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druga strona ¿ycia

Organizatorzy obchodów 75. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i 75.

rocznicy zbombardowania pociągu pod
Maszkienicami kontynuują to, co rozpo-
częli przed laty. Była Msza św. w kościele
parafialnym, składano kwiaty i zapalono
znicze. Był apel poległych, zagrała orkie-
stra dęta z Łysej Góry.  Oddając hołd ofia-
rom bombardowania pociągu pasażerskie-
go, najwyraźniej zdają sobie sprawę z tego,
że pamięć to jeden z najważniejszych ele-
mentów budujących naszą tożsamość. Żeby
wiedzieć kim jesteśmy, musimy pamiętać
o naszych najbliższych, o tym, skąd pocho-
dzimy, a także o tym, czego doświadczyli
nasi przodkowie.

Sołectwo Jastew reprezentowało Gmi-
nę Dębno na XVI Dożynkach Woje-

wództwa Małopolskiego w Osieku. Na wy-
różnienie zapracowało solidnie, bo w Gmin-
nym Konkursie Wieńca Dożynkowego
wieniec przygotowany przez mieszkańców
wsi Jastew zasłużył na pierwsze miejsce. Jako
zwycięzca w kategorii wieńca współczesnego
został wytypowany przez niezależne jury do
reprezentowania gminy na Dożynkach Wo-
jewódzkich. Delegacja z zadania wywiązała
się znakomicie, a wieniec przyciągał uwagę
wielu uczestników dożynek.

Producenci rolni, którzy spóźnili się z
podjęciem decyzji o niezbieraniu nie-

których owoców i warzyw, objętych po-
mocą finansowa z budżetu Unii Europej-
skiej w związku z embargiem rosyjskim.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
wskazany wcześniej termin jest nieprze-
kraczalny. W praktyce oznacza to, że pro-
ducenci, którzy powiadomili o zamiarze
niezbierania plonów po 3 września, nie
mogą liczyć na pomoc. Ich zgłoszenia nie
będą brane pod uwagę przez Komisję Eu-
ropejską, w konsekwencji żadna pomoc fi-
nansowa Unii za operacje wycofania z ryn-
ku zielonych zbiorów lub niezbierania plo-
nów w odniesieniu do tych powiadomień
nie zostanie przyznana.
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Gmina Dêbno zosta³o nominowana do
nagrody w plebiscycie „Ma³opolska.
Widaæ zmiany” organizowanym przez
województwo ma³opolskie. O tym, czy
zostanie laureatem plebiscytu zade-
cyduj¹ internauci w g³osowaniu inter-
netowym, które trwa do 30 wrzeœnia.

Na uwagę organizatorów zasłużył re-
alizowany na terenie gminy projekt „Po-
prawa jakości powietrza w Gminie Dębno
poprzez zmniejszenie chłonności energe-
tycznej obiektów użyteczności publicz-
nej”. W jego ramach przeprowadzono ter-
momodernizację kilku obiektów i wymia-
nę kotłowni węglowych na gazowe. W
budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Łysej Górze, Publicznego Przed-
szkolu w Porąbce Uszewskiej oraz Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie w
pełni wymieniona została instalacja cen-
tralnego ogrzewania. Budynki zostały
również docieplone. Ponadto w Łysej Gó-
rze i Porąbce Uszewskiej oraz w Zespole
Szkół w Sufczynie wymienione zostały
kotły grzewcze. Projekt, o wartości 1,2
mln zł, korzystnie wpłynął na środowi-
sko i został dofinansowany ze środków
unijnych kwotą 733 tys. zł.

Głosowanie w plebiscycie trwa na stro-
nie organizatora: www.fundusze.malopol-
ska.pl oraz www.malopolskawidaczmia-
ny.pl do dnia 30.09.2014r. Udział w plebi-
scycie może wziąć każdy, kto spełnia wy-
magania regulaminowe. Oddając głosy
można równocześnie wziąć udział w kon-
kursie z nagrodami.

(g)

Autorzy rankingu przestrzegają przed
nazbyt łatwą interpretacją znajdujących się
w rankingu informacji, pozwalającą trakto-
wać gminy z wyższymi wydatkami na admi-
nistrację jako z definicji rozrzutne i nie dba-
jące o budżet. – To często może być związane
z lepszą obsługą klientów i większą skutecz-
nością pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz –
tłumaczą zaznaczając, że wyciąganie tak da-
leko idących wniosków wymagałoby znacz-
nie bardziej szczegółowej analizy.

W przypadku Gminy Dębno niskie wydatki
na administrację udaje się łączyć z wysoką
jakością obsługi mieszkańców. Z przeprowa-
dzonego niedawno badania satysfakcji klien-
tów urzędu wynika, że jakość obsługi oce-
niają oni wysoko. Wysoką oceną uzyskała
gmina pod tym względem także w badaniach
prowadzonych przez instytucję zewnętrzną.

(g)

Gmina Dêbno nale¿y do najbar-
dziej oszczêdnych w kraju pod
wzglêdem wysokoœci wydatków
na administracjê – wynika z
raportu opublikowanego przez
bran¿owy dwutygodnik „Wspól-
nota” zajmuj¹cy siê problema-
tyk¹ samorz¹dow¹. W skali
kraju w kategorii gmin wiejskich
powy¿ej 10 tys. mieszkañców
Gmina Dêbno znalaz³a siê na 23
miejscu, a wœród gmin powiatu
brzeskiego zajê³a miejsce pierw-
sze.

Ranking przygotowywany jest nieprze-
rwanie od 2002 roku i obejmuje wszystkie
wydatki bieżące gmin w 2013 roku. Gmina
Dębno od początku plasuje się w nim wśród
samorządów najbardziej oszczędnych, nie
wypadając nigdy poza trzecią dziesiątkę w
swojej kategorii.

W tym roku z wydatkami wynoszącymi
211,72 zł na głowę mieszkańca znalazła się
na 23 miejscu w Polsce i na pierwszym miej-
scu w powiecie brzeskim, w którym na ad-
ministrację najwięcej (436,19 zł) wydaje
Gmina Borzęcin. W kraju w kategorii gmin
wiejskich najwięcej na administrację wyda-
ła w ubiegłym roku Gmina Lesznowola –
1034,46 zł.

Oszczêdna gmina

Wydatki gmin powiatu brzeskiego na ad-
ministracjê w 2013 roku (w przeliczeniu
na jednego mieszkañca)
Borzêcin ............................... 436,19 z³
Czchów.................................. 321,72 z³
Iwkowa .................................. 316,81 z³
Szczurowa ............................. 294,13 z³
Gnojnik .................................. 277,75 z³
Brzesko ................................ 248,07 z³
Dêbno ................................... 211,72 z³

Zag³osuj i wygraj!

Nominacja dla na
inwestycji z naszej gminy
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Ponad 8 mln z³ kosztowaæ
bêdzie budowa kanalizacji
obejmuj¹cej czêœæ Sufczyna i
£ysej Góry.  Gmina mo¿e sobie
pozwoliæ na realizacjê kosztow-
nej inwestycji, dziêki skutecz-
nym staraniom o dofinansowa-
nie z programu „Infrastruktura i
œrodowisko”.

Z tego źródła gmina uzyskała cztery i
pół miliona dotacji , która zostanie prze-
znaczona nie tylko na budowę kolejnego
odcinka kanalizacji, ale także na rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej.
Umowę w tej sprawie Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno, podpisał w sierpniu z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
w Krakowie.

Wiêkszoœæ w sieci
Koszty całkowite inwestycji, która obej-

mie część Sufczyna i Łysej Góry,  szacowa-
ne są według wartości kosztorysowej na
ponad 8 mln zł. Zgodnie z założeniami pro-

jektowymi do sieci kanalizacyjnej mają być
włączone kolejne 254 budynki, w których
mieszkają 1084 osoby. – Dzięki temu aglo-
meracja Dębno, w skład której wchodzą:
Sufczyn, Łysa Góra, Perła, Biadoliny Szla-
checkie, Dębno, Porąbka Uszewska, Jastew
i częściowo Doły, będzie skanalizowana w
82 procentach – podkreśla Wójt Grzegorz
Brach.

W ramach tej samej inwestycji wybudo-
wany zostanie także zbiornik uśredniający
dla oczyszczalni ścieków  w Woli Dębińskiej.
Zapewni on dopływ stałej ilości ścieków do
oczyszczalni, co ma istotne znacznie z
punktu widzenia dalszej poprawy jakości
jej pracy. Budowa sieci kanalizacyjnej ma
być zakończona we wrześniu 2015 roku, a
ostateczny termin rozliczenia dotacji wy-
znaczono na grudzień 2015 roku.

Skalę przedsięwzięcia dobrze ilustrują
dane statystyczne dotyczące tzw. aglome-
racji Dębno. Dzisiaj z sieci kanalizacyjnej
korzysta tu ponad 7,5 tys. osób, a po reali-
zacji inwestycji liczba ta wzrośnie do ponad
8,5 tys. mieszkańców.

Drugie Ÿród³o finansowania
Na tym inwestycje w rozbudowę sieci ka-

nalizacyjnej się nie skończą. Także w tym
roku rozpocznie się budowa sieci kanaliza-
cyjnej we wschodniej części Sufczyna. Dzię-
ki dofinansowaniu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich możliwa będzie budo-
wa 8 km sieci, do której planuje się podłą-
czenie 115 budynków. W tym przypadku
prace mają się zakończyć w czerwcu 2015
roku.

Na kanalizację mogą też liczyć mieszkań-
cy Biadolin Szlacheckich, Perły i Sufczyna
Dolnego. Dokumentacja na budowę sieci w
tych sołectwach jest już gotowa i gmina
czeka teraz na uprawomocnienie decyzji na
budowę. Prace ruszą, gdy będzie możliwa
zablokowana wskutek skargi jednego z
mieszkańców rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Maszkienicach. Spór w tej sprawie
gmina wygrała przed sądem i wkrótce ostat-
nie przeszkody, stojące na drodze do reali-
zacji inwestycji będącej warunkiem budo-
wy kolejnych odcinków kanalizacji, powin-
ny zostać pokonane.

Atrakcyjnie i bez kar
Duże zaangażowanie gminy w budowę

sieci kanalizacyjnej to z jednej strony sty-
mulowanie rozwoju, z drugiej odpowiedź
na wymagania unijne. - Mieszkańcy bu-
dujący domy na terenie naszej gminy py-
tają o sieć kanalizacyjną i tam najczę-
ściej wybierają miejsca na budowę domu.
Kanalizacja podnosi także atrakcyjność
turystyczną, zwłaszcza tych sołectw,
które stawiają na agroturystykę – przy-
pomina wójt Grzegorz Brach. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że budując
kanalizację, unika się kar, jakie będą na-
kładane na gminy nie realizujące zało-
żeń aglomeracji.  Gminy, które do 2015
nie będą miały sieci kanalizacyjnej, będą
ponosiły wysokie kary za korzystanie ze
środowiska i w dalszym ciągu będą zobo-
wiązane do wybudowania sieci kanaliza-
cyjnej.

(gp)

Kanalizacyjne
przyspieszenie

cja repliki Groty NMP z Lourdes w Porąbce
Uszewskiej, a także remont Domu Ludo-
wego w Biadolinach Szlacheckich. – Zakres
realizowanych przedsięwzięć to najlepszy
dowód, że przystąpienie gminy do LGD było
bardzo dobrą decyzją. Dzięki temu udało się
zrealizować przedsięwzięcia, na które bez
funduszy unijnych nie byłoby nas stać – ko-
mentuje Marian Kurek.

W sumie w ramach „Małych projektów”
pozyskano 530 tys. zł, na przedsięwzięcia w
ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”
przeznaczono blisko 1,3 mln zł, a na wspar-
cie dla przedsiębiorców wydano 150 tys. zł.

(g)

nagrobny Chodackiego, figurę św. Kingi, 
figurę Chrystusa Frasobliwego, pomnik
nagrobny Fr. Gale, figurę przydrożną w
Łoniowej) czy  remont pokrycia dachu na
kościele w Dębnie (wymiana gontów nad
dzwonnicą i remont sygnaturki na koście-
le). Dofinansowanie wykorzystano także
na budowę placów zabaw w Porąbce
Uszewskiej i w Perle, budowę parkingów,
pielęgnację zieleni przy kościele w Dęb-
nie, wydanie przewodnika turystycznego
„Gmina Dębno i okolice” czy utworzenie
„Skweru katyńskiego” w Sufczynie.

W trakcie realizacji jest natomiast reno-
wacja elewacji kościoła w Dębnie, rozbudo-
wa remizy w Porąbce Uszewskiej, renowa-

Blisko 2 mln z³otych trafi³y do Gminy
Dêbno na realizacjê projektów finanso-
wanych z funduszy unijnych bêd¹cych
w dyspozycji Lokalnej Grupy Dzia³ania
Kwartet na Przedgórzu. – Dziêki temu
w krótkim czasie zrealizowano kilkadzie-
si¹t projektów s³u¿¹cych mieszkañcom
gminy – podkreœla Marian Kurek, Sekre-
tarz Gminy.

Po pieniądze z tego źródła sięgnęły na
terenie gminy zarówno organizacje poza-
rządowe, parafie, jak i  sama Gmina Dęb-
no. Wśród zrealizowanych przedsięwzięć
znalazły się prace konserwatorskie takie
jak, renowacja zabytkowych figur (pomnik

Dostaliœmy dwa miliony
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Tegoroczne lato pod wzglêdem
inwestycji drogowych w Gminie
Dêbno mo¿na uznaæ za udane.
Wakacyjne plany zrealizowano w
100 procentach, a we wrzeœniu
finalizowanych bêdzie kolejnych
kilka inwestycji, wœród których
znajduje siê tak¿e najwiêksze
przedsiêwziêcie realizowane
wspólnie z powiatem brzeskim:
modernizacja drogi powiatowej
Dêbno – Melsztyn.

Wśród zakończonych prac jest kilka
mniejszych inwestycji takich jak remonty
niewielkich odcinków dróg w Niedźwiedzy
(90m), w Maszkienicach, gdzie wybudowa-
no tzw. mijankę oraz w Dębnie koło parkin-
gu (30 m). W sumie wydano na to ponad 30
tys. zł.

W trakcie budowy jest natomiast kilka
innych odcinków dróg. W Niedźwiedzy mo-
dernizowany jest odcinek o długości 120
metrów, w Dębnie koło bloków prowadzone
są prace na odcinku 130 m, w Łysej Górze
remont obejmuje drogę  „Na sady” (120 m),
a w Dołach nowa nawierzchnia położona
zostanie na odcinku 120 m. Najtańsza z ofert
złożonych w przetargu na wykonanie tych
inwestycji opiewała na blisko 130 tys. zł.
Prace mają być sfinalizowane do końca wrze-
śnia, a koszty z nimi związane gmina pokry-
je w całości z własnego budżetu.

W podobnym terminie ma być także wy-
budowana droga żwirowa w Dołach o dłu-

gości 1200 metrów. Prace kosztować będą
130 tys. zł, a koszty w połowie pokryją
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz
budżet gminy.

W trakcie realizacji jest największa inwe-
stycja drogowa prowadzona obecnie na te-
renie Gminy Dębno, obejmująca moderni-
zację drogi i budowę chodników na drodze
powiatowej Dębno – Melsztyn. Jej wyko-
nawcą jest wprawdzie powiat brzeski, ale
Gmina Dębno współfinansuje inwestycję
kwotą 950 tys. zł. Termin zakończenia ro-
bót wyznaczono w tym przypadku na ko-
niec września tego roku.

W ramach poprawy warunków komuni-
kacyjnych i bezpieczeństwa drogowego na
terenie gminy wybudowano także nowe
oświetlenie przy dwóch odcinkach dróg: Dęb-
no – Dębczak oraz Sufczyn Górny. We wrze-
śniu planowana jest budowa oświetlenia przy
drodze „Na Rogal”  w Porąbce Uszewskiej.
W sumie na ten cel wydanych zostanie pra-
wie 38 tys. zł.

Wszystko wskazuje na to, że plany na
tę kadencję zakładające budowę około 30
km dróg na terenie gminy zostaną wyko-
nane. Dotychczas w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat wybudowano około 100 km
dróg asfaltowych i 30 km dróg żwirowych.
Szacując na podstawie zgłaszanych wnio-
sków przez poszczególne sołectwa do
wybudowania na terenie gminy pozostaje
aktualnie jeszcze około 30 km dróg. W
dużej mierze jest to związane z rozbudo-
wywaniem się sołectw. - Systematycznie

uzbroić w cierpliwość. Realny wydaje się ter-
min październikowy. Większość robót zo-
stała już sfinalizowana. Są okna, drzwi,
wszelkie niezbędne instalacje, a pomieszcze-
nia są wymalowane, wszędzie położono pod-
łogi. Pozostaje już tylko wyposażenie sal
dydaktycznych oraz szatni. W dalszym cią-
gu trwają natomiast prace przy wejściu do
nowej części budynku.

Przypomnijmy, że koszt wykonywanych
prac przekroczy 209 tys. zł.

(g)

Najprawdopodobniej na Dzieñ Edukacji
Narodowej, czyli w po³owie paŸdzierni-
ka, nowe pomieszczenia budynku Zespó³
Szkó³ w Sufczynie powinny byæ oddane
do dyspozycji uczniów i nauczycieli. W
chwili oddawania tego numeru do druku
wiêkszoœæ prac by³a ju¿ zakoñczona.

Firma wykonująca prace ma lekki poślizg.
Pierwotnie zakładano, że uczniowie skorzy-
stają z dobudowanej części obiektu już od 1
września. Prace wykończeniowe zajęły jed-
nak więcej czasu niż zakładano i trzeba się

pojawiają się nowe potrzeby w związku z
tym, że powstają nowe osiedla mieszka-
niowe w sołectwach - podkreśla Antoni
Brachucy, zastępca wójta Gminy Dębno.

(g)

Coraz wiêcej dobrych dróg

Najmiększą inwestycją jest modernizacja
drogi Dębno – Melsztyn.

Finisz prac w Sufczynie

Wnętrze jednej z sal.

     Nowa część budynku
     z zewnątrz.
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Zap³onê³y znicze
Przy obelisku, na którym umieszczono

nazwiska członków załogi liberatora ze-
strzelonego nad Łysą Górą podczas powro-
tu po dokonaniu zrzutu dla powstańców war-
szawskich, zapalono znicze i złożono kwia-
ty. Okoliczności, w jakich doszło do tragedii
przypominał po raz kolejny Kazimierz
Mleczko, 86-letni mieszkaniec Łysej Góry,
który jako pierwszy dotarł do zestrzelone-
go samolotu. – O, tutaj leżał silnik, a tam
było skrzydło – pokazywał, dodając, że wszy-
scy członkowie załogi zginęli. Początkowo
jednego z nich pochowano na miejscu, a po-
zostałych na cmentarzu w Łysej Górze. Po
ekshumacji, do której doszło po latach, po-
grzebano ich na cmentarzu rakowickim w
Krakowie.

Trudna pamiêæ
Gospodarze reprezentowani m.in. przez

sołtysa Romana Sachę objaśniali południo-
woafrykańskim gościom, że kultywowanie
pamięci o poległych w Łysej Górze przez dłu-
gi czas nie było możliwe ze względów poli-
tycznych. Komunistyczna władza z polskiej
historii chciała wymazać Powstanie War-
szawskie i wszelkie wydarzenia z nim zwią-
zane. Dlatego też pierwszą Mszę św. w in-
tencji poległych odprawiono na miejscu tra-
gedii w latach 70. z inicjatywy ówczesnego
proboszcza parafii ks. Czesława Janigi. Te-
raz Msze św. upamiętniające ofiary tragicz-

Kilkudziesiêcioosobowa grupa
obywateli Republiki Po³udniowej
Afryki odwiedzi³a pod koniec
lipca £ys¹ Górê. Goœcie z³o¿yli
kwiaty i zapalili znicze pod
obeliskiem upamiêtniaj¹cym
œmieræ cz³onków za³ogi liberatora
zestrzelonego nad £ys¹ Gór¹
przez Niemców w sierpniu 1944
roku. – Dziêkujemy za opiekê
nad tym miejscem – podkreœlali.

Wizyta nie była przypadkowa. Wycieczkę
zorganizowała mająca swoją siedzibę w Jo-
hannesburgu organizacja, której głównym
celem jest pielęgnowanie pamięci o żołnie-
rzach z RPA, którzy zginęli podczas II woj-
ny światowej, niosąc pomoc m.in. walczą-
cym w Powstaniu Warszawskim. – Powsta-
ła zaraz po wojnie i od tamtej pory zajmuje
się gromadzeniem dowodów pamięci o żoł-
nierzach, którzy oddali życie na terenie Eu-
ropy – tłumaczył nam Andrzej Romanow-
ski, prezes organizacji, który w latach 70.
wyemigrował z Polski do RPA.

