
terenu Gminy Dêbno. Na nagrody zas³u-
¿y³o 11 z nich.

Organizatorzy konkursu - Barbara Nie-
dzielska i Małgorzata Wiśniowska-Robak z
Zespołu Szkół w Sufczynie oraz Włodzimierz
Gurgul z Dębińskiego Centrum Kultury –
do udziału w pracach komisji konkursowej
zaprosili Stanisława Świdra (przewodniczą-
cy jury), Beatę Padło  (nauczyciel ) i Danutę
Łazarz (bibliotekarz). Jurorzy osobno oce-
niali uczniów klas I-III, IV – VI oraz gimna-
zjalistów.

Ostatecznie wśród laureatów znalazło się
11 uczniów, którzy poza satysfakcją zabrali do
domów także nagrody książkowe i dyplomy.

(n)

rów, popularyzować lokalne legendy i roz-
wijać zainteresowania dziedzictwem kultu-
ralnym regionu. Wśród 23 prac przygotowa-
nych przez uczniów szkół podstawowych w
Łoniowej, Jaworsku, Dębnie, Sufczynie,
Woli Dębińskiej oraz uczniów gimnazjum w
Sufczynie były prace wykonane różnymi

technikami: od ołówka po collage. W gronie
laureatów znalazło się ostatecznie kilkana-
ście z nich.

(p)

Jubileuszowy konkurs recytatorski

wyniki klasy I-III:
1. miejsce:  Kinga Gurgul
2. miejsce:  Pawe³ Zych
3. miejsce:  Amelia Marek
Wyró¿nienia: Amelia Nieæ

wyniki klasy IV-VI:
1. miejsce:  Izabela Pomykacz
2. miejsce:  Maciej Prokop
3. miejsce:  Klaudia W¹s
Wyró¿nienia: Aleksandra Wiœniowska

wyniki gimnazja:
1. miejsce:  Filip Wojtasiñski
2. miejsce:  Olga Kowal
3. miejsce:  Piotr Borowiec
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O miano Mistrza Ortografii Gminy Dêb-
no w kategorii klas IV – VI rywalizowa-
no w tym roku ju¿ po raz dziewiêtnasty.
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym  w
Maszkienicach o presti¿owy tytu³ wal-
czyli uczniowie z oœmiu szkól z terenu
Gminy Dêbno, a spoœród nich najlepiej
z konkursowymi zadaniami poradzi³ siê
Micha³ Gurgul z ZSPO w Dêbnie przygo-
towuj¹cy siê pod kierunkiem Ma³gorza-
ty Kosiby.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie, któ-
rzy wygrywali w eliminacjach szkolnych w
Dębnie, Woli Dębińskiej, Sufczynie, Biadoli-
nach Szlacheckich, Porąbce Uszewskiej,
Łoniowej, Niedźwiedzy i Maszkienicach. W
finale w Maszkienicach musieli zmierzyć się
z trudnym dyktandem i z testem ortogra-
ficznym, który przygotowała dla nich polo-
nistka Joanna Janik odpowiedzialna za or-
ganizację rywalizacji.

Mistrzowie pisowni

Najwięcej powodów do zadowolenia miał
ostatecznie zwycięzca konkursu Michał
Gurgul, a wśród laureatów znalazły się
także: Karolina Hajduk (II miejsce) i Ka-
mila Roczniak (III miejsce) z ZS w Woli
Dębińskiej (opiekun: Zuzanna Jarek).
Przyznano także wyróżnienie, które

otrzymała Julia Gurgul z ZS w Porąbce
Uszewskiej (opiekun: Jolanta Polak). Na-
grody w postaci słowników oraz pamiąt-
kowych dyplomów wręczył Włodzimierz
Gurgul - Dyrektor Dębińskiego Centrum
Kultury.

(ng)

podstawowej, klasy IV-VI, gimnazjum
oraz szkoły średnie.

Reprezentanci naszej gminy spisali się
więcej niż dobrze. Zadowoleni mogą być
uczniowie ze szkoły w Porąbce Uszewskiej.
Selena Fikas z klasy IV zajęła II miejsce w
kategorii klas IV-VI, a wyróżnienia otrzy-
mali: Bartłomiej Kornaś  i Liwia Gurgul –
uczniowie klasy IV. Wyróżnienie specjalne
otrzymała Aleksandra Pabian - uczennica
klasy III gimnazjum.

W gronie wyróżnionych znalazło się tak-
że troje uczniów Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Maszkienicach: Natalia Pabi-
jan – klasa 0, Paweł Zych – klasa III i Domi-
nika Zych z klasy V.

(p)

Czterech reprezentantów Zespo³u
Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej oraz tro-
je reprezentantów Zespo³u Szkolno –
Przedszkolnego w Maszkienicach zna-
laz³o siê wœród laureatów Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego orga-
nizowanego przez Bibliotekê Uniwer-
sytetu Papieskiego im. Jana Paw³a II
w Krakowie.

W konkursie pod hasłem: „Taki duży,
taki mały… święty Jan Paweł II i ja. Pa-
pież w oczach dzieci i młodzieży.” rywali-
zowało 1498 uczniów z placówek oświa-
towych i kulturalnych z całej Polski. Pra-
ce oceniano w czterech kategoriach wie-
kowych: przedszkola, klasy I-III szkoły

Du¿y sukces
naszych uczniów

Rozœpiewana
przerwa
W ogólnopolsk¹ akcjê „Rozœpiewana
przerwa - patriotyczne œpiewanie” zwi¹-
zan¹ ze œwiêtem Konstytucji 3 Maja
w³¹czy³ siê Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñ-
skiej. Efekt by³ taki, ¿e podczas kilku
przerw 8 maja szko³a rozbrzmiewa³a pie-
œniami o Polsce.

Z tekstem i muzyką nie było problemu. Wy-
starczyły udostępnione przez Wydawnictwo
MAC Edukacja pliki muzyczne i tekstowe oraz
rzutnik, laptop i nagłośnienie. Do wspólnego
wykonania takich pieśni jak Mazurek Dąbrow-
skiego, Dzień dobry Biały Ptaku, Pieśń konfe-
deratów barskich, Jak długo w sercach naszych
i Mazurek Trzeciego Maja stanełi uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum.

Akcja odbywająca się pod patronatem ho-
norowym Wiceminister Obrony Narodowej
Beaty Oczkowicz oraz między innymi Ma-
łopolskiego Kuratora Oświaty miała zwró-
cić uwagę na dziedzictwo narodowe i zna-
czenie patriotyzmu.

(n)
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Tradycja ma
siê dobrze
Tradycje wielkanocne nie gin¹. Najlep-
szy dowód: frekwencja podczas V Gmin-
nego Konkursu na Naj³adniejsz¹ Pisan-
kê organizowanego przez Szko³ê Podsta-
wow¹ w Jaworsku. W tym roku do oce-
ny przygotowano 68 prac.

Na konkurs nadesłano wykonane różny-
mi technikami prace z PP w Łoniowej, PP w
Porąbce Uszewskiej  i z NP w Sufczynie, z
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnie
i Łysej Górze, ze Szkoły Podstawowej w
Biadolinach Szlacheckich, Łoniowej, Nie-
dźwiedzy, Jaworska, Zespołu Szkół w Suf-
czynie, Porąbce Uszewskiej oraz Publiczne-
go Gimnazjum w Łysej Górze.

Jak zapewniali członkowie komisji kon-
kursowej prace wykonane zostały napraw-
dę interesująco. Ostatecznie nagrodzono i
wyróżniono 22 z nich.

(n)

przedszkola i klasy „0”
I m. Magdalena Olchawa PP £oniowa
II m. Julia Ledziñska NP Sufczyn
II m. Micha³ Rosegnal ZSP £ysa Góra
III m. Zuzanna Osak PSP Jaworsko
Wyr. Karolina Duch PP Por¹bka Uszewska
Wyr. Amelia Jadach PSP NiedŸwiedza

SP klasy I-III
I m.  Aleksandra Michór PSP NiedŸwiedza
II m. Weronika P³aneta ZS Wola Dêbiñska
II m. Ma³gorzata Mro¿ek PSP £oniowa
III m. Julia Bojdo PSP Jaworsko
Wyr. Martyna Kierepka ZS Por¹bka Uszewska
Wyr. Estera Dudek PSP NiedŸwiedza

SP klasy IV-VI
I m. Emilia Mleczko PSP Jaworsko
II m. Kamila Roczniak ZS Wola Dêbiñska
II m. Natalia Bednarek PSP Biadoliny Szlacheckie
III m. Natalia Ogar ZSP £ysa Góra
Wyr. Wiktoria PowroŸnik ZSP Dêbno

gimnazja
 I m. Bart³omiej Mleczko ZS Sufczyn
II m. Magdalena B¹ba PG £ysa Góra
III m. Barbara Panek PG £ysa Góra
Wyr. Kacper Jeleñ ZS Sufczyn
Wyr. Wojciech B¹ba PG £ysa Góra

Julia Górska z Publicznej Szko³y Podsta-
wowej w Woli Dêbiñskiej zwyciê¿y³a w
odbywaj¹cym siê w Publicznej Szkole
Podstawowej w Dêbnie gminnym eta-
pie XI Miêdzypowiatowego Konkursu Or-
tograficznego dla klas I-III. Do rywaliza-
cji przyst¹pi³o 24 uczniów z dziewiêciu
szkó³ z Gminy Dêbno.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się
znajomością zasad ortografii polskiej pisząc dyk-
tando najeżone ortograficznymi zadaniami.
Przygotowujący tekst dyktanda doradca me-
todyczny Samorządowego Centrum Edukacji,
które wraz z Dębińskim Centrum Kultury
zorganizowało konkurs, inspirował się najwy-
raźniej wiosną. W efekcie w tekście pojawiła
się m.in. beżowa wykładzina położona na po-
malowanych na różowo korytarzach garażu i
porządnie poukładane przyrządy z pewnością
mogły wywrzeć na każdym duże wrażenie.

