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druga strona ¿ycia

Liczni organizatorzy Dnia Rodziny. Fe-
styny, spotkania i pikniki z tej okazji

odbywały się w różnych częściach gminy i
– sądząc z frekwencji – mają wszelkie szan-
se na stałe wejść do kalendarza imprez w
gminie. To nie tylko sposób na wyrażenie
wdzięczności matkom i ojcom, ale także
możliwość integracji pokoleń i środowisk.
Rodzice mogą oglądać wnuki na scenie, a
dzieci mogą udowodnić, że w szkole czasu
nie marnują.

Radni Rady Gminy Dębno, którzy nie-
skorzystali z pokusy, by głosowanie

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Dębno uczynić początkiem wyborczej kam-
panii. Decyzję oparli na merytorycznych
przesłankach, których podstawą była po-
zytywna opinia niezależnej instytucji na
temat sprawozdania z wykonania budże-
tu i zgodnie głosowali „za” bez względu na
to, skąd się wywodzą. W sytuacji, gdy
normą jest raczej krytykowanie w czam-
buł wszystkiego, co jest efektem pracy ry-
wala, takie zachowanie zasługuje na sza-
cunek. Szkoda, że takie standardy nie obo-
wiązują na szczytach państwowej władzy.

Spora grupa mieszkańców gminy może
mieć powody do zadowolenia. Starania

władz samorządowych o uzyskanie dofi-
nansowania do budowy kolejnej sieci ka-
nalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni
ścieków przyniosły dobre rezultaty w po-
staci kilkumilionowego dofinansowania.
Oznacza to, że do sieci będzie można przy-
łączyć kolejne gospodarstwa, a ochrona
środowiska na tych terenach będzie sku-
teczniejsza.
Wiadomość cieszy tym bardziej, że z uwagi
na kolejne skargi (ostatecznie oddalone
przez sąd jako bezpodstawne) jednego z
mieszkańców w sprawie planu zagospoda-
rowania przestrzennego, gmina straciła
wcześniej możliwość uzyskania wsparcia z
innego źródła.  Co się odwlecze, to nie ucie-
cze…

Więcej na ten temat w środku numeru.

Chociaż za odbiór śmieci płacimy od
roku wszyscy, to jednak wciąż nie

brakuje osób, które pozbywają się ich na
dziko. Zachowanie takie jest nie tylko
dowodem na brak jakiejkolwiek wrażliwo-
ści na stan naturalnego środowiska, ale
także przejawem kompletnego braku lo-
giki. Wygląda na to, że jedynym sposobem
na ukrócenie tego procederu będzie suro-
we karanie sprawców. Niedawno przeko-
nała się o tym jedna z mieszkających na
terenie naszej gminy kobiet, którą na za-
śmiecaniu lasu przyłapała Straż Leśna.
Tak oto po raz kolejny okazuje się, że jeśli
nie działa siła argumentu, to trzeba się-
gnąć po argument siły…

Czytaj też na stronie 14.

pierwsze miejsce podczas festiwalu organi-
zowanego przez Majkę Jeżowską.

(g)

NA MINUS

NA PLUS

Nauczyciele ze Szko³y Podstawowej w
Jaworsku bêdê podnosiæ swoje kwalifi-
kacje zawodowe w Wielkiej Brytanii, Ho-
landii, Niemczech i Hiszpanii. To skutek
zakwalifikowania wniosku szko³y do re-
alizacji w ramach programu Erazmus+.
Wniosek uzyska³ 86 punktów na 100
mo¿liwych, a maksymalna kwota dofinan-
sowania mo¿e siêgn¹æ kwoty wynosz¹-
cej ponad 10300 euro.

Szkoła starała się o uzyskanie finansowego
wsparcia w ramach akcji „Mobilność kadry edu-
kacji szkolnej”. We wniosku wskazano m.in.
na potrzebę podniesienie kwalifikacji i umiejęt-
ności językowych oraz metodycznych w Wlk.
Brytanii, Holandii, Niemczech oraz Hiszpanii.

W projekcie uczestniczyć będzie  3 z 10
uczących w placówce nauczycieli. Przewi-
duje on szkolenie językowe dla nauczyciela
wychowania przedszkolnego z języka nie-
mieckiego w Niemczech, wizytę studyjną
dla dyrektora w szkołach hiszpańskich o
podobnym profilu łącznie ze szkoleniem ję-
zykowym z języka angielskiego w Wielkiej
Brytanii oraz wizytę studyjną anglisty w
Hiszpanii, która ma obejmować m.in. ob-
serwację zajęć w szkołach podstawowych o
szczególnej specyfice nauczania (CLIL -
uczenie się szkolnego przedmiotu w języ-
ku angielskim, szerokie wykorzystanie TIK
– technologia informacyjno-komunikacyj-
na, e-learning).

(p)

Europejskie szkolenie
dla nauczycieli z Jaworska
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I miejsce podczas XI Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Dzie-
ciêcej „Skowroneczek” w Nowym
S¹czu  zajê³a 10-letnia Kinga
Gurgul z Dêbna. Na wysok¹
ocenê jurorów zas³u¿y³a wykona-
niem piosenek „Prawie uda³o
siê” i „Œwiêta Faustyno dobra,
wra¿liwa!”.

Rywalizacja odbywała się w dwóch eta-
pach. Do udziału w konkursie uczestników
kwalifikowano najpierw na podstawie prze-
słanych nagrań, a o ostatecznej kolejności
decydowały przesłuchania finałowe w No-
wym Sączu. Wykonawców, którzy przyje-
chali z całej Polski, oceniało jury, w składzie
którego znaleźli się muzycy i aktorzy z Kra-
kowa i Warszawy.

Zgodnie z regulaminowymi wymogami
każdy z uczestników konkursu wykonywał
dwa utwory: jeden dowolny, drugi z reper-
tuaru zespołu dziecięcego Promyczki Do-
bra. Kinga Gurgul jako utwór dowolny za-
śpiewała piosenkę „Prawie udało się” z baj-
ki „Księżniczka i żaba” , a z repertuaru „Pro-
myczków dobra” wybrała piosenkę „Święta
Faustyno dobra, wrażliwa!”.

W przypadku Kingi Gurgul to już kolejne
wokalne osiągnięcie. Ostatnio zajęła także

Kinga wygrywa
festiwal!

Na zdjęciu Kinga z jednym z jurorów.
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Wszyscy radni obecni podczas
sesji Rady Gminy w Dêbnie
g³osowali za udzieleniem abso-
lutorium Grzegorzowi Brachowi
za wykonanie bud¿etu za rok
2013.  – Szczerze Pañstwu
dziêkujê za poparcie – mówi³
zaraz po g³osowaniu wójt Grze-
gorz Brach.

Jednomyślna decyzja radnych nie dziwi
w kontekście stanowiska  regionalnej izby
obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Dębno. Zarówno izba jak i komisja
wnikliwie analizują sprawozdanie z bu-
dżetu, wydając następnie swoją opinię w
tej sprawie. Ani w jednym ani w drugim
przypadku zastrzeżeń nie było i sprawoz-
danie zaopiniowano pozytywnie.

Jak wynikało ze sprawozdania budżet
po stronie dochodów i wydatków wyko-
nany został w blisko 100 procentach. Z

końcem ubiegłego roku budżet gminy
miał nadwyżkę wynoszącą ponad 2 mln
zł, a zadłużenie sięgnęło ponad 7 mln zł,
czyli wyniosło nieco ponad 20 procent
wobec dopuszczalnej ustawowo granicy 60
procent.

Grzegorz Brach dziękując radnym za
jednogłośną decyzję w sprawie absolu-
torium podkreślał, że dobra realizacja
budżetu to zasługa także Rady Gminy
przyjmującej budżet do realizacji i ak-
ceptującej zmiany dokonywane w ciągu
roku.

Przypomnijmy, że wśród najważniej-
szych inwestycji wykonanych w ubiegłym
roku znalazły się m.in.: budowa kanaliza-
cji sanitarnej Jastew oraz Dębno - Dęb-
czak wraz z rozbudową oczyszczalni ście-
ków w Woli Dębińskiej , budowa chodni-
ków, budowa i modernizacje dróg na tere-
nie całej gminy.

(g)

O 100 tys. z³ wiêcej ni¿ do tej pory za-
p³aci Gmina Dêbno za odbiór odpadów
komunalnych. Taki jest efekt przetargu
na tego rodzaju us³ugi, który og³oszono
w zwi¹zku z up³ywem terminu obowi¹-
zywania dotychczasowej umowy.

Na przetarg złożono dwie oferty. Jedną
przygotowała firma z Tarnowa, drugą zło-

Dro¿sza us³uga, ceny bez zmian

Absolutorium
jednog³oœne

żyły wspólnie dwie firmy: Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tar-
nowie i Brzeskie Zakłady Komunalne. Dru-
ga propozycja opiewająca na ponad 742 tys.
zł za rok była od pierwszej ledwie o około 15
tys. zł niższa i to ona – jako najkorzystniej-
sza propozycja – została wybrana.

Zaproponowana kwota  jest wyższa od
dotychczas obowiązującej o mniej więcej 100

tys. zł. Nie oznacza to jednak konieczności
podwyżki opłat. Jak podkreśla Dominik
Zych z Urzędu Gminy w Dębnie, mieszkań-
cy regulują opłaty w sposób zdyscyplinowa-
ny i o ile nic się pod tym względem nie zmie-
ni, to korekta opłat nie będzie konieczna.
Bez zmian pozostają także zasady odbioru
odpadów.

(p)

Kiedy odbiór
œmieci?
Zbiórkê odpadów wielkogabarytowych
przeprowadz¹ Brzeskie Zak³ady Komu-
nalne 29 i 30 lipca w kilku so³ectwach
Gminy Dêbno. Osoby zainteresowane
skorzystaniem z tej us³ugi powinny wy-
stawiæ odpady do godz. 7.00 w dniu
zbiórki przed posesj¹ lub na jej wysoko-
œci przy drodze publicznej.

Odpady będą zbierane bezpośrednio na
przejeżdżający samochód. Można pozbywać
się np. starych mebli. Okna i drzwi będą od-
bierane tylko i wyłącznie bez szyb, opony
tylko od pojazdów do 3,5 tony. Nie będzie
odbierany styropian, zmieszane odpady ko-
munalne oraz części z rozbiórki samocho-
dów.

Terminy zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych :
- Jastew, Do³y, £oniowa i NiedŸwie-
dza- 29.07.2014 r. (wtorek),
- Wola Dêbiñska i Maszkienice-
30.07.2014 r. (œroda).

Harmonogramy odbioru odpadów komu-
nalnych dla poszczególnych sołectw obowią-
zujące  od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r.
dostępne są na stronie www.gminadebno.pl
(baner na stronie głównej „Odpady komu-
nalne”
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się naturalnym wyborem. Należąca do
gminy działka nie była dotąd wykorzysty-
wana.

Jak już informowaliśmy koszty reali-
zacji inwestycji wyniosą 665,5 tys. zł, ale
z budżetu gminy pokryta zostanie jedy-

Pusty do niedawna teren przed
budynkiem Urzêdu Gminy w
Dêbnie nabiera nowych kszta³-
tów. Prace przy aran¿acji prze-
strzeni i budowie parkingu s¹ ju¿
na tyle mocno zaawansowane,
¿e mo¿na ju¿ sobie wyobraziæ
efekt finalny. Patrz¹c z góry
widaæ ju¿ przebieg alejek.

Projekt przyjęty do realizacji zakłada
wybudowanie parkingu na 47 miejsc oraz
urządzenie terenów zielonych i alejek spa-
cerowych. W planach jest posadzenie
drzew i krzewów, a także kwiatów. Fi-
nalny efekt ma z jednej strony ułatwić
życie petentów urzędu, którzy teraz
(mimo poszerzenia parkingu) często nie
mają gdzie zostawiać samochodu, a z dru-
giej oddać do dyspozycji mieszkańców te-
ren spacerowy. W Woli Dębińskiej takie-
go miejsca brakowało od dawna, a lokali-
zacja przed budynkiem urzędu wydawała

Widaæ pierwsze efekty

nie część kosztów. Większość, bo 75 pro-
cent kosztów sfinansowanych zostanie z
funduszy Programu rozwoju Obszarów
Wiejskich. Planowany termin zakończe-
nia prac to koniec sierpnia tego roku.

(p)

Trudno im się dziwić. Alejki asfaltowe
były już gotowe, poustawiano przy nich tak-
że znaki (mają być jeszcze nieco obniżone,
by dostosować je do wzrostu dzieci), a w
kilku miejscach zamontowano także stoły
z ławkami. W rogu placu ulokowano mały
plac zabaw z kilkoma urządzeniami, które
dzieci oblegały zaraz po ich montażu.

Do wykonania pozostaje jeszcze usta-
wienie tablic informacyjnych, a także ogro-
dzenie terenu i obsadzenie go krzewami
ozdobnymi.

Teren sąsiaduje z wybudowanym nie-
dawno parkingiem i ma wszelkie szanse,
by stać się jednym z ulubionych miejsc spa-
cerów mieszkańców. – Wreszcie mamy u
siebie miejsce, w które można wybrać się z
dziećmi, odetchnąć nieco, mając pociechy
cały czas na oku – komentują mieszkańcy.
Obok funkcji rekreacyjnej miasteczko ma
pełnić także rolę edukacyjną. Tutaj w bez-

Miasteczko ju¿ jest
oblegane
Wygl¹da na to, ¿e pomys³ budo-
wy miasteczka rowerowego w
Dêbnie trafia w zapotrzebowanie
mieszkañców. Chocia¿ w chwili
zamykania tego numeru „¯ycia
Gminy” prace jeszcze trwa³y, to
dzieci ju¿ korzysta³y z zamonto-
wanych tam urz¹dzeñ.

piecznych warunkach będzie można po-
znać zasady ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że koszty budowy mia-
steczka to ponad 234 tys. zł, ale z gmin-
nego budżetu sfinansowana zostanie tyl-
ko część wydatków. Pozostała kwota po-

chodzi z dofinansowania uzyskanego
przez gminę w ramach projektu „Odno-
wa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Obiekt ma być gotowy na koniec lipca.
(g)
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Drugie będzie miało wymiary 24 m na 13
m i przeznaczone będzie do gry w siatków-
kę i badmintona. Jego nawierzchnia wyko-
nana zostanie z materiałów syntetycznych.
Zarówno jedno jak i drugie boisko ma być
odporne na warunki atmosferyczne, zakła-
dając odpowiednią jego eksploatację.

Firma, która wygrała przetarg, podjęła się
zadania za 436 tys. zł. Z budżetu Gminy
Dębno pokryta zostanie część kosztów, bo
100 tys. zł dofinansowania gmina pozyskała
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

(g)

nak, że termin realizacji prac jest zagrożo-
ny. – W tych dniach zwrócę uwagę firmie, że
powinna już rozpocząć prace, ale w tym przy-
padku mamy dość długi termin realizacji i
na pewno dzisiaj nie ma powodów do niepo-
koju. – podkreśla.

Dwa boiska na placu przy szkole w są-
siedztwie sali gimnastycznej mają być wy-
budowane do końca października. Jedno z
nich o wymiarach 42 m na 22 m wyposażone
będzie w nawierzchnię poliuretanową i słu-
żyć będzie do gry w piłkę ręczną, koszyków-
kę oraz w tenisa.

Kompleks boisk zostanie wybudowany
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Maszkienicach. Teren budowy tu¿ przed
zakoñczeniem roku szkolnego przekaza-
no firmie, która wygra³a przetarg na re-
alizacjê tej inwestycji.

Pierwotnie mówiło się, że prace rozpoczną
się wraz z wakacjami, ale w chwili zamyka-
nia tego numeru „Życia Gminy” wykonaw-
ca na placu budowy się jeszcze nie pojawił.
Jak nas poinformował Teodor Skalski z
Urzędu Gminy w Dębnie nie oznacza to jed-

Rekordowe osi¹gniêcie pod
wzglêdem d³ugoœci wybudowa-
nych w jednym roku chodników
odnotuje w tym roku Gmina
Dêbno. Do koñca wrzeœnia
planowana jest finalizacja budo-
wy chodnika o d³ugoœci 2400
metrów.

Nowe chodniki budowane są wzdłuż
drogi powiatowej biegnącej od drogi kra-
jowej nr 4 w Dębnie poprzez Porąbkę
Uszewską, Doły, Łoniową aż do Nie-
dźwiedzy. Chociaż jest to zadanie powia-
tu brzeskiego, który jest właścicielem dro-
gi, to na współfinansowanie tego przed-
sięwzięcia zdecydowała się Gmina Dęb-
no, chcąc zasadniczo poprawić bezpieczeń-
stwo pieszych. Pierwotnie przeznaczono
na ten cel 650 tys. zł., ale potem okazało
się, że konieczne jest uzupełnienie tej
inwestycji o kolejne odcinki. W efekcie
Rada Gminy Dębno postanowiła dołożyć
jeszcze dwukrotnie po 150 tys. zł. Ozna-
cza to, że w sumie z budżetu gminy na
budowę chodników przy ruchliwej trasie,
którą do szkół zmierzają także dzieci,
przeznaczono blisko 1 mln zł.

Bêdzie boisko w Maszkienicach

Rekord z chodnikami

Chwilowo w związku z odwołaniem jed-
nego z mieszkańców od decyzji o budowie
chodnika, przebiegającego przy jego pose-
sji, termin realizacji prac wydawał się za-
grożony. Sąd odwołanie jednak odrzucił i
najprawdopodobniej  przy sprzyjającej po-
godzie do końca września prace powinny
zostać zakończone.

(gp)
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as Janusz Burnóg, so³tys £oniowej
Oczekiwania mieszkańców co do budowy chodników były już
od długiego czasu. Teraz budowany jest odcinek o długości 360
metrów i to robi wrażenie, bo wcześniej te odcinki miały po
kilkadziesiąt metrów. Dla mieszkańców to niebywale ważna
inwestycja ze względów bezpieczeństwa. Tędy do szkoły chodzą
dzieci, tędy ludzie chodzą do kościoła.  Dobrze, że jest współpra-
ca między gminą a powiatem, która daje takie wymierne efekty.
Osobiście jestem pod wrażeniem tego przedsięwzięcia, bo z tego,
co się słyszy, w innych gminach odchodzi się od budowy
kanalizacji i chodników, a u nas jest to kontynuowane. Jedyna
obawa jest taka, żeby po położeniu nawierzchni drogi budowa
chodników była kontynuowana. Zależy nam szczególnie na
tym, żeby kiedyś połączono odcinek chodnika w Łoniowej z
odcinkiem chodnika w Dołach.
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Kilka milionów
na kanalizacjê
Na blisko 5,5 mln z³ dofinansowania
przeznaczonego na budowê kanalizacji
w Sufczynie Górnym i £ysej Górze oraz
modernizacjê oczyszczalni œcieków w
Woli Dêbiñskiej mo¿e liczyæ Gmina Dêb-
no. Szacuje siê, ¿e dziêki planowanej
inwestycji z sieci kanalizacyjnej skorzy-
sta kolejnych 220 gospodarstw za-
mieszka³ych przez blisko 1100 osób.

Gmina Dębno starała się o uzyskanie
wsparcia spoza budżetu, bo przedsięwzięcie
jest na tyle kosztowne, że sfinansowanie go
z własnej kiesy nie wchodziło w grę. Wnio-
sek w tej sprawie trafił do programu „Infra-
struktura i środowisko”, został oceniony
pozytywnie i przyjęty do dofinansowania.

Oficjalną informację w tej sprawie wraz
dokumentami potwierdzającymi pomyślną
dla gminy decyzję wójt Grzegorz Brach ode-
brał w Krakowie z rąk Małgorzaty Mruga-
ły, prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gmina może otrzymać dofinansowanie wy-
noszące nawet 5 486 640 zł, podczas gdy sza-
cunkowa wartość całej inwestycji wynosi
6 450 000 zł. Różnicę gmina musi pokryć z
własnego budżetu.

Wójt Grzegorz Brach nie kryje zadowole-
nia z korzystnej decyzji dla gminy, ale rów-
nocześnie podkreśla, że do realizacji zada-
nia droga jest jeszcze daleka.  - Trzeba ogło-
sić przetarg, wybrać wykonawcę, rozstrzy-
gnąć ewentualne skargi lub odwołania firm
biorących udział w postępowaniu. Wcześniej
trzeba także uzyskać zgodę Rady Gminy na
sfinansowanie z kredytu wkładu własnego
w wysokości blisko miliona złotych – zazna-
cza.

