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Tancerki z Dêbna wœród najlepszych

Diverse Stars:
Patrycja P³aneta,
Karolina Weso-
³owska, Marysia
Dudek, Ola
Jedynak, Anna
Klusek, Kinga
Bujak, Monika
Koczwara, Aneta
Koczwara,
Gabrysia Sacha,
Gosia Baczyñ-
ska, Sylwia
Wróbel, Domini-
ka Kêdroñ,
Agnieszka
Wójcik

Czwarte miejsce w odbywaj¹cych siê
w Limanowej Ma³opolskich Igrzy-
skach M³odzie¿y Szkolnej Rytm -
Muzyka - Taniec Szkolnych Zespo³ów
Tanecznych „Cheerleaders” zajê³y
dziewczyny reprezentuj¹ce Szko³ê
Podstawow¹ w Dêbnie.

Dla zespołu Diverse Stars to największe
osiągnięcie w jego dotychczasowej działal-
ności. Powody do satysfakcji są tym więk-
sze, że reprezentantki SP w Dębnie poko-
nały rywalki z dużych szkół w Bochnii, Ol-
kuszu, Nowym Targu i Krakowie trenujące
m.in. w sekcji gimnastycznej TS Wisła.

Sukces w tegorocznych igrzyskach nie
jest jednak wielkim zaskoczeniem. Zespół
z Dębna już w poprzednich latach poka-
zał się z bardzo dobrej strony. W Mistrzo-
stwach Małopolski zajmowali już piąte i
ósme miejsce.

Tegoroczne osiągnięcie to efekt ciężkiej
pracy podczas trwających wiele godzin tre-
ningów. Wysiłek warto było ponieść, bo
brawurowy występ zawierający elementy
tańca, aerobiku i gimnastyki został cie-
pło przyjęty zarówno przez jurorów jak i
widzów

Zespół mający w swoim składzie tan-
cerki z klas III-VI był mocno wspierany
przez rodziców, a także dyrekcję szkoły
oraz nauczycieli.

PO¯EGNANIA
Rodzina i towarzyszące jej tłumy

ludzi: znajomych i przyjaciół odpro-
wadzały w ostatnią drogę Ryszarda
Sachę. Śmierć zabrała Go nagle w
wieku 48 lat. Została pustka, którą
nie sposób zapełnić. Bo Ryszard Sa-

cha bardzo mocno
wrósł  w krajobraz
gminy poprzez swoją
muzykę jak niewie-
lu innych.

Zaczynał w łyso-
górskiej kapeli pro-

wadzonej  jeszcze
przez Józefa Wró-

bla. Trafił do niej z
zespołu tanecznego
„Kamionka” jako wy-
bijający się klarneci-
sta-samouk, który w

kolejnych latach tak
rozwinął swój ta-

lent ,  że  uczyć
mogli się od nie-

go zawodow-
cy. Lekko-

ścią  i
ł a t w o -
ścią im-
p r o w i -
zowania
w i e l o -

k r o t n i e
z d u m i e -

wał  znaw-
ców,  a  pu-

bliczność ocza-
rowywał niekończącymi się frazami.

Wielokrotnie nagradzany. Był naj-
lepszy na ogólnopolskim festiwalu w
Kazimierzu Dolnym, a podczas Mię-
dzynarodowego Festiwalu Klarneci-
stów we Francji zajął I miejsce. Jego
udziałem były także liczne sukcesy
osiągane z zespołem, który potem
przeszedł pod egidę Dębińskiego
Centrum Kultury. - Jeżeli chodzi o
kulturę ludową naszego regionu, to
chyba nikt nie odcisnął na niej więk-
szego piętna jak Józek Wróbel, a po
nim Rysiek Sacha. Oni włożyli w nią
serce – mówi Andrzej Potępa, dyrek-
tor DCK i przyjaciel zmarłego Ry-
szarda Sachy.

W pamięci ludzi zapisał się nie
tylko jako muzyk, ale dobry czło-
wiek. Pogodny, wesoły, bezkonflik-
towy to określenia, które idealnie
do niego pasują. Był żonaty, miał 2
synów.

Ksi¹dz Micha³ Zieliñski,
by³y wikariusz parafii w
Sufczynie zosta³ kapela-
nem wojskowym w Parafii
Garnizonowej w Toruniu.
Niektórzy parafianie mie-
li okazjê zobaczyæ go w
wojskowym mundurze, bo
w takim stroju dowiedzi³
nauczycieli i uczniów Ze-
spo³u Szkó³ w Sufczynie.
Do wojska „wst¹pi³”11
wrzeœnia 2008 r., kiedy to
biskup polowy WP Tade-
usz P³oski skierowa³ go
do nowej pracy.

GOŒÆ W MUNDURZE

CZWARTE MIEJSCE
W WOJEWÓDZTWIE
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ki czemu koszty ogrzewania na pewno będą
mniejsze niż dotąd. Zgodnie z obowiązują-
cymi dziś wymaganiami sanitarnymi na każ-
dej kondygnacji urządzono toalety, wyposa-
żone według współczesnych standardów.
Uczestnicy zajęć, które odbywać się będą w

całym budynku, na pewno chwalić
sobie będą takie rozwiązanie.

Poczekalnia
w kawiarence

W suterenach obok kotłowni ulo-
kowano szatnie, salę wyposażoną w
perkusję oraz sprzęt nagłaśniający,
którą dobrze będzie można wypo-
życzyć na próby zespołów muzycz-
nych. Na piętrze urządzono naj-
większą salę, która będzie mogła
pełnić rolę niewielkiej sali estrado-
wej. Powstała z połączenia dwóch
klas na większe estradowe prezen-
tacje się nie nadaje, ale z powodze-
niem wystarczy na konkursy, wer-
nisaże oraz zajęcia taneczne. W ob-
szernym holu znalazło się miejsce
na niewielką kawiarenkę, z której
korzystać będą mogli zarówno
uczestnicy zajęć jak i oczekujący na
nich rodzice. Przy kawie, herbacie
lub innych napojach będzie można
zjeść ciastko i obejrzeć na dużym
monitorze ulubiony program tele-
wizyjny lub film DVD.

Dêbiñskie Centrum Kultury wprowa-
dzi³o siê do nowej siedziby w Jastwi.
W uroczystoœci oficjalnego otwarcia
gminnego domu kultury uczestniczyli
przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, radni, so³tysi i zaproszeni
goœcie. Zaraz po tym jak proboszcz
parafii  w Dêbno ks. dziekan Marian
Majka poœwiêci³ zmodernizowany
budynek s³u¿¹cy wczeœniej szkole
podstawowej,  wójt Grzegorz Brach
przekaza³ klucze do niego dyrektoro-
wi DCK Andrzejowi Potêpie. Po
tradycyjnym przeciêciu wstêgi mo¿na
by³o ogl¹daæ wnêtrza.

Efekty modernizacji przypadły do gu-
stu chyba wszystkim. W ciągu kilku mie-
sięcy budynek wyraźnie „urósł”. Dobu-
dowana klatka schodowa pozwoliła wy-
gospodarować więcej miejsca wewnątrz.
Już przy wejściu w oczy rzuca się zupeł-
nie nowa kolorystyka. Gospodarz obiek-
tu postanowił wprowadzić do wnętrza tro-
chę radosnego nastroju.

Kolorowo i higienicznie
Niemal każdą salę pomalowano w innym

kolorze. Mamy ściany zielone, żółte, kre-
mowe, niebieskie, a nawet fioletowe. Wszę-
dzie zamontowano nowe drzwi i okna, dzię-

Dêbiñskie Centrum Kultury na swoim. Styczeñ na zagospodarowanie – zajêcia od lutego.

GMINA Z DOMEM KULTURY

Nie obyło się bez tradycyjnego przecięcia wstęgi

Dêbiñskie Centrum Kultury
og³asza zapisy na:

- zajêcia plastyczne, które odby-
waæ siê bêd¹ w trzech grupach
wiekowych: klasy „0” – III,  klasy
IV – VI, klasy I – III gimnazjum.
-zajêcia taneczne, które odby-
waæ siê bêd¹ w tr zech gru-
pach wiekowych: klasy „0” –
III,  klasy  IV – VI, klasy I – III
gimnazjum. Ponadto wszyscy
chêtni mog¹ kotrzystaæ z za-
jêæ aerobiku. W ofercie jest
tak¿e kurs tañca towarzyskie-
go, w któr ym mog¹ ucztesni-
czyæ par y taneczne.

Termin zapisów na zajêcia
up³ywa 30 stycznia. Zg³osze-
nia oraz szczegó³owe informa-

cje w sekretariacie DCK w
Jastwi lub po numerem telefo-

nu /14/ 6658661
cięg dalszy na stronie 4
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początkiem lutego rozpoczną się zajęcia
taneczno – ruchowe skierowane do naj-
młodszych, kurs tańca nowoczesnego dla
starszych dzieci oraz kurs tańca towarzy-
skiego i aerobik dla dorosłych. Wcześniej
trzeba jednak odpowiednio wyposażyć salę
przeznaczoną do prowadzenia tego rodza-
ju zajęć. Wymaga ona np. zamontowania
luster i sprzętu do odtwarzania muzyki.
W nieodległych planach jest także uru-
chomienie zajęć z karate oraz pracowni
fotografii i wideofilmowania.

Pograæ w darta
Po odpowiednim wygłuszeniu dostępna

będzie sala, którą będzie można odpłatnie
wynająć na próby zespołów muzycznych. Na
wyposażeniu znajdzie się perkusja, wzmac-
niacz gitarowy oraz nagłośnienie wokalo-
we.

Poza ofertą edukacyjną w DCK będzie
można także spędzić wolny czas. W jednej z
sal do dyspozycji będzie stół bilardowy, dart
i inne gry zręcznościowe. Do korzystania z
tych atrakcji konieczne będą żetony, które
będzie można kupić w DCK.

(g)

dzi muzycy uczą się gry na pianinie oraz gi-
tarze, a od lutego oferta poszerzy się o moż-
liwość nauki gry na saksofonie i klarnecie.
Jest także czynna pracownia internetowa,
z której można skorzystać w godzinach od
12.00 – 20.00.

Wkrótce oferta kulturalna domu kultury
w Jastwi będzie zdecydowanie większa, ale
w styczniu trwać będą jeszcze ostatnie pra-
ce takie, jak choćby malowanie lamperii,
montaż wyposażenia łazienek, oznakowa-
nie budynku, podłączenie telefonu czy uru-
chomienie alarmu i monitoringu. Aby roz-
począć prowadzenie zajęć niezbędne będzie
skompletowanie podstawowego wyposaże-
nia czyli krzeseł, stołów i sprzętu potrzeb-
nego instruktorom w pracowniach.

Szerokie plany
Od lutego planowane jest uruchomie-

nie zajęć plastycznych w trzech grupach
wiekowych (0-III, IV-VI oraz gimnazjum).
Pod fachowym okiem instruktora uczest-
nicy będą poznawać różne techniki pla-
styczne, a z czasem brać udział w kon-
kursach oraz organizować wystawy i wer-
nisaże. Najprawdopodobniej również z

Mniej imprez plenerowych, wiêcej zajêæ pozalekcyjnych

Edukacja i rozrywka
Znacznie wiêcej ró¿norodnych zajêæ
prowadzonych przez profesjonalnych
instruktorów, poszerzona oferta
kulturalna oraz mo¿liwoœæ spêdzenia
wolnego czasu to tylko czêœæ propozy-
cji Dêbiñskiego Centrum Kultury na
ten rok. - Charakter dzia³alnoœci DCK
ulega zmianie w zwi¹zku z oddaniem
do jego dyspozycji nowej siedziby –
mówi Andrzej Potêpa, dyr. DCK.

Dotychczas DCK oferowało przede
wszystkim liczne imprezy plenerowe. Te-
raz trzeba się liczyć ze zmniejszeniem ich
liczby, ponieważ akcent zostanie położony
na zajęcia pozalekcyjne, których domagają
się często mieszkańcy. – Wszystkim, którzy
posyłają swoje dzieci na zajęcia do tarnow-
skiego Pałacu Młodzieży lub do Bochni czy
Brzeska, chcemy stworzyć taką możliwość
na miejscu – podkreśla dyrektor DCK.

S³ychaæ muzykê
W nowej siedzibie DCK już teraz odby-

wają się zajęcia ogniska muzycznego. Mło-

Internet i profesjonalna
sala muzyczna

Piętro wyżej znajdują się pomieszcze-
nia administracyjne, pokój socjalny z nie-
wielkim zapleczem kuchennym, a także
Gminne Centrum Informacji z kilkuna-
stoma stanowiskami internetowymi. Każ-
de z nich wyposażone jest także w kame-
rę internetową, umożliwiającą prowadze-

być zastosowany także w salach przezna-
czonych do nauki gry na instrumentach
oraz w sali tanecznej.

Ozdobione œciany
Najwyższe piętro budynku to przede

wszystkim niewielkie sale, w których od-
bywać się będzie nauka gry na pianinie i
gitarze. Łatwo je rozpoznać po symbolach
ozdabiających ściany takich jak… pięcio-
linia. Na górze znalazło się także miejsce
na salę przeznaczoną na zajęcia plastycz-
ne oraz pomieszczenie, w którym można
będzie uprawiać np. aerobik.

Rozruch w styczniu
DCK mieściło się dotąd w trzech ma-

łych pokojach biurowych i dysponowało
niewielkim pomieszczeniem, które pełni-
ło rolę sali prób i klasy do nauki gry na
instrumentach. Nowy budynek daje szan-
se na rozszerzenie oferty kulturalno edu-
kacyjnej lecz zagospodarowanie sal i przy-
gotowanie warunków do prowadzenia
różnorodnych zajęć zajmie jeszcze sporo
czasu. Dokończenie prac adaptacyjnych,
uruchomienie telefonów, alarmu, moni-
toringu, skompletowanie podstawowego

Nowe wnętrza bardzo się podobały.

Dêbiñskie Centrum Kultury

og³asza konkurs ofert na dzier-

¿awê pomieszczenia i prowa-

dzenie kawiarni w budynku

DCK w Jastwi. Chêtnych zapra-

szamy do zapoznania siê z

warunkami. Oferty nale¿y

sk³adaæ w sekretariacie DCK

do dnia 30 stycznia 2009 r.

wyposażenia sal, łazienek, pracowni, a
przede wszystkim znalezienie fachowców
do prowadzenia zajęć i podpisanie umów,
to tylko niektóre z ogromu spraw, które
czekają pracowników DCK. Dyrektor
Andrzej Potępa zakłada jednak, że więk-
szość prac zostanie zakończona w stycz-
niu i z początkiem lutego zaprosi chęt-
nych do udziału w zajęciach.

(p)nie rozmów wideo w sieci. Obok przygo-
towano salę specjalnie dostosowaną do
prób muzycznych. Aby akustyka we-
wnątrz była jak najlepsza, wyłożono ścia-
ny specjalnym materiałem pochłaniającym
dźwięk. W przyszłości podobny zabieg ma

Dêbiñskie Centrum Kultury bêdzie czynne od 9.00 do 20.00
Biura DCK 9.00 – 17.00, Œwietlica internetowa 12.00 – 20.00

tel. /14/ 6658661, fax. /14/ 6658311, e-mail: dck@gminadebno.pl

ciąg dalszy ze strony 3
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Nieco wy¿sze podatki zap³ac¹
w tym roku mieszkañcy Gmi-
ny Dêbno. Mimo to w dalszym
ci¹gu pozostan¹ one na znacz-
nie ni¿szym poziomie od
maksimum dopuszczalnego
ustawowo.