Największą wiedzą wykazali się ucznio-
wie Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej
Krzysztof Kania i Michał Gurgul. Drugie
miejsce zajęły Anna Pabian i Karina Wę-
grzyn również z Porąbki Uszewskiej, a trze-
cie miejsce przypadło uczennicom z Woli
Dębińskiej - Laurze Tomczyk i Kamili Kro-
nenberg. Na czwartym miejscu znalazły się
Olga Kowal i Piotr Borowiec także z ZS w
Woli Dębińskiej.

Komisja konkursowa poziom wiedzy
uczestników rywalizacji określiła jako wy-
soki i bardzo wyrównany. Różnice punkto-
we w czołówce były minimalne.

Opiekunami merytorycznymi uczniów
były: Małgorzata Dudek z Porąbki Uszew-
skiej, Małgorzata Sumara z Łysej Góry oraz
Teresa Ćwikła i Małgorzata Maliszczak z
Woli Dębińskiej.

Turniej odbywał się pod honorowym pa-
tronatem Starosty Powiatu Brzeskiego An-
drzeja Potępy oraz Stowarzyszenia CARPE-
diem przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej.

Uczestnicy rywalizacji z ortograficznymi
zagadkami poradzili sobie nienajgorzej, a
najlepsi zasłużyli na nagrody, które ufundo-
wali: Starosta Brzeski, Wójt Gminy Dębno,
Dębińskie Centrum Kultury, Stowarzysze-
nie „Kwartet na Przedgórzu”, Rada Rodzi-
ców oraz wydawnictwo Nowa Era.

(n)

Laureaci konkursu:
I miejsce Julia Górska z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Woli Dêbiñskiej
opiekun Ma³gorzata Martyna

II miejsce – Natalia Miernikowska z Publicznej
Szko³y  Podstawowej w Maszkienicach
opiekun Jadwiga Górska 

III miejsce – Maciej Kochan z Publicznej
Szko³y Podstawowej w Sufczynie
opiekun Danuta Pach.

Reprezentacja gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej wygra³a odbywaj¹cy siê po
raz pierwszy w Gminie Dêbno  miêdzy-
gimnazjalny Turniej Astronomiczny „Z
g³ow¹ w gwiazdach”. Do rywalizacji przy-
st¹pi³o 8 dwuosobowych zespo³ów z
gimnazjów w £ysej Górze, Por¹bce
Uszewskiej oraz Woli Dêbiñskiej.

Zorganizowany przez Zespół Szkół w Woli
Dębińskiej oraz Dębińskie Centrum Kultu-
ry w Jastwi turniej odbywał się w Zespole
Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w
Woli Dębińskiej i składał się z dwóch eta-
pów. W pierwszym rozwiązywano test z
astronomii z elementami geografii i fizyki,
natomiast w etapie drugim, typowo astro-
nomicznym, uczniowie rywalizowali między
sobą na czas, szukając odpowiedzi na mapie
obrotowej nieba. Pytania wyświetlane były
na tablicy interaktywnej a zespół, który jako
pierwszy znalazł rozwiązanie, zgłaszał ko-
misji gotowość do odpowiedzi.

Rywalizacja z g³ow¹
w gwiazdach

Ortograficzne zagadki
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Jury w składzie: Danuta Łazarz- dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąb-
ce Uszewskiej, Aniela Pabijan była dyrektor
PSP w Łoniowej oraz Władysława Zych –
była dyrektor PSP w Porąbce Uszewskiej I
miejsce przyznało grupie teatralnej z Masz-
kienic, II miejsce grupie teatralnej z Woli
Dębińskiej , a trzecie zajęli aktorzy z Nie-
dźwiedzy. Statuetkę najlepszego aktora
otrzymała Zuzanna Dubiel z Niedźwiedzy.

Organizatorzy - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Niedźwiedzy oraz Dębińskie Cen-
trum Kultury – ugościli wszystkich uczestni-
ków rywalizacji i ufundowali bilety na „Skąp-
ca” – spektakl przygotowany przez Tarnow-
ski Teatru im. Ludwika Solskiego.           (g)

punktów i konieczna była ustna dogryw-
ka, by określić ostateczną kolejność w
turnieju, który przygotowała i prowa-
dziła Maria Marecik - nauczycielka  PSP
w Łoniowej.

W Publicznej Szkole Podstawowej im.
Jana Paw³a II  w £oniowej 40 uczniów z
oœmiu szkó³ z terenu Gminy Dêbno ry-
walizowa³o  o tytu³  „Najlepszego Mate-
matyka Gminy Dêbno”. W piêtnastej
edycji konkursu w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych zwyciê¿a³y pary z
ZS w Woli Dêbiñskiej, SP w Jaworsku i
ZS w Por¹bce Uszewskiej.

Konkurs współorganizowany przez Dę-
bińskie Centrum Kultury odbywał się w
formule turnieju „Czar par”. W pierw-
szym etapie zespoły składające się z dwóch
uczniów  rozwiązywały  zadania z zapał-
kami, kształtujące wyobraźnię prze-
strzenną.  Do drugiego etapu  awansowa-
ły zespoły, które uzyskały minimum 60
procent punktów w pierwszym etapie.
Następnie uczestnicy pisali test, składa-
jący się z 14 zadań.

Jak się okazało wszyscy uczestnicy do
konkursu przygotowali się bardzo do-
brze i w efekcie różnice punktowe były
minimalne wynoszące czasem zaledwie
pół punktu. W niektórych przypadkach
zespoły uzyskiwały identyczną liczbę

Aktorzy z Maszkienic zajêli pierwsze
miejsce podczas odbywaj¹cych siê w
Publicznej Szkole Podstawowej  w Nie-
dŸwiedzy XV Gminnych Spotkañ Teatral-
nych.

Do rywalizacji stanęły w tym roku trzy
zespoły. Obok grupy z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Maszkienic estradowe
umiejętności prezentowali także aktorzy z
Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej i z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w  Niedźwiedzy.
Efekty ich pracy oglądali także rodzice i za-
proszeni goście, wśród których byli  m.in.
Andrzej Potępa, starosta brzeski oraz soł-
tys wsi Niedźwiedza Janusz Malinowski.

Matematyczne zmagania par

Grupa wiekowa –  klasy IV
I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno” w kategorii klas IV”
Zuzanna Kania, Amelia Okrzesa  – ZS Wola Dêbiñska - opiekun Genowefa Macha³
II miejsce
Aneta Dudek, Konrad Bojdo -  PSP £oniowa - opiekun Maria Marecik
III miejsce
Gabriela Cyga, Aleksandra Janik – ZS Sufczyn - opiekun Gra¿yna Nosal
Grupa wiekowa – klasy V
I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno”  w kategorii klas V
Miko³aj Wróbel, Mateusz Piekarski - PSP Jaworsko - opiekun Teresa Go³¹b
II miejsce
Micha³ Kochan, Piotr Mól -  ZS Sufczyn - opiekun Gra¿yna Nosal
III miejsce
Wiktor Nalepa, Izabela Mleczko - ZS £ysa Góra -  opiekun  Lidia Latocha-Mizera
Grupa wiekowa – klasy VI
I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno” w kategorii klas VI
Miros³aw Baca, Krzysztof Mleczko - ZS Por¹bka Uszewska - opiekun Ma³gorzata Dudek
II miejsce
Oliwia Sztando, Miko³aj Kumiêga – ZSP  £ysa Góra - opiekun Lidia Latocha-Mizera
III miejsce:
Weronika Bojdo, Aleksandra Smoleñ - PSP Jaworsko - opiekun Teresa Go³¹b

Nagrody i dyplomy ufundowane przez
Dębińskie Centrum Kultury w Jastwii wrę-
czyła uczestnikom dyrektor szkoły Marta
Migdał-Duź.

(ng)

Maszkienice wygrywaj¹ przegl¹d

W
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dynku w Dębnie. W kolejnym pojedynku
naszemu zespołowi nie udało się przerwać
innej serii, piętnastu meczów bez porażki
lidera z Dąbrowy Tarnowskiej. Orzeł prze-
grał wyjazdowy mecz z Dąbrovią 1-3. W ostat-
nim rozegranym do tej pory spotkaniu, dęb-
nianie na szczęście przypomnieli sobie jak
się wygrywa i na własnym obiekcie rozgro-
mili 5-1 zamykającą tabelę Iskrę Łęki. Był
to pożegnalny mecz w roli trenera Pawła
Bernadego, który ze względu na zagranicz-
ny wyjazd zrezygnował z dalszego prowa-
dzenia Orła. Pod jego wodzą zespół z Dębna
rozegrał dwadzieścia trzy mecze ligowe,
notując w nich dwanaście zwycięstw, trzy
remisy oraz osiem porażek. Jego następcą
na trenerskiej ławce „jedenastki” ze stolicy
naszej gminy został doskonale znany w Dęb-
nie, Robert Sakowicz, który w latach 2004-
2009 reprezentował barwy Orła jako piłkarz,
a w sezonach 2007/08 i 2008/09 był grającym
szkoleniowcem naszej drużyny.