Genera³ w £ysej Górze
W lipcu przyjechał do Polski wraz z człon-

kami rodzin pilotów,  którzy oddali życie w
różnych częściach Europy, lecąc z pomocą
walczącym w Warszawie. Cała grupa do
Łysej Góry przyjechała w poniedziałek, 28
lipca. Samochodami około g. 10 dojechała
leśną drogą na polanę, gdzie przed kilku-
dziesięcioma laty spadł zestrzelony przez
Niemców liberator. – Mój wujek zginął na
terenie Rumunii. Nie zdążył wziąć udziału
w locie do Warszawy – mówiła jedna z uczest-
niczek wyprawy. Ktoś inny wspominał dziad-
ka, którego samolot został zestrzelony na
terenie Bułgarii. Jeszcze inni mówili o krew-
nym, który oddał życie na terenie Włoch.
Wśród uczestników spotkania byli m.in.:
emerytowany generał Carlos Gaggiani (były
dowódca sił powietrznych RPA), a także dwaj
synowie generała Jamesa Durranta - jedne-
go z dowódców RAF. Wszyscy skrupulatnie
dokumentowali miejsce tragedii, fotografu-
jąc okolicę, tablicę informacyjną i symbolicz-
ne miejsce pamięci.

Podziêkowania z Afryki

Goście z RPA  zapalili znicze i złożyli kwiaty przy obelisku.

nego lotu odprawiane są regularnie w rocz-
nicę tamtego wydarzenia.

Wiedza o powstaniu
Wspomnienia sprzed lat okazały się dla

niektórych uczestników spotkania na tyle
ważnym przeżyciem, że w wielu oczach po-
jawiły się łzy wzruszenia. Indywidualnie
dziękowano Kazimierzowi Mleczce za pa-
mięć o poległych i opiekę nad miejscem
śmierci żołnierzy. W trakcie rozmów oka-
zało się, że goście z RPA wybierali się do
Warszawy na obchody kolejnej rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego. Niektó-
rzy z nich mieli o tragicznym zrywie Pola-
ków bardzo szczegółową wiedzę. – Jestem
historykiem, przygotowywałem także film
dokumentalny o lotach z pomocą dla po-
wstańców – wyjaśniał nam jeden z gości przy-
znając, że generalnie w RPA wiedza o Po-
wstaniu Warszawskim jest jednak nikła.

Gospodarze obiecali przekazanie fragmen-
tów samolotu na rzecz muzeum w Johan-
nesburgu, które gromadzi pamiątki doku-
mentające czyny żołnierzy z RPA niosących
pomoc walczącym w Europie. – Większość
pozostałości samolotu trafiła do Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, ale mamy
jeszcze fragmenty,  które możemy przeka-
zać nawet dzisiaj – zadeklarował sołtys Ro-
man Sacha i słowa dotrzymał. Jeszcze tego
samego dnia wręczył gościom łuski po amu-
nicji do działka pokładowego, a także część
samego działka.

 (gp)

Andrzej Roma-
nowski (pierwszy z
lewej) tłumaczy na
język angielski
relację Kazimierza
Mleczki (drugi z
lewej).

Za pamięć o poległych dziękowano
Kazimierzowi Mleczce.
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Koszty z tym związane to 436 tys. zł, ale
z budżetu Gminy Dębno pokryta zostanie
część kosztów, bo 100 tys. zł dofinansowa-
nia gmina pozyskała z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, a swój wkład ma także
Rada Rodziców.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem
obiekt ma być gotowy najdalej do końca paź-
dziernika. Sądząc z postępu prac, termin ten
powinien zostać dotrzymany. Na przełomie
sierpnia i września teren był już nie tylko
wyrównany, ale przygotowano również pod-
budowę pod nawierzchnię płyty boiska. Ma-
teriały do jej wykonania mają być bezpiecz-
ne dla użytkowników i odporne na działanie
warunków atmosferycznych.

(g)

Trwaj¹ prace przy budowie kompleksu
boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Maszkienicach. Nowe obiekty
sportowe budowane s¹ na dzia³ce przy
sali gimnastycznej i wygl¹da na to, ¿e
jeszcze tej jesieni uczniowie bêd¹ mogli
z nich skorzystaæ.

Przypomnijmy, że zaprojektowano tam
dwa boiska. Jedno z nich o wymiarach 42 m
na 22 m o  nawierzchni poliuretanowej  słu-
żyć będzie do gry w piłkę ręczną, koszyków-
kę oraz w tenisa.

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.

robót to koniec listopada, ale wszystko wska-
zuje na to, że prace sfinalizowane zostaną
wcześniej i już na początku października pod-
czas odpustu, nabożeństwa odprawiane będą
w wyremontowanej grocie.

(p)

dem, dzięki któremu w Internecie będzie
można obejrzeć materiały filmowe dotyczą-
ce tego miejsca.

Koszt całkowity prac zamknie się w grani-
cach 36 tys. zł, a dofinansowanie sięgnie kwo-
ty 25 tys. zł. Planowany termin zakończenia

Jeszcze w tym roku znajduj¹ca siê w
Por¹bce Uszewskiej replika Groty NMP
z Lourdes doczeka siê odnowy i reno-
wacji. Prace zostan¹ sfinansowane w
ramach tzw. ma³ych projektów realizo-
wanych z funduszy Lokalnej Grupy Dzia-
³ania „Kwartet na Przedgórzu”, której
Gmina Dêbno jest jednym z cz³onków.

Umowa w tej sprawie została podpisana
w trakcie wakacji, a niedługo potem roboty
ruszyły pełną parą. Prace obejmują konser-
wację wnętrza zabytkowej  groty. Odnowio-
ne zostanie sklepienie oraz ściany. – Ostat-
ni raz renowacja groty odbywała się ponad
dziesięć lat temu i teraz konieczne są kolej-
ne zabiegi konserwacyjne. Grota jest zbu-
dowana z piaskowca, który wymaga syste-
matycznej pielęgnacji, bo wraz z upływem
czasu pojawiają się pęknięcia, a kamień się
wykrusza – podkreśla ks. Józef Golonka,
proboszcz parafii w Porąbce Uszewskiej.

Przy grocie postawiona zostanie także
tablica z opisem zabytków zlokalizowanych
na terenie Porąbki Uszewskiej oraz fotoko-

Renowacja groty w Por¹bce Uszewskiej

W Maszkienicach trwa budowa boisk

K
om

en
tu

je
 d

la
 n

as Danuta Pierzga, dyrektor
Szkoła Podstawowa w Maszkienicach
do tej pory nie posiadała boiska
sportowego, a jedynie wyasfaltowany
plac przy sali gimnastycznej, na którym
w razie potrzeby odbywały się zajęcia
wychowania fizycznego. Marzenia o
posiadaniu kompleksu boisk sporto-
wych zrodziły się tuż po oddaniu nowo
wybudowanej sali gimnastycznej. Od
tej pory Rada Rodziców systematycznie
gromadziła środki finansowe, które
przekazane na rachunek gminy,
stanowiły znaczny udział w sfinanso-
waniu projektu technicznego boiska.
Oddanie do użytku kompleksu sporto-
wego pozwoli nie tylko na profesjonal-
ne prowadzenie zajęć wychowania
fizycznego, ale umożliwi uatrakcyjnie-
nie spędzania czasu młodzieży pozasz-
kolnej oraz mieszkańcom wsi.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczno-
ści finansowe i obszarowe (projekt
dostosowany do powierzchni działki),
oddanie boisk w takim zakresie będzie z
pewnością spełnieniem oczekiwań
społeczności szkolnej i lokalnej.
Jesteśmy dumni, że w tym dużym i
ważnym przedsięwzięciu mamy swój
udział, tą może małą w porównaniu z
całą inwestycją, ale własną i pierwszą
„cegiełkę”.
Dziękujemy władzom gminy i rodzi-
com za uwzględnienie i realizację tego
przedsięwzięcia.
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Kapliczka
do renowacji
Kamienna kapliczka w £ysej Górze zo-
stanie poddana pracom konserwator-
skim. Planowany termin ich zakoñcze-
nia to koniec paŸdziernika tego roku.

Kapliczka z przedstawieniem „Ecce
Homo” z 1870 roku znajduje się na terenie
przy kościele w Łysej Górze. Jest już w na
tyle złym stanie technicznym, że konser-
wacja jest konieczna. O dotację na sfinanso-
wanie specjalistycznych prac postarała się
Gmina Dębno, a pozostałą kwotę wyłoży
parafia.

Projekt prac zatwierdzony został przez
tarnowską delegaturę Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Krakowie. Obejmą
one m.in.: oczyszczenie kapliczki z mchów i
porostów, usunięcie patyny i rdzawych za-
cieków, impregnację całości preparatem
wzmacniającym strukturę kamienia i uzu-
pełnienie ubytków architektonicznych.

(g)

Miasteczko rowerowe w Dêbnie
okazuje siê strza³em w dziesi¹tkê.
Jeszcze przed oficjalnym odda-
niem go do u¿ytku sta³o siê
jednym z ulubionych miejscem
zabaw i spotkañ w szczególnoœci
m³odszego pokolenia mieszkañ-
ców.

Początkowo niemrawo prowadzone prace,
z czasem nabrały tempa i – w efekcie – udało
się zakończyć inwestycje znacznie przed pla-
nowanym na październik terminem. Nadzo-
rujący inwestycję urzędnicy mogli dokonać
odbioru technicznego już 8 sierpnia. Ponie-
waż zastrzeżeń nie było, to w praktyce ozna-
czało to zakończenie prac przy tej inwesty-
cji.

Obiekt znajdujący się przy wybudowanym
niedawno parkingu składa się z alejek rowe-
rowych, przy których ustawione są znaki dro-
gowe. W efekcie korzystający z placu mogą
łączyć przyjemne z pożytecznym, ucząc się
w praktyce przepisów ruchu drogowego. Przy
placu ustawiono też ławki ze stolikami, przy
których usiąść mogą np. opiekunowie dzieci.

Plac przed Urzêdem Gminy
nabiera ju¿ coraz wyraŸniej-
szych kszta³tów. Z koñcem
pierwszej dekady wrzeœnia

widoczne ju¿ by³y alejki i
tereny zielone. Niemal

gotowe by³y tak¿e nowe
miejsce parkingowe.

Wszystko wskazuje na to,
¿e jeszcze tej jesieni prace

zostan¹ zakoñczone.

Miasteczko zabawy
i edukacji

Grzegorz Gurgul,
radny Rady Gminy w Dêbnie, policjant
Miasteczko zostało wykonane zgodnie z na-
szymi zaleceniami. Cieszę się, że w pobliżu
jest plac zabaw, bo w połączeniu z miastecz-
kiem tworzy to świetne miejsce spotkań. Sam
byłem tam już wielokrotnie. Od chwili za-
kończenia prac codziennie widuję tam dzieci,
a w weekendy jest tam zwykle spora grupa
ludzi. Może w przyszłości uda się jeszcze
oświetlić miasteczko i zainstalować monito-
ring. Jestem przekonany, że miasteczko po-
przez zabawę będzie także pełnić rolę eduka-
cyjną. Dzisiaj ofiarami wypadków drogowych
padają bardzo często rowerzyści i w tym kon-
tekście znajomość zasad bezpieczeństwa ru-
chu drogowego od najmłodszych lat wydaje
się rzeczą bardzo ważną.

Na tej samej działce ulokowano także niedu-
ży plac zabaw z ogrodzeniem chroniącym ba-
wiące się na placu dzieci przed przypadko-
wym zderzeniem z rowerzystą.  Teren wy-
posażono również w stojaki na rowery.

Dodatkową zaleta miasteczka jest jego lo-
kalizacja. Obiekt położony jest w sąsiedztwie
kościoła parafialnego, szkoły i kompleksu
boisk „Orlik”. W dni świąteczne można tu
spędzić czas w rodzinnym gronie. Z kolei prze-
mieszczanie się pomiędzy „Orlikiem” a mia-
steczkiem nie wymaga przechodzenia przez
drogę, co ma zasadnicze znacznie dla bezpie-
czeństwa bawiących się dzieci.

Miasteczko służyć będzie nie tylko miesz-
kańcom Dębna, ale także dzieciom z innych
sołectw. Zaprojektowano je zgodnie z suge-
stiami policji tak, by mogło pełnić role eduka-
cyjną, przygotowując np. do egzaminu na
kartę rowerową. Bardzo dobrze nadaje się
także jako miejsce prowadzenia zajęc z edu-
kacji dla bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że inwestycja kosztowała
nieco ponad 234 tys. zł, ale gmina pokryła
tylko część kosztów. Pozostałe sfinansowa-
no w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi”
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(g)
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Wsparcie dla
„Por¹bcoków”
Organizacjê warsztatów, zakup strojów
regionalnych oraz wystêp estradowy za-
k³ada projekt przygotowany przez Sto-
warzyszenie „Dêbowe Wrota”, który
uzyska³ dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozwoli
ono pokryæ 80 procent kosztów ca³ko-
witych przedsiêwziêcia, które przekrocz¹
40 tys. z³.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o wspar-
cie finansowe jeszcze w listopadzie ubr.r. za
pośrednictwem Stowarzyszenia „Kwartet
na Przedgórzu”. Oceniono go na tyle wyso-
ko, że został przyjęty do dofinansowania. W
ramach projektu zorganizowane zostaną
nieodpłatne warsztaty taneczne prowadzo-
ne przez profesjonalnego choreografa, któ-
rych efektem ma być przygotowanie człon-
ków zespołu regionalnego do występów es-
tradowych. Wsparcie przeznaczone zosta-
nie ponadto na zakup strojów regionalnych
wykorzystywanych podczas występów sce-
nicznych oraz prezentację spektaklu w wy-
konaniu zespołu „Porąbcoki”, w którym
obok tańca i śpiewu, będą także elementy
zwyczajów i obrzędów ludowych.

(g)

Zespół „Porąbcoki” swoje umiejętności
prezentował podczas Dożynek Gminnych
w Woli Dębińskiej.

Zakoñczy³y siê prace przy rozbu-
dowie remizy w Por¹bce Uszew-
skiej. – Dla stra¿aków to bardzo
dobra wiadomoœæ, bo po latach
oczekiwania uda³o siê osi¹gn¹æ
cel - podkreœla Antoni Brachucy,
zastêpca Wójta Gminy Dêbno,
który jest cz³onkiem OSP w
Por¹bce Uszewskiej.

Dzięki rozbudowie powierzchnia obiek-
tu znacznie się powiększyła. Na dole znaj-
duje się obszerne pomieszczenie z sanita-
riatami, także dla osób niepełnospraw-
nych, które może być wykorzystane np.
na działalność gospodarczą. Na piętrze do
dyspozycji jest duża sala oraz pomieszcze-
nie biurowe, a także kuchnia wraz z za-
pleczem. Duże poddasze będzie mogło być
wykorzystane w przyszłości, bo wyposa-
żono je we wszelkie konieczne instalacje.
Na razie pozostawiono je w stanie suro-

Prace przy rozbudowie obiektu zakończyły się na przełomie sierpnia i września.

wym. W ramach remontu dofinansowa-
nego z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wymieniono także blachę pokrywa-
jącą dach.

W dalszym ciągu prowadzone są prace
wykończeniowe, które własnymi siłami wy-
konują członkowie straży. Modernizowana
jest zwłaszcza kuchnia wraz z zapleczem.
Wydatków wymagać będzie także wyposa-
żenie obiektu, z którego obok strażaków
korzystać będą również organizacje agrotu-
rystyczne oraz zespół „Porąbcoki”.

Do pełni szczęścia potrzebny jest jesz-
cze remont starej części budynku, która
wymaga przede wszystkim odnowienia
elewacji. Konieczna wydaje się także mo-
dernizacja placu przed remizą. Istnieje
szansa, że nastąpi to w roku przyszłym,
kiedy to gmina będzie mogła ponownie
ubiegać się o dofinansowanie np. z pro-
gramu „Małopolskie remizy”.

(p)

Wiêksza remiza
w Por¹bce

zestaw zabawowy „orlik”, Rada Rodziców
sfinansuje zakup kilku ławek, będą kosze
na śmieci oraz regulamin korzystania z
placu. Pozostałe elementy będą monto-
wane w dalszej kolejności, planowane jest
także ogrodzenie placu.

Prace wykona wyłoniona w postępowa-
niu przetargowym firma z Biadolin Szla-
checkich.

Przypomnijmy, że plac zabaw w Woli
Dębińskiej będzie kolejnym tego typu
obiektem na terenie gminy. Wcześniej
place zabaw urządzono w Jaworsku, Po-
rąbce Uszewskiej, Perle oraz w Dębnie.

(p)

Jeszcze we wrzeœniu przy budynku Ze-
spo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej wybudo-
wany zostanie plac zabaw. To efekt
wspó³pracy Gminy Dêbno, Rady Rodzi-
ców szko³y oraz Rady So³eckiej.

Projekt zakłada uruchomienie placu z licz-
nymi urządzeniami, które zamontowane zo-
staną na placu od frontowej strony budynku.
– Spośród trzech możliwych lokalizacji wybra-
liśmy właśnie to miejsce jako najwygodniejsze
zarówno dla uczniów szkoły jak i dla osób spo-
za szkoły, bo plac będzie ogólnodostępny – tłu-
maczy Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

W pierwszej fazie kosztem blisko 23 tys.
zł na placu zamontowany zostanie duży

Zabawa przed szko³¹
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Gdzie
wybieramy
Podobnie jak w ca³ym kraju tak¿e w Gmi-
nie Dêbno 16 listopada wybieraæ bêdzie-
my Wójta Gminy Dêbno oraz radnych
Rady Gminy Dêbno. Swoje g³osy odda-
my tak¿e na kandydatów na radnych
Rady Powiatu i radnych Sejmiku Woje-
wództwa Ma³opolskiego. W wyborach
do Rady Gminy Dêbno kandydatów wy-
bieraæ bêdziemy w 15 okrêgach, a w
ka¿dym z nich do zdobycia bêdzie 1
mandat. Granice okrêgów wyborczych
ustali³a Rada Gminy Dêbno podejmuj¹c
w tej sprawie uchwa³ê.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w
pierwszej kolejności okręgi powinny być two-
rzone na bazie istniejących sołectw. W przy-
padku Gminy Dębno, w której liczba sołectw
jest mniejsza od liczby mandatów, w niektó-
rych przypadkach konieczne było łącznie i
podział sołectw tak, by wszędzie zachowa-

na była tzw. jed-
nolita norma
przedstawi-
c i e l s t w a .
Upraszcza-
jąc nieco
można po-

wiedzieć, że
chodzi o
ustale-
nie gra-
n i c
okręgów

w ten spo-
sób, by na je-
den mandat

przypada-
ła po-
równy-

walna licz-
ba mieszkań-

ców.
W efekcie decyzji

Rady Gminy utworzono 15 jednomandato-
wych okręgów wyborczych. Na dwa jedno-
mandatowe okręgi wyborcze podzielono:
Maszkienice, Dębno i Sufczyn. Jeden okręg
utworzono w części Woli Dębińskiej, pozo-
stałą część tego sołectwa połączono z Ja-
stwią. Jeden okręg tworzą ponadto Biadoli-
ny Szlacheckie i Perła, część Łysej Góry
połączono z Jaworskiem, a pozostała
część Łysej Góry stanowi osobny okręg.
Porąbka Uszewska, Niedźwiedza, Doły i
Łoniowa tworzą oddzielne okręgi.

WYBORY SAMORZ¥DOWE  16 listopada 2014 r.
Ju¿ 16 listopada odbêd¹ siê kolejne wybory samorz¹dowe, w których w ca³ym kraju wybieraæ bêdziemy wójtów, burmistrzów
i prezydentów oraz radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Na ³amach „¯ycia Gminy Dêbno” o tym
wydarzeniu bêdziemy informowaæ szeroko, podaj¹c informacje pozwalaj¹ce uzyskaæ mo¿liwie szerok¹ i szczegó³ow¹ wiedzê na
temat organizacyjno-technicznej strony g³osowania oraz kandydatów i komitetów ubiegaj¹cych siê o g³osy mieszkañców. W
tym numerze podajemy granice okrêgów wyborczych, informacje o lokalnych komitetach wyborczych oraz kalendarz wyborczy.
W kolejnym numerze, który uka¿e siê w okolicach 10 listopada, znajd¹ siê m.in.: listy kandydatów. Osoby ubiegaj¹ce siê o
stanowiska Wójta Gminy Dêbno poprosimy o odpowiedŸ na wyborcz¹ ankietê „¯ycia Gminy Dêbno”.

Piêæ lokalnych komitetów wybor-
czych, które ubiegaæ siê bêd¹ o
g³osy mieszkañców podczas
listopadowych wyborów samo-
rz¹dowych,  zarejestrowano w
wyznaczonym terminie na terenie
Gminy Dêbno.

Jako pierwszy formalności załatwił Komi-
tet Wyborczy Stowarzyszenia „Dębowe
Wrota”, którego pełnomocnikiem wyborczym
jest Józef Kluska, a pełnomocnikiem finan-
sowym Barbara Pałucka. Potem w delegatu-
rze Krajowego Biura Wyborczego pojawiły
się kolejne komitety: Komitet Wyborczy

Piêæ lokalnych
komitetów wyborczych

Wyborców Łysa Góra (pełnomocnik Magda-
lena Barbara Matura), Komitet Wyborczy
Wyborców Samorządna Gmina (pełnomoc-
nik Robert Leszek Powroźnik), Komitet
Wyborczy Wyborców Grzegorza Gurgula (peł-
nomocnik Agnieszka Jadwiga Kawa).