Kluczowa dla właścicieli gruntów cena
skupu żyta została przez Radę Gminy ob-
niżona z kwoty 55,8 zł za jeden kwintal
ustalonej przez prezesa głównego Urzędu
Statystycznego do kwoty 42 zł za 1 kwin-
tal. Przyjęta przez radnych stawka będzie
podstawą naliczania podatku rolnego w
przyszłym roku. W praktyce oznacza to,
że np. właściciele gospodarstw o powierzch-
ni powyżej jednego hektara zapłacą 105 zł
podatku czyli o 5 zł więcej niż dotąd. Przy
utrzymaniu stawki GUS podatek sięgnął-
by w tym wypadku kwoty 139,5 zł.

Najbardziej interesujący mieszkańców
podatek od budynków mieszkalnych
podniesiono o 1 grosz w stosunku do
roku 2008 r. i wynosić on będzie 0,58 zł
za metr kwadratowy powierzchni. Usta-
wowa górna stawka została ustalona na
0,62 zł. Budynki związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej opodat-
kowano stawką 13,50 zł za metr kwa-
dratowy co oznacza wzrost o 20 groszy.
Według propozycji Ministerstwa Finan-
sów mogłaby ona wynosić 19,81 zł.

Bez zmian pozostały natomiast staw-
ki podatku od gruntów pod jeziorami i
zajętych na zbiorniki retencyjne. Na
poziomie ubiegłorocznym pozostawiono
wreszcie podatek od środków transpor-
towych. W tym przypadku rada uznała,
że koszty transportu są już na tyle wy-

Nieco wiêcej ni¿ przed rokiem, ale mniej ni¿ dopuszcza ustawa

Podatkowe zmiany

sokie, że dodatkowe obciążanie portfeli
mieszkańców byłoby nierozsądne.

Więcej w tym roku kosztować będzie
z kolei opieka nad dziećmi w przedszko-
lu. Opłatę miesięczną za pierwsze dziec-
ko uczęszczające do przedszkola usta-

lono na poziomie 65 zł, co oznacza
wzrost o 10 zł w stosunku do roku ubie-
głego. Za drugie dziecko opłata wynosi
54 zł i także jest wyższa od stawki ubie-
głorocznej o 10 zł.

(g)

ca w postaci Poczty Polskiej byłby dla sa-
morządu bardziej interesującym klien-
tem. Za wynajem zaoferował wielokrot-
nie wyższą stawkę niż firma, która do-
tychczas korzystała z lokalu. Po stronie
samorządu byłoby jednak wykonanie ada-
ptacji obiektu zgodnie z wymaganiami
poczty. O wyposażenie i wystrój wnętrza
zadbałby już dzierżawca.

(g)

skiej swojego punktu. Najbardziej pożą-
daną lokalizacją jest budynek znajdujący
się tuż przy drodze krajowej nr 4, w któ-
rym kiedyś mieścił się Urząd Gminy.

W ostatnich latach obiekt wynajmowa-
ny był prywatnej firmie, która mimo re-
zygnacji władz gminy z kontynuowana
dzierżawy, nie chciała go opuścić. Sprawa
trafiła do sądu, który nakazał eksmisję
dzierżawcy. Ewentualny nowy dzierżaw-

Poczta Polska jest zainteresowa-
na uruchomieniem oddziału w Woli
Dębińskiej. Samorząd propozycję tę
traktuje przychylnie tym bardziej,
że obecność poczty oznaczałaby dla
samorządu regularne dochody z ty-
tułu najmu lokalu.

Poczta złożyła już wstępną deklarację
w sprawie uruchomienia w Woli Dębiń-

Chc¹ uruchomiæ us³ugi

Gmina z w³asn¹ poczt¹?
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Radni nie chcieli podwy¿ki

Diety po staremu

K³opoty z szopk¹Nowoczesna inwentaryzacja dróg

Mapa z kamery

Radni z naszej gminy nie chcą pod-
wyżki. Projekt uchwały gwarantują-
cy im wzrost wynagrodzenia za udział
w posiedzeniach komisji został odrzu-
cony większością głosów.

Do tej pory radni Gminy Dębno za udział
w posiedzeniach komisji oraz w sesji Rady
Gminy otrzymywali dietę w wysokości 100
zł. W 2009 roku stawka mogła być wyższa,
bo podczas ostatniej sesji w 2008 roku pod
głosowanie poddano projekt uchwały prze-

widujący niewielkie podwyżki. Według pro-
ponowanych w projekcie stawek ,przykła-
dowo, przewodniczący komisji przygotowu-
jący materiały na posiedzenia i czuwający
nad doborem tematów otrzymywaliby die-
tę w wysokości 140 zł za posiedzenie.

Podwyżki w tym roku nie będzie. Jeszcze
przed głosowaniem radna Maria Marecik za-
proponowała, by uchwałę odrzucić.. – Staw-
ka sto złotych w zupełności pokrywa koszty
dojazdów i nie ma potrzeby jej zmieniać –

tłumaczyła. Nie była w tej opinii odosobnio-
na. Tego samego zdania był także radny Jó-
zef Ciuruś, który swoją dietę i tak przekazy-
wał na cele społeczne. Z wynagrodzenia od
dawna nie korzysta także przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Pierzga, który od lat
przeznacza je na rzecz stowarzyszeń i orga-
nizacji działających na terenie gminy.

Niechętną podwyżkom postawę podzie-
liła większość radnych podczas głosowania.
Efekt jest taki, że pomysł wzrostu stawek
nie został wprowadzony w życie. Diety po-
bierane przez radnych pozostaną w dalszym
ciągu na poziomie dotychczasowym, który
zresztą obowiązuje od 2001 roku. Ustalone
wówczas stawki diet są jednymi z najniż-
szych w regionie.

(pg)

Przyspieszenie wydawania decyzji admi-
nistracyjnych i ułatwienia w przygotowywa-
niu dokumentacji potrzebnej do moderni-
zacji i remontów dróg to główne korzyści
płynące z mapy drogowej Gminy Dębno
opracowanej według najnowocześniejszej
technologii. Za nieco ponad 60 tys. zł gmina
dysponuje niezwykle dokładną ewi-
dencją130 km dróg.

Firma, która wygrała przetarg na tę usługę, przy-
gotowała opracowanie w formie mapy cyfrowej i ana-
logowej. Zawiera ona wszelkie informacje niezbęd-
ne przy projektowaniu inwestycji drogowych takich
jak: długość i szerokość drogi oraz pobocza, odległość
ogrodzenia domów od drogi, liczba i wielkość przepu-
stów, szerokość rowów itp. Uzyskanie tak szczegó-
łowych informacji było możliwe dzięki zastosowa-
niu metody zdjęć sekwencyjnych wykonywanych za
pomocą pięciu kamer filmujących obraz drogi z sa-
mochodu. Zdjęcia wykonywano z częstotliwością mi-
nimum jednego co trzy metry. Pozwoliło to uzyskać
najbardziej szczegółowe informacje o drogach, któ-
re teraz będą wykorzystywane przy wydawaniu de-
cyzji administracyjnych i planowaniu inwestycji dro-
gowych w gminie.

Urzędnicy dysponujący wersją cyfrową mapy,
którą można w razie potrzeby edytować nanosząc
na bieżąco zmiany, bez dokonywania wizji lokalnej
mogą sprawdzić stan faktyczny. - Przykładowo, jeśli
ktoś zwraca się o remont przepustu, to możemy na-
tychmiast sprawdzić jaki jest jego stan faktyczny i
określić konieczne warunki do spełnienia. Do tej pory
wymagało to wyjazdu w teren - tłumaczy Paweł
Sumara z Urzędu Gminy w Dębnie.

Mapa będzie też pomocna przy projektowaniu in-
westycji. Za pomocą informacji zapisanych w kom-
puterze będzie można opracować konieczną doku-
mentację projektową uwzględniającą warunki wy-
stępujące w terenie.

Wykonana inwentaryzacja dróg nie obejmuje jesz-
cze całkowitej sieci dróg gminnych. W przyszłości
planowane jest wykonanie tą technika mapy pozo-
stałych dróg.

(p)

Konkurs „Szopka Dêbiñska” prze-
¿ywa wyraŸny kryzys. Do IX edycji
zg³oszono ledwie siedem prac ze
szkó³ podstawowych z Dêbna i
Maszkienic. Jedna jedyna praca z
gimnazjum pochodzi z Por¹bki
Uszewskiej, której przyznano na-
grodê pocieszenia. Szkoda, ¿e za-
brak³o w tym roku pomys³ów i chê-
ci, ale miejmy nadziejê, ¿e za rok
bêdzie zdecydowanie lepiej. Tym
wiêksze s³owa uznania dla tych,
którzy zdecydowali siê wystarto-
waæ i w³o¿yli sporo wysi³ku w przy-
gotowanie ciekawych prac.

W tym roku pierwszy raz połączono
nasz konkurs na Szopkę Dębińską  z  I
Międzypowiatowym Konkursem na
„Świąteczną Kartkę Bożonarodze-
niową”. Tu już było w czym wybierać,
bo w sumie wpłynęło aż 160 prac. Naj-
większy sukces z naszej gminy odnio-
sła Sylwia Malinowska ze szkoły pod-
stawowej w Jaworsku, która zwycię-
żyła w kategorii klas młodszych. W ka-
tegorii klas starszych III miejsce zdo-
była Aleksandra Pabian ze szkoły pod-
stawowej w Porąbce Uszewskiej

(n)

Wyniki IX konkursu
„Szopka Dêbiñska”
Kategoria - prace indywidualne
1 miejsce (ex quo) - Szymon Gurgul,
kl. IV, Dêbno i   Edyta Bryl, kl. IV,
Dêbno
2 miejsce – Celina Bujak, kl. V, Dêbno

Kategoria - prace zbiorowe
1 miejsce – Karolina Nosek, kl. I,
Klaudia Nosek, kl, IV, Dêbno
2 i 3 miejsca nie przyznano

Wyró¿nienie: Marcela Zawierucha (SP
w Maszkienicach)

Nagroda pocieszenia: Pawe³ Chrapu-
sta, S³awomir Wyczesany, Bart³omiej
Wêgrzyn (SP w Maszkienicach) i
Dagmara Grochola z kl. II gimnazjum
w Por¹bce Uszewskiej
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Komfort
w przedszkolu

Nową siedzibę będzie mieć po fe-
riach przedszkole w Łysej Górze w
gminie Dębno. Ciasne pomieszczenia
w remizie OSP zostaną zastąpione
przestronnymi salami w budynku
szkoły podstawowej.

O nowym lokalu dla przedszkola mówiło
się już od dawna, ale dopiero teraz pojawiła
się możliwość przeprowadzki. Zmniejszają-
ca się liczba dzieci w szkole umożliwiła wy-
korzystanie części pomieszczeń na potrze-
by przedszkola. Wskutek przeprowadzone-
go remontu w części budynku urządzono
dwie sale o powierzchni 50 i 45 metrów kwa-
dratowych, a także szatnię oraz łazienkę.
Do przedszkola prowadzi osobne wejście, a
wszystkie pomieszczenia wyposażone są w
centralne ogrzewanie.

W efekcie kosztem 126 tys. zł wydanych
z budżetu gminy zdecydowanie poprawiono
najmłodszym oraz ich nauczycielom warun-
ki nauki. Dotychczas korzystali oni z go-
ścinności remizy OSP w Łysej Górze, która
nie była w stanie zapewnić dzieciom warun-
ków zgodnych z obowiązującymi dzisiaj stan-
dardami.

(p)

Alarm
bezpoœredni

W system selektywnego powiada-
miania zostaną wyposażone jednost-
ki ochotniczych straży pożarnych w
Jaworsku, Łoniowej i Sufczynie.
Umożliwi to szybsze, a przez to sku-
teczniejsze podejmowanie akcji ra-
towniczych.

System selektywnego powiadamiania to
nic innego jak możliwość bezpośredniego
uruchamiania alarmu pożarowego w wy-
branej jednostce OSP ze stanowiska do-
wodzenia Powiatowej Komendy Straży
Pożarnej w Brzesku. Pozwala ta na możli-
wie szybkie przekazanie informacji o za-
grożeniu wszystkim strażakom jednostki,
co maksymalnie przyspiesza czas rozpo-
częcia akcji ratunkowej.

Do tej pory na terenie gminy Dębno taki-
mi możliwościami technicznymi dysponowa-
ła jedynie jednostka OSP Dębno. Teraz dzięki
wspólnemu wysiłkowi Gminy Dębno i Sta-
rostwa Powiatowego w Brzesku systemem
objęte zostaną także jednostki w Jaworsku
i w Łoniowej. Wybrano je nieprzypadkowo.
Jaworsko to najdalej położona wieś gminy i
dojazd służb ratunkowych na miejsce akcji
zajmuje tam sporo czasu. W przypadku
Łoniowej i Sufczyna zadecydowała koniecz-
ność włączenia tych jednostki do Krajowe-
go Systemu Ratownictwa.

(gp)

Wioska internetowa powsta³a w
£ysej Górze. Wspólnym wysi³kiem
samorz¹du, parafii i organizacji
pozarz¹dowej uruchomiono centrum
wyposa¿one w kilka stanowisk
komputerowych z dostêpem do
Internetu, z których nieodp³atnie
bêdzie mo¿na korzystaæ przez szeœæ
dni w tygodniu.

Lokalu użyczyła parafia oddając do tego
celu dawną salkę katechetyczną znajdującą
się nieopodal kościoła. O sprzęt komputero-
wy zadbała gmina, a w urządzeniu całości
pomogli przedstawiciele Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus”.

Ze sprzętu korzystać będzie mógł każdy,
kto tylko odczuwać będzie taką potrzebę.
Stanowiska będą do dyspozycji przez sześć

dni w tygodniu od poniedziałku do soboty
przez 30 godzin tygodniowo. Centrum znaj-
dować się będzie pod opieką przeszkolonego
pracownika. Dzięki niemu mieszkańcy Łysej
Góry nie dysponujący własnym komputerem
i dostępem do sieci będą mogli bez przeszkód
korzystać m.in. z programów edukacyjnych
będących do dyspozycji samorządu lub też za
pośrednictwem sieci zapoznać się z ofertą
szkoleniową umożliwiająca podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych. Internet będzie też do
dyspozycji uczniów szukających w nim ma-
teriałów niezbędnych do nauki.

Z dotychczasowych doświadczeń samorzą-
du wynika, że tego rodzaju punkt powinien
cieszyć się sporym zainteresowanym. Dzia-
łające od kilku lat centrum informacji w bu-
dynku Urzędu Gminy w Dębnie (ostatnio
zmieniło siedzibę i mieści się w Jastwi) jest
regularnie odwiedzane przez internatów.

(g)

W sieci za darmo

kową szansą dla uzdolnionych uczniów z
gminy. Pilotażem zostaną objęci uczniowie
wyższych klas szkoły podstawowej. Będą oni
dostawać stypendia co miesiąc przez cały rok
szkolny. O przeznaczeniu stypendium będzie
decydował sam uczeń. Będzie je mógł wyko-
rzystać na opłacenie Internetu, lekcje języ-
ka angielskiego, zakup biletu miesięcznego
lub… na lody. -Ważne, by dziecko samo decy-
dowało co chce ze swoim stypendium zrobić.
Często będą to dla niego pierwsze pieniądze
»zarobione« samodzielnie. Chcemy dać dziec-
ku poczucie sprawstwa i dumy z własnych
osiągnięć.  To najlepsza motywacja do dal-
szych wysiłków – tłumaczy założenia fundu-
szu pomysłodawca Agnieszka Poliwka-Jeż.