Marny dorobek
Gdy zapadła decyzja, że od przyszłego se-

zonu funkcjonować będą jednak dwie grupy
tarnowskiej klasy okręgowej, wydawało się,
że Sokół Maszkienice będzie jednym z głów-
nych kandydatów do awansu. Na półmetku
rozgrywek zajmował przecież czwarte miej-
sce (awans uzyskają trzy najlepsze zespo-
ły), do trzeciej w tabeli Korony Niedzieliska
tracąc tylko trzy punkty. Po siedmiu kolej-

punktów. Niestety, na tym na jakiś czas
skończyła się zwycięska seria „jedenastki”
z Dębna. Najpierw okazało się, że jesienna
porażka 0-1 z Ikarem Odporyszów nie była
dziełem przypadku. W Wielką Sobotę, Orzeł
– mimo wyraźnej przewagi - przegrał bo-

wiem w Odporyszowie 0-3, tracąc przy tym
Jakuba Kumorka, który złamał rękę. Ty-
dzień później dębnianie bezbramkowo zre-
misowali u siebie z GKS Drwinia. Wynik ten
należy uznać za korzystny dla naszej dru-
żyny, ekipa z Drwinii we wcześniejszych pię-
ciu spotkaniach zdobyła bowiem komplet
punktów, rozstrzygając zresztą na swoją
korzyść także oba mecze rozegrane po poje-

Nowy trener w Dêbnie
Trzynaście punktów zdobytych w pierw-

szych ośmiu wiosennych meczach przez pił-
karzy Orła Dębno, spowodowało że w po-
równaniu z rundą jesienną, najlepszy zespół
z naszej gminy obsunął się w tabeli piątej
ligi o jedną pozycję. Dębnianie wyprzedzili
wprawdzie bardzo słabo spisującą się w run-
dzie rewanżowej Victorię Koszyce Małe, ale
sami zostali zdystansowani przez GKS Drwi-
nia i Ciężkowiankę Ciężkowice. Mimo tego,
Orzeł niewiele stracił do zajmującego dru-
gie, a więc premiowane awansem do czwar-
tej ligi, Pagenu Gnojnik. Na półmetku roz-
grywek ekipa z Gnojnika wyprzedzała bo-
wiem zespół z Dębna o osiem punktów, obec-
nie ma nad nim dziesięć „oczek” przewagi.
Dębnianie rozpoczęli rundę rewanżową od
wyjazdowej porażki 0-2 z Olimpią Wojnicz,
która tym samym zrewanżowała się naszej
ekipie za przegraną 1-4 z pierwszej rundy.
W kolejnych trzech spotkaniach Orzeł wy-
walczył komplet punktów. Po rozgromie-
niu na własnym boisku 6-1 Naprzodu Sobo-
lów, tydzień później zwyciężyli w Szczuci-
nie 2-1 tamtejszą Wisłę. W czwartej kolejce,
grając znów przed swoimi kibicami w takich
samych rozmiarach ograli natomiast Zorzę
Zaczarnie. W pierwszej rundzie wynik tej
konfrontacji nie byłby żadną niespodzianką,
pamiętać jednak należy, że będąca w pierw-
szej rundzie zdecydowanie najsłabszym ze-
społem piątej ligi, Zorza w trzech pierwszych
wiosennych spotkaniach zdobyła komplet
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œwiadczony pi³karz, bêd¹cy mocnym punktem
zespo³u z Por¹bki Uszewskiej. Po stronie plu-
sów zapisaæ mo¿e sobie z pewnoœci¹ umiejêt-
noœæ konstruowania akcji.
£ukasz Dru¿kowski (K³os £ysa Góra) – nie bie-
ga mo¿e zbyt du¿o, ale bardzo dobrze egze-
kwuje za to sta³e fragmenty gry. Szczególnie
skuteczny jest w wykonywaniu rzutów karnych.
Mateusz Hamowski (Orze³ Dêbno) – m³ody, ale
niezwykle przydatny w dru¿ynie zawodnik. Jest
bardzo mocnym punktem Or³a, a charakteryzu-
je go to, ¿e równie dobrze potrafi zagraæ do
przodu, jak i do ty³u.
Karol Ogar (Orze³ Dêbno) – bardzo szybki pi³-
karz, który nie tylko zdobywa sporo bramek,
ale potrafi te¿ dok³adnie podaæ, st¹d te¿ notuje
wiele asyst. Trudno go przy tym powstrzymaæ
w polu karnym i po faulach na nim sêdziowie
czêsto dyktuj¹ rzuty karne.
Marcin Marmol (K³os £ysa Góra) – przebojowy
zawodnik, dysponuj¹cy dobr¹ technik¹ oraz
przyspieszeniem. Cechy te pozwalaj¹ mu na
strzelanie sporej liczby bramek.
Bogumi³ Szafrañski (Sokó³ Maszkienice) – nie-
zwykle skuteczny pi³karz, o którym mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e pod bramk¹ rywala on szuka pi³ki,
a pi³ka szuka jego. Z powodzeniem móg³by graæ
znacznie wy¿ej ni¿ w klasie „A”.

(T)

Ma przy tym spory „ci¹g” do przodu, w Szczuci-
nie strzeli³ nawet g³ówk¹ zwyciêsk¹ bramkê.
Mateusz Banaœ (Start-77 Biadoliny Szlachec-
kie) – doœwiadczony zawodnik, znany z bardzo
silnego uderzenia. Jego mocn¹ stron¹ s¹ po-
nadto sta³e fragmenty gry.
Mariusz Gicala (Orze³ Dêbno) – jego najwiêk-
sze atuty to mocny strza³ oraz umiejêtnoœæ do-
k³adnego ostatniego podania. Znany jest rów-
nie¿ ze skutecznego wykonywania sta³ych frag-
mentów gry.
Lucjan Zych (Victoria Por¹bka Uszewska) – do-

Józef Ogorzelec (Start-77 Biadoliny Szlachec-
kie) – niezwykle rutynowany zawodnik, który
dziêki swojemu doœwiadczeniu potrafi nieraz
wyjœæ obronn¹ rêk¹ z beznadziejnych wydawa³o-
by siê sytuacji.
Tomasz Pa³ucki (Victoria Por¹bka Uszewska) –
m³ody pi³karz, który nie boi siê staræ ze star-
szymi zawodnikami i jest mocnym punktem
defensywy beniaminka z Por¹bki Uszewskiej.
Krystian Hebda (Orze³ Dêbno) – jeden z m³od-
szych pi³karzy w zespole z Dêbna, mimo tego
doskonale daje sobie radê na œrodku obrony.

„Jedenastka” numeru
Po zimowej przerwie wracamy do prezentacji tradycyjnej „jedenastki” przedsta-
wiaj¹cej najlepszych pi³karzy Gminy Dêbno. Dziœ w roli eksperta wystêpuje
wieloletni kierownik dru¿yny Or³a Dêbno, Krzysztof Gurgul.

Józef Ogorzelec

Tomasz Pa³ucki

Krystian Hebda

Mateusz Banaœ

Mariusz Gicala

Lucjan Zych

£ukasz Dru¿kowski

Mateusz Hamowski

Karol Ogar

Marcin Marmol

Bogumi³ Szafrañski
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kowską, Kłos podobnie jak jesienią nie zdo-
był żadnej bramki; sam stracił ich natomiast
dwa razy więcej niż w pierwszej rundzie,
przegrywając na wyjeździe 0-4. W dwóch
pierwszych majowych meczach piłkarze z
Łysej Góry sprawili swoim kibicom miłe nie-
spodzianki, zdobywając po jednym punkcie
w pojedynkach ze znacznie wyżej notowa-
nymi w tabeli rywalami. W pierwszym z nich
zremisowali na własnym boisku 1-1 z Ko-
roną Niedzieliska, w drugim podzielili się
punktami z Victorią Bielcza, remisując na
wyjeździe 3-3. Warto dodać, że był to pierw-
szy w tym sezonie remis ekipy z Łysej Góry
w meczu wyjazdowym. Patrząc na tę kon-
frontację oczami kibiców Kłosa, bohaterem
spotkania był bez wątpienia Damian Śliwa,
który zdobył wszystkie trzy bramki dla
naszej drużyny.

Lanie od Stra¿aka
Klasyfikowany na czternastej pozycji

Start-77 Biadoliny Szlacheckie jest aktual-
nie najsłabszym zespołem z terenu naszej
gminy występującym w klasie „A”. Po run-
dzie jesiennej o jeden punkt wyprzedzał on
Kłos Łysa Góra, ale w dotychczasowych spo-
tkaniach rundy rewanżowej, mimo zwycię-
stwa w bezpośredniej konfrontacji, zdobył
o trzy „oczka” mniej od lokalnego rywala.
W trzech pierwszych wiosennych spotka-
niach, ekipa z Biadolin Szlacheckich po-

większyła swój dorobek tylko o jeden
punkt. Na inaugurację zremisowała w
Gwoźdźcu 2-2 z zamykającym tabelę tam-
tejszym Pogórzem. W dwóch kolejnych
meczach nie tylko nie zdobyła natomiast
punktu, ale i nie zdołała zmusić do kapitu-
lacji bramkarzy rywali; po przegranej na
własnym boisku 0-1 z Sokołem Maszkieni-
ce, w pierwszą sobotę kwietnia uległa na
wyjeździe Piastowi Czchów aż 0-4. Pierw-
szy tej wiosny komplet punktów zdobyli
podopieczni grającego trenera Józefa Ogo-
rzelca tydzień później, kiedy we wspomnia-
nym już meczu pokonali na własnym bo-
isku 3-1 Kłos Łysa Góra. Równie dobrze
powiodło im się w kolejnym, rozgrywanym
dwa tygodnie później, spotkaniu przed wła-
snymi kibicami, w którym zwyciężyli 4-2
innego lokalnego rywala, Victorię Porąbka
Uszewska i po raz pierwszy w tym sezonie
cieszyć mogli się z drugiego z rzędu zwycię-
stwa na własnym boisku. Niestety, po in-
nych trzech rozegranych do tej pory spo-
tkaniach, kibice w Biadolinach Szlacheckich

ekipa z Porąbki Uszewskiej na własnym
boisku wygrywała, natomiast z wyjazdów
wracała „na tarczy”. Po wygranej 1-0 z Olim-
pią Bucze, Victoria uległa 3-4 Ivie Iwkowa,
aby niespełna tydzień później rozgromić 5-0
Orła Stróże. Przy tym ostatnim meczu warto
zatrzymać się chwilę dłużej i to z trzech
powodów. Po pierwsze, było to najwyższe
zwycięstwo naszej drużyny na własnym bo-
isku od czasu powrotu do klasy „A”. Po dru-
gie, wszystkie pięć goli w tym spotkaniu zdo-
był jeden zawodnik, Zdzisław Zych. Po trze-
cie, pojedynek miał niecodzienny przebieg.
Został przerwany przez sędziów, gdyż w
związku z wypadkiem w sąsiedniej miejsco-
wości na płycie boiska wylądować musiał
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. W ostatnią niedzielę kwietnia porąb-
czanie ulegli 2-4 lokalnemu rywalowi, Star-
towi-77 Biadoliny Szlacheckie. W czasie dłu-
giego weekendu majowego wzbogacili się
natomiast o cztery punkty. W czwartek zre-
misowali na własnym boisku ze Spółdzielcą
Grabno, w niedzielę rozgromili natomiast
na wyjeździe 4-0 Porębę Spytkowską, z na-
wiązką rewanżując się podopiecznym grają-
cego trenera Mikołaja Gurgula za porażkę
0-3 z pierwszej rundy.