Zarejestrowano także Komitet Wyborczy
Wyborców Grzegorza Bracha, na czele któ-
rego stoi dr Piotr Marecik, a rolę pełnomoc-
nika komitetu pełni Józef Sadłoń.

W wyborach swoje listy kandydatów wy-
stawiać będą mogły także partie polityczne,
które zarejestrowały komitety wyborcze.

(p)

do dnia 7 paŸdziernika 2014 r. do godz. 2400
– zg³aszanie ter ytorialnym komisjom wybor-
czym list kandydatów na radnych, odrêbnie dla
ka¿dego okrêgu wyborczego dla wyborów do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i
rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 17 paŸdziernika 2014 r. do godz.
24.00
– podanie do publicznej wiadomoœci, w formie
obwieszczenia, informacji o numerach i grani-
cach obwodów g³osowania oraz siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych, w tym o siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych w³aœci-
wych dla g³osowania korespondencyjnego i o
lokalach przystosowanych do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych,
– zg³aszanie kandydatów na cz³onków obwodo-
wych komisji wyborczych,
– zg³aszanie gminnym komisjom wyborczym
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast

do dnia 27 paŸdziernika 2014 r.
– rozplakatowanie obwieszczeñ:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zareje-
strowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestro-
wanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada
2014 r. do godz. 24.00
– nieodp³atne rozpowszechnianie przygotowa-

nych przez komitety wyborcze audycji wybor-
czych w programach publicznych nadawców ra-
diowych i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r.
– sk³adanie wniosków o sporz¹dzenie aktu pe³-
nomocnictwa do g³osowania

do dnia 11 listopada 2014 r.
– sk³adanie przez wyborców wniosków o dopi-
sanie ich do spisu wyborców w wybranym obwo-
dzie g³osowania na obszarze gminy w³aœciwej
ze wzglêdu na miejsce ich sta³ego zamieszka-
nia

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00
– zakoñczenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.
– przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych
komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00–21.00
– g³osowanie

Wa¿niejsze daty
wyborcze
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Zwierzyniec na do¿ynkach

Wyniki konkursu
wieñca do¿ynkowego

KATEGORIA WIEÑCA TRADYCYJNEGO
I miejsce i nagroda finansowa w wysokoœci po

500 z³otych ka¿da:
- delegacji wieñcowej z DÊBNA
- delegacji wieñcowej z DO£ÓW
- delegacji wieñcowej z POR¥BKI USZEWSKIEJ
II miejsce i nagroda finansowa w wysokoœci

po 300 z³otych ka¿da:
- delegacji wieñcowej z JAWORSKA
- delegacji wieñcowej z £YSEJ GÓRY
- delegacji wieñcowej z SUFCZYNA
III miejsce i nagroda finansowa w wysokoœci

po 250 z³otych ka¿da:
- delegacji wieñcowej z BIADOLIN SZLACHEC-

KICH
- delegacji wieñcowej z £ONIOWEJ
- delegacji wieñcowej z WOLI DÊBIÑSKIEJ

KATEGORIA WIEÑCA WSPÓ£CZESNEGO
I miejsce i nagroda finansowa w wysokoœci po

450 z³otych ka¿da:
- delegacji wieñcowej z JASTWI
III miejsce i nagroda finansowa w wysokoœci

po 200 z³otych ka¿da:
- delegacji wieñcowej z MASZKIENIC
- delegacji wieñcowej z NIEDZWIEDZY

T³umy mieszkañców uczestniczy-
³y w gminnych do¿ynkach w Woli
Dêbiñskiej. Po raz pierwszy
przygotowano wystawê zwierz¹t
hodowlanych, która – jak siê
okaza³o – by³a najwiêksz¹
atrakcj¹ dla dzieci.

Na boisku przy szkole w Woli Dębińskiej
tłum gęstniał z godziny na godzinę. Zbiera-
jące się przed południem chmury przegonił
wiatr i organizatorzy mogli odetchnąć z ulgą.
– Pogodę mieliśmy zamówioną od dawna –
żartował Włodzimierz Gurgul, dyrektor
Dębińskiego Centrum Kultury. Odetchnęli
też uczestnicy grup wieńcowych, bo efekty
trwającej czasem kilka tygodni pracy warto
pokazać jak największej liczbie ludzi. A było
co oglądać. Na stoiskach przed sceną usta-

wiono kilkanaście wieńców. – I który tu naj-
ładniejszy? – zastanawiali się oglądający, za-
dowoleni, że to nie oni zasiadają w jury kon-
kursu oceniającego dożynkowe symbole.
Wszystkie wykonane były na tyle mister-
nie, że trudno byłoby się doszukać choćby
drobnego uchybienia. W niektórych przypad-
kach przygotowanie dożynkowego symbolu
zajmowało nawet cztery tygodnie.

Rolę sędziów oceniających efekty tej pra-
cy  wzięli na siebie profesjonaliści, wśród któ-
rych prym wiedli etnografowie. W ich ocenie
na zwycięstwo w kategorii wieńca tradycyj-
nego zasłużyły prace z Dębna, Dołów i Po-
rąbki Uszewskiej, a najładniejszym wieńcem
współczesnym uznano pracę przygotowaną
przez reprezentację Jastwi.

Obrzędy dożynkowe w szczegółach przy-
pomniał zespół „Porąbcoki”, który na sce-
nie czuje się jak ryba w wodzie. Zaraz potem
starostowie dożynek: Ewa Wyczesny i Jó-
zef Ciuruś mogli przekazać chleb z tegorocz-
nych zbiorów gospodarzowi gminy wójtowi
Grzegorzowi Brachowi. – Obiecuję dzielić go

sprawiedliwie i w miarę możliwości budżetu
gminy między wszystkich mieszkańców –
zapewniał i zgodnie z tradycją dzielił się chle-
bem z mieszkańcami.

Potem sceną zawładnęły dzieci z Zespo-
łu Szkół w Woli Dębińskiej, udowadniając,
że talentów wokalnych w gminie nie bra-
kuje. Chętni mogli skorzystać z przejażdż-
ki wozem i obejrzeć zwierzęta hodowlane.
Popularnością cieszyły się zwłaszcza konie
i kozy. Dla przedstawicieli najmłodszego po-
kolenia najbardziej interesujące okazały się
jednak zjeżdżalnie i batuty. Wieczorem na
scenie pojawili się uczestnicy programu
„Jaka to melodia?” Aneta Figiel i Grzegorz
Wilk z zespołem Wolfgang, a dożynkowe
świętowanie zakończyła zabawa taneczna.
Według szacunków organizatorów w su-
mie na placu przy szkole świętowało około
pięć tysięcy osób.

(gp)

`
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Wójt
z certyfikatem
Wydawany przez Ministerstwo Œrodo-
wiska certyfikat „Pe³nomocnika ds. re-
alizacji projektu”, pozwalaj¹cy na nad-
zorowanie inwestycji realizowanych w
ramach programu „Infrastruktura i Œro-
dowisko”, otrzyma³ Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno. Wzmacnia to po-
zycjê gminy przy ubieganiu siê o uzy-
skanie dofinansowania do inwestycji
realizowanych w ramach tego progra-
mu i pozwala skuteczniej nadzorowaæ
wykonanie inwestycji.

Pełnomocnik ds. realizacji projektu (Me-
asure Authorising Officer) to zgodnie z za-
sadami obowiązującymi w programie „In-
frastruktura i środowisko” jeden z warun-
ków prowadzenia inwestycji dofinansowy-
wanych z tego źródła. Jego zadaniem jest
m.in.: powołanie jednostki realizującej pro-
jekt (JRP), przygotowanie przetargu i
umowy o dofinansowanie, rozliczenie za-
dania, przygotowanie wniosków o płat-
ność, zatrudnienia inżyniera kontraktu, a
także nadzorowanie pracy wykonawcy i ar-
chiwizację dokumentów.

Funkcję taką pełnić może wyłącznie oso-
ba dysponująca certyfikatem wydawanym
przez Ministerstwo Środowiska, która po-
myślnie przejdzie przez egzamin złożony
z 25 losowo wybranych pytań obejmują-
cych m.in. zagadnienia z ustaw: prawo
wodne, zamówienia publiczne, finanse pu-
bliczne, ochrona środowiska, a także z
wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego do programu „Infrastruktura i
Środowisko”. Wymagane minimum to pra-
widłowa odpowiedź na 15 z 25 pytań. Wójt
Grzegorz Brach udzielając właściwej od-
powiedzi na 22 pytania uzyskał certyfikat,
stając się jedynym urzędnikiem w Gminie
Dębno dysponującym tego typu kwalifika-
cjami.

Dzięki temu gmina, ubiegając się w przy-
szłości o kolejne dofinansowanie z progra-
mu „Infrastruktura i środowisko”, będzie
mogła liczyć na uzyskanie wyższej oceny
wniosku już na starcie. Nie będzie też mu-
siała zatrudniać osoby z zewnątrz legity-
mującej się certyfikatem ministerstwa.

Pierwszą inwestycją, jaką w roli pełno-
mocnika ds. realizacji projektu prowadzić
będzie wójt Grzegorz Brach, będzie budowa
kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej i ada-
ptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglo-
meracji Dębno.

Certyfikat Ministerstwa Środowiska to
kolejne dodatkowe kwalifikacje uzyskane
przez wójta w ostatnim czasie. Wcześniej,
w lipcu wójt Grzegorz Brach ukończył Po-
dyplomowe Studia Administracji Publicznej
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

(p)

OSP Per³a, OSP Maszkienice
i OSP Dêbno to zwyciêzcy Gmin-
nych Zawodów Sportowo -
Po¿arniczych, które odby³y siê
w Maszkienicach. Rywalizacja,
jak zwykle, by³a bardzo zaciêta,
a kibice nie mogli narzekaæ na
brak emocji.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dru-
żyny młodzieżowe zmagały się w dwóch
konkurencjach: rozwinięciu bojowym i bie-
gu sztafetowym na 400 metrów z przeszko-
dami. Seniorzy pokazywali swoje umiejęt-
ności w ćwiczeniach bojowych i sztafecie
pożarniczej 4 x 75 metrów z przeszkodami.

Ostatecznie najwięcej powodów do zado-
wolenia miały reprezentantki OSP Perła,
które wygrały w dwóch kategoriach: mło-
dzieżowej i w rywalizacji seniorek. Potwier-
dziły tym samym swoją dominację w tej ry-
walizacji na terenie gminy w ostatnich la-
tach.

W klasyfikacji generalnej młodzieżowych
drużyn męskich triumfowali gospodarze -
strażacy z Maszkienic, a wśród seniorów
najlepsi byli druhowie z OSP Dębno. W za-
wodach uczestniczyło 25 drużyn.

(g)

Stra¿acka
rywalizacja

Klasyfikacja generalna
M³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze – dziewczêta
I miejsce OSP Per³a
II miejsce OSP Por¹bka Uszewska
III miejsce OSP Maszkienice

M³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze – ch³opcy
I miejsce OSP Maszkienice
II miejsce OSP Wola Dêbiñska
III miejsce OSP Dêbno
IV miejsce OSP Por¹bka Uszewska
V miejsce OSP Per³a
VI miejsce OSP Do³y
VII miejsce OSP £oniowa

¯eñskie dru¿yny po¿arnicze
I miejsce OSP Per³a
II miejsce OSP Wola Dêbiñska
III miejsce OSP Jaworsko
IV miejsce OSP Maszkienice

Mêskie dru¿yny po¿arnicze
I miejsce OSP Dêbno
II miejsce OSP Jaworsko
III miejsce OSP Maszkienice
IV miejsce OSP Wola Dêbiñska
V miejsce OSP Jastew
VI miejsce OSP Por¹bka Uszewska
VII miejsce OSP Per³a
VIII miejsce OSP £oniowa
IX miejsce OSP Do³y
X miejsce OSP £ysa Góra
XI miejsce OSP Sufczyn
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mon dzieli³ miêdzy synów w³oœci. A mia³ ich
sporo na owe czasy, bo oko³o 110 hektarów.
Ja szuka³em wtedy starych zdjêæ rodzinnych i
zwróci³em siê do bratowej, czy by czegoœ nie
mia³a. Powiedzia³a mi, ¿e zdjêæ nie ma, ale ma
coœ, co mnie powinno zainteresowaæ. Tym
sposobem do moich r¹k trafi³ testament, z
roku 1814, który sporz¹dzi³ prapradziadek
rêk¹ pisarza gminnego, pisany gêsim piórem
w obecnoœci œwiadków, dziel¹c swoich synów
realnoœciami, które posiada³, a z dokumentu
wynika³o, ¿e nie by³ kmieciem ubogim.

go. Wtedy wystarczy³o s³owo i najwyraŸniej
urzêdnik wpisuj¹c dane do dokumentów pope³-
ni³ b³¹d. W efekcie bracia maj¹ ró¿ne nazwiska,
ale – jak do tej pory – nie by³o z tego powodu
¿adnych negatywnych konsekwencji.

- To nakazuje podchodziæ do Ÿróde³ z du¿¹
ostro¿noœci¹.  Jak Pan dotar³ do kluczowych
dokumentów?

- Zróde³ szuka³em od trzech, czterech lat. Mniej
wiêcej dwa, dwa i pó³ roku wstecz moja brato-
wa mieszkaj¹ca w £oniowej odnalaz³a testa-
ment z roku 1814, w którym to dziadek Szy-

Do niezwyk³ego wydarzenia dosz³o 8 sierpnia w Gminie Dêbno. Z inicjatywy Józefa Pabiana odby³ siê pierw-
szy zjazd wywodz¹cego siê z £oniowej rodu Pabianów. Z zaproszenia skorzysta³o 192 cz³onków rodu, a wraz
z ich dzieæmi w spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 200 osób.  Goœcie zjechali m.in. z Austrii, Czech, Niemiec,
Chorwacji i Stanów Zjednoczonych oraz z ca³ej Polski: z Milówki ko³o ¯ywca, Nowego Targu, Obidowej,
Legionowa, Krakowa, Krynicy, Jaworzna, Katowic, Warszawy, E³ku, Szczecina, Kêdzierzyna-KoŸla, Wroc³a-
wia, Opola, Klikuszowej, Tarnowa, Dar³ówka, Raciborza, Brzeska, Por¹bki Uszewskiej, Maszkienic, Woli
Dêbiñskiej, Gosprzydowej, Bochni, Wojnicza, Rzeszowa, Raciborza, Olszyn, Do³ów, Porêby Spytkowskiej, a
w szczególnoœci z £oniowej, gdzie do dzisiaj mieszka oko³o 50 przedstawicieli rodu Pabianów.  Po raz
pierwszy zobaczyli drzewo genealogiczne, które Józef Pabian przygotowywa³ od mniej wiêcej 3 lat.

Zjazd rodu Pabia

- Zacz¹³ Pan przed kilkoma laty szukaæ rodzin-
nych korzenni. By³ jakiœ szczególny powód?

- Zawsze chcia³em wiedzieæ, jak to nasi pra-
dziadowie sobie w przesz³oœci radzili i jakie
s¹ nasze korzenie, bo moje nazwisko jest w
dwóch wersjach: Pabian i Pabijan. Mam trzech
braci, z których dwóch ma nazwisko Pabian, a
dwóch Pabijan. To by³a dla mnie zagadka i
chcia³em j¹ rozwik³aæ.

- Bracia o ró¿nych nazwiskach?
- Dzisiaj urzêdnik potwierdzaj¹cy czyj¹œ to¿sa-
moœæ domaga siê okazania dowodu osobiste-

Rozmowa z Józefem Pabianem, inicjatorem zjazdu

Zjazd rozpoczęła Msza św. w Grocie w Porąbce Uszewskiej, po której
była okazja, by zrobić sobie wspólną fotografię.

Inicjator zjazdu zasłużył na specjalne traktowanie.Drzewo genealogiczne było pilnie studiowane.

`
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- To by³ pewnie bardzo wa¿ny impuls do dal-
szych poszukiwañ?

- To jeszcze bardziej zachêci³o mnie do dal-
szych poszukiwañ. Wczeœniej ju¿ jeŸdzi³em i
szuka³em po biurach parafii i gmin w Por¹bce
Uszewskiej, Uszwi, Gnojniku i Biesiadkach –
równie¿ w archiwach w Bochni i Tarnowie, a te
wszystkie odnalezione dane zaczê³y mi paso-
waæ do tego, co by³o zapisane w testamencie.

- Musia³ Pan wejœæ w rolê historyka i weryfiko-
waæ Ÿród³a.

- Przyznam, ¿e ³atwo nie by³o, tym bardziej w
tamtych czasach dokumenty w wiêkszoœci
czytelnie i starannie gêsim piórem pisane by³y
w jêzyku ³aciñskim. A ja ³aciny nie znam.

- Ktoœ pomóg³?
-Tak, bardzo du¿o ksiê¿a na parafiach oraz
urzêdniczki w gminach prowadz¹ce sprawy
osobowe. Aby odczytaæ dokumenty przede
wszystkim nale¿a³o znaæ numer domu, w któ-
rym szukane osoby mieszka³y oraz daty
chrztu i zawieranego œlubu. To jest podsta-
wa do tworzenia wiarygodnego drzewa ge-
nealogicznego.

- Wszystko tak od razu u³o¿y³o siê w spójn¹
ca³oœæ?

- Tak dobrze to nie by³o. Ta ostateczna wersja,
która przedstawiam jest ósm¹ z kolei, bo ci¹-
gle ktoœ dosy³a³ mi i dopisywa³ nowe dane.
Konieczne by³y na bie¿¹co uzupe³nienia i ko-
rekty. Drzewo genealogiczne tworzy siê we-
d³ug pokrewieñstwa: po mieczu i po k¹dzieli.
Po mieczu czyli po linii mêskiej i po k¹dzieli
czyli po linii ¿eñskiej (ze strony babci, cioci
czy stryjenki). By³ te¿ dodatkowy k³opot, bo
gdy np. stryjenka  w zwi¹zku z komplikacjami
poporodowymi umiera³a pozostawiaj¹c rów-
nie¿ po sobie dzieci, to wtedy niejednokrotnie
stryj, nie czekaj¹c nawet miesi¹ca, ¿eni³ siê
powtórnie, aby dziêki nowej ¿onie zapewniæ
opiekê nie tylko noworodkowi, ale tak¿e gro-
madce ju¿ posiadanych dzieci. W ten sposób

nów

pojawia³o siê kolejne nazwisko drugiej ¿ony,
co nie by³o zaznaczane w aktach.

- A kim by³ Wojciech Pabian, od którego za-
czyna siê drzewo genealogiczne?

- Najprawdopodobniej zajmowa³ siê rolnictwem,
poniewa¿ - jak wynika z testamentu - mia³ jak
na owe czasy du¿¹ iloœæ ziemi (oko³o 110
hektarów), a tak¿e du¿¹ liczbê narzêdzi rolni-
czych oraz po kilka sztuk koni i krów.

- Pewnie by siê zdziwi³, czy dzisiaj zajmuj¹ siê
Pabianowie. Kim s¹ dzisiaj cz³onkowie rodu
Pabianów?

- Wœród cz³onków rodu s¹  lekarze, prawnicy,
prokurator, s¹ nauczyciele, aktorzy, ksiê¿a,
zakonnice  oraz celnicy i leœnicy. Jest wielu
doskona³ych budowlañców pracuj¹cych za gra-
nic¹, s¹ w³aœciciele ró¿nych firm us³ugowych,
handlowych i ubezpieczeniowych, pracownicy
s³u¿by zdrowia.

- Spodziewa³ siê Pan, ¿e inicjatywa zjazdu
rodu Pabianów spotka siê z tak szerokim
odzewem?

- Szczerze mówi¹c nie. Pocz¹tkowo uroczystoœæ
mia³a siê odbyæ w remizie w £oniowej, kolebce
rodu Pabianów, nastêpnie w zajeŸdzie w Po-
r¹bce Uszewskiej, lecz ze wzglêdu na bardzo
du¿¹ liczbê chêtnych trzeba by³o znaleŸæ wiêk-
szy lokal w Pawilonie w Okocimiu. Na zjazd
przyjecha³y 192 osoby oraz gromada dzieci,
razem ponad 200 osób.

- Wiele z nich zobaczy³o siê pewnie po raz
pierwszy?

- Ja sam spoœród oko³o 200 osób, piêædzie-
si¹t procent widzia³em po raz pierwszy, ale
powitanie by³o bardzo serdeczne, ³zy siê ci-
snê³y do oczu.

- Konieczna by³a autoprezentacja, szczegó³o-
we wyjaœnienia, kto jest kim?

- Na oficjalnym otwarciu zjazdu by³o prezento-
wane drzewo genealogiczne, na którym wszy-
scy mogli siê odnaleŸæ oraz dopisaæ swoje
uwagi i spostrze¿enia dotycz¹ce dalszych
cz³onków rodziny .

- Niespodziank¹ dla uczestników zjazdu by³a
wiadomoœæ, ¿e ród Pabianów ma swój herb?

