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Setne urodziny obchodzi³a Anna
Koczwara z Woli Dêbiñskiej. List
gratulacyjny na tê okolicznoœæ
przys³a³ ju¿ by³y premier Donald
Tusk, a z kwiatami pospieszy³
Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dêbno. – Chcia³bym w takiej
kondycji do¿yæ chocia¿ siedem-
dziesi¹tki – komentowa³.

Urodzona 29 września w Jaworsku Anna
Koczwara doskonale radzi sobie sama. Do tego
stopnia, że można ją spotkać także podczas
Mszy św. w kościele parafialnym w Dębnie.
Jako receptę na długowieczność wskazywa-

dziernika i 10 października, za pośrednic-
twem strony internetowej www.gazetakra-
kowska.pl oraz za pośrednictwem Facebo-
oka. Głosowanie na prezentowane projekty
trwać będzie do 17 listopada, a wyniki kon-
kursu ogłoszone zostaną podczas uroczy-
stej gali 10 grudnia w Krakowie.

Wśród osób biorących udział w konkursie
wylosowane zostaną pakiety promocyjne
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje: http://www.ga-
zetakrakowska.pl.

(t)

Organizatorzy turnieju piłkarskiego
w Woli Dębińskiej, który cieszył się

dużą frekwencją. Przyjechały zespoły nie
tylko z Gminy Dębno, ale i z całego po-
wiatu brzeskiego, a nawet z Bochni. Spo-
ra w tym zasługa prostej, ale skutecznej
formuły odwołującej się do piłkarskiej
Ligi Mistrzów. Zespoły grały pod nazwa-
mi uznanych europejskich firm piłkar-
skich, co najwyraźniej mocno je dopingo-
wało. Walka była bardzo zacięta, a inte-
resujących akcji nie brakowało. Nie ma
się co dziwić. W końcu, gdy gra taka Bar-
celona, to byle czego pokazać nie można.

Uczestnicy akcji „Odblaskowa szko-
ła” mają niejako dwa w jednym. Z jed-

nej strony lekcje z udziałem policjantów
zyskują na atrakcyjności, z drugiej nie
ma to jak wiedza podawana przez osoby
znające się na tym najlepiej. Nie bez zna-
czenia jest także fakt, że tego typu spo-
tkania kończą się z reguły wręczaniem
praktycznych prezentów w postaci odbla-
sków. Kto jeździ samochodem ten wie,
że w jesienną i zimową szarówkę pieszy
bez żadnych elementów odblaskowych
niemalże jest niewidoczny. Najwyższy
czas, by zrozumieli to także piesi. Jeśli
przypominać się im o tym będzie od dziec-
ka, to szansa na skuteczną naukę może
się nieco zwiększy…

Mieszkańcy Biadolin Szlacheckich
będą mogli już wkrótce cieszyć się

ze zmodernizowanego Domu Kultury. W
odnowionym obiekcie pewnie częściej
będzie także tętnić życie. W dobrych wa-
runkach ochota do organizacji publicz-
nych imprez jest z reguły większa. W byle
jakich pomieszczeniach, to nawet posie-
dzieć zbyt długo się nie da, a co dopiero
mówić o poważniejszych uroczystościach.

Raz jeszcze wypada w tym miejscu po-
 stawić wszystkich tych właścicieli

pól, którzy stosunkowo drobnej opłaty
na rzecz Spółki Wodnej nie chcą ponosić.
Z pewnością natomiast chcą, żeby rowy
melioracyjne na ich terenie były udroż-
nione, a woda nie zalewała im pól. Szko-
da, że tego typu postawa wciąż nie nale-
ży do rzadkości. W „Gazecie Krakowskiej” trwa plebiscyt

„Wybieramy Eko.Projekt EU”, maj¹cy
na celu wybranie najlepszych ekopro-
jektów naszego regionu. O tytu³ ten
stara siê m.in. „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej i adaptacja oczyszczalni œcie-
ków ma terenie aglomeracji Dêbno”.
Zachêcamy wszystkich mieszkañców
naszej gminy do g³osowania na ten pro-
jekt.

Głosować można na trzy sposoby: za po-
mocą kuponów zamieszczanych w „Gazecie
Krakowskiej” w dniach 26 września, 3 paź-

Zag³osuj na nasz
projekt!

¯yczenia dla Anny Koczwary

£adny wiek!
ła ciężką pracę. Wie o niej sporo, bo w okresie
II wojny świtowej trafiła do Niemiec na ro-
boty przymusowe. – No i nie trzeba się przej-
mować tym, co się wkoło dzieje – radziła,
życząc swoim gościom… stu lat życia.

Świetne samopoczucie zawdzięczz najwy-
raźniej wyjątkowym genom, bo diety w życiu
nie stosowała żadnej. Je wszystko, słodyczy
nie wyłączając, a od czasu do czasu kieliszek
wina także wypije. Znające ją osoby podkre-
ślają, że uśmiech na jej twarzy gości często.

Przez długie lata mieszkała w Niedźwie-
dzy, potem także w Bochni i w Tarnowie, a
od 2012 roku jest u córki w Woli Dębińskiej.
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ki) w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata. Przyczyną nieważności głosu jest
oddanie głosu na więcej niż jednego kandyda-
ta, niepostawienie znaku „x” w żadnej krat-
ce.

Na żółtych kartach głosować będziemy na
kandydatów do Rady Powiatu Brzeskiego, a
na niebieskich na kandydatów do Sejmiku
Województwa Małopolskiego. W przypadku
wyborów do Rady Powiatu i do Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego głosować można tyl-
ko na jedną listę kandydatów, stawiając na
karcie do głosowania znak „x” (dwie linie prze-
cinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów
z tej listy, przez co wskazuje się jego pierw-
szeństwo do uzyskania mandatu.

Rywalizacja do powiatu
W wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego

Gmina Dębno tworzy osobny okręg nr 2, w
którym do zdobycia są 3 mandaty. Rywalizo-
wać o nie będzie 29 kandydatów zarejestrowa-
nych na 5 listach wyborczych. W tym gronie są
znajdujący się na listach KWW „Samorządy
Razem”: Tomasz Gurgul, Marian Kurek, Wła-
dysława Sadłoń, Małgorzata Wiśniowska-Ro-
bak, Karol Piwowarski i Bogumiła Gagatek. Z
listy KW Prawo i Sprawiedliwość kandydują:
Wiesław Kozłowski, Adrian Drużkowski, Mał-
gorzata Derus, Marek Łośko, Ewa Wyczesa-
ny, Kinga Gurgul. KWW Wspólnota Samorzą-
dowa reprezentują: Maria Okrzesa, Krzysztof
Kłos, Marta Kulig, Jerzy Kłusek, Kazimiera
Mizera i Bogusław Chrapusta. Z listy KWW
Porozumienie Samorządowe Na Rzecz Popra-
wy Służby Zdrowia i Rynku Pracy o mandat
ubiegają się: Aneta Kuta, Stanisława Jarosz,
Roman Sacha, Klemens Góral, Izabela Pabjań-
czyk. Komitet Wyborczy Wyborców Powiat
Brzeski wystawił następujących kandydatów:
Andrzej Potępa, Jacek Frankowski, Bogusła-
wa Faron, Joanna Pabijan, Maria Bączek i Ma-
ciej Rudek.
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Dwie osoby stan¹ do rywalizacji
16 listopada w wyborach na Wójta
Gminy Dêbno. O 15 miejsc w
Radzie Gminy Dêbno ubiegaæ siê
bêdzie 34 kandydatów. Tego
samego dnia wybieraæ bêdziemy
tak¿e swoich przedstawicieli do
Rady Powiatu Brzeskiego oraz do
Sejmiku Województwa Ma³opol-
skiego. Na terenie Gminy Dêbno
do g³osowania uprawnionych jest
w sumie 11 514 osób. Swoje
g³osy bêd¹ one oddawaæ w 12
komisjach obwodowych.

Kandydatów na Wójta Gminy Dębno moż-
na było zgłaszać do 17 października. Obowiąz-
ku tego dopełniły dwa komitety wyborcze:
KWW Grzegorza Bracha zarejestrował Grze-
gorza Bracha, a KW Prawo i Sprawiedliwość
zgłosił Wiesława Kozłowskiego. Pierwszy z
wymienionych kandydatów znany jest w gmi-
nie już od lat. Obecnie trzecią kadencję pełni
funkcję Wójta Gminy Dębno. Wiesław Ko-
złowski jest radnym powiatowym kolejną ka-
dencję.

Karta do głosowania w wyborach Wójta
Gminy Dębno będzie koloru różowego. Aby
głos był ważny, głosować można tylko na jed-
nego kandydata, stawiając na karcie do głoso-
wania znak „x” (dwie linie przecinające się w
obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata.

G³os na jednego kandydata
Kandydatów na radnych Rady Gminy Dęb-

no zgłosiło siedem zarejestrowanych komite-
tów wyborczych. KW Prawo i Sprawiedliwość
zgłosił 14 kandydatów, KWW Grzegorza Bra-
cha zarejestrował 13 kandydatów, Komitet
Wyborczy PSL i KWW „Dębowe Wrota” zgło-
siły po 2 kandydatów, a KWW Samorządność
Gminna, KWW Grzegorza Gurgula i KWW
Łysa Góra 2014 zgłosiły po jednym kandyda-
cie. W sumie o 15 mandatów radnych ubiegać
się będzie 34 kandydatów. W 9 okręgach o
jeden mandat rywalizować będzie dwóch kan-
dydatów, w pięciu okręgach na 1 mandat przy-
pada trzech kandydatów. Tylko w Jaworsku
o mandat radnego ubiega się jedna osoba.

Jeden okrêg, jeden mandat
W tym roku w każdym z 15 okręgów do

zdobycia jest po jednym mandacie. Uzyska go
ta osoba, która otrzyma największą liczbę gło-
sów. Karta do głosowania na kandydatów do
Rady Gminy Dębno będzie koloru białego.
Głosować można tylko na jednego kandyda-
ta, stawiając na karcie do głosowania znak
„x” (dwie linie przecinające się w obrębie krat-

16 listopada wybory samorz¹dowe

Kogo, gdzie i jak
wybieramy?

Lista kandydatów
na radnych

Okrêg nr 1 Dêbno
Grzegorz Gurgul – KWW Grzegorza Gurgula
Aleksandra Biliñska – KW Prawo i Sprawie-
dliwoœæ

Okrêg nr 2 Dêbno
Miros³aw Nieæ – KWW Grzegorza Bracha
Bonawentura Pa³ucka – KWW Stowarzysze-
nia Dêbowe Wrota
Andrzej Baca – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 3 Por¹bka Uszewska
El¿bieta Rzepa – KWW Stowarzyszenia Dê-
bowe Wrota
Tadeusz Baka – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 4 Jastew , Wola Dêbiñska
Tadeusz Hebda - KWW Grzegorza Bracha
Andrzej Przyby³o – KW PSL
Anna Sacha KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 5 Wola Dêbiñska
Józef Ciuruœ  - KWW Grzegorza Bracha
Magdalena PowroŸnik – KWW Samorz¹d-
noœæ Gminna
Grzegorz Ledziñski – KW Prawo i Sprawie-
dliwoœæ

Okrêg nr 6 Maszkienice
Micha³ Gruszkowski – KWW Grzegorza Bra-
cha
Anna Witek – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 7 Maszkienice
Stanis³aw Pierzga – KWW Grzegorza Bra-
cha
Janusz Duda – KW PSL
Celina Wróbel  - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 8 Biadoliny Szlacheckie, Per³a
Jan Pankowski  - KWW Grzegorza Bracha
Grzegorz K³usek – KW Prawo i Sprawiedli-
woœæ

Okrêg nr 9 Sufczyn
Edward Sacha – KWW Grzegorza Bracha
Ewa P³aneta – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 10 Sufczyn
Krystyna Sacha – KWW Grzegorza Bracha
Marek Przeklasa – KW Prawo i Sprawiedli-
woœæ

Okrêg nr 11 £ysa Góra
Józef B¹ba – KWW Grzegorza Bracha
Piotr Matura – KWW £ysa Góra 2014
Monika Migda – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 12 Jaworsko
Jan Sztabiñski  - KWW Grzegorza Bracha

Okrêg nr 13 NiedŸwiedza
Janusz Malinowski – KWW Grzegorza Bra-
cha
Zbigniew Bojko – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 14 £oniowa
Pawe³ Kraj – KWW Grzegorza Bracha
Iwona Burnóg – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Okrêg nr 15 Do³y
Antoni Kmieæ – KWW Grzegorza Bracha
Krzysztof Hebda – KW Prawo i Sprawiedli-
woœæ



¯ycie Gminy Dêbno, listopad - grudzieñ 20144 www.gminadebno.pl

wybory

dogodnoœci Rada Gminy Dêbno przyst¹pi³a do
prac planistycznych nad zmianami w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Szybka korekta tego doku-
mentu otworzy drogê do dokonania zmian pla-
nistycznych w pe³ni zgodnych z oczekiwaniami
zdecydowanej wiêkszoœci mieszkañców.

6. Co jest najwa¿niejszym promocyjnym atu-
tem gminy i jak go mo¿na wykorzystaæ?

Wspania³y zamek rodu Dêbiñskich, za³o¿enie
parkowe, koœció³ z 1470 roku, aleja. Nadzór
w³aœcicielski nad tymi obiektami sprawuje
zarz¹d województwa ma³opolskiego. Brakuje
jednak wokó³ zamku parkingów, obiektów ma-
³ej infrastruktury, sklepików z pami¹tkami,
mo¿e nawet gastronomii z regionalnymi potra-
wami. Z pewnoœci¹ innego sposobu zagospo-
darowania wymagaj¹ stawy obok zamku. W
ramach nowej perspektywy podzia³u unijnych
pieniêdzy warto o to zadbaæ, w³¹czyæ gminê
Dêbno w ofertê turystyczn¹ regionu, przygoto-
waæ trasy rowerowe i zaplecze dla zorganizo-
wanego ruchu turystycznego, a tak¿e zadbaæ o
lepsz¹ promocje tak wspania³ego obiektu, ja-
kim jest zamek w Dêbnie.

7. Proszê wskazaæ trzy najwa¿niejsze cele, ja-
kie chcia³by Pan zrealizowaæ, jeœli zosta³by Pan
wójtem?

- skanalizowanie co najmniej 75 % obszaru
gminy.
- utrzymanie w niezmienionym kszta³cie sieci
szkó³ i przedszkoli publicznych.
- poprawa bezpieczeñstwa i komfortu miesz-
kañców poprzez budowê chodników wzd³u¿ dróg
gminnych i powiatowych.

„Mecenasa Futbolu Ma³opolskiego” od Ma³o-
polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, Krzy¿ Kadecki
nadany przez Liceum Akademickie Korpusu
Kadetów.

4. Które ze zrealizowanych inwestycji na tere-
nie gminy maj¹ najwiêksze znaczenie i dlacze-
go?

Wybór nie³atwy, gdy¿ w ci¹gu ostatnich czte-
rech lat na terenie Gminy Dêbno realizowali-
œmy ponad 40 du¿ych zadañ inwestycyjnych.
Wybra³bym trzy z nich, ale kolejnoœæ nie prze-
s¹dza o randze – jest przypadkowa. Pierwsza
to rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Inwestycja
niezwykle kosztowna, wymagaj¹ca sporo przy-
gotowañ. Przy bardzo sprzyjaj¹cych okoliczno-
œciach trwa to trzy do czterech lat. Czasem nie
starcza jednej kadencji, ¿eby zakoñczyæ inwe-
stycjê, ale to przedsiêwziêcie konieczne. Za
brak kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach
powy¿ej 10 tysiêcy mieszkañców po 2015 roku
gminy bêd¹ p³aciæ kary. W wiêkszoœci miejsco-
woœci widaæ bardzo du¿¹ akceptacjê dla tych
prac. Mamy ju¿ ponad 150 kilometrów sieci
kanalizacyjnych i powstaj¹ kolejne. Efekty?
Czyste œrodowisko, wygoda i wiêksza atrakcyj-
noœæ dzia³ek budowlanych.
Kolejna inwestycja to boisko Orlik 2012 w Dêb-
nie. O potrzebie budowy i znaczeniu tego obiek-
tu najlepiej œwiadczy fakt, ¿e rezerwacje wol-
nych terminów s¹ dokonywane z kilkutygodnio-
wym wyprzedzeniem, a czasem ju¿ wolnych
terminów nie ma. I tak przez ca³y prawie rok.
Jako trzecie przedsiêwziêcie  wymieni³bym
zagospodarowanie terenu i budowê miejsc
postojowych przed Urzêdem Gminy. Brak miej-
sca do zaparkowania samochodu przed obiek-
tami u¿ytecznoœci publicznej irytuje prawie
ka¿dego kierowcê. Dodatkowo teren jest  funk-
cjonalny i podnosi estetykê centralnego miej-
sca w gminie. A z us³ug banku, policji, poczty,
zak³adu us³ugowego, kasy, no i urzêdu gminy
korzysta prawie ka¿dy.

5. Proszê wskazaæ najwa¿niejszy problem w
gminie oraz sposób jego rozwi¹zania?

Wed³ug mnie najwa¿niejszym problemem jest
planowanie przestrzenne. W wiêkszoœci miej-
scowoœci obowi¹zuj¹ plany, które uchwalano
ju¿ ponad 10 lat temu. Brak w nich ju¿ terenów
pod budownictwo mieszkaniowe, nieaktualne
s¹ dane dotycz¹ce terenów osuwiskowych i
ustalone chyba nieco na wyrost strefy zagro¿e-
nia wodami wezbraniowymi rzek. S¹ problemy
z dojazdem do  niektórych terenów, brak aktu-
alizacji wyznaczonych dróg dojazdowych do pól
i osiedli mieszkaniowych. W niektórych miej-
scowoœciach wymagaj¹ aktualizacji strefy do
swobodniejszego prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej. Zdaj¹c sobie sprawê z tych nie-

1. Wiek, miejsce zamieszkania, wykszta³cenie,
sytuacja rodzinna

Ma 52 lata, mieszka w Dêbnie. Jest ¿onaty, ma
dwóch synów.
Jest magistrem filologii polskiej, absolwentem
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Ukoñczy³ studia podyplomowe na kierunku ad-
ministracja publiczna na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Jagielloñskiego, a
tak¿e studia podyplomowe na kierunku zarz¹-
dzanie finansami publicznymi w Ma³opolskiej
Wy¿szej Szkole Ekonomicznej.

2. Doœwiadczenie samorz¹dowe
- Radny Gminy Dêbno w latach 1998 – 2002,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Dêbno, wice-
przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Kultury i
Spraw Socjalnych
- od 2002 wójt Gminy Dêbno
- w latach 2006 – 2010 cz³onek Rady Spo³ecz-
nej ZOZ w Brzesku
- od 2010 cz³onek Rady Stowarzyszenia „Kwar-
tet na Przedgórzu”, od 2013 pe³ni funkcjê prze-
wodnicz¹cego Rady

3.Osi¹gniêcia i wyró¿nienia
- III miejsce w Polsce dla Gminy Dêbno w ogól-
nopolskim rankingu gmin wiejskich przyznane
przez „Rzeczpospolit¹”,
- tytu³ EKO-Gmina przyznany przez WFOŒiWG w
Krakowie,
- certyfikat „Samorz¹dowego Lidera Edukacji”
dla Gminy Dêbno w pierwszej edycji konkursu,
nad którym patronat sprawuje Parlament Eu-
ropejski,
- w  konkursie wspó³organizowanym przez Mar-
sza³ka Województwa Ma³opolskiego w katego-
rii wydarzenia zwyciê¿y³ Turniej Rycerski o Z³o-
ty Warkocz Tar³ówny odbywaj¹cy siê w Dêbnie.
Samorz¹d jest jednym z jego g³ównych organi-
zatorów.
- miejsca w pierwszej trójce sportowego turnie-
ju miast i gmin odbywaj¹cego siê pod patrona-
tem Prezydenta RP w kategorii do 15 000
mieszkañców na szczeblu ogólnopolskim i kil-
kukrotny zwyciêzca na szczeblu województwa
- Gmina Dêbno utrzymuje siê w gronie najbar-
dziej oszczêdnych samorz¹dów. W publikowa-
nym rankingu dwutygodnika „Wspólnota”, któ-
ry jest pismem samorz¹du terytorialnego, znaj-
duje siê w œcis³ej krajowej czo³ówce, wœród 30
najbardziej oszczêdnych  zajmuj¹c nawet miej-
sca 8, 11, 14, 17. Podstawowym wskaŸnikiem
branym pod uwagê przy konstruowaniu rankin-
gu by³y wydatki na administracjê w przelicze-
niu na jednego mieszkañca.
Osobiste wyró¿nienia to: Z³oty medal „Za za-
s³ugi dla po¿arnictwa”, Br¹zowy Medal „Za za-
s³ugi dla obronnoœci kraju”, Z³ota Odznaka Ma-
³opolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie, tytu³

PYTAMY KANDYDATÓW
W zwi¹zku z wyborami wyznaczonymi na 16 listopada b.r., w trakcie których wybieraæ bêdziemy Wójta
Gminy Dêbno, chcemy przybli¿yæ sylwetki kandydatów i ich pogl¹dy dotycz¹ce gminy. Identyczny ze-
staw pytañ wys³aliœmy do obu kandydatów: Grzegorza Bracha i Wies³awa Koz³owskiego. OdpowiedŸ
przys³a³ nam Grzegorz Brach. Drugi z kandydatów, Wies³aw Koz³owski, pocz¹tkowo zadeklarowa³, ¿e
odpowie na pytania, ale ostatecznie w rozmowie telefonicznej poinformowa³, ¿e nie udzieli odpowiedzi.
W tej sytuacji przedstawiamy autorskie odpowiedzi jednego kandydata.