Szczegółowy regulamin poddano pod spo-
łeczne konsultacje. Zakłada się, że stypen-
dium będzie przyznawane przez regionalną
Komisję Stypendialną złożoną z przedstawi-
cieli: darczyńców, samorządu, mediów. Fun-
dusz ma być sfinansowany  z darowizn indy-
widualnych darczyńców i wkładu gminy. Dar-
czyńcą może zostać każdy. Wyjątkowy kon-
takt stypendysty z darczyńcą – to element,
który wyróżnia Fundusz „Otwieramy Hory-
zonty”. Stypendyści będą z nimi korespondo-
wać. W ramach projektu stypendyści pod kie-
runkiem Centrum „Horyzonty” stworzą
własną stronę internetową. Uczestnicy na-
grają również 8 audycji radiowych.

(n)

Pierwszy krok w kierunku
utworzenia Funduszu Stypen-
dialnego Gminy Dêbno
„Otwieramy Horyzonty”
zosta³ postawiony. Podczas
listopadowego spotkania na
Zamku w Dêbnie przedstawi-
ciele samorz¹du, w³adz samo-
rz¹dowych i przedsiêbiorcy
zadeklarowali wspó³udzia³ w
tym przedsiêwziêciu.

Z inicjatywą utworzenia Funduszu wy-
szło Centrum Animacji Społecznej HORY-
ZONTY, które zwróciło się do samorządo-
wych władz Gminy Dębno oraz dyrektorów
szkół w Maszkienicach, Biadolinach Szla-
checkich, Woli Dębińskiej, Sufczynie oraz
Porąbce Uszewskiej. Pomysł trafił na po-
datny grunt i wszystko wskazuje na to, że
projekt pilotażowo rozpocznie się we wrze-
śniu bieżącego roku.

Inspiracją dla jego powstania stała się hi-
storia Franciszka Bujaka, który na przeło-
mie wieków XIX i XX był fundatorem sty-
pendiów dla zdolnej młodzieży z Maszkienic.
Tworzony obecnie Fundusz ma być wyjąt-

Pilota¿ ju¿ od wrzeœnia

Stypendia
dla uzdolnionych
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by można wysyłać Internetem wyniki
badań do konsultacji ze specjalistami
pracującymi w szpitalu.

Pacjenci na miejscu będą też mogli
skorzystać z zabiegów i porad rehabili-
tacyjnych. Pomocą służyć im będzie le-
karz oraz fizjoterapeuci. W planach jest
uruchomienie ośrodka rehabilitacji
dziennej, który oferowałby systema-
tyczne kilkugodzinne zabiegi dla osób
poważniej chorych. Na razie usługi re-
habilitacyjne są płatne, ale niebawem
powinna zostać sfinalizowana umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia
umożliwiająca wprowadzenie usług
bezpłatnych. Jak zapewniają lekarze
oferta będzie obejmowała pełny zakres
zabiegów rehabilitacyjnych.

W najbliższym czasie pacjenci ośrod-
ka będą mogli wziąć udział w dwóch
programach profilaktycznych. Jeden z
nich obejmuje choroby układy krąże-
nia, drugi dotyczy przewlekłych obtu-
racyjnych chorób płuc.

Dêbno
Szczególną uwagę zwraca zwłaszcza

obiekt w Dębnie widoczny nawet z
„czwórki”. Spółka HOLI-MED prowa-
dząca tu Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej postawiła na rozwiązanie
kompleksowe. W głównej części znaj-
duje się rejestracja, gabinety lekarskie
dla dzieci i dorosłych, gabinet zabie-
gowy oraz laboratorium analityczne.
Zadbano także o zaplecze socjalne i
szkoleniowe. Obszerna sala na piętrze
ma być wykorzystywana z myślą o pa-
cjentach, którzy będą tam mogli ko-
rzystać z porad dotyczących profilak-

Coraz lepsza oferta medyczna

Zdrowe inwestycje
Dla pacjentów z naszej gminy poszukuj¹cych porady lekarskiej zapowiada siê prze³omowy
rok. Tak bogatej oferty medycznej nigdy przedtem tu jeszcze nie by³o, a skala inwestycji w
oœrodki zdrowia jest w historii gminy bezprecedensowa. Pacjenci mog¹ byæ zadowoleni, bo
konkurencja w medycynie mo¿e im wyjœæ tylko na zdrowie.
Mniej wiêcej w tym samym czasie sfinalizowano trzy inwestycje. W Por¹bce Uszewskiej prze-
starza³y oœrodek zdrowia odzyska³ blask dziêki przejêciu obiektu przez Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej PROFAMILIA. W Dêbnie doœwiadczona w tej bran¿y spó³ka z Wojnicza wy-
budowa³a od podstaw now¹ przychodniê, a w Woli Dêbiñskiej na modernizacjê budynku
oœrodka zdrowia zdecydowa³o siê Starostwo Powiatowe w Brzesku.

tyki i leczenia. Przykładowo
chorzy na cukrzycę skorzy-
stają z porad dietetyków i dia-
betologów.

Do dyspozycji  pacjentów
już od początku roku jest
dwóch lekarzy-specjalistów, a
w przyszłości planowane jest
uruchomienie poradni kardio-
logicznej, stomatologicznej i

ginekologicznej. Z myślą o najmłod-
szych pacjantach przygotowano dwa
osobne gabinety i poczekalnie: osobno
dla dzieci zdrowych i osobno dla dzieci
chorych.

Do dyspozycji pacjentów są pielę-
gniarki środowiskowo-rodzinne i położ-
na, a w razie potrzeby realizowane są
także wizyty domowe. W ośrodku w
Dębnie można też wykonać wszystkie
badania analityczne. Przychodnia wy-
posażona jest w specjalistyczny sprzęt
taki jak ultrasonograf czy nowoczesne
ekg, za pomocą którego w razie potrze-

Do dyspozycji jest aparat usg.

W gabinecie
zabiegowym.
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Por¹bka Uszewska
Znany od lat ośrodek zdrowia w Po-

rąbce Uszewskiej zmienił się nie do po-
znania. Należąca kiedyś do Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Brzesku przy-
chodnia dziś jest własnością małżeń-
stwa lekarzy: Ewy i Mariusza Plichtów,
którzy od lat leczą tutaj pacjentów.
Pod szyldem Niepublicznego Zakładu

DÊBNO
Godziny przyjêæ: 8.00- 18.00

Rejestracja: telefonicznie
i w przychodni

POR¥BKA USZEWSKA
Godziny przyjêæ: 8.00- 18.00

Rejestracja: : 8.00- 18.00

Zlecenia dla pielêgniarek
œrodowiskowych: 8.00- 18.00

WOLA DÊBIÑSKA
Rejestracja: (014) 66 58 564

Poradnia Stomatologiczna:
(014) 66 50 100

konania badań laboratoryjnych. Ofer-
ta obejmuje pełną analitykę oraz bada-
nia biochemiczne. Badania prowadzo-
ne są trzy razy w tygodniu zarówno dla
osób mających skierowania jak i dla
tych, którzy ich nie posiadają. Dodat-
kową usługą jest oznaczanie grupy
krwi. Za niewielką opłatą pacjenci mogą
otrzymać kartę wraz ze zdjęciem wraz
z informacją o grupie krwi.

W ośrodku przyjmuje także stomato-
log, a w razie potrzeby lekarze wyko-
nują także wizyty domowe. Podobnie jak
dotąd prowadzona jest pełna profilak-
tyka zdrowotna wszystkich dzieci
uczęszczających do szkół w Porąbce
Uszewskiej, Łoniowej, Dołów i Nie-
dźwiedzy.

W przyszłości planowane jest doposa-
żenie przychodni.

Wola Dêbiñska
Najprawdopodobniej w lutym nastąpi

oficjalne otwarcie ośrodka zdrowia w

Woli Dębińskiej po modernizacji. Prace,
które w chwili zamykania tego numeru
„Życia” były już na ukończeniu, kosz-
towały kilkaset tysięcy złotych. Nale-
żący do ZOZ w Brzesku obiekt remontu
wymagał od dawna tym bardziej, że do
2012 wyznaczono termin dostosowania
obiektów służby zdrowia do obowiązu-
jących standardów. Władze powiatu de-
cydując się na inwestycje budowlane o
szerokim zakresie miały na względzie
nie tylko wymogi czysto formalne. Nie
bez znaczenia dla tej decyzji był też fakt

modernizacji pobliskiego ośrodka w Po-
rąbce, a także budowa zupełnie nowej
przychodni w Dębnie.

W efekcie prowadzonych prac przy-
chodnia w Woli Dębińskiej oferuje pa-
cjentom komfortowe warunki. Do dys-
pozycji jest winda dla niepełnospraw-
nych, całkowicie odnowiono elewację,
wymieniona została instalacja we-
wnątrz budynku. Warunki przyjmowa-
nia pacjentów nie odbiegają teraz od
najlepszych wzorów.

Oferta czysto medyczna obejmuje po-
rady dwóch lekarzy specjalistów, dwóch
stomatologów oraz opiekę położnej i pie-
lęgniarki. Na miejscu są gabinety lekar-
skie dla dorosłych i dla dzieci, gabinet
zabiegowy, punkt szczepień oraz punkt
poboru materiału do badań analitycz-
nych. Ośrodek dysponuje też gabinetem
badań ekg.

(pg)

Opieki Zdrowotnej PROFAMILIA do-
konano gruntownej modernizacji ośrod-
ka. Wnętrza w niczym nie przypomi-
nają już starego, zaniedbanego ośrod-
ka sprzed kilku miesięcy. Dzisiaj to no-
woczesny, dobrze wyposażony obiekt,
w którym pacjenci mogą liczyć na kom-
pleksową obsługę. Lekarze specjaliści
udzielają fachowych porad, w gabine-
tach zabiegowych wykonywane są tak-
że drobne zabiegi chirurgiczne, a pa-
cjenci mają na miejscu możliwość wy-

Rejestracja przyjmuje zgłoszenia telefo-
nicznie i na miejscu.

W poczekalni

W gabinecie lekarskim
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Now¹ aptekê maj¹ do dyspo-
zycji mieszkañcy naszej gmi-
ny. Urz¹dzono j¹ w Dêbnie, w
budynku znajduj¹cym siê w
tym samym kompleksie, co
przychodnia zdrowia.

Jak zapewnia właścicielka apteki magi-
ster farmacji Małgorzata Gurgul, będzie tu
można zaopatrzyć się dosłownie we wszyst-
kie leki. W ofercie są leki na zamówienie,

Porady w aptece

leki homeopatyczne, parafarmaceutyki oraz
kosmetyki. Klienci w wyjątkowych sytu-
acjach będą też mogli zamówić leki z dowo-
zem do domu. Małgorzta Gurgul zapowiada
ceny konkurencyjne oraz poszerzenie usług
o porady dla klientów. Obsługa apteki poin-
formuje o tańszych zamiennikach, podpo-
wie co może złagodzić dolegliwości.

Bezpłatnie w aptece można zmierzyć so-
bie poziom cukru oraz ciśnienie krwi. Stali
klienci objęci będą programem lojalnościo-
wym polegającym na zbieraniu punktów,
które będzie  można wymienić na nagrody.

Część produktów dostępnych w aptece
objęto samoobsługą.

(p)

Godziny otwarcia: pon.- pt. 8.00 – 18.00, sob. 8.00 – 13.00
Kontakt: tel. 609-135-595

Na klientów apteki czeka obsługa gotowa
udzielić fachowej rady.

Zmniejszenie zużycia
energii przy jednocze-
snym zwiększeniu efek-
tywności pracy taki jest
efekt modernizacji ko-
tłowni w Szkole Podsta-
wowej w Łysej  Górze.
Samorząd Gminy Dębno
mógł sobie na to pozwo-
lić, bo pieniądze na ten
cel w większość pozy-
skał z  Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska.

Dotychczas ogrzewanie
szkoły zapewniały eksploato-
wane od kilkunastu lat kotły
gazowe,  których główną
wadą było duże zużycie ener-
gii. Zastąpiono je także gazo-

Samorząd Gminy Dębno
pomógł w remoncie traktu
porodowego w Szpitalu Po-
wiatowym w Brzesku. Decy-
zje w tej sprawie radni pod-
jęli bez głosu sprzeciwu,
mimo że szpital należy do
Starostwa Powiatowego. –
Nasi mieszkańcy także ko-
rzystają z opieki w tym szpi-
talu – argumentowano.

Z prośbą o pomoc w tej spra-
wie zwróciła się do władz gminy
dyrekcja Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Brzesku. Wobec trud-
ności finansowych, które są pro-
blemem dla całej służby zdrowia
w kraju, kierownictwo szuka
rozmaitych źródeł pieniędzy.

W Gminie Dębno prośba trafi-
ła na podatny grunt. Rekomen-
dujący radnym przyjęcie uchwa-
ły wójt Grzegorz Brach zwracał
uwagę, że wprawdzie utrzyma-
nie szpitala nie jest zadaniem
gminy, ale samorząd jest jak naj-
bardziej zainteresowany, by
mieszkańcy gminy mogli leczyć
się w możliwie dobrych warun-
kach. Radni podzielili tę argu-
mentację i jednomyślnie posta-
nowili pomóc szpitalowi kwotą 5
tys. zł.

Jest to kolejny tego typu gest
gminy wobec brzeskiego SPZOZ.
Wcześniej z budżetu gminy do-
finansowano także zakup spe-
cjalistycznego sprzętu medycz-
nego.

(g)

Pieni¹dze na remont bloku porodowego

Pomoc dla szpitala
Oszczêdnoœciowa inwestycja

Tañsza energia
wymi, ale znacznie bardziej
nowoczesnymi kotłami kon-
densacyjnymi, które nie dość,
że do ogrzewania budynku
potrzebują znacznie mniej
energii, to jeszcze są znacz-
nie mniejsze i zajmują bardzo
mało miejsca.

Wymiana kosztowała po-
nad 131 tys. zł, ale gmina z
własnego budżetu nie musia-
ła zbyt wiele do tego dokła-
dać. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska wsparł
operację kwotą 107 tys. zł.
Wydatek zresztą powinien
się szybko zwrócić. Rachun-
ki płacone dotychczas przez
szkołę za ogrzewanie będą
teraz wyraźnie niższe.

(p)
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WYDARZENIA

graficznym odbywającym się na zamku
w Dębnie. Okazją do artystycznego
spotkania była 85 rocznica pobytu na
zamku grupy absolwentów krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, którzy tu-
taj rozpoczynali swoją zawodowa ka-
rierę.

Nowa strona
gminy

Nowa strona internetowa Gminy
Dębno jest do dyspozycji internautów.
Jej auty to przejrzystość, bogactwo tre-
ści, profesjonalne zdjęcia oraz elegan-
cja graficzna.

Na stronie głównej w oczy rzuca się
duży baner, w którym gmina prezentu-
je się na zdjęciach w kilkunastu różnych
fotografiach zmieniających się wraz z
wyborem kolejnych pozycji menu. Po-
kazano na nich to, co jest charaktery-
styczne dla gminy: zdjęcia z turnieju
rycerskiego, zamek, grotę NMP z Lo-
urdes w Porąbce Uszewskiej, kościół w
Porąbce Uszewskiej, kościół w Dębnie.

Bezpieczne
osuwiska

Ponad 2,2 mln zł kosztowały prace
przy zabezpieczeniu osuwisk w Jawor-
sku i Łysej Górze. Mieszkańcy mogą
teraz odetchnąć, bo budynki i drogi są
już bezpieczne. Specjalistyczne prace
udało się wykonać dzięki pomocy budże-
tu państwa, który pokrył większość
kosztów. Osuwającą się ziemię ujarz-
miono także w Porąbce Uszewskiej i
Niedźwiedzy. W tym przypadku prace
kosztowały 635 tys. zł.

Wizyta
rycerstwa

Pogoda zmusiła organizatorów kolej-
nego Turnieju Rycerskiego w Dębnie do
przesunięcia o tydzień jego tradycyjne-
go terminu. Decyzja okazała się trafna.
Wojowie z kraju i z zagranicy pokazali
rycerski kunszt, któremu przyglądało
się kilkanaście tysięcy mieszkańców.
Impreza po raz kolejny okazała się jed-
nym z najważniejszych wydarzeń w
województwie.