-Tak, to by³o i dla mnie ogromne zaskoczenie,
bo przez d³ugi czas moich poszukiwañ ja sam
o tym nie wiedzia³em. Dopiero pomoc heraldy-
ka uœwiadomi³a mi, ¿e herb zosta³ nadany
rodowi przez króla w roku 1336. Zasadniczo
herb dla rodu by³ nadawany szlachcie za spe-
cjalne pochodzenie oraz za wybitne zas³ugi
dla Rzeczpospolitej.

- Po zjedzie jest pewnie szansa na bardziej
intensywne kontakty.

- Dla potrzeb Zjazdu za³o¿ona zosta³a ksi¹¿ka
z adresami mailowymi oraz z adresami za-
mieszkania.  Jest równie¿ kronika zjazdu, w
której jest ponad 70 wpisów. Za³o¿ona zosta-
³a na tê okolicznoœæ tak¿e strona interneto-
wa rodu, gdzie zg³oszeni na ochotnika „kroni-
karze” bêd¹  dokonywaæ na bie¿¹co stosow-
nych wpisów.  Pad³a te¿ propozycja zorganizo-
wania ju¿ za dwa lata kolejnego zjazdu a¿ na
500 osób, który mia³by trwaæ d³u¿ej ni¿ jeden
dzieñ. S¹dz¹c po atmosferze i euforii jaka
panowa³a po zjeŸdzie s¹dzê, ¿e jest to realne
, poniewa¿ rozmowy zosta³y niedokoñczone...
Zabrak³o czasu, poniewa¿ poch³onê³y go tañ-
ce przy orkiestrze i biesiada przy stole.  Za-
bawa trwa³a do bia³ego rana.

- Dziêkujê za rozmowê.

Organizator zjazdu Józef Pabian (na zdjęciu z drzewem genealogicznym)
mieszka w Brzesku, ale sercem – jak mówi – jest z miejscem narodzin tj.
Łoniową, którą opuścił mając 14 lat. Jest przewodniczącym katolickiego
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, w którym działa od 15 lat.
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inicjatywy

W opinii komisji zgłoszone do konkursu
ogrody zasługują generalnie na wysoką ocenę
i ich ostateczna klasyfikacja nie była łatwa.
„Fantazyjnie z pomysłem przycięte drzewa i
krzewy  oraz kwiaty w pięknych kompozy-
cjach barw sprawiają, że nasze sołectwa są
coraz piękniejsze, a mieszkańcy chętnie eks-
perymentują  i są chłonni modnych i nowych
akcentów w urządzaniu obejść swoich do-
mostw” – podkreślano w protokole końcowym.
Potwierdziła się także obserwowana w ostat-
nich latach tendencja do wyposażania ogro-
dów w dekoracyjne elementy tzw. architek-
tury ogrodowej: drewniane altanki, pergole
oplecione kwiatami, stawy z rybkami, oczka
wodne z fontanną lub kaskadą, ozdobne stud-
nie, palisady, płotki, naturalne kamienie, rzeź-
by, kapliczki oraz pomysłowo wykorzystane
stare maszyny  i urządzenia rolnicze. W wielu

So³ectwo Do³y zwyciê¿y³o w tym
roku w konkursie „Moja wieœ
jest piêkna i czysta”. W XVI
edycji rywalizacji uczestniczy³o
69 gospodarstw indywidulanych
i 14 palcówek oœwiatowo –
kulturalnych. Oficjalnie podsu-
mowanie konkursu zaplanowano
na 8 paŸdziernika w Do³ach.

Każdy ze zgłoszonych ogrodów był oce-
niany przez komisję, w skład której w tym
roku weszli: Małgorzata Wiśniowska - Ro-
bak (przewodnicząca), Elżbieta Nowak
(przedstawiciel Wójta Gminy), Dominik Ko-
łodziej (przedstawiciel Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska RG Dębno),  Grzegorz
Gurgul (przedstawiciel Rady Gminy Dębno)
i Małgorzata Szot (przedstawiciel ODR).
Podczas przeglądu ogrodów, który odbył się
jeszcze w lipcu, pod uwagę brano kilka kry-
teriów. Zgodnie z regulaminem zwracano
uwagę na wygląd zewnętrzny budynków,
estetykę i wystrój fasady domów (balkony,
tarasy, parapety, roślinność balkonów). Waż-
nym elementem było zagospodarowanie i
estetyka obejścia wokół posesji (ścieżki,
trawniki), jak również oddzielenie części
wypoczynkowej od gospodarczej (architek-
tura ogrodowa). Przyglądano się ponadto
stanowi ogródków przydomowych, ocenia-
jąc zwłaszcza stan kwiatów, krzewów,
żywopłotów, kompozycję i ogólne wrażenie
ogrodu. Komisja oceniała ogrody w czterech
kategoriach: ogrody mieszane, ogrody kwia-
towe, ogrody tradycyjne i ogrody z nasadze-
niami krzewów iglastych.

£ysa Góra
ogród mieszany
1. El¿bieta Sak³ak
2. Bo¿ena Sacha
2. Felicja Roman-Szczepa-
niec
ogród iglaki
1. Gra¿yna Surga

NiedŸwiedza
ogród kwiatowy
1. Katarzyna Baniowska
2. Bernadetta  Dudek
ogród tradycyjny
1. Maria Dudek
2. Maria Musia³
ogród iglaki
1. Beata Sula

£oniowa
ogród mieszany
1. Maria Matura
1. Ewa Pierz
2. Anna Pabjan
3. Maria Bodura
3. Ewa Mleczko
ogród iglaki
1. Maria Mierzwa
1. Bernadeta Kluska
2. Iwona Dudek
3. Agnieszka Franczyk

ogród mieszany
2.  Stanis³aw Kru¿el
3.  Lidia Kural
ogród iglaki
1. Katarzyna Góral
1. Krzysztof So³tys
1.  Wies³aw Fl¹dro +  spe-
cjalne wyró¿nienie
2.  El¿bieta Sperka

Dêbno
ogród mieszany
1. Albina i Pawe³ Biliñscy
ogród iglaki
2. Kazimiera i Piotr Lato-
chowie
2. Ma³gorzata i Krzysztof
Przepiórkowie
3.  El¿bieta i Pawe³ Opokowie
ogród kwiatowy
2.  Teresa i Andrzej PowroŸ-
nikowie

Sufczyn
ogród kwiatowy
1. Zofia Ko³odziej
ogród mieszany
1. Bogumi³a Sacha
ogród iglaki
1. Maria Rojek
1. Bo¿ena Kêdroñ

Jastew
ogród mieszany
3. Bogus³awa Faron
3. Maria i Kazimierz Sowo-
wie
iglaki
1. Danuta i Stanis³aw Pa-
chowie
2. El¿bieta i Jerzy  Wroñscy
3. Bo¿ena i Wies³aw
Pachowie

Wola Dêbiñska
ogród mieszany
1. Jolanta Migda
2. Irena  Imio³o
ogród kwiatowy
2. Agata i Józef Kaniowie

Maszkienice
ogród mieszany
1. Barbara Wêgrzyn
2. Ewa Miœkowicz
3. Gabriela Kubala
ogród iglaki
2. Celina Wróbel
3. Bogdan Koczwara

Per³a
ogród tradycyjny
1. Maria Cury³o

Najpiêkniejsze Do³y
przypadkach w oczy rzucała się coraz bardziej
profesjonalna pielęgnacja ogrodów. W efekcie
żaden ze zgłoszonych do rywalizacji ogrodów
nie pozostał bez nagrody. Różnice w ocenie
podkreślono poprzez przyznawanie różnych
miejsc, chociaż wiele ogrodów uzyskało miej-
sca równorzędne.

W rywalizacji sołectw tym razem najlep-
sze wrażenie zrobiły Doły, w których w ostat-
nim czasie przybyło naturalnych ogrodów
urządzanych z dużą inwencją. Dużą wagę do
estetyki swoich ogrodów i obejść przywiązują
tu zarówno właściciele dużych jak i małych
ogrodów, a coraz lepiej prezentują się także
balkony i tarasy. Dodatkowo sołectwo przy-
kłada także dużą wagę do utrzymanie tere-
nu przy drogach, pamiętając o wykoszeniu
trawy i utrzymaniu czystości na poboczach.

 (n)

Do³y
ogród tradycyjny
3. Krystyna Gurgul
ogród kwiatowy
1.  Jadwiga Dudek
2. Zofia Kuczek
3. Krystyna Szostak
ogród mieszany
1.  El¿bieta Franczyk
2. Jolanta Ko³odziej
3. S³awomir Osmêda
3. Dorota Zych
ogród iglaki
2. Robert Osmêda

Por¹bka Uszewska
ogród iglaki
1. Maria Przeklasa
ogród tradycyjny
1. Anna £agosz
ogród kwiatowy
3. Halina Mleczko

Jaworsko
ogród kwiatowy
3. Beata Marecik
ogród iglaki
1. Renata Macheta
1. Danuta Mleczko +  spe-
cjalne wyró¿nienie
ogród tradycyjny

1.  Gra¿yna £akwa

Biadoliny Szlacheckie
ogród tradycyjny
2. Janina Pater
2. Kazimiera Pater
3. Wies³awa Mierzwa
ogród mieszany
2. Maria B³yskal
3. Jadwiga Malec
ogród kwiatowy
2. Helena i Stanis³aw Wo³ek

Budynki oœwiatowe i
kulturalne
1. Szko³y w Dêbnie i w Po-
r¹bce Uszewskiej, przed-
szkola w Woli Dêbiñskiej i
£oniowej, Parafia Rzymsko-
katolicka w Maszkienicach
2. szko³y w Biadolinach
Szlacheckich i w Woli Dê-
biñskiej
3. Szko³a w Maszkienicach,
przedszkole w Por¹bce Uszew-
skiej,  Zamek w Dêbnie
4. Szko³a w Jaworsku,
ZSTiO w £ysej Górze
5. Szko³a w NiedŸwiedzy i
Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry w Jastwi

w
yn

ik
i

Specjalne wyróżnienie otrzymały ogrody
Wiesława Flądry z Perły...

...i Danuty Mleczko z Jaworska.
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edukacja

Do zak³adu karnego trafi³ kierow-
ca, który w niedzielê wieczorem,
27 lipca, nie zatrzyma³ siê do
kontroli drogowej w Woli Dêbiñ-
skiej, jad¹c prosto na stoj¹cego
na drodze policjanta. Funkcjona-
riusz odskakuj¹c, unikn¹³ potr¹-
cenia, a potem ruszy³ w poœcig
za kieruj¹cym fiatem punto
mê¿czyzna.

Samochód jechał z dużą prędkością i poli-
cjant tylko dzięki swojemu refleksowi zdołał
uniknąć potrącenia. Policjanci od razu ruszyli
radiowozem w pościg za drogowym piratem,
który usiłował im uciec. W pewnym momen-
cie zjechał z drogi głównej, wjechał w leśną
ścieżką, pozostawił samochód i zaczął uciekać
pieszo razem z jadącą z nim pasażerką.

Awanse dla
naszych
policjantów
Tegoroczne œwiêto policji
dla funkcjonariuszy pracuj¹-
cych na terenie Gminy
Dêbno mia³o szczególnie
przyjemny charakter. Wszy-
scy otrzymali awanse na
wy¿sze stopnie s³u¿bowe.

Tradycyjne uroczystości przypada-
jące 24 lipca czyli w dniu powołania
do życia policji ustawą Sejmu II Rze-
czypospolitej z 24 lipca 1919 r. odby-
wają się w całym kraju. Komenda
Powiatowa Policji w Brzesku świę-
towała w sali obrad Urzędu Miejskie-
go w Brzesku. Jak zwykle była to
okazja, by uhonorować osoby dla po-
licji szczególnie zasłużone oraz na-
grodzić funkcjonariuszy za dotych-
czasową pracę.

Skuteczny
poœcig policji

Policjanci szybko dogonili zachowującą
się wulgarnie w trakcie zatrzymania ko-
bietę, która – jak się okazało – miała 17
lat. Kierowca początkowo zbiegł, ale
funkcjonariuszom udało się go schwy-
tać nieco później. Po sprawdzeniu jego
tożsamości wyszło na jaw, że uciekinier
ma 23 lata, nie posiada uprawnień do
kierowania samochodem i ma do odby-
cia… karę więzienia. W chwili zatrzy-
mania miał około 2 promile alkoholu, był
agresywny i usiłował wyrwać się poli-
cjantom.

Zaraz po zatrzymaniu trafił do zakładu
karnego. Osobno odpowie przed sądem za
jazdę w stanie nietrzeźwym i utrudnianie
funkcjonariuszom wykonywanie czynności
służbowych.

(p)

Brzescy policjanci zatrzymali
dwóch mê¿czyzn, mieszkañców
Gminy Dêbno, gdy usi³owali
wyp³aciæ pieni¹dze z konta za
pomoc¹ cudzej karty bankomato-
wej. Z³odzieje wpadli w sklepie,
gdy po raz kolejny chcieli doko-
naæ zakupów pos³uguj¹c siê
kradzion¹ kart¹ bankomatow¹.

Złodzieje wykorzystali nadarzającą się
sytuację. Widzieli wysiadającą z pojazdu ko-
bietę, której wypadł portfel. Poczekali aż
właścicielka oddali się, zabrali portfel z go-
tówką, kartą bankomatową i pieniędzmi.
Potem jeździli po mieście i dokonywali płat-
ności za papierosy, artykuły spożywcze, tan-
kowali również benzynę. W sumie wydali
około 200 zł.

Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że
pieniądze na koncie topnieją, zablokowała
kartę. Na drugi dzień podczas kolejnych za-
kupów złodzieje już nie mogli posłużyć się
kartą, która była zablokowana. Powiadomie-
ni przez ekspedientkę policjanci zatrzymali
w sklepie dwóch mężczyzn – 19-latka i 17-
latka. Jak się okazało pomagał im jeszcze
ich 20-letni brat, który także został zatrzy-
many. Wszyscy usłyszeli już zarzuty usiło-
wania kradzieży pieniędzy z konta banko-
wego, a jeden z  nich odpowie dodatkowo za

Akty nominacyjne na wyższe stop-
nie służbowe otrzymało 41 funkcjo-
nariuszy policji, służących w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Brzesku i
jednostkach jej podległych. W tym
gronie znalazło się także trzech po-
licjantów pracujących na terenie
Gminy Dębno. Do stopnia młodszego
aspiranta awansowali: sierżant szta-
bowy Rafał Młynarczyk, sierżant
sztabowy Marcin Adamczyk i sier-
żant sztabowy Marek Świder.

(n)

Wpadli przy
bankomacie

zniszczenie dokumentu, bo znaleziony w
portfelu dowód osobisty spalił. Wszystkim
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

(n)
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temat numeru

upominki i muzyczny prezent. Zespół śpie-
waczy „Niedźwiedzoki” repertuar dobrał
starannie. Okazało się, że niemal wszy-
scy znają nie tylko melodie, ale i teksty.
Nie brakowało osób, które wokalnie
wspierały zespół z Niedźwiedzy.

W niejednym oku zakręciła się łza, a w
finale była okazja, żeby zwiedzić zamko-
we komnaty. W roli przewodnika wystą-
piła Krystyna Gurgul, kierownik muzeum
i gospodarz zamku w Dębnie. Dla wielu
par była to pierwsza od lat okazja, by obej-
rzeć najsłynniejszy zabytkowy obiekt nie
tylko na terenie gminy, ale i całego regio-
nu. Generalnie wszyscy byli pod wraże-
niem zmian, jakie tu nastąpiły w ostat-
nim okresie. W trakcie zwiedzania moż-

Kilkadziesi¹t par œwiêtowa³o
w zamku w Dêbnie jubileusz
50-lecia po¿ycia ma³¿eñskie-
go. Honorowe medale, nada-
wane przez Prezydenta RP
Bronis³awa Komorowskiego,
wrêcza³ Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dêbno.

Wszystkie obecne w sali koncertowej
małżeństwa jubileusz faktycznie obcho-
dziły już przed rokiem. Medal honoro-
wy odbierały teraz, bo procedury admi-
nistracyjne wymagają czasu.

Ceremonię rozpoczął słynny marsz Fe-
liksa Mendelssohna, przypominający wy-
darzenia sprzed pół wieku. Potem był czas
na oficjalne życzenia. – Mimo różnych
przeciwności losu dotrzymali Państwo
danego sobie przed laty przyrzeczenia.
Było to możliwe, bo darzycie się wzajem-
nym uczuciem i szacunkiem. Życzę Pań-
stwu kolejnych długich, zdrowych i spo-
kojnych lat życia – mówiła Monika Du-
dek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Dębnie. Akcent na podziękowania po-
łożył natomiast Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno. Przypominając w jak trud-
nych czasach przyszło żyć jubilatom, pod-
kreślał ich wkład w rozwój kraju, gminy i
ich najbliższego miejsca zamieszkania. –
Za ten trud wkładany w budowanie kraju
i małej Ojczyzny chciałbym państwu po-
dziękować. Oby ci, dla których poświęcili
państwo życie, potrafili to docenić i zro-
zumieć. Oby znaleźli państwo w swoich
domach wdzięczność, miłość i opiekę –
zaznaczył. A potem każdej parze wręczał
medal nadawany przez prezydenta RP.
Były też okolicznościowe adresy, kwiaty,

Z³ote gody w zamkowy
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Jubilaci nagrodzeni
Medalem za D³ugoletnie
Po¿ycie Ma³¿eñskie

60 lecie
1. Maria i Józef Kasprzyñscy
2. Rozalia i Mieczys³aw Kukla
3. Helena i Tadeusz Marek

50 lecie
1. Anna i  Augustyn Batko
2. Zofia i Henryk Batko
3. Maria i  Kazimierz B¹czek
4. Alicja i Jan Bodura
5. Maria i Stanis³aw Bodzioch
6. Alicja i Kazimierz Chamio³o
7. Janina i  Adam Cisak
8. Anna  i  Stanis³aw Ciuruœ
9. Genowefa i Jan Cury³o
10. Michalina i Józef Faron
11. Maria  i Stanis³aw Fikas
12. Józefa i Tadeusz Frankowski
13. Maria i Gerard Gala
14. Maria i Mieczys³aw Gala
15. Irena  i Tadeusz Gawe³
16. Stanis³awa i Kazimierz Gurgul
17. Helena i Józef  Gurgul
18. W³adys³awa  i Franciszek Hebda
19. Franciszka i Julian Jakubas
20. Anna  i Józef Jewu³a
21. Barbara  i W³adys³aw Kapusta
22. Janina i Stanis³aw Kargol
23. Henryka i Stanis³aw Kawa
24. Stanis³awa i Stanis³aw K¹dzio³ka
25. Anna i Edmund Klimek
26. Kazimiera i Kazimierz Koczwara
27. Maria i Augustyn Koczwara
28. Anna i Kazimierz Ko³odziej
29. Zofia i Kazimierz Kuczek
30. Janina  i Micha³ Kumorek
31. Barbara i Stanis³aw Kurek
32. Ma³gorzata i W³adys³aw Lubowieccy
33. Helena  i W³adys³aw Macheta
34. Zofia i Kazimierz Mleczko
35. Rozalia i Ryszard Nadolnik
36. Teresa  i Stanis³aw Nieæ
37. Zofia i Stefan Pabian
38. Krystyna i Józef P³aneta
39. Zofia i Jan Potêpa
40. Kazimiera i Edward Prokop
41. Barbara i Stanis³aw Rusin
42. Maria i Stefan Sacha
43. Wiktoria i Jan Solak
44. Anna i Stanis³aw Œmietana
45. Maria i Stanis³aw Tatara
46. Anna i Franciszek W¹troba
47. Maria i Wawrzyniec Wo³ek
48. Maria i Micha³ Zych

ych komnatach

na było podzielić się także osobistymi
wspomnieniami sprzed lat.  Okazało się,
że jedni do ślubu jechali saniami, inni po-
wozem, a jeszcze inni docierali przed oł-
tarz pieszo. W pamięci z tamtych wyda-
rzeń pozostało wciąż wiele szczegółów. -
To było w 1963 roku, ślub był o godzinie
czternastej w Porąbce Uszewskiej w ko-
ściele parafialnym. Ale wcześniej był od-
pust na Bocheńcu i gdy ludzie wracali z
Bocheńca, to się zaczęło chmurzyć. Ja się
bardzo martwiłam, bo ludzie starsi mieli
takie przesądy, że jak deszcz pada i jest
pochmurny dzień, to pochmurne będzie
także życie. No, ale jakoś się wszystko
dobrze poukładało. Uśmiech na twarzy
mam. Jest takie powiedzenie, że chociaż

cię bieda bije, nie trać fantazyje, więc ja
nie tracę – opowiadała Maria Koczwara,
jedna z jubilatek, mieszkająca dzisiaj w
Dębnie.

Ceremonia wręczania medali odbywała
się w tym roku wyjątkowo dwóch turach.
Par świętujących złote gody było na tle
dużo, że podzielono je na dwie osobne gru-
py. Do par mających za sobą 50 lub 60 wspól-
nie spędzonych lat i odbierających medale
nadawane przez prezydenta, dołączyli
także  Janina i Tadeusz Paterowie.
Wprawdzie medal odebrali już przed kil-
koma laty, ale w tym roku świętują jubile-
usz 55-lecia i kolejną rocznicę chcieli prze-
żyć wspólnie z innymi jubilatami.