Grzegorz Brach, kandydat na
Wójta Gminy Dębno
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- Pierwszym dokumentem, który chcemy
skonsultowaæ w szerszym aspekcie bêd¹
wspomniane statuty so³ectw. Myœlê, ¿e zo-
stan¹ one poddane konsultacjom wkrótce po
wyborach, w³aœnie w dwóch formach: spotkañ
bezpoœrednich i poprzez udostêpnienie ich
projektu w internecie. Zdajemy sobie spra-
wê, ¿e opracowanie dokumentów reguluj¹-
cych ustrój so³ectwa wymaga wiedzy prawni-
czej i jest to trudna materia. Dlatego przewi-
dzieliœmy udzia³ prawnika w konsultacjach,
który bêdzie wyjaœnia³ w¹tpliwe kwestie.
Warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e konsulta-
cje spo³eczne oprócz funkcji zbierania opinii
i informacji maj¹ byæ te¿ pewnym elementem
edukacyjnym.

(T)

nie. Mamy nadziejê, ¿e dziêki nowym for-
mom konsultacji udzia³ mieszkañców bê-
dzie wiêkszy ni¿ na zebraniach wiejskich,
które do tej pory by³y w³aœciwie jedyn¹
form¹ konsultacji spo³ecznych. Chcemy
jednak utrzymaæ te zebrania, gdy¿ daj¹ one
mo¿liwoœæ bezpoœredniej rozmowy i wyja-
œniania na bie¿¹co kwestii w¹tpliwych czy
niezrozumia³ych. Natomiast, aby dotrzeæ
do jeszcze wiêkszej liczby mieszkañców
uruchamiamy mo¿liwoœci internetowe czy
te¿ wy³o¿enie projektu danego dokumen-
tu do wgl¹du w Urzêdzie Gminy.

- Czy przedmiotem konsultacji bêd¹ równie¿
konkretne decyzje, jak na przyk³ad budowa
chodnika na terenie danego so³ectwa?

- Wójt mo¿e og³osiæ konsultacje w wa¿nych
sprawach dotycz¹cych gminy. Wa¿noœæ tych
spraw zale¿y od decyzji wójta, ale tak¿e od
decyzji mieszkañców, bo proces konsultacji
mo¿e byæ zainicjowany równie¿ przez nich.
Ju¿ grupa 50 mieszkañców mo¿e z³o¿yæ wnio-
sek o ich przeprowadzenie.

- Na ile te opinie uzyskane w trakcie konsul-
tacji bêd¹ brane pod uwagê przy podejmowa-
niu konkretnych decyzji?

- Zgodnie z prawem konsultacje nie s¹ refe-
rendum lokalnym, wiêc nie s¹ wi¹¿¹ce. Na
pewno bêd¹ jednak wa¿nym g³osem spo³e-
czeñstwa, oceniaj¹cym decyzje czy projekt
regulacji. Bêd¹ to dla w³adz gminy cenne
wskazówki, zwracaj¹ce uwagê na wa¿ne pro-
blemy. Mam równie¿ nadziejê, ¿e nowy mo-
del bêdzie wykorzystywany zarówno przez
w³adze, jak i przez mieszkañców

- Kiedy zostan¹ zapocz¹tkowane konsultacje
w tej nowej formie?

- Rada Gminy Dêbno uchwali³a regulamin kon-
sultacji spo³ecznych. Rozumiem, ¿e otwiera
to drogê do rozpoczêcia takich konsultacji...

- Chcemy korzystaæ z mo¿liwoœci, jakie daje
ten regulamin i konsultowaæ wa¿ne decyzje
publiczne. Takim konsultacjom poddana zo-
stanie m.in. „Strategia rozwoju gminy Dêb-
no na lata 2015-2020”, konsultowane bêd¹
równie¿ nowe statuty so³ectw.

- W jakiej formie te konsultacje bêd¹ siê od-
bywa³y?

- Zgodnie z regulaminem, form konsultacji
jest co najmniej cztery. S¹ to spotkania bez-
poœrednie w formie na przyk³ad zebrañ wiej-
skich. Istniej¹ mo¿liwoœci z wykorzystaniem
technik internetowych, jak aktywne formula-
rze czy nadsy³anie opinii za pomoc¹ poczty
elektronicznej. Mo¿na równie¿ wysy³aæ opi-
nie na temat konsultowanego projektu do-
kumentu poczt¹ tradycyjn¹.

- Czy w konsultacjach bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³
wszyscy mieszkañcy? Jaki bêdzie sposób
dotarcia do nich?

- Konsultacje mog¹ dotyczyæ ca³ej gminy
lub wybranego obszaru, na przyk³ad jed-
nej miejscowoœci. Jesteœmy zainteresowa-
ni tym, aby w konsultacjach uczestniczy³o
jak najwiêcej osób, bo wtedy daje to naj-
lepszy obraz opinii spo³ecznej. Zgodnie z
regulaminem musimy wykorzystywaæ dwie
formy konsultacji. Na przyk³ad udostêpni-
my projekt w internecie, a mieszkañcy bêd¹
mogli sk³adaæ wnioski i opinie. Wówczas
bêdzie to dotarcie do szerokiej grupy. Po-
niewa¿ jednak nie wszyscy maj¹ internet,
czy œledz¹ stronê internetow¹ gminy, bêd¹
te¿ organizowane spotkania bezpoœred-

Na pocz¹tek statuty so³ectw
Rozmowa z sekretarzem Gminy Dêbno, Marianem Kurkiem

Kolejny rekord odnotowali inicjatorzy
kwesty na renowacjê zabytkowych na-
grobków cmentarza w Dêbnie. W tym
roku zebrano ponad 7,3 tys. z³.

Kwesta, będąca inicjatywą Stowarzysze-
nia Przyjaciół Zamku w Dębnie, na stałe
wpisała się już w okres świat w Dębnie. W
tym roku datki na renowację Obelisku Pa-
mięci przez dwa dni, 1 i 2 listopada, zbierało
29 osób. Kwestujący, wśród których byli
urzędnicy, sołtysi, radni, dyrektorzy szkól,
pracownicy instytucji kultury, a także rad-
ni, stali z puszkami już od g. 7.30 aż do 17.
Spotkali się z bardzo ciepłym i życzliwym
przyjęciem. Wspierający akcję darczyńcy w
superlatywach wypowiadali się o akcji.

Z obserwacji kwestujących wynika, że z roku
na rok datki są coraz wyższe, co przekłada się
także na ostateczny wynik. Zebrana w tym
roku kwota w całości przeznaczona zostanie
na renowację kolejnego nagrobka.      (g)

Dobre efekty kwesty
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Gmina Dêbno jest w dobrej kondycji fi-
nansowej – wynika z rankingu zad³u¿e-
nia gmin za rok 2013 opublikowanego
przez bran¿owy dwutygodnik „Wspólno-
ta”. W kategorii gmin wiejskich z zad³u-
¿eniem wynosz¹cym 20,6 procent Gmi-
na Dêbno zajmuje odleg³e (i w tym wy-
padku bardzo dobre) 985 miejsce w
kategorii gmin wiejskich. W sumie skla-
syfikowano nieco ponad 1500 gmin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
maksymalny dopuszczany poziom zadłuże-
nia wynosi 60 procent dochodów gminy. Z
zestawienia opublikowanego przez „Wspól-
notę” wynika, że wiele gmin te granicę prze-
kroczyło i to znacznie. Najwyższe zadłuże-

Dobra kondycja finansowa
nie ma gmina Rewal, której zadłużenie wy-
nosi 258,97 procent. Na drugim biegunie
znajdują się gminy, które w ogóle nie mają
żadnego zadłużenia.

Wyciąganie daleko idących wniosków na
podstawie tylko tych danych  byłoby jednak
pochopne. Jak podkreślają autorzy rankin-
gu, sytuację finansową gminy można okre-
ślić adekwatnie, biorąc pod uwagę fakt, czy
gmina ma nadwyżkę operacyjną czy też nie
ma. Inaczej mówiąc, pytamy o to, czy  do-
chody bieżące gminy są wyższe od bieżących
wydatków czy też nie. Jeśli dług gminy jest
wysoki, a nadwyżki operacyjnej nie ma, to
sytuacja jest groźna. Oznacza to, że gmina
nie ma pieniędzy na spłatę zobowiązań. Je-
śli dług jest wysoki, ale dochody przekra-

czają wydatki bieżące, to powodów do nie-
pokoju nie ma. Podobnie brak zadłużenia
nie jest gwarancją mocnej kondycji finanso-
wej. Taka sytuacja można np. oznaczać, że
gmina jest bardzo powściągliwa w realizacji
inwestycji, co w konsekwencji oznacza, że
się nie rozwija.

Jak w tym kontekście prezentuje się
Gmina Dębno? Wydaje się, że zupełnie do-
brze. Do maksymalnego poziomu zadłuże-
nia jest jeszcze daleko. Dług przekraczający
20 procent oznacza, że gmina inwestuje, bo
zobowiązania zaciągane są na konkretne,
inwestycyjne cele. Nie ma natomiast pro-
blemu z realizacją wydatków bieżących. Na
ich pokrycie wystarczają dochody bieżące.

(g)

Efekty podsumowane
W 2014 roku nabory wniosków przepro-

wadzono trzykrotnie: na przełomie mar-
ca i kwietnia, w lipcu oraz dodatkowo – w
wyniku uwolnienia środków dla działania
„Odnowa i rozwój wsi” - w sierpniu. Do
finansowania wybrano łącznie 13 wnio-
sków na łączną kwotę ponad 2 milionów
złotych. - Warto ponadto przypomnieć, że
LGD otrzymała 3.9 mln złotych na reali-
zację projektów wpisujących się w two-
rzony „Szlak historii ludzi, miejsc i wyda-
rzeń”. W jego ramach powstał też spe-
cjalny system Guide 24/24 – to portal in-
ternetowy www.przedgorze.pl, na którym
beneficjenci zamieszczać mogą filmy, fo-
tografie, nagrania dźwiękowe, archiwalia
czy teksty opisujące zrealizowane projek-
ty – mówi sekretarz gminy Dębno, Ma-
rian Kurek. – Uzupełnieniem systemu
będzie oznaczenie w terenie każdego z
miejsc tablicą z fotokodem, który po ze-
skanowaniu będzie odsyłał do odpowied-
niej zakładki na portalu. Przypomnieć
trzeba także, że wydaliśmy przewodnik
turystyczny „Gmina Dębno i okolice” oraz
informator agroturystyczny.

Stowarzyszenie corocznie bierze udział w
najważniejszych wydarzeniach regional-
nych. Włączyło się więc także w organizację
Biesiady Agroturystycznej w Porąbce
Uszewskiej. – Przygotowane przez Stowa-
rzyszenie stoiska cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Szczególną uwagę przy-
ciągały przygotowane przez nas potrawy.
Skosztować można było m.in. ogórków ki-
szonych, chleba ze smalcem, wyrobów ma-
sarskich i wielu innych specjałów przygoto-
wanych według tradycyjnych receptur. Na
miłośników słodyczy czekały natomiast do-
mowe serniki, pierniki, makowce oraz cia-
sta drożdżowe – wylicza Grzegorz Brach.

(t)

Stowarzyszenie „Kwartet na
Przedgórzu” zakoñczy³o rozdzia³
œrodków unijnych z puli przezna-
czonej na lata 2007-2013.
Lokalna Grupa Dzia³ania, której
jednym z cz³onków jest Gmina
Dêbno, w ci¹gu piêciu lat rozdy-
sponowa³a na realizowane pro-
jekty ponad 11 mln z³otych, przy
czym beneficjenci z³o¿yli blisko
300 wniosków.

– Idea funkcjonowania Lokalnej Grupy
Działania znakomicie sprawdziła się w na-
szym przypadku. Podejmowane przez
LGD działania aktywizujące lokalną spo-
łeczność dały efekt w postaci dużej liczby
wniosków składanych na realizację cie-
kawych projektów – mówi wójt Gminy
Dębno, Grzegorz Brach.

W rezultacie na terenie gminy odno-
wiono wiele zabytkowych figur, m.in.
pomniki nagrobne Chodackiego i Fran-
ciszka Gale, figury św. Kingi i Chrystu-
sa Frasobliwego czy też figurę przy-
drożną w Łoniowej. Odremontowano
także elementy pokrycia na dachu ko-
ścioła w Dębnie (wymiana gontów nad
dzwonnicą i remont sygnaturki na ko-
ściele). Wybudowano place zabaw w
Porąbce Uszewskiej i w Perle oraz dwa
parkingi, dokonano pielęgnacji drzew
przy kościele w Dębnie, rozbudowano
remizę OSP w Porąbce Uszewskiej, jak
również utworzono „Skwer katyński”
w Sufczynie. – Nie oznacza to końca
inwestycji, gdyż w realizacji są jeszcze:
renowacja elewacji kościoła w Dębnie
oraz repliki Groty NMP z Lourdes w
Porąbce Uszewskiej i remont Domu
Kultury w Biadolinach Szlacheckich –
dodaje wójt Brach.

Dzięki wsparciu z LGD wyremontowano
m.in. kościół w Dębnie i urządzono miejsce
pamięci w Sufczynie.
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Zakoñczy³y siê prace konserwa-
cyjne przy znajduj¹cej siê w
Por¹bce Uszewskiej replice
Groty NMP z Lourdes. Efektem
trwaj¹cych kilka tygodni prac
ma byæ zabezpieczenie groty
przed niszcz¹cym dzia³aniem
warunków atmosferycznych.

Jak już informowaliśmy prace sfinanso-
wano w ramach tzw. małych projektów re-
alizowanych z funduszy Lokalnej Grupy
Działania „Kwartet na Przedgórzu”, któ-
rej Gmina Dębno jest jednym z członków.
Umowę na realizację zadania zawarto jesz-
cze w wakacje. W ramach zlecenia dokona-
no konserwacji wnętrza groty. Odnowiono
jej sklepienie, a także ściany. Ubytki zosta-
ły uzupełnione, a wykonana impregnacja ma
zapobiec dalszemu niszczeniu materiału. –
Myślę, że przez kolejne lata nie będziemy
musieli prowadzić żadnych remontów w gro-
cie – ocenia ks. Józef Golonka, proboszcz

parafii w Porąbce Uszewskiej. I od razu za-
strzega, że ostatecznie to tylko Pan Bóg
wie, ile to wszystko wytrzyma.

W ramach tego samego zlecenia przy gro-
cie stanie nowa tablica informacyjna, obja-
śniająca okoliczności budowy groty i przy-
bliżająca jej historię. Znajdzie się na niej

także fotokod odsyłający do strony inter-
netowej z materiałami audiowizualnymi o
ciekawych miejscach znajdujących się w
najbliższej okolicy.

Koszt całkowity prac wynosi 36 tys. zł, a
dofinansowanie sięgnęło kwoty 25 tys. zł.

(p)

Do koñca zbli¿aj¹ siê prace przy
renowacji elewacji zabytkowego
koœcio³a w Dêbnie. Wraz ze
sfinalizowaniem tych prac zakoñ-
czony zostanie ostatni ju¿ etap
prac konserwacyjnych jednego z
najbardziej interesuj¹cych i
wartoœciowych obiektów sakral-
nych w gminie.

Prace konserwatorskie prowadzone są już
od kilku lat. Największym problemem był
przeciekający dach kościoła, który powodo-
wał kolejne zniszczenia. Wyremontowano
również wieżę kościelną i sygnaturkę, a ro-
snące wokół kościoła drzewa zostały podda-
ne zabiegom pielęgnacyjnym.

Grota zabezpieczona

Œwi¹tynia odzyskuje blask

Prace realizowane teraz polegają na re-
moncie elewacji kościoła. Ponadto wyremon-
towana ma być także droga procesyjna, na
której położona zostanie nowa nawierzch-
nia. Brama wjazdowa będzie szersza. W ra-
mach tych samych prac zostaną uzupełnio-
ne ubytki w kamieniu, cała powierzchnia
elewacji jest dokładnie czyszczona.

Kolejny remont świątyni w ciągu ostat-
nich lat był możliwy, dzięki pomocy finanso-
wej uzyskanej  przez parafię w Dębnie z
Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich.
W sumie parafia otrzyma 425 tys. zł. Całko-
wite koszty remontu to 630 tys. zł.

(g)
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Kilkadziesi¹t nowych miejsc parkingo-
wych przyby³o przed budynkiem Urzêdu
Gminy w Dêbnie. Na niewykorzystywa-
nym dot¹d terenie urz¹dzono tak¿e alej-
ki spacerowe i zaprojektowano tereny
zielone.

Brak miejsc parkingowych przed budyn-
kiem urzędu, w którym swoją siedzibę ma
także posterunek policji, filia Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, bank i inne punkty usłu-
gowe, dawał się od dawna we znaki. Teraz
sytuacja pod tym względem jest już znacz-
nie lepsza. Kilkadziesiąt dodatkowych miejsc
parkingowych, w tym miejsca dla niepełno-
sprawnych, powinny problem rozwiązać.

Dodatkowo wytoczono alejki dla pieszych,
przy których ustawiono ławki i kosze na
śmieci, a wokół zaprojektowano też tereny
zielone z krzewami i drzewami.

(p)

Mamy nowy
parking

Stypendia dla uczniów szkó³ z terenu
Gminy Dêbno wrêczono pod koniec paŸ-
dziernika podczas uroczystoœci odbywa-
j¹cej siê w zamku w Dêbnie. W tym roku
z programu stypendialnego, którego jed-
nym z fundatorów jest Gmina Dêbno,
skorzysta 21 osób.

Stypendia przyznawane są przez Komi-
sję Funduszu Stypendialnego „Otwieramy
Horyzonty”. W tym roku w jej skład weszli:
Urszula Kozioł – psycholog, wykładowca w
PWSZ w Tarnowie – obserwator zewnętrz-
ny, Andrzej Sacha – przedstawiciel darczyń-
ców indywidualnych, Barbara Szostak –
przedstawicielka gminy, Referat Spraw Spo-
łecznych i Administracji Urzędu Gminy Dęb-
no, Jolanta Polak – nauczycielka w Zespole
Szkół w Porąbce Uszewskiej –  przedstawi-
ciel szkoły i Iwona Snopkowska – prezes
Stowarzyszenia „KANON”.

Tegoroczni stypendyści przez najbliższych
dziesięć miesięcy będą otrzymywać stypen-
dia. Komisja przyznała 20 stypendiów, po 500
zł każde, wypłacane co miesiąc po 50 złotych
oraz jedno jednorazowe w wysokości 100 zł.

Podobnie jak w zeszłych latach, także i
tym razem, w ramach Funduszu stypendy-
ści pisać będą listy do darczyńców. Zorgani-
zowane również zostaną warsztaty „Aka-
demia talentów”.

(n)

Plac zabaw
w Woli Dêbiñskiej
Zgodnie z zapowiedziami przed szko³¹
w Woli Dêbiñskiej urz¹dzono plac za-
baw. Za blisko 23 tys. z³ zakupiono ze-
staw zabawowy, który s³u¿yæ bêdzie
najm³odszym uczniom, a tak¿e innym
dzieciom mieszkaj¹cym w Woli Dêbiñ-
skiej.

Urządzenia zamontowano między bo-
iskiem a budynkiem szkoły tak, by wygodny
dostęp do niego mieli także rodzice z dzieć-
mi nie uczęszczającymi jeszcze do szkoły.
Przy placu postawiono także ławki, kosz na
śmieci i regulamin korzystania z placu.