Ruch w górê tabeli
Kłos Łysa Góra w porównaniu z rundą

jesienną przesunął się o trzy miejsca w górę

tabeli klasy „A” i aktualnie klasyfikowany
jest na dwunastej pozycji. Trudno jednak
dziwić się temu, skoro w pierwszej rundzie
ekipa z Łysej Góry zdobywała średnio 0.875
punktu na mecz, a na wiosnę wskaźnik ten
wynosi 1.5 punktu (dwanaście punktów w
ośmiu pojedynkach). Na rezultat ten zło-
żył się głównie udany początek rundy re-
wanżowej. Na inaugurację Kłos zremiso-
wał na własnym boisku 1-1 z Olimpią Bu-
cze, w dwóch następnych meczach wygry-
wał natomiast po 2-1; w Iwkowej z Ivą oraz
przed swoimi kibicami z Orłem Stróże. W
kolejnych meczach podopiecznym grające-
go trenera Marka Małysy nie wiodło się już
tak dobrze. Najpierw, Start-77 Biadoliny
Szlacheckie wziął udany rewanż za jesienną
porażkę 0-3, wygrywając u siebie 3-1. Ty-
dzień później, z kolei nasi piłkarze zrewan-
żowali się Spółdzielcy Grabno. W pierwszej
rundzie przegrali z tym zespołem 0-3, na
własnym boisku pokonali go natomiast 4-1.
Na tym jednak skończyła się seria udanych
rewanżów. W pojedynku z Porębą Spyt-

kach rundy rewanżowej, szanse Sokoła na
awans znacznie jednak zmalały. Sokół na-
dal zajmuje wprawdzie czwartą pozycję, ale
wyprzedzające go ekipy znacznie się od nie-
go oddaliły. Maszkieniczanie w sześciu me-
czach (zaplanowane na trzeci weekend
kwietnia spotkanie z Koroną Niedzieliska
przełożone zostało na 14 maja) zdobyli bo-
wiem tylko siedem punktów. Sokół zawiódł
przede wszystkim w spotkaniach na wła-
snym boisku. Zmierzył się w nich bowiem z
drużynami zajmującymi trzy ostatnie miej-
sca w tabeli i zamiast zdobyć komplet punk-
tów powiększył swój dorobek tylko o trzy
„oczka”. Piłkarze z Maszkienic wywalczyli
je wygrywając 5-1 ze Spółdzielcą Grabno. W
innych domowych spotkaniach przegrali
natomiast 1-2 z Orłem Stróże i 4-6 z Pogó-
rzem Gwoździec. W tym ostatnim pojedyn-
ku gospodarzom nie pomogła bardzo dobra
dyspozycja strzelecka Bogumiła Szafrańskie-
go, który zdobył wszystkie cztery bramki.
Konsekwencją tej porażki był fakt, że z pro-
wadzenia zarówno zespołu seniorów, jak i
juniorów zrezygnował trener Jan Kargul
(rezygnacja ta nie została jednak przyjęta i
przynajmniej do końca sezonu nadal prowa-
dził on będzie obie drużyny). Trudno rów-
nież zachwycać się wyjazdowymi występa-
mi naszej ekipy. W pierwszym z takich me-
czów zainkasowała ona wprawdzie komplet
punktów, pokonując 1-0 Start-77 Biadoliny

Szlacheckie, potem w takich samych roz-
miarach przegrała jednak z Porębą Spyt-
kowską oraz zremisowała 2-2 z Victorią Biel-
cza.

Dyspozycja bez zmian
Patrząc na dotychczasowe występy w run-

dzie rewanżowej Victorii Porąbka Uszew-
ska powiedzieć można, że nasz zespół utrzy-
muje dyspozycję z jesieni. Na półmetku roz-
grywek zajmował bowiem ósme miejsce,
mając w dorobku dwadzieścia dwa punkty,
w ośmiu wiosennych spotkaniach wywalczył
natomiast dziesięć „oczek” i klasyfikowany
jest na dziewiątej pozycji, mając tyle samo
punktów co ósmy w tabeli Strażak Mokrzy-
ska. Nasz beniaminek wszedł jednak w
drugą rundę, delikatnie mówiąc, niezbyt
udanie. Po przegranej na własnym boisku
2-3 z Strażakiem Mokrzyska, w drugiej ko-
lejce  został bowiem rozgromiony przez
Dunajec Mikołajowice, przegrywając na
wyjeździe aż 1-8. W kolejnych spotkaniach,
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SPRINTEM
Jakub Szpil
Urodzony 2 stycznia 1980 r. graj¹cy trener siatkarzy Wolanii Wola Dêbiñ-
ska. Od dziesiêciu lat pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w
gimnazjum w Jadownikach, ponad dziesiêæ lat pracowa³ na brzeskim base-
nie. Sportowe pasje to oczywiœcie siatkówka, p³ywanie i jazda na rowerze.
Siatkarskie treningi rozpocz¹³ w Gryfie Brzesko, przed przyjœciem do Wolanii
wystêpowa³ jeszcze w Okocimskim Brzesko.

Wzór trenera
Nie mam takiego wzoru, który chcia³bym na-
œladowaæ, z ka¿dej sylwetki chcia³bym wyci¹-
gaæ to, co najwartoœciowsze.

Najwiêkszy sukces polskiego sportu
Taki najbli¿szy to z³oty medal Zbigniewa Bród-
ki na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. My-
œlê, ¿e okolicznoœci przygotowañ do Igrzysk
Olimpijskich najlepiej obrazuj¹ oblicze pol-
skiego sportu.

Najwiêksze wydarzenie sportowe
W³aœnie jest przed nami. Rozpocznie siê 30
sierpnia - siatkarskie Mistrzostwa Œwiata w
Polsce i mam nadziejê, ¿e polska reprezen-
tacja wypadnie na nich lepiej ni¿ pi³karze na
Euro 2012.

Najwa¿niejsze cechy sportowca
Nie jestem raczej zwolennikiem teorii, ¿e
tylko warunki fizyczne maj¹ najwiêksze
znaczenie. Uwa¿am, ¿e wa¿niejsza jest
wola walki, konsekwencja i zaanga¿owa-
nie w trening.

Sportowe wydarzenie z moim udzia³em
Mistrzostwa Polski Pañstwowych Wy¿szych
Szkó³ Zawodowych w Kroœnie w 2002 roku.
Zajêliœmy wtedy czwarte miejsce. Mo¿e nie
jest to zbyt du¿y sukces sportowy, ale by³a
wtedy super atmosfera i dlatego zawody te
wspominam najlepiej ze wszystkich imprez
sportowych, w których uczestniczy³em.

Sportowy sukces
Aktualnie awans do trzeciej ligi z dru¿yn¹
Wolanii Wola Dêbiñska.

Sportowa pora¿ka
Staram siê ich nie pamiêtaæ.

Ulubiona dyscyplina
Oczywiœcie siatkówka.

Najnudniejsza dyscyplina
Ciê¿ko powiedzieæ, mo¿na by uwa¿aæ, ¿e bie-
ganie jest nudn¹ dyscyplin¹, bo nie ma na-
g³ych zwrotów akcji i jest trochê monotonne,
ale gdy s³ucham osób, które biegaj¹, nie
mogê tak powiedzieæ.

Pierwsze sportowe kroki
Moja przygoda ze sportem zaczê³a siê od
aikido, nastêpnie kilka lat trenowa³em tenis
ziemny i jednoczeœnie siatkówkê. W szkole
œredniej zosta³a ju¿ tylko siatkówka.

Sportowy bohater
Wbrew pozorom nie jest to siatkarz (choæ
jeœli mia³bym wybraæ tylko wœród nich to byli-
by to Dawid Murek i Sebastian Œwiderski) .
Chodzi mi o Mariusza Pudzianowskiego. Od-
nosi³ on co prawda sukcesy w sporcie budz¹-
cym kontrowersje dotycz¹ce dopingu, lecz
uwa¿am, ¿e nale¿y mu siê szacunek za pra-
cê, jak¹ wk³ada³ w trening.

nie mieli powodów do zadowolenia. Ich ulu-
bieńcy przegrali bowiem na wyjazdach z
Olimpią Kąty (0-2) i Uszwią (1-2), a w
pierwszą niedzielę maja zostali na własnym
boisku rozgromieni przez Strażaka Mo-
krzyska, przegrywając 0-4. Była to najwyż-
sza porażka Startu-77 na własnym boisku
od blisko jedenastu miesięcy; 8 czerwca
ubiegłego roku uległ on Victorii Bielcza 1-8
i od tej pory tylko raz przegrał u siebie róż-
nicą więcej niż dwóch goli (1-4 z Koroną
Niedzieliska).