(pg)



¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - pazdziernik 201418 www.gminadebno.pl`

edukacja

Blisko 190 uczniów klas I z
terenu Gminy Dêbno skorzysta w
tym roku szkolnym z bezp³atnych
elementarzy oraz materia³ów
æwiczeniowych m.in. do nauki
jêzyka angielskiego. Gmina
uzyska³a na ten cel dofinansowa-
nie w wysokoœci ponad 14,3
tys. z³.

Wniosek w sprawie dofinansowania ma-
teriałów ćwiczeniowych do nauki języka
angielskiego został przygotowany jeszcze w
wakacje i został złożony w Kuratorium
Oświaty w Krakowie. Przed rozpoczęciem
roku szkolnego pieniądze trafiły na konto
gminy, która rozdysponowała je pomiędzy
wszystkie szkoły znajdujące się na terenie
Gminy Dębno. Zakup podręczników we wła-
snym zakresie organizowali dyrektorzy
szkół.

Jak zapewnił nas Marek Gurgul, dyrek-
tor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjne-
go Szkół i Przedszkoli pierwsza część bez-
płatnych podręczników wraz z rozpoczęciem
roku szkolnego trafiła do uczniów. Pierw-
szoklasiści otrzymali już także pierwszą

Nauczyciele
chêtnie siê ucz¹
Blisko 150 nauczycieli ze wszystkich
szkó³ Gminy Dêbno oraz z przedszkola
w £oniowej  wziê³o udzia³ w projekcie
„Bezpoœrednie wsparcie rozwoju szkó³ i
przedszkoli poprzez wdro¿enie zmoder-
nizowanego systemu doskonalenia na-
uczycieli w powiecie brzeskim”. Pro-
gram przygotowany przez  Oœrodek Roz-
woju Edukacji w Warszawie  trwa³ po-
nad pó³ roku, rozpocz¹³ siê jeszcze w
styczniu tego roku, a jego fina³ nast¹pi³
z koñcem wakacji.

Przedsięwzięcie, w którym wzięło udział
148 osób,  składało się z kilku etapów. Pierw-
szym była diagnoza potrzeb rozwojowych
poszczególnych placówek oświatowych. Na
jej podstawie określano obszary wsparcia oraz
opracowywano indywidualny niejako „szyty
na miarę” program szkoleń dla nauczycieli.
W procesie tym udział brali dyrektorzy oraz
nauczyciele wspierani przez Szkolnych Or-
ganizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Na
podstawie zdiagnozowanych potrzeb rozwo-
jowych i szkoleniowych opracowywany był
tzw. Roczny Plan Wspomagania (RPW).

  W kolejnym etapie prowadzono szkole-
nia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli.
Dla każdej placówki zaplanowano 25 godzin
szkoleniowych w roku, a liczba konsultacji
uzależniona była od indywidualnych potrzeb
zespołów nauczycielskich.

Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycie-
le wykorzystywali w codziennej pracy z
uczniami.

W niektórych szkołach nauczyciele wpro-
wadzali także  konsultacje dla rodziców i
dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Oprócz wsparcia organizowanego na te-
renie poszczególnych szkół, dyrektorzy  i
nauczyciele mieli możliwość uczestniczyć w
tzw. sieciach współpracy, które skupiały
pedagogów z terenu całego powiatu. Głów-
nym zadaniem sieci była wymiana doświad-
czeń, dzielenie się sprawdzonymi sposobami
działania oraz wspólna praca nad wybrany-
mi zagadnieniami z zakresu praktyki peda-
gogicznej.

Łącznie w ciągu trwania projektu prze-
prowadzono 750 godzin szkoleń i konsulta-
cji dla nauczycieli, a rolę Szkolnych Organi-
zatorów Rozwoju Edukacji na terenie Gmi-
ny Dębno pełniły Anna Hojnowska oraz Iza-
bela Nadolnik.

Wśród najczęściej pojawiających się tema-
tów realizowanych w trakcie projektu były
m.in.: techniki uczenia się i metody moty-
wujące do nauki, wspieranie pracy wycho-
wawców klas, praca z uczniem ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, praca z
uczniem zdolnym. Uczestnicy szkolenia za-
stanawiali się także nad potrzebą i sposoba-
mi mierzenia efektów pracy w szkole.

(n)

Elementarze dla
pierwszoklasistów

część nowego elementarza, który bezpośred-
nio do szkół dostarczała Poczta Polska. Ko-
lejne spośród czterech części materiałów
ćwiczeniowych oraz elementarza będą do-
cierać do szkół w późniejszych terminach.

(g)

Uczniowie klas pierwszych szko³y podsta-
wowej w Woli Dêbiñskiej spotkali siê w
pierwszych dniach wrzeœnia z sier¿antem
sztabowym Rafa³em M³ynarczykiem, dziel-
nicowym pracuj¹cych na terenie Gminy Dêb-
no. Nie przyszed³ z pustymi rêkami: dla
wszystkich dzieci mia³ odblaskowe opaski.

Niespodzianek było zresztą więcej. Dzie-
ci mogły z bliska obejrzeć takie policyjne

Odblaskowe prezenty

akcesoria jak kajdanki, pałka, broń i policyj-
ny lizak. Dowiedziały się, jak prawidłowo
poruszać się po drogach, jak uniknąć nie-
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, jak
i gdzie przechodzić przez jezdnię. Nie zabra-
kło też informacji o zasadach bezpiecznego
zachowania się wobec ludzi obcych. Gość w
mundurze przypomniał uczestnikom spo-
tkania najważniejsze numery alarmowe.



19wrzesieñ - pazdziernik 2014, ¯ycie Gminy Dêbnowww.gminadebno.pl `

Wyprawka na
podrêczniki
Blisko 24,5 tys. z³ otrzymaj¹ uczniowie
ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
z Dminy Dêbno w ramach programu
„Wprawka szkolna”. Wniosek o przeka-
zanie dotacji na ten cel trafi³ ju¿ do Ku-
ratorium Oœwiaty w Krakowie. – Do koñ-
ca paŸdziernika pieni¹dze powinny do
nas trafiæ i niezw³ocznie rozpoczniemy
ich wyp³acanie – mówi Marek Gurgul,
dyrektor Zespo³u Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkó³ i Przedszkoli.

Zgodnie z obowiązującymi na ten rok za-
sadami wnioski o przyznanie pomocy w ra-
mach programu „Wyprawka szkolna” rodzi-
ce składali najpierw u dyrektorów szkół,
którzy informacje w tej sprawie przekazy-
wali do Urzędu Gminy w Dębnie. Po weryfi-
kacji wniosków pod kątem ich zgodności z
wymaganiami formalnoprawnymi  przygo-
towywano informację dla kuratorium. Osta-
tecznie do pomocy zakwalifikowano 72
uczniów z klas II, III i VI szkół podstawo-
wych oraz 18 uczniów niepełnosprawnych z
klas II-VI szkół podstawowych.

Uczniowie z klas II i III mogą otrzymać
pomoc w wysokości wynoszącej maksymal-
nie 225 zł, uczniowie z klas VI – 325 zl, a
uczniowie niepełnosprawni - 770 zł. Osta-
teczne wysokość wsparcia zależy od indywi-
dulanej sytuacji każdej z osób korzystają-
cych z pomocy. Pieniądze, które mogą być
przeznczone wyłącznie na zakup podręcz-
ników, będą wypłacane na konto niezwłocz-
nie po tym, jak wpłyną na konto gminy. Za-
kłada się, że powinno to nastąpić najdalej do
końca października.

(p)

edukacja

skiej, a najmniej liczne jest przedszkole w
Dębnie (25).

W trzech prowadzonych przez Gminę
Dębno gimnazjach uczy się łącznie 350
uczniów. Najwięcej z nich pobiera naukę w
woli dębińskiej (195), a najmniej liczna gru-
pa gimnazjalistów jest w Zespole Szkół w
Sufczynie, gdzie uczy się 55 uczniów.

W tym roku po raz pierwszy jako obowiąz-
kowe wprowadzono kształcenie dzieci w wie-
ku 6 lat. W sumie do szkoły poszło 1 września
76 sześciolatków. Najliczniejsza grupa najmłod-
szych uczniów jest w ZS w Woli Dębińskiej
(16). Na drugim biegunie jest szkoła w Jawor-
sku, w której w tym roku nie ma ani jednego
sześciolatka. Jak podkreśla Marek Gurgul,
najmłodsi mają do dyspozycji dobre warunki
do nauki. Szkoły przy wsparciu finansowym z
budżetu gminy od dłuższego czasu przygoto-
wywały się na przyjęcie sześciolatków, przy-
gotowując m.in. odpowiednie sale, w których
naukę można łączyć z zabawą.

(p)

Nowy rok szkolny w przedszkolach, szko-
³ach podstawowych i gimnazjach rozpo-
czê³o na terenie Gminy Dêbno blisko
1800 przedszkolaków i uczniów. W tym
gronie po raz pierwszy obowi¹zkowo zna-
laz³y siê dzieci szeœcioletnie.

Najliczniejsza grupa uczących się to
uczniowie szkół podstawowych, którzy sta-
nowią ponad połowę ogółu uczniów i przed-
szkolaków w całej gminie. Spośród grona 911
uczniów szkół podstawowych najwięcej cho-
dzi do szkoły w Dębnie i w Woli Dębińskiej
(po 146 osób), najmniej w Jaworsku (31) i w
Niedźwiedzy (43).

Do klas „0” uczęszcza ogółem 142 dzieci.
Najliczniej ta grupa wiekowa reprezento-
wana jest w szkole w Dębnie (43), a naj-
mniej uczniów w klasie „0” jest w szkole w
Jaworsku (12).

W sześciu publicznych przedszkolach (jest
jeszcze prywatne przedszkole w Sufczynie)
opiekę znajduje 313 dzieci. Najwięcej z nich
(73) jest w przedszkolu w Porąbce Uszew-

Mocne wejœcie w kolejny rok
szkolny ma Anna Rega z klasy II
gimnazjum Zespo³u Szkó³ w
Sufczynie. W ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Sprz¹cz-
ki i guziki z orze³kiem ze rdzy…”
uzyska³a tytu³ laureata. W nagro-
da pojedzie na tydzieñ do W³och.

A łatwo nie było. W sumie nadesłano 414
prac z całego kraju. Uczestnicy konkursu,
w którym brali udział  uczniowie szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej
Polski, mieli opracować dowolną techniką
plastyczną  stronę z albumu oraz wyszukać
informacje o wybranej przez siebie postaci
będącej ofiarą Zbrodni Katyńskiej.

Anna Rega swoją pracę poświęciła Anto-
niemu Rusinowi z Sufczyna, który znalazł
się wśród tysięcy  Polaków pomordowanych
na Wschodzie. Komisja konkursowa ocenia- jąc nadesłane prace brała pod uwagę  stronę

merytoryczną, projekt graficzny, estetykę i
oryginalność pomysłu. Spośród 414 zgłoszo-
nych prac, nagrodzonych zostało 34 najlep-
szych autorów.

W dotychczasowych edycjach konkursu
nagrodą dla laureatów i ich opiekunów były
wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z
martyrologią Polaków na Kresach. W tym
roku z powodu napiętej sytuacji politycznej
wyjazd na Wschód okazał się niemożliwy.
Laureaci oraz ich opiekunowie pojadą do
Włoch, by odwiedzić miejsca związane z 
walkami II Korpusu Polskiego, w którym
służyli  żołnierze ocaleni z obozów i łagrów
w ZSRR. Celem tegorocznego wyjazdu bę-
dzie polski cmentarz wojenny na Monte

Mocne wejœcie szeœciolatków

Uczennica z Sufczyna wœród laureatów

W nagrodê do W³och

Cassino, gdzie spoczywają bohaterowie bi-
twy sprzed 70 laty. Wyjazd odbędzie się w
dniach 27 września – 4 października 2014 r.

(n)

Nagrodzona
praca uczennicy
ZS w Sufczynie.

Anna Rega
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Płyta, która ukazała się w listopadzie
ubiegłego roku została bardzo dobrze
przyjęta przez krytykę. Melomani bio-
rący udział w „Spotkaniach…” mogli nie
tylko ją kupić, ale także porozmawiać o
niej z autorem, który podpisując album
chętnie dyskutował o muzyce.

Po koncercie pierwsze skrzypce grały
już sztuki plastyczne. Na wernisażu
wystawy „Madonny Julii Flis” można
było oglądać ceramiczne i unikatowe pro-
jekty, które powstawały na przestrzeni
wielu lat oraz wybrane przykłady z na-
strojowego malarstwa pejzażowego au-
torki pochodzącej z Łysej Góry.

W trakcie wernisażu Julia Flis opo-
wiadała o początkach swojej twórczo-
ści, o blaskach i cieniach życia artysty i
o satysfakcji, jaką zawsze dawała jej
praca z najmłodszymi i z młodzieżą. W
ciągu wielu lat pracy przez pracownię,
którą prowadziła przewinęło się ponad
1000 młodych adeptów sztuki. Sama
ukończyła Szkołę Rzemiosła Artystycz-
nego o kierunku ceramika, a w 1965 stu-
dia plastyczne na PWSSP we Wrocła-
wiu. Od 1970 r. związana jest na stałe z
Krakowem.

(n)

Zamkowe spotkanie przy winie

Muzyczne cytaty z Niemena
Koncert w ho³dzie Czes³awowi
Niemenowi by³ g³ównym punk-
tem programu „Letnich spo-
tkañ przy winie” organizowa-
nych cyklicznie przez Muzeum
Zamek w Dêbnie. Uczestnicy
wieczoru mieli te¿ okazjê
obejrzeæ wystawê „Madonny
Julii Flis” i – jak zwykle –
skosztowaæ wina.

Koncert poświęcony Czesławowi Nie-
menowi nie był przypadkowy. W tym
roku mija 10 lat od śmierci muzyka, któ-
ry na stałe wszedł do historii polskiej
muzyki rozrywkowej. Autorskie przed-
sięwzięcie trębacza Macieja Fortuny,
któremu towarzyszył pianista Krzysz-
tof Dys, okazało się dla melomanów pro-
pozycją interesującą.W muzyce z pogra-
nicza klasyki i jazzu można było natra-
fić na cytaty z wybranych utworów Nie-
mena. Autorskie kompozycje w zamko-
wej sali koncertowej zabrzmiały wyjąt-
kowo, a słuchacze mogli się przekonać,
że duet mający za sobą liczne koncerty
i album Tropy rozumie się naprawdę
dobrze.

WeŸ udzia³ w konkursie i wygraj nagrody!

Lato w obiektywie
Do 30 wrzeœnia mo¿na przesy³aæ prace na og³oszony
przez Dêbiñskie Centrum Kultury konkurs fotogra-
ficzny „Lato w obiektywie”. Uczestnicy rywalizo-
waæ bêd¹ „O Nagrodê Wójta Gminy Dêbno Grze-
gorza Bracha” oraz inne nagrody rzeczowe.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich foto-
grafuj¹cych z powiatu brzeskiego.
2. Ka¿dy z uczestników mo¿e nades³aæ do 3 foto-
grafii wykonanych w czasie trwania konkursu.
3. Technika wykonania prac mo¿e byæ dowolna.
4. Zdjêcia winny byæ zapisane w formacie jpg, w rozdzielczoœci 300 dpi przy forma-
cie A3
(30x42 cm). Nie nale¿y przysy³aæ wywo³anych fotografii.
5. Do przes³anych prac nale¿y do³¹czyæ wype³nion¹ kartê zg³oszenia, która jest
dostêpna na stronie internetowej DCK (www.dck.net.pl) lub w siedzibie organizatora.
6. Prace nale¿y dostarczyæ do organizatora osobiœcie lub poczt¹ elektroniczn¹ na
adres: dck@gminadebno.pl
7. Ostateczny termin nadsy³ania prac 30. 09. 2014 r. (decyduje data stempla
   pocztowego  w przypadku dostarczenia poczt¹)

Szczegó³owe zasady konkursu znajduj¹ siê na stronie www.dck.net.pl

Kolejna
kwesta na
cmentarzu
To ju¿ zaplanowane: w tym roku w okre-
sie Wszystkich Œwiêtach odbêdzie siê
kolejna kwesta na ratowanie zabytków
cmentarza w Dêbnie. Tym razem datki
zostan¹ przeznaczone na renowacjê
„Obelisku pamiêci”.

Wybór podytkowany jest, jak zwy-
kle, względami merytorycznymi.
Stan zachowania obelisku określany
jest jako zły i dlatego wymaga możli-
wie szybkiej interwencji konserwa-
tora. Widoczne są pęknięcia i odpry-
ski, inskrypcja jest coraz mniej wy-
raźna, a przez to mniej czytelna. Na 
samej górze formy obeliskowej – uby-
tek. Być może był to krzyż kamien-
ny lub żeliwny. Takie zwieńczenia
bardzo często występowały na tzw.
„obeliskach pamięci”.

(g)
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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.

Ma³gorzata B³¹ka³a - Bochnia

Sikora Kazimiera - Wroc³aw

Gra¿yna Ciê¿ad³o  - Por¹bka Uszewska

Julia Górska - Wola Dêbiñska

Anna Karge - Dêbno

Katarzyna Kutek - Do³y

Maksiu Stoszko - Do³y

Beniamin Kapusta - Por¹bka Uszewska

Krzysztof Bielecki - £oniowa

Agata Mleczko - £oniowa

1. T. Burpo   
Niebo istnieje naprawdê

2. W. Cejrowski 
Wyspa na Prerii

3. J. Hugo- Bader 
W rajskiej dolinie wœród zielska

4. P. Milewski
Transyberyjska. Drog¹ ¿elazn¹
przez Rosjê i dalej

5. M. Nurowska 
Panny i wdowy (trylogia)

R. Maufrais

Zielone piekło
 Książka jest bardzo przejmująca. Naj-
pierw w opisywaniu degeneracji środowisk
indiańskich, które żyją na uboczu wiel-
kich miast, oderwani od swojego gniazda
w dżungli. Najbardziej jednak przejmują
zapisy z dziennika Maufraisa, który zo-
stał odnaleziony już po śmierci autora. To
zapis zmagania i dowód siły i nadziei, któ-
ra nie opuściła tego człowieka do końca.

J. Szulski  

Zdarza się
 Powieść Jarka Szulskiego prowokuje i
edukuje. To historia o różnych świa-
tach młodych i dorosłych. Zainteresuje
nauczycieli i rodziców, którzy chcą zna-
leźć klucz do swoich prawie dorosłych
dzieci. Zanim zostanie wydana - już jest
kultowym zdarzeniem w „drugim obie-
gu”. Autor - nauczyciel jednego ze zna-
nych warszawskich liceów - nie upilno-

wał roboczej wersji opowieści, która być może nigdy nie powinna
ujrzeć światła dziennego... Dla młodzieży „Zdarza się” to na-
dzieja, a dla dorosłych?
Będziecie chcieli wrócić do szkoły! To historia dla wszystkich, bo
też wszyscy jesteśmy bądź byliśmy uczniami. A ilu z nas pamięta
imiona swoich nauczycieli? T. Kroger 

Syberia. Moje miej-
sce na ziemi
 „Syberia - moje miejsce na ziemi”... to
słowa Theodora Krogera, który nauczył
się żyć tam, gdzie śmierć staje się najbliż-
szym towarzyszem człowieka. Syberia to
kraina bezwzględna -nie ma litości dla ni-
czego, co ma w sobie cząstkę życia. Jed-
nak są ludzie, którzy nauczyli się istnieć
obok niej.
Biograficzna powieść napisana jest w
pierwszoosobowej narracji. Nadaje to książce realny i wzruszający
wydźwięk, dzięki temu treść książki jest unikatowa.
Bohater książki to młodzieniec z bogatej niemieckiej rodziny żyją-
cy w realiach rozpoczynającej się I wojny światowej. Podejrzany
przez rosyjskie władze o szpiegostwo, zostaje skazany na karę
śmierci, choć ostatecznie dożywotnio zesłany jest na Syberię.

K. Morton  

Zapomniany ogród
 Niezwykła opowieść o utraconym szczę-
ściu, zawiłym losie, trudnych relacjach.
Cassandra, młoda dziewczyna, postana-
wia rozwiązać tajemnice przeszłości bab-
ci Nell. Jednak z biegiem czasu rodzi się
więcej pytań niż odpowiedzi. Czy uda jej
się je rozwiązać?
Książka wciąga niesamowicie. Bardzo
ciekawie napisana, wątki z przeszłości
świetnie przeplatane z czasami teraźniej-
szymi; zwroty akcji, a między tym kilka
baśni.
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stuła, manipularz, velum na kie-
lich, oraz teka na patenę.