Projekt zakłada wybudowanie blisko 12
km sieci kanalizacyjnej oraz trzech prze-
pompowni. Wskutek modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Woli Dębińskiej jej przepu-
stowość ma się zwiększyć z 520 metrów sze-
ściennych na dobę do 630 metrów sześcien-
nych na dobę. Planowany termin zakończe-
nia prac wyznaczono na  koniec 2015 roku.

(p)

jej miejsce położona zostanie nowa na-
wierzchnia.

Przypomnijmy, że planowane w tym
roku prace to już kolejny etap remontu i
renowacji świątyni, która znajdowała się
w złym stanie technicznym. W poprzed-
nich latach wyremontowano przeciekają-
cy dach kościoła, dokonano renowacji wie-
ży kościelnej i sygnaturki, oraz pielęgna-
cji zadrzewienia przy kościele. Koszty
prac finansowano po części z funduszy
unijnych, po części z datków od wiernych.

(p)

Prace przy zagospodarowaniu terenu przy
obelisku upamiêtniaj¹cym zamordowanych
na Wschodzie mieszkañców Sufczyna zo-
sta³y zakoñczone. Podczas odbioru tech-
nicznego nie zg³aszano ¿adnych uwag.

Plac znajduje się przy budynku Zespołu
Szkół w Sufczynie. Posadzono tam dwa
Dęby Pamięci upamiętniające pochodzących
z Sufczyna Antoniego Rusina i Alojzego

Wójt Grzegorz Brach odbiera promesę na
dofinansowanie budowy kanalizacji.

Remont elewacji zabytkowego
koœcio³a w Dêbnie ruszy ju¿
niebawem. To efekt wsparcia
finansowego uzyskanego przez
parafiê w Dêbnie z Programu
Rozwoju Obszarów  Wiejskich.
Z umowy na dofinansowanie
remontu podpisanej z Ma³opol-
skim Urzêdem Marsza³kowskim
wynika, ¿e parafia otrzyma
pomoc w wysokoœci 425 tys. z³.

Wniosek o dofinansowanie parafia
złożyła jeszcze w listopadzie 2013 roku
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Kwartet na Przedgórzu”, której
Gmina Dębno jest jednym z członków.
Pozytywna ocena wniosku skutkowała
decyzją o przyznaniu dofinansowania,
które pozwoli pokryć większość całko-
witych kosztów remontu wynoszących
630 tys. zł.

Prace obejmą remont elewacji kościoła
oraz remont drogi procesyjnej wraz z po-
szerzeniem bramy wjazdowej. W ramach
remontu elewacji zostaną uzupełnione
ubytki w kamieniu, powierzchnia elewa-
cji zostanie oczyszczona, wykonane zo-
staną spoiny. Ponadto istniejąca droga
procesyjna zostanie zdemontowana, a w

Antoniego Rusina – funkcjonariusza policji i
żołnierza Wojska Polskiego, którzy zginęli
na Wschodzie. Między drzewami ustawiono
obelisk z informacją o zamordowanych.

Dotychczas pusty, zarośnięty trawą plac
został zagospodarowany. Ułożono alejkę z
kostki, ustawiono ławki, a cały teren został
ogrodzony. Plac ma być dostępny dla wszyst-
kich mieszkańców.

(g)

S¹ pieni¹dze,
bêdzie remont

Miejsce pamiêci jak nowe
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Mniej pracy,
wiêcej
oszczêdnoœci
£agodna tegoroczna zima pozwoli³a bu-
d¿etowi Gminy Dêbno zaoszczêdziæ nie-
co na pozimowych remontach dróg. Z
dokonanego w³aœnie podsumowania
prac prowadzonych wiosn¹ wynika, ¿e
ubytki by³y znacznie mniejsze ni¿ w roku
ubieg³ym i koszty remontów mog³y siê
zamkn¹æ kwot¹ 42 tys. z³, czyli znacz-
nie ni¿sz¹ ni¿ to bywa³o w latach po-
przednich.

Prace polegały przeważnie na tzw. uzu-
pełnianiu ubytków. Wycinano fragmenty
zniszczonej nawierzchni, obcinano brzegi, a
następnie kładziono w tych miejscach asfalt
i emulsję. W sumie do remontu było 180
metrów kwadratowych nawierzchni na te-
renie całej gminy. Do naprawy dróg zużyto
cztery samochody ciężarowe emulsji z gry-
sem. Najwięcej pracy było w Łysej Górze
oraz w Sufczynie.

Zakres robót był znacznie mniejszy niż
przed rokiem. Jak zaznacza Antoni Brachu-
cy, zastępca wójta Gminy Dębno, decydują o
tym nie tylko warunki pogodowe. – Od lat
co roku budujemy kilka kilometrów nowych
dróg i modernizujemy stare drogi. Dzięki
temu zmniejszają się potrzeby remontowe,
bo nowe drogi nie wymagają napraw. Przy-
kładowo, tylko w ubiegłym roku wykonano
siedem kilometrów nowych nawierzchni –
podkreśla.

(p)

Szko³a bêdzie
wiêksza
Ponad 209 tys. z³ kosztowaæ bêdzie ko-
lejny etap prac przy rozbudowie Zespo-
³u Szkó³ w Sufczynie. Firma, która wy-
gra³a przetarg, powinna siê uporaæ z pra-
cami do 18 sierpnia.

Prace przy rozbudowie szkoły podzielono
na trzy części. Najpierw wykonano prace
budowlane, a teraz prowadzone będą robo-
ty wykończeniowe. Zakres prac planowanych
podczas wakacji obejmuje m.in. wykonanie
stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenia
wewnętrzne ścian i stropów , a także wyko-
nanie podłoża-posadzki. Firma ma także
zamontować instalację c.o. oraz instalację
elektryczną.

Prace mają być zakończone w sierpniu
tak, by już od początku nowego roku szkol-
nego można było korzystać z nowych po-
mieszczeń.

Przypomnijmy, że w dolnej części budyn-
ku mają być urządzone szatnie, a na górze
przygotowane zostaną nowe pomieszczenia
lekcyjne.

(g)

wane, wyposażone w gniazda elektryczne i
lampy oraz  drzwi i okna. Ma być również
wykonana elewacja obiektu.

Zgodnie z zasadami projektu, w ramach
którego otrzymano dofinansowanie do tej in-
westycji, z obiektu korzystać będą mogli
wszyscy mieszkańcy, a  w szczególności or-
ganizacje pozarządowe takie jak np. Stowa-
rzyszenie „Dębowe Wrota” czy zespół Po-
rąbcoki, a także koło agroturystyczne.

Przypomnijmy, że koszty prac wyniosą
ponad 338 tys. zł, a dofinasowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie
80 procent całkowitych kosztów.

(p)

400 metrów. Teraz sfinalizowano drugi etap
inwestycji, kładąc nową nawierzchnię na
odcinku o długości 380 metrów na wysoko-
ści zajazdu „Agawa”.

Droga prowadząca do licznych zabudowań
nie była remontowana od ponad 20 lat i ule-
gła już poważnym zniszczeniom. W trakcie
prac modernizacyjnych została wyrównana
i położono na niej nową nawierzchnię.

Koszty z tym związane sięgnęły 56 tys. zł.
(p)

Kolejny odcinek drogi Dêbno „Smy-
ków” zosta³ wyremontowany. Jak pod-
kreœla Antoni Brachucy, zastêpca
wójta Gminy Dêbno modernizacja by³a
ju¿ piln¹ koniecznoœci¹. – Od lat nie
by³a modernizowana i zosta³a ju¿ moc-
no wyeksploatowana - zaznacza.

Prace zakończone w czerwcu były konty-
nuacją robót wykonanych w roku ubiegłym.
Wtedy zmodernizowano odcinek o długości

Droga po modernizacji

Czy zd¹¿¹ na
czas?
Na po³owê sierpnia wyznaczono
termin zakoñczenia prac przy
rozbudowie remizy w Por¹bce
Uszewskiej. Obiekt ma s³u¿yæ nie
tylko stra¿akom, ale ca³emu
œrodowisku. – Takie s¹ wymogi
programu, w ramach którego
otrzymaliœmy wsparcie finansowe
– t³umaczy Magdalena Zycho-
wicz -Gurgul z Urzêdu Gminy
w Dêbnie.

Zaraz po rozstrzygnięciu przetargu prace
posuwały się do przodu w niemrawym tem-
pie. Zwycięzca przetargu długo nie pojawiał
się na placu budowy, ale w ostatnich tygo-
dniach prace nabrały tempa.  Czy uda się sfi-
nalizować roboty w zakładanym terminie,
trudno dzisiaj powiedzieć. Nie ulega nato-
miast wątpliwości, że pośpiech jest koniecz-
ny, bo zakres robót jest stosunkowo duży.

Na parterze zaplanowano otwartą scenę-
amfiteatr, pomieszczenie socjalne, toalety
oraz klatkę schodową. Na piętrze ma być
świetlica, sala gier oraz spiżarka, chłodnia i
zmywalnia, czyli całe zaplecze kuchenne.
Wszystkie pomieszczenia mają być wymalo-
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30 lat  minê³o od nadania imie-
nia prof. Franciszka Bujaka
szkole w Maszkienicach. Roczni-
cê potraktowano bardzo powa¿-
nie, organizuj¹c trwaj¹ce dwa
dni obchody jubileuszowe. Ich
kulminacyjnym momentem by³o
ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
poœwiêconej pochodz¹cemu
z Maszkienic naukowcowi.

Wszystko rozpoczęło się w sobotę, 7
czerwca, Mszą św. w kościele parafialnym.
Potem w Domu Ludowym im. prof. Fran-
ciszka Bujaka, który przed laty sam był jego
założycielem i fundatorem, swoje talenty
prezentowały dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Maszkienicach.

Tablicę pamiątkową ufundowaną przez
absolwentów jednego z roczników szkoły
odsłoniła m.in. Magdalena Bujak – Lenczow-
ska, wnuczka patrona szkoły. Wmurowano
ją w ścianę w korytarzu szkolnym, a obok
umieszczono portret Franciszka Bujaka.
– Był nie tylko naukowcem, ale także do-
brym dziadkiem – mówiła Magdalena Bujak
– Lenczowska, która podarowała szkole ar-
chiwalne fotografie związane z profesorem.
Powiększą one zapewne szkolne archiwum,
z którego zasobów czerpano, przygotowu-
jąc okolicznościową wystawę poświęconą pa-
tronowi szkoły.

Obok publikacji Franciszka Bujaka znala-
zły się na niej także rodzinne zdjęcia i doku-
menty, a także makiety domu rodzinnego, a
nawet niektóre jego autentyczne elementy.

Świętowaniu towarzyszył piknik rodziny,
podczas którego okazji do dobrej zabawy nie
brakowało.  Drugiego dnia, w niedzielę, 8
czerwca, odbył się finał Gminnego Konkur-
su Piosenki Angielskiej (piszemy o nim osob-
no w innym miejscu tego numeru „Życia”).
Na scenie ponownie zaprezentowały się dzie-
ci, a na finał zorganizowano dyskotekę do
muzyki z lat 60-tych.

(p)

Jubileusz w Maszkienicach

Na konkurs wpłynęło 26 prac ze szkół w
Woli Dębińskiej, Niedźwiedzy, Dębnie, w
Porąbce Uszewskiej i Sufczynie. Komisja
konkursowa w składzie: Włodzimierz Gur-
gul (przewodniczący), Krystyna Gurgul, Jo-
lanta Januś-Koczwara i Marian Kurek oce-
niała prace osobno w kategorii szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpiło w Dębińskim Centrum Kul-
tury w Jastwi, gdzie równocześnie odbył się
wernisaż prac pokonkursowych.

(n)

26 prac przygotowano na konkurs plastycz-
ny „25 lat wolnoœci” og³oszony przez Grze-
gorza Bracha, Wójta Gminy Dêbno. Na
pierwsze miejsca w swoich kategoriach
zas³u¿yli Justyna Wo³ek z ZSP w Dêbnie
oraz Kacper Jeleñ z ZS w Sufczynie.

Konkurs nawiązywał do 25. rocznicy wy-
borów z 4 czerwca 1989 roku, które otwo-
rzyły Polsce drogę do wolności. Uczestnicy
konkursu mieli przygotować praca w formie
plakatu, pamiętając o postaciach związanych
z tamtymi wydarzeniami.

FRANCISZEK BUJAK (1875 – 1953) uro-
dzi³ siê w Maszkienicach. Od dziecka wyka-
zywa³ nieprzeciêtne zdolnoœci. Zanim po-
szed³ do szko³y ludowej, umia³ ju¿ czytaæ i
pisaæ. Uczêszcza³ do gimnazjum w Bochni, a
jesieni¹ 1894 r. rozpocz¹³ studia na wydzia-
le filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego w Krakowie. Lata nauki by³y
przerywane chorobami. Mimo to, maj¹c 24
lata uzyska³ w 1899 roku tytu³ doktora filo-
zofii. W okresie studiów nale¿a³ do grona
najczynniejszych politycznie studentów w
Krakowie. W latach 1901 - 1902 otrzymy-
wa³ stypendium Akademii Umiejêtnoœci na
studia zagraniczne. Studia te odbywa³ ko-
lejno w Lipsku, Florencji, Rzymie i Mona-
chium. W 1905 roku, za pracê „Studia nad
osadnictwem Ma³opolski”, uzyska³ habilita-
cjê i tytu³ docenta historii gospodarczej Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. W roku 1909
zosta³ powo³any na profesora nadzwyczaj-
nego nowo utworzonej katedry gospodar-
czej UJ, a w 1919 r. zosta³ mianowany na
profesora zwyczajnego historii spo³eczno-go-
spodarczej Uniwersytetu Wroc³awskiego,
gdzie pracowa³ do 1921 roku. Przez krótki
okres w 1920 roku by³ ministrem rolnictwa
i reformy rolnej w gabinecie Wincentego
Witosa. Nastêpnie przeniós³ siê do Lwowa,
gdzie w 1921 roku obj¹³ katedrê historii
spo³eczno-gospodarczej na UJ. Do Krakowa
przeniós³ siê w 1945 r. Obj¹³ tu Katedrê
Spó³dzielczoœci na wydziale Rolnictwa i Le-
œnictwa UJ , gdzie pracowa³ do 1953 r.
Przez ca³e ¿ycie zwi¹zany by³ ze swoj¹ ro-
dzinn¹ wsi¹. Doprowadzi³ do komasacji i
melioracji Maszkienic. Jego dzie³em jest tak-
¿e istniej¹cy i funkcjonuj¹cy do dziœ Dom
Ludowy. Przed jego otwarciem pañstwo Bu-
jakowie ofiarowali na rzecz Domu Ludowe-
go bibliotekê w iloœci ponad 800 tomów.
Prof. Franciszek Bujak dba³ równie¿ o wy-
kszta³cenie ludnoœci Maszkienic, funduj¹c
stypendia. Zmar³ 21 marca 1953 roku w
Krakowie.
Zród³o: www.maszkienice.republika.pl

Konkurs o wolnoœci wyniki
W kategorii klas IV-VI szkó³ podstawowych:
I. Justyna Wo³ek ZSP w Dêbnie
II. Aleksander Gurgul ZS w Por¹bce Uszewskiej
III. Julita Imio³o ZSP w Dêbnie
III. Kornelia Potêpa ZSP w Dêbnie
wyró¿nienie: Amelia Kukla SP w NiedŸwiedzy
wyró¿nienie: Karolina Lewandowska ZS w Woli
Dêbiñskiej
W kategorii gimnazjów:
I. Kacper Jeleñ ZS w Sufczynie
II. Martyna Lewandowska ZS w Woli Dêbiñskiej
III. Anna Rega ZS w Sufczynie
wyró¿nienie: Wioletta Chamio³o ZS w Woli Dê-
biñskiej

`
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Œwiêto £opo³ki w £oniowej po
raz kolejny przyci¹gnê³o t³umy.
Organizatorzy wykorzystali
okazjê, by zaprezentowaæ nie
tylko folklor, ale tak¿e umiejêt-
noœci najm³odszego pokolenia
mieszkañców £oniowej.

Na scenie zaprezentowały się wszystkie
grupy przedszkolaków. Były niebanalne
układy taneczne, niecodzienne kostiumy i
dziesiątki oczu wpatrzonych w dzieci. W
trakcie ich występów raz po raz usłyszeć
można było charakterystyczny dźwięk mi-
gawki aparatu. To rodzice dokumentowali
obecność swoich dzieci na estradzie.

Swoje stoiska ustawiło kilku rękodzielni-
ków. W centrum uwagi – jak na Święto
Łopołki przystało – był Józef Gawlik – ostat-
ni mistrz sztuki wyplatania łopołek czyli
koszy z dębowych włókien. – Niech nam żyje
jeszcze dwieście lat. On nie może umrzeć,
bo bez niego łopołki nie będzie – mówił pro-
wadzący imprezę Stanisław Gurgul.

Jakkolwiek najlepsze czasy dla trudniących
się tym zajęciem rzemieślników były jeszcze

Œwiêto £opo³ki
Rozmowa z Józefem Gawli-
kiem, mistrzem ³opo³karstwa

Szansa na
przetrwanie
- Jest szansa, ¿eby to rzemios³o przetrwa³o?

- Jest, bo ju¿ wnuk potrafi zrobiæ ma³e ³opo-
³eczki. Syn siê tego nie podj¹³, ale wnuk –
tak.

- A poza wnukiem ktoœ siê ³opo³k¹ jeszcze
interesuje?

- Podczas warsztatów, które w tym roku zor-
ganizowano przy okazji tego œwiêta, by³o ze
dwadzieœcia osób. Chcieli siê nauczyæ, pod-
patrzyæ jak to siê robi.

- A Pan wyplata ³opo³ki wci¹¿ zawodowo czy
ju¿ tylko okazjonalnie?

- Nie, tylko na to œwiêto zdecydowa³em siê
zrobiæ jeszcze kilka sztuk. Nie ma gospo-
darstw, ¿eby by³o zapotrzebowanie na to.
Dawniej gospodarstwa by³y, ludzie chowali
krowy i by³o komu sprzedawaæ.

- Ile czasu trzeba, ¿eby zrobiæ jedn¹ ³opo³kê?

przed wojną, to jednak Józef Gawlik zdecy-
dował się wznowić swoją działalność specjal-
nie na okoliczność święta. Zainteresowani
rękodziełem mogli obejrzeć także serwety
wykonywane ręcznie, doniczki z drewna i
spróbować domowych wypieków. W garażu
remizy strażackiej przygotowano wystawę
fotografii dokumentującą dokonania zespo-
łu „Łoniowiacy”, który także wystąpił na sce-
nie zarówno w najmłodszym składzie jak, i w
swojej seniorskiej wersji.

Dla amatorów dźwigania ciężarów siłową
konkurencję przygotował Janusz Burnóg,
sołtys Łoniowej, o którym wiadomo, że z
podnoszeniem ciężarów większych kłopotów
nie ma. Atmosfera była na tyle przyjemna,
że organizatorzy zasłużyć mogli tylko na
komplementy. Nie szczędził ich wójt Grze-
gorz Brach. – Znakomita impreza, świetna
atmosfera… Słowa uznania pod adresem
organizatorów, którzy po raz kolejny udo-
wodnili, że potrafią przygotować ofertę na
najwyższym poziomie. Nie mam wątpliwo-
ści, że właśnie takie inicjatywy gmina po-
winna wspierać – podkreślał.

(p)

- Przygotowanie doœæ d³ugo trwa, bo trzeba
sparzyæ materia³, rozprowadziæ, na kolanie
wystrugaæ no¿em, przygotowaæ ob³¹k. No…
dwa dni trzeba na ³opo³kê przeznaczyæ, a
ka¿dego dnia nie osiem godzin, ale nawet
dwanaœcie.

- Kiedy by³y najlepsze czasy dla tego rzemio-
s³as?

- Przed wojn¹, a potem jeszcze zaraz po woj-
nie. Dobry okres trwa³ gdzies do pocz¹tków
lat 60, potem powoli to zaczê³o upadaæ. Sta-
rzy rzamieœlnicy odchodzili, a m³odzi szli do
pracy do miasta i nie mia³ kto tego kontynu-
owaæ. W najlepszych czasach zim¹ to co dru-
gi gospodarz siê tym zajmowa³.
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Mieszkañcy Por¹bki Uszew-
skiej na brak inicjatyw nie
narzekaj¹. Najpierw wybudo-
wali sobie plac zabaw, a teraz
organizuj¹ na nim pikniki i to
nie byle jakie.

Podczas tego ostatniego, w czerwcu,
udało się wszystko. Dopisała pogoda,

X Œwiêtojañska Noc Muzealna
w zamku w Dêbnie przyci¹gnê³a
wyj¹tkowo liczn¹ widowniê.
Trudno siê dziwiæ, skoro
w programie spotkania obok
tradycyjnego wicia wianków
znalaz³y siê dwa koncerty, wy-
stawa fotograficzna, pokaz
mody i teatralny spektakl.