D³uga pauza
Jastrząb Łoniowa po czterech meczach

rundy wiosennej zachował dziewiątą pozy-
cję zajmowaną po pierwszej rundzie. Run-
da rewanżowa rozpoczęła się jednak bar-
dzo niepomyślnie dla naszego zespołu, któ-
ry w pierwszą niedzielę kwietnia w wyjaz-
dowym meczu przegrał aż 1-6 z Błękitny-
mi Przyborów. Tydzień później Jastrząb
podzielił się punktami z lokalnym rywalem,
Gromem Sufczyn, remisując na własnym
boisku 2-2 (tym samym przynajmniej do
przyszłego sezonu piłkarze z Łoniowej będą
mogli chwalić się, że są najlepszą drużyną
gminy grającą w klasie „B”, w pierwszej
rundzie wygrali bowiem w Sufczynie 3-2).

Na następny ligowy pojedynek zawodnicy i
kibice Jastrzębia czekać musieli aż osiem-
naście dni. W czasie Świąt Wielkanocnych
brzeska grupa klasy „B” bowiem nie grała,
a w szesnastej kolejce ekipa z Łoniowej
pauzowała. Ta przymusowa przerwa podzia-
łała jednak na nią bardzo dobrze, grając u
siebie pokonała bowiem 2-1 Okocim. Go-
rzej powiodło się naszej drużynie trzy dni
później, czyli w pierwszą niedzielę maja. W
wyjazdowym spotkaniu przegrała ona 0-1
z Jadowniczanką II Jadowniki. Dla rezerw
czwartoligowców było to pierwsze w tym
sezonie zwycięstwo na własnym boisku (nie
licząc wygranego spotkania z Temidą Zło-
ta, które ze względu na grę w ekipie gospo-
darzy nieuprawnionego zawodnika zwery-
fikowane zostało jako walkower dla Temi-
dy) a naszym piłkarzom nie udał się rewanż
za porażkę 1-5 poniesioną w pierwszej run-
dzie na własnym boisku.

Grom gromiony u siebie
Inny nasz zespół grający w klasie „B”,

Grom Sufczyn, mimo że podobnie jak Ja-
strząb ma za sobą dopiero cztery wiosen-
ne spotkania, zdołał już podwoić swój do-
robek z dwunastu pojedynków pierwszej
rundy. Pozwoliło mu to na przesunięcie

się o dwa miejsca w górę tabeli, na dzie-
siątą pozycję. Jedyna „wpadka” przytra-
fiła się sufczynianom w trzeciej kolejce,
kiedy to na własnym boisku przegrali z
Błękitnymi Przyborów aż 0-9. Błękitni są
jednak w tym sezonie ekipą, która wy-
raźnie „nie leży” drużynie z Sufczyna, w
pierwszej rundzie Grom przegrał przecież
w Przyborowie 2-10. Przed tym pogro-
mem, który miał miejsce w ostatnią nie-
dzielę kwietnia, piłkarze z Sufczyna wy-
walczyli cztery punkty. Na inaugurację
rundy wiosennej wygrali na własnym bo-
isku 2-1 z Orlikiem Szczurowa, rewanżu-
jąc się tym samym tej drużynie za wysoką
porażkę 0-4 z pierwszej rundy. Tydzień
później Grom wywiózł jeden punkt z
Łoniowej, remisując z Jastrzębiem 2-2.
Wspomniany już pojedynek z Błękitnymi
Przyborów był natomiast ostatnim roze-
granym do tej pory przez naszą ekipę. W
czwartej kolejce rundy rewanżowej wy-
grała ona bowiem walkowerem z Orka-
nem Zaborów (po rundzie jesiennej wyco-
fał się on z rozgrywek, a przypomnijmy,
że jeden z czterech punktów zdobył on
remisując 2-2 na boisku w Rudach-Rysiu
z Gromem), a w piątej kolejce pauzowała.

(T)
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Dziewczêta reprezentuj¹ce
szkó³kê pi³karsk¹ UKS ORLIK
Dêbno zajê³y pi¹te miejsce w
finale wojewódzkim turnieju
„Z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku” U-10. W
czternastoletniej historii tur-
nieju dru¿yna z Gminy Dêbno
po raz pierwszy uczestniczy-
³a w fina³ach wojewódzkich.
Pomys³odawc¹ oraz inicjato-
rem Turnieju jest PZPN. Dru-
¿yna, która wygrywa turniej
zdobywa tytu³ Mistrza Polski.

Swoją przygodę w turnieju
Orlik Dębno rozpoczął od elimi-
nacji powiatowych, w których
pokonał SP nr 2 w Brzesku 1:0,
co dało awans do turnieju woje-
wódzkiego. W finałach woje-

wódzkich 7 kwietnia spotkało się
18 najlepszych drużyn z finałów
powiatowych z całego woje-
wództwa małopolskiego.

W grupie zespół z Dębna po-
konał UKS Andrusy Lipnik 5:1
i SP Łękawica  5:0. W ostatnim
meczu grupowym z Lasko-
wiankami Laskowa  w karnych
nasze reprezentantki wygrały
3:2 i nie przegrywając żadnego
meczu zajęły I miejsce w gru-
pie, uzyskując awans do ćwierć-
finału.

W ćwierćfinale Orlik Dębno
uległ 0:3 zespołowi SP Budzów i
odpadł z rywalizacji o miejsca I-
IV . W półfinale B zwycięstwo
nad SP 162 w Krakowie 2:0 po-
zwoliło wwystąpić w finale po-
cieszenia (mecz o V miejsce) za-

kończonym wygraną z Lasko-
wiankami Laskowa 3:1 po serii
rzutów karnych.

Reprezentacja UKS ORLIK
DĘBNO występowała w skła-
dzie: Natalia Ogar, Anita Sztan-

Szko³a Podstawowa w Masz-
kienicach wœród dziewcz¹t i
Szko³a Podstawowa w Dêbnie
wœród ch³opców triumfowa³y w
turnieju w siatkówce odbywa-
j¹cym siê w ramach Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej o Puchar
Wójta Grzegorza Bracha.

W rywalizacji, której areną
była hala sportowa Zespołu
Szkół w Porąbce Uszewskiej,
uczestniczyło po pięć zespołów
w każdej kategorii. Ostateczni
zwycięzcy w kategorii dziewcząt
wystąpili w następującym skła-
dzie: Chrząszcz Wiktoria, Druż-
kowska Karolina, Zych Domini-
ka, Polanek Karolina, Kubala
Karolina, Widło Gabriela, Wąsik
Gabriela, Syrowy Julia, Gurgul
Kinga, Nowak Malwina, opie-
kun: Tomasz Świerczek. Trium-
fatorzy rywalizacji chłopców za-
grali w zestawieniu: Erwin
Szwalec, Maciej Powroźnik, Ka-

Nasze pi³karki w czo³ówce

do, Weronika Najberek, Wero-
nika Dadej, Magdalena Migas,
Weronika Niewola, Izabela Ro-
jek, Monika Ptaszek, trener
Mikołaj Gurgul.

(ng)

Emocje pod siatk¹

mil Pietuch, Łukasz Kosiba, Flo-
rian Imioło, Patryk Wnętrzak,
Kornel Klimek, Damian Bujak,
Hubert Biliński, Franciszek No-
wak, opiekun: Edyta Czernicka-
Gurgul

Organizatorem  zawodów był
Urząd Gminy w Dębnie oraz

Zespół Szkół w Porąbce Uszew-
skiej, a zawody zorganizował
Mikołaj Gurgul. W roli sędziów
zawodów wystąpili: Dariusz
Stańczyk i Maciej Żyrkowski li-
cencjonowani sędziowie Polskie-
go Związku Piłki Siatkowej.

(m)

Wyniki w kategorii ch³opców:
SP Por¹bka U. - SP Dêbno 0:2
SP Sufczyn - SP Biadoliny S. 1:2
SP £ysa Góra - SP Sufczyn 2:0
SP Dêbno - SP Biadoliny S.  2:1
SP Por¹bka U. - SP Biadoliny S.  0:2
SP Dêbno - SP £ysa Góra 2:0
SP Sufczyn - SP Dêbno 1:2
SP £ysa Góra - SP Por¹bka U. 1:2
SP Biadoliny S. - SP £ysa Góra 2:1
SP Por¹bka U. - SP Sufczyn 1:2

Klasyfikacja koñcowa:
1. SP Dêbno
2. SP Biadoliny Szlacheckie
3. SP Por¹bka Uszewska
4. SP £ysa Góra
5. SP Sufczyn

Wyniki w kategorii dziewcz¹t:
SP Por¹bka U. - SP Dêbno 2:1
SP Maszkienice - SP Biadoliny S. 1:2
SP £ysa Góra - SP Maszkienice 0:2
SP Dêbno - SP Biadoliny S.  0:2
SP Por¹bka U. - SP Biadoliny S.  2:1
SP Dêbno - SP £ysa Góra 0:2
SP Maszkienice - SP Dêbno 2:0
SP £ysa Góra - SP Por¹bka U. 1:2
SP Biadoliny S. - SP £ysa Góra 0:2
SP Por¹bka U. - SP Maszkienice 0:2

Klasyfikacja koñcowa:
1. SP Maszkienice
2. SP Por¹bka Uszewska
3. SP £ysa Góra
4. SP Biadoliny Szlacheckie
5. SP Dêbno

Pieni¹dze
rozdane
Sto dwadzieœcia tysiêcy z³o-
tych otrzyma³y ³¹cznie z bu-
d¿etu Gminy Dêbno organiza-
cje pozarz¹dowe na realizacjê
zadañ zwi¹zanych z upo-
wszechnianiem kultury fizycz-
nej i sportu. W g³ównej mie-
rze z dofinansowania skorzy-
sta³y kluby sportowe.