W dalszym etapie w miarę możliwości fi-
nansowych plac zostanie wyposażony w ko-
lejne urządzenia. Planuje się także ogrodze-
nie placu.

(n)

Stypendia wrêczone
Lista stypendystów w roku szkolnych
2014/2015 wed³ug punktacji:
1. Oliwia Sztando 90,4 pkt. - £ysa Góra

2. Izabela Mleczko 87pkt. - £ysa Góra

3. Aleksandra Smoleñ 86,4 pkt. - Jaworsko

4. Micha³ Gurgul 80 pkt. - Dêbno

5. Patrycja Sacha 78,6 pkt. - £ysa Góra

6. Miros³aw Baca 78,6 pkt. - Por¹bka Usz.

7. Danuta Koczwara 76pkt. - Dêbno

8. Monika Franczyk 75,5pkt. - Por¹bka Usz.

9. Piotr Bieleñski 74pkt. - Biadoliny Szlacheckie

10. Jakub Pabian 72,8pkt. - Por¹bka Usz.

11. Julia Cebula 71,8pkt. - Por¹bka Uszewska

12. Klaudia W¹s 70,6pkt. - £oniowa

13. Maciej Prokop 69,8pkt. - £ysa Góra

14. Faustyna Malinowska 69pkt. - NiedŸwiedza

15. Aleksandra Osmêda 68,8pkt. - £ysa Góra

16. Wiktoria Mleczko 68,2pkt. - £ysa Góra

17. Wiktoria Chrz¹szcz 67,4 pkt. - Maszkienice

18. Natalia Grochola 65 pkt. - Maszkienice

19. Izabella Morys 64,8pkt. - Wola Dêbiñska

20. Filip Jewu³a 59,6pkt. - Por¹bka Uszewska

Ewelina Koczwara 59,4 pkt.- jednorazowe sty-
pendium
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szące 25 zł od hektara rocznie płacili tyl-
ko nieliczni. W ostatnich latach sytuacja
pod tym względem systematycznie się
poprawia. Do połowy października tego
roku składki opłaciło już 60 procent wła-
ścicieli pól. Wpłat można dokonywać do
końca roku i wygląda na to, że wynik bę-
dzie jeszcze lepszy.

Dodatkowo, w tym roku spółka otrzyma-
ła w tym roku dotację z Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Krakowie w wysoko-
ści ponad 3 tys. zł, a z budżetu powiatu brze-
skiego udało się pozyskać jeszcze 10 tysięcy
złotych.

(g)

Dębnie, Sufczynie, Perle oraz Biadolinach
Szlacheckich. Na nowo poukładane na nich
zostały płyty betonowe i korytka, powyci-
nano również drzewa. Oprócz tego, mecha-
nicznie i ręcznie wykoszono około 27 kilo-
metrów rowów.

Spółka przyjęła także zgłoszenia od rol-
ników o 92 tzw. wybiciach wody. W przypad-
ku 50 z nich problem rozwiązano, przekła-
dając rury i wykonując nowy drenaż. Jest to
o tyle trudne, że spółka nie ma własnego
sprzętu i każdorazowo korzysta z wynaj-
mowanej koparki.

W przeszłości spółka nie mogła sobie
pozwolić nawet na to, bo składki wyno-

Konsekwencja przynosi coraz lepsze
efekty – tak najkrócej mo¿na podsu-
mowaæ mijaj¹cy rok dzia³alnoœæ Spó³-
ki Wodnej w Gminie Dêbno. Zdecydo-
wanie poprawi³a siê œci¹galnoœæ sk³a-
dek od w³aœcicieli pól, które s¹ pod-
stawowym Ÿród³em finansowania dzia-
³alnoœci spó³ki.

Pod swoją kuratelą spółka ma dziewięć
wsi na terenie gminy Dębno. W sumie jest
tam  około 2000 hektarów gruntów oraz
blisko 40 kilometrów rowów melioracyjnych
do utrzymania. W tym roku udrożniono oko-
ło 5000 metrów rowów w Woli Dębińskiej,

Spó³ka coraz bardziej skuteczna

wydarzenia

Z koñcem paŸdziernika sfina-
lizowano pierwszy etap prac
przy modernizacji budynku
remizy OSP w £ysej Górze. W
sumie koszty z tym zwi¹zane
siêgnê³y 145 tys. z³.

Roboty objęły przede wszystkim re-
mont instalacji wodno-kanalizacyjnej
i gazowej, odnowione zostanie po-
mieszczenie kotłowni. Obiekt zyskał
też zupełnie nowy wygląd. Ocieplono
ściany zewnętrzne budynku oraz strop,
a stary kocioł został zastąpiony no-
wym kotłem gazowym. Wymieniono
także okna oraz drzwi wejściowe do
budynku. Zupełnie nowa jest także
instalacja centralnego ogrzewania we-
wnątrz budynku.

Relatywnie szeroki zakres prac był
możliwy dzięki uzyskaniu dofinansowa-
nia z dwóch źródeł. W ramach progra-
mu „Małopolskie remizy” udało się uzy-
skać pomoc w wysokości ponad 6 tys. zł,
a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska wsparcie wyniosło prawie 53
tys. zł. Pozostałą kwotę gmina wyłoży-

Remiza po remoncie

ła z własnego budżetu. W przyszłym
roku planowany jest kolejny etap re-
montu. W jego ramach zostałoby odno-
wione wnętrze remizy.

Obok strażaków-ochotników z obiek-
tu korzysta także filia Gminnej Biblio-
teki Publicznej, a do dyspozycji wszyst-
kich mieszkańców jest także świetlica.
Jej pomieszczenia młodzi druhowie
urządzają już we własnym zakresie.
Sami podjęli się malowania ścian, chcąc
przygotować pomieszczenie, w którym
można byłoby się spotkać ze znajomy-
mi. Wewnątrz ma być także stanowi-
sko internetowe.

(g)

K
om

en
tu

je
 d
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as Bogdan Bibro, prezes OSP £ysa Góra
Na pewno będziemy mieli oszczędności na ogrzewa-
niu i to jest pierwszy atut remontu. Ponadto wieś
zyska na estetyce, bo przybędzie kolejny wyremonto-
wany budynek. Skorodowana blacha na dachu
dzięki renowacji przedłuży swój żywot nawet o
piętnaście lat. Funkcjonalność budynku także
będzie zupełnie inna. Po ociepleniu stropu i ścian
będzie tu znacznie przyjemniej. Świetlica, która jest
już przygotowywana, będzie dostępna dla wszyst-
kich. Każdy będzie mógł tu przyjść i spotkać się ze
znajomymi. Być może dzięki temu więcej osób
zainteresuje się dzialanością straży i zasili nasze
szeregi.
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`

Mieszkañcy Biadolin Szlachec-
kich ju¿ niebawem bêd¹ mieli do
dyspozycji zmodernizowany Dom
Ludowy. Koszt prac polegaj¹cych
na kompleksowym remoncie
obiektu wyniesie 600 tys. z³.
Po³owê tej sumy gmina pozyska-
³a z funduszy zewnêtrznych.

Zakres robót jest bardzo szeroki. W ich
ramach przeprowadzono remont pokrycia
dachu, wymieniono drzwi i okna, a ściany
wewnętrzne i stropy zostały odnowione.
Nowe są także posadzki oraz elewacja. Plac
przed budynkiem ma być utwardzony, a cały
teren zostanie ogrodzony.

W ramach remontu wymieniono także
instalacje c.o., instalacje elektryczną oraz
wodno-kanalizacyjną.

W ciągu kilku dni udało się także zwie-
dzić Ravennę, San Marino, Loreto, Bolonię
oraz Bratysławę nie brakowało także wra-
żeń przyrodniczych. Słoneczna pogoda od-
słoniła Alpy i Apeniny oraz piękno Adriaty-
ku. Dobre wspomnienia zostały także po
włoskiej kuchni z jej pastami, lazanią, bru-
schettą, minestrone oraz espresso, panna
cottą i lodami.

W trakcie podroży była również okazja,
by pogłębić swoją wiedze historyczną i lepiej
poznać Włochy. W sumie w ciągu kilku dni
pokonano ok. 4300 km.

(n)

w którym znajduje się m.in. ponad 120 foto-
grafii i map historycznych uzyskanych z In-
stytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskie-
go w Londynie oraz dwa stanowiska multi-
medialne. Pierwsze z wyszukiwarką grobów
z czterech nekropolii: na Monte Cassino, w
Loreto, w Bolonii i Casamassima, drugie –
poświęcone historii niedźwiedzia Wojtka,
który „służył” w armii gen. Andersa. Duże
wrażenie na uczestnikach zrobiła także
multimedialna wystawa w włoskim Mu-
zeum Historycznym przedstawiająca zma-
gania aliantów w dolinie rzeki Liri, min.
makiety modelarskie, fragmenty kronik fil-
mowych oraz eksponaty z pola bitwy. Wra-
żenia wizualne uzupełniały niezwykłe efek-
ty świetlne i dźwiękowe. Przed opuszcze-
niem klasztornego wzgórza uczestnicy zwie-
dzili klasztor benedyktyński.

Na cmentarzu w Loreto koło Ankony były
także akcenty związane z Sufczynem. Wła-
śnie tam miejsce wiecznego spoczynku zna-
lazł pochodzący z Sufczyna ś.p. Tadeusz
Pudło - ułan który zginął w walce za Pol-
skę. Pochylając się nad jego grobem oddano
pamięć i cześć zapalając symbolicznie znicz i
kładąc kwiaty. Polskich śladów szukano tak-
że na cmentarzu w San Lazzaro di Savena
na obrzeżach Bolonii. O bohaterstwie pol-
skich żołnierzy można się było przekonać
m.in. w Forlli (tablica w kościele San Mercu-
riale ufundowana przez żołnierzy 5. Kreso-
wej Dywizji Piechoty), w Imoli („Pomnik
Żołnierza Polskiego”, zaliczony przez UNE-
SCO w poczet Dziedzictwa na rzecz Poko-
ju), w Casstel San Pietro Terme (tablica
upamiętniająca wejście do miasta 2. Korpu-
su Polskiego w 1945 r.).

Tydzieñ we W³oszech spêdzi³a
Anna Rega z II klasy gimnazjum
w Zespole Szkó³ w Sufczynie
w nagrodê za wysokie miejsce
w V edycji ogólnopolskiego
konkursu „Sprz¹czki i guziki
z orze³kiem ze rdzy…”, którego
organizatorem by³ Instytut Pa-
miêci Narodowej. By³a okazja,
by zobaczyæ cmentarz na Monte
Cassino, zwiedziæ Rawennê, San
Marino, Boloniê, Loretto i Braty-
s³awê.

Anna Rega została nagrodzona za przy-
gotowanie pracy plastycznej – karty z pa-
miętnika o poruczniku policji państwowej
Antonim Rusinie – jednej z ofiar katyńskich.
W eskapadzie do Włoch laureatce towarzy-
szyła Małgorzata Wiśniowska – Robak, dy-
rektor ZS w Sufczynie i nauczyciel plastyki.
Głównym celem wyprawy wszystkich lau-
reatów konkursu była wizyta na cmenta-
rzu wojennym na Monte Cassino, miejscu
spoczynku bohaterów bitwy sprzed 70 laty.
Nad grobami bohaterów odśpiewano hymn
państwowy, śpiewano pieśni opiewające le-
gendę żołnierzy walczących na wzgórzu we
Włoszech i zapalono znicze. Wszyscy zatrzy-
mywali się przy grobie gen. Władysława
Andersa, a potem oglądano na tzw. Linii
Gustawa pomniki jednostek wchodzących
w skład II Korpusu Polskiego: Pomnik 3.
Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu
593, Pomnik 5. Kresowej Dywizji Piechoty
na wzgórzu 575, Pomnik 4. Pułku Pancer-
nego „Skorpion” na Gardzieli. Był także czas
by odwiedzić Muzeum Pamięci 2. Korpusu,

Biadoliny Szlacheckie z nowym domem ludowym

Kompleksowa modernizacja

Z tyłu budynku urządzono ogrodzony plac
zabaw. Obok urządzeń do zabawy zamon-
towano tam również ławki.

W chwili zamykania tego numeru „Życia”
prace jeszcze trwały, ale ich koniec miał
nastąpić w ciągu najbliższych dni.     (g)

W³oska lekcja historii
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ty, roślinność balkonów). Ważnym elementem
było zagospodarowanie i estetyka obejścia
wokół posesji (ścieżki, trawniki), jak również
oddzielenie części wypoczynkowej od gospo-
darczej (architektura ogrodowa). Przygląda-
no się ponadto stanowi ogródków przydomo-
wych, oceniając zwłaszcza stan kwiatów, krze-
wów, żywopłotów, kompozycję i ogólne wra-
żenie ogrodu. Komisja oceniała ogrody w czte-
rech kategoriach: ogrody mieszane, ogrody
kwiatowe, ogrody tradycyjne i ogrody z nasa-
dzeniami krzewów iglastych.

Listę nagrodzonych publikowaliśmy już w
poprzednim numerze. Znajduje się ona tak-
że na stronie internetowej gminy www.gmi-
nadebno.pl      (g)

Wierszowana recenzja

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 pod-
sumowanie konkursu odby³o siê, 8 paŸdzier-
nika w Do³ach.

Zanim wójt Grzegorz Brach wręczył nagro-
dy, gospodarze zaprezentowali program z eko-
logią w roli głównej w wykonaniu dzieci. W cia-
snym, ale własnym domu ludowym była muzy-
ka, recytacja i śpiew. W część artystyczną wpi-
sała się także Teresa Kutek, sołtys Dołów, która
przygotowała wierszowane podsumowanie do-
konań samorządu w ostatnich latach. Recenzja
dla włodarzy gminy wypadła przyjemnie.

A potem w roli głównej wystąpili już boha-
terowie konkursu. Każdy otrzymał podzię-
kowania wraz z pamiątkową fotografią ogro-
du oraz akcesoria przydatne przy pielęgnacji
ogrodu. Dla Dołów, które w tym roku wygra-
ły rywalizację sołectw, wójt Brach miał czek
na 10 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że każdy ze zgłoszonych
ogrodów był oceniany przez komisję, w skład
której w tym roku weszli: Małgorzata Wiśniow-
ska - Robak (przewodnicząca), Elżbieta No-
wak (przedstawiciel Wójta Gminy), Dominik
Kołodziej (przedstawiciel Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska RG Dębno),  Grzegorz
Gurgul (przedstawiciel Rady Gminy Dębno) i
Małgorzata Szot (przedstawiciel ODR). Pod-
czas przeglądu ogrodów, który odbył się jesz-
cze w lipcu, pod uwagę brano kilka kryteriów.
Zgodnie z regulaminem zwracano uwagę na
wygląd zewnętrzny budynków, estetykę i wy-
strój fasady domów (balkony, tarasy, parape-
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PSP NiedŸwiedza – Anna Mikosz
PSP NiedŸwiedza – Anna Niemiec
PSP NiedŸwiedza – Joanna Witkowska
ZS Sufczyn – Józefa Fikas
ZS Sufczyn – Barbara Niedzielska
ZS Sufczyn – Marek Przeklasa
ZS Sufczyn – Mariola Przeklasa
ZS Sufczyn – Barbara Rega
ZS Sufczyn – Urszula Sworst
ZS Por¹bka Uszewska – Dorota Dru¿kowska
ZS Por¹bka Uszewska – Ma³gorzata Dudek
ZS Por¹bka Uszewska – Miros³awa Fejkiel
ZS Por¹bka Uszewska – Agata Kania
ZS Por¹bka Uszewska – Ma³gorzata Kluska
ZS Por¹bka Uszewska – Pawe³ Kmieæ
ZS Por¹bka Uszewska – Alicja Malinowska
ZS Por¹bka Uszewska – Irena P³aneta
ZS Por¹bka Uszewska – Dorota P³aneta-Potêpa
ZS Por¹bka Uszewska – Agnieszka Radzikowska
ZS Por¹bka Uszewska – Miros³aw Ryba
ZS Por¹bka Uszewska – Katarzyna Sztando
ZS Por¹bka Uszewska – Józef Tobo³a
ZS Por¹bka Uszewska – Ewa Walczak
ZS Wola Dêbiñska – Bogus³awa Frankowska
ZS Wola Dêbiñska – Anna Gurgul
ZS Wola Dêbiñska – Krystyna Klimek
ZS Wola Dêbiñska – Barbara Legutko
ZS Wola Dêbiñska – Ma³gorzata Maliszczak
ZS Wola Dêbiñska – Lucyna Migda³
ZS Wola Dêbiñska – Teresa P³achta
ZS Wola Dêbiñska – Maria Przyby³o
ZS Wola Dêbiñska – Jaromir Radzikowski
ZS Wola Dêbiñska – Dorota Sad³oñ
ZS Wola Dêbiñska – El¿bieta Smutek
PP £oniowa – Miros³awa Buziak
PP £oniowa – Cecylia Migas
PP £oniowa – El¿bieta Sapa³a
PP £oniowa – Aldona Wzorek
PP Por¹bka Uszewska – Dorota Bodzioch
PP Por¹bka Uszewska – Cecylia Machowska
PP Por¹bka Uszewska – Renata Pa³ucka
PP Wola Dêbiñska – Maria Gicala
PP Wola Dêbiñska – Aneta Kurek
PP Wola Dêbiñska – Beata Kusior
PP Wola Dêbiñska – Zofia Mleczko
PP Wola Dêbiñska – Anna Rojek
PP Wola Dêbiñska – Beata Stec

Nagrody Wójta otrzymali:
Beata Baka
Danuta Gawe³
Ma³gorzata Koczwara
Maria Marecik
Gra¿yna Nosal
El¿bieta Rega
Halina Turaj
Wykaz nagród dyrektora:
PSP Biadoliny Szlacheckie – Gra¿yna Derendal
PSP Biadoliny Szlacheckie – Krystian Sad³oñ
PSP Biadoliny Szlacheckie – Beata Urbaszewska
ZSP Dêbno – El¿bieta Brach
ZSP Dêbno – Stefania Chmielowiec
ZSP Dêbno – Karolina Machowska
ZSP Dêbno – Dorota Pomykacz
ZSP Dêbno – Dorota Ryba
ZSP Dêbno – Ma³gorzata Wêglowska
ZSP Dêbno – Wies³awa Witek
ZSP Dêbno – Maria Wnêtrzak
PSP Jaworsko – Krystyna Chamio³o
PSP Jaworsko – Teresa Go³¹b
PSP Jaworsko – Zofia Kowal
PSP Jaworsko – Monika Marek
PSP Jaworsko – Barbara Matura
PSP £oniowa – Ma³gorzata Adamczyk
PSP £oniowa – Stanis³awa Greñ
PSP £oniowa – Maria Koczwara
PSP £oniowa – Monika Piróg
ZSP £ysa Góra – Maria Batko
ZSP £ysa Góra – Zofia Franczyk
ZSP £ysa Góra – Aleksander Gurgul
ZSP £ysa Góra – Zofia Gurgul
ZSP £ysa Góra – Cecylia Stypka
ZSP £ysa Góra – Bernadetta Urbaszewska
ZSP Maszkienice – Lucyna Dr¹g
ZSP Maszkienice – Magdalena Dru¿kowska
ZSP Maszkienice – Paulina Góra
ZSP Maszkienice – Joanna Janik
ZSP Maszkienice – Bogumi³a Kukla
ZSP Maszkienice – Anna Mrówka
ZSP Maszkienice – Magdalena Smoleñ
ZSP Maszkienice – Bernadeta Tobo³a
ZSP Maszkienice – Wies³aw Wojtal
PSP NiedŸwiedza – Angelika Baka
PSP NiedŸwiedza – Stanis³aw Dudek
PSP NiedŸwiedza – El¿bieta Kural

Nauczyciel z medalem

Presti¿owe
wyró¿nienie
Urszula Lipiñska emerytowana nauczy-
cielka geografii w Zespole Szkó³  w Woli
Dêbiñskiej zosta³a uhonorowana meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej. Wyró¿-
nienie wrêczono podczas uroczystoœci
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trak-
cie której z pedagogami z regionu spo-
tka³ siê Ma³opolski Kurator Oœwiaty
Aleksander Palczewski i Wicewojewo-
da Ma³opolski Andrzej Harê¿lak. 

Spotkanie było okazją, by podziękować
nauczycielom za pracę, a najbardziej wyróż-
niającym się pedagogom wręczono nagrody
Ministra Edukacji i Kuratora Oświaty. Wie-
lu nauczycieli, pracowników szkół oraz sa-
morządowców uhonorowano medalami  Ko-
misji Edukacji Narodowej i  medalami za
Długoletnią Służbę.