Ornat składa się z dwóch pła-
tów tkaniny zwisających z przo-
du i z tyłu, wykrojonych od fron-
tu w formie skrzypcowej, któ-
rych całe powierzchnie pokryte
są motywami roślinno kwiato-
wymi. Na plecach ornatu, wytka-
ny na gładkim krzyżowym tle
widnieje potężny Krucyfiks, pod
nim kartusz herbowy Romerów
z herbem Jelita, oraz litery uło-

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Madonny z zamkowej kaplicy

Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem
na ornacie z BieŸdziadki

Od samego pocz¹tku
wizerunki Matki Bo¿ej z
Dzieci¹tkiem umieszcza-
ne by³y w ró¿nych miej-
scach i wykonywane w
ró¿nych technikach i
materia³ach. Spotykamy
je na sarkofagach,
œciennych mozaikach,
witra¿ach i freskach, w
rzeŸbie, malarstwie i
rysunku, a tak¿e na
przeró¿nych wyrobach
rzemieœlniczych.

W zamkowej Kaplicy obok licz-
nych, opisywanych już obrazów,
Biblii z 1599 roku w przekładzie
ks. Jakuba Wujka, modlitewni-
ków i sprzętów liturgicznych
znajduje się także wyjątkowy i
unikatowy ornat ręcznie tkany
w technice gobelinowej z przed-
stawieniem Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem w części frontowej. Sta-
nowi on depozyt rodziny Komor-
nickich, dziedziczącej po rodzi-
nie Romerów h/Jelita. Ornat ten
powstał w niewielkiej pałacowej
manufakturze tkackiej, która
funkcjonowała w Bieździadce
koło Jasła, w II połowie XVIII
wieku, a swoje istnienie zawdzię-
cza ówczesnemu właścicielowi
tych ziem – Aleksandrowi Rome-
rowi. Sami Romerowie przybyli
na tereny wokół Jasła ( m. in. do
Bieździedzy i Bieździadki ) z
Chyszowa koło Tarnowa na
przełomie XVI i XVII wieku i
pozostawali tam aż do 1945 roku,
do czasu kiedy zlikwidowano w
Polsce ziemiaństwo i przymuso-
wo rozparcelowano ich majątki.
Najprawdopodobniej w 1760
roku Aleksander Romer założył
w Bieździadce niewielką fabry-
kę gobelinów i tapiserii - deko-
racyjnych tkaniny jednostron-
nych o różnorodnej tematyce,
które miały przypominać a
wręcz naśladować obrazy. Ma-
nufaktura ta nie istniała zbyt
długo. Przyjmuje się, iż był to
zaledwie około dwudziestoletni
okres jej działania. W tej manu-
fakturze powstał omawiany
przez nas ornat. Do chwili obec-
nej szczęśliwie zachowały się
także pozostałe elementy wcho-
dzące w skład całego kompletu:

wiernym, iż kapłan jest na-
miestnikiem Chrystusa (trze-
ba pamiętać, że msza święta do
czasów Soboru Watykańskie-
go II była sprawowana tyłem
do wiernych, tak więc obraz
krzyża na plecach kapłana był
widoczny przez cały czas spra-
wowanej mszy świętej). Bo-
gatą symbolikę mają także stu-
ła i manipularz. Manipularz
zakładany na rękę miał przy-
pominać m. in. kajdany, które
włożono Chrystusowi na ręce
podczas pojmania, oraz sznur,
przy pomocy którego prowa-
dzono Go na Golgotę, dawniej
manipularz był także znakiem
przyjętych wyższych święceń

żone wokół tarczy: Z CH A R K
Z K O S S tzn.: Z Chyszowa Alek-
sander Romer Kasztelan Zawi-
chojski Kawaler Orderu Święte-
go Stanisława.

Przednią stronę ornatu zdobi
koronowany wizerunek Matki
Boskiej z Dzieciątkiem ukaza-
nej frontalnie, w półpostaci, w
otoczeniu obłoków. Przedsta-
wiona jest w popularnym typie
Hodegetri. Poniżej tego wize-
runku wytkana została data: A.
D. 1768 r., która wyraźnie okre-
śla czas powstania tej szaty li-
turgicznej.

Nasz ornat posiada bardzo
bogatą symbolikę, która jest
przypisana każdemu ornatowi
z racji funkcji jaką pełni. Sam
ornat jest symbolem ofiary
krzyżowej Chrystusa jak i cię-
żaru jaki niesie z sobą służba
spełniana przez każdego ka-
płana. Krzyż zdobiący plecy tej
szaty miał także przypominać

i symbolem trudu oraz znoju
pracy kapłańskiej.

Główne motywy stosowane w
zdobieniu ornatów w epoce ba-
roku to elementy roślinne, kwia-
towe, a także motyw baranka
symbolizującego Chrystusa, lub
postać samego Chrystusa i Ma-
ryi. Ornat, który powstał w Bieź-
dziadce zdobią barwne, polne
kwiaty, kwiaty, które też mają
swoją określoną symbolikę.
Wśród nich rozpoznajemy kwia-
ty rosnące zapewne na okolicz-
nych łąkach; maki, bławaty, ru-
mianki, niezapominajki, powoje,
goździki, męczennice, konwalie,
a wszystkie one przeplatają się
z zielonymi łodygami i liśćmi wi-
norośli jakby wszystkie zakwi-
tały i żyły dzięki niej. Winorośl
to także symbol Chrystusa, któ-
ry sam o sobie powiedział „Ja
jestem prawdziwym krzewem
winnym…”

J.Januś
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„Jedenastka” numeru
Przedstawiamy dzisiaj na naszych ³amach kolejn¹ „jedenastkê”
z³o¿on¹ z najlepszych pi³karzy wystêpuj¹cych w klubach naszej
gminy. Jej autorem jest zwi¹zany z Or³em Dêbno,
Arkadiusz Micha³ek.

Pawe³ Hebda

Dariusz £azarz

Mateusz Gurgul

Adam Zawada

Karol Gurgul

Jakub Kumorek

Robert P³achno

Mariusz Gicala

Marcin Marmol

Patryk Tomczyk

Damian Œliwa

ciąg dalszy na stronie 24

Jakub Kumorek (Orzeł Dębno) – jedno z
ważniejszych ogniw Orła w tym sezonie.
Gracz, który wygrywa wiele pojedynków
sam na sam, jest również bramkostrzelny.

Robert Płachno (Sokół Maszkienice) –
świetnie wyszkolony technicznie pomocnik.
Potrafi strzelać bramki, ale jest także zna-
komitym asystentem.

Mariusz Gicala (Orzeł Dębno) – jak przy-
stało na kapitana, walczy za dwóch. Bar-
dzo często nie odstawia nogi, przez co łapie
dużo kartek. Cechuje go dokładne podanie
oraz mocny i precyzyjny strzał z dystansu.

Marcin Marmol (Kłos Łysa Góra) – bar-
dzo szybki skrzydłowy, jego rajdy często
kończą się zdobyczami bramkowymi dla ze-
społu z Łysej Góry.

Patryk Tomczyk (Sokół Maszkienice) –
od początku sezonu imponuje formą strze-
lecką - w sześciu meczach strzelił dziesięć
bramek, a do tego dołożył sporo asyst. Bez
wątpienia jest to napastnik kompletny

Damian Śliwa (Kłos Łysa Góra) – mło-
dzieżowiec Kłosa, który wyrasta na lidera
tej drużyny. Perspektywiczny zawodnik,
mający zadatki na naprawdę solidnego gra-
cza.

(T)

świadczony stoper, który poza swoją mądrą
grą defensywną ma umiejętność kierowa-
nia grą obronną naszego piątoligowca.

Adam Zawada (Sokół Maszkienice) – so-
lidny zawodnik, jeden z najlepszych na swo-
jej pozycji w klasie „A”. Skuteczny pod
bramką rywala, w tym sezonie zdobył już
dwie bramki.

Karol Gurgul (Orzeł Dębno) - niekalku-
lujący młody obrońca, bardzo często podłą-
czający się do akcji ofensywnych swojego
zespołu.

Paweł Hebda (Orzeł Dębno) - bramkarz
bardzo dobrze grający zarówno na przed-
polu, jak i na linii bramkowej. W meczu z
Jadowniczanką pokazał się ze swojej naj-
lepszej strony, broniąc w ostatnich minu-
tach rzut karny

Dariusz Łazarz (Victoria Porąbka Uszew-
ska) – jeden z jaśniejszych punktów, zawo-
dzącej jak dotąd Victorii. Jego główne atu-
ty to dobra gra w powietrzu oraz umiejęt-
ne utrzymywanie się przy piłce.

Mateusz Gurgul (Orzeł Dębno) – do-

Transferowe nadzieje
Sokół Maszkienice, który w poprzednich

rozgrywkach brzeskiej grupy klasy „A” zajął
czwarte, najwyższe w historii klubu, miej-
sce, w tym sezonie myśli chyba o poprawie-
niu tego osiągnięcia. O tym świadczyć mogą
przynajmniej transfery przeprowadzone
przez drużynę z Maszkienic. Wzmocniło ją
bowiem aż pięciu nowych zawodników. Naj-
bardziej znanym z nich jest niezwykle do-
świadczony bramkarz, Jarosław Palej, któ-
ry pierwszą rundę poprzedniego sezonu spę-
dził w pierwszoligowym Okocimskim Brze-
sko, a na wiosnę bronił barw czwartoligowej
Tuchovii Tuchów. Oprócz tego, do Sokoła
przyszli: Dawid Curyło i Adam Zawada z
Iskry Łęki, Grzegorz Jewuła z Uszwi oraz
Grzegorz Lech (ostatnio Iskra Szczepa-
nów). Jeżeli chodzi natomiast o ubytki, po
okresie wypożyczenia do Strażaka Mokrzy-
ska wrócił Tomasz Biedak, a do Orła Dębno
przeszedł Andrzej Węgrzyn. W okresie przy-
gotowawczym, Sokół rozegrał cztery me-
cze kontrolne. Maszkieniczanie grali w nich
ze zmiennym szczęściem, obserwujący je
kibice z pewnością nie mogli jednak narze-

Orłem Iwanowice (krakowska klasa „A”),
zajmując ostatnie, trzecie miejsce. Na za-
kończenie przygotowań, Orzeł rozgromił
13-3 Kłos Łysa Góra oraz pokonał 4-1 spad-
kowicza z czwartej ligi, Jadowniczankę Ja-
downiki. Tydzień przed rozpoczęciem ligo-
wych potyczek dębnianie rozegrali mecz w
ramach drugiej rundy Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu w Brzesku, przegrywa-
jąc w rzutach karnych 4-5 (po dziewięćdzie-
sięciu minutach było 2-2) z grającą w klasie
„A” Victorią Bielcza. Pierwszym ligowym
rywalem naszej „jedenastki” był Naprzód
Sobolów. W meczu rozegranym przed
własną publicznością dębnianie nie zachwy-
cili, ale co ważne rozpoczęli sezon od wygra-
nej, pokonując rywala 2-1. Gorzej powiodło
im się tydzień później, w Lipnicy Murowa-
nej przegrali bowiem z tamtejszą Macierzą
1-3. Kolejne dwa spotkania przyniosły pił-
karzom z Dębna komplet punktów. W ostat-
nią sobotę sierpnia zwyciężyli u siebie 3-1
beniaminka, Koronę Niedzieliska, a w czwar-
tej kolejce wygrali na wyjeździe 1-0 z Ja-
downiczanką. Ta ostatnia wygrana przynio-
sła chyba piłkarzom z Dębna największą
satysfakcję. Grającym szkoleniowcem eki-
py z Jadownik jest przecież były wieloletni
zawodnik, a następnie grający szkoleniowiec
Orła, Mikołaj Gurgul.

Pokonali trenera
Po czterech kolejkach spotkań w pierw-

szej grupie tarnowskiej klasy okręgowej
(przypomnijmy, że od tego sezonu ta klasa
rozgrywkowa podzielona jest na dwie grupy
umownie nazwane bocheńsko-brzeską i tar-
nowsko-żabnieńską), Orzeł Dębno klasyfi-
kowany jest na piątej pozycji, mając w do-
robku dziewięć punktów, czyli tyle samo ile
lider, Tarnavia Tarnawa. Przed sezonem w
kadrze ekipy z Dębna zaszły kosmetyczne
jedynie zmiany. Do czwartoligowej Rylovii
Rylowa wypożyczony został Krystian Heb-
da, pozyskano natomiast Andrzeja Węgrzy-
na z Sokoła Maszkienice, do kadry pierw-
szego zespołu włączono też kilku juniorów.
W ramach przygotowań do rundy jesiennej,
podopieczni trenera Roberta Sakowicza ro-
zegrali siedem meczów kontrolnych. W
pierwszym z nich bardzo wysoko, bo 1-8
przegrali z beniaminkiem czwartej ligi, GKS
Drwinia. W kolejnych spotkaniach zremiso-
wali 2-2 z piątoligową Olimpią Wojnicz i po-
konali 2-0 grającego w klasie „A” Strażaka
Mokrzyska. W ostatnią niedzielę lipca ze-
spół z Dębna rywalizował w odbywającym
się w Rylowej, XIII Memoriale im. Krzysz-
tofa Habury, w którym grano 2x30 minut.
Dębnianie przegrali tam 0-2 z Rylovią i 0-3 z

Z NOTATNIKA STATYSTYKA
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kać na brak bramek. Po wygranej 6-1 z Błę-
kitnymi Tarnów (klasa „B” - Tarnów), na-
sza drużyna przegrała 2-8 z czwartoligową
Rylovią Rylowa i 1-7 ze spadkowiczem z
czwartej ligi, Jadowniczanką Jadowniki, a
na zakończenie pokonała 5-2 występującą
w klasie „B”, Iskrę Szczepanów. Przed
pierwszym meczem ligowym, podopieczni
trenera Jana Kargula rozegrali jeszcze dwa
spotkania w ramach Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu w Brzesku. W pierw-
szej rundzie pokonali 5-3 (jeszcze na dzie-
sięć minut przed końcem przegrywając 1-
3)Tymona Tymowa, w drugiej ulegli nato-
miast 0-2 Jadowniczance. Sezon ligowy roz-
poczęli piłkarze z Maszkienic od bardzo efek-
townego zwycięstwa 7-1 z beniaminkiem,
Arkadią Olszyny. Pierwszoplanową posta-
cią tego spotkania był bez wątpienia Patryk
Tomczyk, który aż czterokrotnie wpisał się
na listę strzelców. Tydzień później Sokół,
który ze względu na planowany po zakoń-
czeniu rundy remont boiska,  wszystkie je-
sienne mecze rozgrywał będzie u siebie, po-
konał 4-0 Iskrę Łęki. Maszkieniczanie mieli
o tyle ułatwione zadanie, że Iskra po spad-
ku z piątej ligi boryka się z problemami ka-
drowymi i do Maszkienic przyjechała w dzie-
więcioosobowym zaledwie składzie. Ta zwy-
cięska seria zakończyła się w meczu „na
szczycie”, w którym Sokół przegrał 1-4 z
mającym w dorobku również komplet punk-
tów, beniaminkiem, Tymonem Tymowa.
Porażka ta nie wpłynęła jednak negatyw-

nie na morale piłkarzy z Maszkienic. Ty-
dzień później w identycznych rozmiarach
pokonali oni bowiem inny zespół z czołówki,
Olimpię Kąty. W spotkaniu tym w barwach
Sokoła zadebiutował wspomniany na wstę-
pie Jarosław Palej. Rozpoczął on wprawdzie
mecz od dość szybko puszczonej bramki, ale
przez kolejne osiemdziesiąt minut zacho-
wał czyste konto. Walnie przyczynił się w
ten sposób do trzeciego w tym sezonie zwy-
cięstwa Sokoła, który zajmuje aktualnie
drugie miejsce w tabeli, będąc zdecydowanie
najskuteczniejszym zespołem brzeskiej kla-
sy „A”.

Powrót na trenersk¹
³awkê

Spore zmiany zaszły przed sezonem tak-
że w zespole innej naszej ekipy rywalizują-
cej w klasie „A”, Kłosa Łysa Góra. Z dalsze-
go prowadzenia drużyny zrezygnował tre-
ner Marek Małysa, który został piłkarzem
występującej w klasie okręgowej reaktywo-
wanej drużyny rezerw Okocimskiego Brze-
sko. Po jego odejściu na trenerskiej ławce
ekipy z Łysej Góry po rocznej przerwie po-
nownie zasiadł Mariusz Sacha. W jego przy-
padku określenie „zasiadł” nie do końca od-
powiada jednak prawdzie, gdyż podobnie jak
jego poprzednik, Mariusz Sacha będzie gra-
jącym szkoleniowcem Kłosa. Wraz z Mar-
kiem Małysą do drugiej drużyny Okocim-

skiego przeszedł również Robert Kot. Nie
są to jedyne osłabienia drużyny, która w
poprzednim sezonie brzeskiej klasy „A” skla-
syfikowana została na trzynastej pozycji.
Treningów nie wznowił bowiem Łukasz
Drużkowski, ze względu na karierę sę-
dziowską z gry zrezygnować musiał Janusz
Kuboń, za granicę wyjechali natomiast: Kry-
stian Bogusz, Dominik Jakubas, Maciej Urba-
szewski oraz Łukasz Zapart. To tyle jeśli
idzie o ubytki, przejdźmy teraz do tematów
przyjemniejszych, czyli do wzmocnień. Po
rocznych wypożyczeniach, do Kłosa powró-
cili: Patryk Ogar (z Jadowniczanki Jadow-
niki) oraz Michał Cieśla i Rafał Stachelek
(obaj z Spółdzielcy Grabno). Z Orła Dębno
wypożyczono Dawida Koczwarę, kadrę ze-
społu zasilili również zgłoszony po rocznej
karencji Paweł Płaneta oraz dwaj siedem-
nastolatkowie z drużyny juniorów – Damian
Bodzioch i Mateusz Kutek. Wyniki przed-
sezonowych meczów nie nastrajały raczej
optymistycznie. W ostatnim sparingu Kłos
rozgromił wprawdzie 6-0 rywala z brzeskiej
grupy klasy „A”, Spółdzielcę Grabno, ale we
wcześniejszych spotkaniach kontrolnych
uległ 3-4 ekipie LZS Wierzchosławice-
Ostrów (klasa „A” - Tarnów), 1-6 Victorii
Słomka (klasa „A” - Bochnia) i 3-13 piątoli-
gowemu Orłowi Dębno, a w pojedynku
pierwszej rundy Pucharu Polski na szcze-
blu Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku prze-
grał 0-4 z grającymi w klasie „B” Błękitny-
mi Przyborów. Początek ligowych zmagań

SPRINTEM

Jaros³aw Palej
Urodzony 1 listopada 1976 roku w Borzêcinie. Od tego sezonu
bramkarz Soko³a Maszkienice. Pracuje jako nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Zespole Szkó³ w Borzêcinie. ¯ona Kinga ,
dwuletnia córka Kaja.

Wzór trenera
Ryszard Marek oraz W³adys³aw Czekanow-
ski. Wiele im zawdziêczam, œwietni trenerzy
oraz pedagodzy.

Najwiêkszy sukces polskiego sportu
Nie sposób wymieniæ wszystkich. Jeœli cho-
dzi o pi³kê no¿n¹ to z pewnoœci¹ trzecie miej-
sce zdobyte w Mistrzostwach Œwiata w 1974
roku.

Najwiêksze wydarzenie sportowe
Dla mnie oczywiœcie Igrzyska Olimpijskie
oraz Mistrzostwa Œwiata w pi³ce no¿nej. Ak-
tualnie, odbywaj¹ce siê w Polsce Mistrzostwa
Œwiata w pi³ce siatkowej.

Najwa¿niejsze cechy sportowca
Pracowitoœæ, pokora, uczciwoœæ, odpowie-
dzialnoœæ, wytrwa³oœæ, szacunek.

Sportowe wydarzenie z moim udzia³em
Mecze Pucharu Polski z Ruchem Chorzów
oraz Lechem Poznañ

Sportowy sukces
Awans na przestrzeni kilku sezonów z
Okocimskim Brzesko z czwar tej ligi do
pierwszej.

Sportowa pora¿ka
Spadek  z Uni¹ Tarnów  z trzeciej ligi central-
nej do czwartej.

Ulubiona dyscyplina
Oczywiœcie gry zespo³owe - pi³ka no¿na, pi³-
ka rêczna, siatkówka

Najnudniejsza dyscyplina
Z tych, które najczêœciej mo¿na zobaczyæ w te-
lewizji to golf i jeŸdziectwo, poza tym szachy.

Pierwsze sportowe kroki
Victoria Bielcza,  nastêpnie zespó³ juniorów
Unii Tarnów.

Sportowy bohater
Jest ich wielu, ale najbardziej ceniê Justynê
Kowalczyk, która dostarcza mi co roku nie-
zapomnianych emocji i chwil wzruszeñ.
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również nie był udany dla ekipy z Łysej Góry.
Na inaugurację przegrała ona 1-4 – mimo że
do przerwy remisowała 1-1 – wyjazdowy
mecz z Victorią Bielcza, tydzień później w
pierwszym spotkaniu przed własną publicz-
nością uległa natomiast 0-2 Porębie Spyt-
kowskiej. Na pierwsze punkty swoich ulu-
bieńców kibice w Łysej Górze czekać musie-
li do ostatniej soboty sierpnia, kiedy to Kłos
w derbach gminy Dębno zwyciężył w Porąb-
ce Uszewskiej tamtejszą Victorię 3-2. War-
to dodać, że gospodarze dwukrotnie dopro-
wadzali w tym meczu do remisu, a zwycięską
dla Kłosa bramkę zdobył w 88 min Damian
Śliwa, dla którego było to już trzecie trafie-
nie w tych rozgrywkach. Damian Śliwa na
listę strzelców wpisał się również w spotka-
niu czwartej kolejki, w którym Kłos zmie-
rzył się na własnym boisku z Piastem
Czchów. Trafienie to nie na wiele jednak się
gospodarzom zdało. Ekipa z Łysej Góry prze-
grała bowiem 2-4 i zajmuje aktualnie jede-
naste miejsce w tabeli.