Widzowie, którzy po raz kolejny skorzy-
stali z oferty zamku przygotowanej spe-
cjalnie na noc świętojańską, nie żałowali.
Na początek mogli posłuchać koncertu
muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Alle-
gro z Zabrza, który zamkową scenę odwie-
dzał już kilkakrotnie. Wyjątkowe instru-
mentarium (szałamaja, gitara barokowa,

Muzyka, teatr i moda
lutnia, wiolonczela i różne rodzaje fletów) i
staranne wykonanie pozwoliło na chwilę
niemal przenieść się w czasie. Na meloma-
nów nieco później czekała jeszcze kolejna
niespodzianka. Z recitalem fortepianowym
w Sali koncertowej wystąpiła Radosława
Jasik z Wojnicza.

Tradycyjnie towarzyszące imprezie wicie
wianków okazało się magnesem dla całkiem
licznej rzeszy publiczności. W efekcie  do ry-
walizacji na Najpiękniejszy Świętojański Wia-
nek 2014 zgłoszono  21 propozycji.

Zainteresowani fotografią mogli obejrzeć
wernisaż „Portret” prezentujący fotografie
wykonane przez członków fotoklubu „Fo-
tum” działającego od 2000 roku w Wojniczu.
A dla entuzjastów mody był pokaz „W kalej-
doskopie” w aranżacji Krystyny Gurgul.

Ostatnim akordem świętowania był spek-
takl „Łysa Śpiewaczka” Eugena Ionesco
przygotowany przez grupę teatralną „Fan-
tastycznie” działającą przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wojniczu.

(n)

Piknik  w s³oñcu w Por¹bce

przyszły dzieci, rodzice i dziadkowie.
Była prezentacja muzycznych talentów,
konkursy dla dużych i małych, sporto-
wa rywalizacja i okazja do niecodzien-
nego makijażu. Urządzenia na placu
zabaw były oblegane, a grill nie miał
wytchnienia. Chętni mogli zabawić się
w strażaków, a amatorzy rysowania mo-
gli dać upust swojej wyobraźni, malując
na asfalcie.

(g)
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Jako jedni z pierwszych wykonawców na
scenie pojawiły się zespoły reprezentujące
Gminę Dębno. Mali Łysogórzanie z Łysej
Góry przygotowali program „Przy gościńcu”,
a Mali Łoniowiacy pokazali „Usypianie Ha-
nusi”. W ślad za zespołami przyjechała też
najwierniejsza publiczność. Mamy i ojcowie z
aparatami i kamerami utrwalali wydarzenia
na scenie, żeby potem podczas domowych
spotkań przeżywać to jeszcze raz.

Jubileuszowy XXV Przegl¹d
Dzieciêcych Zespo³ów Folklory-
stycznych Regionu Krakowskie-
go „Krakowiaczek” okaza³ siê
najlepszym dowodem na to, ¿e
folklor ma siê dobrze. W tym
roku na scenie amfiteatru w
£oniowej zaprezentowa³o siê 18
zespo³ów z ca³ego województwa.
Najwiêcej powodów do zadowole-
nia mia³y: Dzieciêcy Zespó³
Pieœni i Tañca Krakowiaczek
z Grojca i Dzieciêcy Zespó³
Regionalny  Mali Siedlecanie
z Siedlca, które nominowano do
udzia³u w presti¿owym Karpac-
kim Festiwalu Dzieciêcych
Zespo³ów Regionalnych w Rab-
ce-Zdroju.

Zanim wszystko się rozpoczęło, organi-
zatorzy z niepokojem śledzili prognozy po-
gody, a już w niedzielę raz po raz spoglądali
w niebo.  Ciemne chmury jednak tylko po-
straszyły i wydarzenia na scenie można było
obserwować bez sięgania po parasol. A w
amfiteatrze działo się sporo.

Dziesiêæ zespo³ów wziê³o udzia³
w X Sportowym Turnieju Przed-
szkolaków w Sufczynie. Puchar
Wójta Gminy Dêbno wywalczy³o
przedszkole w Biadolinach Szla-
checkich.
Jak zwykle nie brakowa³o emocji
i zaanga¿owania. W ka¿dej
konkurencji walka trwa³a do
samego koñca, a zabawy przy
tym by³o naprawdê sporo. Po
rywalizacji zostanie pami¹tka
w postaci dyplomów i medali.
A kolejne zmagania prawdopo-
dobnie za rok…

Œwiêto folkloru w £oniowej
Około 15 folklor ustąpił na chwilę miejsca

oficjalnej ceremonii. Honorowe nagrody wrę-
czono osobom szczególnie dla folkloru za-
służonym. W tym gronie znaleźli się przede
wszystkim instruktorzy przygotowujący
zespoły oraz choreografowie. Jedno z wy-
różnień trafiło do Andrzeja Potępy, staro-
sty brzeskiego, który przez wiele lat jako
dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury or-
ganizował kolejne edycje „Krakowiaczka”.

Potem sceną już do końca zawładnęły
zespołu folklorystyczne, a jurorzy mieli
mnóstwo pracy. Komisja Artystyczna w
składzie: Wiesława Hazuka - choreograf z
Tarnowa, Aleksander Smaga - muzyk z
MCK Sokół w Nowym Sączu i Benedykt
Kafel - etnograf z MCK Sokół w Nowym
Sączu obejrzała 15 dziecięcych zespołów
regionalnych. Dwanaście z nich prezento-
wało formy autentyczne, a trzy - formy
artystycznie opracowane. Na scenie wy-
stąpiły także trzy dziecięce kapele ludo-
we. Reprezentanci naszej gminy w ocenie
jurorów zasłużyli na I i II miejsce (Mali
Łoniowiacy za formy artystycznie opraco-
wane i autentyczne) oraz wyróżnienie
(Mali Łysogórzanie).

(g)

Tak rywalizuj¹ przedszkolaki
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otrzymywali przeciętnie nawet poniżej 50
procent punktów możliwych do zdobycia.

W tym roku na terenie Gminy Dębno naj-
wyższy przeciętny wynik (28,86 pkt) uzy-
skali uczniowie SP w Łoniowej. Najsłabiej
napisali sprawdzian uczniowie SP w Masz-
kienicach, których średni wynik to 24,12.

Analiza wyników pod kątem 9-punktowej
skali staninowej, daje powody do zadowole-
nia. W tym roku żadna ze szkół nie uzyska-
ła wyniku niskiego (od 1 do 3 stanina). Z
kolei dwie szkoły (Łoniowa i Sufczyn), znaj-
dując się w 7 staninie uzyskały wynik wyso-
ki (od 7 do 9 stanina).

Przyglądając się wynikom na przestrzeni
ostatnich 13 lat tj. od 2002 do 2014 roku
można być umiarkowanym optymistą. Ni-
skie wyniki trafiały się szkołom raczej rzad-
ko. Wyjątkiem pod tym względem jest szko-
ła w Niedźwiedzy, która w przedziale od 1
do 3 stanina sytuowała się cztery razy. Po-
zostałym szkołom zdarzyło się to dwa razy

(Sufczyn, Porąbka Uszewska, Maszkienice,
Łoniowa i Biadoliny Szlacheckie), jeden raz
(Wola Dębińska, Jaworsko) lub wcale (Łysa
Góra, Dębno).

Z wyjątkiem szkoły w Maszkienicach
wszystkie pozostałe szkoły mogły się cie-
szyć przynajmniej raz z wyniku wysokiego
(przedział od 7 do 9 stanina). Dwukrotnie
wysoki wynik osiągali uczniowie ze szkoły
w Niedźwiedzy, trzy razy sztuka ta udała
się uczniom z Łoniowej, cztery razy grani-
cę wysokiego wyniku przekroczyły szkoły
w Sufczynie i w Jaworsku. Zdecydowanie
najlepsza pod tym względem jest szkoła w
Łysej Górze, która między 7 a 9 staninem
była aż 6 razy. Także tej szkole należy się
miano najlepszej w gminie, jeśli pod uwagę
weźmiemy wyniki sprawdzianów w ciągi
ostatnich 13 lat. Uczniowie z Łysej Góry
nigdy nie uzyskali w tym czasie stanina niż-
szego niż piąty.

(g)

Wyniki sprawdzianów po klasie
szóstej wypad³y w tym roku na
terenie Gminy Dêbno relatywnie
dobrze. W konkurencji z innymi
gminami powiatu brzeskiego
przeciêtny wynik wynosz¹cy
25,16 punktu daje gminie
drugie miejsce w powiecie.

Lepszy przeciętny wynik uzyskali tyl-
ko szóstoklasiści z Gminy Brzesko (26,39).
Rezultat uzyskany przez naszych
uczniów jest z kolei wyższy od przecięt-
nej powiatowej (25,5 pkt).

Generalnie najlepiej uczniowie radzili
sobie z czytaniem, uzyskując w tej części
egzaminu nawet powyżej 80 procent po-
prawnych odpowiedzi. Najwięcej trudno-
ści przysporzyło zdającym pisanie, a w
dalszej kolejności także rozumowanie i
wykorzystywanie wiedzy w praktyce. W
przypadku tych zagadnień uczniowie

Drugie miejsce w powiecie

cej do grona wybitnie uzdolnionych pia-
nistów młodego pokolenia. W repertu-
arze dominował Chopin, ale posłuchać
można było m.in. także Rachmaninowa.

(p)

Talenty seniorów

Wyniki:
kategoria: warsztaty terapii zajêciowej
I S³awomir Gnyla

II Beata Bal

III Mariola Macheta

wyró¿nienie: Marta Mach

kategoria: liceum plastyczne
I Szymon Latocha

II Alicja Podobiñska

III Maciej Socha

wyró¿nienie: Anna Duda

kategoria: szko³y gimnazjalne
I Aleksandra Pabian

II Karina Wêgrzyn

III Weronika Nowak

wyró¿nienie: Igor K³usek

kategoria: szko³y podstawowe
I Selena Fikas

II Milena Kierepka

III Liwia Gurgul

wyró¿nienie: Patrycja Mytnik

wyró¿nieni seniorzy: Zuzanna Hajdo, Izabel-

la Skalska, Antoni Motak, Marian Gondek,

Adam Bogacz, Joanna Kaczewska

Bohaterem kolejnego podsu-
mowania pleneru malarskiego
w zamku w Dêbnie okaza³ siê
85-letni Antoni Motak –
najstarszy spoœród adeptów
malarstwa.  – Talent nie zna
granicy wieku, on mo¿e obja-
wiaæ siê w ka¿dym czasie –
komplementowa³ Andrzej
Trybulski, opiekun grupy
seniorów.

W tym roku w plenerze obok uczniów
Liceum Plastycznego w Tarnowie udział
wzięli także uczniowie szkół z terenu
Gminy Dębno, a także uczestnicy warsz-
tatów terapii zajęciowej oraz (po raz pierw-
szy) seniorzy.  Wszyscy zbierali gratula-
cje, ale uwagę na sobie skupili tym razem
zwłaszcza seniorzy. Swoimi propozycjami
malarskimi zaskoczyli pozytywnie profe-
sjonalistów, którzy w tej grupie dostrzegli
niewątpliwe talenty plastyczne.

Interesujące prace pozostawili także
najmłodsi w tym gronie gimnazjaliści.
Nie zawiedli uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowej, licealiści mieli dobrą
okazję, by pod okiem mistrzów dosko-
nalić swój warsztat. Wszystkie prace
tradycyjnie przeszły na własność mu-
zeum, które – być może – wzorem ubie-
głym lat wystawi je na aukcję.

Oficjalne ogłoszenie wyników poprze-
dził recital fortepianowy Dobrochny
Krówki – pianistki z Krakowa należą-
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Dêbiñskie legendy, podania
i postaci dawnych mieszkañ-
ców oraz goœci zamku by³y
motywem przewodnim tego-
rocznej edycji Nocy Muzeów
na Zamku w Dêbnie. Zwiedza-
j¹cy mogli korzystaæ z zamko-
wych atrakcji od g. 18 do
pó³nocy.

Zaglądać można było do wszystkich
komnat i zaułków zamkowych. Na go-
ści czekały tam inscenizacje teatralne
związane z legendami i historią dębiń-
skiego zamku. W role historycznych
postaci wcielili się pracownicy zamku i
członkowie grupy teatralnej „Sztuknię-
ci” działającej przy Gimnazjum św. Kin-
gi w Wojniczu. Dzięki strojom z epoki
byli bardzo przekonujący…

(n)

Muzealna noc legend

Tegoroczny egzamin gimnazjalny
w szko³ach na terenie Gminy
Dêbno optymizmem raczej nie
napawa. Na tle pozosta³ych gmin
powiatu brzeskiego wypadamy
s³abo.

Przeciętny wynik z historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie dla szkół z naszej gminy wy-
niósł 55,9 procent i był najniższy w całym
powiecie brzeskim. Średni wynik z przed-
miotów przyrodniczych wyniósł 46,4 pro-
cent, a z matematyki – 45 procent.  W obu
przypadkach są to najsłabsze wyniki w po-
wiecie brzeskim. Nieco lepiej wypadli nasi
uczniowie z języka polskiego. Uzyskując
przeciętny wynik 65,9 procent znaleźli się
na piątym miejscu wśród 7 gmin powiatu

brzeskiego. Z języka angielskiego (poziom
podstawowy) średni wynik sięgnął 60 pro-
cent, co dało naszej gminie czwarte miejsce
w powiecie brzeskim.

Analizując wyniki pod kątem 9-punkto-
wej skali staninowej także nie ma powodu
do radości. W większości przypadków nasi
uczniowie uzyskali wyniki średnie (przedział
4-6 stanin), chociaż zdarzają się także wyni-
ki niskie (1-3 stanin). W żadnej części egza-
minu gimnazjalnego nie udało się żadnej
szkole uzyskać wyniku wysokiego (7-9 sta-
nin).

Spośród szkół naszej gminy historię i wie-
dzę o społeczeństwie najlepiej zdali ucznio-
wie gimnazjum w Łysej Górze, a najgorzej
w tej części egzaminu poszło gimnazjalistom
z Sufczyna. Z kolei z języka polskiego naj-

Wyniki bez optymizmu
wyższy wynik uzyskali uczniowie gimna-
zjum w Sufczynie (69,7 procent), a najsła-
biej w tej części wypadli uczniowie gimna-
zjum w Porąbce Uszewskiej. Matematyka
wypadła ogólnie słabo, ale najlepiej poradzili
sobie z tą częścią egzaminu gimnazjaliści z
Łysej Góry (51,9 procent). Najgorszy wynik
uzyskali uczniowie z Sufczyna (43,4 pro-
cent). Z przedmiotami przyrodniczymi naj-
lepiej poradzili sobie uczniowie z Porąbki
Uszewskiej (49,9), a najsłabiej gimnazjaliści
z Woli Dębińskiej (46,2). Uczniowie z Woli
Dębińskiej okazali się za to wyraźnie naj-
lepsi z języka angielskiego (67,1 procent).
Najsłabsza w gminie w tej części egzaminu
szkoła w Porąbce Uszewskiej uzyskała śred-
ni wynik 54,5 procent.

(gp)

nazwa szko³
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Przemoc przybiera
na sile
Na terenie Gminy Dêbno z roku na rok
wzrasta liczba ujawnionych przypadków
stosowania przemocy w rodzinie. W
opinii policji to efekt prze³amywania
bariery milczenia, obowi¹zuj¹cej przez
lata wokó³ tego rodzaju przestêpstw.

Najlepszym dowodem na zmianę tendencji są licz-
by. W 2011 roku procedurę Niebieskiej Karty stoso-
waną w przypadku uzyskania potwierdzonej infor-
macji o przemocy wszczęto wobec 16 osób. Rok póź-
niej objęto nią już 18 osób, a w roku ubiegłym Nie-
bieską Kartę założono 34 osobom. W tym roku w
okresie od stycznia do kwietnia policjanci podjęli 25
interwencji domowych.

W ocenie policji nie jest to dowód na to, że w ostat-
nim okresie do stosowania przemocy dochodzi w ro-
dzinach częściej niż przed laty. Zdaniem funkcjona-
riuszy to raczej skutek przełamywania zasady, że
brudy pierze się we własnym domu. Najprawdopo-
dobniej w dużej mierze przyczyniła się do tego pro-
wadzona od kilku lat akcja „Stop przemocy” i ścisła
współpraca pod tym kątem policji z opieką społeczną
i służbą zdrowia.

Policjanci zachęcają ofiary przemocy, by nie pozo-
stawały bierne i przerwały trwającą niejednokrotnie
wiele lat gehennę. - Brak reakcji i kary tylko rozzu-
chwala sprawcę. Cierpią na tym nie tylko ofiary, ale
również współmieszkańcy i - co najgorsze - często dzie-
ci, które są świadkami awantur i rękoczynów. Szukaj-
my pomocy i nie wstydźmy się o nią prosić. Stanowcza
postawa ofiary może przerwać krąg przemocy uwal-
niając od cierpienia – tłumaczy mł. asp. Ewelina Buda
z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

(pp)

Ranny motocyklista
Tak wygl¹da³ motocykl i samochód po zderzeniu, do którego dosz³o 19 maja o g. 18.00 w Sufczynie.
Wskutek wypadku  42-letni motocyklista zosta³ ranny. Motocyklista zderzy³ siê z peugeotem, wykonu-
j¹cym manewr zawracania na drodze nr 94.

Siekier¹ zabi³ swojego psa
58-letni mieszkaniec Gminy
Dêbno. Potem zaci¹gn¹³ go
w zaroœla i tam pozostawi³.
Za zabicie zwierzêcia grozi
mu do 2 lat pozbawienia
wolnoœci.

Mężczyzna, który zabił psa na swo-
jej posesji, nie krył zaskoczenia, gdy
policjanci 24 czerwca wieczorem po-
jawili się u niego. Początkowo nie
chciał rozmawiać z funkcjonariusza-

mi. Później zaczął wyjaśniać, że zabił
psa, bo ten rzucił się na niego. Męż-
czyzna utrzymywał, że broniąc się
przed atakiem owczarka ostrzem sie-
kiery uderzył czworonoga. Potem
zaciągnął martwego psa w zarośla,
przykrył wyrwaną trawą i pozosta-
wił. Nie umiał określić, ile ciosów
zadał owczarkowi.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwie-
rząt, kto zabija zwierzę podlega karze
do 2 lat pozbawienia wolności.

(pp)

du na to, czy ktoś pozbywa się ich le-
galnie czy nie.

(pp)

Mandatem ukarano kobietê, która
wyrzuci³a œmieci w lesie w Woli Dê-
biñskiej. Równoczeœnie zosta³a ona
zobowi¹zana do usuniêcia œmieci w
wyznaczonym terminie.

Na dzikie wysypisko natrafili funk-
cjonariusze Straży Leśnej, którzy za-
raz powiadomili o tym policję. Ta szyb-
ko ustaliła, kto jest za to odpowiedzial-
ny, a Straż Leśna wymierzyła sprawcy
mandat.

Policjanci przypominają przy tej oka-
zji, że wysypywanie śmieci w niedozwo-
lonym miejscu jest karane.

Z punktu widzenia samych miesz-
kańców pozbywanie się śmieci na dzi-
ko wydaje się nieracjonalne. Przy obec-
nym systemie odbioru odpadów, opłat
za śmieci nie da się uniknąć bez wzglę-

Zabi³ psa siekier¹

Ukarana za zaœmiecanie
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Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej

Joanna Dawid, klasa III b
Œrednia: 4,7. Osi¹gniêcia: I miejsce w Gminnym
Konkursie Kolêd i Pastora³ek (2014), II miejsce
w Miêdzypowiatowym Konkursie Piosenki Angiel-
skiej (2014), I miejsce w Powiatowym Konkursie
Pieœni o ¯o³nierzach Wyklêtych (2014), I miej-
sce w Gminnym Konkursie „English Song” –
2013, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu pio-
senki Majki Je¿owskiej, finalistka Ogólnopolskie-
go konkursu piosenki „Skowroneczek”.

Beata Nisiewicz, klasa II c
Œrednia: 5,6. Osi¹gniêcia: I miejsce w Gminnym
Konkursie Ortograficznym w Sufczynie, I miejsce
w Miêdzygimnazjalnym Konkursie Jêzykowym w
D¹brówce, III miejsce w Miêdzygimnazjalnym Kon-
kursie Jêzykowym w Woli Dêbiñskiej, udzia³ w II
etapie Miêdzypowiatowego Konkursu Geograficz-
nego, finalistka Ma³opolskiego Konkursu Jêzyka
Polskiego w roku szkolnym 2013/14.