W uroczystości odbywającej się w tarnow-
skiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego
udział wzięła także emerytowana nauczy-
cielka geografii w Zespole Szkół  w Woli
Dębińskiej pani Urszula Lipińska, która zo-
stała uhonorowana medalem KEN. Nie bez
przyczyny. W sumie przepracowała 30 lat,
uzyskując stopień nauczyciela dyplomowa-
nego. Początkowo pracowała w  Publicznej
Szkole Podstawowej w Dębnie, a później w
Publicznym Gimnazjum w Woli Dębińskiej.
Przez wiele lat przygotowywała uczniów do
Małopolskich  Konkursów Geograficznych
kończących się sukcesami. Była koordyna-
torem ważnych projektów edukacyjnych w
szkole np.: „Najbliższa sercu ziemia rodzin-
na”,  „W kręgu kultury i tradycji europej-
skich” oraz autorką  publikacji nt. „Hospi-
tacji diagnozujących” wydanych przez Ma-
łopolski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli
w Tarnowie. Przez wszystkie lata pracy w
gimnazjum nieodpłatnie prowadziła zajęcia
koła geograficznego.

Dodatkowa praca zaowocowała opraco-
waniem wraz z uczniami Monografii Gminy
Dębno, która do dzisiaj jest źródłem cen-
nych informacji dla uczniów, a nawet stu-
dentów na temat Gminy Dębno i  materia-
łem promującym gminę.

(n)

Z okazji przypadaj¹cego 15 pazdziernika Dnia Edukacji Narodowej przyznane zo-
sta³y nagrody wójta Gminy Dêbno oraz nagrody dyrektorów poszczególnych placó-
wek. £¹czna ich suma wynios³a 101 739 z³otych, z czego na nagrody Wójta
przypad³o 14 700 z³otych.

czyn, Perłę oraz Biadoliny Szlacheckie. W
wyniku ogłoszonego naboru złożonych zo-
stało osiem ofert. Najkorzystniejsza z nich
opiewała na kwotę 2 624 000 złotych. Dofi-
nansowanie inwestycji w wysokości 75 proc.
kosztów kwalifikowanych pochodzi z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozo-
stała kwota to pieniądze z budżetu. Zakoń-
czenie prac w pierwszym etapie przewidzia-
ne jest na maj 2015 roku, drugi etap powi-
nien natomiast zostać zakończony w paź-
dzierniku lub w listopadzie przyszłego roku.

(t)

W po³owie paŸdziernika w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim Województwa Ma³opol-
skiego w Krakowie podpisano umowê
na budowê kolejnego odcinka kanaliza-
cji sanitarnej w Gminie Dêbno. Dotyczy
ona pierwszego etapu rozbudowy kana-
lizacji w Sufczynie.

Długość sieci wynosi ponad 11 kilometrów,
a w pierwszym etapie przyłączonych będzie
do niej ponad 150 gospodarstw. Dokumen-
tacja na tę inwestycję jest częścią dokumen-
tacji obejmującej część Łysej Góry, cały Suf-

Jest umowa na kanalizacjê

`Nagrody dla nauczycieli
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pobytu w Austrii miała okazję brać udział w
odbywających się tam co roku spotkaniach
biesiadnych, które pozwalają zbliżać ludzi
do siebie i podtrzymywać lokalne tradycje.

Przygotowany na wzór austriacki projekt
został zakwalifikowany do realizacji przez
Lokalną Grupę Działania „Kwartet na
Przedgórzu” i w październiku można było
przygotować pierwszą edycję biesiady.

Głównym jej organizatorem i fundatorem
była Krystyna Sacha, właścicielka Domu

W Orawskim Centrum Kultury
w Jab³once odby³ siê VI Ma³opol-
ski Przegl¹d Dorobku Artystycz-
nego i Kulinarnego Kó³ Gospodyñ
Wiejskich. W gronie jedenastu
uczestnicz¹cych w nim grup
znalaz³o siê KGW „W³oœcianki”
z £oniowej, dla którego by³ to ju¿
pi¹ty start w Przegl¹dzie. Repre-
zentantki Gminy Dêbno mocno
zaznaczy³y swoj¹ obecnoœæ,
zajmuj¹c jedno z dwóch równo-
rzêdnych pierwszych miejsc.

„Włościanki” przygotowały na przegląd
kotleciki z kaszy gryczanej z sosem kurko-
wym, scenkę obyczajową „Darcie Pierza” oraz
rękodzieło artystyczne. Na swoim stoisku
gospodynie z Łoniowej, oprócz kotlecików
częstowały gości również pierogami z farszem
z pokrzywy, plackami, wiejskim chlebem ze
smalcem i ogórkiem oraz kompotem.

Komisja Artystyczna, po obejrzeniu i wy-
słuchaniu prezentacji artystycznych, degu-
stacji zgłoszonych do konkursu potraw  oraz
ocenie prac wykonanych podczas konkursu
rękodzieła artystycznego, główną nagrodę
przyznała KGW z Tomaszowic w powiecie
krakowskim. „Włościanki” otrzymały na-

„W³oœcianki” znowu wœród najlepszych

No i mamy kolejn¹ biesiadê w
Gminie Dêbno.  W Sufczynie
odby³a siê pierwsza edycja
„Imprezy biesiadnej”. By³y suto
zastawione sto³y, folklorystyczne
wystêpy i okazja, by lepiej po-
znaæ tradycyjne obyczaje i to nie
tylko kulinarne.

Geneza imprezy sięga aż do Austrii. Kry-
styna Sacha, inicjatorka biesiady, podczas

Weselnego w Sufczynie, w którym zorgani-
zowano biesiadę. Przy zastawionych suto
stołach spotkali się przedstawiciele samo-
rządowych władz i zaproszeni goście. Nie
zabrakło zespołów folklorystycznych, któ-
re pokazały to, co w ludowej tradycji szcze-
gólne. Zatańczyły „Porąbcoki”, zagrała ka-
pela Dębińskiego Centrum Kultury, a po-
tem można już było oddać się smakowaniu.
Wybór był imponujący. Na stołach pojawiły
się  staropolski żurek z grzybami i ziemnia-
kami, krupniok z jabłkami, kapusta z żeber-
kiem i pierogi ruskie. Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Warkocz Tarłówny” z Dęb-
na przygotowały m.in.: babę ziemniaczaną
z sosem czosnkowym, kaszę pęcok z czer-
wonym grochem i skwarkami, kotleciki z
grochu jaśka z sosem pomidorowym i trady-
cyjne serniki. Były austriackie wina i pol-
skie trunki, a wszystko w rozsądnych ilo-
ściach.

Wspólna biesiada sprzyjała rozmowom o
wydarzeniach i historii Gminy Dębno. Były
legendy i anegdoty związane z tradycją lo-
kalną i dziedzictwem regionu.

Dobry strat zachęcił organizatorów do
kontynuowania imprezy. W kolejnych latach
ma ona mieć charakter otwarty. Najpraw-
dopodobniej organizowana będzie latem tak,
by wszystko mogło odbywać się także na
wolnym powietrzu.

(g)

Integracja przy talerzu

tomiast jedno z dwóch równorzędnych
pierwszych miejsc wraz z nagrodą rzeczową
oraz nagrodą pieniężną w wysokości 1500
złotych. Ponadto ich scenka obyczajowa
otrzymała jedną z dwóch pierwszych lokat i
rekomendowana została do udziału w VII
Małopolskim Konkursie Obrzędów, Obycza-
jów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie
Gody”, który w kwietniu przyszłego roku
odbędzie się w Łużnej.

W scence tej udział wzięli: Teresa Baca
(gospodyni), Andrzej Matura (gospodarz),

Łucja Bojdo (matka), Małgorzata Kuna,
Maria Matura i Danuta Sacha (kumy), Bo-
gusław Wójcik (grajek) oraz Jarosław Mlecz-
ko i Stanisław Kuna (chłopi). Haft artystycz-
ny zaprezentowały natomiast: Zofia Sam-
bor (charakterystyczna doniczka wyszywa-
na na kaftanie krakowiaków wschodnich)
oraz Waleria Musiał (pawie oko na kaftanie
krakowiaków wschodnich). Udział w prze-
glądzie był możliwy dzięki dofinansowaniu
z budżetu Gminy Dębno.

(t)
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Tegoroczne spotkania zdominowała
muzyka. Przybyli goście wysłuchali kon-
certu „Wspomnienie” w wykonaniu ze-
społu Blue Street Band. Program dobra-
ny był nieprzypadkowo, bo przez cały mi-
jający rok realizowany jest projekt „Dziw-
ny jest ten świat” poświęcony 10. roczni-
cy śmierci wybitnego artysty – Czesława
Niemena. Przed publicznością zgroma-
dzoną w sali koncertowej zamku w Dęb-
nie wystąpili m. in. : Anna Kukawska –
dyplomowana aktorka scen muzycznych i
wokalistka Teatru Groteska w Krakowie,
Marcin Pokorski – krakowski śpiewak i
skrzypek, skupiony na śpiewaniu reggae i
jazzu, Marcin Kurcz – pianista, kompozy-
tor i aranżer oraz Józef Rusinowski –
kompozytor, pianista i utalentowany per-
kusista młodego pokolenia, Krzysztof
Chlipała – saksofonista i muzyk zespołu
Ich Troje, mający na swoim koncie liczne
trasy koncertowe po całej Europie, USA i
Chinach, Władysław Foltyński – muzyk,
basista.

Ostra licytacja
Po koncercie licytowano prace powsta-

łe podczas tegorocznego  Integracyjnego
Pleneru Malarskiego „Dębno 2014”.  Było
co licytować, bo tym razem w plenerze
uczestniczyło 78 osób. Byli wśród nich
między innymi członkowie Twórczego
Klubu Seniora działającego przy parafii
św. Maksymiliana w Tarnowie. Aukcja z
chwili na chwilę nabierała tempa. Ceny
niektórych prac były wielokrotnie podbi-
jane osiągając niespodziewane kwoty.
Dziękujemy wszystkim, którzy podczas
aukcji zakupili prace malarskie wspiera-
jąc tym samym naszą inicjatywę Plene-
rów Integracyjnych – mówi Krystyna
Gurgul, kierownik Muzeum Zamek w
Dębnie.

Blisko 200 osób wziê³o udzia³
w Jesiennych Spotkaniach przy
Herbacie – cyklicznej imprezie
odbywaj¹cej siê od kilku lat w
zamku w Dêbnie. Frekwencja
prze³o¿y³a siê tak¿e na wyniki
aukcji poplenerowych prac
plastycznych. Zebrano 2200 z³,
które w ca³oœci zostan¹ przezn-
czone na organizacjê kolejnego
pleneru.

Udana aukcja w zamku

Prace wystawione na aukcji.

Fotograficzne kola¿e
Podczas tego samego wieczoru  otworzo-

no także autorską wystawę Piotra Barsz-
czewskiego „Neowitraż”.  Pochodzący z
Tarnowa autor jest absolwentem Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie (spe-
cjalizacja: historia sztuki sakralnej), grafi-
kiem, projektantem, fotografikiem, pionie-
rem i promotorem grafiki komputerowej,
założycielem Pracowni Projektów Plastycz-
nych „SYMBOL” (1995). Tworzył logotypy
i reklamy dla ponad 300 firm. Był instruk-
torem pierwszych zajęć grafiki kompute-
rowej w tarnowskim Liceum Sztuk Pla-
stycznych. Obecnie uczy tej dziedziny sztuki
w swojej autorskiej pracowni. Wystawę
tworzy ekspozycja 19 kolaży fotograficz-
nych z cyklu „Neowitraż” (wszystkie wy-
drukowane są na bezbarwnych pleksach o
wymiarze 100x53 cm). Prace można oglą-
dać w Muzeum Zamek w Dębnie do 16 li-
stopada 2014 r.

Cała kwota zebrana w czasie aukcji i
pochodząca z późniejszej sprzedaży, prze-
znaczona będzie na zorganizowanie ko-
lejnego Integracyjnego Pleneru Malar-
skiego w maju 2015 roku.

(n)
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Pijany kierowca
Ponad 1,2 promila alkoholu miał w orga-

nizmie 50-letni mieszkaniec powiatu brze-
skiego, którego w Sufczynie zatrzymała do
kontroli policja. Mężczyzna kierował samo-
chodem marki volkswagen.

Wpad³ do rowu i zarobi³
mandat

Nie dość, że uszkodził sobie samochód, to
jeszcze zapłaci mandat karny. Sprawa doty-
czy kierującego fiatem, który 17 październi-
ka ok. godz. 12.00 w Porąbce Uszewskiej nie
zachował należytej ostrożności i na łuku dro-
gi wjechał do przydrożnego rowu. W związ-
ku z faktem, że kierowca z własnej przy-
czyny doprowadził do niebezpiecznej sytu-
acji na drodze, został ukarany mandatem.

Udaremnili
samobójstwo
Szczêœliwie zakoñczy³y siê poszukiwa-
nia desperata zamierzaj¹cego odebraæ
sobie ¿ycie– policyjny pies doprowadzi³
do mê¿czyzny manifestuj¹cego chêæ
odebrania sobie ¿ycia

Blisko 30 osób brało udział w poszukiwa-
niach mężczyzny, który przejawiał chęć po-
pełnienia samobójstwa. Mężczyzna wyszedł
z domu i udał się do pobliskiego lasu. Na
miejscu pojawiły się wszystkie policyjne pa-
trole, które zaczęły szukać 43-latka. Naj-
większą jednak rolę odegrał policyjny pies,
który złapał trop i doprowadził służby ra-
tunkowe do zaginionego.

22 września w godzinach popołudniowych
dyżurny brzeskiej jednostki odebrał niepoko-
jący telefon. Osoba zgłaszająca informowała,
że 43-latek głośno manifestował chęć odebra-
nia sobie życia, po czym wyszedł do lasu. Dy-
żurny zadysponował wszystkie siły policyjne
na miejsce zdarzenia. Działania wspomagali
również strażacy i funkcjonariusze z Tarno-
wa. Tym razem bardzo pomocny okazał się
„czworonożny funkcjonariusz”. Policyjny pies
szybko złapał trop i doprowadził służby ra-
tunkowe do zaginionego mężczyzny. 43-latka
zabrało pogotowie ratunkowe.

Niejednokrotnie specjalnie przeszkolone psy
są wykorzystywane w działaniach policyjnych,
nie tylko do tropienia sprawców przestępstw,
ale również w działaniach ratunkowych i po-
szukiwawczych. Czworonożni przyjaciele byli
i są pomocni w różnego rodzaju akcjach. Cza-
sami nawet najnowocześniejszy policyjny
sprzęt nie zastąpi ich policyjnego nosa.

Brakiem wyobraŸni i nonszalanckim za-
chowaniem wykaza³a siê zatrzymana
przez policjantów do kontroli drogowej
m³oda kobieta. 23-latka kierowa³a sa-
mochodem bez uprawnieñ, wioz¹c ze
sob¹ kilkumiesiêcznego syna. Na tym
problemy zatrzymanej siê nie skoñczy-
³y. Odpowie tak¿e za korzystanie w trak-
cie jazdy z telefonu. Ponadto okaza³o siê,
¿e samochód, którym jecha³a, nie po-
siada³ aktualnych badañ technicznych i
ubezpieczenia.

Stan bezpieczeñstwa w ruchu drogowym na terenie
gminy Dêbno w III kwarta³ach 2014 r.

Od 15 wrzeœnia do 15 paŸdziernika b.r. na terenie Gminy Dêbno dosz³o do 1
wypadku, gdzie 1 osoba zosta³a ranna oraz do 4 kolizji drogowych.

Korzystanie z telefonu w trakcie jaz-
dy oraz niesygnalizowanie zamiaru wy-
konania manewru było powodem, dla
którego policjanci zatrzymali fiata pun-
to do kontroli. Za kierownicą pojazdu
siedziała młoda kobieta, a obok na miej-
scu pasażera jej kilkumiesięczny syn.
Kiedy mundurowi poprosili o dokumen-
ty, 23-latka tłumaczyła, że zostawiła je
w domu. Kłamstwo szybko wyszło na
jaw, bo mundurowi od razu sprawdzili
czy kobieta w ogóle posiada uprawnie-

nia do kierowania pojazdami. Po spraw-
dzeniu okazało się, że 23-latka w ogóle
nie powinna prowadzić samochodu, bo
nie posiada do tego uprawnień. Szybko
ustalono, że nie było to jej pierwsze tego
typu przewinienie.  Policjanci już wcze-
śniej karali ją za to samo wykroczenie.
Tym razem funkcjonariusze odstąpili od
nałożenia mandatu i zdecydowali się
skierować wniosek do sądu o ukaranie
kierowcy. Kobiecie grozi grzywna na-
wet do 5 tys. złotych.

Dwa mandaty
Do zderzenia samochodu osobowego z

ciężarówką doszło 26 września ok. godz.
14.45 na drodze K-94 w Dębnie. Kierująca
daewoo tico w trakcie wykonywania ma-
newru skrętu w lewo zderzyła się z wy-
przedzającym ją pojazdem ciężarowym.  Z
uwagi na to, że oboje kierujący przyczynili
się do zaistnienia zdarzenia ukarano ich
mandatami karnymi.

Z³ama³ zakaz s¹dowy
4 października w Dębnie funkcjonariusze

zatrzymali do kontroli drogowej 41-letniego
kierowcę nissana. Podczas kontroli okazało
się, że mężczyzna ma zakaz prowadzenia
pojazdów. 41-latek odpowie za naruszenie
zakazu sądowego.

K³amstwo ma krótkie nogi



¯ycie Gminy Dêbno, listopad - grudzieñ 201416 www.gminadebno.pl

temat numeru

Miasteczko
otwarte!

Miasteczko rowerowe w Dêbnie
zosta³o oficjalnie otwarte. Ani
gêste chmury ani krople deszczu
nie przeszkodzi³y w tym, by
oficjalnie przeci¹æ wstêgê i
zaprosiæ najm³odszych do wspól-
nej zabawy. Na inauguracji
pojawi³y siê dziesi¹tki dzieci
wraz z rodzicami. – To najlepszy
dowód na to, ¿e by³o warto –
komentowa³ Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno.

Jak przystało na inaugurację działalno-
ści miasteczka rowerowego wszyscy przy-
jechali na rowerach, w odblaskowych ka-
mizelkach i ochronnych kaskach. Po ofi-
cjalnych ceremoniałach odbył się pierw-
szy edukacyjny przejazd po miasteczku w

po
w

ie
dz

ie
li

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Impreza była świetnie przygotowana
zarówno przez Radę Rodziców, jak i
przez nauczycieli Zespołu Szkół. Bardzo
dobrym pomysłem było zaangażowanie
w to Sekcji Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji, jak też i obec-
ność samego komendanta. Myślę, że
podnosi to zdecydowanie rangę impre-
zy. Ta lekcja miała przez to szczególny
charakter, dzieci uczyły się zasad
bezpośrednio od osób, które potrafią to
robić i potrafią przekazywać. W kolej-
nych latach, jeżeli będzie taka możli-
wość, zamierzamy to miasteczko
zmodernizować. Myślę, że na którymś
skrzyżowaniu pojawią się zmieniające
się światła i wtedy miasteczko będzie
już miało pełne wyposażenie, takie jakie
mieć powinno. Akcja budowania
miasteczek w całym województwie
małopolskim będzie teraz realizowana z
udziałem środków Urzędu Marszałkow-
skiego oraz Małopolskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego. Tam jest jednak
dofinansowanie tylko 50 procent, a my
skorzystaliśmy z dofinansowania w
wysokości 75 procent, a więc inwestycja
była bardzo opłacalna i realizowana we
właściwym czasie.

Grzegorz Gurgul, radny Rady Gminy
Dêbno
Bardzo przyjemnie jest patrzeć na tę
uroczystość. Mimo że byłem tu wielo-
krotnie w trakcie budowy oraz zaraz po
jej zakończeniu, jestem cały czas pod
wrażeniem. Uśmiech mi nie schodzi z
twarzy. Jako rodzic, ojciec dwóch córek,
które będą tu jeździć, jako policjant i
jako radny, jestem ze wszech miar
zachwycony, że ta inwestycja przybrała
taki wymiar, że została sfinalizowana i
została już oficjalnie otwarta. Mam
tylko nadzieję, że bardzo szybko
przełoży się to na efekty w postaci
bezpiecznego poruszania się naszych
dzieci po drogach i że będzie po prostu
bezpiecznie.
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towarzystwie policjantów z brzeskiej ko-
mendy. Funkcjonariusze krok po kroku
objaśniali, jak prawidłowo reagować na
znaki i jak bezpiecznie poruszać się po
wyznaczonych alejach. Wspólnie z kilku-
dziesięcioosobową grupą młodych rowe-
rzystów przejechali całą trasę, zwracając
uwagę na każdy znak drogowy.