W ogonie tabeli
Nie zmieniła się natomiast kadra trzeciej

naszej drużyny rywalizującej w klasie „A”,

Victorii Porąbka Uszewska. W pierwszym
oficjalnym meczu sezonu drużyna ta zmie-
rzyła się na wyjeździe z innym zespołem z
naszej gminy, spadkowiczem z klasy „A”,
Startem-77 Biadoliny Szlacheckie. Spotka-
nie rozegrane w pierwszą sobotę sierpnia w
ramach pierwszej rundy Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu w Brzesku zakończyło
się wynikiem 1-0 dla Victorii (tydzień wcze-
śniej zespoły te zagrały w meczu sparingo-
wym, który ekipa z Porąbki Uszewskiej
wygrała 5-3). Była to szczęśliwa dość wy-
grana, gdyż rywale nie wykorzystali dwóch
rzutów karnych. Niestety, jak się okazało
były to miłe złego początki. W kolejną sobo-
tę, Victoria w drugim meczu pucharowym
uległa bowiem aż 0-6 rezerwom Okocimskie-
go Brzesko, przegrywając także dwa pierw-
sze mecze ligowe na własnym boisku. W
pierwszym z nich Victoria uległa aż 1-5 Ivie
Iwkowa, a więc drużynie, która w poprzed-
nim sezonie sklasyfikowana była tuż za
ekipą z Porąbki Uszewskiej. Tydzień póź-
niej nasz zespół zagrać miał na wyjeździe z
Spółdzielcą Grabno, na prośbę Victorii spo-
tkanie to zostało jednak przełożone na 11
listopada. W trzeciej kolejce, Victoria zmie-
rzyła się u siebie z Kłosem Łysa Góra. „Je-

denastka” z Porąbki Uszewskiej niemal od
samego początku goniła wynik, ostatecznie
musiała jednak pogodzić się z porażką 2-3.
Największym pechowcem tego spotkania był
kapitan Victorii, Łukasz Toboła, który przy
stanie 2-2 nie wykorzystał rzutu karnego, a
na sześć minut przed końcem spotkania zo-
baczył drugą żółtą kartkę i musiał opuścić
boisko. Dodać przy tym warto, że trzecia
bramka dla gości, padła w momencie, gdy
Victoria grała już w osłabieniu. O ile dwa
pierwsze mecze zakończyły się co prawda
porażkami Victorii, ale nasz zespół w obu
zdobył przynajmniej jedną bramkę, o tyle
pojedynek czwartej kolejki nie przyniósł dru-
żynie z Porąbki Uszewskiej ani punktów,
ani bramek. W wyjazdowym spotkaniu ule-
gła ona 0-3 Olimpii Bucze i klasyfikowana
jest obecnie na przedostatniej, trzynastej
pozycji, jedynie lepszą różnicą bramek wy-
przedzając pełniącą rolę „czerwonej latar-
ni”, Iskrę Łęki.

Gra w kratkê
Po spadku z klasy „A”, w drużynie Startu-

77 Biadoliny Szlacheckie nastąpiła zmiana
trenera. Z dalszej pracy w klubie zrezygno-
wał grający szkoleniowiec, Józef Ogorzelec,
a wraz z nim ze Startem-77 pożegnało się
kilku zawodników z tak zwanego tarnow-
skiego zaciągu. Popularnego „Ziutę” na sta-
nowisku grającego trenera zastąpił znany
między innymi z występów w Orle Dębno, a
ostatnio występujący w Victorii Bielcza, 33-
letni Krzysztof Pałka (wraz z nim do ekipy z
Biadolin Szlacheckich przeszedł z Victorii
młodszy o dwa lata brat Stanisław, odwrot-
ny kierunek wybrał natomiast Arkadiusz
Wójcik). W pierwszym po ponad dwóch la-
tach występie w klasie „B”, Start-77 nie dał
najmniejszych szans Wulkanowi Biesiadki,
który do ligowych rozgrywek wrócił po po-
nad czteroletniej przerwie. W spotkaniu roz-
grywanym na boisku w Biadolinach Szlachec-
kich, nasz zespół rozgromił rywala 7-0. Naj-
skuteczniejszym zawodnikiem okazał się
Paweł Przeklasa, który mimo że na boisku
pojawił się dopiero w 46 min zdążył zaliczyć
hat-trick. Drugim rywalem Startu-77 był inny
spadkowicz z klasy „A”, Orzeł Stróże. Także
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to spotkanie nasz zespół rozstrzygnął na
swoją korzyść, choć zwycięstwo przyszło mu
o wiele trudniej niż w inauguracyjnym poje-
dynku. Mecz zakończył się rezultatem 2-1, a
bramkę decydującą o wygranej gospodarze
strzelili w piątej minucie doliczonego czasu
gry. Tę zwycięską miniserię przerwał kolej-
ny rywal dobrze znany piłkarzom z Biadolin
Szlacheckich z występów w klasie „A”, czyli
Pogórze Gwoździec. W klasie „A” Start-77
nie doznał z tym rywalem porażki, dwa razy
wygrywając i dwa razy remisując, w ostatnią
sobotę sierpnia przegrał jednak 1-2. Punk-
tów nie udało się zdobyć naszej drużynie rów-
nież w czwartej kolejce, w której po stojącym
na dobrym poziomie meczu przegrała na wła-
snym boisku 0-1 z rezerwami Rylovii Rylowa.
Mimo tych dwóch porażek, ekipa z Biadolin
Szlacheckich klasyfikowana jest obecnie na
piątej pozycji. Start-77 rywalizował również
w Pucharze Polski, jego przygoda z tymi roz-
grywkami była jednak krótka. W pierwszej
rundzie spotkań na szczeblu Podokręgu w
Brzesku przegrał bowiem 0-1 z Victorią Po-
rąbka Uszewska.

Wyjazdowe k³opoty
Występujący również w klasie „B” Jastrząb

Łoniowa wszystkie trzy dotychczasowe me-
cze rozegrał na wyjeździe. Dwa pierwsze z
nich nie przyniosły zespołowi z naszej gminy
żadnego punktu. Po inauguracyjnej przegra-

nej 1-4 z Jednością Paleśnica, w trzeciej ko-
lejce Jastrząb przegrał bowiem 0-1 z Iskrą
Szczepanów. O pierwszą zdobycz punktową
pokusili się piłkarze z Łoniowej dopiero w
pierwszą wrześniową niedzielę, kiedy zremi-
sowali na wyjeździe 1-1 z Wulkanem Biesiad-
ki. Bramkę na wagę jedynego do tej pory w
sezonie punktu zdobył Andrzej Wojciechow-
ski. Tydzień przed spotkaniem w Szczepano-
wie, Jastrząb zagrać miał przed własną pu-
blicznością z Błękitnymi Przyborów. Po opa-
dach deszczu boisko w Łoniowej nie nadawa-
ło się jednak do gry i spotkanie przełożone
zostało pierwotnie na środę 10 września, a
następnie na niedzielę 16 listopada. Po do-
tychczasowych grach, Jastrząb zajmuje w
tabeli jedenaste miejsce.

Rekordowe lanie
Piłkarze Gromu Sufczyn w ostatnich la-

tach przyzwyczaili wprawdzie swoich kibi-
ców do porażek w dwucyfrowych rozmiarach
(w trzech ostatnich sezonach przegrali tak
aż pięciokrotnie: 1-10 z Porębą Spytkowską,
2-11 z Andaluzją Rudy Rysie, 3-12 z Victorią
Porąbka Uszewska, 2-10 z Błękitnymi Przy-
borów i 0-12 z Jednością Paleśnica), ale prze-
grana 0-13 w wyjazdowym meczu z rezerwa-
mi Rylovii Rylowa była porażką rekordową.
Po raz ostatni taki wynik w brzeskiej grupie
klasy „B” padł w czasie pierwszego weeken-
du czerwca 2011 roku, kiedy to Jedność Pale-
śnica uległa u siebie Orłowi Stróże.  W spo-
tkaniu rozegranym w ostatnią sobotę sierp-

nia w Rylowej aż trzech zawodników gospo-
darzy zanotowało hat-trick, swoją bramkę –
z rzutu karnego – zdobył również bramkarz
rezerw czwartoligowców. Nim doszło do tego
pogromu, Grom miał już na koncie dwa me-
cze, które kończył „na tarczy”. Na inaugu-
rację przegrał na wyjeździe 1-2 z Orłem Stró-
że, w drugiej kolejce, na własnym boisku uległ
natomiast 0-4 innemu spadkowiczowi z kla-
sy „A”, Pogórzu Gwoździec. W czwartej ko-
lejce, Grom zremisował wprawdzie u siebie
1-1 z Temidą Złota, ale i tak zamyka ligową
tabelę, mając przy tym zdecydowanie najwię-
cej straconych bramek (20) spośród wszyst-
kich drużyn występujących w brzeskiej gru-
pie klasy „B”.

(T)

W tym sezonie ¿adna z dru¿yn z na-
szej gminy nie wystêpuje niestety
na najwy¿szym szczeblu m³odzie¿o-
wych rozgrywek prowadzonych przez
Tarnowski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej. Z pierwszej ligi juniorów
starszych zdegradowany zosta³ bo-
wiem Orze³ Dêbno, z pierwsz¹ lig¹
juniorów m³odszych rozstaæ musia³
siê natomiast K³os £ysa Góra. Cze-
kaj¹c na powrót lepszych czasów
(przypomnijmy, ¿e jeszcze w sezo-
nie 2011/12 dru¿yna z Dêbna wy-
stêpowa³a w gronie najlepszych dru-
¿yn Ma³opolski, rywalizuj¹c w Ma³o-
polskiej Lidze Juniorów Starszych)
przyjrzyjmy siê wystêpom naszych
dru¿yn w m³odzie¿owych ligach pro-
wadzonych przez Podokrêg Pi³ki No¿-
nej w Brzesku.

- Ekipy z naszej gminy zgłosiły się do
rozgrywek we wszystkich kategoriach
wiekowych. Rywalizacja wśród juniorów
starszych rozpoczęła się w czasie pierw-
szego weekendu września. O punkty
walczy tu osiem zespołów, w tym dwie

Dwie dwucy

dokończenie ze strony 25

zmniejszono do dwóch.  Ich rywalami będą
tam: Spektrum Karpol III Słopnice, UKS
Sokół Żabno, Radość Gorlice, GSWAL Ta-
rasek Grybów, Talar Team I Szczawa, Sokół
Brzesko, UKS Płomień II Limanowa, UKS
Płomień III Limanowa, LUKS Galux II
Skrzyszów, Turbacz Mszana Dolna, Voco-
via Wokowice, LKS Bielanka oraz Talar
Team II Szczawa. Druga drużyna LUKS
Skrzyszów grać będzie natomiast w tar-
nowskiej grupie piątej ligi, w której jej prze-
ciwnikami będą: MOSiR I Tuchów, UKS
Gulon II Zakliczyn, UKS Villa Verde IV
Olesno, Tarnovia Tarnów, LUKS Sobolik
Sobolów, UKS Gulon III Zakliczyn, MOSiR
II Tuchów, TG Sokół II Brzesko, Solidarni
II Mędrzechów oraz LUKS Galux III
Skrzyszów. Początek ligowych rozgrywek
przewidziano na pierwszy weekend paź-
dziernika.

(T)

Po zakoñczeniu poprzedniego sezonu
dzia³acze Krakowskiego Okrêgowego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego zdecydowa-
li siê na reformê rozgrywek ligowych. Zli-
kwidowano wschodni¹ i zachodni¹ gru-
pê trzeciej ligi mê¿czyzn, w ich miejsce
wprowadzaj¹c jedn¹ czternastozespo-
³ow¹ grupê.

Dzięki piątej lokacie wywalczonej w po-
przednim sezonie w grupie wschodniej, pra-
wo gry w zreorganizowanej trzeciej lidze
zapewniła sobie między innymi ekipa LUKS
Sufczyn. Sufczynianie zrezygnowali jednak
z występów w tej klasie rozgrywkowej –
ich miejsce zajęli Solidarni Mędrzechów -
decydując się na starty we wschodniej gru-
pie czwartej ligi; to również nowość, do po-
przedniego sezonu funkcjonowały cztery
grupy czwartej ligi: krakowska, tarnowska,
nowosądecka i nowotarska, teraz ich ilość

Trzecia liga bez
Sufczyna
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ści. W następnych dwóch pojedynkach
ekipa z Łysej Góry wracała bowiem „na
tarczy” z Bielczy (1-2 z Victorią) i z Lew-
niowej (0-1 z Orłem), a w czwartej kolej-
ce pauzowała. Także dla Victorii Porąbka
Uszewska zwycięstwo z Sokołem Masz-
kienice oznaczało zdobycie jedynych do
tej pory punktów. Co więcej, w trzech
pozostałych meczach zawodnicy z Porąb-
ki Uszewskiej nie zdołali powiększyć swo-
jego konta bramkowego. W pierwszej ko-
lejce, nasz zespół przegrał bowiem na
wyjeździe 0-2 z Dunajcem Mikołajowice,
w trzeciej doznał prawdziwej klęski w Biel-
czy, ulegając swojej imienniczce aż 0-10, a
w czwartej przegrał u siebie 0-4 z Orłem
Lewniowa. Czwarty z naszych zespołów,
Start-77 Biadoliny Szlacheckie pierwsze
trzy mecze rozegrał na własnym boisku,
zdobywając w nich jeden punkt; po poraż-
kach 1-2 z Błękitnymi Przyborów i 0-2 z
Iskrą Szczepanów, w ostatnią sobotę
sierpnia zremisował 1-1 z Porębą Spyt-
kowską. Znacznie lepiej zaprezentowali
się piłkarze z Biadolin Szlacheckich w
pierwszym pojedynku wyjazdowym;
Start-77 pokonał 3-2 mającą przed tym

nasze drużyny: Kłos Łysa Góra i Orzeł
Dębno. Inauguracyjna kolejka była dla
nich bardzo udana. Ekipa z Łysej Góry
w wyjazdowym pojedynku pokonała bo-
wiem 4-1 Ivę Iwkowa, natomiast Orzeł
rozgromił w Kątach tamtejszą Olimpię,
wygrywając 10-0.

- O wiele więcej spotkań mają za sobą
zespoły występujące w lidze juniorów
młodszych. Ze względu na fakt, że akces
do tych rozgrywek zgłosiło jedenaście
ekip, ich rywalizacja rozpoczęła się już w
sierpniu i do momentu zamknięcia tego
numeru rozegrano cztery kolejki. Nasze
zespoły – a jest ich aż cztery – grają do tej
pory ze zmiennym szczęściem. Sokół
Maszkienice w pierwszej kolejce przegrał
u siebie 1-2 z Kłosem Łysa Góra, aby w
drugiej ulec na wyjeździe 1-3 kolejnemu
lokalnemu rywalowi, Victorii Porąbka
Uszewska. Kolejne dwa mecze przynio-
sły młodym maszkieniczanom komplet
punktów, po domowej wygranej 3-1 z Błę-
kitnymi Przyborów, w wyjazdowym spo-
tkaniu pokonali 2-1 Iskrę Szczepanów.
Dla Kłosa wygrana w Maszkienicach była
jak do tej pory jedynym powodem do rado-

meczem komplet punktów, Rylovię Rylo-
wa.

- Wśród trampkarzy o miano najlep-
szej drużyny w podokręgu Brzesko wal-
czy w tym sezonie czternaście drużyn
podzielonych na dwie siedmiozespołowe
grupy. Występujący w grupie pierwszej
nasz „jedynak”, Orzeł Dębno w pierw-
szym meczu zmierzył się na wyjeździe
z Dolanką Borzęcin Dolny. Spotkanie
to było jednostronnym widowiskiem i
zakończyło się wynikiem 12-0 dla Orła

- Także siedem zespołów walczyć miało
o punkty w kategorii młodzików, z roz-
grywek wycofał się jednak Start-77 Bia-
doliny Szlacheckie. Jego absencja spowo-
dowała nie tylko to, że w każdej kolejce
pauzują dwie drużyny, ale również i to,
że podobnie jak w przypadku rywalizacji
trampkarzy, jedynym przedstawicielem
naszej gminy jest w tej klasie rozgrywko-
wej Orzeł Dębno. Rywalizacja młodzików
rozpoczęła się wprawdzie w pierwszy
weekend września, nasz zespół inaugu-
racyjny mecz z Uszwią rozegra jednak
dopiero we wtorek 16 września.

(T)

- W ubieg³ym sezonie prowadzona przez Pana
dru¿yna wywalczy³a pierwszy w historii klubu
awans do trzeciej ligi. Jak wygl¹daj¹ przygo-
towania do nowego sezonu?

- Chcia³bym wyjaœniæ pewn¹ sprawê. Rzeczy-
wiœcie, oficjalnie jestem trenerem Wolanii,
wynika to jednak z tego, ¿e mam do tego
odpowiednie papiery. W prowadzeniu zespo-
³u bardzo pomagaj¹ mi natomiast Maciek
Kural i Rafa³ Banaœ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
tworzymy takie trenerskie trio. Je¿eli chodzi
natomiast o przygotowania, rozpoczêliœmy
je w pierwszym tygodniu wrzeœnia. Nie mam
jeszcze dok³adnych informacji na temat tego,
kiedy wystartuje liga, spodziewam siê, ¿e
nast¹pi to na pocz¹tku paŸdziernika. Dowie-
my siê tego podczas sympozjum trenerów,
które odbêdzie siê 21 wrzeœnia w Krakowie.
Wtedy poznamy te¿ wszystkich naszych ry-
wali (do momentu zamkniêcia tego numeru,
czyli do 10 wrzeœnia obok Wolanii swój ak-
ces do trzeciej ligi zg³osi³o dziesiêæ dru¿yn –
przyp. T).

- Jakie zadania stawiacie sobie przed tym
debiutanckim sezonem?

- Ju¿ sam awans by³ dla nas du¿ym sukce-
sem. Teraz chcielibyœmy siê spokojnie utrzy-
maæ i nie byæ na koñcu tabeli. Wiêkszoœæ z
nas pracuje i za³o¿y³o rodziny, siatkówka jest

wiêc dla nas form¹ rozrywki. Owszem, zarów-
no do treningów, jak i do meczów podchodzi-
my z pe³nym zaanga¿owaniem, ale mo¿na
powiedzieæ, ¿e jest to dla nas traktowana
powa¿nie zabawa. Je¿eli bêdziemy w lidze
wygrywaæ, to bêdzie fajnie, ale w przypadku
pora¿ek równie¿ nie bêdzie tragedii.

- W chwili awansu wiêkszoœæ zespo³ów myœli
o wzmocnieniach. Jak wygl¹da to w przypad-
ku Wolanii?

- Wygl¹da niestety na to, ¿e zagramy w trze-
ciej lidze w os³abionym w porównaniu do po-
przedniego sezonu sk³adzie. Za granicê wy-
jechali bowiem mog¹cy graæ jako atakuj¹cy,
przyjmuj¹cy i œrodkowy, Grzesiek Kalemba
oraz nasz drugi rozgrywaj¹cy, Grzesiek Gar-
dziel. Na domiar z³ego z podobnym zamia-
rem nosi siê nasz podstawowy rozgrywaj¹cy,
Pawe³ Mleczko. W przypadku Paw³a myœlê,
¿e zacznie on z nami rozgrywki, a potem zo-
baczymy. Tym niemniej mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
bêdziemy musieli radziæ sobie bez obu roz-
grywaj¹cych z poprzedniego sezonu. Jeste-
œmy jednak przygotowani na tak¹ ewentual-
noœæ. Na rozegraniu zagraæ mo¿e nasz libe-
ro, Rafa³ Banaœ, którego zast¹pi³by wówczas
Janusz Basta, maj¹cy ju¿ za sob¹ wystêpy na
tej pozycji. Nowymi twarzami w zespole bêd¹
natomiast dwaj uniwersalni zawodnicy, tre-

nuj¹cy kiedyœ w Okocimskim Brzesko: Da-
wid Kokoszka i mój by³y uczeñ z gimnazjum w
Jadownikach, Mariusz Hudy. Kontaktowa³ siê
ze mn¹ ponadto zawodnik z ligow¹ przesz³o-
œci¹, który po kontuzji chcia³by wróciæ do siat-
kówki i spróbowaæ swych si³ w trzeciej lidze.
Nie jestem jednak pewny, czy do koñca zdaje
on sobie sprawê, na jakich zasadach gramy
w Wolanii. Nie chcemy poza tym sprowadzaæ
z zewn¹trz „gwiazd”, które bêd¹ gra³y za nas.
Jak ju¿ bowiem mówi³em, siatkówka jest dla
nas przede wszystkim wspania³¹ rozrywk¹.