(p)

wano połowę kosztów zakupu nowego
radiowozu, który ma być wykorzysty-
wany przede wszystkim do patrolowa-
nia terenu gminy.

Nowe auto to kia ceed – bardzo boga-
to i nowocześnie wyposażony radiowóz,
który wśród policjantów zbiera dobre
recenzje. Chwalą go za dynamikę (sil-
nik typu turbodiesel ma moc 140 KM),
bezpieczeństwo (6 poduszek powietrz-
nych) i specjalistyczne wyposażenie.

Święto w Porąbce
Uszewskiej

Z udziałem parlamentarzystów i
przedstawicieli władz samorządowych
odbywały się uroczystości 120-lecia OSP
Porąbka Uszewska. Strażacy najpierw
podziękowali Bogu za opiekę, potem
odebrali odznaczenia i nagrody za do-
tychczasową pracę, żeby na koniec do-
brze się zabawić.

Do OSP Porąbka Uszewska należy
dziś 76 osób, wśród których jest sześciu
strażaków-seniorów. W skład jednostki
wchodzą dwie drużyny młodzieżowe
męskie oraz jedna drużyna młodzieżo-
wa damska. Należą do nich osoby, które
nie ukończyły jeszcze 18 roku życia.

Sześćdziesiąt
lat szkoły

Kilkaset osób wzięło udział w uroczy-
stościach jubileuszu 60-lecia Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych w Łysej Górze. Jeden z absolwen-
tów wykorzystał okazję, by publicznie
zaproponować uhonorowanie założycie-
la szkoły prof. Franciszka Mleczki po-
święconą mu specjalną tablicą lub po-
mnikiem.

Spotkanie z udziałem uczniów, na-
uczycieli i absolwentów, a także zapro-
szonych gości, rozpoczęła msza święta
w kościele parafialnym. Potem w wy-
pełnionej do ostatniego miejsca sali
gimnastycznej był czas na wspomnienia
i gratulacje.

Plener
po latach

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w
trzydniowym plenerze malarsko-foto-

Lepsza obsługa
klientów

Sprawna i wygodna obsługa miesz-
kańców – taki jest efekt organizacyj-
nych zmian w Urzędzie Gminy Dębno.
Mieszkańcy mają do dyspozycji nowy
punkt obsługi mieszkańców, w którym
mogą uzyskać wszelkie interesujące ich
informacje. Koniec z bieganiem po pię-
trach i pokojach: w jednym miejscu moż-
na dowiedzieć się, gdzie i co można za-
łatwić.

Największa
inwestycja

Oddano do użytku kanalizację w Dęb-
nie i Porąbce Uszewskiej. W dotychcza-
sowej historii gminy to największa in-
westycja. Z jej efektów cieszą się miesz-
kańcy 520 gospodarstw, które zostały
przyłączone do sieci. W sumie w ciągu
półtora roku wybudowano 52 kilometry
sieci, postawiono 20 pompowni, a prace
niemal w połowie sfinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej kosztowały
ponad 5,5 mln zł.

Jubileusz
muzeum

Prezentacja malowanego na płótnie
„Drzewa genealogicznego Tarłów” była
kulminacyjnym momentem obchodów
jubileuszu 30-lecia Muzeum Zamkowe-
go w Dębnie. Trudno się temu dziwić,
bo drzewo genealogiczne malowane na
płótnie z pierwszej połowy XVIII wie-
ku jest jedyną tego typu prezentacją
rodu w kraju. Do muzeum trafiło jako
dar Adam Chomiczewskiego z Łodzi,
który w ten sposób spełnił wolę swojej
matki Emilii Chomiczewskiej. Imponu-
jące są już same wymiary obrazu, który
ma 3,2 m na ponad 2 m. Znajduje się na
nim ponad 100 osób!

Auto dla policji
Więcej zmotoryzowanych patroli i

skuteczniejsze interwencje – takich
efektów spodziewają się samorządowe
władze Gminy Dębno po swoim prezen-
cie dla policji. Z gminnej kasy sfinanso-

RANKING 2008
 Najwa¿niejsze wydarzenia minionego roku w gminie – zestawienie subiektywne
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domu samopoczucie kobiety jeszcze się
pogorszyło. Pojawiła się senność, wzmo-
gły się bóle głowy i wymioty, wystąpiła
wysypka. Lekarze ze szpitalnego od-
działu ratunkowego w Brzesku, gdzie
przywieziono pacjentkę, skontaktowali
się z Kliniką Chorób Zakaźnych w Kra-
kowie dokąd zawieziono chorą.

Poinformowany o sprawie sanepid
niezwłocznie powiadomił rodziców
przedszkolaków oraz wszystkie inne
osoby, które poprzez kontakt z chorą
mogły ulec zarażeniu, a także lekarzy
rodzinnych tych osób. Wobec wszystkich
zastosowano standardowe w takich sy-
tuacjach leczenie polegające na podaniu
odpowiedniego antybiotyku.

Zabieg okazał się skuteczny. Po upły-
wie 14 dni czyli maksymalnego okresu,
w którym może rozwinąć się choroba,
nie stwierdzono żadnego przypadku za-
chorowania. Po Nowym Roku dzieci bez
obaw mogły wrócić do przedszkola.
Wbrew powtarzanym przez część rodzi-
ców informacjom w budynku nie było
już żadnego zagrożenia przeniesienia
na dzieci chorobotwórczych bakterii. W
temperaturze poniżej 35 stopni Celsju-
sza giną one w ciągu godziny. W budyn-
ku przedszkola w okresie przerwy świą-
tecznej temperatura wynosiła 11 stop-
ni Celsjusza. Dezynfekcja budynku, o
którą pytali rodzice, nie ma w obiekcie
przedszkola żadnego sensu także z tego
powodu, że lampy bakteriobójcze dzia-
łają skutecznie jedynie na odległość 2
metrów i wymagają pomieszczenia wy-

W nerwowej atmosferze wita-
li Nowy Rok rodzice dzieci
uczêszczaj¹cych do przedszko-
la w Maszkienicach. Powód?
Podejrzenie inwazyjnej choro-
by meningokokowej u pracu-
j¹cej w przedszkolu sta¿ystki
i obawa przed zara¿eniem
chorob¹ dzieci. W styczniu
wszelkie obawy definitywnie
rozwia³ powiatowy inspektor
sanitarny : - Nie ma ¿adnego
zagro¿enia – zapewnia³ Da-
riusz Krajcan, dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej podczas
spotkania z rodzicami.

Ofiarą choroby padła młoda kobieta
odbywająca staż w przedszkolu w Masz-
kienicach skierowana tu przez Powia-
towy Urząd Pracy w Brzesku. Zgodnie
z wymaganiami przedłożyła wszelkie
ważne badania lekarskie świadczące o
jej dobrym stanie zdrowia. 28 grudnia
czyli w kilka dni po rozpoczęciu świą-
tecznej przerwy we znaki dały się jej
bóle głowy, gorączka oraz wymioty. Le-
karz dyżurujący w ramach całodobowej
opieki medycznej zidentyfikował obja-
wy jako infekcję grypopodobną i przepi-
sał odpowiednie leki. Po powrocie do

ale dla tego jednego chorego. Nie stano-
wi niebezpieczeñstwa dla rodziny i otocze-
nia. W przypadku wyj¹tkowo inwazyjnej
bakterii inspekcja podejmuje kroki ku temu
by zabezpieczyæ otoczenie chorego i uchro-
niæ je przed zaka¿eniem.

- Rodzice mog¹ te¿ sami pomóc swoim dzie-
ciom ucz¹c je podstawowych zasad bezpie-
czeñstwa…

- Dzieci powinny wiedzieæ, ¿e nie pijemy z
jednej szklanki, nie dajemy gryza, nie kasz-
lemy sobie w twarz ani nie kichamy, a
tak¿e - to dotyczy ju¿ starszych osób - nie
palimy jednego papierosa. Wszystko to po
to, by nie rozsiewaæ bakterii. Te podsta-
wowe œrodki bezpieczeñstwa absolutnie
zabezpieczaj¹ przed chorob¹.

- Dotyczy to dzieci nie tylko w gminie czy
w powiecie, ale i w ca³ym kraju. Pañstwo-
wa Inspekcja Sanitarna rekomenduje
szczepienie przeciwko meningokokom i
penumokokom.

- Na has³o „sepsa” wiekszoœc z nas wpada
w panikê. S³usznie?

- Sepsa nie jest chorob¹, jest powik³a-
niem  ró¿nych infekcji bakteryjnych, wiru-
sowych, grzybiczych, pierwotniakowych…
W zwi¹zku z tym ka¿da bakteria bytuj¹ca
w organizmie ludzkim mo¿e spowodowaæ
stan septyczny czyli sepsê b¹dŸ wed³ug
innego nazewnictwa posocznicê. Samo
zjawisko sepsy ani nie jest zjawiskiem
nowym ani skrajnie niebezpiecznym. Ow-
szem, stan septyczny jest niebezpieczny,

- Rodzice dzieci z przedszkola w Masz-
kienicach maj¹ siê czego baæ?

- Nie ma powodu do obaw. Dzieci w jaki-
kolwiek sposób zagro¿one zosta³y objê-
te profilaktyka i nic im nie grozi. Mamy
wszelkie powody przypuszczaæ, ¿e ta
choroba by³a jednostkowym incydental-
nym zachorowaniem.

- Mo¿na coœ zrobiæ, by w razie podobnego
przypadku dzieci by³y bezpieczne?

- Jak najbardziej. Jak w ka¿dym przy-
padku choroby zakaŸnej mo¿na dzieci za-
szczepiæ w kierunku inwazyjnej choroby
meningokokowej jak i przeciwko pneu-
mokokom.

- I nie dotyczy to tylko dzieci z Maszkie-
nic…

łożonego odpowiednimi materiałami. Są
natomiast zupełnie nieprzydatne w
przypadku bakterii mających swoje sie-
dlisko w drewnianych meblach.

Obok ulotek informacyjnych dotyczą-
cych meningokoków i pneumokoków
rodzice dowiedzieli się także jak zapo-
biegać ewentualnym chorobom w przy-
szłości. Obok szczepienia, którego sku-
teczność może sięgnąć nawet 90 pro-
cent, trzeba pamiętać przede wszyst-
kim o przestrzeganiu zasad higieny.
Dzieci absolutnie powinny wyzbyć się
nawyku wzajemnego całowania się przy
powitaniu, picia z jednego naczynia czy
jedzenia tych samych rzeczy. W przy-
padku kaszlu powinny zakrywać usta i
odwracać głowę, by nie przenosić zaraz-
ków na innych. Powszechne wśród dzie-
ci „dawanie gryza lub łyka” powoduje
przenoszenie wszelkich chorób od zwy-
kłego kataru po choroby groźne dla
życia człowieka.

Z uzyskanych przez nas informacji
wynika, że gmina raczej nie będzie re-
fundować kosztów profilaktycznego
szczepienia. – Samorząd nie może sobie
na to pozwolić ze względu na skalę
przedsięwzięcia. Trudno sobie przecież
wyobrazić, by tylko dzieci z jednego
przedszkola miały z tego skorzystać. –
tłumaczy Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dębno. Jednocześnie dodaje, że samo-
rząd będzie prowadził akcję edukacyjną
na temat metod zapobiegania zagroże-
niom chorobami.

(p)

Szybka akcja sanepidu zapobieg³a zagro¿eniu

Strach w przedszkolu

Rozmowa z Dariuszem Krajcanem, dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku

SEPSA NIE JEST CHOROB¥
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Oœmiu mieszkañców gminy Dêbno
zosta³o ukaranych przez S¹d Grodzki
w Brzesku kar¹ grzywny za brak
wiarygodnych dokumentów poœwiad-
czaj¹cych pozbywanie siê œcieków w
sposób legalny i zgodny z zasadami
ochrony œrodowiska.

Sąd wymierzył im kary w wysokości od
100 do 500 zł obarczając ich ponadto z re-
guły znacznie wyższymi karami postępo-
wania sądowego. Ukarani nie byli albo
włączeni do sieci kanalizacyjnej mimo po-
siadania technicznych możliwości albo nie
mieli umowy z firmą zajmują się odbio-
rem i wywozem ścieków do oczyszczalni.

Samorządowi pracownicy zwracali każ-
demu z tych mieszkańców uwagę na ko-

Sprostowanie
W poprzednim numerze w relacji po-

święconej „Spotkaniu przy herbacie” na
Zamku w Dębnie podaliśmy, że Wojciech
Sukiennik – jeden z uczestników poetyc-
ko-plastycznej prezentacji jest uczniem
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących. Faktycznie jest on uczniem
III klasy Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Brzesku.

W tekście „Sponsor na ochotnika”
zmieniliśmy imię członkowi zarządu klu-
bu Orzeł Dębno. Faktycznie jest nim
Krzysztof Gurgul, a nie Tadeusz Gurgul.
Przy okazji informujemy, że klubowi w
realizacji inwestycji pomogła Firma Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowa „Format”
S.C. K.Chamioło W.Bojdo.

Za pomyłki przepraszamy.
Redakcja

Nowe pomys³y na
zagospodarowanie terenu

Studium
do zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Dębno zostanie zmienione –
postanowili radni. Zasadniczy powód
to konieczność umożliwienia miesz-
kańcom budowy domów na terenach,
które w dotychczasowym studium
przeznaczono na inne cele.

Dokument regulujący kwestie dotyczące
zagospodarowania przestrzennego pochodzi
z 2001 roku. Od tamtej pory preferencje i
poglądy mieszkańców na temat wykorzy-
stania części terenów uległy zmianie. Poja-
wiło się sporo sugestii dotyczących zagospo-
darowania terenów, które samorząd posta-
nowił uwzględnić. W grę wchodzi m.in. wy-
znaczenie nowych terenów pod działalność
usługową i produkcyjną oraz pod zabudowę
mieszkaniową.

Szczególne zainteresowanie budzi ta
ostatnia sprawa. Mieszkańcy domagają się
odblokowania możliwości budowy domów
tam, gdzie stare studium tego zakazuje.
Jednym z ważnych argumentów przema-
wiających za tym ma być fakt, że zakaz
wprowadzono mimo że już wcześniej znaj-
dowało się tam sporo zabudowań.

Samorządowe władze do wniosku miesz-
kańców podeszły przychylnie. - Uznaliśmy,
że ich stanowisko jest racjonalne i warto je
wziąć pod uwagę – tłumaczy Grzegorz
Brach, wójt Gminy Dębno.

Prace nad zmianą rozpoczną się w tym
roku i potrwają kilka miesięcy.

(p)

nieczność rozwiązania problemu i odpro-
wadzania ścieków zgodnie z obowiązują-
cym prawem. Po tym jak wielokrotne
monity w sprawie pozostały bez echa,
musieli powiadomić o sprawie policję.
Wskutek wszczętego przez funkcjonariu-
szy postępowania sprawy trafiły do Sądu
Grodzkiego.

Podobny los czeka osoby, które lekceważą
przepisy o utrzymaniu porządku w gminie.
Zakładają one m.in. pozbywanie się odpa-
dów komunalnych w sposób zgodny z obo-
wiązującymi na terenie gminy zasadami.
Oznacza to konieczność posiadania ważnych
umów z firmami zajmującymi się wywozem
śmieci. W razie ich braku trzeba się liczyć z
karami, ponieważ w takiej sytuacji zachodzi
prawdopodobieństwo pozbywania się śmieci
„na dziko”.

(p)

Kary za ³amanie prawa

Grzywna za œcieki

rodziców i dziadków jak należy pozbywać
się śmieci w domach i gospodarstwie.