Potem ruszył blok konkursowy przy-
gotowany przez nauczycieli z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie. Były
zabawy zręcznościowe, a także tor z prze-
szkodami. Rywalizowano w skokach w
workach i w przejeździe taczkami wypeł-
nionymi kulkami. Można się było wyka-
zać umiejętnością celnego rzucania wo-
reczkami z piaskiem do celu. Do dyspozy-
cji były także stoiska z czymś na ząb.

siê w praktyce, a nie tylko z ksi¹¿ek czy z
plakatów.

- Mo¿na za³o¿yæ, ¿e to da lepsze efekty?
- Dzieci mog¹ byæ œwiadomymi uczestnika-
mi, przekonaæ siê na w³asnej skórze, jakimi
regu³ami rz¹dzi siê ruch drogowy. Musz¹ siê
tego gdzieœ uczyæ. Je¿eli odbywa³oby siê to
na drodze publicznej, w normalnym ruchu,
mo¿e zakoñczyæ siê Ÿle. Tutaj wyedukuje siê
pod nadzorem rodziców, czy innych osób i
bêdzie wiedzia³o, jak zachowaæ siê na dro-
dze w ró¿nych sytuacjach.

Rozmowa z Romanem Gurgulem, komendantem powiatowym policji w Brzesku

To pierwsza taka inicjatywa
- Jakie po¿ytki z tego typu inwestycji dostrze-
ga Pan z pozycji policjanta?

- Jest to bardzo cenna inicjatywa samorz¹du
gminnego i w³adzom gminy nale¿¹ siê s³owa
uznania za to, ¿e chcia³y coœ takiego zrobiæ.
Nie chodzi mi tu tylko o koszty, ale przede
wszystkim o chêci, o to ¿e chcieli coœ daæ
najm³odszym mieszkañcom, a zarazem
uczestnikom ruchu drogowego. Jest to miej-
sce, gdzie dzieci mog¹ uczyæ siê bezpiecz-
nych zachowañ, tego jak poruszaæ siê na dro-
dze, czy te¿ jakie wystêpuj¹ znaki. I to uczyæ

- Czy na terenie powiatu brzeskiego funkcjo-
nuje wiele takich miasteczek?

- Jest to pierwsza taka inicjatywa ze strony
gminy i mam nadziejê, ¿e poci¹gnie to za sob¹
innych i inne samorz¹dy lokalne równie¿ pójd¹
w tym kierunku. Jest to bardzo cenne dla ka¿-
dej gminy, w ka¿dej s¹ bowiem setki tych naj-
m³odszych uczestników ruchu drogowego. W
tego typu miasteczkach jeszcze przed egza-
minem na kartê rowerow¹ mog¹ oni poznaæ
zasady ruchu drogowego. W przysz³oœci na
pewno przysporzy im to korzyœci.     (T)

uczestników otwarcia. Rodzice podkre-
ślali, że takie miejsce w Dębnie jest na
pewno potrzebne. – Dzieci będą mogły
się tutaj bawić i równocześnie uczyć.

Przypomnijmy, że obiekt znajdujący
się przy wybudowanym niedawno par-
kingu składa się z alejek rowerowych,
przy których ustawione są znaki dro-
gowe. Przy placu ustawiono też ławki
ze stolikami, przy których usiąść mogą
np. opiekunowie dzieci. Na tej samej
działce ulokowano także nieduży plac
zabaw z ogrodzeniem chroniącym ba-
wiące się na placu dzieci przed przy-
padkowym zderzeniem z rowerzystą.
Teren wyposażono również w stojaki
na rowery.

(g)

Pomysł budowy miasteczka chwalili za-
równo mali jego użytkownicy jak i ich ro-
dzice. – Fajnie jest – brzmiała najkrótsza
recenzja powtarzana przez kolejnych

Miasteczko rowerowe w Dêbnie
urz¹dzono na terenach u¿yczonych
na ten cel przez parafiê w Dêb-
nie. Na proœbê samorz¹du ks. pro-
boszcz Marian Majka odpowiedzia³
pozytywnie nie po raz pierwszy.
Wczeœniej u¿yczy³ dzia³kê pod bu-
dowê parkingu, który s³u¿y ju¿ od
wielu miesiêcy mieszkañcom.
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Dziewiêcioro uczniów Gimnazjum
w Woli Dêbiñskiej, pod opiek¹
Magdaleny Ogar-Kieraœ,  uczest-
niczy³o w odbywaj¹cym siê w
D³ugopolu Dolnym obozie jêzyko-
wym „EuroWeek – Szko³a Lide-
rów”.

Projekt realizowany przez Europejskie
Forum Młodzieży skierowany jest do mło-
dych ludzi chcących rozwijać swoje umiejęt-
ności społeczne, takie jak praca w zespole,
autoprezentacja, czy przewodzenie w gru-
pie. Głównym celem pięciodniowego kursu

III edycja Gminnego Konkursu,
„Twórczoœæ Juliana Tuwima uczy
i bawi od najm³odszych lat”
odby³a siê w Przedszkolu Pu-
blicznym im. Juliana Tuwima w
Por¹bce Uszewskiej. Jego 
wspó³organizatorem by³o Dêbiñ-
skie Centrum Kultury w Jastwi.

Swoje umiejętności zaprezentowały w
nim przedszkolaki z Biadolin Szlacheckich,
Dębna, Łoniowej, Łysej Góry, Maszkienic,
Sufczyna, Woli Dębińskiej i Porąbki Uszew-
skiej oraz z Niepublicznego Przedszkola
„Mały Polski Geniusz” w Sufczynie. Młodzi

było jednak zachęcenie młodzieży do nauki
języka angielskiego, a w szczególności do
trenowania praktycznych umiejętności ję-
zykowych, czyli słuchania i mówienia. W
trakcie obozu, jego uczestnicy brali udział w
licznych interaktywnych wykładach prowa-
dzonych przez wolontariuszy Europejskie-
go Forum Młodzieży z Turcji, Włoch, Ru-
munii, Indii, Tajlandii, Łotwy oraz Kenii. Pre-
zentacje te były bardzo interesujące, a za-
razem zabawne. Opowiadały o kulturach
oraz tradycjach krajów, z których wywodzi-
li się wolontariusze. Ważnym elementem
spotkań była także nauka tradycyjnych tań-

ców. Odbyła się również Debata Oksfordz-
ka, polegająca na wymianie opinii na temat
problemów młodzieży.

Pomiędzy wykładami organizowane były
różnego rodzaju gry i zabawy, umożliwiają-
ce uczniom i wolontariuszom integrację i
zaprzyjaźnienie się. Zorganizowano także
wycieczkę do Twierdzy Kłodzkiej oraz do
Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy
Kłodzkiej. Ostatniego dnia odbyło się uro-
czyste podsumowanie obozu, wręczenie cer-
tyfikatów ukończenia kursu oraz zabawa
taneczna.

(t)

Liderzy z Woli Dêbiñskiej

Tuwim uczy i bawi

artyści przedstawiali scenki do wierszy Tu-
wima: „Idzie Grześ”, „Spóźniony słowik”,
„Dwa Michały”, „Okulary”, „Murzynek
Bambo”, „O Grzesiu kłamczuchu” i „Zosia
Samosia”. Oceniało ich jury w składzie: Wła-
dysława Zych, Danuta Łazarz i Katarzyna
Szafrańska. Ze względu na wysoki poziom
podjęto decyzję o nagrodzeniu wszystkich
uczestników jednakowo: dyplomami, upo-
minkami książkowymi i słodyczami.

Na zakończenie młodzi aktorzy wraz z
opiekunami obejrzeli inscenizację wiersza
Juliana Tuwima „Pan Maluśkiewicz i wielo-
ryb” przygotowaną przez rodziców i pracow-
ników przedszkola w Porąbce Uszewskiej.

Warto wspomnieć, że była to kolejna im-
preza, odbywająca się w tym tygodniu w
przedszkolu w Porąbce Uszewskiej. We wto-
rek miało tam bowiem miejsce ślubowanie
przedszkolaków.       (t)
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Sporym zainteresowaniem dziewcząt cie-
szyło się malowanie na szkle, a także zaba-
wy przy gitarze i dyskoteki.

Największą atrakcją była całodniowa wy-
cieczka na Słowację, podczas której młodzież
zwiedziła jedną z najpiękniejszych jaskiń tej
części Europy - Demianowską Jaskinię Wolno-
ści oraz przeszła trudnym szlakiem prowadzą-
cym wąwozem Sucha Bela w Słowackim Raju.

W zielonej szkole wzięło udział 46 uczniów,
a ich pobyt sfinansowany był przez rodziców i
ze środków pozyskanych z powiatu brzeskiego
przez Stowarzyszenie CARPEdiem działające
przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej.

(g)

Owocowe
efekty
konkursu
„Jesienne cudaki”, to temat cyklicznego
konkursu rodzinnego, który odby³ siê w
Przedszkolu Publicznym w £oniowej. Za-
danie konkursowe polega³o na wykona-
niu przestrzennej pracy plastycznej z na-
turalnych, jesiennych materia³ów, takich
jak owoce, warzywa, liœcie czy mech.

Uczestnicy konkursu, czyli przedszkola-
ki wraz z rodzinami, wykazali się niezwykłą
kreatywnością i pomysłowością, tworząc
dzieła wzbudzające podziw u wszystkich
odwiedzających przedszkole. Dziewiętnaście
„cudaków” przykuwało uwagę formą, bo-
gactwem oraz wielobarwnością zastosowa-
nych materiałów. Prace zostały wykonane
bardzo precyzyjnie, z zachowaniem wszel-
kich szczegółów oraz proporcji, dzięki cze-
mu hol przedszkola zamienił się w baśniową
krainę, pełną fascynujących postaci. Żal było
jedynie, że są one tak nietrwałe, a ich żywot
jest bardzo krótki.

Uczestnicy konkursu oprócz pochwał i
uznania za trud włożony w wykonanie prac
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upo-
minki.      (n)

najmłodszych. Był sok marchewkowy i mar-
chewkowe ciasto. Rodzice podjęli się zadań
aktorskich, biorąc udział w przedstawieniu
przygotowanym przez Elżbietę Batko. Nie
zabrakło też konkursów i gier sprawnościo-
wych, w których udział wziąć mógł każdy.
Były też prezenty w postaci zabawek dla
każdej grupy. Przyjemne połączono z poży-
tecznym i starsze grupy przedszkolaków
wyposażone w rękawiczki ochronne zabra-
ły się za sprzątanie świata.      (g)

W plenerze rozpoczêli naukê w
tym roku szkolnym uczniowie
dwóch gimnazjalnych klas szko³y
w Woli Dêbiñskiej naukê. Ca³y
pierwszy tydzieñ wrzeœnia spê-
dzili w Domu Wczasów Dzieciê-
cych w Koœcielisku.

Z nauki w ramach zielonej szkoły skorzy-
stali uczniowie z klas IIb i IIIc. Program był
nietypowy. Był czas na poznawanie świata
przyrody, a także historii oraz kultury Pod-
hala, Orawy i Tatr. Zamiast przesiadywania
w ławkach szkolnych było sporo ruchu. Obok
górskich wycieczek były zajęcia na „Orliku”.

Nauka w plenerze

Bogaty program na Dzieñ Przed-
szkolaka przygotowano w Por¹bce
Uszewskiej. W œwiêtowanie
zaanga¿owali siê nie tylko nauczy-
ciele, ale tak¿e rodzice, którzy
wziêli na siebie aktorskie zadania.

Zabawa trwała przez cały dzień i nie było
czasu na nudę. O coś na ząb zadbała grupa
4-5 latków , która przygotowała ciasteczka
pieczone przez rodziców i ozdabiane przez

Œwiêto najm³odszych
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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.

Anna Zaj¹c - Por¹bka Uszewska

Karolina Marecik - £oniowa

Iwona Hebda - Do³y

Monika Góral - Por¹bka Uszewska

Paulina Cebula - Por¹bka Uszewska

Barbara Ziewacz - Do³y

Aleksandra Wójtowicz - Por¹bka Uszewska

Anna Pabjan - £oniowa

1. S.S. Montefiore
Saszeñka

2. F. Rivers
Most przeznaczenia

3. D.Lessing
Opowieœci afrykañskie

4. P. Rowicki
Nazywam siê Je¿ynka

5. C. Montero
Szmaragdowa tablica

H. Mankell

Włoskie buty
„Włoskie buty” to powieść psychologicz-
no-obyczajowa opowiadająca o przemijaniu,
śmierci, chorobie oraz o dotrzymywaniu
obietnic.
Akcja książki jest senna, spokojna i wszyst-
ko spowija tu jakiś mrok, jakaś mroźna,
lodowata aura. Nie ma tu happy endu, ale
jest przesłanie dla nas, czytelników. Prawda
jest taka, że nie da się wszystkich błędów

z przeszłości naprawić po latach, ale można sprawić więcej radości
w życiu, otaczając się przyjaciółmi, nadać życiu więcej sensu, wiary
i ciepła.

M.Albom

 Jeszcze jeden dzień
To jedna z tych książek, do których wie-
lokrotnie się powraca i pochłania w je-
den dzień.
Jest pełna magii, refleksji, zatrzymania...
Przypomina jak piękna i ważna jest mat-
czyna miłość, dzięki której warto żyć.
Książka wzruszająca, pełna ciepła.

B. Bryson

Ani tu, ani tam
Europa dla początkujących i śred-
nio zaawansowanych.
Chociaż napisana już dość dawno i nie-
które informacje o sytuacji w odwiedza-
nych przez autora krajach są nieaktual-
ne np. komunizm w Bułgarii czy istnienie
takiego kraju jak Jugosławia to jednak
zabytków architektonicznych się przecież
nie niszczy i trwają do dzisiaj. Autor po-
kazuje również poprzez swoje przygody
mentalność ludności odwiedzanych
państw i ich nastawienie do turystów, a wszystko to z humorem
oraz pisane lekkim piórem. Książkę czyta się z dużą przyjemnością.

I.Betancourt

Każde milczenie
ma kres
Ingrid Betancourt, obywatelka Fran-
cji, chciała coś zmienić w ojczystej Ko-
lumbii targanej wewnętrznymi konflik-
tami i niepokojonej działalnością kar-
teli narkotykowych. W trakcie kampa-
nii wyborczej została jednak uprowa-
dzona przez FARC, zbrojne ramię par-
tii komunistycznej. Spędziła sześć i pół
roku w dżungli kolumbijskiej jako zakładniczka.
Ta powieść to historia o codziennym życiu w dżungli naznaczonym
wyczekiwaniem i strachem; o strażnikach, którzy w większości
byli w wieku jej dzieci; o swoich pięciu nieudanych ucieczkach i
odwecie partyzantów; o upokorzeniach, okrucieństwie dozorców,
wyczerpujących marszach przez dżunglę, chorobach, głodzie; ale
też o człowieczej naturze w skrajnych warunkach, gdy na niewiel-
kiej przestrzeni grupka ludzi miesiącami jest skazana na siebie i na
bezczynność; o chwilach radości, które mimo wszystko się zda-
rzają; o przyjaźniach, które wbrew wszystkim i wszystkiemu rodzą
się i są okrutnie niszczone; o rozpaczy, gdy nadzieja umiera, oraz o
tym, co pozwala przetrwać – o harcie ducha i uporze.
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numentalny pomnik w formie wysokiego
obelisku stojący na wyniosłym prostopadło-
ściennym cokole, na którym od frontu wid-
nieje inskrypcja o następującej treści:

      O BOŻE MIŁOSIERNY ZMIŁUJ SIĘ
NAD DUSZAMI WSZYSTKICH

ZMARŁYCH NA TYM CMENTARZU
ODPOCZYWAJĄCYCH

FUNDATOROWIE JACENTY I AGATA
KUBALE MAŁŻONKOWIE

Z BIADOLIN 1859 r.

Jak wynika z treści inskrypcji, pomnik ten
został wzniesiony w połowie XIX wieku, ale
nie bezpośrednio nad grobem zmarłych, tyl-
ko, jako pomnik dla zachowania pamięci o
wszystkich zmarłych spoczywających na tym
cmentarzu. W tej krótkiej treści zawarta jest
też ufna prośba o Boże Miłosier-
dzie dla tych, których pochowano
na tym cmentarzu, a o którą proszą
fundatorzy tego pomnika – Jacen-
ty i Agata Kubalowie, dawni miesz-
kańcy Biadolin.  Ten obelisk także
i dziś wskazuje nam i przypomina
konkretne przejawy tej pamięci:
modlitwę, szacunek i dbałość o
miejsca spoczynku wszystkich
zmarłych niezależnie, czy są nam
oni bliscy czy dalecy, znani czy nie-
znani…

Stan zachowania tego pomnika
jest obecnie coraz gorszy. Czas wyraźnie
działa na jego niekorzyść. Widoczne są licz-
ne pęknięcia i odpryski, oraz brak elementu
wieńczącego obelisk (zapewne był to krzyż
kamienny lub żeliwny, gdyż jest on elemen-
tem najczęściej występującym na tego ro-
dzaju pomnikach). Sama inskrypcja staje się
też coraz mniej czytelna.  Aby czas nie za-

Obelisk - Pomnik
Pamiêci

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Każdy cmentarz jest miejscem szczegól-
nej pamięci o zmarłych, jest też często miej-
scem skupiającym na określonym obszarze
liczne, niejednokrotnie bardzo cenne zabyt-
ki, które w miarę możności stale powinno
się odnawiać z myślą o przyszłych pokole-
niach, by upływający czas nie zatarł pamięci
o przodkach, bo jak wiemy pamięć o nich
trwa tak długo, jak długo istnieją ich groby.
Gdy przed 10ciu laty zakładano Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zamku w Dębnie, za jeden
z głównych celów jego działania przyjęto, iż
będzie to „dbałość o pomniki przeszłości
znajdujące się na terenie Dębna”. Najwięcej
cennych pomników jest nagromadzonych na
powierzchni zajmowanej przez cmentarz
parafialny, dlatego pierwsza kwesta na rzecz
ratowania tych pomników przeprowadzona
została w niespełna rok od podjęcia decyzji o
założeniu Stowarzyszenia, czyli 1 listopada
2005 roku. Uczestniczyło w niej 10 osób i
zebrano wtedy kwotę 1100 zł. Był to pierw-
szy krok w pięknej akcji ratowania zabyt-
ków na miejscowej nekropolii. Środki zbie-
rane podczas kolejnych kwest przyczyniły
się do odnowienia kilku najstarszych i naj-
bardziej zniszczonych pomników nagrob-
nych, m. in. Wojciecha Jurgowskiego, Stani-
sława Chodackiego, Franciszka Gali, figur-
ki Chrystusa Frasobliwego, Piety oraz czę-
ściowo Kaplicy Grobowej Jastrzębskich. Z
każdym rokiem zbierane do puszek datki są
coraz większe, wzrasta też liczba wolonta-
riuszy angażujących się w przeprowadzaniu
kwesty ( w roku ubiegłym oprócz organiza-
torów kwestowało aż 40 wolontariuszy!)

W najstarszej części (od strony wschod-
niej) cmentarza parafialnego w Dębnie wśród
licznych pomników nagrobnych usytuowa-
nych nad mogiłami zmarłych znajduje się
jeden nieco inny niż pozostałe. Jest to mo-

tarł bezpowrotnie tej pięknej idei
pamięci, o której przypomina ów
obelisk, podjęto decyzję, iż środki
z tegorocznej kwesty zostaną

przeznaczone na jego renowację.
Jak co roku organizatorzy kwesty zapra-

szają wszystkich mieszkańców, a także
tych, którzy z różnych stron przybywają na
cmentarz w Dębnie, odwiedzając mogiły swo-
ich bliskich, do wsparcia inicjatywy ratowa-
nia tego wyjątkowego Pomnika Pamięci.

Jolanta Januś

 Nagrobki odrestaurowane dzięki kweście.