Na ogłoszony przed gminę
konkurs w tej sprawie odpowie-
działo kilkanaście organizacji,
wśród których większość to klu-
by sportowe. Przedstawione
przez nie oferty poddano anali-
zie i rozdysponowano ogólną
pulę 120 tys. zł biorąc pod uwa-
gę m.in. liczbę osób objętych pro-
ponowanymi zajęciami, a także
intensywność zajęć i meryto-
ryczne przygotowanie do reali-
zacji zadania.

Ostatecznie przyznano ofe-
rentom dofinasowanie w wyso-
kości od 4 tys. zł do 29 tys. zł.
Najwyższe dofinasowanie otrzy-
mał LKS „Orzeł” Dębno – klub
od lat prowadzący zajęcia dla rze-
szy młodych adeptów piłki noż-
nej. Na drugim miejscu pod
względem wysokości dotacji zna-
lazł się „Kłos” Łysa Góra, który
otrzymał 17 tys. zł, a na trzecim
LKS Strat 77 Biadoliny Szla-
checkie (16 tys. zł.). Po 4 tys. zł
otrzymały LUKS Sufczyn i UKS
„Orlik” Brzesko.

(g)
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Drugie miejsce w Powiatowej
Gimnazjadzie w Pi³ce Siatko-
wej dziewcz¹t zajê³a reprezen-
tacja Publicznego Gimnazjum
w Por¹bce Uszewskiej. W fi-
nale po ambitnej walce ule-
g³y rywalkom z Brzeska 0:2.

W zawodach odbywających się
w hali sportowej Zespołu Szkół
w Czchowie  uczestniczyły dru-
żyny z Borzęcina, Uszwi, Brze-
ska, Iwkowej, Jurkowa oraz
Czchowa. Turniej rozpoczął się
meczami grupowymi , które w
przypadku reprezentantek Po-
rąbki zakończyły się zajęciem
drugiego miejsca po porażce 0-2 z
drużyną Publicznego Gimna-
zjum w Brzesku oraz zwycię-
stwie 2-0 z reprezentującą Gmi-
nę Gnojnik Uszwią. W efekcie
uczennice z Porąbki awansowa-
ły do półfinału, w którym zmie-
rzyły się z drużyną z Jurkowa –
zwycięzcą rywalizacji w grupie B.

W œwietnym stylu Wolania
Wola Dêbiñska zapewni³a
sobie awans do III ligi. Miej-
sce w wy¿szej klasie roz-
grywkowej mia³a ju¿ na
dwie kolejki przed zakoñcze-
niem rozgrywek – To efekt
ligowego ogrania i doœwiad-
czenia zebranego w ci¹gu
wielu lat rywalizacji – mówi
Marian Kurek, cz³onek siat-
karskiej dru¿yny.

Wolania na awans zapracowa-
ła solidnie. W tym sezonie nie
było meczu, po którym konto
klubu nie powiększyłoby się mi-
nimum o jeden punkt. W efek-
cie już na dwie kolejki przed fi-
nałem rozgrywek siatkarze
Wolanii mogli się cieszyć z awan-
su. Dla istniejącego od 14 lat
klubu, w szeregach którego są
zawodnicy pochodzący z terenu
Gminy Dębno i spoza niej, to
niewątpliwie największy suk-

ces. – Gratuluję zawodnikom, bo
będą teraz grać w najwyższej na
terenie gminy klasie rozgryw-
kowej – komentuje Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno, któ-
ra dofinansowuje z budżetu
działalność klubu.

(p)

Sk³ad:
Rozgrywaj¹cy: Pawe³ Mleczko,
Grzegorz Gardziel, Aleksander
Gurgul
Atakuj¹cy: Jakub Szpil, Grzegorz
Kalemba, Maciej Sowa
Œrodkowi: Maksymilian Szuba,
Jacek Sala, £ukasz Przyby³o,
Krzysztof ŒledŸ, Wojciech Hebda
Przyjmuj¹cy: Marian Kurek,
Pawe³ Sowa, Maciej Kural, Woj-
ciech Rosa
Libero: Rafa³ Banaœ, Janusz Ba-
sta
Trenerzy: Jakub Szpil, Maciej
Kural

Po zaciętym pojedynku siatkar-
ki z Porąbki Uszewskiej wygrały
2:1. W drugim półfinale Brzesko
gładko 2:0 pokonało gospodynie
turnieju z Czchowa.

W finale uczennice gimnazjum
w Porąbce Uszewskiej zmierzyły
się z rywalkami z Brzeska i był to
już ich trzeci pojedynek z rzędu w
finale Powiatowej Gimnazjady. Re-
prezentantki Gminy Dębno podję-
ły ambitną walkę, ale to okazało
się za mało na siatkarki z Brzeski,
które ostatecznie wygrały 2:0. Re-
prezentacja Publicznego Gimna-
zjum w Porąbce Uszewskiej, która
pozostawiła w Czchowie bardzo
dobre wrażenie, wystąpiła w skła-
dzie: Anna Nadolnik, Monika Bo-
dura, Aleksandra Pabian, Wioletta
Gurgul, Anita Gurgul Weronika
Lubowiecka, Karolina Niemiec,
Kamila Nadolnik, Anna Kozioł,
Aleksandra Matura, Monika Gó-
ral, Edyta Krupińska.

(m)

zwycięzców. Jak podkreślała
Janina Nosek, pierwszy orga-
nizator tego turnieju, mecze
oglądało s ię  z  zapartym
tchem, a zawodnicy dopingo-
wani przez rodziny dawali z
siebie wszystko.

Wiele wskazuje na to, że w
przyszłym roku dojdzie do
kolejnego starcia przy stole.
-  Zaangażowanie startują-
cych rodzin, radość płynąca ze
sportowego współzawodnic-
twa obliguje nas do coroczne-
go organizowania tego typu
imprezy w naszej szkole -
mówił Aleksander Gurgul na-
uczyciel wychowania fizycz-
nego, główny organizator
turnieju.

(ng)

Uczniowie i ich rodzice ry-
walizowali w XI Rodzinnym
Turnieju Tenisa Sto³owego o
Puchar Dyrektora ZSP w
£ysej Gór ze i Dyrektora
DCK. W sali gimnastycznej
Zespo³u Szkolno-Pr zed-
szkolnego  w £ysej Górze
do sportowej walki stanê³o
26 zawodników.

Turniej rozgrywany był w
formule gry podwójnej w
dwóch kategoriach: pierwsza
dla dziecka (syn lub córka) z
rodzicem (mamą lub tatą)
druga dla taty z synem. Ro-
zegrano łącznie 20 meczów.
Najpierw mecze toczyły się w
grupach, a w fazie finałowej
wyłoniono ostatecznych

Awans w dobrym stylu Wicemistrzostwo powiatu

Rodzinna rywalizacja przy stole

wyniki w kategorii
rodzic i  dziecko
I   miejsce Natalia Ogar z tat¹
Tadeuszem
II  miejsce Weronika Najberek
z mam¹ Renat¹
III miejsce Bart³omiej Batko
 z mam¹ Ewelin¹

wyniki w kategorii
ojciec i syn
I   miejsce Damian Duda z tat¹
Januszem
II  miejsce Kacper Krupa z tat¹
Rober tem
III miejsce Kacper Tyrkiel z tat¹
Kazimierzem
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dzieci od 3 do 6 lat. Mo¿na zg³aszaæ z
ka¿dego przedszkola lub oddzia³u przed-
szkolnego do 3 dzieci. Tematyka piosenki
dowolna.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwie-
dzy.
• Czerwiec 2014r. – XIV £ysogórski Bieg
Prze³ajowy ”Szlakiem Liberatora”
Na starcie tegorocznego biegu stawi¹ siê
zawodnicy by rywalizowaæ ze sob¹ w trzyna-
stej ju¿ edycji £ysogórskiego Biegu Prze³a-
jowego. Przewidziano kategorie dziewcz¹t i
ch³opców odpowiednio z podzia³em na szko-
³ê podstawow¹, gimnazjum i œredni¹. Dla
zwyciêzców przewidziano cenne nagrody.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze, Dêbiñ-
skie Centrum Kultury.
• 1 czerwca 2014r. – XXV Przegl¹d Dzie-
ciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Regio-
nu Krakowskiego „KRAKOWIACZEK” w Am-
fiteatrze Letnim w £oniowej
Najwiêksza impreza folklorystyczna (w ka-
tegorii dzieciêcej) w Ma³opolsce. Przegl¹d
swoim zasiêgiem obejmuje region Krako-
wiaków Wschodnich, Zachodnich, Pogórza
Ciê¿kowickiego i pogranicza krakowsko-
rzeszowskiego. Komisja Ar tystyczna, w
wyniku oceny prezentowanych programów,
przyzna nagrody pieniê¿ne i wyró¿nienia,
których wysokoœæ uzale¿niona bêdzie od
pozyskanych œrodków. Laureat przegl¹du
zostaje zakwalifikowany do udzia³u w Kar-
packim Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów
Regionalnych w Rabce. W Krakowiaczku
bierze udzia³ ok. 20 dzieciêcych zespo³ów
regionalnych i dzieciêce kapele ludowe /
oko³o 600 wykonawców/ wytypowanych
przez instytucje kultury, szko³y i placówki
kulturalno-oœwiatowe.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
r y, Ma³opolskie Centrum Kultury „Sokó³”
w Nowym S¹czu – Biuro Organizacyjne w
Tarnowie.
• 1 czerwca 2014r. – Dzieñ Dziecka
W trakcie imprezy przewidziana jest akcja
honorowego oddawania krwi, loteria fanto-
wa oraz liczne zabawy i konkursy.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze, Stowa-
rzyszenie „Krakus”, Dêbiñskie Centrum Kul-
tury.
• 2 czerwca 2014r. – Dzieñ Dziecka w Zam-
ku w Dêbnie
Impreza o formule pikniku, o walorach edu-
kacyjno – poznawczych. Towarzyszy jej nie-
codzienne zwiedzanie zamku, warsztaty ani-
macyjne, konkursy, gry i zabawy.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 3 czerwca 2014r. – XII Gminny Konkurs
Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG”