Natalia Wid³o, klasa III a
Œrednia: 5,9. Osi¹gniêcia: II miejsce w Gminnym
Konkursie Ortograficznym, finalistka Miêdzypo-
wiatowego  Konkursu Geograficznego, I miejsce
w Powiatowych Zawodach w unihokeju dziewcz¹t,
III miejsce w Powiatowych Zawodach w pi³ce no¿-
nej dziewcz¹t, I miejsce w Gminnych Zawodach
koszykówki dziewcz¹t, III miejsce w II Memoria-
le Katyñskim na 5 km w kategorii kobiet, II miej-
sce w Biegu po Flagê w kategorii gimnazjum, III
miejsce w indywidualnych biegach prze³ajowych

Gminy Dêbno, I miejsce w Gminnych Zawodach w
pi³ce no¿nej dziewcz¹t, I miejsce w Powiatowych
Zawodach Sportowo-Po¿arniczych.

SP w Biadolinach

Natalia Bednarek, klasa IV
Jest bardzo kole¿eñska i lubiana przez rówie-
œników. Wyró¿nia siê w nauce, osi¹gaj¹c bardzo
dobre i celuj¹ce wyniki. Jest zawsze przygotowa-
na do zajêæ i aktywnie w nich uczestniczy. Jej
pasj¹ jest muzyka. Bardzo dobrze gra na gita-
rze i œpiewa. Jest równie¿ uzdolniona plastycz-
nie. Zajê³a II miejsce w Gminnym Konkursie Pla-
stycznym „Naj³adniejsza pisanka”.

Piotr Bieleñski, klasa VI
Odznacza siê du¿¹ kultur¹ osobist¹, jest kole-
¿eñski, cieszy siê du¿¹ sympati¹ wœród kole¿a-
nek i kolegów, rozwija swoje pasje. Pilnie wyko-
nuje swoje obowi¹zki szkolne osi¹gaj¹c bardzo
dobre i celuj¹ce wyniki w nauce. Chêtnie anga-
¿uje siê w ¿ycie szko³y , przewodniczy samorz¹-
dowi klasowemu. Wykazuje siê równie¿ aktyw-
noœci¹ pozalekcyjn¹. Chêtnie bierze udzia³ w
ró¿nych konkursach i zawodach spor towych.
Szkolni koledzy zawsze mog¹ liczyæ na jego
pomoc.

SP w Dêbnie

Micha³ Gurgul, klasa VI
Bardzo dobre i celuj¹ce wyniki w nauce w kla-
sach IV-VI,  œrednia ocen na koniec roku szkolne-
go - 5,37; finalista Ma³opolskiego Konkursu Przy-
rodniczego, IV miejsce w Miêdzypowiatowym
Konkursie Historycznym „Polska królów elek-
cyjnych”, III miejsce w Miêdzypowiatowym Kon-
kursie Przyrodniczym, XVII miejsce w Ogólnopol-
skim Teœcie Ortograficznym, tytu³ Mistrza Orto-
grafii Gminy Dêbno 2014.

Wiktor Koczwara, klasa VI
Œrednia ocen na zakoñczenie klasy szóstej 5,5.
W klasach IV-VI uzyskiwa³ na koniec roku szkol-
nego oceny bardzo dobre i celuj¹ce; V miejsce w
Miêdzypowiatowym Konkursie Histor ycznym
„Polska królów elekcyjnych”, 12 miejsce w Miê-
dzypowiatowym Konkursie Przyrodniczym.

Aleksandra Wo³ek, klasa VI
W klasach IV-VI uzyskiwa³a bardzo dobre i celuj¹-
ce wyniki w nauce,  œrednia ocen na koniec obec-
nego roku szkolnego to 5,5;  chêtnie reprezen-
towa³a szko³ê w rozmaitych konkursach przed-
miotowych, XXXV miejsce w Ogólnopolskim Te-
œcie Ortograficznym.

SP w £oniowej

Aneta Dudek, klasa IV
Wyró¿nia siê osi¹ganiem  wysokich wyników w
nauce  i zachowaniu (œrednia 5,09). Bardzo spo-
kojna, rzeczowa, skupiaj¹ca siê na nauce, nie-
zwykle pracowita. Bierze z chêci¹ udzia³ w dzia-
³aniach proponowanych przez nauczyciela.  Po-
siada wysok¹ kulturê osobist¹.

Bartosz Matura, klasa VI
Nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce i zacho-
waniu ( œrednia 5,0). Kulturalny, sympatyczny, kole-
¿eñski, aktywnie uczestniczy w ¿yciu klasy i szko³y
Ze swoich obowi¹zków wywi¹zuje siê wzorowo.

Weronika Burnóg, klasa VI
Nagrodzona za bardzo dobre wyniki w nauce i
zachowaniu (œrednia 5,0). Aktywnie uczestniczy
w ¿yciu klasy i szko³y. Chêtnie pomaga kolegom
i kole¿ankom.

Micha³ Batko, klasa VI
Nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce i
zachowaniu (œrednia 5,0).  Pracowa³ aktywnie
na rzecz klasy i szko³y. Chêtnie pomaga kole-
gom i kole¿ankom.

Natalia  Pabian, klasa VI
Nagrodzona za bardzo dobre wyniki w nauce i
zachowaniu (œrednia 5, 09). Sprawuje funkcjê
przewodnicz¹cej Samorz¹du Uczniowskiego. Ze
swoich obowi¹zków wywi¹zuje siê wzorowo. Wy-
kazuje w³asn¹ inicjatywê, kole¿eñska, uczynna i

Tradycyjnie z koñcem roku
prezentujemy najlepszych
uczniów ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy
Dêbno. W przypadku szkó³
podstawowych pod uwagê brani
s¹ uczniowie z klas IV-VI.
Uczniów wskazuj¹ szko³y, które
przygotowuj¹ tak¿e krótkie
informacje o nich. Wœród kryte-
riów decyduj¹cych o wyborze
ucznia s¹ zarówno wyniki na-
uczania jak i osi¹gniêcia sporto-
we czy artystyczne uzyskiwane
w zwi¹zku z nauk¹ w szkole. Pod
uwagê brane jest równie¿ zaan-
ga¿owanie w ¿ycie spo³eczne,
a tak¿e zachowanie.

Beata NisiewiczJoanna Dawid Natalia Wid³o

Aneta DudekPiotr BieleñskiNatalia Bednarek Bar tosz Matura

Weronika Burnóg Micha³ Batko Natalia Pabijan

ciąg dalszy na stronie 16
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mi³a. Podejmuje z w³asnej inicjatywy dzia³ania
dotycz¹ce ¿ycia klasowego i szkolnego. Intere-
suje siê koñmi i jazd¹ konn¹.

SP £ysa Góra

Maciej Prokop, klasa VI
Œrednia: 5,5 interesuje siê informatyk¹, medy-
cyn¹ oraz fizyk¹. Zaj¹³ II miejsce w gminnym kon-
kursie recytatorskim, bra³ udzia³ w licznych szkol-
nych konkursach przedmiotowych, w których
zajmowa³ miejsca na podium.

Miko³aj Komiêga, klasa VI
Œrednia: 5,5. Interesuje siê automatyka i robo-
tyk¹. Zdoby³ tytu³ laureatka i V miejsce w ogól-
nopolskiej olimpiadzie matematycznej „Olim-
pus”, zaj¹³ II miejsce w gminnym konkursie ma-
tematycznym o tytu³ najlepszego matematyka
Gminy Dêbno i II miejsce w gminnym konkursie z
j. angielskiego word master 2014. VIII miejsce
w miedzy powiatowym konkursie poprawnego
pisania „Spelling competition”.

Oliwia Sztando, klasa IV
Œrednia ocen: 5,8. Interesuje siê siatkówk¹ i
kinem. Laureatka VI miejsca w ogólnopolskiej
olimpiadzie matematycznej „Olimpus”, zajê³a II
miejsce w gminnym konkursie matematycznym
o tytu³ najlepszego matematyka Gminy Dêbno i
II miejsce w gminnym konkursie z j. angielskie-
go „Word master 2014”.

Izabella Mleczko, klasa V
Interesuje siê matematyk¹, j. angielskimi i przy-
rod¹. Uzyska³a œredni¹ ocen 5,3 zajê³a III miej-
sce w konkursie o tytu³ na najlepszego matema-
tyka Gminy Dêbno, III miejsce w szkolnym kon-
kursie historycznym, otrzyma³a te¿ wyró¿nienie
w szkolnym konkursie z j. angielskiego.

Anita Sztando, klasa IV
Œrednia ocen: 5, 3. Interesuje siê pi³k¹ no¿na i
siatkow¹. Zdoby³a liczne osi¹gniêcia w zawo-
dach sportowych bra³a udzia³ w szkolnych kon-
kursach przedmiotowych, zajê³a IV miejsce w
gminnym konkursie matematycznym o tytu³ naj-
lepszego matematyka Gminy Dêbno.

Kacper Tyrkiel, klasa IV
Œrednia ocen: 5,3. Interesuje siê pi³k¹ no¿n¹ i
siatkow¹, zaj¹³ IV miejsce w gminnym konkursie
matematycznym o tytu³ najlepszego matematy-
ka Gminy Dêbno. Zdoby³ liczne osi¹gniêcia w

zawodach sportowych bra³ udzia³ w szkolnych
konkursach przedmiotowych.

SP w Maszkienicach

Malwina Nowak, klasa VI
Œrednia ocen 5,3. Odznacza siê wzorowym za-
chowaniem i prac¹ na rzecz szko³y i œrodowiska
lokalnego. Bra³a udzia³ w licznych zawodach spor-
towych, a jej najwiêkszym sukcesem jest zdoby-
cie III-go miejsca w Gminnym Konkursie Jêzyka
Angielskiego „Master of English”.

Kinga Gurgul, klasa VI
Œrednia ocen: 5,1, wzorowe zachowanie. Jej pasj¹
jest malarstwo i œpiew. W b.r. szkolnym zdoby³a
I miejsce w Gminnym Konkursie Jêzyka Angiel-
skiego „Master of English” oraz II miejsce w
Gminnym Konkursie Plastycznym „Malowanie
jest ³atwe”, jest tak¿e laureatk¹ II –go  miejsca
Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej.

Karolina Dru¿bowska, klasa V
Œrednia ocen: 5,45, zachowanie wzorowe.  Osi¹-
gaa bardzo dobre wyniki w nauce, systematycz-
nie anga¿uje siê w prace na rzecz klasy, szko³y.
Bior¹c udzia³ w gminnym konkursie piosenki an-
gielskiej zajê³a III miejsce . Uczennica zaprezen-
towa³a tak¿e swoje umiejêtnoœci na gminnych
zawodach sportowych zajmuj¹c II miejsce w pi³-
ce koszykowej dziewcz¹t, I miejsce w zawodach
w mini pi³ce siatkowej oraz II miejsce w czwórbo-
ju lekkoatletycznym.

Dominika Zych, klasa V
Œrednia ocen 5,45, zachowanie wzorowe. Zdy-
scyplinowana, chêtna do wspó³pracy. Bierze
udzia³ w akademiach, uroczystoœciach szkol-
nych i konkursach. W ogólnopolskim konkur-
sie o Janie Pawle II zosta³a wyró¿niona. Pre-
zentuje tak¿e swoje nieprzeciêtne umiejêtno-
œci spor towe. Wystêpuj¹c w reprezentacji
dziewcz¹t naszej szko³y zdoby³a II miejsce w
Gminnych Zawodach Sportowych w koszyków-
ce I miejsce w pi³ce siatkowej, II miejsce w
czwórboju lekkoatletycznym oraz III lokatê in-
dywidualnie w XIV £ysogórskim Biegu Prze³a-
jowym.

SP w NiedŸwiedzy

Zuzanna Dubiel, klasa  IV
Otrzyma³a w roku szkolnym 2013/14  wzoro-
we zachowanie i œredni¹ ocen 5,2. Chêtnie

bierze udzia³ w ró¿nych  konkursach szkol-
nych i pozaszkolnych. Poza nauk¹ chêtnie czy-
ta i jeŸdzi na rolkach.

Amelia Kukla, klasa  IV
Otrzyma³a w roku szkolnym 2013/14  wzoro-
we zachowanie i œredni¹ ocen 5,2. Czêsto
uczestniczy  w konkursach szkolnych i pozasz-
kolnych. W wolnym czasie du¿o czyta i jeŸdzi
na rowerze

SP w Sufczynie

Aleksandra Janik, klasa IV
Uzyska³a œredni¹ ocen 5,36 oraz  zachowanie
wzorowe. Ten wynik pozwala   jej  ubiegaæ siê o
stypendium za wyniki w nauce. Na uwagê za-
s³uguj¹ zw³aszcza  osi¹gniêcia z matematyki.
Zajê³a ona III  miejsce  w konkursie o tytu³
Najlepszego  Matematyka Gminy Dêbno w
kategorii  kl. IV-VI. Ponadto Ola  zdoby³a  wy-
ró¿nienie w   Miêdzynarodowym Konkursie „
Kangur  Matematyczny”.  Zainteresowania
uczennicy nie ograniczaj¹ siê   jednak  do ma-
tematyki. W Szkolnym Konkursie Wiedzy o Pa-
tronie zajê³a  II miejsce.

Micha³ Kochan, klasa V
W tym roku szkolnym  uzyska³ œredni¹  ocen
5,2 i wzorowe zachowanie. Bra³ udzia³ w wielu
konkursach  odnosz¹c liczne sukcesy takie
jak: II  miejsce w konkursie matematycznym  o
tytu³ „ Najlepszego Matematyka Gminy Dêb-
no”, III  miejsce w  gminnym konkursie  infor-
matycznym „ Œladami Œwiêtego”, I  miejsce w
Szkolnym Konkursie Wiedzy  o Patronie; III
miejsce w Szkolnym Konkursie o Janie Pawle
II. Ma szerokie zainteresowania spor towe.
Lubi jeŸdziæ na rowerze, nartach i graæ w pi³-
kê. Uprawia karate. Zdoby³ stopieñ 10,1 kyn.

Gimnazjum  w Sufczynie

Patrycja Smoleñ, klasa III
Osi¹gnê³a najwy¿sz¹ œredni¹ ocen w ca³ym Ze-
spole Szkó³ w Sufczynie, wynosz¹c¹ 5,5. An-
ga¿uje siê w  prace na rzecz szko³y i  œrodowi-
ska ( wolontariat), reprezentuje  szko³ê w za-
wodach sportowych i konkursach przedmioto-
wych.  Zajê³a  II miejsce w Gminnym Konkursie
Or tograficznym i II miejsce  w Miêdzygimna-
zjalnym  Konkursie  Wiedzy o  Teatrze. Lubi
czytaæ ksi¹¿ki przygodowe  i fantasy.  Lubi
aktywnoœæ fizyczn¹.

Amelia Kukla

Anita sztando

Zuzanna DubielDominika ZychKinga Gurgul

Izabela Mleczko Kacper Tyrkiel

Karolina Dru¿kowska

Mikolaj KumiegaMaciej Prokop

Malwina Nowak

Oliwia Sztando
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SP w Woli Dêbiñskiej

Kamila Roczniak, klasa V
Œrednia: 5,8. Osi¹gniêcia: II miejsce w Gminnym
Konkursie Ortograficznym w Maszkienicach, I
miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki Pt. „Roz-
œpiewane Przedszkola i Szko³y”, wyró¿nienie w
XXX Miêdzynarodowym Konkursie Literackiej
Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y za wiersz „Liœæ”, II
miejsce w Gminnym Konkursie na Naj³adniejsz¹
Piosenkê, I miejsce w Szkolnym Konkursie na
Najpiêkniejsz¹ Ozdobê Œwi¹teczn¹, IV miejsce w
Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Ekosz-
ko³a” w Borzêcinie, II miejsce w Szkolnym Kon-
kursie Kolêd i Pastora³ek, II miejsce w Gminnym
Konkursie Teatralnym w NiedŸwiedzy, wyró¿nie-
nie 2. stopnia w 3. Konfrontacjach Teatrów Dzie-
ci i M³odzie¿y „Teatralne Lustra” w Brzesku

Katarzyna Pabian, klasa V
Œrednia: 5,9. Osi¹gniêcia: udzia³ w etapie szkol-
nym i regionalnym Ma³opolskiego Konkursu
Humanistycznego, finalistka Ma³opolskiego
Konkursu Matematycznego dla uczniów szkó³
podstawowych, IV miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Przyrodniczym „Ekoszko³a” w Borzêcinie,
II miejsce w Gminnym Konkursie Teatralnym w
NiedŸwiedzy, wyró¿nienie 2. stopnia w 3. Kon-
frontacjach Teatrów Dzieci i M³odzie¿y „Teatral-
ne Lustra” w Brzesku.

Patrycja  Mytnik, klasa VI
Œrednia: 5,6. Osi¹gniêcia: 1 miejsce w gminnym
konkursie piosenki ‘’Rozœpiewane Przedszkola
i Szko³y’’, wyró¿nienie za udzia³ w szkolnym kon-
kursie plastycznym Pt. ‘’Kardyna³ Stefan Wyszyñ-
ski w oczach dziecka’’, 3 miejsce w 2 Gminnym
Konkursie Plastycznym ‘’Nie o zemstê, ale o
prawdê wo³aj¹ ofiary’’, 1 miejsce Regionalnego
Przegl¹du Dorobku Artystycznego Szkó³ Podsta-
wowych i Gimnazjów w ramach Miêdzynarodowe-
go Festiwalu Artystycznego Dzieci i M³odzie¿y, 2
miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Ma-
lowanie jest ³atwe”, 1 miejsce w Gminnym Kon-
kursie Piosenki Angielskiej „English Song”, 1
miejsce w Szkolnym  Konkursie Pastora³ek i
Kolêd Bo¿onarodzeniowych, 1 miejsce w Gmin-
nym Konkursie Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodze-
niowych, 2 miejsce w Powiatowym Konkursie
Kolêd i Pastora³ek „O Muszlê Œw. Jakuba”, 2
miejsce w Biegu po Flagê w kategorii szkó³ pod-
stawowych, finalistka w Ogólnopolskim Konkur-
sie Piosenki Majki Je¿owskiej „Rytm i Melodia”,

finalistka w Ogólnopolskim Konkursie „Skowro-
neczek”, wyró¿nienie w „Talentach Ma³opolskich
2014”, 1 miejsce w Gminnych Zawodach koszy-
kówki dziewcz¹t.

SP w Por¹bce Uszewskiej

Miros³aw Baca, klasa VI
Ukoñczy³ szko³ê z bardzo dobrymi wynikami. Œred-
nia ocen 5,50 . Uzyska³ wysoki wynik sprawdzia-
nu po klasie VI -37 pkt. Laureat Konkursu Najlep-
szego Matematyka Gminy Dêbno, Laureat Kon-
kursu Matematycznego Kangur 105 pkt. Zagra³
g³ówn¹ rolê w przedstawieniu „Ma³y Ksi¹¿ê”.

Natalia Dudek, klasa VI
Ukoñczy³a szko³ê z bardzo dobrymi wynikami.
Œrednia ocen 5,27 . Uzyska³a wysoki wynik spraw-
dzianu po klasie VI -37 pkt. Uczestniczy³a z po-
wodzeniem w konkursach plastycznych (Malo-
wanie jest ³atwe). Reprezentowa³a szko³ê w licz-
nych zawodach sportowych. Wykazywa³a du¿e
zaanga¿owanie w ¿ycie klasy i szko³y.

Martyna Radzikowska, klasa VI
Uzyska³a wysoki wynik sprawdzianu po klasie
VI- 35 pkt. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a ze œred-
ni¹ ocen 5,45. Zajê³a 2 miejsce w powiatowym
konkursie jêzyka angielskiego, reprezentowa³a
szko³ê w licznych zawodach sportowych. Oprócz
wysokich wyników w nauce i sporcie, cechuje siê
du¿ym zaanga¿owaniem w ¿ycie klasy i szko³y.

Gimnazjum w Por¹bce Uszew-
skiej

Agnieszka Pa³ucka, klasa III
Ukoñczy³a szko³ê z celuj¹cymi wynikami. Œred-
nia ocen  5,90. Uzyska³a równie¿ najwy¿sze wy-
niki egzaminów gimnazjalnych -90%. Jest tego-
roczn¹ finalistk¹ Konkursu Ma³opolskiego Ku-
ratora Oœwiaty z jêzyka polskiego oraz laure-
atk¹ Wojewódzkiego Konkursu na referat z za-
kresu astronomii i astronautyki organizowane-
go przez Obserwatorium Astronomiczne w Nie-
po³omicach oraz Uniwersytet Jagielloñski. Chce
kontynuowaæ naukê na profilu humanistycznym.