Pomnik Pamięci
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okazał się Sokół Maszkienice, który w dzie-
sięciu meczach zdobył tylko siedem „oczek”
(dwa zwycięstwa, remis i siedem porażek) i
sklasyfikowany został na dziewiątej pozy-
cji. Zdecydowaną większość tych punktów
uzyskali maszkieniczanie w pierwszej czę-
ści sezonu. W drugiej, po stronie plusów za-
pisać mogli bowiem jedynie remis 4-4 wy-
walczony na boisku Dunajca Mikołajowice.
W pozostałych spotkaniach wyjazdowych,
zespół z Maszkienic przegrał 2-3 w Rylowej
i 1-2 w Lewniowej. Przed swoimi kibicami,
Sokół w derbowym meczu uległ natomiast
0-1 Startowi-77 Biadoliny Szlacheckie oraz
doznał wysokich porażek z Porębą Spytkow-
ska (1-6) i Victorią Bielcza (0-4).

Najskuteczniejszą z naszych drużyn oka-
zał się Start-77 Biadoliny Szlacheckie, któ-
rego zawodnicy zdobyli dwadzieścia bramek.
Ostatnie miejsce w tej klasyfikacji zajął na-
tomiast Kłos Łysa Góra – dwanaście tra-
fień. Ekipa z Biadolin Szlacheckich zwycię-
żyła również w wewnątrzgminnej rywali-
zacji dotyczącej najmniejszej liczby straco-
nych goli – siedemnaście bramek. Wspólnie
wygrały ją natomiast Kłos Łysa Góra i Vic-
toria Porąbka Uszewska, których bramka-
rze wyciągali piłkę z siatki po trzydzieści
razy. Najefektowniejsze spośród naszych
drużyn zwycięstwo odniósł Start-77 Biado-
liny Szlacheckie, w dziesiątej kolejce poko-
nując 5-0 Kłosa Łysa Góra. Najdotkliwszej
porażki doznała natomiast Victoria Porąb-
ka Uszewska, w trzeciej kolejce ulegając 0-
10 swojej imienniczce z Bielczy.

Na koniec kilka słów o rywalizacji obej-
mującej jedynie wyniki uzyskane w bezpo-
średnich spotkaniach pomiędzy drużynami
z naszej gminy. Trzy drużyny zdobyły w niej
po sześć punktów, najlepszy bilans bramko-
wy mają jednak piłkarze z Biadolin Szlachec-
kich i to im przyznać można nieoficjalny
tytuł mistrza gminy Dębno w tej kategorii
wiekowej.

1. Start-77 3 6 7-3
2. Victoria 3 6 8-7
3. Kłos 3 6 7-8
4. Sokół 3 0 2-6

(T)

wspomnianej wyżej wygranej z Victorią Po-
rąbka Uszewska, łysogórzanie przegrali pięć
kolejnych meczów. Były to przy tym dotkli-
we porażki, gdyż ekipa z Łysej Góry strzeli-
ła w nich dwie bramki, a straciła dwadzie-
ścia cztery. Na tę złą serię złożyły się kon-
frontacje z: Błękitnymi Przyborów (1-5 na
wyjeździe), Iskrą Szczepanów (0-4 u siebie),
Porębą Spytkowską (0-3 na wyjeździe), Ry-
lovią Rylowa (1-7 w Łysej Górze) oraz Star-
tem-77 (0-5 w Biadolinach Szlacheckich). Na
trzecie zwycięstwo młodym piłkarzom Kło-
sa czekać przyszło do ostatniej kolejki, w
której na własnym boisku pokonali 2-0 Du-
najec Mikołajowice.

Najsłabszą z naszych drużyn występują-
cych w drugiej lidze juniorów młodszych

Dobieg³y koñca rozgrywki drugiej ligi ju-
niorów m³odszych prowadzonej przez Pod-
okrêg Pi³ki No¿nej w Brzesku. Nie jest
to bynajmniej pomy³ka, poniewa¿ w tym
sezonie zmagania juniorów m³odszych,
trampkarzy i m³odzików tocz¹ siê w sys-
temie jednorundowym. Najlepsz¹ dru¿yn¹
brzeskiej drugiej ligi okaza³a siê Victoria
Bielcza, która w dziesiêciu meczach nie
dozna³a pora¿ki, odnosz¹c osiem zwy-
ciêstw i notuj¹c dwa remisy. Zgodnie z
regulaminem, ekipa z Bielczy uzyska³a
prawo gry na wiosnê przysz³ego roku w
pierwszej lidze juniorów m³odszych.

Przejdźmy jednak do omówienia wystę-
pów naszych drużyn, których w drugiej li-
dze było aż cztery. Niestety, zespoły z tere-
nu naszej gminy nie były tymi, które nada-
wały ton rozgrywkom. Najlepiej  z nich za-
prezentował się Start-77 Biadoliny Szlachec-
kie, który sklasyfikowany został dokładnie
w połowie stawki, plasując się w gronie jede-
nastu drużyn na szóstej pozycji. Młodzi pił-
karze z Biadolin Szlacheckich zakończyli ten
skrócony sezon z dorobkiem czternastu
punktów. Złożyły się na to cztery zwycię-
stwa, dwa remisy oraz cztery porażki. Jak
informowaliśmy w poprzednim numerze,
biadolinianie weszli w rozgrywki niezbyt
udanie, gdyż po pierwszych trzech meczach
mieli w dorobku tylko jeden punkt. Wygra-
na w Rylowej zapoczątkowała jednak ich
dobrą serię. Po zwyciętwie 3-0 z Dunajcem
Mikołajowice, wygrali na wyjeździe 1-0 z
Sokołem Maszkienice oraz zremisowali u
siebie 5-5 z Victorią Bielcza. Końcówka roz-
grywek nie była już tak udana. O ile bowiem
na własnym boisku młodzi piłkarze z Biado-
lin Szlacheckich rozgromili 5-0 lokalnego
rywala, Kłos Łysa Góra, o tyle z dwóch wy-
jazdów wrócili bez punktów, przegrywając
0-2 z Orłem Lewniowa i  1-3 z Victorią Po-
rąbka Uszewska.

Ekipa z Porąbki Uszewskiej zakończyła
rozgrywki tuż za Startem-77, czyli na siód-
mej pozycji. Zdobyła ona dwanaście punk-
tów, a na ten dorobek złożyły się cztery
zwycięstwa oraz sześć porażek. W pierw-
szym spotkaniu drugiej części sezonu, Vic-
toria nie sprostała Kłosowi Łysa Góra, prze-
grywając na wyjeździe 2-5. Kolejne występy
naszej drużyny przebiegały według określo-
nego scenariusza. Na własnym boisku Vic-
toria wygrywała, z wyjazdów wracała nato-
miast „na tarczy”. W meczach rozegranych
w Porąbce Uszewskiej pokonała kolejno:
Błękitnych Przyborów (3-2), Porębę Spyt-
kowską (3-0) i Start-77 Biadoliny Szlachec-
kie (3-1), na wyjazdach uległa natomiast 0-2
Iskrze Szczepanów i 1-3 Rylovii Rylowa.

Ósma pozycja w końcowej tabeli przypa-
dła w udziale Kłosowi Łysa Góra. Zawodni-
cy z Łysej Góry, podobnie jak ich koledzy z
Porąbki Uszewskiej, ani razu nie podzielili
się punktami z rywalem, a bilans ich wystę-
pów to trzy wygrane i siedem porażek. Po

Juniorzy m³odsi w dolnej po³owie tabeli
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„Jedenastka” numeru
Prezentujemy dzisiaj kolejn¹ autorsk¹ „jedenastkê” z³o¿on¹ z pi³ka-
rzy reprezentuj¹cych barwy klubów z gminy Dêbno. O przedstawie-
nie swoich typów poprosiliœmy tym razem wiceprezesa, a zarazem
kierownika dru¿yny Victorii Por¹bka Uszewska, Józefa Migdê.

Jaros³aw Palej

Adam Zawada

Dariusz £azarz

Mariusz Sacha

Karol Ogar

Jakub Kumorek

Fabian Kural

Robert P³achno

Pawe³ Fejkiel

Zdzis³aw Zych

Patryk Ogar

Jarosław Palej (Sokół Maszkienice) – nie-
zwykle doświadczony zawodnik, wprowadza
spokój w grę defensywną Sokoła, dobrze
spisuje się na przedpolu, jego mocną stroną
jest również gra nogami.

Karol Ogar (Orzeł Dębno) – młody, dobrze
kryjący obrońca, gdy wymaga tego sytuacja
potrafi włączyć się do ataku, ale szybko wra-
ca na swoją pozycję w obronie.

Mariusz Sacha (Kłos Łysa Góra) – doświad-
czony zawodnik drużyny z Łysej Góry, kieruje
grą defensywną Kłosa, dobrze czyta grę, jego
atutem jest z pewnością dobry przegląd pola.

Dariusz Łazarz (Victoria Porąbka Uszew-
ska) – często występuje jako defensywny
pomocnik, ale może też zagrać na pozycji
forstopera, potrafi się umiejętnie zastawić,
po stronie plusów zapisać może także start
do piłki i przegląd pola, jest przy tym do-
brym duchem drużyny.

Adam Zawada (Sokół Maszkienice) –
wszechstronny zawodnik, mogący również
grać w pomocy, piłkarz skuteczny, będący
mocnym punktem drużyny z Maszkienic.

Paweł Fejkiel (Victoria Porąbka Uszew-
ska) – zawodnik często grający w ataku,

może jednak również występować jako pra-
wy pomocnik, zdobywa bardzo dużo bramek,
ale pomaga również kolegom z formacji de-
fensywnej.

Robert Płachno (Sokół Maszkienice) – do-
świadczony piłkarz, dysponujący dobrym
przeglądem pola, sporo strzela, ale potrafi
także otworzyć drogę do bramki lepiej usta-
wionemu koledze.

Fabian Kural (Victoria Porąbka Uszew-
ska) – dwudziestoletni pomocnik wrócił do
zespołu po rocznej przerwie spowodowanej
kontuzją, piłkarz szybki, przebojowy, dobrze
operujący piłką i asystujący przy bramkach,
potrafi dobrze współpracować z pozostały-
mi pomocnikami.

Jakub Kumorek (Orzeł Dębno) – walecz-
ny, szybki zawodnik, notujący wiele asyst, a
równocześnie aktywnie włączający się w grę
defensywną piątoligowca z Dębna.

Patryk Ogar (Kłos Łysa Góra) – dobry tech-
nik, przy tym szybki i dobrze czujący się w
pojedynkach jeden na jeden, jest przy tym
bardzo skuteczny, dołączył do Kłosa w po-
łowie rundy i w pierwszych pięciu meczach
strzelił siedem bramek.

Zdzisław Zych (Victoria Porąbka Uszewska)
– mimo że ma zaledwie osiemnaście lat jest jed-
nym z najskuteczniejszych zawodników Victo-
rii, szybki, potrafi dobrze się zastawić i wygrać
bezpośredni pojedynek z rywalem, piłkarz, któ-
remu rokować można sporą przyszłość.

Na zakończenie rundy, Kłos w wyjazdo-
wym pojedynku pokonał natomiast 3-1
Pogoń Biadoliny Radłowskie. Na półmet-
ku rozgrywek zespół z Łysej Góry ma więc
w dorobku trzynaście punktów i zajmuje
w tabeli trzecie miejsce, o dwa „oczka”
ustępując pola klasyfikowanemu na dru-
giej pozycji Pagenowi Gnojnik.

(T)

wysokimi zwycięstwami naszej drużyny.
W przedostatniej kolejce wygrała ona na
wyjeździe 5-1 z Ivą Iwkowa. Na zakoń-
czenie rozgromiła natomiast na własnym
boisku 6-0 Pagen Gnojnik. Pierwszą run-
dę młodzi piłkarze z Dębna zakończyli
więc z imponującym bilansem bramkowym
45-6, przy czym pamiętać trzeba, że pięć
z tych bramek stracili w konfrontacji z
ekipą z Bucza.

Najwyższe w lidze zwycięstwo odnieśli
jednak juniorzy drugiej z naszych drużyn,
Kłosa Łysa Góra. W szóstej kolejce, gra-
jąc na własnym boisku, rozgromili oni
Iskrę Łęki 15-0. Warto przy tym wspo-
mnieć, że mecz ten przerwany został w
już w 55 min ze względu na zdekompleto-
wanie ekipy Iskry. W pozostałych me-
czach naszej drużynie wiodło się różnie.
Przed derbowym meczem z Orłem, zano-
towała ona na koncie komplet możliwych
rozstrzygnięć. Po zwycięstwie 4-1 w Iw-
kowej, zremisowała u siebie 4-4 z Olimpią
Bucze oraz przegrała 3-7 z Pagenem Gnoj-
nik. Tydzień przed wygraną z Iskrą rów-
nież odnotowała dwucyfrowe zwycięstwo,
gromiąc na wyjeździe 10-0 Olimpię Kąty.

Jesienna runda spotkañ by³a bardzo
udana dla juniorów starszych Or³a
Dêbno. W siedmiu rozegranych me-
czach zdobyli oni komplet punktów i
rzecz jasna przewodz¹ ca³ej stawce.
O inauguracyjnej wygranej ekipy z
Dêbna (10-0 na wyjeŸdzie z Olimpi¹
K¹ty) informowaliœmy ju¿ w poprzed-
nim numerze.

Tydzień później Orzeł odniósł jeszcze
efektowniejsze zwycięstwo, gromiąc na
własnym boisku 11-0 Pogoń Biadoliny Ra-
dłowskie. W trzeciej kolejce następcy pią-
toligowców spisali się w defensywie znacz-
nie gorzej niż w dwóch pierwszych me-
czach. Na szczęście dobra dyspozycja
strzelecka pozwoliła im na wyjazdową
wygraną z Olimpią Bucze. Spotkanie to
zakończyło się „hokejowym” wynikiem 7-
5. Następne dwa pojedynki piłkarze z
Dębna wygrali po 3-0. Najpierw, w kolej-
nym wyjazdowym meczu pokonali w ta-
kich rozmiarach Kłosa Łysa Góra, w
pierwszy weekend października wygrali
natomiast walkowerem z Iskrą Łęki.
Ostatnie dwa spotkania zakończyły się

Komplet punktów Or³a
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równania, piłkarze drugiej w tej klasyfikacji
Ivy Iwkowa poszczycić mogą się 34 trafienia-
mi. Warto przy tym podkreślić, że Sokół tra-
fiał w każdym z dotychczasowych meczów
ligowych, przy czym aż w siedmiu z nich,
bramkarze przeciwników kapitulowali przy-
najmniej cztery razy.

Trudny teren dla Czchowa
Ekipie Piasta Czchów ostatnio wyraźnie

„nie leży” boisko w Maszkienicach. O ile
jeszcze w sezonie 2012/13 ówczesny spad-
kowicz z klasy okręgowej zremisował na
nim 1-1, o tyle kolejnych dwóch wyjazdów
do Maszkienic piłkarze z Czchowa z pew-
nością nie będą wspominać mile. We wrze-
śniu ubiegłego roku przegrali przecież 0-10
(przypomnijmy, że wynik ten ustalony zo-
stał już do przerwy, goście nie wyszli bo-
wiem na drugą połowę; łupem bramkowym
podzielili się wówczas Bogumił Szafrański
– 6 goli i Patryk Tomczyk – 4 trafienia), a w
tym sezonie ulegli Sokołowi 2-9.

Dziewiêæ lat czekania
Kibice w Porąbce Uszewskiej bardzo długo

musieli czekać na tak skuteczny występ swo-
ich ulubieńców na własnym boisku, jak miało
to miejsce w wygranym 7-3 pojedynku z Vic-
torią Bielcza. Po raz ostatni, więcej niż sześć
bramek u siebie piłkarze z Porąbki Uszew-
skiej strzelili bowiem niemal dokładnie dzie-
więć lat przed tym spotkaniem - 9 paździer-
nika 2005 roku, kiedy to rozgromili 10-0 So-
koła Maszkienice. Owszem, w tym sezonie
Victoria pokonała 7-1 Iskrę Łęki, a 29 wrze-
śnia ubiegłego roku zaaplikowała osiem goli
Pogórzu Gwoździec, ale w obu przypadkach
miało to miejsce na wyjazdach. W poprzed-
nich latach piłkarzom z Porąbki Uszewskiej
kilka razy zdarzało się natomiast trafiać na
własnym boisku po sześć razy do bramki ry-
wala. Tylko w sezonie 2010/11, po zakończe-
niu którego Victoria została zdegradowana,
ekipa z Porąbki Uszewskiej zdobywała sześć
goli w meczach z Sokołem Maszkienice, Spół-
dzielcą Grabno i Andaluzją Rudy Rysie.

Bez pora¿ki
Drużyna Startu-77 Biadoliny Szlachec-

kie po spadku z klasy „A” jest bardzo bez-
kompromisowa.  W jedenastu meczach ani
razu nie podzieliła się punktami z rywala-
mi, notując siedem zwycięstw oraz cztery
porażki. Szczególnie groźni byli piłkarze z
Biadolin Szlacheckich na własnym boisku.
Przegrali na nim jedynie z rezerwami Rylo-
vii Rylowa, pozostałych pięciu rywali odpra-
wiając „z kwitkiem”. W meczach tych
Start-77 zdobył przy tym piętnaście bra-
mek, tracąc zaledwie trzy. W końcówce
rundy jesiennej, Start-77 przełamał rów-
nież trwającą niemal dokładnie rok serię
fatalnych występów na wyjazdach. Przed
wygraną z Jastrzębiem Łoniowa, ekipa z
Biadolin Szlacheckich przegrała bowiem
dziesięć z rzędu meczów poza własnym bo-
iskiem, a nie wygrała trzynastu kolejnych

Bramkowe serie
W czterech kolejnych meczach drugiej czę-

ści rundy jesiennej bramki dla Sokoła Masz-
kienice zdobywał Robert Płachno. Po golach
strzelonych w zwycięskich pojedynkach z
Victorią Bielcza i Porębą Spytkowską, zdobył
on bramkę decydującą o zwycięstwie 1-0 w
derbowym pojedynku z Victorią Porąbka
Uszewska, wniósł także swoją „cegiełkę” do
efektownego zwycięstwa z Piastem Czchów.
Wspomniany Patryk Ogar z Kłosa Łysa Góra
zdobywał natomiast bramki w trzech kolej-
nych meczach swojego zespołu. Warto do-
dać, że były to trzy pierwsze mecze rozegra-
ne przez niego w tym sezonie. Serię tę roz-
począł od dwóch trafień w wyjazdowym spo-
tkaniu ze Spółdzielcą Grabno, potem wyko-
rzystał „jedenastkę” w pojedynku z Tymo-
nem Tymowa, na koniec „ustrzelił” nato-
miast hat-trick w rozegranym na własnym
boisku pojedynku z Olimpią Bucze.

Autorzy hat-tricków
Pięciu naszym zawodnikom z klubów gra-

jących w klasie „A” udało się w omawianym
okresie zanotować hat-trick. W szóstej ko-
lejce trzy gole w meczu z Porębą Spytkowską
strzelił Kamil Szabat z Sokoła Maszkieni-
ce. W rozegranym w ósmej serii jesiennych
gier pojedynku z Piastem Czchów w jego
ślady poszedł inny piłkarz Sokoła, Patryk
Tomczyk. W dziewiątej kolejce hat-tricki
zaliczyli Patryk Ogar z Kłosa Łysa Góra w
meczu z Olimpią Bucze i Sebastian Leś z
Victorii Porąbka Uszewska w pojedynku z
Victorią Bielcza, w jedenastej kolejce trzy-
krotnie do kapitulacji bramkarza Spółdziel-
cy Grabno zmusił natomiast Kamil Nowak
z Sokoła Maszkienice. Wszystkich przebił
jednak reprezentant Victorii Porąbka

Uszewska, Paweł Fejkiel, który w meczu
szóstej kolejki czterokrotnie zmusił do ka-
pitulacji bramkarza Iskry Łęki; co ciekawe
były to cztery pierwsze bramki dla Victorii,
która wygrała ten mecz 7-1.

Skutecznoœæ Maszkienic
Patrząc na te osiągnięcia strzeleckie za-

wodników z Maszkienic, trudno dziwić się,
że po jedenastu kolejkach, Sokół jest zdecy-
dowanie najskuteczniejszym zespołem w
brzeskiej grupie klasy „A”. Maszkieniczanie
zdobyli już 43 bramki, co daje im średnią nie-
mal dokładnie cztery gole na mecz. Dla po-

Ale dostali lanie!
18 października, w meczu dziesiątej kolej-

ki klasy okręgowej, Orzeł Dębno przegrał w
Gnojniku z tamtejszym Pagenem aż 0-6. Była
to najwyższa porażka dębnian od ponad
trzech lat, a dokładnie od 11 września 2011
roku, kiedy to nasz zespół, grając na wła-
snym boisku, uległ 0-7 Ciężkowiance Cięż-
kowice. Miesiąc wcześniej ekipa z Dębna prze-
grała u siebie 1-8 z Jadowniczanką Jadowni-
ki, na wyjeździe podobna „wpadka” przytra-
fiła się jej natomiast ostatnio 10 kwietnia 2011
roku; grający wówczas w piątej lidze Orzeł
przegrał 0-7 z Tuchovią Tuchów.