Do tego dochodzą pasjonujące zajęcia ar-
tystyczne. Dzieciom niezwykle podobała się
wizyta rzeźbiarza Antoniego Osmędy, któ-
ry w przedszkolu zorganizował wystawę
swoich prac. Natomiast Dorota Bodzioch z
grupą dzieci 5-cio letnich przygotowała Ja-
sełka, które nasze pociechy zaprezentowa-
ły w Domu Pomocy Społecznej w Porąbce
Uszewskiej. Przy okazji złożyły pensjona-
riuszom życzenia i wręczyły wykonane wła-
snoręcznie upominki świąteczne. Czyż może
być piękniejszy prezent?

Już od najmłodszych lat dzieci z przed-
szkola w Porąbce są również włączane w
działania charytatywne. W akcji „Podziel się
radością”, dzięki przychylności rodziców,
zostało zebranych wiele darów - żywność,
środki czystości, oraz zabawki, książki, ar-
tykuły papiernicze. Tymi darami przedszko-
laki z Porąbki Uszewskiej podzieliły się z
wychowankami domu dziecka w Tarnowie
oraz z dziećmi z Ukrainy.

W najbliższych tygodniach również nie
zabraknie interesujących przedsięwzięć.
Będzie wyjazd do teatru do Tarnowa oraz
niezwykły „Bal Księżniczek”, podczas któ-
rego dzieci będą ustanawiać rekord w liczbie
księżniczek uczestniczących w zabawie.

Przedszkole w Por¹bce Uszewskiej
kierowane przez Lidiê Szczecinê  ma
siê czym pochwaliæ. Oryginalne i
ciekawe zajêcia pozwalaj¹ dzieciom
szybko zdobywaæ nowe umiejêtnoœci i
stawiaæ czo³a coraz trudniejszym
wyzwaniom.

Władze gminy Dębno zdecydowały się w
tym roku uruchomić trzeci oddział w przed-
szkolu w Porąbce. Teraz uczęszcza do nie-
go 56 dzieci, a najważniejszy jest fakt, iż
dzięki  rozmowom z rodzicami wszystkie
dzieci z rocznika 2003, a więc dzieci w wie-
ku 5 lat, chodzą do przedszkola i mają moż-
liwość lepszego przygotowania się do pod-
jęcia nauki w szkole.

W Porąbce Uszewskiej nauczyciele kładą
nacisk na wychowanie regionalne i patrio-
tyczne. Służą temu, na przykład, spotkania
z naszymi dębińskimi kombatantami, czy
lekcje patriotycznego śpiewania. Z kolei na-
uczycielka Elżbieta Batko opracowała pro-
gram „Przyjaciel natury”, w ramach które-
go dzieci poznają otaczającą przyrodę i uczą
się nią dbać. Zajęcia urozmaicają spotkania
z leśnikami i przyrodnikami. W salach przed-
szkolnych prowadzona jest segregacja od-
padów. Pewnie niedługo to dzieci będą uczyć

Wzorowe przedszkole

Ustanowi¹
nietypowy rekord
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Koniec pó³rocza to dobra okazja, by podsumowaæ pracê
uczniów szkó³ z naszej gminy. Na ³amach „¯ycia”
prezentujemy najlepszych z nich. Wyboru i uzasadnienia
dokona³y szko³y. Pod uwagê brano uczniów szkó³
podstawowych z klas IV-VI oraz gimnazjalistów.

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
w Dêbnie

Maria Dudek, klasa VI
Osiąga celujące wyniki w nauce,

średnia 5,4. Reprezentowała szkołę w
etapie rejonowym Konkursu Matema-
tyczno-Przyrodniczego. Interesuje się
sportem, lubi taniec, czego wynikiem
jest zajęcie wspólnie z koleżankami
czwartego miejsca w Małopolskich
I g r z y s k a c h  M ł o d z i e ż y  S z k o l n e j
„Rytm Muzyka Taniec” Grup Tanecz-
nych Cheerleaders. Jest wicemistrzy-
nią Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Szachach.

Mi³osz Ryba, klasa VI
Osiąga celujące wyniki w nauce-

średnia 5,5. Reprezentował szkołę w
etapie rejonowym Konkursu Matema-
tyczno-Przyrodniczego oraz w Kon-
kursie Biblijnym. Interesuje się infor-
matyką, językiem angielskim i spor-
tem.

Szko³a Podstawowa
w NiedŸiwedzy

Patryk Dubiel, klasa V
Interesuje się literaturą i sportem.

Zajął I miejsce w Gminnym Konkursie
Fotograficznym.

Magdalena Hebda
Przewodnicząca Szkoły Podstawowej

w Niedźwiedzy. Interesuje się tańcem i
sportem, lubi czytać książki przygodo-
we. Jej ulubionym przedmiotem jest ję-
zyk polski.

Szko³a Podstawowa
w Jaworsku

Bart³omiej Mleczko, klasa IV
Osiąga wysokie wyniki w nauce,

przewidywana średnia za I okres 5,0.
Wyróżnił się wiedzą historyczną zdo-
bywając tytuł laureata V miejsca w
ogólnopolskim konkursie MULTI-
TEST 2008.

Rados³aw Osak, klasa IV
Osiąga  bardzo wysokie wyniki w na-

uce, przewidywana średnia za I okres
wynosi 5,0. Zdobył maksymalną liczbę
punktów i zajął I miejsce uzyskując
tytuł laureata w ogólnopolskim konkur-
sie historycznym MULTITEST 2008.

Krystian Mielec, klasa V
Jest systematyczny w działaniu, pra-

cowity i obowiązkowy. Dzięki temu

osiąga wysokie wyniki w nauce, a prze-
widywana średnia za I okres  to 5,0.

Zespó³ Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej

Monika Szafrañska, klasa VI
Wrażliwa na piękno, uwielbiająca

przedmioty humanistyczne. Nastolatka
promująca serdeczne relacje między-
ludzkie, podkreślająca ogromne znacze-
nie ciepła domowego ogniska. Indywi-
dualistka prezentująca oryginalny spo-
sób widzenia rzeczywistości. Pasjonat-
ka literatury szczególnie fantastyczno-
obyczajowej. Osiąga bardzo dobre i ce-
lujące wyniki w nauce. W bieżącym roku
szkolnym Monika brała udział w Mało-
polskim Konkursie Humanistycznym.

Patrycja Gurgul, klasa VIb
Uczennica wszechstronnie uzdolnio-

na, o czym świadczy jej udział i osią-

Bart³omiej MleczkoNatalia Nowak Rados³aw OsakBarbara Wojnicka Kamil Wojnicki

Maria Dudek
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gane wyniki w konkursach i zawodach
sportowych takich jak: rejonowy kon-
kurs historyczny „Polska Jagiello-
nów”,- Małopolski Konkurs Humani-
styczny dla Szkół Podstawowych.
Wspólnie z drużyna szkolną zajęła I
miejsce w Gminnych i Powiatowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pił-
ce Siatkowej. Od 5 lat tańczy w Zespo-
le Tańca Ludowego „Łoniowiacy” Cha-
rakteryzuje się także dużą kulturą
osobistą i wielkim zaangażowaniem w
życie klasy i szkoły.

Dominika Dudek
Uczennica aktywna, oczytana, osią-

gająca wysokie wyniki w nauce. Zakwa-
lifikowała się do etapu rejonowego Ma-
łopolskiego Konkursu Humanistyczne-
go. Jest także uzdolniona muzycznie.

Alicja Dru¿kowska
Osiąga wysokie wyniki w nauce, ma

liczne zainteresowania, jest zawsze

chętna do pomocy w nauce słabszym
uczniom. Zakwalifikowała się do etapu
rejonowego Małopolskiego Konkursu
Fizyki i Astronomii.

Zespó³ Szkó³
w Sufczynie

Natalia Nowak, klasa VI
Osiąga wysokie wyniki w nauce, jest

systematyczna i ambitna, szczególne
sukcesy odnosi w przedmiotach ści-
słych. Zajęła I miejsce na etapie szkol-
nym w Małopolskim Konkursie Mate-
matyczno – Przyrodniczym i III miej-
sce w Szkolnym Konkursie „Żywienie,
a zdrowie”.

Natalia czynnie angażuje się również
w pracę zespołu redakcyjnego gazetki
„Szkolne Tempo”.

Barbara Wojnicka, klasa II
gimnazjum

Jest wzorową uczennicą. Osiąga ce-
lujące wyniki nauczania. Reprezentu-
ję szkołę w wielu konkursach przed-
miotowych na szczeblu gminnym, po-
wiatowym. Obecnie przygotowuje się
do etapu rejonowego konkursu Biblij-
nego i Matematycznego. Bierze tak-
że udział w inscenizacjach i spekta-
klach, przygotowywanych z okazji
ważnych, rocznicowych wydarzeń.

£ukasz Wojnicki, klasa III
gimnazjum

Uczeń osiąga celujące wyniki w na-
uce, reprezentuje szkołę w licznych
konkursach przedmiotowych na eta-
pie rejonowym oraz konkursach hu-

manistycznych i zawodach sporto-
wych. Angażuje się w życie szkoły.

Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej

Paulina Faron, klasa VI
Wzorowa uczennica, corocznie osią-

ga bardzo dobre i celujące wyniki w
nauce, bierze udział w licznych kon-
kursach, turniejach wiedzy i zawo-
dach sportowych (piłka nożna, siat-
kówka); zajęła I miejsce w szkolnym
etapie Małopolskiego Konkursu Hu-
manistycznego; aktywnie pracuje w
Samorządzie Uczniowskim.

Aleksandra Piechnik, klasa VI
Wzorowa uczennica, systematycznie

osiąga bardzo dobre i celujące wyniki
w nauce, bierze udział w różnych kon-
kursach i zawodach sportowych (piłka
nożna i ręczna, siatkówka, koszyków-
ka); zajęła wraz z zespołem II miejsce
w powiatowych Mistrzostwach Powia-
tu Brzeskiego Szkolnych Zespołów
Tanecznych „Cheerleaders”

Kinga Hepner, klasa IIIa
gimnazjum

Wzorowa uczennica, osiąga bardzo
dobre i celujące wyniki w nauce; za-
kwalifikowała się do rejonowego eta-
pu Małopolskiego Konkursu Matema-
tycznego Małopolskiego Konkursu
Wiem Więcej oraz Ogólnopolskiego
Konkursu  „Liga  Ortograf i czna” ;
otrzymała wyróżnienie w Gminnym
Konkursie Fotograficznym; aktywnie
pracuje w Samorządzie uczniowskim

Aleksandra Piechnik Dubiel Patr yk Hebda MagdalenaKinga HepnerPaulina Faron

Mi³osz Ryba Alicja Dru¿kowskaDominika DudekMonika Szafrañska Patrycja Gurgul
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lejnym, logicznym krokiem w szybko
rozwijającej się karierze siatkarskiej
wydawały się występy w reprezentacji
kraju, nastąpił nieoczekiwany zwrot...

Lekarz pod wra¿eniem
Latem 2006 roku w trakcie ligowej

przerwy wyjechała na rutynowe dla wy-
czynowych sportowców badania wydol-
nościowe do Poznania. Tak się złożyło,
że prowadzący je lekarz miał pod swoją
opieką kadrę narodową żeglarzy. Gdy
zobaczył wyniki Jolanty zaproponował:
„Nie chciałabyś pobawić się w żeglar-
stwo?”.

Pomysł na pierwszy rzut oka wyda-
wał się cokolwiek egzotyczny. Na połu-
dniu Polski żeglarzy raczej nie ma zbyt
wielu. Jolanta nie była pod tym wzglę-
dem wyjątkiem i do rozpoczęcia nowego
rozdziału w sportowej karierze raczej
się nie paliła. Nalegał. – Jest zgrupowa-
nie na Mazurach, przyjedziesz, spróbu-
jesz, zobaczysz… Jak nie będzie odpo-
wiadało, to nic nie stracisz – przekony-
wał. Niedługo potem siedziała już w

Mistrzyni z £ysej Góry
Początki wcale tego nie zapowiadały.

Wprawdzie, jak zapewnia Tomasz Gur-
gul, który znał Jolantę jako nauczyciel
pracujący w Zespole Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących w Łysej Gó-
rze ona zawsze zdradzała sportowe ta-
lenty i wyrastała ponad przeciętność, to
jednak żeglarza jakoś nikt w niej nie
widział.

Talent siatkarski
Wysoka dziewczyna niemal stworzo-

na była do koszykówki lub siatkówki.
Nauczyciele dostrzegli to od razu na niej
opierając szkolne zespoły siatkarskie.
Z niezłym skutkiem. Wyszkolenie oka-
zało się na tyle solidne, że siatkarką z
Łysej Góry szybko zainteresowały się
okoliczne kluby. Pierwszych ligowych
doświadczeń nabierała w rywalizującym
w III lidzie Gryfie Brzesko. Tu podpa-
trzyli ją trenerzy z Nowego Sącza i tak
trafiła do II ligi. Potem były jeszcze wy-
stępy w drużynie z Gorlic, by ostatecz-
nie znaleźć się w szeregach pierwszoli-
gowego zespołu Wisły Kraków. Gdy ko-

Jolanta Ogar z £ysej Góry dostarcza jednego z najbardziej spektakularnych przyk³adów na
zawrotn¹ karierê sportow¹. Jeszcze niedawno nikomu nie œni³o siê o jej sukcesach, a dzisiaj
przyje¿d¿a w rodzinne strony jako jedna z najlepszych zawodniczek w ¿eglarskiej klasie 470
i jeden z najpowa¿niejszych kandydatów do reprezentowania kraju na olimpiadzie w Londy-
nie w 2012 roku.
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łódce w Mrągowie. – Nie miałam naj-
mniejszego pojęcia, o co w tym chodzi.
Skąd wieje, dokąd płyniemy i jak tym
się w ogóle steruje – wspomina.

Z³oty debiut
Warunki fizyczne zadecydowały, że

przypisano ją do klasy 470. Wyposażo-
na w trzy żagle łódka wymaga krzepy.
Jola balastowała, partnerka wzięła się
za stery. Robota była żmudna, ciężka i
piekielnie intensywna. Włączenie za-
łogi do kadry narodowej zapewniające
profesjonalne szkolenie, sprzęt i moż-
liwości walki o najwyższe cele gwaran-

Jolanta Ogar wraz z ze swoj¹ par tnerk¹ i trenerem by³a go-
œciem specjalnym sesji Rady Gminy w Dêbnie. Samorz¹-
dowcy przyjêli spor towców z Gdyni bardzo ciep³o. - Jest mi
niezmiernie mi³o, ¿e mo¿emy goœciæ u siebie najlepszych
¿eglarzy w kraju. W œlad za dzisiejszymi ¿yczeniami dalszych
sukcesów oraz skromnym upominkiem byæ mo¿e pójdzie
jakaœ forma sponsoringu – mówi³ Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dêbno. Goœcie – obok Jolanty Ogar i jej par tnerki
Mar ty Petrasz oraz trenera Adama Petrasza - odwzajemnili
siê pami¹tkowymi zdjêciami z dekoracji wraz z podopisami
oraz specjalnymi podziêkowaniami.
Informacje o sukcesach krajanki dotar³a do Gminy Dêbno
dziêki Adamowi Petraszowi, któr y powiadomi³ o tym samo-
rz¹dowe w³adze.
¯eglarska mistrzyni z gmin¹ Dêbno w dalszym ci¹gu utrzy-
muje œcis³e kontakty systematycznie odwiedzaj¹c najbli¿sz¹
rodzinê.

ka, ale udało się. W debiucie sięgnęła
po złoto, mimo że jeszcze kilka tygo-
dni wcześniej nie miała żadnego poję-
cia o pływaniu. Potem było już znacz-
nie łatwiej, a kolejne trofea nie były
już dla nikogo niespodzianką. Zdoby-
wanymi rok w rok tytułami mistrzyń
kraju Jola wraz ze swoją partnerką
zapracowały na przypisywane im dzi-
siaj miano faworytek.