MAJ

• 21 maja 2014r. – Wernisa¿ wystawy po-
plenerowej „Dêbno 2014”
Wystawa bêd¹ca efektem trzy dniowego ple-
neru malarskiego, integruj¹ca œrodowisko
m³odzie¿y gimnazjalnej, licealnej, akademic-
kiej i uczestników WTZ.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 22 maja 2014r. – XVII Przegl¹d Dorobku
Artystycznego Szkó³ Podstawowych
Przegl¹d adresowany do uczniów klas I-VI.
Ka¿d¹ szko³ê mo¿e reprezentowaæ grupa
maksymalnie 12 osobowa. W programie  nie
przekraczaj¹cym 20 minut uczestnicy mog¹
zaprezentowaæ kilka z wymienionych form
artystycznych: piosenki, tañce, utwory in-
strumentalne, kabaret lub inne formy mu-
zyczno-rozrywkowe.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku.
• 23 maja 2014r. – III Gminny Konkurs Ma-
tematyczny „Magia liczb”
Gminny konkurs matematyczno-logiczny dla 
uczniów klas I – III szkó³ podstawowych. 
Celem konkursu jest  sprawdzenie umiejêt-
noœci uczniów w zakresie logicznego myœle-
nia, pobudzanie wyobraŸni, popularyzacja
matematyki od najm³odszych lat.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.
• 24 maja 2014r. - Dzieñ rodziny
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej.
• 27 maja 2014 – XV Gminny Konkurs Or-
tograficzny dla klas I – III gimnazjum
Do konkursu gminnego ka¿da szko³a mo¿e
zg³osiæ trzech kandydatów z klasy I oraz czte-
rech z klas II-III. Uczestników obowi¹zuje
znajomoœæ treœci programowych z zakresu
ortografii dla klas I - III gimnazjum. W kon-
kursie przewiduje siê pisanie ze s³uchu, uzu-
pe³nienie tekstu z lukami, uzasadnienie pi-
sowni, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, ³amig³ó-
wek.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie.

CZERWIEC

• Czerwiec 2014r. – V Gminny Konkurs Bio-
logiczny dla uczniów gimnazjum
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• Czerwiec 2014r. - X Gminny Przegl¹d Pio-
senki Przedszkolnej
Gminny Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej
pozwala prezentowaæ siê najm³odszym ta-
lentom z naszej gminy w PSP w NiedŸwie-
dzy przy wspó³udziale DCK i sprawdziæ
swoje umiejêtnoœci ar tystyczne w grupie
rówieœniczej. Przegl¹d Piosenki dotyczy

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej to
propozycja przeznaczona dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów z gminy Dêb-
no. Profesjonalne jury, sk³adaj¹ce siê z
muzyka i anglisty, ocenia dobór reper tu-
aru, poziom warsztatu techniczno – mu-
zycznego wykonawcy, poprawnoœæ jêzy-
kow¹, stopieñ trudnoœci oraz interpreta-
cjê utworu. Dopuszczalne s¹ wykonania a
capella, z podk³adem muzycznym lub z
towarzyszeniem instrumentu. Eliminacje
odbywaj¹ siê w trzech grupach wiekowych:
I grupa – dzieci z klas I - III szko³y podsta-
wowej, II grupa – dzieci z klas IV - VI szko-
³y podstawowej, III grupa – gimnazjaliœci.
Szko³a mo¿e zg³osiæ do konkursu dwóch
wykonawców (solistów lub duety). Laure-
aci otrzymuj¹ dyplomy oraz nagrody.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Masz-
kienicach.
• 8 czerwca 2014r. – Koncer t laureatów
XII Gminnego Konkursu Piosenki Angiel-
skiej „ENGLISH SONG”
Koncert odbêdzie siê w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Maszkienicach
Organizator: Zespó³ Szkolno – Przedszkol-
ny w Maszkienicach
• 21 czerwca 2014r. – Piknik Rodzinny w
Przedszkolu w Sufczynie
Spotkanie dzieci, rodziców i pracowników
w Przedszkolu Niepublicznym „Ma³y Pol-
ski Geniusz” w Sufczynie. Spotkaniu to-
warzyszyæ bêd¹ wspólne zabawy, konkur-
sy, wystêpy dzieci.
Organizatorzy: Przedszkole Niepubliczne
w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 22 czerwca 2014r. – Noc Œwiêtojañska
w Zamku w Dêbnie
Wieczorno-nocne spotkania  zamkowe ze
sztuk¹, poezj¹, muzyk¹.
Organizatorzy: Muzeum Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 28 czerwca 2014r. „Œwiêto £opo³ki” w
£oniowej
„Œwiêto £opo³ki” wraz z kiermaszem to
¿ywe œwiadectwo dokumentuj¹ce kulturê,
twórczoœæ ludow¹ i zanikaj¹ce rzemios³o
wiejskie. Impreza realizowana jest przez
Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowia-
cy”. Organizator proponuje barwny i cie-
kawy program ar tystyczny w któr ym za-
prezentuj¹ siê dzieciêce i doros³e zespo³y
folklorystyczne, kapele ludowe oraz pro-
fesjonalni wykonawcy. Imprezie towarzy-
szyæ bêdzie  Jarmark Sztuki Ludowej, pod-
czas którego swoje wyroby zaprezentuj¹
twórcy ludowi z powiatu brzeskiego przed-
stawiaj¹cy: malarstwo na szkle i p³ótnie,
rzeŸbê, tkactwo, plecionkarstwo, kowal-
stwo ludowe i artystyczne, garncarstwo itp.
Organizator: Stowarzyszenie Folklorystycz-
ne „£oniowiacy” w £oniowej.
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pod opiek¹

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

bez recepty

Pó³pasiec
Choroba zakaźna wywołana tym samym

wirusem co ospa wietrzna. U osoby, która
przebyła ospę, wirus pozostaje w postaci
utajonej, aby w sprzyjających sobie
warunkach aktywować się w postaci
bolesnego półpaśca.

Do rozwoju choroby dochodzi podczas
spadku odporności organizmu. Najczęściej
występuje u ludzi powyżej 65 roku życia,
chorych wyniszczonych osłabionych, często
z chorobą nowotworową lub AIDS.
Zarażamy się w przypadku kontaktu z
wykwitami półpaścowymi i dotyczy to
osób, które nie chorowały na ospę, pozosta-
li nie zarażają się półpaścem. Choroba
rozpoczyna się bólem, świądem, mrowie-
niem w miejscu, gdzie po kilku dniach
pojawią się pęcherzyki. Pęcherzyk następ-
nie pęka pozostawiając nadżerki i owrzo-
dzenia. Nowe wykwity pojawiają się
rzutami  przez około 7 dni. Potem strupki i
często blizny. Najczęściej zmiany lokali-
zują się na jednej połowie ciała. Szcze-
gólną postacią jest półpasiec oczny obejmu-
je połowę czoła,powiekę i spojówkę oka -
nieleczony może doprowadzić do ślepoty.
Częste nawroty półpaśca mogą wskazywać
na nowotwór złośliwy lub spadek odporno-
ści. W leczeniu stosuje się leki przeciwwi-
rusowe, przeciwbólowe, izolację chorego.
Czasem ból nie ustępuje po chorobie i może
trwać wiele miesięcy, a nawet lat.

sami mieszkańcy zapewne gwałtownie
protestowaliby przeciwko budowie pro-
fesjonalnej spalarni odpadów. Nie do-
strzegają natomiast niebezpieczeństwa
związanego z niekontrolowanym spala-
niem śmieci powodującym odprowadze-
nia do atmosfery szkodliwych związków
i zatruwanie powietrza, którym sami
oddychają.

(p)

blemu z pozbywaniem się odpadów. W ra-
mach ponoszonej przez wszystkich opła-
ty w legalny sposób można pozbyć się
wszelkiego rodzaju śmieci, nie wyłącza-
jąc odpadów wielkogabarytowych i elek-
trośmieci. Tymczasem w dalszym ciągu
mieszkańcy obserwują, że w niektórych
domach pali się nawet odpady plastiko-
we, w efekcie czego powstają rakotwór-
cze dioksyny. Zaskakujące to o tyle, że ci

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE
Ostrzeganie i alarmowanie to jeden z podstawowych obowi¹zków zarz¹dzania kryzysowego w
gminie. W razie zagro¿enia ostrze¿enie lub alarm powinny jak najszybciej dotrzeæ do mieszkañców.
W zale¿noœci od charakteru zagro¿enia uruchamiane s¹ alarmy ró¿nego rodzaju: od akustycznych
poprzez wizualne a¿ do komunikatów tekstowych, które szczegó³owo opisane s¹ w tabeli.
Gmina Dêbno, w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania wprowadzi³a do u¿ytku
sms-owy system powiadamiania mieszkañców. Mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ zarejestrowania siê
w systemie i otrzymywania informacji o zagro¿eniach, awariach i innych wa¿nych informacjach.
Osoby zainteresowane w dalszym ci¹gu mog¹ siê zarejestrowaæ do systemu, a wiêcej informacji
na ten temat oraz na temat zasad zachowania  w sytuacji kryzysowej mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.gminadebno.pl.

Problem spalania odpadów w piecach
w domach prywatnych poruszali miesz-
kañcy wielokrotnie podczas zebrañ wiej-
skich odbywaj¹cych siê na terenie ca-
³ej Gminy Dêbno. Podkreœlaj¹c, ¿e tego
rodzaju proceder jest bardzo szkodliwy
dla zdrowia, domagali siê interwencji
w³adz gminy w tej sprawie.