U siebie bez pora¿ki
Ekipa z Dębna, w ostatnim meczu po-

przedniego sezonu przegrała u siebie 0-2 z
Pagenem Gnojnik. W rundzie jesiennej bo-
isko Orła jest jak na razie – tekst ten po-
wstał przed meczem z Olimpią Wojnicz –
„zaczarowane” dla przeciwników. W sze-
ściu meczach przed własną publicznością,
podopieczni trenera Roberta Sakowicza od-
nieśli cztery zwycięstwa oraz zanotowali
dwa remisy. Inna sprawa, że ostatnia wy-
grana z Dunajcem Mikołajowice była dość
szczęśliwa, gdyż Orzeł jedyną bramkę zdo-
był po niefortunnej interwencji zawodnika
gości, który skierował piłkę do własnej
bramki (gospodarze nie wykorzystali w tym
meczu rzutu karnego).

Dobra passa
Po porażce 1-4 z Tymonem Tymowa, w

kolejnych meczach piłkarze Sokoła nie do-
znali porażki. Maszkieniczanie nie przegrali
ośmiu kolejnych spotkań, przy czym staty-
styka ta nie obejmuje pojedynków z Kłosem
Łysa Góra i Olimpią Bucze, rozegranych już
po zamknięciu tego numeru. Mało tego, zde-
cydowaną większość z tych meczów pod-
opieczni trenera Jana Kargula rozstrzygnęli
na swoją korzyść, jedyne punkty tracąc w
zakończonym 1-1 pojedynku ze Strażakiem
Mokrzyska. Jest to prawdziwie imponująca
seria, nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że w
pierwszej rundzie maszkieniczanie wszyst-
kie mecze rozgrywali na własnym boisku. Dla
porównania, w poprzednim sezonie najdłuż-
sza seria meczów bez przegranej w wykona-
niu ekipy z Maszkienic wynosiła 6 meczów
(między 14 sierpnia, a 28 września 2013 roku),
a na własnym boisku nie przegrała ona pię-
ciu kolejnych spotkań w okresie między 15
sierpnia, a 28 września.

Dobry tylko pocz¹tek
Miłe złego początki, tak powiedzieć moż-

na o wyjazdowym meczu Kłosa Łysa Góra z
ówczesnym wiceliderem, Tymonem Tymo-
wa. Po bramce zdobytej w 9 min przez Patry-
ka Ogara nasz zespół wyszedł na prowadze-
nie. Potem na boisku dominowali już jednak
gospodarze i obeszło się bez niespodzianki;
świetnie spisujący się w początkowej fazie
rozgrywek beniaminek  pokonał ekipę z Łysej
Góry 4-1.

Z NOTATNIKA STATYSTYKA
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takich spotkań (od 6 października 2013
roku). Tym bardziej godny podkreślenia jest
fakt, że po zwycięstwie w Łoniowej, Start-
77 przywiózł komplet punktów także z
kolejnego wyjazdu. Rozgromił bowiem 4-0
rezerwy Jadowniczanki Jadowniki i był to

dla niego pierwszy od 7 czerwca 2012 roku
mecz, w którym nie stracił bramki na wy-
jeździe (wówczas drużyna z Biadolin Szla-
checkich rozgromiła 5-0 lokalnego rywala,
Grom Sufczyn).

Marna pociecha
Jastrząb Łoniowa, pokonując na wyjeździe

2-1 lokalnego rywala, Grom Sufczyn przerwał
serię pięciu kolejnych meczów bez zwycięstwa.
Niestety, była to jedyna wygrana ekipy z
Łoniowej, która w pozostałych dziewięciu ro-
zegranych dotychczas spotkaniach zdołała
wywalczyć tylko jeden punkt. Wróćmy jed-
nak jeszcze na chwilę do historii pojedynków
pomiędzy zespołami z Łoniowej i Sufczyna.

Był to bowiem siódmy z rzędu mecz, w któ-
rym piłkarzom Gromu nie udało się pokonać
lokalnego rywala. Po raz ostatni dokonali oni
tego 12 czerwca 2011 roku, kiedy to na wła-
snym boisku wygrali 4-2. W sezonie 2011/12
Jastrząb w Sufczynie zremisował 2-2, aby na
własnym boisku wygrać 5-2. W kolejnych roz-
grywkach gracze z Łoniowej zanotowali dwa
zwycięstwa – 3-2 w Sufczynie i 4-3 przed swoją
publicznością – a w poprzednim sezonie raz
jeszcze wygrali na wyjeździe 3-2, u siebie zre-
misowali natomiast 2-2.

Gol na otarcie ³ez
Jastrząb Łoniowa jest jedynym zespołem

w brzeskiej grupie klasy „B”, który nie zdo-
był żadnego punktu na własnym boisku. Na
plus piłkarzom z Łoniowej zapisać można
jedynie fakt, że w każdym z tych meczów
zdobywali oni bramkę. W spotkaniu z Pogó-
rzem Gwoździec, gospodarze trafiali nawet
czterokrotnie, ale mimo prowadzenia 2-0, a
następnie 4-3, zeszli z boiska pokonani 4-6.
Tydzień wcześniej łoniowianie przegrali w
Stróżach, ale zdobyli w tym meczu trzy
bramki; mecz zakończył się wynikiem 5-3
dla Orła. Po raz ostatni trzy gole w dwóch
kolejnych meczach, Jastrząb zdobył pod ko-
niec rundy sezonu 2013/14, kiedy po rozgro-
mieniu u siebie 7-0 Orkana Zaborów, poko-
nał na wyjeździe 3-2 Grom Sufczyn. Wraca-
jąc natomiast do meczów z Orłem i Pogó-
rzem, wspomnieć warto, że po trzy bramki
strzelili w nich – łącznie – Tomasz Cichy
oraz Marcin Kluska.

Bez wygranej u siebie
Grom Sufczyn w ostatnich dwóch sezonach

był typową drużyną własnego boiska. Wystar-
czy powiedzieć, że z trzydziestu pięciu punk-
tów zdobytych w tym okresie przez naszych
piłkarzy, aż trzydzieści wywalczyli oni w Suf-
czynie, a jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe po
stronie plusów zapisać mogli jedynie wygraną
3-2 z Błękitnymi Przyborów oraz dwa remisy
2-2 – z Jastrzębiem Łoniowa i Orkanem Zabo-
rów.  W tym sezonie sytuacja uległa diametral-
nej zmianie. Sufczynianie w pięciu meczach u
siebie zdobyli tylko jeden punkt, a przegrywa-
jąc 1-3 z rezerwami Jadowniczanki Jadowniki
przedłużyli do ośmiu serię spotkań bez wygra-
nej na własnym boisku. Warto zwrócić uwagę
na jeszcze jeden fakt. W rozgrywanym w Suf-
czynie spotkaniu z Błękitnymi Przyborów,
Grom stracił 10 bramek; poprzednia dwucyfro-
wa strata na własnym boisku przytrafiła mu
się w sezonie 2012/13, kiedy to 16 czerwca prze-
grał 3-12 z Victorią Porąbka Uszewska.

Strzelaj¹ i trac¹
Po dwucyfrowej porażce w Rylowej, Grom

Sufczyn zdobywał gole już w siedmiu kolej-
nych meczach. Po raz ostatni taka seria przy-
trafiła się piłkarzom z Sufczyna w sezonie
2012/13, kiedy do trafiali do bramki rywali w
ośmiu pierwszych spotkaniach. Wówczas zdo-
byli łącznie szesnaście bramek, tracąc czter-
dzieści pięć. Bilans ich trwającej jeszcze obec-
nej serii to jedenaście goli zdobytych i dwa-
dzieścia pięć straconych.

(T)

zmierzyła się z SP Borzęcin. Chłopcy z Bo-
rzęcina, tak jak w eliminacjach wygrali 1-0,
tym samym nasza drużyna zapewniła sobie
wicemistrzostwo powiatu brzeskiego.

Skład wicemistrzowskiego zespołu:
Kamil Sołtys, Damian Duda, Konrad

Ch³opcy ze Szko³y Podstawowej w Woli
Dêbiñskiej wywalczyli tytu³ wicemi-
strzów powiatu brzeskiego w halowej
pi³ce no¿nej.

Przepustką do startu w mistrzostwach
powiatu było dla młodych piłkarzy z Woli
Dębińskiej zajęcie pierwszego miejsca w za-
wodach gminnych, które z udziałem sześciu
drużyn odbyły się w hali sportowej w Masz-
kienicach (w finale ekipa, której opiekunem
był Jaromir Radzikowski, pokonała 2-1 ró-
wieśników ze Szkoły Podstawowej w Łysej
Górze).

Mistrzostwa powiatu rozegrane zostały
w hali w Szczurowej. Udział w nich wzięło
siedem drużyn. Podzielone one zostały na
dwie grupy, a zespół z Woli Dębińskiej trafił
do grupy „B”, w której za rywali miał ekipy
z Borzęcina oraz z Lewniowej. Mistrzowie
naszej gminy rozpoczęli rywalizację od po-
rażki 0-1 z SP Borzęcin, w drugim meczu
grupowym pokonali natomiast 3-2 SP Lew-
niowa, co dało im drugie miejsce w grupie. W
meczu półfinałowym, SP Wola Dębińska
zwyciężyła 1-0 z najlepszą drużyną grupy
„A”, SP nr 3 Brzesko i w finale po raz drugi

Srebrni pi³karze z Woli Dêbiñskiej

Jedliński, Mateusz Klusek, Michał Ja-
rosz, Grzegorz Kutek, Michał Nowac-
ki, Marcin Wołek, Dawid Bogusz, Da-
niel Duda (opiekun Jaromir Radzikow-
ski).

(T)
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uczennice szkół w Porąbce Uszewskiej i Woli
Dębińskiej.

W przypadku szkół podstawowych do gło-
su doszli jeszcze reprezentanci Dębna,
Łoniowej i Łysej Góry. Szczegółowe wyniki
w załączonych protokołach.

Do udziału w zawodach powiatowych za-
kwalifikowało się pierwszych sześciu zawod-
ników w swojej kategorii. Rywalizację na tym
szczeblu zaplanowano na wtorek 30 wrze-
śnia 2014r. na stadionie Okocimskiego Klu-
bu Sportowego w Brzesku

Organizatorem  zawodów w Woli Dębiń-
skiej był Urząd Gminy w Dębnie oraz Ze-
spół Szkół w Sufczynie , a w roli koordyna-
tora wystąpił Mikołaj Gurgul.

Medale i dyplomy wręczyła dyrektor ZS
w Woli Dębińskiej Bogusława Faron, zawo-

o dwanaście lat od niej młodsza Lara Vadlau. Duet ten w lipcu
zdobył już w Grecji mistrzostwo Europy.

Przypomnijmy, że Jolanta Ogar swą przygodę ze sportem roz-
poczęła od siatkówki, którą trenowała przez ponad dziesięć lat,
występując m.in. w klubach pierwszej i drugiej ligi. Żeglarstwo
uprawiać zaczęła natomiast w roku 2006. Dwa lata temu wspól-
nie ze sterniczką Agnieszką Skrzypulec uczestniczyła w Igrzy-
skach Olimpijskich w Londynie, gdzie nasza załoga zajęła dwu-
naste miejsce.

(n)

Jak poda³a Polska Agencja Prasowa, mieszkaj¹ca
wiele lat w £ysej Górze, Jolanta Ogar zdoby³a w
hiszpañskim Santander z³oty medal ¿eglarskich
Mistrzostw Œwiata w klasie 470.

Po tym sukcesie nie wysłuchała wprawdzie „Mazurka Dąbrow-
skiego”, gdyż po igrzyskach olimpijskich w Londynie zdecydowała
się na starty dla Austrii, ale w wywiadzie dla PAP zaznaczyła, że
część tego medalu należy do Polski. Partnerką posiadającej od nie-
dawna dwa obywatelstwa 32-letniej Jolanty Ogar, była w Hiszpanii

Jolanta Ogar mistrzyni¹ œwiata

W indywidualnych biegach prze-
³ajowych rywalizowali w Woli
Dêbiñskiej uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjów z
ca³ej Gminy Dêbno. W poszcze-
gólnych kategoriach triumfowali
reprezentanci szkó³ w Woli
Dêbiñskiej, Por¹bce Uszewskiej,
Dêbna i £ysej Góry.

Zawody cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, łącznie do udziału zgłoszonych zosta-
ło blisko 200 uczniów. Uczniowie gimnazjów
do pokonania mieli dystans 1500 m (chłop-
cy) i 1000m (dziewczęta). Uczniowie szkół
podstawowych rywalizowali na  dystansie
1000m (chłopcy) i 800m (dziewczęta).

W Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej star-
towali reprezentanci PG w Łysej Górze, PG
w Woli Dębińskiej, PG w Porąbce Uszew-
skiej i PG w Sufczynie. W Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej udział wzięły SP Porąbka
Uszewska, SP Dębno, SP Łysa Góra, SP
Wola Dębińska, SP Sufczyn, SP Biadoliny
Szlacheckie, SP Jaworsko, SP Łoniowa, SP
Maszkienice.

Wśród gimnazjalistów w kategorii chłop-
ców dominowali zawodnicy z Woli Dębińskiej,
którzy zajęli kilka pierwszych miejsc. W ry-
walizacji gimnazjalistek główne role grały

Prze³ajowa rywalizacja

dy zostały rozegrane pod patronatem Wój-
ta Gminy Dębno Grzegorza Bracha.

(n)

Gimnazjum – ch³opcy
I miejsce Grzegorz Jedynak, II miejsce - Kon-
rad Grzesik, III miejsce - Dominik Bober
(wszyscy ZS w Woli Dêbiñskiej)
Gimnazjum - dziewczêta
I miejsce – Daniela Kural (ZS w Por¹bce
Uszewskiej), II miejsce- Martyna Lewandow-
ska, III miejsce – Gabriela Konopka (obie
ZS w Woli Dêbiñskiej)
Szko³a Podstawowa - ch³opcy
I miejsce – Kacepr Migda (SP Dêbno), II miej-
sce – Kacper Gomularz (SP £oniowa), III
miejsce – Karol Kliœ (SP Wola Dêbiñska)
Szko³a Podstawowa - dziewczêta
I miejsce - Alicja Bodzioch (SP £ysa Góra), II
miejsce - Jowita Gabor (SP Wola Dêbiñska),
III miejsce – Wiktoria Smoleñ (SP £ysa Góra)
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W turnieju udział wzięło 11 drużyn z
trzech  powiatów, a każda z nich przybie-
rała nazwę jednego z klubów-uczestni-
ków Ligi Mistrzów. Gimnazjum w Woli
Dębińskiej patronował Real Madryt, Gim-
nazjum w Bielczy wybrało  Celtic Glas-
gow, Gimnazjum Jadowniki – Arsenal
Londyn, Gimnazjum  Porąbka Uszewska-
Manchester City, Gimnazjum Koszyce-
Chelsea Londyn, Gimnazjum Bochnia nr
1 – FC Barcelona, Gimnazjum Sufczyn  –
Paris Saint Germain,  Gimnazjum Gnoj-
nik - Apolonia Nicosia, Gimnazjum Łysa
Góra – Atletico Madryt, Gimnazjum
Szczurowa – Bayern Monachium, Gim-
nazjum Borzęcin – Borusia Dortmund.

Poszczególne reprezentacje składały się z
4 zawodników i bramkarza plus 3 zawodni-
ków rezerwowych. Turniej rozegrano syste-
mem grupowym „każdy z każdym”. Do stre-
fy finałowej dotarły drużyny z Bochni, Suf-
czyna i Jadownik. Piłkarze z Bochni, wygry-
wając oba mecze, zapewnili sobie zwycięstwo
w całym turnieju. Reprezentanci Sufczyna
pokonali rywali z Jadownik, co pozwoliło im

zająć miejsce drugie. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrano Dawida Stokłosę z
drużyny Gimnazjum Bochnia nr 1– FC Bar-
celona. Najlepszy z reprezentantów naszej
gminy – zespół z Sufczyna – występował w
składzie: Jakub Stypka, Szymon Michałek,
Marcin Gala, Jakub Matura, Sławomir Świ-
stak, Kamil Roczniak, Hubert Myszkowski.
Trener: Marek Przeklasa.

Jak podkreśla inicjator turnieju Jaromir
Radzikowski, Mini Liga Mistrzów miała na
celu przede wszystkim poszukiwanie talen-
tów piłkarskich i popularyzację piłki nożnej
wśród młodzieży. W przygotowanie wyda-
rzenia włączył się Urząd Marszałkowski w
Krakowie, Starostwo Powiatowe w Brze-
sku, Urząd Gminy w Dębnie, Zespół Szkół
w Woli Dębińskiej, UKS „Atlas” Wola Dę-
bińska i Dębińskie Centrum Kultury, a ry-
walizacja odbywała się o Puchar  Marszałka
Województwa Małopolskiego – Marka Sowy,
Starosty Powiatu Brzesko – Andrzeja Po-
tępy, Wójta Gminy Dębno –  Grzegorza Bra-
cha i Dyrektora Zespołu Szkół w  Woli Dę-
bińskiej – Bogusławy Faron.

Liga Mistrzów w Woli Dêbiñskiej

Mecze strefy fina³owej:
Arsenal Londyn - FC Barcelona ............... 1:3
Arsenal Londyn - Paris Saint Germain ..... 2:3
FC Barcelona - Paris Saint Germain ........ 4:1

Klasyfikacja koñcowa turnieju:
1. FC Barcelona – Gimnazjum  Bochnia nr 1
2. Paris Saint Germain – Gimnazjum Sufczyn
3. Arsenal Londyn – Gimnazjum Jadowniki
4-6. Atletico Madryt  – Gimnazjum  £ysa Góra,
Celtic Glasgow – Gimnazjum Bielcza, Borusia
Dortmund – Gimnazjum Borzêcin
7-9. Chelesa Londyn – Gimnazjum Koszyce, Real
Madryt – Gimnazjum Wola Dêbiñska, Manche-
ster City – Gimnazjum Por¹bka Uszewska.
10-11. Apolonia Nicosia – Gimnazjum Gnojnik,
Bayern Monachium – Gimnazjum Szczurowa

Jedenaœcie dru¿yn z trzech powiatów wziê³o udzia³
w odbywaj¹cym siê w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñ-
skiej Ma³opolskim Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej
Ch³opców - Gimnazjada  „Mini – Champions Le-
ague 2014”.  Rywalizacjê wygrali reprezentanci
Gimnazjum nr 1 w Bochni, a najlepsza dru¿na z
gminy Dêbno okaza³o siê Gimnazjum w Sufczynie.

Zespoły zajmujące miejsca od I do III otrzy-
mały pamiątkowe puchary i dyplomy, a tak-
że medale i piłki.

(j)
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LISTOPAD

• Listopad 2014r. – XVI Gminny Konkurs
Plastyczno Literacki „Widokówka z pozdro-
wieniami z mojej miejscowoœci”. Celem kon-
kursu jest zachêcanie do aktywnoœci twór-
czej oraz rozwijanie kreatywnoœci uczniów,
zainteresowanie kultur¹, tradycjami i walo-
rami przyrodniczymi w³asnego regionu, po-
pularyzowanie walorów swojej miejscowoœci:
obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów itp.
Rozstrzygniêcie konkursu w Dêbiñskim Cen-
trum Kultury w Jastwi. Organizatorzy: Dê-
biñskie Centrum Kultury, Publiczna Szko³a
Podstawowa w £oniowej
• 20 listopada 2014r. – IV Gminny Festiwal
„Listopad nie musi byæ smutny”. Celem fe-
stiwalu jest prezentacja piosenek lub tañca,
upowszechnianie œpiewu i tañca wœród dzie-
ci w wieku przedszkolnym, prezentacja mo¿-
liwoœci wokalno - tanecznych wœród najm³od-
szych, stworzenie dzieciom okazji do zapre-
zentowania swoich talentów, integracja przed-
szkoli, szkó³ podstawowych - okazja do wspól-

C
o?

 G
dz

ie
? 

K
ie

dy
? nej zabawy. Organizatorzy: Dêbiñskie Cen-

trum Kultury, Publiczne Przedszkole w Woli
Dêbiñskiej.
• 23 listopada 2014r. - „Zimowe spotkania
przy piwie” w Zamku w Dêbnie. Impreza ma-
j¹ca charakter cyklicznych spotkañ ze sztuk¹
przy napojach której towarzysz¹ koncerty,
wystawy i degustacja napojów. Organizato-
rzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie
Centrum Kultury.