£upinka na oceanie
Z siatkówką rozstała się na dobre i

nie żałuje. Popularność siatkarek acz-
kolwiek miła, nie jest najważniejsza.

towało tylko Mistrzostwo Polski na za-
planowanych za kilka miesięcy zawo-
dach. Jolanta wie, że to brzmi jak baj-

Zdecydowanie przedkłada nad nią zma-
gania z żywiołem, niepowtarzalne i fa-
scynujące. Ośmiometrowa fala na oce-
anie podczas zgrupowania w Portugalii
zapada w pamięć na całe życie. – Przez
pierwszy kwadrans nogi miałam jak z
waty. Sunie na nas fala wielka jak dom,
a nasza łódka jak łupinka… - wspomi-
na. Wtedy skończyło się na strachu, ale
czasem można oberwać. Zwykle kończy
się na siniakach i nieplanowanych ką-
pielach w morzu. Poważne wypadki to
rzadkość.

Fale ca³ego œwiata
Ciężka harówka obowiązuje za to na

co dzień. W 2007 roku Jolanta Ogar spę-
dziła 280 dni poza krajem na zawodach
i zgrupowaniach. W różnych miejscach,
bo żeglarze jeżdżą tam, gdzie można
pływać. W Polsce najlepiej jest w Puc-
ku, ale poza sezonem trzeba szukać in-
nych akwenów. W Europie upodobali
sobie szczególnie Hiszpanię i Portuga-
lię, ale gdy i tam pogarszają się warunki
to trzeba szukać zdecydowanie dalej,
na przykład, w Australii. Czasu wolne-
go prawie nie ma. Jak w ciągu dwóch
lub trzech tygodni pobytu znajdą się
dwa lub trzy dni, to dobrze. Jest oka-

zja, by poza spienionymi falami zobaczyć
coś jeszcze i odetchnąć, bo na trenin-
gach nikt się nie oszczędza. „Orzemy
wodę” – tak to się nazywa w żeglar-
skim żargonie.

Rywalizacja i przyjaŸñ
Atmosfera w grupie to kolejny argu-

ment przemawiający za żeglarstwem.
Na wodzie nie ma litości. Wygrywa lep-
szy, a walka prowadzona jest na całego.
Na lądzie luz, przyjaźń, wspólna zaba-
wa... Nawiązane podczas zawodów kon-
takty podtrzymuje się także w życiu
prywatnym. Znajomych przybywa z za-

wodów na zawody. – Mam koleżanki w
Korei, w Chinach, Portugalii czy Hisz-
panii – wylicza. Ale najwięcej czasu spę-
dza ze swoją partnerką z łódki. Od kil-
ku miesięcy jest nią Marta Petrasz. Z
niedawną swoją konkurentką tworzą
dziś dobrze rozumiejący się duet, w któ-
rym Jola to podwładna. Marta jako ster-
nik musi pełnić na pokładzie rolę szefa,
ale nie ma mowy o żeglarskiej dyktatu-
rze. Na łódce są sobie potrzebne i decy-
zje często ze sobą konsultują. Z dobrym
skutkiem. Obok sukcesów w kraju mają
też coraz lepsze wyniki na arenie mię-
dzynarodowej. Podczas niedawnych Mi-
strzostw Świata w Korei zajęły siódme
miejsce.

Mistrzyni Polski z Łysej Góry wie, że
z żeglarstwa rodziny się nie utrzyma.
Na razie jej nie ma, to nie zaprząta so-
bie tym głowy. Na życie młodej dziew-
czyny wystarcza stypendium z Polskie-
go Związku Żeglarskiego, a o nic innego
nie musi się martwić. Zgrupowania,
przeloty, sprzęt są na głowie działaczy.
Ona ma tylko trenować, dbać o zdrowie
i kondycję. W tym roku to szczególnie
ważne, bo rozpoczyna się operacja Lon-
dyn 2012. – Wierzę, że pojedziemy tam
na olimpiadę…

(p)
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Sto dziesiêæ prac nades³ano
na III Gminny Konkurs Foto-
graficzny „W ¿ó³tych p³omie-
niach liœci” zorganizowany
przez Dêbiñskie Centrum
Kultury i Zespó³ Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej. W kategorii szkó³
podstawowych zwyciê¿y³
Patryk Dubiel z SP w Nie-
dŸwiedzy, a wœród gimnazja-
listów najlepsza by³a Beata
Borowiec z Zespo³u Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej.

W tym roku na konkurs nadesłano re-
kordową liczbę prac. Zgodnie z regulami-
nem konkursu na fotografiach prezento-
wano przyrodę i architekturę Gminy Dęb-
no w jesiennej szacie. Poziom był na tyle
wyrównany, że komisja oceniająca miała
nie lada problem, by wskazać zdjęcia naj-
lepsze.

Szczególnie dobrze w fotograficznych
zmaganiach wypadli przedstawiciele ZS w
Woli Dębińskiej, którzy wśród gimnazja-
listów zdobyli trzy pierwsze nagrody oraz
dwa wyróżnienia. W kategorii szkół pod-
stawowych podobnej dominacji nie było.
W pierwszej trójce obok zwycięzcy z Nie-
dźwiedzy znaleźli się także uczniowie re-
prezentujący szkoły w Porąbce Uszew-
skiej i Jaworsku.

(g)

Nades³ano grubo ponad 100 prac

FOTOGRAFICZNA
RYWALIZACJA

szko³a podstawowa
I miejsce - Patryk Dubiel - „Jesienny dy-
wan” - SP NiedŸwiedza,
II miejsce - Justyna Koloch - „Winogrono
mojej babci” - SP Por¹bka Uszewska,
III miejsce - Natalia Smoleñ - „Leœna ro-
dzinka” - SP Jaworsko.
Wyró¿nienia:
Marcelina Zawierucha - „Listopadowa
zaduma” - SP Maszkienice,
Damian Oszczypa³a - „W z³otych barwach
jesieni” - SP Wola Dêbiñska,
Szymon Gurgul - „Drzewo oœmiornica” -
SP Dêbno.

gimnazjum
I miejsce - Beata Borowiec – „Przez liœcie”,
II miejsce - Kamil Migda³ - „Babie lato”,
III miejsce - Lidia Mazur - „Leœne cygaro”.
Wszyscy laureaci s¹ uczniami ZS w Woli
Dêbiñskiej.
Wyró¿nienia otrzymali:
Klaudia Ptasiñska - „Jesienna radoœæ” -
ZS w Sufczynie,
Kinga Hepner - „Droga do piêkna” - ZS
w Woli Dêbiñskiej,
Gabriela Sacha - „Brzozowy zak¹tek” -
ZS w Woli Dêbiñskiej.

Wyniki

Zdrowa akcja
„Zdrowy uczeń – zdrowy rodzic”

to długofalowa akcja powdzona
przez Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół im. Ks. Prałata Płk. T. Dłuba-
cza  „Memoria et Bonum”.

Rozpoczęto ją w grudniu ubiegłego
roku warsztatami z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej dla
uczniów klas gimnazjalnych. Szkolenie
oraz warsztaty przeprowadzili ratow-
nicy medyczni: Zbigniew Słota i Krzysz-
tof Cira. Uczyli udzielania pomocy po-
szkodowanemu w przypadku złamania,
zwichnięcia, przy omdleniach, utracie
przytomności, w czasie wypadku samo-
chodowego. Były też  ćwiczenia na fan-
tomach. Wszyscy uczniowie na zakoń-
czenie otrzymali zaświadczenia ukoń-
czenia szkolenia.

Na styczeń br. zaplanowano prelek-
cje na temat żywienia, które przepro-
wadzi dietetyczka Halina Skura. W pre-
lekcji będą uczestniczyć uczniowie oraz
rodzice.

(s)

Z workiem pełnym prezentów odwiedził
uczniów Szkoły Podstawowej w Jaworsku
święty Mikołaj. Miał bardzo szeroki gest.
Nagradzał nie tylko tych najgrzeczniejszych,
ale wszystkich. Dzieci, którym towarzyszy-
li nie tylko nauczyciele, ale także rodzice,
przywołały gościa z otwartymi ramionami.
Za prezenty „odpłaciły” piosenkami, recy-
tacjami, a nawet tańcem. Specjalny okolicz-
nościowy układ choreograficzny zaprezen-
towała klasa III.

Taniec dla
œwiêtego Miko³aja
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duk, Wojciech Pomykacz, Michał Rabiasz,
Przemysław Stolarz, Mateusz Potępa,  Mi-
kołaj Chalcarz.

Konkurs składał się z części plastycznej,
testu i zajęć praktycznych. Prace plastycz-
ne najpiękniej wykonali A. Kubera, B. Bu-
gaj, M. Mucha. 12 trudnych pytań z zakresu
udzielania pierwszej pomocy najmniej  kło-
potu sprawiło Kornelii Wołek, która ten test
napisała najlepiej. Rewelacyjnym przygoto-
waniem popisali się wszyscy uczestnicy wła-
ściwie układając poszkodowanego w pozycji
bocznej i przeprowadzając „akcję przywra-
cania czynności życiowych”. Dzieci pamię-
tając prawie o wszystkich szczegółach sto-
sowały sztuczne oddychanie i masaż serca.
W ogólnej klasyfikacji najlepsza okazała się
Angelika Kubera - zajęła I miejsce, otrzy-
mując tytuł „Ratownika Roku”. Kolejne
miejsca zajęli: Kornelia Wołek, Małgorzata
Mucha, Bartłomiej Hajduk i Wojciech Po-
mykacz. W kategorii „pierwszaków” najlep-
sza była Aleksandra Mytnik.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwała Lucyna Mucha, a udzielanie pierw-
szej pomocy  oceniały: dyplomowana pielę-
gniarka Barbara Dziedzic i specjalnie prze-
szkolona nauczycielka Magdalena Hepner-
Widło.

Cieszymy się, że już od najmłodszych klas
szkoły podstawowej, dzieci nabywają tego
typu umiejętności. Nie wiemy przecież kie-
dy i gdzie mogą się one  przydać i czy my
sami nie będziemy potrzebować ich pomocy.
Ważną rzeczą jest też pokonanie strachu,
który  towarzyszy wszystkim przystępują-
cym do akcji reanimacyjnej.

(m)

Niezwyk³¹ wiedz¹ i umiejêt-
noœciami wykaza³y siê dzieci
z klas I-III  szko³y podstawo-
wej, które uczestniczy³y w
odbywaj¹cym siê w Zespole
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
szkolnym  konkursie na „Ra-
townika roku”.

Przygotowania do tych zmagań trwały od
ubiegłego roku szkolnego. Dzieci pod czuj-
nym okiem Lucyny Muchy i Magdaleny
Hepner-Widło uczyły się prawidłowych za-
chowań  w trudnych sytuacjach zagrażają-
cych życiu ludzkiemu. A że nie jest to spra-
wa łatwa, dzieci poświęciły na ćwiczenia wie-
le, wiele godzin, by m.in. nauczyć się wyko-
nywać masaż serca czy sztuczne oddycha-
nie. W sumie przeszkolonych zostało 57
uczniów.  Było to możliwe dzięki fundacji
Jurka Owsiaka, którego Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy podarowała szkole 5
fantomów oraz dużo innych materiałów dy-
daktycznych związanych z udzielaniem
pierwszej pomocy przedmedycznej.

W konkursie wzięli udział:
z klasy I: Aleksandra  Mytnik, Partycja

Mytnik, Krystian Borowiec, Karolina Haj-
duk, Dariusz Smoleń, Paweł Pałucki.

z klasy II: Krzysztof Bogusz, Bartłomiej
Bugaj, Klaudia Gadzina, Daniel Kos, Angeli-
ka  Kubera, Małgorzata Mucha.

z klasy III: Wioletta Chamioło, Mateusz
Kowalik, Kornelia Wołek, Bartłomiej Haj-

Szkolne
kolêdowanie

Aż 38 uczniów wzięło udział w szkolnym
Konkursie Pastorałek i Kolęd Bożonarodze-
niowych w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej
zorganizowanym przez Elżbietę Regę.
Uczniowie startowali w trzech kategoriach
wiekowych. W każdej z nich wyłoniono po
trzech laureatów, którzy wezmą udział w
Gminnym Konkursie Pastorałek i Kolęd
Bożonarodzeniowych, który odbędzie się w
Łysej Górze.

Wyniki konkursu
Szko³a podstawowa klasy I – III
I  miejsce – Izabela Morys
II  miejsce – Dariusz Smoleñ
III  miejsce – Klaudia So³tys
Szko³a podstawowa klasy IV – VI
I miejsce – Konrad Stypka i Adam Morys
II  miejsce – Marcin Sad³oñ
III  miejsce – Rados³aw Batko i Kamila
Gadzina
Gimnazjum
I  miejsce - Paulina Kubala
II  miejsce – Anna Greñ i Sylwia Pasek
III  miejsce – Aneta Pioruñska

Zmagania dzieci o tytu³ „Ratownika roku”

Potrafi¹ ocaliæ ¿ycie
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RANKING CZYTELNICZY

MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na
podstawie liczby wypożyczo-
nych książek
Ma³gorzata Dubiel (Nied¿wiedza)
Patryk Dubiel (Nied¿wiedza)
Zuzia Dubiel (Nied¿wiedza)
Danuta Korda (Brzesko)
Piotr Sumara (£oniowa)
Pawe³ Sumara (£oniowa)
Bernadeta Malec (£ysa Góra)
Justyna Bielecka (£oniowa)
Krzysztof Bielecki (£oniowa)
Stanis³aw Dudek (Nied¿wiedza)
Stanis³aw Sacha (Nied¿wiedza)
Zofia Gurgul (£oniowa)
Izabella Nadolnik (Por¹bka Uszewska)

SAGA O LUDZIACH LODU
(47 czêœci) M.Sandemo

P£EÆ MÓZGU
A.Moir, D.Jessel

DOM NAD ROZLEWISKIEM,
MI£OŒÆ NAD ROZLEWISKIEM,
POWROTY NAD ROZLEWISKIEM
M.Kaliciñska

TAM GDZIE SPADAJ¥ ANIO£Y
D.Terakowska

TEN OKRUTNY WIEK
B.Wo³oszañski

Alexandra Bielinda

Biała gardenia
Akcja powieści rozpoczyna się pod koniec II wojny świato-
wej w wiosce na granicy chińsko-rosyjskiej. Książka opisu-
je historię matki i córki, rozdzielonych wojenną zawieruchą.
W Harbinie, schronieniu dla rodzin, które uciekły z Rosji
po upadku caratu, Alina Kozłowa musi podjąć rozdziera-
jącą serce decyzję, dotyczącą życia lub śmierci swojego je-
dynego dziecka, córki Ani.
Biała gardenia to książka o zderzeniu kultur różnych kon-
tynentów. Jej bohaterów spotkamy zarówno w nocnych
klubach Szanghaju, jak i w surowej Rosji radzieckiej lat
sześćdziesiątych XX wieku, w najtrudniejszym okresie zim-
nej wojny, a także na samotnej wyspie Pacyfiku i w powo-
jennej Australii.

1Lista jest przygo-
towywana w
oparciu o dane
statystyczne z
bibliotek publicz-
nych znajduj¹cych
siê na terenie
Gminy Dêbno i
obejmuje okres
od 10 listopada
2008 r. do 10
stycznia 2009 r.
O kolejnoœci
decyduje liczba
wypo¿yczeñ.