Marcin Pabian, klasa III
Ukoñczy³ szko³ê z bardzo dobr ymi wynikami.
Œrednia ocen  5,06. Uzyska³ równie¿ wysokie
wyniki egzaminów gimnazjalnych. By³ przewod-
nicz¹cym samorz¹du szkolnego, reprezentowa³
szkolê w licznych konkursach i zawodach spor-

towych. Jest laureatem  Miêdzypowiatowego
Konkursu Wiedzy o Olimpiadach.

S³awomir Franczyk, klasa III
Ukoñczy³ szko³ê z bardzo dobrymi wynikami. Œred-
nia ocen  5,17. Uzyska³ równie¿ wysokie wyniki
egzaminów gimnazjalnych. Reprezentowa³ szko-
³ê w konkursach Ma³opolskiego Kuratora Oœwia-
ty z matematyki i fizyki. Jego marzeniem jest
kontynuowanie nauki w kierunku informatycznym.

Agnieszka Pa³ucka S³awomir Franczyk

Kamila Roczniak Katarzyna Pabian

Marcin PabianMartyna RadzikowskaMiros³aw Baca Natalia Dudek

Aleksandra Janik Patrycja SmoleñMicha³ Kochan Patr ycja Mytnik

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością odbieram
informację, że w szkołach podstawo-
wych i w gimnazjach na terenie Gminy
Dębno mamy tak liczne grono uczniów
odnoszących nieprzeciętne sukcesy w
różnych dziedzinach. Prezentowane w
cyklu „Najlepsi z najlepszych” osoby
mogą pochwalić się nie tylko wybitnymi
wynikami w nauce, ale także znaczący-
mi osiągnięciami artystycznymi i
sportowymi oraz ponadstandardowym
zaangażowaniem społecznym.
Z punktu widzenia człowieka, który
przez lata pracował jako nauczyciel, nie
mam wątpliwości, że tych osiągnięć by
nie było, gdyby nie systematyczna praca
naszych bohaterów. Z kolei jako ojciec
zdaję sobie równocześnie sprawę, jak
ważną rolę w podejściu dzieci do
obowiązków szkolnych odgrywają
rodzice.
Z satysfakcją pragnę pogratulować
sukcesów zarówno uczniom jak i ich
rodzicom, życząc Państwu, by na
kolejnych etapach edukacji mieli
Państwo równie wiele powodów do
zadowolenia. Będzie to także dobra
wiadomość dla całej gminy, dla której
dobrze wykształceni, kreatywni ludzie
stanowią w każdych warunkach kapitał
bezcenny.

z życzeniami dalszych sukcesów
Grzegorz Brach
Wójt Gminy Dębno
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Zbierali papier
i ratowali drzewa
To siê nazywa zbieranie makulatury!
Uczniowie Zespo³u Szkolno - Przedszkol-
nego w £ysej Górze zaanga¿owali siê w
akcjê na tyle mocno, ¿e dzisiaj mog¹
siê chwaliæ uratowaniem blisko 200
drzew. W trzech edycjach zbiórki oddali
do punktu skupu 11600 kg papieru w
ró¿nej postaci.

Prowadzona od trzech lat akcja jest jedną
z formą proekologicznych zachowań popu-
laryzowanych w szkole. Po raz kolejny
uczniowie, a także ich rodziny potraktowali
ją bardzo poważnie. W efekcie zebrano 5090
kg makulatury. Rekordziści dostarczyli po-
nad 800 kg! Znaleźli się wśród nich Emilia
Malec (838 kg), Kacper Krupa (834 kg), Mi-
kołaj Rosegnal (701 kg) oraz Dominik Dani-
lewicz (523 kg). Nieoficjalna rywalizacja mię-
dzy uczniami trwała do ostatniego dnia
zbiórki. Ostatecznie wszyscy uczestnicy
akcji otrzymali nagrody i dyplomy.

Zebrana w ciągu trzech edycji makulatu-
ra odpowiada mniej więcej 197 drzewom, ja-
kie byłyby potrzebne do wyprodukowania
podobnej ilości papieru.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży maku-
latury od początku akcji wykorzystywane są
na pielęgnację terenów zielonych przy szko-
le, które obsadzane są krzewami i kwiatami.

(n)

starszych wykonawców I miejsce zajęła Jo-
anna Dawid z Gimnazjum w Woli Dębiń-
skiej. Na drugim miejscu znalazła się Emilia
Gliździńska z Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej oraz duet Magdalena Bąba i
Wojciech Bąba z Publicznego Gimnazjum w
Łysej Górze. Trzecie miejsce zajęła Karoli-
na Płaneta z Woli Dębińskiej. Duet z Łysej
Góry Kinga Mleczko i Krzysztof Drużkow-
ski został wyróżniony.

Jurorzy podkreślali, że uczestnicy konkur-
su prezentowali wysoki poziom wokalny i cie-
kawe interpretacje. W repertuarze znalazły
się utwory takich artystów jak Kelly Clark-
son, Britney Spears, Alannah Myles, John
Lennon, a także zespołów The Beatles czy
ABBA. W roli przygotowujących wokalnie i
językowo uczestników konkursu wystąpili
w tym roku: Agnieszka Basta, Anna Gurgul,
Beata Korpok, Daniel Pomykacz, Artur Po-
tępa, Magdalena Smoleń, Karolina Sobol,
Katarzyna Witek, Maria Wróbel.

Dyplomy i nagrody w konkursie ufundo-
wało Dębińskie Centrum Kultury.

(n)

Osiemnastu uczestników z
szeœciu szkó³ naszej gminy
zgromadzi³ odbywaj¹cy siê w
Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Maszkienicach  Gminny
Konkurs Piosenki Angielskiej
English Song 2014. Wykonaw-
ców oceniali Aleksandra O¿óg –
anglista oraz Jerzy Pleœniarski –
muzyk.

Podczas dwunastej edycji konkursu wo-
kalistów oceniano w trzech kategoriach.
Wśród najmłodszych dzieci najlepsza oka-
zała się Aleksandra Kubala z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Dębnie. Drugie miej-
sce zajęły ex aequo Amelia Marek z Łysej
Góry oraz Kinga Piętka z Maszkienic. W
kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce wy-
śpiewała Weronika Najberek z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Łysej Górze.
Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno Kin-
ga Gurgul i Karolina Drużkowska - repre-
zentantki gospodarzy. Wyróżnienie otrzy-
mała Marta Kłusek z Dębna. Wśród naj-

Œpiewali po
angielsku

której znaleźli się uczniowie: Estera Brze-
zińska, Oliwia Serwatka, Olga Kowal,
Kamila Gadzina, Piotr Borowiec oraz na-
uczyciele: Barbara Legutko i Elżbieta
Rega, do celu dotarła samolotem. Z lotni-
ska we Frankfurcie nad Menem do Aar-
bergen było już bardzo blisko, a na miej-
scu na gości czekały już rodziny, które
przyjęły polską delegację u siebie na czas
pobytu. W ciągu kilku dni była okazja i do
nauki i do zabawy. Gospodarze przygoto-
wali quiz plenerowy o swoim mieście, wy-
cieczki do Limburka, Maksburga i Frank-
furtu nad Menem, rejs po Renie. Gimna-
zjaliści z Woli Dębińskiej mieli też okazję
uczestniczyć  w lekcjach w niemieckiej
szkole, przyglądając się podobieństwom i

Projekt „Comenius” realizowany przez
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej do-
bieg³ koñca. Jego ostatnim akordem
by³ wyjazd do niemieckiego Aarbergen.
Siedmioosobowa delegacja gimna-
zjum w Woli Dêbiñskiej goœci³a tam
kilka dni. By³a okazja, by sprawdziæ
znajomoœæ jêzyka niemieckiego i an-
gielskiego, poszerzyæ wiedzê o kultu-
rze naszych zachodnich s¹siadów i
zobaczyæ kilka interesuj¹cych miejsc.

Projekt „Comenius” , którego koordy-
natorem jest szkoła w Woli Dębińskiej,
obejmuje kilka szkół partnerskich w całej
Europie. Wizyta w Niemczech była kolej-
nym jego etapem. Delegacja, w składzie

Niemiecki fina³ projektu

różnicom. W programie znalazł się także
piknik integracyjny i spotkanie z burmi-
strzem  Aarbergen.

(n)
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20 uczestników zgromadzi³ odbywa-
j¹cy siê w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Por¹bce Uszewskiej konkurs re-
cytatorski „Id¹, id¹ misie. Misie wier-
szownisie”. Do rywalizacji stanê³y
dzieci przedszkolne oraz uczniowie
klas pierwszych szkó³ podstawowych
z terenu Gminy Dêbno.

W repertuarze znalazły się utwory
m.in. Ewy Chotomskiej, Małgorzaty
Strzałkowskiej, Ewy Stadtmüller czy
Agnieszki Frączek . Umiejętności uczest-
ników oceniało jury w składzie: Włady-
sława Zych, Renata Wielgosz i Katarzyna
Gurgul, biorąc pod uwagę takie kryteria
jak znajomość tekstu, samodzielność re-
cytacji, poprawność artykulacyjna, inter-
pretacja utworu, oryginalność wykonania.

Najlepsi
matematycy
w powiecie

Czworo uczniów ze szkół Gminy Dębno
znalazło się wśród wyróżnionych uczestni-
ków odbywającego się w Zespole Szkół w
Porąbce Uszewskiej Powiatowego Konkur-
su Matematycznego dla uczniów klas V. Do
finałowej rywalizacji przystąpiło 32 uczniów
z całego powiatu. Najlepszym z nich okazał
się Gabriel Kraj – uczeń PSP nr 2 im Kardy-
nała S. Wyszyńskiego w Jadownikach. Czte-
rech reprezentantów naszej gminy zasłu-
żyło na wyróżnienia. W finałowej rozgryw-
ce wzięli udział uczniowie wyłonieni w eli-
minacjach szkolnych, w których uczestni-
czyło 184 uczniów z 24 szkół.

35 uczestników rywalizowa³o w odbywa-
j¹cym siê w Szkole Podstawowej w Bia-
dolinach Szlacheckich IX edycji Gminne-
go Konkursu Plastycznego „Malowanie
jest ³atwe”. W tym roku tematem kon-
kursu  by³a podró¿ na rajsk¹ wyspê.

Wyniki:
1 miejsce – Gabriel Kraj – uczeñ PSP nr 2
im Kardyna³a S. Wyszyñskiego
w Jadownikach.
2 miejsce – Kamil Dudek   - uczeñ PSP im.
Œw. St. Kostki w Biesiadkach
3 miejsce – Beata Kamiñska – uczennica
Zespo³u Szkó³ i Przedszkola w Z³otej
wyró¿nienia:
Mateusz Malaga – uczeñ PSP im. B. Czecha
w Iwkowej
Kacper Kukla – uczeñ PSP w Jasieniu
Tomasz Konstanty - uczeñ Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego im. ks. J. Twardowskiego
w Lewniowej
Filip Jewu³a – uczeñ Zespo³u Szkó³ w Por¹b-
ce Uszewskiej
Faustyna Hamowska – uczennica Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w Dêbnie
Piotr Mól – uczeñ Zespo³u Szkó³ im. ks. Pra-
³ata P³k T. D³ubacza w Sufczynie
Grzegorz Przeklasa - uczeñ Zespo³u Szkó³
im. ks. Pra³ata P³k T. D³ubacza w Sufczynie
Klaudiusz Duda – Uczeñ PSP nr 2 im. I. £uka-
siewicza w Brzesku
Seweryn Bucha³a - uczeñ PSP im. J. Twar-
dowskiego w Lewniowej

Organizatorkami przedsięwzięcia były:
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej  Danuta Łazarz
oraz doradca metodyczny Samorządowe-
go Centrum Edukacji w Tarnowie Izabe-
la Nadolnik. 

Rywalizowali najm³odsi

Laureaci
dzieci przedszkolne:
I. Oliwia Matras z Biadolin Szlacheckich,
II. Oliwier Sacha z £ysej Góry,
III. Magdalena Olchawa z £oniowej.
 
uczniowie klas pierwszych:
I. Angelika Górka z Dêbna,
II. Weronika £azarz z Por¹bki Uszewskiej
III exequo. Julia B¹czek z £ysej Góry oraz
Szymon Ogar z Por¹bki Uszewskiej.

Malowali rajsk¹ wyspê

Laureaci
klasy I-III
I.  Ewelina Pa³ucka -Por¹bka Uszewska
II. Maja Gawe³ -Sufczyn
III. Joanna K³usek -Biadoliny Szlacheckie
klasy IV-VI
I. Amelia Okrzesa- Wola Dêbiñska
II. Kinga Gurgul – Maszkienice
III. Sara Piszczek – Dêbno
Wyró¿nienia:
Marta B³yskal – Biadoliny Szlacheckie
Emilia Kurek-Wola Dêbiñska
Amelia Marek – £ysa Góra
Kacper Roman- £ysa Góra
Aleksandra Osmêda - £ysa Góra
Patrycja Mytnik – Wola Dêbiñska

Swoje umiejętności zaprezentowali ucznio-
wie  ze szkół podstawowych z Łysej Góry,
Sufczyna, Dębna, Woli Dębińskiej, Porąbki
Uszewskiej, Maszkienic i Biadolin Szlachec-
kich.  W ocenie komisji konkursowej prace
wykonane przez uczniów stały na wysokim
poziomie. Dzieci udowodniły, że sprawnie
posługują się tworzywem plastycznym i po-
siadają bogatą wyobraźnię. Jury po raz kolej-
ny musiało się mocno zastanowić, podejmu-
jąc decyzję o wyborze laureatów. Ostatecz-
nie postanowiono nagrodzić 12 osób.

(n)
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Madonny z zamkowej kaplicy

Adoracja Madonny
z Dzieci¹tkiem

gestem wyciągniętej prawej
ręki wskazuje na klęczącego,
jakby go prezentował i przed-
stawiał Jezusowi i Maryi.
Być może zaświadcza on o
jego odwadze, dzielności i
ofiarności na polu walki, mówi
o tym, że w pełni zasłużył na
wieniec zwycięstwa. Z lewej
strony, pomiędzy Maryją a
klęczącym żołnierzem na
drugim planie widzimy stoją-
cego młodego zakonnika ze
złożonymi w modlitewnym
geście dłońmi. To też trochę
tajemnicza i nieco intrygują-
ca postać, zwłaszcza, że na
jego szyi widzimy założoną
szubieniczna pętlę! Ten nie-
codzienny i nietypowy atry-
but przypisywany jest świę-
temu Karolowi Boromeuszo-
wi (1538 – 1584 ) biskupowi

Adoracja to oddawanie
czci i uwielbienia, które
najczêœciej wyra¿aj¹ siê w
s³owach, gestach i innych
znakach, które s¹ wyra-
zem szacunku. Podczas
adoracji adoruj¹cy czêsto
podnosi rêce ku niebu,
albo ku przedmiotom kul-
tu, które obejmuje rêkoma
lub dotyka ustami, by w
ten sposób oznajmiæ i wy-
raziæ swe oddanie, proœbê,
wdziêcznoœæ lub czeœæ.
Adoracja bardzo czêsto
przejawia³a siê w klêka-
niu, pok³onach, poca³un-
kach,  pozdrowien iach,
œpiewanych hymnach. S³o-
wa adoracji ³¹cz¹ siê te¿
czêsto z proœb¹ o pomoc i
wsparcie, np. w d¹¿eniu do
jakiegoœ celu, w zwyciê-
stwie, powrocie….

Tematem tego obrazu jest
przedstawienie Najświętszej
Maryi Panny z Dzieciątkiem
Jezus, ukazanej w postawie
siedzącej, która wraz z Dzie-
ciątkiem kieruje swój wzrok w
stronę klęczącego przed nimi
młodego mężczyzny, zapewne
żołnierza, gdyż ubrany jest w
zbroję, taką, jaką nosili Rzy-
mianie. Przyklęknął on przed
Madonną i jej Dzieciątkiem i
w ich stronę skierował swój
błagalny wzrok, adorując w
ten sposób Najświętszą MP.
Wyciągając jednocześnie w ich
stronę swoje mocne ramię,
odbierze za chwilę przewi-
dzianą dla niego gałązkę pal-
mową (symbol i jednocześnie
zapowiedź męczeństwa),
którą w dłoni trzyma Dzie-
ciątko Jezus. Zapowiedzią
chwały męczeństwa jest też
trzymany przez uskrzydlone
putto wieniec laurowy.

Oprócz nieznanego nam z
imienia klęczącego i adorują-
cego żołnierza widzimy jesz-
cze dwie inne stojące posta-
cie. Z prawej strony żołnierz
w zbroi rzymskiej i hełmie
osłaniającym głowę, który

Mediolanu. Wiąże się on ze
znaną i wstrząsającą historią
z życia św. Karola Borome-
usza. Gdy w Mediolanie wy-
buchła epidemia dżumy i zbie-
rała tragiczne żniwo dziesiąt-
kując mieszkańców tego mia-
sta i okolic, Arcybiskup orga-
nizował procesje pokutne,
przebłagalne. Idąc boso w
jednej z nich miał założony
na szyi postronek na kształt
szubienicznej pętli. Jak piszą
jego biografowie, chciał w ten
sposób powiedzieć Bogu:
„Mnie powieś, a ich zostaw,
ocal”. Wprawdzie szaty w
które jest ubrany, wskazują
na dominikański habit a nie
kardynalski strój, ale jego
rysy twarzy wyraźnie nawią-
zują do znanych portretów
świętego Karola Borome-

usza. W tej scenie modlitew-
na a zarazem adorująca po-
stawa zakonnika może prze-
mawiać m. in. za jego wsta-
wienniczą rolą.

Obraz ten malowany farba-
mi olejnymi na płótnie po-
wstał najprawdopodobniej
około połowy XVIII wieku i
jest uważany za kopię kom-
pozycji z kościoła S. Pietro
Mortire w Neapolu wg Fran-
cesca Solimeny, a pierwsza
znana o nim wzmianka po-
chodzi z 1768 r. Znajdował się
początkowo w kaplicy pałaco-
wej książąt Sanguszków w
Podhorcach, a w spisach in-
wentarzowych z  1887 roku
nosił tytuł „ Naj. Panna przed
nią męczennicy”.  Całość
kompozycji podzielona jest na
dwie strefy: dolną i górną,
czyli ziemską i boską. Sama
postać Madonny z Dzieciąt-
kiem w jego górnej strefie
jest niemal frontalnie zwró-
cona do widza. Ten typ kom-
pozycyjny obejmujący bardzo
liczne wersje przedstawień
Maryi z Dzieciątkiem nawią-
zuje do dawnego typu ikono-
graficznego określanego mia-
nem HODEGETRII lub HO-
DIGITRII. Twarzyczka Dzie-
ciątka znajduje się w pewnym
oddaleniu od oblicza Marii,
nie przytula się do Niej. Ist-
nieje pewien dystans prze-
strzenny, ich spojrzenia nie
spotykają się. Dzieciątko nie
zatrzymuje wzroku na Mat-
ce, lecz kieruje go poprzez
lekkie pochylenie całej syl-
wetki w stronę adorujących,
a tym samym w stronę widza.
Niemal frontalnie skierowa-
ne oblicze Maryi charaktery-
zuje się dużą łagodnością, na
twarzy malują się uczucia
wielkiej matczynej miłości,
troski, wyrozumiałości, cier-
pliwości i współczucia. Samo
natomiast określenie „Hode-
getria” oznacza „Przewod-
niczkę, Tę, która prowadzi,
wskazuje drogę”.

J. Januś
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KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowy-
wana 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.

Bernadeta Dudek - NiedŸwiedza

El¿bieta Brachucy - Por¹bka Uszewska

Karolina Marecik - £oniowa

Nikola Wójtowicz - Por¹bka Uszewska

Weronika £azarz - Por¹bka Uszewska

Sylwia Gawor - Wola Dêbiñska

Marian Wolnik - Tarnów

Gabrysia Szyd³owska - £ysa Góra

Lucyna Potêpa - £ysa Góra

Jadwiga Brockel - Sufczyn

1. T. Burpo
Niebo istnieje naprawdê

2. T. D.Bunn
Modlitwa nieznajomej

3. K. Michalak
Ogród Kamili (t. 1)

4. K. Michalak
Zacisze Gosi (t. 2)

5. G.R.R. Martin
Gra o tron (ca³oœæ)

J.Moyes

Zanim się pojawiłeś
Książka ta nie jest banalnym romansem, niesie
ze sobą ogromny ładunek emocjonalny i ukazu-
je czytelnikowi, iż w nawet pozornie beznadziej-
nym położeniu możemy dokonywać życiowych
wyborów... Autorka w niesamowity sposób
uświadamia nam, iż nigdy nie należy osądzać
drugiego człowieka i podejmowanych przez nie-
go decyzji...