STYCZEÑ

• Styczeñ  2014r. – XV Gminny Konkurs
Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych. Kon-
kurs adresowany jest do przedszkoli, klas
„0”, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Uczestnikami mog¹ byæ soliœci i duety wo-
kalne. Ka¿dy wykonawca prezentuje jeden
utwór (kolêdê, pastora³kê lub pieœñ œwieck¹
zwi¹zan¹ tematycznie z Bo¿ym Narodzeniem).
Dopuszczalne s¹ wykonania z podk³adem mu-
zycznym lub z towarzyszeniem instrumentu.
Eliminacje odbêd¹ siê w czterech grupach

wiekowych: I grupa – przedszkolaki i dzieci
klas „0”, II grupa – dzieci z klas I - III szko³y
podstawowej, III grupa – dzieci z klas IV - VI
szko³y podstawowej, IV grupa – gimnazjali-
œci. Przes³uchania odbêd¹ siê w obecnoœci
komisji oceniaj¹cej oraz innych uczestników
konkursu. Kryteria oceny: dobór repertuaru,
interpretacja, intonacja, ogólny wyraz arty-
styczny. Wszyscy uczestnicy po zakoñczeniu
wystêpu otrzymaj¹ dyplomy oraz upominki.
Ponadto wy³onieni finaliœci wyst¹pi¹ podczas
Koncertów Laureatów. Organizatorzy: Zespó³
Szkolno - Przedszkolny w £ysej Górze, Dê-
biñskie Centrum Kultury.

• Styczeñ 2014r.– Koncert Laureatów XV
Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo-
¿onarodzeniowych w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w £ysej Górze.

• Styczeñ 2014r.  – Koncert Laureatów XV
Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo-
¿onarodzeniowych w Dêbiñskim Centrum Kul-
tury w Jastwi.

W Dêbiñskim Centrum Kultu-
ry rozstrzygniêto konkurs
fotograficzny „Lato w obiek-
tywie”. Zainteresowanie
rywalizacj¹ na zdjêcia by³o
naprawdê du¿e: do oceny
przes³ano 50 prac.

Organizatorzy konkursu - Dębiń-
skie Centrum Kultury, „FOTUM”
Fotoklub Wojnicz oraz Wójt Gminy
Dębno – zaprosili uczestników na
podsumowanie rywalizacji do DCK w
Jastwi. Spośród 50 prac werdyktem
komisji oceniającej, w której znaleźli
się Włodzimierz Gurgul (przewodni-
czący), Krzysztof Gałek, Lucyna

Matura i Krzysztof Stós, wyłoniono
ostatecznie  5 laureatów. I miejsce
zajęła Renata Najberek „Żniwa”,
druga była Olga Kowal „Odbicie”, III
miejsce przyznano Renacie Chlupce
„Rusałka”. Ponadto wyróżnienia
otrzymały: Natalia Żak „Letnie zbio-
ry” i Katarzyna Kołtun „Letnie wspo-
mnienie”.

Wszyscy uczestnicy podsumowania
konkursu mieli okazję obejrzeć efekty
fotograficznych poszukiwań fotogra-
fów-amatorów. Ich prace pokazano na
wernisażu, który oglądało się tym przy-
jemniej, że pozwoliły chociaż na chwilę
poczuć się jak w środku lata.

(g)

Fotograficzne
rozstrzygniêcia

Reporta¿
o Stanis³awie
Smoleniu
Stanis³aw Smoleñ z Por¹bki Uszewskiej by³ bo-
haterem reporta¿u wyemitowanego w paŸdzier-
niku na antenie TVP Info. Powodem zaintereso-
wania ogólnopolskiej telewizji by³ fakt, ¿e miesz-
kaniec Por¹bki Uszewskiej od lat bezinteresow-
nie sprz¹ta ca³¹ wieœ.

O szczególnej aktywności 67-letniego Stanisława
Smolenia pisaliśmy już przed laty na łamach „ Życia
Gminy Dębno”. Tym samym tropem poszła także
telewizja, pokazując Stanisława Smolenia regularnie
sprzątającego Porąbkę Uszewską. – Przyjemnie się
to oglądało, ale zdjęcia kręcili chyba ze dwie godziny,
to mieli z czego wybrać – komentuje bohater repor-
tażu. Wyemitowany w telewizji materiał spodobał się
także innym. Telefon pana Stanisława rozdzwonił
się niedługo po emisji. Dzwonili członkowie rodziny i
znajomi z różnych stron Polski. – Niektórzy dziwili
się, że mi się tak chce – relacjonuje. A chce się od lat
tak samo. Rytuał jest niezmienny: pan Stanisław wy-
jeżdża raz w tygodniu, w sobotę, na objazd i opróżnia
kosze na śmieci w całej Porąbce Uszewskiej. Począt-
kowo jeździł rowerem, ale odkąd zmieniła się ustawa
i śmieci trzeba sortować, to bez meleksa trudno się
obejść. Wszystko trafia na pakę już posegregowane.
Pracy jest sporo, bo do opróżnienia jest ponad 100
koszy. – Gdy któryś się zniszczy, to od razu uzupeł-
niam braki – podkreśla Stanisław Smoleń, który na
razie naśladowców nie znalazł. Kosze na śmieci poja-
wiły się wprawdzie także w innych sołectwach, ale
brakuje kogoś, kto by je chciał regularnie opróżniać.

Wyjątkowa aktywność mieszkańca Porąbki Uszew-
skiej nie po raz pierwszy wzbudziła zainteresowanie ogól-
nopolskich mediów. Przed laty o Stanisławie Smoleniu
opowiadano w Teleekspresie. Trafił on także do teleek-
spresowego panteonu „Pozytywnie zakręconych”.
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pod opiek¹

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

bez recepty
POSTÊPOWANIE PODCZAS
ZAGRO¯ENIA EPIDEMI¥,

EPIZOOTI¥ I EPIFITI¥
EPIDEMIA – to masowe rozprzestrzenianie siê ostrych chorób zakaŸnych wœród ludzi.
Liczne szerzenie siê choroby zakaŸnej wœród zwierz¹t nazywa siê epizooti¹, a wœród
roœlin epifiti¹. Mog¹ one przybraæ rozmiary i charakter prawdziwej klêski ¿ywio³owej np.
masowe rozmna¿anie siê szkodników: szarañczy, stonki ziemniaczanej, chrz¹szczy majo-
wych, termitów itp. Zród³ami chorób zakaŸnych s¹ mikroby, które dziel¹ siê na bakterie,
wirusy, riketsje i grzyby.

Epidemia stanowi du¿e zagro¿enie dla naszego zdrowia i ¿ycia. Bakterie chorobotwórcze
mog¹ przedostaæ siê do naszego organizmu przez drogi oddechowe, podczas spo¿ywa-
nia zaka¿onej ¿ywnoœci lub wody, przez zetkniêcie siê z zaka¿onymi przedmiotami, przez
kontakt z chorymi ludŸmi i zwierzêtami, przez uk¹szenie owadów i kleszczy – nosicieli
chorób, poprzez wdychanie powietrza, w którym mog¹ byæ rozpylone niebezpieczne mi-
kroby. Wyst¹pienie epidemii mo¿e byæ skutkiem bioterroru a wiêc œwiadomej dzia³alno-
œci cz³owieka.

OZNAKI EPIDEMII, EPIZOOTII I EPIFOTII:

• wyst¹pienie nag³ych, szybko szerz¹cych siê masowych zachorowañ lub zgonów;

• wzrost zachorowañ na chorobê endemiczn¹ ( endemia to utrzymywanie siê danej choro-
by zakaŸnej b¹dŸ nie zakaŸnej na okreœlonym terenie na tym samym poziomie);

• brak skutecznoœci leczenia w rutynowej terapii wystêpuj¹cych powszechnie chorób;

• pocz¹tek zachorowañ jest nie wyjaœniony;

• du¿a liczba niewyjaœnionych zachorowañ, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicz-
nym;

• jednoczesne wystêpowanie zachorowañ na podobne choroby na obszarach nie po³¹czo-
nych terytorialnie;

• nietypowe Ÿród³o zaka¿enia: aerozol, woda, ¿ywnoœæ.

ABY ZMNIEJSZYÆ ZAGRO¯ENIE:

• przestrzegaj podstawowych zasad higieny;

• nie spo¿ywaj ¿ywnoœci z niepewnych Ÿróde³;

• przestrzegaj terminów szczepieñ ochronnych;

• ogranicz bezpoœrednie kontakty ze zwierzêtami;

• przestrzegaj zaleceñ zawartych w og³oszeniach i komunikatach ( np. ostrze¿enie o
wœciekliŸnie);

• wszelkie w¹tpliwoœci zwi¹zane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucj¹ ¿ywnoœci
zg³aszaj do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;

• skontaktuj siê z lekarzem kiedy wyst¹pi¹ u ciebie nag³e i nietypowe objawy chorobowe,
a ty nie dawno powróci³eœ z egzotycznego kraju.

W CZASIE POWSTANIA EPIDEMII, EPIZOOTII I EPIFOTII:

• unikaj kontaktu z chorymi na choroby zakaŸne;

• unikaj du¿ych zbiorowisk ludzkich;

• przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej;

• przestrzegaj zaleceñ, zakazów i nakazów wydawanych przez w³adze i s³u¿by odpowie-
dzialne za bezpieczeñstwo sanitarno – epidemiologiczne oraz weterynaryjne;

• zg³oœ przypadki zachorowañ u zwierz¹t, równie¿ w swoim gospodarstwie.

NUMERY TELEFONÓW:
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna: 32-800 Brzesko, ul. Okocimska 44

tel. 14 663 07 43;

• Powiatowy Lekarz Weterynarii:  32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2B
tel. 14 66 319 73.

Afrykañski
wirus

W ostatnich miesiącach to najsłyn-
niejszy wirus, gości na łamach prasy,
telewizji, więc i u nas słów kilka. To
bardzo groźny wirus wywołujący cho-
robę zwaną gorączką krwotoczną.
Występował on do niedawna tylko w
Afryce, szczególnie jej zachodniej czę-
ści, lecz w dobie szybkich podróży mię-
dzykontynentalnych został przywie-
ziony do Europy i Ameryki. Do zaka-
żenia pomiędzy ludźmi dochodzi po-
przez bezpośredni kontakt z krwią i
innymi płynami ustrojowymi chorych
oraz zmarłych na tę chorobę osób, a
także poprzez bezpośredni kontakt z
przedmiotami skażonymi przez ich
krew i inne płyny ustrojowe. Osoby,
które przebyły chorobę, mogą przeka-
zywać wirusa poprzez niezabezpieczo-
ne kontakty seksualne przez 7 tygodni
od wyzdrowienia. Europejscy lekarze
dostali wytyczne, kiedy podejrzewać
gorączkę ebola w Europie. Są to  go-
rączka ponad 38,5 °C, pobyt w ciągu
ostatnich 3 tygodni na obszarach, na
których wystąpiły ostatnio przypadki
tej choroby oraz kontakt z płynami
ustrojowymi chorych lub zmarłych na
tę chorobę ludzi lub zwierząt .

Pamiętajmy, że choroba ta należy do
tzw. chorób brudnych rąk  i podsta-
wowe zasady higieny oraz izolacja
chorych eliminuje ją całkowicie.

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu cho-
rób zakaźnych  w Polsce, osoby chore
na gorączkę krwotoczną Ebola podle-
gają obowiązkowej hospitalizacji, a
osoby zdrowe, które pozostawały w
styczności z chorymi na tę chorobę,
podlegają obowiązkowej kwarantan-
nie lub nadzorowi epidemiologiczne-
mu przez okres nie dłuższy niż 21 dni.

`
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rozmaitoœci

Pieczona
golonka w piwie

Andrzej Matura,
KGW „W³oœcianki” z £oniowej

Składniki: 4 średnie wieprzowe golonki, 3 cebule, 3 łyżki smalcu, 2-3 szklan-
ki piwa, 2 łyżki tłuczonych owoców jałowca, sól i pieprz.

Wykonanie: golonki ponacinać ostrym nożem w kratkę, natrzeć solą, pieprzem
i owocami jałowca. Pozostawić na noc w lodówce. Na drugi dzień golonki obsma-
żyć na smalcu, dodać pokrojoną cebulę  i jeszcze smażyć. Wszystko przełożyć do
brytfanki i wstawić do piekarnika . Piec 1 godzinę w temp. 220 stopni. Podczas
pieczenia często polewać piwem. Po godzinie zmniejszyć temp. do 180 stopni i piec
jeszcze godzinę. Po wyłączeniu piekarnika pozostawić golonki w piekarniku na 5-
10 minut. Podawać z musztardą i z wiejskim chlebem.

Wyjaœnienie
Tekst opublikowany w ostatnim numerze Życia

Gminy Dębno, w rubryce „Człowiek numeru”, zo-
stał opacznie zinterpretowany przez część czytelni-
ków. Znajdującą się w tekście informację o staraniach
Teresy Kutek, sołtysa Dołów, w sprawie zakupu sa-
mochodu strażackiego, potraktowano niesłusznie
jako pełną informację o okolicznościach zakupu sa-
mochodu. Tekst poświęcony był Teresie Kutek, a
kwestia samochodu pojawiła się w nim przy okazji i
incydentalnie, a jako taka nie była traktowana szcze-
gółowo. Fakt włączenia się Teresy Kutek w starania
dotyczące zakupu samochodu był jednym z przykła-
dów jej działalności społecznej, Nie oznacza to jed-
nak, że była ona osobą jedyną wspierającą tę ideę ani
też, że było osobą kluczową. Gdyby przedmiotem tek-
stu był zakup samochodu, wówczas byłby on zreda-
gowany zupełnie inaczej ze wskazaniem strażaków
z OSP Doły jako głównych inicjatorów zakupu samo-
chodu. Wszystkim osobom zainteresowanym kwestią
samochodu strażackiego dla OSP Doły wyjaśniamy,
że wniosek o dotację do Rady Gminy Dębno został
złożony przez zarząd OSP  Doły. Rozpoznanie ryn-
ku, wybór właściwego samochodu, zawarcie umowy
zakupu oraz wszystkie zadania logistyczne zmierza-
jące do jego sprowadzenia do jednostki były prowa-
dzone wyłącznie przez OSP w Dołach.

Karolina P³aneta z gimnazjum w woli Dêbiñskiej zajê³a I miejsce w elimi-
nacjach powiatowych Miêdzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej
„Poszukiwania – 2014”.

Rywalizacja odbywała się 15 października w MOK w Brzesku. Szkołę w Woli
Dębińskiej reprezentowały w kategorii poezji śpiewanej dwie uczennice  klasy II
b: Natalia Sumara i Karolina Płaneta.

Karolina zasłużyła na pierwsze miejsce, prezentując dwa utwory „ Miasteczko
cud” Agnieszki Osieckiej do muzyki Jerzego Satanowskiego oraz „Dziwny jest
ten świat” Czesława Niemena. W drugim etapie turnieju Karolina Płaneta zmie-
rzy się z najlepszymi uczestnikami konkursu z powiatu dąbrowskiego i tarnow-
skiego.

Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie
i Absolwenci Zespo³u Szkó³  w Sufczynie

serdecznie zapraszaj¹
Mieszkañców Gminy Dêbno

na uroczyste obchody

96. Rocznicy Odzyskania
Niepodleg³oœci

„Polska idzie” – to monta¿ s³owno –
muzyczny, który zostanie zaprezento-

wany w dniu 11. listopada 2014
roku w Zespole Szkó³ w Sufczynie

o godz. 18.00

Pierwsze miejsce
dla Karoliny
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na serio i na luzie

CZ£OWIEK
N U M E R U Dorota Bodzioch

T E S T
Z ¯YCIA

Krystyna
Sacha
wiek: 53 lata
wykszta³cenie: œrednie

rodzina: dwóch przystojnych

synów :)
samochód: toyota

Z natury jestem…
…kobiet¹ pracowit¹, „¿adnej pracy siê

nie bojê”!

Mam s³aboœæ do…
…tañca.

Moja pasja to…
…gotowanie, organizowanie przyjêæ z ludŸ-

mi, którzy maj¹ poczucie humoru oraz

uwielbiaj¹ muzykê i taniec.

Moja pierwsza mi³oœæ…
…to moja tajemnica :)

Mój pierwszy cenny przedmiot…

…niebieski rower, który dosta³am w pre-

zencie.

¯yciowe osi¹gniêcie…
…od æwieræ wieku marzy³am o w³asnej

restauracji i uda³o siê!

¯yciowa pora¿ka…
…do tej pory nie ponios³am i mam na-

dziejê, ¿e tak zostanie.

Moje najwiêksze marzenie…
…wygraæ w Lotto :)

Moja ulubiona lektura…
...„Przeminê³o z wiatrem”, ksi¹¿ki kuli-

narne.

Moja praca…
Jestem w³aœcicielk¹ Domu Weselnego

„Wiolin” w Sufczynie. Praca ta przynosi

mi ogromn¹ satysfakcjê i spe³nienie,

gdy¿ robiê to, co lubiê.

działalność ustała. Dorota Bodzioch
przed czterema laty znowu tchnęła w
zespół życie. Swoją pasją zaraziła in-
nych i zespół szybko ponownie stanął
na nogi. I to jak! W ciągu czterech lat
działalności mieliśmy okazję oglądać go
przy okazji dożynek gminnych, w trak-
cie których prezentował dawne obycza-
je. Na przeglądach folklorystycznych
swoją obecność zaznaczył już bardzo
mocno, zdobywając laury np. podczas
VI Małopolskiego Przeglądu Obrzędów,
Obyczajów i Zwyczajów Ludowych ,,Po-
górzańskie Gody” Łużna 2014. Równie
wysoko oceniono propozycję „Porąbco-
ków” podczas XXXI Przeglądu Zespo-
łów Regionalnych, Kapel, Instrumen-
talistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewa-
ków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka.
Komisje oceniające występy regularnie
podkreślają profesjonalizm tancerzy i
śpiewaków. Zasługi Doroty Bodzioch,
trudno w tym przypadku przecenić.
Pracę z zespołem opiera nie tylko na
pasji, ale także porządnym przygotowa-
niu merytorycznym zdobywanym pod-
czas specjalistycznych kursów.

Z jej wiedzy korzystają nie tylko człon-
kowie zespołu, ale wszyscy zaintereso-
wani. W organizowanych przez Dorotę
Bodzioch warsztatach tanecznych i
wokalnych udział mógł wziąć każdy. W

Gmina nie od dziœ folklorem stoi,
a bez zaanga¿owania ludzi folklor
trudno by³oby ocaliæ. Dorota
Bodzioch jest jedn¹ z tych osób,
które chc¹ siêgaæ do korzeni
i umiej¹ swoj¹ pasj¹ zaintereso-
waæ innych. Nie brakuje jej przy
tym ochoty do spo³ecznej pracy.
Jeœli w Por¹bce Uszewskiej coœ
siê dzieje, to mo¿na byæ niemal
pewnym, ¿e Dorota Bodzioch
tak¿e ma w tym swój udzia³.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel
w przedszkolu w Porąbce Uszewskiej,
która jest także jej miejscem zamieszka-
nia. Efekty jej pracy oraz innych pra-
cowników przedszkola można było wie-
lokrotnie oglądać podczas otwartych
imprez organizowanych w Porąbce
Uszewskiej. Na scenie prezentują się
wówczas często przedszkolaki z progra-
mem opracowywanym m.in. przez Do-
rotę Bodzioch.

Po godzinach pracy jej aktywność nie
maleje. Prowadzi otwarte festyny,
współorganizuje pikniki, bierz udział w
przygotowywaniu cyklicznych imprez.
Od czterech lat jej firmowym znakiem
jest zespół „Porąbcoki”. Przed laty wszy-
scy go znali, potem z różnych przyczyn

ich trakcie można było poznać historię
regionu i jego tradycje.

Reaktywowany zespół szybko stał się
wizytówką nie tylko Porąbki Uszew-
skiej, ale całej gminy. Wszystko wska-
zuje na to, że może być tak przez kolejne
lata, bo inicjatorzy nie spoczywają na
laurach. Dzięki skutecznym staraniom
o wsparcie udało się pozyskać pienią-
dze m.in. na zakup strojów regional-
nych wykorzystywanych podczas wy-
stępów scenicznych. Bez nich trudno
sobie wyobrazić prowadzenie regional-
nego zespołu.

(g)
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