2

3

4

5

Dorota Terakowska

Poczwarka
Największym marzeniem wielu kobiet jest urodzić dziecko; zdro-
wego i ślicznego bobaska. Pokornie znosi dziewięć miesięcy nudno-
ści, huśtawki nastrojów i utraty figury, bo ma nadzieję, że ta mała
istotka, wynagrodzi jej to jednym swoim uśmiechem. Jednak nie do
każdej kobiety los się uśmiecha. Co czuje matka, gdy lekarz mówi
do niej: „Pani dziecko ma zespół Downa”.
Zamiast łez szczęścia są łzy rozpaczy. Zamiast uśmiechu i wyrazu
miłości w oczach jest żal, złość, odraza. I tylko jedno pytanie, które
powraca i na które nie ma odpowiedzi: „Dlaczego ja?”.

Zyta Rudzka

Ślicznotka
doktora Josefa
Punktem wyjścia powieści jest histo-
ria dwunastoletniej dziewczynki
stojącej przed doktorem Mengele na
rampie w obozie koncentracyjnym

A u -
s c h w i t z .
Rozebra-
no ją. Jest
naga. Po-
zostało jej
tylko cia-
ło. I wła-
śnie  to
ciało nie-
s p o d z i e -
wanie  ją
ocala. Cia-
ło ,  które
d o p i e r o
z a c z y n a
rozkwitać,
budzić się

do kobiecości, do szczęścia. Ciało,
które już niebawem zostanie pod-
dane męczeńskiej próbie w czasie
zbrodniczych eksperymentów me-
dycznych. „Tajemnica ocalenia tej
dziewczynki staje się ważną częścią
historii, z którą chciałam się zmie-
rzyć, pisząc Ślicznotkę.... To powieść
o upokorzeniu, które potrafi zmie-
nić całe życie”.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie Pokłon Trzech Króli

W zamkowej „Kaplicy” znajduje się ob-
raz ze sceną „Pokłonu Trzech Króli”, któ-
ry pochodzi ze zbiorów Sanguszków. Jest
to niewielkich rozmiarów płótno (77,5 x 90
cm) nieznanego autora, który wzorował się
na wybitnym przedstawicielu szkoły we-
neckiej Bonifacio Venesiano. Scena ta przed-

stawiona jest na tle ciemnooliwkowej ścia-
ny z łukowatym przejściem ukazującym w
głębi wnętrze. Obok siedzącej Marii stoi Jó-
zef i spogląda w stronę przybyłych Mędr-
ców, którzy ustawieni są w ten sposób, że
najstarszy z nich zdjął już z głowy koronę i
przyklęknął przed Marią i Jezusem. Takie
ujęcie służy podkreśleniu pokory panujące-
go, który w małym Jezusie uznał władcę
potężniejszego od siebie. Między królami
zaznaczona jest różnica wieku. Drugi z nich
też zdjął nakrycie głowy i podaje Dzieciąt-
ku puszkę z kadzidłem, do której Jezus za-

Szóstego stycznia kościół katolic
ki obchodzi jedno z najważniej
szych świąt roku liturgicznego –

uroczystość Objawienia Pańskiego, zwa-
ne popularnie Świętem Trzech Króli. Opo-
wieść o mędrcach (magach) ze Wschodu
znamy z Ewangelii świętego Mateusza
(2,1-12), która nie podaje ich liczby a jedy-
nie wymienia trzy dary jakie złożyli Dzie-
ciątku: złoto, kadzidło i mirrę. Ojcowie Ko-
ścioła tłumaczyli symboliczne znaczenie
tych darów wiążąc je  m. in. z trojakim
rozumieniem roli i misji Dzieciątka Jezus.
Złoto jest darem dla władcy, symbolem kró-
lestwa, kadzidło przeznaczone jest dla Je-
zusa – Boga, mirra, której używa się w
czasie ceremonii pogrzebowych odpowia-
da jego ludzkiej naturze, to zapowiedź cze-
kającej go w przyszłości męki, pasji. Trzej
Magowie interpretowani są też jako re-
prezentanci trzech różnych okresów, eta-
pów w życiu człowieka, stąd zróżnicowa-
nie ich wieku. Ponieważ początkowo zna-
no jedynie trzy kontynenty: Europę , Azję
i Afrykę, w owych Mędrcach dopatrywano
się przedstawicieli tych obszarów. Dlate-
go też w malarstwie późnogotyckim i ba-
rokowym najmłodszy z nich przedstawia-
ny jest jako Murzyn. Scena „Pokłonu
Trzech Króli” należy do kanonu malarstwa
religijnego. W miarę upływu czasu stawa-
ła się ona coraz okazalsza. Stosunkowo
proste kompozycje artyści zaczęli przetwa-
rzać w bardziej rozbudowane sceny, np.:
dworskie, gdzie Królowie przybywają do
Betlejem w asyście licznych sług, gierm-
ków, dworzan, ubrani w bogate, odświęt-
ne szaty. Towarzyszą im konie lub wiel-
błądy, pojawiają się też pastuszkowie i róż-
ne zwierzęta. Bardzo często w scenach ma-
larskich Dzieciątko Jezus ukazywane jest
jako starsze, mogące już samodzielnie sie-
dzieć lub stać na kolanach Matki, czasem
też błogosławi przybyłych złożyć mu po-
kłon, odbiera od nich dary.

w 1976 roku uznana za najpopular-
niejszą przez czytelników Płomyka.
Mimo pokaźnego dorobku literackiego
spotkanie zdominowały wątki biogra-
ficzny. Nie dziwota, bo Natalia Rolle-
czek życiorys ma niepospolity. W dzie-
ciństwie poznała życie w sierocińcu spor-
tretowane później w „Drewnianym ró-
żańcu”, jednej z najpoczytniejszych
książek. II wojnę światową poznała jako
łąćzniczka walcząca z hitlerowcami w
szeregach AK. Przez długie lata przy-
jaźniła się z Karolem Wojtyłą, z któ-

Z przyjaciółką Karola Wojtyły pi-
sarką Natalią Rolleczek spotkali
się uczniowie Zespołu Szkół w Po-
rąbce Uszewskiej. Obok rozmów o
książkach było miejsce na wspo-
mnienia, którymi autorka licznych
i popularnych powieści dla dzieci i
młodzieży mogłaby obdzielić pew-
nie kilka osób.

Zaproszona przez Danutę Łazarz pi-
sarka ma w swoim dorobku m.in. powieść
„Kochana rodzinka i ja”, która została

rym później korespondowała jako ze
zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego.
Towarzyszyła mu także w najtrudniej-
szych momentach będąc na Placu św.
Piotra w Watykanie podczas zamachu.

Pisarka odkryła przed słuchaczami
swój sekret. Wyjawiła, że obecnie pisze
sztukę o przyjaźni Karola Wojtyły z Ju-
liuszem Kydryńskim i chciałaby, aby
spektakl na podstawie przygotowanego
przez nią scenariusza został wystawio-
ny na deskach tarnowskiego teatru.

(d)

Znajoma pisarka Karola Wojty³y

gląda wyrażając w ten sposób akceptację i
przez dotyk czyni gest przyjęcia daru. Trzeci
z Monarchów, ciemnoskóry młodzieniec w
okazałym nakryciu głowy  stoi obok nich i
czeka na swą kolej by złożyć hołd.

Imiona owych Mędrców: Kacper,
Melchior i Baltazar  pojawiły się dopie-

ro w IX wieku, jednak ich pochodzenie
nie jest do końca wyjaśnione. Znane są
głównie z legend i apokryfów.

Kult ich rozpowszechniony był w
Italii oraz Niemczech. Relikwie Trzech
Mędrców miała odnaleźć podczas piel-
grzymki do Ziemi Świętej cesarzowa
Helena. Umieszczono je w kościele w
Mediolanie skąd w 1164 roku przenie-
sione zostały do Kolonii, która stała
się głównym ośrodkiem kultu Trzech
Króli.

J.Januś
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ka” z Porąbki Uszewskiej. Dorobek
Victorii w meczach pierwszej rundy to
osiemnaście punktów. Złożyło się na
to pięć zwycięstw, trzy remisy oraz
pięć porażek. Wiele wskazuje na to,
że na wiosnę grający szkoleniowiec
Victorii Józef Migda (ostatecznie mimo
pogłosek o sprowadzeniu do Porąbki
Uszewskiej Krzysztofa Chlewskiego,
na stanowisku tym nie zaszła w zimo-
wej przerwie zmiana, podobnie jak na
stołku prezesa, na którym nadal za-
siada Ryszard Wójtowicz) będzie miał
do dyspozycji mocniejszy skład niż w
pierwszej rundzie. Na chwilę obecną
żaden z graczy nie zadeklarował bo-
wiem chęci odejścia, w trakcie zała-
twiania jest zaś pozyskanie 2-3 zawod-
ników z okolicznych klubów (ich na-
zwisk działacze z Porąbki Uszewskiej
nie chcą na razie zdradzać). Do druży-
ny seniorów dołączonych zostało rów-
nież trzech młodych piłkarzy z zespo-
łu juniorskiego. Pierwszy trening od-
byli piłkarze Victorii kilka dni po roz-
poczęciu Nowego Roku, dokładnie w
poniedziałek 5 stycznia. Zajęcia odby-
wają się dwa razy w tygodniu, a ich
miejscem jest hala Zespołu Szkół w
Porąbce Uszewskiej. W ramach przy-
gotowań piłkarze Victorii rozegrać
mają pięć pojedynków sparingowych
(pierwszy z nich zaplanowany jest na
31 stycznia), w których zmierzą się z
Rylovią Rylowa, Pagenem Gnojnik,
Olimpią Kąty, Temidą Złota oraz Go-
słavią Gosławice. Dorobek punktowy i
pozycja zajmowana na półmetku przez
zespół z Porąbki Uszewskiej wskazują
na to, że drużyna ta w rundzie wio-
sennej będzie – podobnie jak Kłos –
zespołem środka tabeli, który nie bę-
dzie walczył o awans, lecz nie będzie
również zagrożony spadkiem. W tej
sytuacji, w Porąbce Uszewskiej myśli
się przede wszystkim o wprowadzaniu
do zespołu młodych piłkarzy i ogrywa-
niu ich w jak największym wymiarze
czasu. Jednym z priorytetów będzie
także praca z zespołami juniorów i
trampkarzy, ich obecność w klubie bę-
dzie bowiem dobrym prognostykiem na
przyszłość. Wynikiem zadowalającym
w tej rundzie zarówno Zarząd, jak i
samych piłkarzy, będzie natomiast
miejsce w środku tabeli.

Sokó³ Maszkienice
Po rundzie jesiennej zespół z Masz-

kienic zajmuje w tabeli dopiero dwu-
nastą pozycję. Podopieczni grającego
trenera Tomasza Rogóża w trzynastu

skończył 47 lat) Wacława Batko oka-
zała się bowiem groźniejsza niż pier-
wotnie przypuszczano i wiele wskazu-
je na to, że prezesa Kłosa kibice nie
zobaczą już w tej rundzie na boisku.
Ponieważ zaś, jak mówi przysłowie,
nieszczęścia lubią chodzić parami, nie
wiadomo także jak potoczą się losy syna
prezesa i zarazem jego następcy w
bramce Kłosa, Jakuba Batko. Ten mło-
dy zawodnik ma bowiem problemy z ko-
lanami, przy czym kontuzja jednego z
nich odnowiła mu się podczas niedaw-
nego wyjazdu na narty. Trudno także
w tej chwili powiedzieć gdzie w run-

dzie wiosennej zagra Andrzej Zydroń.
Zawodnik ten chce bowiem wrócić do
Orła Dębno, lecz jak udało nam się nie-
oficjalnie dowiedzieć, tamtejsi działa-
cze nie do końca są przekonani co do
występów tego piłkarza w ich druży-
nie. Z drugiej zaś strony nie zanosi się
na to, żeby kadra Kłosa została wzmoc-
niona. Sytuację kadrową ekipy z Łysej
Góry najlepiej oddają więc słowa Wa-
cława Batko: - Jak się nie osłabimy, to
raczej się nie wzmocnimy. Sparingowe
plany Kłosa obejmują rozegranie około
5-6 meczów. Do tej pory większość ry-
wali nie jest jednak jeszcze znana. Wia-
domo jedynie, że 7 marca piłkarze z
Łysej Góry zmierzą się w towarzyskim
meczu z lokalnym rywalem, Orłem
Dębno.

Victoria Por¹bka Uszewska
Tuż za plecami Kłosa plasuje się w

tabeli po rundzie jesiennej „jedenast-

K³os £ysa Góra
Na półmetku rozgrywek, ekipa z

Łysej Góry jest najwyżej klasyfikowa-
nym zespołem z naszej gminy wystę-
pującym w rozgrywkach brzeskiej gru-
py klasy „A”. Mająca na koncie pięć
zwycięstw, cztery remisy i cztery po-
rażki drużyna Kłosa z dorobkiem dzie-
więtnastu punktów zajmuje bowiem
szóstą pozycję.  Łysogórzanie jako
pierwsi z naszych drużyn rozpoczęli
także przygotowania do rundy jesien-
nej. Miało to miejsce niewiele ponad
miesiąc po zakończeniu jesiennych po-

tyczek. Na pierwszym treningu w hali
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Łysej Górze, podopiecz-
ni grającego trenera Mariusza Sachy
spotkali się bowiem już 8 grudnia. Do
końca ubiegłego roku treningi te pro-
wadzone były wprawdzie bardziej w
formie zabaw z piłką, tym niemniej nie
zmienia to faktu, że piłkarze Kłosa już
od ponad miesiąca są w cyklu treningo-
wym. „Poważniejsze” zajęcia trener
Sacha rozpoczął w pierwszych dniach
stycznia. Największym bodaj jego pro-
blemem jest słaba frekwencja na tre-
ningach (obserwując sytuację w Kłosie
można jednak powiedzieć, że jest to
niestety tradycyjna bolączka tego klu-
bu). Spory problem w rundzie wiosen-
nej mogą mieć w Łysej Górze z obsadą
pozycji bramkarza. Kontuzja ręki od-
niesiona w pojedynku z Pogórzem
Gwoździec przez niezwykle rutynowa-
nego (w listopadzie ubiegłego roku

Zimowa przerwa w A klasie

Problemy z bramkarzami

Kłos w rundzie jesiennej radził sobie najlepiej spośród innych zespołów A klasy
reprezentujących naszą gminę. Wiosna ze względu na kontuzję zapowiada się
jednak trudniejsza.
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Pierwsze i drugie miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu Brzeskiego Rytm ~
Muzyka ~ Taniec Szkolnych Zespo³ów
Tanecznych „Cheerleaders” zajê³y
grupy reprezentuj¹ce Zespó³ Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej. Zespó³ taneczny
„Vena” wygra³ w kategorii gimna-
zjum, a rywalizuj¹ce w kategorii
szkó³ podstawowych „Lilie” zajê³y
drugie miejsce.

Zgodnie z regulaminem każdy z ze-
społów uczestniczących w zawodach
musiał przygotować prezentację zło-
żoną z dwóch układów tanecznych, z
których każdy oceniano osobno. Pod
uwagę brano przy tym nie tylko sam
układ choreograficzny dla szesnastu
tancerek, ale także odpowiednią muzy-
kę oraz stroje. W przygotowania, obok
prowadzącej zespoły Joanny Nowak, za-
angażowali się także rodzice. Efekt wi-
zualny oparty w dużej mierze na orygi-
nalnych strojach tancerki zawdzięczają
Ewie Wyczesany, Renacie Kusion, Ma-

Sukces tancerek z Woli Dêbiñskieñ
rzenie Chmioła i Dorocie Sadłoń – ro-
dzicom dzieci uczestniczących w rywa-
lizacji, którzy pomogli uszyć odpowied-
nie kostiumy. Wysiłek nie poszedł nas

Zespó³ taneczny „Vena:
Karolina Koczwara IIIb, Agnieszka Wojkowska– IIIc, Agnieszka Legutko IIId,
Anna Zmarlak II a, Faustyna Imio³o IIb, Anna Greñ IIc - kapitan, Justyna
Bar tosz IIc z-ca kapitana, Natalia Urbaszewska IIc, Alina Pabian IId, Klau-
dia Kural IId, Katarzyna Bodzioch Ia, Magdalena Bodzioch Ia, Aleksandra
Kargol Ib, Monika Jarosz Ic, Gabriela Przepiórka Id, Weronika Franczyk Id
zawodniczki rezerwowe: Katarzyna Lipiñska IId, Patr ycja Nowak Ib, Karoli-
na Wo³e Ic, Gabriela Witek Ic, Klaudia Urbañska Ic, Mariola Kuras Id.