M. Nurowska

Miłość rano, miłość
wieczorem
 Jerzy, powstaniec warszawski, podczas po-
wojennej zawieruchy zostaje oddzielony od
młodej żony. Nie wie, że Zofia jest w ciąży i
wkrótce na świat ma przyjść ich córka Ania.
Przypadkiem Jerzy i Zofia spotykają się po
latach. Ona jest sławną śpiewaczką operową,
on – wziętym architektem. Małżonkowie z
trudem się rozpoznają, a Jerzy niespodzie-

wanie dowiaduje się, że jest ojcem.
„Miłość rano, miłość wieczorem” to powieść o uczuciach, które
potrafią przetrwać długie lata, o historii, która staje im na prze-
szkodzie i o męskiej przyjaźni, która nie poddaje się przeciwno-
ściom losu.

E.E. Schmitt

Tajemnica Pani Ming
 „Mędrzec w sobie odkrywa przyczynę własnych
przywar. Głupiec oskarża o nie innych.”
Pani Ming pracuje jako tzw. babcia klozetowa
w męskiej ubikacji w Grand Hotelu w Yunhai.
Owa praca „sprawia przyjemność kobiecie, na-
pawając ją dumą, ponieważ szorowanie damskiej
wygódki znajdującej się na końcu korytarza
byłoby poniżające w kraju, który ceni tylko
chłopców. Tam byłaby służącą, tu była królową,
bo faceci defilowali przed nią tysiącami, kłaniali się jej i czekali, aż
łaskawie udzieli im prawa do zaznania ulgi”. Narratorem jest męż-
czyzna, który przybywa do Chin w interesach. Kiedy spotyka panią
Ming, nawiązuje z nią więź, lubując się w rozmowach z nią i powoli
odkrywając tajemnicę, jaką skrywa. Historia kobiety uwielbiającej
dzielić się z innymi wszelakimi informacjami o swoich dzieciach,
uświadamia, że czasami kłamstwo popłaca, a niepewność bywa lep-
sza od prawdy.
„Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza.”

N. Reichter

Ostatnia spowiedź
(t. 1 i 2)
Pełna napięcia, romantyczna opowieść o
miłości w szponach show biznesu.
568 897 znalazło tu miłość, która nie ma
początku i nie zazna końca. Miłość stwo-
rzoną z setek zdań i tysięcy słów, zmie-
niających jedno z tak wielu w jedno jedyne. Miłość, która nigdy się
nie powtórzy, bo nie ma najmniejszej szansy na powtórzenie rze-
czy tworzących zupełność.
8796 z nich nigdy nie zapomni momentu, kiedy spłynęła poto-
kiem słów, łez i ludzi...
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Naprzodu Sobolów, Macierzy Lipnica Mu-
rowana, Pagenu Gnojnik, Olimpii Wojnicz
(dotychczasowi piątoligowcy), Tarnavii Tar-
nawa, Raby Niedary, Uszwi, Korony Nie-
dzieliska, Dunajca Mikołajowice, Dunajca
Zakliczyn (beniaminkowie), Sokoła Borzę-
cin Górny, Jadowniczanki Jadowniki (spad-
kowicze z czwartej ligi) oraz dokooptowaną
do piątej ligi drugą drużynę Okocimskiego
Brzesko. Start ligi planowany jest na week-
end 16-17 sierpnia.

Sokó³ Maszkienice
Drużyna zakończyła wprawdzie roz-

grywki brzeskiej grupy klasy „A” na
czwartej pozycji, mimo wywalczenia naj-
wyższego w historii klubu miejsca kibi-
com ekipy z Maszkienic pozostał jednak z
pewnością spory niedosyt. Nie dość, że nie
zdołała ona awansować do piątej ligi, to
jeszcze straciła aż 15 punktów do sklasy-
fikowanego na trzecim, a więc ostatnim
dającym awans, miejscu Dunajca Mikoła-
jowice. W pierwszym spotkaniu omawia-
nego okresu drużyna z Maszkienic zmie-
rzyła się na wyjeździe z Piastem Czchów.
Spotkanie to miało bardzo emocjonujący
przebieg. Goście prowadzili w nim już 4-2,
w końcówce musieli jednak „gonić” wy-
nik i ostatecznie po bramce zdobytej w
doliczonym czasie gry zremisowali 5-5.
Kolejne dwa mecze rozegrali maszkieni-
czanie przed własną publicznością. W
pierwszym z nich przegrali 0-2 z Koroną
Niedzieliska, w drugim pokonali 3-2 Kłos
Łysa Góra. Wygrywając z lokalnym rywa-
lem (o zwycięstwie w tym meczu znów
zadecydował gol zdobyty już po upływie
podstawowego czasu gry) Sokół przerwał
serię pięciu kolejnych meczów bez wygra-
nej, na kolejny sukces swoich ulubieńców
kibicom w Maszkienicach przyszło jednak
czekać dokładnie miesiąc i dzień. W dwóch
ostatnich majowych pojedynkach, Sokół

Orze³ Dêbno
Do drugiej części rundy rewanżowej pią-

toligowy Orzeł Dębno przystąpił pod wodzą
nowego, aczkolwiek bardzo dobrze znanego
w Dębnie trenera, Roberta Sakowicza (przy-
pomnijmy, że Paweł Bernady zrezygnował
z prowadzenia Orła ze względu na wyjazd
za granicę). W jego debiucie, ekipa z Dębna
przywiozła jeden punkt z Lipnicy Murowa-
nej, remisując z tamtejszą Macierzą 2-2.
Tygodniowa przerwa w rozgrywkach, spo-
wodowana złym stanem boisk po ulewnych
deszczach, wyraźnie podziałała bardzo do-
brze na najlepszy zespół naszej gminy, któ-
ry w dwóch ostatnich majowych meczach
zdobył komplet punktów. Najpierw w wy-
jazdowym spotkaniu pokonał on 3-2 Victo-
rię Koszyce Małe, tydzień później grając
przed własną publicznością wygrał nato-
miast 2-1 z Tarnovią Tarnów. Jak się oka-
zało było to jednak ostatnie w tym sezonie
zwycięstwo Orła. W czterech kolejnych
meczach dębnianie wywalczyli bowiem tyl-
ko jeden punkt, remisując na własnym bo-
isku 1-1 z Unią Niedomice. W innym spotka-
niu przed własną publicznością, Orzeł uległ
0-2 Pagenowi Gnojnik, oba pojedynki wy-
jazdowe – z KS US Śmigno i Ciężkowianką
Ciężkowice (w Rzepienniku Strzyżewskim)
- zakończyły się natomiast jego przegrany-
mi 3-4. Wynik tego ostatniego, decydujące-
go o piątej lokacie w końcowej klasyfikacji,
meczu ze względu na grę w ekipie z Dębna
nieuprawnionego zawodnika, zweryfikowa-
ny został jednak jako walkower 4-0 dla Cięż-
kowianki. Ten słaby finisz rozgrywek spo-
wodował, że Orzeł zakończył ostatecznie
rozgrywki na szóstej pozycji, a więc o
„oczko” niżej rok temu. Po reorganizacji
rozgrywek, w sezonie 2014/15 ekipa z Dęb-
na występowała będzie w pierwszej grupie
klasy okręgowej, za rywali mając zespoły:

wywalczył jeden tylko punkt. Po wyjaz-
dowym remisie 2-2 z Olimpią Kąty, nie
sprostał kolejnemu zespołowi z naszej
gminy, Victorii Porąbka Uszewska, na
własnym boisku  przegrywając z benia-
minkiem 1-3. Najgorsze miało jednak do-
piero nadejść. W drugą niedzielę czerwca,
mocno osłabiony kadrowo Sokół pojechał
na mecz do Uszwi. Nieszczęście gości roz-
poczęło się w 9 min, gdy z boiska usunięty
został bramkarz Sokoła, Maciej Grzesik.
Potem na boisku niepodzielnie panowali
gospodarze, wygrywając 10-2. Dla ekipy z
Maszkienic była to pierwsza od wielu lat
porażka w dwucyfrowych rozmiarach; po
raz ostatni tyle bramek straciła ona w
październiku 2005 roku, przegrywając w
Porąbce Uszewskiej 0-10. Końcówka se-
zonu była dla Sokoła bardzo udana. Po
remisie 3-3 na własnym boisku z Straża-
kiem Mokrzyska, w trzech ostatnich me-
czach zdobył on komplet punktów. Naj-
pierw dość nieoczekiwanie pokonał na wy-
jeździe 1-0 Dunajec Mikołajowice, trzy dni
później wygrał na własnym boisku 4-2 z
Olimpią Bucze, w ostatnim meczu sezo-
nu zwyciężył natomiast w Iwkowej tam-
tejszą Ivę, podobnie jak w Mikołajowicach
wygrywając 1-0.

Victoria Por¹bka
Uszewska

Występy Victorii Porąbka Uszewska w
drugiej części rundy wiosennej podzielić
można na trzy etapy. Pierwszy z nich obej-
mował zakończone porażkami spotkania z
Koroną Niedzieliska i Victorią Bielcza. Z
ekipą z Niedzielisk, Victoria przegrała na
własnym boisku 1-3, swojej imienniczce z
Bielczy uległa natomiast na wyjeździe 1-4.
Znacznie radośniejszy dla kibiców w Porąb-
ce Uszewskiej był drugi etap, w którym
nasz beniaminek wygrał cztery mecze z
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„Jedenastka” numeru
Prezentujemy dzisiaj kolejn¹ „jedenastkê” z³o¿on¹ z najlepszych –
zdaniem jej autora - pi³karzy gminy Dêbno. O przedstawienie swoich
propozycji poprosiliœmy tym razem kierownika dru¿yny Soko³a Masz-
kienice, Marka Kalembê.

Maciej Grzesik

Damian Œliwa

Marek Wêgrzyn

Dariusz £azarz

Krystian Hebda

Karol Ogar

Robert P³achno

Mariusz Gicala

Jakub Ogar

Patryk Tomczyk

Bogumi³ Szafrañski

ciąg dalszy na stronie 24

rzędu; była to najdłuższa seria zwycięstw
ekipy z Porąbki Uszewskiej w tym sezonie.
Tę bardzo udaną passę zapoczątkowało
zwycięstwo na własnym boisku 5-3 z Pogó-
rzem Gwoździec. Tydzień później ekipa z
Porąbki Uszewskiej w derbowym pojedyn-
ku pokonała na wyjeździe 3-1 Sokoła Masz-
kienice. W pierwszych dwóch czerwcowych
meczach historia powtórzyła się. Po domo-
wej wygranej 3-2 z Piastem Czchów, sie-
dem dni później Victoria w wyjazdowym
spotkaniu zwyciężyła 4-1 Kłos Łysa Góra.
W tym momencie nasz zespół zajmował
ósme miejsce w tabeli i mimo przegranych
w dwóch ostatnich meczach, pozycję tę
utrzymał do końca sezonu (po raz ostatni
Victoria tak wysoko klasyfikowana była w
sezonie 2008/09, który ukończyła na siód-
mym miejscu). W tych spotkaniach zaliczo-
nych umownie do trzeciego etapu, Victoria
dwukrotnie zagrała na własnym boisku.
Najpierw została na nim rozgromiona przez
Olimpię Kąty (1-6), na zakończenie grając
ponownie u siebie, choć w roli gości, prze-
grała natomiast 2-4 z Uszwią, która w ten
sposób przypieczętowała zdobycie pierw-
szego miejsca w tabeli. Tym samym, Victo-
ria okazała się jednym z najbardziej regu-
larnych drużyn w brzeskiej grupie klasy
„A”. Zakończyła bowiem rundę wiosenną z
niemal identycznym dorobkiem jak je-
sienną. W obu rundach piłkarze z Porąbki

Uszewskiej zdobyli po 22 punkty, w pierw-
szej notując bilans bramkowy 43-47, a w
drugiej 40-45.

K³os £ysa Góra
Po ośmiu kolejkach rundy rewanżowej,

Kłos Łysa Góra zajmował w tabeli klasy
„A” dwunaste miejsce. Pozycji tej nie uda-
ło się naszej ekipie utrzymać do końca se-
zonu. Zajęła ona jednak bezpieczne trzy-
naste miejsce (identyczne jak w sezonie
2011/12), utrzymanie się zapewniając sobie
na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek.
Stało się to po wygranej na własnym bo-
isku 2-1 ze Strażakiem Mokrzyska. Wcze-
śniej ekipie z Łysej Góry nie wiodło się jed-
nak zbyt dobrze. W pierwszym meczu dru-
giej fazy rundy rewanżowej pokonała ona
wprawdzie przed własną publicznością 3-1
Pogórze Gwoździec, ale w kolejnych pięciu
meczach schodziła z boiska pokonana.
Pierwsze spotkania z tej serii zakończyły
się nieznacznymi przegranymi Kłosa. Na
wyjeździe przegrał on 2-3 z Sokołem Masz-
kienice, decydującą o porażce bramkę tra-
cąc w doliczonym czasie gry, na własnym
boisku w takich samych rozmiarach uległ
natomiast Piastowi Czchów.  Wyjazd łyso-
górzan na rozgrywany po krótkiej przerwie
– spowodowanej pauzą Kłosa w dwudzie-
stej dziewiątej kolejce - pojedynek z Olim-

pią Kąty  zakończył się jednak prawdziwą
klęską. Grający w bardzo okrojonym skła-
dzie, zdziesiątkowany przez kontuzje oraz
obowiązki zawodowe, Kłos przegrał bowiem
aż 1-11i była to najwyższa jego porażka od
chwili powrotu w sezonie 2006/07 do klasy
„A” (do tej pory było to 0-8 w rozegranym
17 września 2006 roku wyjazdowym spotka-
niu z Ivą Iwkowa). Kolejne dwa mecze eki-
py z Łysej Góry zakończyły się jej porażka-
mi 1-4. W takich rozmiarach Kłos przegrał
na własnym boisku z Victorią Porąbka
Uszewska oraz uległ na wyjeździe Uszwi.
Po wspomnianym zwycięstwie ze Straża-
kiem, na zakończenie sezonu kibice w Łysej
Górze musieli pogodzić się z kolejną „hoke-
jową” porażką swoich ulubieńców, którzy
grając znów w mocno eksperymentalnym
składzie przegrali w Mikołajowicach z tam-
tejszym Dunajcem 3-9.

Start-77 Biadoliny
Szlacheckie

Na półmetku rundy wiosennej, Start-
77 Biadoliny Szlacheckie plasował się na
czternastej pozycji. Niestety, podopiecz-
nym grającego trenera Józefa Ogorzelca
(po ostatnim meczu sezonu zrezygnował
on z dalszego prowadzenia zespołu) nie

Karol Ogar (Orzeł Dębno) - szybki i
przebojowy skrzydłowy, który do sporej
liczby asyst dorzucił także kilka bramek.

Robert Płachno (Sokół Maszkienice)
- najlepszy technicznie zawodnik grają-
cy na boiskach gminy Dębno. To co po-
trafi zrobić z piłką i z rywalami jest nie-
samowite.

Mariusz Gicala (Orzeł Dębno) - typo-
wy defensywny pomocnik. „Żelazne
płuca” i wola walki to jego największe
atuty.

Jakub Ogar (Orzeł Dębno) - „Król”
strzelców klasy okręgowej. Przeważnie
grający w ataku, jednak gra na skrzydle
nie jest mu obca, ponieważ na tej pozy-
cji zaczynał przygodę z seniorską piłką.

Patryk Tomczyk (Sokół Maszkienice)
- najlepszy od lat zawodnik pochodzący
z Maszkienic, bardzo utożsamiający się
z klubem. Kilka razy w kryzysowych
momentach pokazywał, że można na
niego liczyć.

Bogumił Szafrański (Sokół Maszkie-
nice) - 45 bramek zdobytych w 24 me-
czach mówi samo za siebie. Gracz, któ-
ry jest jeden poziom wyżej niż reszta
zawodników grających w klasie „A”.

(T)

gracz od którego zaczyna się ustalanie
składu.

Dariusz Łazarz (Victoria Porąbka
Uszewska) - bezapelacyjnie lider dru-
żyny z Porąbki Uszewskiej. Świetna gra
głową i wszechstronność to jego głów-
ne atuty. Jest przy tym bardzo bram-
kostrzelny.

Krystian Hebda (Orzeł Dębno) - so-
lidny obrońca, którego każdy klub z oko-
licy chętnie widziałby w swoich szere-
gach.

Maciej Grzesik (Sokół Maszkienice) -
bramkarz obdarzony świetnymi warun-
kami fizycznymi, bardzo dobrze grający
na linii. Jego kolejnym atutem było to,
że w tym sezonie był młodzieżowcem.

Damian Śliwa (Kłos Łysa Góra) - mło-
dy zawodnik Kłosa, ostatnio przesunię-
ty do formacji ataku, pamiętam jednak,
że sezon zaczynał na obronie i radził
sobie tam bez zarzutu.

Marek Węgrzyn (Sokół Maszkienice)
- kapitan Sokoła, podpora defensywy i
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udało się utrzymać tej lokaty. Rozgrywki
zakończyli na piętnastym miejscu, co ozna-
cza, że jeśli w przyszłym sezonie brzeska
grupa klasy „A” zgodnie z zapowiedziami
zmniejszona zostanie do czternastu dru-
żyn, to Start-77 po dwóch latach wystę-
pów w tej klasie rozgrywkowej powróci
do klasy „B”. O utrzymanie się w lidze,
piłkarze z Biadolin Szlacheckich walczyli
do ostatniej kolejki. W kończącym sezon
meczu pokonali na własnym boisku 3-2
Victorię Bielcza, bezpośrednio rywalizu-
jąca z nimi Olimpia Bucze rozgromiła jed-
nak 7-2 Piasta Czchów i tym samym to
ona zajęła bezpieczne czternaste miejsce.
Duży wpływ na taki rozwój sytuacji mia-
ła pechowa porażka Startu-77 w przed-
ostatniej kolejce w Niedzieliskach. Po
kwadransie gry nasz zespół prowadził z
tamtejszą Koroną 2-0, ostatecznie po
bramce strzelonej przez gospodarzy w 90
minucie przegrał jednak z wiceliderem 2-
3 (poprzednie dwa gole stracili goście w
samej końcówce pierwszej połowy). We
wcześniejszych sześciu meczach omawia-
nego okresu, ekipa z Biadolin Szlachec-
kich odniosła tylko jedno zwycięstwo; w
pierwszą niedzielę czerwca pokonała
przed własną publicznością 2-0 Orła Stró-
że. W dwóch innych spotkaniach u siebie,
Start-77 nie zdołał strzelić bramki – po
bezbramkowym remisie z Olimpią Bucze,
przegrał 0-1 z Porębą Spytkowską. Po-
rażkami naszej ekipy zakończyły się rów-
nież wszystkie trzy rozgrywane w tym
okresie pojedynki wyjazdowe. Po przegra-
nej 2-4 z Dunajcem Mikołajowice, dwa
tygodnie później zespół z Biadolin Szla-
checkich uległ 0-2 Ivie Iwkowa, a w poło-
wie czerwca w bardzo ważnym dla ukła-
du dolnych rejonów tabeli spotkaniu zo-
stał rozgromiony przez Spółdzielcę Grab-
no, przegrywając aż 1-5 (była to trzecia w
tej rundzie czterobramkowa porażka eki-
py z Biadolin Szlacheckich). Gra na wy-
jazdach była zresztą w rundzie rewanżo-
wej bardzo słabą stroną Startu-77. W
ośmiu meczach odbywających się poza Bia-
dolinami Szlacheckimi zdobył on tylko je-
den punkt, na inaugurację remisując 2-2
w Gwoźdźcu.