- Dziêkujê bardzo za rozmowê i ¿yczê powo-
dzenia na trzecioligowych parkietach.

(T)

Siatkówka, czyli powa¿na zabawa
Rozmowa z graj¹cym trenerem siatkarzy trzecioligowej Wolanii Wola Dêbiñska, Jakubem Szpilem

yfrówki m³odych pi³karzy Or³a
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kalendarium

PA•DZIERNIK

• PaŸdziernik 2014r. – III Gmin-
ny Konkurs Plastyczny i Recyta-
torski „Twórczoœæ Juliana Tuwima
uczy i bawi od najm³odszych lat”.
Organizatorzy: Publiczne Przed-
szkole w Por¹bce Uszewskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultury

• 12 paŸdziernika 2014r. - „Je-
sienne spotkania przy herbacie”
- w Zamku w Dêbnie. Impreza ma-
j¹ca charakter cyklicznych spo-
tkañ ze sztuk¹ przy napojach, któ-
rej towarzysz¹ koncerty, wysta-
wy i degustacja napojów. Organi-
zatorzy: Muzeum – Zamek w Dêb-
nie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

LISTOPAD

• Listopad 2014r. – XVI Gminny
Konkurs Plastyczno Literacki
„Widokówka z pozdrowieniami z
mojej miejscowoœci”. Celem kon-
kursu jest zachêcanie do aktyw-
noœci twórczej oraz rozwijanie
kreatywnoœci uczniów, zaintere-
sowanie kultur¹, tradycjami i wa-
lorami przyrodniczymi w³asnego
regionu, popularyzowanie walo-
rów swojej miejscowoœci: obiek-

C
o?

 G
dz

ie
? 

K
ie

dy
?

Na 21 wrzeœnia zaplanowano na tere-
nach przy zamku w Dêbnie Turniej Histo-
ryczny - Edycja Wyszehradzka czyli nieco
zmodyfikowan¹ kolejn¹ ods³onê Turnieju
Rycerskiego. Wezm¹ w niej udzia³ przed-
stawiciele braci rycerskiej z Czech, S³o-
wacji, Wêgier i Polski. Jak zwykle nie
zabraknie szczêku orê¿a, têtentu kopyt
koñskich i armatnich wystrza³ów.

PROGRAM:

12:00 - Uroczyste rozpoczêcie na dzie-
dziñcu zamkowym, powitanie goœci oraz
przemarsz na pole turniejowe

13:00 - 20:00 - Pokazy turniejowe:

walki rycerskie, pokazy konne, musztra i
dawne tañce, prezentacja artylerii.
Dodatkowo fina³ turnieju indywidualnego
„O Z³oty Warkocz Tar³owny” oraz fina³
turnieju dru¿ynowego i ³uczniczego.

Udzia³ wezm¹ grupy rekonstrukcji histo-
rycznego z Polski, Wêgier, Czech oraz
S³owacji.

Impreza towarzysz¹ca: Pokaz sztucznych
ogni po zakoñczeniu wydarzenia.

Patronat honorowy: Marek Sowa - Mar-
sza³ek Województwa Ma³opolskiego,
Andrzej Potêpa - Starosta Powiatu Brze-
skiego, Grzegorz Brach - Wójt Gminy
Dêbno

tów, miejsc, symboli, zwyczajów
itp. Rozstrzygniêcie konkursu w
Dêbiñskim Centrum Kultury w
Jastwi. Organizatorzy: Dêbiñskie
Centrum Kultury, Publiczna Szko-
³a Podstawowa w £oniowej.

• 20 listopada 2014r. – IV Gmin-
ny Festiwal „Listopad nie musi
byæ smutny”. Celem festiwalu
jest prezentacja piosenek lub tañ-
ca, upowszechnianie œpiewu i
tañca wœród dzieci w wieku przed-
szkolnym, prezentacja mo¿liwo-
œci wokalno - tanecznych wœród
najm³odszych, stworzenie dzie-
ciom okazji do zaprezentowania
swoich talentów, integracja
przedszkoli, szkó³ podstawowych
- okazja do wspólnej zabawy. Or-
ganizatorzy: Dêbiñskie Centrum
Kultury, Publiczne Przedszkole w
Woli Dêbiñskiej.

• 23 listopada 2014r. - „Zimo-
we spotkania przy piwie” w Zam-
ku w Dêbnie. Impreza maj¹ca
charakter cyklicznych spotkañ ze
sztuk¹ przy napojach której to-
warzysz¹ koncer ty, wystawy i
degustacja napojów. Organizato-
rzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
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pod opiek¹

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

bez recepty

Co znaczy
ta dieta?

W ostatnim czasie wzrosła liczba
pacjentów zgłaszających się z bólem
brzucha , niestrawnością, krótko-
trwałymi zatruciami  pokarmowymi,
często z towarzyszącymi wymiotami.
W schorzeniach tych staramy się nie
stosować farmakologii, leczymy
dietą. Gdy lekarz zaleca „proszę sto-
sować dietę lekkostrawną”, zastana-
wiamy się, co to takiego? Pojawiają
się pytania, co można, a czego nie
można? Postaram się w skrócie przy-
bliżyć temat.

Polecane  jest pieczywo pszenne, a
nie razowe, żytnie, chrupkie i z otrę-
bami, nigdy świeże, najlepiej z po-
przedniego dnia. Mięsa w początko-
wych dniach choroby nie jemy. Po-
tem można jeść mięso drobiowe i
rybne, ale gotowane, nigdy – smażo-
ne. Wędliny chude, parzone nie wę-
dzone, najlepiej drobiowe. Nie wolno
jeść frytek, pieczonych ziemniaków.
Z tzw. zapychaczy jemy kaszę jęcz-
mienną, biały ryż na wodzie. Dania
mogą być przyprawione majeran-
kiem, pietruszką, szałwią, nie używa-
my wtedy pieprzu, papryki, vegety.

Bardzo ważne są napoje w diecie
lekkostrawnej. Chory powinien dużo
pić jogurtów naturalnych, maśla-
nek, herbaty miętowej, kawy zbożo-
wej.Unikamy kawy naturalnej, alko-
holu, napoi kolorowych. Owoce i
warzywa tylko gotowane, rezygnu-
jemy z cebuli, czosnku, fasoli, kapu-
sty.

Pamiętajmy, że niewielkie zatrucia
pokarmowe mają charakter samo-
ograniczający i przechodzą po stoso-
waniu odpowiedniej diety i nawod-
nieniu.

Kilkunastoosobowa grupa uczestni-
ków realizowanego w Gminie Dêb-
no projektu „U nas, w gminie kon-
sultujemy!  Partycypacja obywatel-
ska poprzez konsultacje spo³eczne”
pojecha³a z wizyt¹ studyjn¹ w okoli-
ce Czêstochowy. Podczas spotka-
nia z samorz¹dowcami i liderami ini-
cjatyw obywatelskich poznawali
sprawdzone techniki konsultacji
spo³ecznych.

W Pałacu w Nieznanicach zorganizo-
wano spotkanie z liderami lokalnych or-
ganizacji pozarządowych z gmin Myka-
nów, Mstów, Kłomnice. Szczególne za-
interesowanie wywołały prezentacje
działalności Stowarzyszenia „Jedność w
działaniu” z Zawady, Fundacji „Pomóż-
my Dzieciom Poznać Świat” ze Skrzy-
dłowa oraz Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Mykanowie.

Dobre praktyki w zakresie partycypa-
cji publicznej prezentował Robert Kępa,
pełnomocnik Prezydenta Miasta Często-
chowy ds. organizacji pozarządowych
oraz lider lokalnych fundacji i stowarzy-
szeń. Realizujący projekt na terenie na-
szej gminy mieli okazję dowiedzieć się,
w jaki sposób prowadzony jest dialog oby-

U nas w gminie konsultujemy!
Realizowany na terenie Gminy Dêbno projekt „U nas w

gminie konsultujemy” nabiera tempa. Jego uczestnicy maj¹
za sob¹ wizytê studyjn¹ w Czêstochowie, a w przygotowa-
niu jest cykl spotkañ zwi¹zanych z opracowaniem nowych

statutów so³ectw i strategii rozwoju gminy.

konsultacje były skuteczne a strategia
odpowiadała na potrzeby większości
społeczeństwa gminy, potrzebne jest za-
angażowanie w proces konsultacji jak
największej liczby mieszkańców. Plano-
wane jest wykorzystanie kilku form
konsultacji od spotkań bezpośrednich,
po techniki z wykorzystaniem platfor-
my internetowej.

Oprócz Strategii Rozwoju Gminy je-
sienią zostanie także opracowany i
skonsultowany z mieszkańcami regu-
lamin konsultacji  czyli zasady konsul-
towania ważnych decyzji z mieszkań-
cami  gminy,  jak  również  statuty
wszystkich sołectw. Przewiduje się
przynajmniej po jednym spotkaniu w
każdym sołectwie.

Pojechali po naukê
watelski w powiecie częstochowskim. Na
jego terenie konsultowano strategię roz-
woju powiatu i gmin, program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi, miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego oraz sposoby segregacji śmie-
ci. W Częstochowie uruchomiono plat-
formę internetową „Jasne, że konsulta-
cje”, która jest narzędziem służącym do
zbierania opinii mieszkańców nt. plano-
wanych projektów.

W trakcie drugiego dnia można było
poznać opinię  przedstawicieli najbar-
dziej aktywnych  społeczności lokal-
nych, które poprzez konsultacje spo-
łeczne z administracją publiczną na róż-
nych szczeblach mogą realizować zada-
nia publiczne na bardzo wysokim pozio-
mie. Dobre praktyki w tym zakresie pre-
zentuje Stowarzyszenie „Razem na
wyżyny” z Mykanowa – Lokalna Grupa
Działania, obejmująca swoim zasięgiem
6 gmin oraz Pracownia Garncarska i
świetlica dla dzieci i młodzieży „Ochron-
ka” w Garnku.

Wiedza zdobyta w trakcie kontaktów
z lokalnymi działaczami społecznymi i
samorządowymi ma być wykorzystana
w trakcie realizacji projektu w Gminie
Dębno.

Ju¿ niebawem rozpoczn¹ siê prace
nad opracowaniem nowej Strategii
Rozwoju Gminy Dêbno na lata 2015
– 2022. Dziêki realizacji projektu „U
nas w gminie konsultujemy! Party-
cypacja obywatelska poprzez kon-
sultacje spo³eczne” finansowanego
z pieniêdzy UE bêdzie to wspólna
praca w³adz samorz¹dowych Gminy
Dêbno i mieszkañców.

Strategia będzie konsultowana z
mieszkańcami na każdym  etapie jej
opracowywania, od analizy diagnozy
społecznej gminy, poprzez analizę
SWOT, aż po obszary priorytetowe wraz
z konkretnymi zadaniami do realizacji
w okresie obowiązywania strategii. Aby

Strategia do konsultacji
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rozmaitoœci

Kotleciki z kaszy
gryczanej z sosem

kurkowym

Anna Kluska KGW „W³oœcianki”

Jedną paczuszkę kaszy gryczanej ugotować jak na przepisie, ponieważ
każda firma ma inny przepis na gotowanie. Wodę posolić. Kaszę ostu-
dzić, odsączyć i dać na miskę, do niej dać 1 jajko, pół bułki namoczonej
wcześniej w wodzie i wyciśniętej, usmażone na oleju 2 cebule, sól i pieprz
do smaku oraz 3 łyżki posiekanej natki pietruszki. Wszystko wymieszać.
Jeżeli byłoby za rzadkie, dodać bułkę tartą. Z masy formować kotleciki,
obtoczyć w tartej bułce i smażyć na oleju, podawać z sosem grzybowym
(można z leśnymi grzybami, ale także z pieczarkami).

Z oferty wypoczynku letniego w
Dêbiñskim Centrum Kultury skorzy-
sta³o ³¹cznie 93 dzieci.  Do dyspozy-
cji mia³y zró¿nicowan¹ ofertê: od
zajêæ sportowych, poprzez gry i
zabawy, naukê gry na instrumentach
a¿ po wycieczki.

Kluczem do sukcesu okazali się profesjonalni
instruktorzy. Szczegółowo opracowane i przygo-
towane zajęcia stały się na tyle interesującą ofertą,
że na brak uczestników nie narzekano. Generalną
zasadą było łącznie przyjemnego z pożytecznym,
dzięki czemu można było nabyć nowe umiejętno-
ści, a posiadaną już wiedzę – sprawdzić w prakty-
ce. Jedną z dominujących form były zajęcia spor-
towe. W ich ramach nie tylko rywalizowano w
różnych dyscyplinach sportu, ale także poznawa-
no zasady gry w dyscyplinach mniej popularnych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy na

placu zabaw, zawody z chustą animacyjną oraz
turnieje w bilarda, ping-ponga, piłkarzyki.

Do dyspozycji była pracownia internetowa, a
chętni mogli obejrzeć także filmy.  Całkiem in-
teresujące okazały się gry planszowe, zabawy
oraz dziesiątki quizów i zgadywanek. Ważnym
elementem była także muzyka. Organizowa-
no np.  gry i zabawy zawierające elementy
muzyki, m.in. zajęcia na matach tanecznych,
karaoke. Podczas „Dnia rycerskiego” można
było wcielić się w rolę  księżniczek, królów, ry-
cerzy i wróżek, a życie toczyło się na przygoto-
wanym na tę okoliczność zamku.  Przechadza-
li się po nim rycerze w pełnym rynsztunku i
niewiasty w balowych sukniach.

Sporą popularnością cieszyły się także wyjazdy
do kina na basen czy do XIII-wiecznego zamku
rycerskiego w Tropsztynie. W ostatnim tygodniu
uczestnicy zajęć wakacyjnych zwiedzili jednostkę
Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

 (n)

Zwyciêskie
gospodynie
Pierwsze miejsce pod-
czas X Borzêckiego
Œwiêta Grzyba w kon-
kursie na najlepsz¹
potrawê z grzybów
zajê³o Ko³o Gospodyñ
Wiejskich „W³oœcianki”
z £oniowej.

W rywalizacji brało udział
10 uczestników, którzy przy-
gotowali grzybowe przysma-
ki. Komisja konkursowa mia-
ła twardy orzech do zgryzie-
nia, bo - jak później podkre-
ślano - wszystkie potrawy
były smakowite. Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Włościanki”
kotlecikami  z kaszy grycza-
nej z sosem kurkowym (prze-
pis niżej) zrobiły na tyle
„smaczne” wrażenie ,  że
wraz z koleżankami z Borzę-
cina wygrały konkurs.

Oprócz dyplomu i nagród
rzeczowych zwycięzcy otrzy-
mali możliwość zaprezento-
wania swoich umiejętności
kulinarnych w programie
Express Silesia TVS w Kato-
wicach. Panie z Łoniowej z
okazji skorzystały i 29 sierp-
nia w Katowicach Zofia Sam-
bor, Małgorzata Kuna i Tere-
sa Baca prezentowały swoje
kulinarne propozycje w stu-
diu na żywo. Efekt okazał się
na tyle dobry, że gospodynie
z Łoniowej otrzymały kolej-
ne zaproszenie na grudzień.

(n)

Wypoczynek pe³n¹ gêb¹
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na serio i na luzie

CZ£OWIEK
N U M E R U Teresa Kutek

T E S T
Z ¯YCIA

Magdalena
PowroŸnik
Wiek: 39
Wykszta³cenie: wy¿sze

Rodzina: m¹¿ Robert

 dzieci: córka Aleksandra

Samochód:  Ford Focus

Z natury jestem…
osob¹ z du¿ym poczuciem humoru i dy-

stansem do siebie

Mam s³aboœæ do…
s³odyczy, nie potrafiê sobie odmówiæ ka-

wa³ka ciasta

Moja pasja to…
standardowo lubiê oczywiœcie podró¿e,

zw³aszcza zagraniczne, które daj¹ mo¿li-

woœæ poznania innej kultury i sposobu

¿ycia. Niemniej jednak od d³u¿szego cza-

su bardzo interesujê siê polityk¹.

Moja pierwsza mi³oœæ…
Podstawówka..przyje¿d¿a³ na wakacje do

swojej babci, niestety nie odwzajemnio-

na.

Mój pierwszy cenny przedmiot…

Prezent komunijny - d³ugopis z wbudowa-

nym zegarkiem elektronicznym, có¿ to

wtedy by³a za radoœæ, niestety szybko uleg³

zniszczeniu.

¯yciowe osi¹gniêcie…
Oczywiœcie moja kochana Córka Ola, o

której rodzina mówi, ¿e jest kopi¹ ma-

my…nie wiem tylko dlaczego najczêœciej

to mówi¹ wtedy, gdy Ola kaprysi ;)

¯yciowa pora¿ka…
¯ycie generalnie sk³ada siê z pora¿ek i sukce-

sów, jednak mnie najbardziej boli, gdy zawio-

dê siê na kimœ, o kim myœlê, ¿e jest przyja-

cielem… mimo to nadal wierzê w ludzi

Moje najwiêksze marzenie…
Osi¹gn¹æ stan poczucia spe³nienia.

Moja ulubiona lektura…
Ci¹gle mam wyrzuty, ¿e zbyt ma³o czy-

tam, lubiê ksi¹¿ki, które nie koloryzuj¹

rzeczywistoœci. Ostatnia przeczytana to

powieœæ Ewy Stachniak „Katarzyna Wiel-

ka”, która ukazuje losy jednej z najbar-

dziej bezwzglêdnych kobiet w historii.

Polecam, warto przeczytaæ.

Moja praca…
Pracujê w ARiMR w Brzesku. Lubiê pra-

cê, bo pozwala na kontakt z ludŸmi,  nie

znoszê stagnacji i zbyt d³ugiego przeby-

wania w domu. Praca daje te¿ mi poczu-

cie niezale¿noœci finansowej. Ogólnie

uwa¿am, ¿e kobiety, które pracuj¹ znacz-

nie lepiej funkcjonuj¹ i potrafi¹ pogodziæ

obowi¹zki zawodowe z domowymi. Wów-

czas m¹¿ musi zaanga¿owaæ siê w tru-

dy prac domowych i to akurat œwietnie

uœwiadamia mê¿czyznom, i¿ nie jest to

wcale takie ³atwe i przyjemne.

wiejska, to udało się skrzyknąć ludzi i
w domu wiejskim znalazło się odpowied-
nie pomieszczenie, które przysposobio-
no do tego celu. Monity w sprawie re-
montów i budowy dróg i chodników w
Dołach to stały punkt programu jej za-
biegów, które powoli, krok po kroku
przynoszą oczekiwane przez wszyst-
kich skutki.

W tym roku satysfakcję może mieć
szczególną. Udało się na tyle mocno
zdopingować mieszkańców do udziału
w tradycyjnym konkursie „Moja wieś
jest piękna i czysta”, że to właśnie Doły
werdyktem jurorów okazały się zwy-
cięzcą tej rywalizacji. Sprawa to o tyle
ważna, że poza dyplomem sołectwo
otrzymuje dodatkowo 10 tys. zł.

Na przyszłość plany ma bardzo sze-
rokie. Najnowsza inicjatywa to urucho-
mienie w Dołach społecznej biblioteki.
Plan jest mniej więcej taki, by ludzie
oddali do świetlicy książki, po które już
nie sięgają. Książki z utworzonego tym
sposobem księgozbioru byłyby wypoży-
czane wszystkim zainteresowanym na

Od kilku lat pełni funkcję sołtysa nie-
wielkich Dołów, ale sama do pracy ser-
ce ma wielkie i o wiele dla swojego so-
łectwa zabiega. Co ważniejsze, robi to
skutecznie, bo o swoje potrafi się upo-
minać.

Dowodów na nieprzeciętne efekty pra-
cy jest pod dostatkiem. Ot, pierwszy z
brzegu. Strażakom z OSP Doły, jak
większości strażaków zresztą, marzył
się samochód. Marzenie snuli od daw-
na i na marzeniach się kończyło, bo sa-
mochód to jednak nie byle jaki sprzęt.
Pewnie marzeniami druhowie żyliby do
tej pory, gdyby nie Teresa Kutek, która
marzenia lubi realizować. Efektem jej
starań w tej sprawie, było pozyskanie
orędownika w osobie wójta Grzegorza
Bracha i dzisiaj strażacy mogą już sa-
mochodem jeździć. Staraniem Pani Soł-
tys udało się także wygospodarować
pieniądze na remont garażu w remizie
w Dołach.

O pozostałych mieszkańcach Dołów
Terasa Kutek także nie zapomina. Gdy
się okazało, że potrzebna jest świetlica

takiej samej zasadzie, jak to jest w bi-
bliotekach.

Na kolejne pomysły na pewno nie
przyjdzie nam czekać długo, bo Teresa
Kutek to natura twórcza. Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że swoich sił pró-
buje w poezji. Oby wena nie opuszczała
jej zarówno w pisaniu rymów, jak i w
propozycjach dla sołectwa i jego miesz-
kańców.
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