Sprawa jest o tyle zaskakująca, że dzi-
siaj mieszkańcy nie mają żadnego pro-

Ludzie, nie trujmy siê!

RODZAJE ALARMÓW, SYGNA£Y ALARMOWE

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
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rozmaitoœci

Szybki placek
bez pieczenia

Kornelia Sacha, Koło Gospodyń
Wiejskich „Włościanki”

Składniki: 1 duże opakowanie herbatników, po 2 galaretki wiśniowe,
pomarańczowe i agrestowe, 2 budynie śmietankowe, 1l mleka, 3 opakowania
delicji, 250g margaryny palma.

Wykonanie: Z mleka i budyniu ugotować gęsty krem, po czym wsypać 2
galaretki wiśniowe i podgrzewać aż się rozpuszczą, odstawić do ostygnięcia.
Pozostałe galaretki rozpuścić według przepisu. Margarynę utrzeć i dodawać
ostudzony krem budyniowy. Przygotować dużą blaszkę i wyłożyć papierem
do pieczenia, poukładać herbatniki i rozsmarować połowę kremu , a na nim
poukładać delicje. Całość zalać tężejącą galaretką pomarańczową, gdy gala-
retka zastygnie rozsmarować pozostały krem budyniowy. Na wierzch wylać
tężejącą galaretkę agrestową.

pomina m.in., że autorem nazwy „Solidar-
ność” był Krzysztof Wyszkowski, a powo-
dem strajku w Stoczni Gdańskiej było zwol-
nienie z pracy Anny Walentynowicz. Pierw-
szy przywódca „Solidarności” nie stroni też
od wątków osobistych.  „Z Danusią mieli-
śmy bardzo trudno na początku małżeń-
stwa. Szybko pojawiły się dzieci a warunki
mieszkaniowe jakie mieliśmy były dalekie
od satysfakcjonujących. Ja często byłem
wyrzucany z pracy za działalność opozy-
cyjną. Czasem było tak, że musieliśmy
sprzedać jakieś domowe rzeczy, żeby mieć
na jedzenie. Dużo pomagali nam wtedy nasi
przyjaciele. Raz ktoś przyniósł parę zło-
tych, innym razem kawałek chleba czy sło-
ik zupy” – napisał w liście do Aleksandra
Gurgula. Oceniając decyzje sprzed lat przy-
znaje, że z dzisiejszą wiedzą kilka spraw
można byłoby inaczej poprowadzić, ale ge-
neralnie bilans ocenia jako pozytywny. Do
autora korespondencji Lech Wałęsa zwra-
ca się „Drogi Aleksandrze” i w zakończe-
niu gratuluje mu odwagi i nieustępliwości
w działaniu, życząc jednocześnie sukcesów
w nauce.

(g)

Wywiad z Lechem Wa³ês¹ przeprowa-
dzi³ Aleksander Gurgul, uczeñ V klasy
Szko³y Podstawowej w Por¹bce Uszew-
skiej. Inspiracj¹ do kontaktu z legendar-
nym przywódc¹ „Solidarnoœci” by³o za-
danie domowe dotycz¹ce okresu stanu
wojennego w Polsce.

Asumpt do kontaktu z legendarnym przy-
wódcą „Solidarności” dała wystawa „Stan
wojenny w Polsce” przygotowana przez In-
stytut Pamięci Narodowej, która trafiła tak-
że do Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej.
Prezentowane na niej dokumenty i fotogra-
fie stały się pretekstem do rozmowy na te-
mat tamtych wydarzeń. Zadaniem domo-
wym uczniów było kontynuowanie rozmo-
wy z członkami rodzin uczniów o ich do-
świadczeniach z tamtego okresu.

Aleksander Gurgul sprawę potraktował
szerzej, decydując się na kontakt nie tyle z
członkami rodziny, co z samym Lechem
Wałęsą. Pytanie przesłane do Instytutu
Lecha Wałęsy doczekały się odpowiedzi.
Laureat Pokojowej Nagrody Nobla przesłał
trzystronicową korespondencje, w której
odnosi się do poszczególnych pytań. Przy-

List od Lecha Wa³êsy

Patriotyczne
pieœni
i poezja
Wygl¹da na to, ¿e patriotyczne œpie-
wanie w zamku w Dêbnie mocno siê
ju¿ w lokalnej tradycji zadomowi³o.
Sala koncertowa by³a pe³na, mimo
¿e pogoda do wychodzenia z domu
nie zachêca³a. - Ta formu³a œpiewu
oraz poezji ju¿ na dobre siê przyjê³a
– mówi £ukasz Przyby³ z fundacji
TIMSZEL, który jest inicjatorem
trzeciomajowych spotkañ.

W tym roku, podobnie, jak poprzed-
nio zadbano także o akompaniament.
Przy fortepianie usiadła Maria Baka i
dzięki temu znane patriotyczne pieśni
śpiewało się o wiele łatwiej. Wypełnia-
jąca salę zamkową publiczność miała też
okazję posłuchać poezji autorstwa Igna-
cego Krasickiego. Repertuar wybrano
nieprzypadkowo. Jak zaznacza Łukasz
Przybyło w swojej poezji Krasicki w sa-
tyryczny sposób portretuje wady naro-
dowe, dając tym samym szerokie pole
do refleksji.

(g)
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na serio i na luzie

CZ£OWIEK
N U M E R U El¿bieta Rega

T E S T
Z ¯YCIA

Piotr Duda
Miejsce zamieszkania: Wola
Dêbiñska
Zawód, praca: technik ochrony

œrodowiska, magazynier w firmie

LOBO.
Wykszta³cenie: œrednie
Rodzina: ¿ona Anna, potomstwo

w planach :)
Samochód: Ford Focus C-max

Z natury jestem…

spokojnym ch³opakiem z du¿ym

poczuciem humoru, który z dy-

stansem podchodzi do ¿ycia.

Mam s³aboœæ do…

mojej ¿ony :)

Moja pasja to…

SIATKÓWKA, ka¿d¹ woln¹ chwi-

le móg³bym spêdzaæ na boisku.

Moja pierwsza mi³oœæ…

oj, kto by to pamiêta³.. :P

Mój pierwszy cenny przedmiot…

chyba rower, który dosta³em w

prezencie na I Komuniê Œwiêt¹.

¯yciowe osi¹gniêcie…

myœlê, ¿e to jeszcze przede

mn¹.

¯yciowa pora¿ka…

wiele drobnych, ale cz³owiek

uczy siê na b³êdach.

Moje najwiêksze marzenie…

sam nie wiem, sporo ju¿ siê

spe³ni³o, ale mo¿e podró¿ do-

oko³a œwiata?

Moja ulubiona lektura…

„Przypadki Robinsona Cruzoe”

Moja praca…

momentami bywa bardzo ciê¿ka,

ale daje mi wiele satysfakcji.

dach regularnie uczestniczy po oko-
ło 30 osób. – Dodatkowo jest to tak-
że okazja do integracji środowisk,
bo na koncerty jeżdżą wspólnie
uczniowie gimnazjum w Woli Dę-
bińskiej i w Łysej Górze.

Zainteresowani udziałem w kon-
kursach wokalnych zawsze mogą li-
czyć na merytoryczne wsparcie Elż-
biety Regi. Przez lata regularnie
zajmowała się przygotowaniem do
występów ćwicząc z wokalistami
godzinami w dni wolne. Meryto-
rycznymi uwagami dzieli się zresztą
z nimi do dziś. Inicjując rywaliza-
cję w szkolnych konkursach kolęd
i pastorałek sama stworzyła
uczniom okazję do prezentacji swo-
ich muzycznych talentów.

Mimo szczególnego stosunku do
edukacji artystycznej w swojej dzia-
łalności nie ogranicza się tylko do
niej. Ostatnio stawia także na pro-
filaktykę zdrowotną. Dzięki temu
dwie grupy gimnazjalistów korzy-
stają nieodpłatnie z lekcji nauki pły-
wania.

W przyszłości oferta może być
jeszcze szersza. Narzędziem do

Od lat uparcie i bezinteresownie
angażuje się w edukację artystyczną
najmłodszego pokolenia mieszkań-
ców gminy. Ostatnio wspólnie z
grupą nauczycieli Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej ofertę poszerza o
inne dziedziny i kieruje ją do
wszystkich mieszkańców gminy.
Pytana o powody, dla których po-
święca swój czas dla wolontariatu,
odpowiada krótko: - Zadowolenie
ludzi i wdzięczność, którą się czu-
je, to wystarczająca motywacja.

Elżbieta Rega, nauczyciel Zespo-
łu Szkół w Woli Dębińskiej i od nie-
dawna prezes zarządu Stowarzy-
szenia CARPEdiem, wiele wolnych
chwil poświęca innym już od lat. Od
czasu utworzenia gimnazjów orga-
nizuje dla uczniów wyjazdy do Fil-
harmonii Krakowskiej i do Opery
Krakowskiej. Chcąc zmniejszyć
koszty, które dla wielu uczniów
były barierą nie do pokonania, oso-
biście wynegocjowała z Operą Kra-
kowską specjalne zniżki dla grup,
które później weszły już na stałe
do cennika. Propozycja okazała się
na tyle interesująca, że w wyjaz-

tego ma być utworzone niedawno
Stowarzyszenie CARPEdiem,
umożliwiające sięganie po dofina-
sowanie m.in. z budżetu gminy czy
powiatu. Zorganizowanym przez nie
1 maja Bieg po Flagę, cieszący się
dużą popularnością, to najlepszy
dowód, że wyjście poza szkołę i
uczniów to właściwy kierunek. – Na
razie kolejnych konkretnych pomy-
słów jeszcze nie ma, ale na pewno
chcemy adresować nasze propozy-
cje do mieszkańców całej gminy –
zaznacza Elżbieta Rega.
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