Jastrz¹b £oniowa
Klub z Łoniowej po czterech spotka-

niach rundy wiosennej klasyfikowany
był w tabeli brzeskiej grupy klasy „B”
na dziewiątej pozycji. W kolejnych sze-
ściu meczach powiększył jednak swój
dorobek zaledwie o dwa punkty i na
dwie kolejki przed końcem sezonu pla-
sował się na jedenastym miejscu, za ple-
cami mając tylko lokalnego rywala z
Sufczyna oraz Orkan Zaborów, który
wycofał się z rozgrywek po rundzie je-
siennej. Tę fatalną serię zapoczątkowa-
ły dwie wysokie porażki poniesione w
spotkaniach przed własną publicznością.
Jastrząb zagrał w nich z drużynami ze
ścisłej czołówki i w każdym z tych me-

czów stracił 4 bramki: po przegranej 0-
4 z rezerwami czwartoligowej Rylovii
Rylowa, dwa tygodnie później (zaplano-
wany na niedzielę 18 maja wyjazdowy
mecz dwudziestej kolejki z Iskrą Szcze-
panów ze względu na zły stan boiska po
ulewnych deszczach został odwołany)
uległ natomiast 1-4 zdecydowanie naj-
silniejszej ekipie tej klasy rozgrywko-
wej, Tymonowi Tymowa. Pierwszy w
omawianym okresie punkt zdobyli
łoniowianie w pierwszą niedzielę czerw-
ca, kiedy to zremisowali na wyjeździe
3-3 z Jednością Paleśnica. Kolejne dwa
czerwcowe mecze przyniosły im jednak
porażki: domową 2-4 z Temidą Złota i
wyjazdową 2-3 z Arkadią Olszyny. Czte-
ry dni po tym drugim spotkaniu, Ja-
strząb rozegrał wspomniany już zale-
gły pojedynek z Iskrą Szczepanów, któ-
ry zakończył się rezultatem 2-2. Na
szczęście dwa ostatnie ligowe spotka-
nia przyniosły naszej drużynie komplet
punktów. O ile trzy „oczka” za mecz
ostatniej kolejki z Orkanem Zaborów
zostały zaksięgowane już przed rozpo-
częciem rundy rewanżowej, o tyle w
kończącym sezon na własnym boisku
meczu z Orlikiem Szczurowa gospoda-
rze okazali się bardzo „niegościnni”. Za-
aplikowali rywalowi aż siedem bramek,
zwyciężając 7-1. Była to druga co do roz-
miarów wygrana ekipy z Łoniowej w tym
sezonie. Wyżej zwyciężyła ona tylko Or-
kana Zaborów, z którym na zakończe-
nie rundy jesiennej wygrała u siebie 7-
0. Dzięki tym dwóm zwycięstwom, Ja-
strząb zakończył rozgrywki na ósmej
pozycji, a więc najwyższej od momentu
wznowienia działalności klubu.

Grom Sufczyn
O ile w pierwszych czterech meczach

rundy rewanżowej, drugi nasz zespół wy-
stępujący w klasie „B”, czyli Grom Suf-
czyn zdobył siedem punktów, o tyle dru-

dokończenie ze strony 23

ga część wiosennych potyczek była dla
niego bardzo nieudana. W drugim majo-
wym pojedynku sufczynianie pokonali
wprawdzie 4-3 Okocim, pozostałe sześć
spotkań kończyli jednak „na tarczy”.
Mało tego, w meczach tych Grom strzelił
zaledwie 2 bramki, tracąc aż 35. Najwięk-
szy wpływ na tak niekorzystny bilans
miał z pewnością pogrom w Paleśnicy.
Tamtejsza Jedność z nawiązką zrewan-
żowała się za jesienną porażkę 2-6, gro-
miąc naszą „jedenastkę” aż 12-0. W tym
miejscu dodać trzeba, że w ostatnich la-
tach ekipie z Sufczyna przydarzyło się już
wcześniej kilka porażek w dwucyfrowych
rozmiarach, ale nigdy nie przegrała ona
aż tak wysoko. Bardzo wyraźnych pora-
żek doznali sufczynianie również w trzech
innych pojedynkach. Z niepokonanym w
tym sezonie Tymonem Tymowa przegrali
na własnym boisku 1-7, rezerwom czwar-
toligowej jeszcze wówczas Jadowniczan-
ki Jadowniki ulegli na wyjeździe 1-6, na-
tomiast rozgrywany w Sufczynie mecz z
Temidą Złota zakończył się porażką go-
spodarzy 0-5. W tej sytuacji, stosunkowo
niewysokie wyjazdowe przegrane z Iskrą
Szczepanów (0-2) i drugą w tabeli Arka-
dią Olszyny (0-3) potraktować można
jako całkiem niezłe rezultaty. Nie zmie-
nia to jednak sytuacji, że Grom zakoń-
czył rozgrywki na dwunastej, a więc prak-
tycznie ostatniej pozycji, wyprzedzając
w tabeli jedynie Orkan Zaborów, który
jak już wspomnieliśmy wycofał się z roz-
grywek przed rundą wiosenną. Sufczy-
nianie stracili przy tym zdecydowanie naj-
więcej bramek (97, podczas gdy drugi w
tej klasyfikacji Okocim miał ich 83) spo-
śród wszystkich drużyn, które dograły
sezon do końca. Prawdziwą ich piętą
achillesową były mecze wyjazdowe. W
dwunastu spotkaniach rozgrywanych
poza Sufczynem zdobyli tylko dwa punk-
ty, remisując po 2-2 z Orkanem Zaborów
i Jastrzębiem Łoniowa.

(T)
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Koniec sezonu sprzyja wszelkie-
go rodzaju podsumowaniom i
statystykom. Nie zabraknie ich
równie¿ i u nas, a dotyczyæ bêd¹
one dru¿yn z naszej gminy wystê-
puj¹cych w brzeskiej grupie
klasy „A”. Dlaczego w³aœnie ich?
OdpowiedŸ na to pytanie jest
bardzo prosta, w tej klasie
rozgrywkowej wystêpowa³y
bowiem w sezonie 2013/14 a¿
cztery nasze zespo³y, podczas
gdy w pozosta³ych ligach gminê
Dêbno reprezentowa³y ³¹cznie
tylko trzy „jedenastki”.

Najlepszy atak
Najbardziej bramkostrzelnym z na-

szych aklasowców był w tym sezonie
Sokół Maszkienice, zdobywając 92
bramki. Niewiele pod tym względem
ustąpiła mu pola Victoria Porąbka
Uszewska – 83 trafienia (lub 84 jeśli li-
czyć gola strzelonego przez beniamin-
ka w meczu z Dunajcem Mikołajowice,
zweryfikowanym jako walkower 3-0 dla
rywala), znacznie mniej skuteczne były
pozostałe dwie nasze drużyny; Kłos
Łysa Góra zdobył 54 bramki; piłkarze
Startu-77 Biadoliny Szlacheckie zano-
towali natomiast na koncie 48 trafień.

Najskuteczniejsi
zawodnicy

Zwycięstwo w tej klasyfikacji maszkie-
niczan nie może nikogo dziwić, jeśli we-
źmie się pod uwagę, że mieli oni w swoich
szeregach dwójkę supersnajperów: naj-
skuteczniejszego strzelca tej klasy roz-
grywkowej Bogumiła Szafrańskiego – 45
trafień oraz zdobywcę trzeciego miejsca
w tej klasyfikacji – Patryka Tomczyka –

27 bramek. W pozostałych naszych dru-
żynach najskuteczniejszymi zawodnika-
mi sezonu 2013/14 okazali się: Zdzisław
Zych (Victoria) – 22 gole, Witold Szczu-
rek (Start-77) -19 bramek oraz Damian
Śliwa (Kłos) – 17 trafień.

Dziurawa obrona
Wyraźne dwie pary wyszczególnić moż-

na również jeżeli weźmie się pod uwagę
liczbę straconych goli. Pierwsze miejsce
zajęła tu ekipa z Maszkienic – 69 goli, dru-
gi był zespół z Biadolin Szlacheckich – 75
bramek, a kolejne lokaty zajęły Kłos – 89
goli i Victoria – 92 trafienia (lub 90 jeśli
liczyć wynik z boiska w meczu z Dunaj-
cem). Jak więc łatwo zauważyć, jedynym
naszym zespołem z dodatnim bilansem
bramkowym jest Sokół (+23), najgorzej
pod tym względem zaprezentowała się
natomiast drużyna z Łysej Góry (-35).

S³abi u siebie
Ekipa z Łysej Góry najgorzej spośród

naszej czwórki spisała się także w spo-
tkaniach na własnym boisku, w których
zdobyła tylko 19 punktów. O trzy
„oczka” więcej wywalczył u siebie Start-
77, natomiast Sokół i Victoria grając
przed swoimi kibicami wywalczyły od-
powiednio 28 i 26 punktów.

Królowie wyjazdów
Maszkieniczanie zdecydowanie wygra-

li natomiast wewnątrzgminną rywaliza-
cję dotyczącą meczów wyjazdowych. Zdo-
byli bowiem w nich aż 30 punktów (czyli o
dwa więcej niż na własnym boisku), drugą
w tej klasyfikacji ekipę z Porąbki Uszew-
skiej wyprzedzając aż o 12 „oczek”. Kłos
przywiózł z wyjazdów 13 punktów, nato-
miast Start-77 był najgorszym pod tym

względem zespołem nie tylko w gminie
Dębno, ale w całej brzeskiej grupie klasy
„A”; zdobył bowiem tylko 7 punktów, je-
dyne wyjazdowe zwycięstwo notując w
pojedynku z Orłem Stróże.

Jesieñ i wiosna
Przyjrzyjmy się teraz, jak rozkładały

się punkty zdobyte przez nasze drużyny
w poszczególnych rundach. Jesienią zde-
cydowanie najlepsza była ekipa z Masz-
kienic (36 pkt.), wyprzedzając zespoły z
Porąbki Uszewskiej (22 pkt.), Biadolin
Szlacheckich (15 pkt.) i Łysej Góry (14
pkt.). W spotkaniach rundy rewanżowej,
Victoria i Sokół wywalczyły natomiast po
22 punkty (piłkarze z Porąbki Uszewskiej
mieli minimalnie lepszy bilans bramkowy;
minus 5 przy minus 6 Sokoła), Kłos zdo-
był ich 18, a Start-77 tylko 14.

Poprawa wiosn¹
Na koniec sezonu postęp w porówna-

niu z pierwszą rundą zrobił tylko Kłos, prze-
suwając się o dwa miejsca do góry. Start-77
i Victoria obsunęły się w tabeli o jedną loka-
tę, natomiast Sokół zachował pozycję zaj-
mowaną na półmetku rozgrywek.

Najwy¿szy wynik
Najwyższe spośród naszych drużyn

zwycięstwo odniósł Sokół, gromiąc na
własnym boisku 10-0 Piasta Czchów.
Najdotkliwszej porażki doznał nato-
miast Kłos, ulegając na wyjeździe Olim-
pii Kąty 1-11 (tego samego dnia Sokół
przegrał 2-10 wyjazdowy pojedynek z
Uszwią). Najefektowniejsze zwycięstwo
na wyjeździe oraz najwyższa porażka
na własnym boisku były dziełem Victo-
rii, która  pokonała 8-2 Pogórze Gwoź-
dziec i przegrała 1-8 z Uszwią.

Derbowa rywalizacja
Na koniec mała ciekawostka. Jeżeli

wzięlibyśmy pod uwagę tylko derbowe
pojedynki z udziałem naszych drużyn –
żaden z nich nie zakończył się podzia-
łem punktów - okazałoby się, że naj-
lepszą drużyną gminy Dębno występu-
jącą w klasie „A” była Victoria, która
jedyne punkty straciła przegrywając 1-
3 w Biadolinach Szlacheckich. Tabelę
zamknąłby natomiast Kłos, który po
stronie plusów zapisać może jedynie
wygraną na własnym boisku z ekipą z
Biadolin Szlacheckich. Szczegóły w po-
niższej tabelce.
1. Victoria 6 15 22-15
2. Sokó³ 6 12 16-12
3. Start-77 6 6 9-14
4. K³os 6 3 12-18

(T)
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SPRINTEM

Robert  Sakowicz
Urodzony 25 paŸdziernika 1972 roku w E³ku. ¯onaty, dwójka
dzieci. Trener pi³karzy Or³a Dêbno. Pracuje jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 w Brzesku.

Najnudniejsza dyscyplina
£y¿wiarstwo figurowe.

Wzór trenera
Mój pierwszy trener - Stefan Marcinkie-
wicz.

Najwiêkszy sukces polskiego sportu
Zdobycie przez nasz¹  reprezentacjê trze-
ciego miejsca w pi³karskich Mistrzostwach
Œwiata rozgrywanych w roku 1982 w Hisz-
panii. Mo¿e dlatego, ¿e bardzo dobrze te
mistrzostwa pamiêtam.

Najwiêksze wydarzenie sportowe
Ka¿de Igrzyska Olimpijskie.

Najwa¿niejsze cechy sportowca
Pracowitoœæ i konsekwentne d¹¿enie do sta-
wianych sobie celów.

Sportowe wydarzenie z moim udzia³em
Dotarcie w sezonie 1995/96 z Okocim-
skim Brzesko do 1/8 fina³u Pucharu Pol-
ski i odniesione „po drodze” zwyciêstwo z
£KS £ódŸ.

Sportowy sukces
Jako zawodnika - wystêpy z Okocimskim
Brzesko w drugiej lidze, czyli na ówcze-
snym drugim szczeblu rozgrywek. Jako tre-
nera - awans z Jadowniczank¹ Jadowniki
do czwartej ligi.

Sportowa pora¿ka
Parê ich niestety by³o. Nie ma jednak czym
siê chwaliæ.

Ulubiona dyscyplina
Pi³ka no¿na i koszykówka.

Pierwsze sportowe kroki
Jako zawodnik stawia³em je w Mazurze E³k,
w pracy trenerskiej zadebiutowa³em nato-
miast jako szkoleniowiec juniorów Okocim-
skiego Brzesko.

Sportowy bohater
Nikt nie przychodzi mi na myœl.

że Olszynka i GOSiR Novi/Rzezawianka
mogą nie skorzystać z prawa gry w wyższej
lidze, spowoduje że Orzeł utrzyma się w
gronie najlepszych drużyn okręgu tarnow-
skiego.

To tyle, o tym co będzie, czy raczej może
być, teraz kilka słów o tym co było, czyli
krótkie podsumowanie sezonu 2013/14 w
wykonaniu juniorów z Dębna. W dwudzie-
stu czterech meczach zdobyli oni siedem-
naście punktów, odnosząc pięć zwycięstw,
notując dwa remisy oraz doznając siedem-
nastu porażek. Młodym zawodnikom Orła
nie robiło przy tym większej różnicy, czy
grają na własnym boisku, czy też na wyjeź-
dzie. W meczach domowych wywalczyli bo-
wiem dziesięć punktów (trzy zwycięstwa,
remis i osiem porażek), z wyjazdów przy-
wieźli natomiast siedem „oczek” (dwie wy-
grane, remis oraz dziewięć przegranych).
Niewielką różnicę jeśli chodzi o zdobycze
punktowe widać także pomiędzy rundą je-
sienną (siedem punktów) i wiosenną (dzie-
sięć punktów), na wiosnę młodzi dębnianie
byli jednak znacznie skuteczniejsi, w jede-

Rozgrywki pierwszej ligi juniorów
starszych Tarnowskiego Okrêgo-
wego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
zakoñczy³y siê wprawdzie ju¿
chwilê temu - ostatnie mecze
rozegrano w sobotê 21 czerwca
- m³odzi pi³karze Or³a Dêbno
wci¹¿ nie wiedz¹ jednak w jakiej
lidze przyjdzie im wystêpowaæ w
sezonie 2014/15.

Zespół, który w końcówce sezonu treno-
wany był przez Roberta Sakowicza (po-
przednio jego szkoleniowcem był Paweł
Bernady), zakończył bowiem rozgrywki na
jedenastej pozycji i wobec spadku z Mało-
polskiej Ligi Juniorów Strażaka Mokrzy-
ska oraz BKS Bochnia, zgodnie z regulami-
nem powinien być zdegradowany do dru-
giej ligi. Nie do końca wiadomo jednak czy
na występy w pierwszej lidze zdecyduje się
cała czwórka mistrzów drugich lig, czyli
Olszynka Ołpiny, GOSIR Novi/Rzezawian-
ka, Iskra Olesno oraz BTS SMS Brzesko.
Rezygnacja dwóch z nich, a słychać głosy,

nastu meczach – dwa ostatnie wyjazdowe
spotkania z Unią Tarnów i Tarnovią Tar-
nów oddali walkowerem, nie przyjeżdżając
do Tarnowa – strzelili dwadzieścia pięć bra-
mek, przy trzynastu golach zdobytych je-
sienią. Jeżeli chodzi o poszczególnych ry-
wali, najwygodniejszym przeciwnikiem dla
naszego zespołu była Radłovia Radłów, z
którą Orzeł na wyjeździe bezbramkowo
zremisował, na własnym boisku wygrał
natomiast 3-0. Po trzy punkty wywalczyli
nasi juniorzy w pojedynkach z Okocimskim
Brzesko, LUKS Skrzyszów, Ilkowicami
oraz Tuchovią Tuchów, przy czym z ekipa-
mi z Ilkowic i Tuchowa wygrywali na wy-
jeździe. Jeden punkt zdobył także Orzeł z
Dąbrovią Dąbrowa Tarnowska, w konfron-
tacjach z pozostałymi sześcioma ekipami
dwukrotnie schodził natomiast z boiska po-
konany. Najwyższe zwycięstwo – 6-2 – od-
nieśli piłkarze z Dębna z Ilkowicami, dwu-
krotnie przegrywali natomiast po 0-8; z
Dunajcem Zakliczyn (w Zakliczynie) i z
Unią Tarnów (w Dębnie).

(T)

Jedenaste miejsce
juniorów Or³a
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Szeœædziesiêciu zawodników
i zawodniczek wziê³o udzia³
w tegorocznym £ysogórskim
Biegu Prze³ajowym. W poszcze-
gólnych kategoriach zwyciê¿yli:
Tomasz Kopyæ z Gnojnika, Ksa-
wery Styrna z Por¹bki Uszew-
skiej, Jowita Nowak z Wojnicza
i Monika Franczyk z Por¹bki
Uszewskiej.

Na stracie stanęło w tym roku nieco mniej
zawodników niż w latach poprzednich. Nie-
którzy najwyraźniej przestraszyli się trudnej
trasy, która miejscami prowadziła wyraźnie
pod górę, sprawiając biegnącym sporo proble-
mów. Jak się ostatecznie okazało podbieg był
decydującym momentem na trasie. Kto pora-
dził sobie z własną słabością w tym miejscu,
na metę dobiegał jako jeden z pierwszych.

Pętla prowadząca w pobliżu Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej
Górze była na tyle trudna, że na mecie za-
wodnicy z trudem łapali oddech. Przed cere-
monią ogłoszenia wyników i wręczenia na-
gród wszyscy byli już zregenerowani. Orga-
nizatorzy zaprosili uczestników na grilla.

Na tych, którzy zajęli miejsca na podium,
czekały nagrody. Zwycięzcy otrzymali ro-

Trzecie miejsce w rywalizacji rejonowej w pi³ce rêcznej dziew-
cz¹t, obejmuj¹cej teren by³ego województwa tarnowskiego,
zajê³y reprezentantki gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej.

Do udziału w turnieju, w którym uczestniczyły najlepsze zespo-
ły z byłego województwa tarnowskiego, dziewczęta z Porąbki
Uszewskiej awansowały po zwycięstwie w Powiatowej Gimnazja-
dzie Młodzieży w piłce ręcznej i zdobyciu tytułu Mistrza Powiatu
Brzeskiego. W odbywającym się w Publicznym Gimnazjum nr 4 w
Tarnowie turnieju walczyły bardzo ambitnie, ulegając ostatecznie
reprezentacjom gimnazjów z Tarnowa ( 7:13) i Koszyc (5:7). W efek-
cie pozwoliło to na zajęcie trzeciego miejsca.

Drużyna wystąpiła w składzie: Anna Nadolnik, Monika Bodura,
Anna Kozioł , Kamila Nadolnik, Wioletta Gurgul, Anita Gurgul,
Aleksandra Pabian, Joanna Moskal, Karolina Niemiec, Natalia Ko-
loch, Natalia Gagatek, Marzena Korman. Drużynę prowadzi
Agnieszka Radzikowska.       (n)

Dziewczyny z Por¹bki na podium

Monika Franczyk, I miejsce w
kategorii szkó³ podstawowych wœród
dziewcz¹t (Zespó³ Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej)
Zaraz po starcie  była górka, pod którą
bardzo ciężko się biegło. W połowie dy-
stansu myślałam, że nie dobiegnę, ale
przezwyciężyłam kryzys. Pomyślałam, że
biegnę po rower i musi być dobrze.  To był
już mój trzeci udział w biegu, ale wcze-
śniej byłam dwa razy druga.

Pobiegli po rowery
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wery. – Warto ponieść trud, bo on przynosi
dobre efekty. Jeden z triumfatorów tego
biegu dzisiaj uprawia bieganie wyczynowo i
to z sukcesami. Być może ktoś w z was pój-
dzie jego śladem? – mówił Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno. Gratulacje składali
uczestnikom także Maria Piela, dyr. ZSTiO,
starosta brzeski Andrzej Potępa i Włodzi-
mierz Gurgul, dyrektor Dębińskiego Cen-
trum Kultury.

(p)

Ksawery Styrna, I miejsce w kategorii
szkó³ podstawowych wœród ch³opców
(Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej)
Było trudno… Były takie momenty, że już
człowiek nie dawał rady. Na początku było
duża górka i tam było najgorzej, ale po-
tem było już coraz lepiej, bo biegło się z
górki. Dobra rozgrzewka jest najlepsza na
uniknięcie kryzysu. Biegłem już po raz
kolejny, ale w łysogórskim biegu wygra-
łem po raz pierwszy.
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Woli Dêbiñskiej. Plenerowa impreza o cha-
rakterze obrzêdowym. Co roku, kolejne miej-
scowoœci gminy Dêbno przyjmuj¹c rolê go-
spodarza, goszcz¹ rolników z wieñcami do-
¿ynkowymi. G³ównym punktem imprezy jest
konkurs oraz „oœpiewanie” wieñca. Ka¿de
so³ectwo z gminy Dêbno przygotowuje tra-
dycyjny wieniec ¿niwny, który prezentuje gru-
pa kilkunastu osób ubranych w stroje regio-
nalne, bardzo czêsto towarzysz¹ im kapele
ludowe. Ca³a uroczystoœæ rozpoczyna siê od
mszy œw. do¿ynkowej oraz poœwiêcenia wieñ-
ców. Komisja Artystyczna z³o¿ona z etno-
grafów i specjalistów ds. folkloru ocenia po-
szczególne wieñce pod wzglêdem: zgodno-
œci z tradycj¹, u¿ytych materia³ów, estetyki,
pomys³owoœci. Konkurs wieñca do¿ynkowe-
go koñczy siê wrêczeniem nagród finanso-
wych ufundowanych przez Wójta Gminy Dêb-
no. Organizatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno, Dê-
biñskie Centrum Kultury, So³ectwo w Woli
Dêbiñskiej.

• 10 sierpnia 2014r. - „Letnie spotkania
przy winie” w Zamku w Dêbnie. Impreza
maj¹ca charakter cyklicznych spotkañ ze
sztuk¹ przy napojach której towarzysz¹
koncer ty, wystawy i degustacja napojów.
Organizatorzy: Muzeum - Zamek w Dêb-
nie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

WRZESIEÑ

• 21 wrzeœnia 2014r. - XIX Miêdzynaro-
dowy Turniej Rycerski „O z³oty warkocz
Tar³ówny” w Dêbnie. Impreza plenerowa

LIPIEC

• od 7 lipca do 1 sierpnia 2014r. – Zajêcia
wakacyjne w Dêbiñskim Centrum Kultury. W
czasie wakacji szkolnych zapraszamy uczniów
szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych do
Domu Kultury w Jastwi. Pod opiek¹ nauczy-
cieli - instruktorów bêdzie mo¿na ciekawie i
po¿ytecznie spêdziæ czas uczestnicz¹c w zajê-
ciach, w ramach których realizowane bêd¹
warsztaty: plastyczne, muzyczne, edukacyjno
– integracyjne, komputerowe, rekreacyjno - ru-
chowe. Do dyspozycji uczestników bêd¹: sale
muzyczne wyposa¿one w instrumenty i nag³o-
œnienie, pracownia plastyczna, sala kompute-
rowa, bilardowo - klubowa. Zapewniamy: fa-
chow¹ opiekê, atrakcyjny program zajêæ, do-
brze wyposa¿one pracownie, drugie œniadanie,
ubezpieczenie uczestników.

• 20 lipca 2014r. – Gminne Zawody Sportowo
– Po¿arnicze. W zawodach rozgrywanych pod
czujnym okiem sêdziów bior¹ udzia³ wszystkie
jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z te-
renu gminy Dêbno. Zawody Sportowo-Po¿arni-
cze s¹ przede wszystkim doskona³¹ promocj¹
tradycji dzia³alnoœci jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. To sta³y element, charakte-
rystyczny w pejza¿u ka¿dej z miejscowoœci.
Organizatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno, Ochotni-
cza Stra¿ Po¿arna w Maszkienicach, Dêbiñskie
Centrum Kultury.

SIERPIEÑ

• 17 sierpnia 2014r. – Do¿ynki Gminne w

o charakterze histor ycznym. Tradycyjnie
w Turnieju bierze udzia³ oko³o 300 r yce-
rzy pieszych oraz konnych. Widzowie
ogl¹daj¹ sceny bitewne, pokazy walki,
pojedynki w wykonaniu bractw r ycerskich
z Polski, S³owacji, Wêgier i Ukrainy. Nie
brakuje równie¿ konnicy, pokazów spraw-
noœci jeŸdzieckiej i wolty¿erki. Turniej
Rycerski w Dêbnie to barwne ciekawe
widowisko, bêd¹ce równoczeœnie wspa-
nia³¹ lekcj¹ historii ogl¹danej na ¿ywo.
Prezentowane s¹ zbroje, orê¿ oraz spo-
soby walki od czasów œredniowiecza a¿
po wiek XVII. G³ównym punktem impre-
zy s¹ zmagania najlepszych polskich i
zagranicznych ³uczników o trofeum tur-
niejowe „Z³oty warkocz Tar³ówny”. Pod-
czas trwania imprezy mo¿na zwiedziæ za-
mek, a bêd¹c w jego wnêtrzach znaleŸæ
chwilê wytchnienia z dala od turniejowe-
go gwaru. W sali koncer towej odbywaj¹
siê koncer ty, podczas któr ych znakomi-
ci muzycy wykonuj¹ muzykê dawn¹ oraz
najwiêksze dzie³a muzyki klasycznej. Na
zamkowym wzgórzu mo¿na podziwiaæ
wyroby rzemieœlników, kupiæ repliki bro-
ni histor ycznej, otrzymaæ pami¹tkow¹
pieczêæ. Nie brakuje równie¿ innych
atrakcji oraz jad³a i napitku. Na zakoñ-
czenie imprezy, po zapadniêciu zmroku,
odbywa siê wielka bitwa przy udziale
ca³ego r ycerstwa, ar tylerii oraz konni-
cy. Ca³oœæ wieñczy pokaz ogni sztucz-
nych.
Organizatorzy: Muzeum Okrêgowe w Tar-
nowie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

Kreatywni
technologicznie
Nauka przez zabawê w Dêbiñskim
Centrum Kultury od 18-22 sierpnia
2014r. w godz. 8:00-16:00.

Oferta wakacji z robotami obejmuje piêæ dni
intensywnego kursu robotyki, programowa-
nia oraz zabaw. W tym czasie uczestnicy
bêd¹ pracowaæ na nowoczesnych zestawach
edukacyjnych Lego WeDo, Lego Mindstorms
NXT 2.0 oraz NAJNOWSZE EV3. Dodatkowo
uczestniczy bêd¹ mieli zapewnione pomoce
edukacyjne. Wakacje to doskona³a okazja
na stworzenie konstrukcji niemo¿liwych do
zbudowania podczas krótkich zajêæ seme-
stralnych. Nad bezpieczeñstwem dzieci bê-
dzie czuwaæ doœwiadczona kadra instrukto-
rów KreaTech. Ponadto oferujemy ubezpie-
czenie dla dzieci NNW, jednodaniowy obiad,
a tak¿e na zakoñczenie konkurs z nagroda-
mi oraz pami¹tkowe dyplomy.

Zapisy w sekretariacie DCK lub pod nr tel.
14/66 58 661

ponad 300
dzieci skorzysta³o w ci¹gu minionego roku szkolnego z zajêæ prowadzo-
nych w Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi. Do wyboru by³y zajêcia
plastyczne, ognisko baletowe, ognisko muzyczne z nauk¹ gry na instru-
mentach takich jak: pianino, gitara czy perkusja, a tak¿e kurs karate
kyokushin i samoobrony, warsztaty fotograficzne, „Kraina twórczoœci”,
zajêcia taneczne realizowane przez Szko³ê Tañca Aleksandra Paliñskie-
go oraz aerobik.
Na zakoñczenie roku w sali widowiskowo – konferencyjnej Dêbiñskiego
Centrum Kultury uczestnicy zajêæ tanecznych i muzycznych zaprezento-
wali swoje umiejêtnoœci podczas specjalnego pokazu, w trakcie które-
go na widowni zasiedli rodzice.
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pod opiek¹

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

bez recepty

Uwa¿aj, gdy
siê opalasz!

Opalanie to dyżurny temat wakacyjny.
Ale oparzeń słonecznych lekceważyć nie
wolno. Co robić, gdy się zdarzą?

Powstają podczas przebywania na słoń-
cu, początkowo ich nie widać,  ale gdy scho-
dzimy do cienia zauważamy czerwoną skó-
rę, pojawia się pieczenie, uczucie ściąga-
nia skóry. Na tym etapie stosujemy zimne
okłady z czystej wody, balsamy z lanoliną,
Bepanten.

Jeśli pojawią się pęcherze z płynem su-
rowiczym, a także gorączka, koniecznie
skontaktuj się z lekarzem. Nie smaruj ich
tłustymi kremami. Można zastosować nie-
sterydowe leki przeciwzapalne np. ibupro-
fen w dozwolonych dawkach

Lepiej zapobiegać niż leczyć, więc pa-
miętaj o stosowaniu kremów z filtrem sło-
necznym. Dzieci i dorośli o jasnej karna-
cji z filtrem SPF 50,  reszta SPF 30-40.

Nie opalaj się intensywnie w godzinach
największych upałów tj. między godz.11 a
15 i pij dużo wody.

Przyjemnego czyli rozsądnego opalania.

O uzyskanie Karty Du¿ej Rodzi-
ny, uprawniaj¹cej do uzyskania
ró¿nego rodzaju zni¿ek, mog¹
ju¿ teraz ubiegaæ siê rodziny
maj¹ce minimum troje dzieci.
W Gminie Dêbno formalnoœci
z tym zwi¹zane nale¿y za³a-
twiaæ w Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej. Na razie
zainteresowanie jest nik³e: w
chwili zamykania tego numeru
„¯ycia Gminy” z³o¿ono zaledwie
11 wniosków w tej sprawie.

Karta Dużej Rodziny to rządowy pro-
gram, który wszedł w życie w czerwcu.
Posiadacze Karty mogą korzystać z syte-
mu zniżek dla rodzin, zarówno w instytu-
cjach publicznych, jak i ze zniżek na usłu-
gi oferowane przez podmioty prywatne.
Jej posiadacze mogą korzystać z oferty
kulturalnej, rekreacyjnej czy transporto-
wej na terenie całego kraju. Lista insty-
tucji oferujących zniżki jest publikowana
i aktualizowana na stronie www.rodzi-

na tej  podstawie dowiedzieć się, w ja-
kim referacie dana sprawa jest załatwia-
na, kto się nią zajmuje, jakie załączniki
należy dołączyć do wniosku, jaki jest
termin załatwienia sprawy, jaki jest
tryb odwoławczy itp.

Karty opracowano w ramach projek-
tu finansowanego z UE, którego celem
jest poprawa jakości świadczonych usług
w urzędzie.

(p)

Dotychczas opracowano karty dla 20
usług takich jak np. sporządzenie te-
stamentu, wydanie dowodu osobistego,
zaświadczenia w sprawach podatko-
wych, zezwolenia na handel alkoholem,
wypis i wyrys z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

Do kart usług są dołączone wzory
wniosków potrzebnych do załatwienia
konkretnej sprawy. Kartę można wy-
drukować lub przeglądać w Internecie i

Kar ty us³ug publicznych czyli czy-
te lne  wskazówk i  d la  petentów
Urzêdu Gminy w Dêbnie s¹ ju¿ do-
stêpne w Internecie. Wystarczy
tylko wejœæ na stronê https://gmi-
nadebno.eboi.pl/Procedure/Alpha-
betical ,  wybraæ interesuj¹cy nas
temat i uzyskaæ szczegó³owe infor-
macje o sposobie i miejscu za³a-
twienia sprawy.

na.gov.pl. Przykładowo, tańsze bilety na
podstawie Karty można kupić do Kopalni
Soli w Wieliczce i w Bochni, do Centrum
Nauki Kopernik, a także na przejazd po-
ciągami Przewozów Regionalnych oraz
InterCity. Tańsze usługi oferuje również
uzdrowisko w Rabce.

Karta jest wydawana bezpłatnie każ-
demu członkowi rodziny, a ponadto ro-
dzicom oraz małżonkowi rodzica. Karta
dla rodziców jest wydawana na czas nie-
określony.

W Gminie Dębno wnioski o KDR są
przyjmowane w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej (budynek Urzędu Gmi-
ny w Dębnie) w pokoju 28, na II piętrze
od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 8.00-10.00, natomiast wydawanie kart
odbywa się w każdy piątek w godzinach
od 8.00-10.00.

Szczegółowe zasady korzystania z Kar-
ty znajdują się na stronie: www.rodzi-
na.gov.pl. Z tej samej strony można też
pobrać wniosek o wydanie Karty.

(p)

Nowa jakoœæ urzêdowych us³ug

Oferta dla
du¿ych rodzin
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rozmaitoœci

Kotlet mielony
z bobu

Maria Ostręga, gospodarstwo
agroturystyczne „Gajdówka”

Składniki: 1kg bobu, 2 jaja, 2 łyżki bułki tartej, 1 łyżka kaszy manny, 1 cebula duża, 10
dkg masła, 1 łyżeczka vegety lub innej przyprawy, sól i pieprz do smaku, osypka:2 łyżki
bułki tartej, 2 łyżki kaszy manny, 2 łyżki mąki krupczatki

Wykonanie: Bób gotujemy 10-15 minut w wodzie, do wody dodajemy 2 łyżki oleju i
łyżeczkę soli. Odcedzamy, studzimy i mielimy przez maszynkę na drobnym sitku. Doda-
jemy jajka, usmażoną cebulę na maśle, solimy i dodajemy pieprzu oraz  łyżeczkę vegety
do smaku. Bułkę tartą namaczamy w niewielkiej ilości wody i dokładnie mieszamy. Z
utworzonej masy formujemy małe kotlety, obtaczamy je w osypce i smażymy na oleju
krótko, aż się zrumieni.
Można podawać z kapustą gotowaną lub innymi surówkami. Smacznego!

W Jaworsku decyzja  o przesuniêciu
œwiêtowania Dnia Dziecka z 2 na 5
czerwca okaza³a siê pomys³em trafio-
nym i to z dwóch powodów. Zamiast
deszczu by³a s³oneczna pogoda, a na
dodatek by³y prezenty.

Świętowano przy szkole na urządzonym
tam stosunkowo niedawno terenie rekre-
acyjnym z miejscami do siedzenia, alejka-
mi, zielenią i miejscem na ognisko. Z za-
proszenia szkoły skorzystał wójt Grze-
gorz Brach, który nie pojawił się z pusty-
mi rękami. Przywiózł ze sobą książki do
wyboru do koloru tak, że każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie.

Trzecie miejsce w zawodach stra¿ac-
kich sikawek konnych podczas „Œwiê-
ta Konia Ma³opolskiego” odbywaj¹cego
siê w Tarnowie zajê³a OSP w Woli Dê-
biñskiej. Wysokie miejsce by³o tym bar-
dziej satysfakcjonuj¹ce dla druhów, ¿e
w rywalizacji debiutowali.

W zawodach wzięły udział reprezentacje
z całej Małopolski.  OSP w Woli Dębińskiej
dysponująca zabytkową sikawką konną z
konkurencją poradziła sobie nadzwyczaj
dobrze. Sikawka, w której strażacy prezen-
towali się bardzo profesjonalnie, okazała się
sprzętem na tyle sprawnym, że ostatecznie
wywalczono miejsce na podium. Mimo suk-
cesu do akcji ratowniczych jednostka z Woli
Dębińskiej zamierza jednak w dalszym cią-
gu używać sprzętu, który wartości zabyt-
kowej nie przedstawia…

Z sikawk¹ na podium

Wójt przyjecha³ z prezentami
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na serio i na luzie

CZ£OWIEK
N U M E R U Danuta Pierzga

T E S T
Z ¯YCIA

Aleksandra
Biliñska
Wiek: 50

Wykszta³cenie: œrednie

Rodzina: m¹¿ Stanis³aw

oraz dzieci: Dariusz, Marze-

na i Magdalena

Samochód: audi

Z natury jestem…
weso³a, czêsto uœmiechniêta, ¿ycz-

liwa i (niestety) wymagaj¹ca.

Mam s³aboœæ do…
swoich bliskich.

Moja pasja to…
podró¿e, pielêgnacja ogrodu, czyta-

nie ksi¹¿ek w wolnych chwilach.

 Moja pierwsza mi³oœæ…
piêkny, czarny, maleñki kotek.. ̄ art,

oczywiœcie, ale to nie miejsce na

wspomnienia.

Mój pierwszy cenny przedmiot…

rower-sk³adak.

¯yciowe osi¹gniêcie…
oczywiœcie moja fantastyczna rodzi-

na: m¹¿ i dzieci.

¯yciowa pora¿ka…
brak i oczywiœcie mam nadziejê, ¿e

tak pozostanie.

Moje najwiêksze marzenie…
jak ka¿da matka chcia³abym, ¿eby

moje dzieci by³y szczêœliwe w tym

doros³ym ¿yciu.

Moja ulubiona lektura…
ksi¹¿ka kucharska, ha, ha, ha… 

ale oprócz niej jest jeszcze parê

innych.

Moja praca…
bardzo, bardzo ciekawa. Prowadzê

œwietlicê dla dzieci, wiêc nigdy siê

nie nudzê. Podopieczni to œwietne

dzieciaki, rozgadane i niechc¹cy

mo¿na siê wiele dowiedzieæ.

pożytku. W szkole udało się przepro-
wadzić kapitalny remont łącznie z
wymianą instalacji i stolarki oraz
adaptacją dawnych mieszkań służ-
bowych na pomieszczenia dla
przedszkola. Od lat uczniowie nie
muszą już odbywać zajęć z wycho-
wania fizycznego w prowizorycz-
nych warunkach, bo do dyspozycji
jest sąsiadująca ze szkołą nowocze-
sna sala gimnastyczna.

Nie do poznania zmieniło się oto-
czenie szkoły.  Do dyspozycji jest
wygodny parking, a teren wokół
budynku jest uporządkowany i za-
dbany. Wkrótce do dyspozycji będzie
także kompleks boisk. Inwestycja,
którą finansuje budżet Gminy Dęb-
no, jest możliwa także dzięki współ-
pracy szkoły z rodzicami skutkują-
cej pokryciem przez Radę Rodziców
kosztów dokumentacji niezbędnej
do rozpoczęcia budowy.

Efekty działalności Danuty Pierz-
gi wykraczają zresztą daleko poza
inwestycyjną sferę. Zainicjowane
przed laty festyny rodzinne gro-
madzą całe rodziny, będąc okazją do
pokazania umiejętności dzieci i in-
tegracji środowiska. Organizowany
przez szkołę konkurs piosenki an-

Od dwunastu lat pełni funkcję dy-
rektora szkoły w Maszkieniach i
wykorzystała ten czas wyjątkowo
dobrze. Gdy obejmowała funkcję,
szkoła znajdowała się w kiepskim
stanie technicznym, a środowisko-
wa współpraca do najbardziej dyna-
micznych nie  należała .  Dzis ia j
obiekt należy do najbardziej zadba-
nych w gminie, a organizowane dla
wszystkich mieszkańców imprezy
stały się stałym elementem kalen-
darza.

Zanim zajęła dyrektorski gabinet
w szkole spędziła blisko 20 lat. Pra-
cę pedagogiczną w Maszkienicach
rozpoczęła w 1982 roku, ucząc głów-
nie przyrody. Dyrektorem została w
2002 roku, mając do dyspozycji szko-
łę wymagającą sporych nakładów,
by doprowadzić ją do obowiązują-
cych dzisiaj standardów.

Wyzwanie nie tylko podjęła, ale
mu podołała. Dowodów na to nie
brakuje. Z samorządowymi władza-
mi Gminy Dębno, rodzicami i miesz-
kańcami Maszkienic  potraf i ła
współpracować na tyle skutecznie,
że dzisiaj wszyscy mają z tego wiele

gielskiej wszedł już na stałe do ka-
lendarza konkursów gminnych. Z
jednej strony daje on szansę do pre-
zentacji artystycznych talentów, z
drugiej motywuje do podnoszenia
umiejętności językowych.

Jeśli pamiętać będziemy także o
współpracy z organizacjami działa-
jącymi na terenie Maszkienic, które
z reguły na wsparcie szkoły mogą li-
czyć, to o stylu pełnienia funkcji dy-
rektora przez Danutę Pierzgę będzie-
my wiedzieć już niemal wszystko.
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