Zespó³ „Lilie”:
Justyna Ciszkowicz VI, Aleksandra Piechnik VI z-ca kapitana, Ewa Lipiñska
VI, Agnieszka Gromala VI, Edyta Siemieniec VI, Maja Gurgul VI, Kinga Greñ
Va -kapitan, Kinga Jarosz Va, Kinga Dziadu³a Va, Angelika Migda Vb, Anna
Pa³ucka Vb, Joanna K³usek Vb, Daria Okaz Vb, Aneta Kural Vb, Kinga Pach
Vb, Daria Kural IV, zawodniczki rezerwowe: Karolina Rudek Vb, Anna Wo³ek
IV, Karolina P³aneta IV, Kamila Gadzina IV, Patr ycja Ciszkowicz II, Klaudia
So³tys II, Klaudia Gadzina II.

meczach zdobyli zaledwie osiem punk-
tów. Na dorobek ten złożyły się dwa
zwycięstwa i dwa remisy, w pozosta-
łych dziewięciu spotkaniach piłkarze
z Maszkienic schodzili z boiska poko-
nani. W tej sytuacji trudno dziwić się,

że jedynym celem jaki przed Toma-
szem Rogóżem (będzie on nadal pro-
wadził „jedenastkę” Sokoła) stawia na
wiosnę prezes klubu z Maszkienic,
Stanisław Kubala, jest utrzymanie się
w klasie „A”. Zadanie to postawione
zostało przed trenerem w środę 7
stycznia podczas spotkania z Zarzą-
dem Klubu, jakie odbyło się w hali
Gimnazjum w Woli Dębińskiej. Po jego
zakończeniu piłkarze Sokoła odbyli

pierwszy trening w ramach przygoto-
wań do rundy rewanżowej. W gronie
trenujących zabrakło obrońcy Domi-
nika Znajdka, który ze względu na
przeprowadzkę do Oświęcimia zrezy-
gnował z dalszych występów w ekipie

z Maszkienic. Nie wiadomo także jak
potoczą się dalsze losy Dawida Rogó-
ża, któremu skończył się okres wypo-
życzenia z Okocimskiego Brzesko
(przypomnijmy, że zawodnik ten nie
tylko skutecznie bronił w rundzie je-
siennej bramki Sokoła, lecz i był jed-
nym z najskuteczniejszych strzelców
zespołu z Maszkienic, zdobywając z
rzutów karnych aż cztery bramki). Jak
twierdzi prezes Sokoła kilku innych

zawodników jego klubu ma propozycje
gry na wiosnę w innych zespołach (jed-
nym z nich jest Jan Kargul, który
oprócz tego, że gra w Sokole jest szko-
leniowcem Victorii Bielcza i dostał pro-
pozycję zostania grającym szkoleniow-
cem tego klubu). Stanisław Kubala ma
jednak nadzieję, że pozostaną oni w
Maszkienicach i Sokół z powodzeniem
powalczy o utrzymanie się w klasie
„A”. Dodatkowo pomóc w tym mają
powracający do gry po kontuzjach:
Krzysztof Hajdo oraz Marcin Słupski.
W ramach przygotowań do drugiej czę-
ści sezonu, Sokół trenował będzie trzy
razy w tygodniu, a zajęcia te odbywa-
ły będą się w hali Gimnazjum w Woli
Dębińskiej oraz na boisku w Maszkie-
nicach. Plany trenera Tomasza Rogó-
ża przewidują rozegranie ośmiu me-
czów kontrolnych. W pierwszym z nich
Sokół zagrał na własnym boisku z in-
nym zespołem występującym w brze-
skiej grupie klasy „A”, Victorią Biel-
cza, przegrywając 3-7. W spotkaniu tym
bramki dla Sokoła zdobyli: Kamil Wej-
man, Wojciech Kozioł i Andrzej Wę-
grzyn, zaś w ekipie z Bielczy najsku-
teczniejszy był wspomniany Jan Kar-
gul, który trzykrotnie wpisał się na
listę strzelców. Kolejnymi sparing-
partnerami Sokoła będą ekipy Dąbro-
vii II Dąbrowa Tarnowska, Victorii
Słomka, GOSiR Novi/Rzezawianka,
Błękitnych Krzeczów, Pagenu Gnoj-
nik, Olimpii Bucze oraz zespół junio-
rów Okocimskiego Brzesko.

   (T)

Sokół Maszkienice jesienią nie zdobył zbyt wielu punktów, dlatego wiosną cel może
być tylko jeden: walka o utrzymanie.

marne. - Oryginalne pomysły najwyraź-
niej spodobały się jurorom – komentuje
Joanna Nowak.

(p)
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pi³ka no¿na

Druga
Por¹bka

Drugie miejsce w Rejonowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w
Halowej Piłce Nożnej zajęli repre-
zentanci Szkoły Podstawowej w
Porąbce Uszewskiej. W hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnowie ulegli tylko rywalom ze
Szkoły Podstawowej w Karwodrzy.

W turnieju finałowym wzięły udział
cztery najlepsze drużyny z powiatu
brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskie-
go oraz z Tarnowa. Mecze rozgrywano
systemem „każdy z każdym”, a każde
spotkanie trwało 16 minut.

SPORT

Reprezentanci SP w Porąbce Uszew-
skiej grający równocześnie jako tramp-
karze klubu LKS Victoria Porąbka
Uszewska najpierw pokonali SP nr 2 w
Dąbrowie Tarnowskiej 3:0, potem ule-
gli SP w Karwodrzy 0:2, by na koniec
zremisować z SP nr 18 w Tarnowie 1:1.

(pg)

Koñcowa kolejnoœæ:
1. SP w Karwodrzy

2. SP w Por¹bce Uszewskiej

3. SP 18 w Tarnowie

4. SP nr 2 w D¹browie Tarnowskiej

Sk³ad SP w Por¹bce
Uszewskiej:
Bartosz Niemiec, Rafa³ Kluska,
Dominik Kraj, Zdzis³aw Zych, Jakub
Gurgul, Artur Batko, S³awomir
Kozio³. Opiekun: Tomasz Gurgul

gowców nie jest jednak rzecz jasna celem,
jaki przed rozpoczynającymi się w marcu
rozgrywkami stawiają sobie w Dębnie.
Całkiem realne wydaje się bowiem zajęcie
miejsca w czołowej szóstce, a nawet utrzy-
manie pozycji zajmowanej po rundzie je-
siennej. Treningi przed wiosenną rundą
rozpoczną piłkarze Orła w najbliższy po-
niedziałek, 19 stycznia. Odbywać będą się
one cztery razy w tygodniu, a zawodnicy
spotykać będą się w siłowni, w hali Zespo-
łu Szkół w Porąbce Uszewskiej oraz
uczestniczyć będą w zajęciach w terenie.
Pierwszym sprawdzianem ich formy będzie
występ w VI Halowym Turnieju Piłki Noż-
nej Seniorów im. Zbigniewa Gałka, który
w niedzielę 25 stycznia rozegrany zosta-
nie w Ciężkowicach (rywalem Orła będą w
nim ekipy: Okocimskiego Brzesko, BKS
Bochnia, Wolanii Wola Rzędzińska, Tucho-
vii Tuchów oraz Ciężkowianki Ciężkowi-
ce). Dalsze plany trenera Sakowicza prze-
widują rozegranie około dziesięciu meczów
sparingowych. Orzeł zmierzy się w nich
zarówno z bardziej wymagającymi rywala-
mi, jak: Okocimski Brzesko, Polan Żabno
czy też Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska, jak
też i z przeciwnikami teoretycznie nieco
słabszymi, jak: Jadowniczanka Jadowniki
czy Kłos Łysa Góra. Konfrontacje z tymi
drugimi służyły będą m.in. temu, aby dać
szansę gry grupie młodszych zawodników.
Jednym z elementów przygotowań do run-
dy rewanżowej będzie także zaległy poje-
dynek ćwierćfinału Pucharu Polski na
szczeblu Tarnowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej, w którym Orzeł
zagra z liderem brzeskiej grupy klasy „A”,
Piastem Czchów.

   (T)

Po jesiennej rundzie spotkañ o
mistrzostwo pi¹tej ligi, Orze³ Dêbno
sklasyfikowany jest w tabeli na
wysokiej czwartej pozycji. Ekipa
prowadzona przez graj¹cego trenera
Roberta Sakowicza w piêtnastu
meczach odnios³a siedem zwyciêstw,
zanotowa³a cztery remisy oraz
dozna³a czterech pora¿ek. Zdoby³a
wiêc 25 punktów i na pó³metku traci
dziesiêæ „oczek” do lidera, Wolanii
Wola Rzêdziñska, siedem punktów do
drugiego w tabeli Dunajca Nowy S¹cz
oraz ma trzy punkty straty do
plasuj¹cej siê na trzeciej pozycji
Barciczanki Barcice.

Dębnianie mają więc niezłą pozycję, aby
powalczyć o drugą lokatę, premiowaną
przecież awansem do czwartej ligi. Pro-
blem polega jednak nie tylko na tym, że z
czołową trójką zespołów przyjdzie piłka-
rzom z Dębna zagrać na wyjeździe. Go-
rzej, że według słów trenera Sakowicza w
klubie nie wydarzyło się nic wielkiego, je-
żeli chodzi o kwestie finansowe i Orła po
prostu nie stać będzie na wiosnę na włą-
czenie się do walki o awans. W drużynie
nie zanosi się też na poważne zmiany per-
sonalne. Jeżeli w ogóle w Dębnie dojdzie
do jakichś przetasowań kadrowych to będą
to kosmetyczne zmiany, a nie gruntowne
przemeblowania. Trener Sakowicz twier-
dzi jednak, że grając składem z rundy je-
siennej, drużyna z Dębna nie będzie miała
najmniejszych problemów z utrzymaniem
się. Walka o pozostanie w gronie piątoli-

W Orle Dêbno

Bez obaw o utrzymanie

W rundzie
jesiennej zespół
Orła spisywał
się całkiem
dobrze.
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nek miał o tyle duże znaczenie, że po zwycię-
stwie w nim, futsalowcy z Dębna już na pięć
kolejek przed zakończeniem rozgrywek za-
pewnili sobie awans do trzeciej ligi.

Gromienie rywali
W dwóch ostatnich meczach ubiegłego roku

MK Plast odniósł kolejne dwa pewne zwycię-
stwa. Najpierw pokonał 8-2 Zicom Next (po
trzy bramki strzelili Piotr Stawarz i Paweł
Bernady, po jednym golu „zaliczyli” Amade-
usz Gurgul i Krzysztof Pałka), a następnie po
strzałach Marcina Pałki, Pawła Bernadego
oraz Dominika Robaka wygrała 3-0 z Stalbo-
matem. Świąteczno-noworoczna przerwa nie
wpłynęła negatywnie na poczynania dębnian.
W pierwszym w 2009 roku meczu, rozgromili
oni 9-3 FC Boty. Najskuteczniejszym strzel-
cem w zwycięskim zespole był Przemysław
Łazarz, trzykrotnie pokonując bramkarza ry-
wali. Po dwie bramki zdobyli Paweł Bernady i
Amadeusz Gurgul, na listę strzelców wpisali
się również Mateusz Gurgul oraz Arkadiusz
Gurgul. Ostatnie dwa mecze rozegrali dęb-
nianie w niedzielę 11 stycznia. W pierwszym
z nich pokonali 6-2 Polbud/Piast New Jersey,
pieczętując tym samym pierwsze miejsce w
czwartej lidze. Dwie bramki w tym spotka-
niu zdobył Paweł Bernady, po jednym cel-
nym strzale odnotowali zaś Przemysław
Łazarz, Piotr Stawarz, Arkadiusz Ostrow-
ski oraz Amadeusz Gurgul. Uwieńczeniem
zwycięskiej serii ekipy MK Plast była dwucy-
frowa wygrana 11-4 z Gaztarem. Najskutecz-
niejszym strzelcem zespołu z Dębna okazał
się w tym pojedynku zdobywca trzech goli
Amadeusz Gurgul. Po dwie bramki strzelili:
Paweł Bernady, Krzysztof Pałka i Piotr Sta-
warz, na listę strzelców w pożegnalnym wy-
stępie wpisali się ponadto Przemysław Łazarz
i Marcin Pałka.

Liga w liczbach
Na koniec „dwa łyki statystyki”, czyli

czwartoligowe występy MK Plast w liczbach.
W 22 meczach zdobyli dębnianie 64 punkty,
odnosząc 21 zwycięstw i notując jeden remis.
W spotkaniach tych futsalowcy z Dębna zdo-
byli (łącznie z walkowerem za mecz z Grein-
plastem-Bis) 144 bramki, tracąc zaledwie 37.
Wygrali w ten sposób klasyfikację zarówno na
najlepszy atak, jak i na najlepszą obronę w
lidze. Najlepszym strzelcem MK Plast okazał
się Paweł Bernady – 30 bramek, niewiele pod
tym względem ustępowali mu Amadeusz Gur-
gul - 22 trafienia i Marcin Pałka – 21 goli. Po-
zostałe bramki zdobyli: Krzysztof Pałka 17,
Mateusz Gurgul 13, Przemysław Łazarz 12,
Piotr Stawarz 12, Arkadiusz Ostrowski 4,
Dominik Robak 4, Adrian Gurgul 2 oraz Ama-
deusz Gurgul 2.

(T)

lili oni rywalowi na strzelenie pięciu aż bra-
mek (tylu goli MK Plast nie stracił w żadnym
innym meczu tego sezonu). Równie gładkie
zwycięstwo odnieśli dębnianie w ostatni pią-
tek kwietnia, kiedy to pokonali 8-2 Gaztar. W
spotkaniu tym łupem bramkowym podzielili
się: Krzysztof Pałka (dwie), Mateusz Gurgul
(dwie), Piotr Stawarz, Paweł Bernady, Ama-
deusz Gurgul oraz Marcin Pałka. Na zakoń-
czenie pierwszej rundy, MK Plast w meczu
„na szczycie” zmierzył się z Polbudem/Piast
New Jersey. Pojedynek ten rozpoczął się od
bramki Pawła Bernadego, na 2-0 podwyższył
zaś Marcin Pałka. Rywale nie dali wprawdzie
za wygraną, doprowadzając do remisu 2-2, lecz
po drugim tego dnia trafieniu Marcina Pałki
mecz zakończył się wygraną zespołu z Dębna.

Dobry start
Druga runda rozpoczęła się dla drużyny MK

Plast od dwucyfrowej wygranej 10-2 z Hat-
trick Wesbud. Po dwa gole w tym spotkaniu
zdobyli Dominik Robak, Krzysztof Pałka,
Marcin Pałka i Przemysław Łazarz, po jednej
bramce strzelili zaś Amadeusz Gurgul i Ad-
rian Gurgul. Dwa tygodnie później dębnianie
wygrali walkowerem z Greinplast-Bis (jedyny
zespół, który odebrał punkty ekipie z Dębna,
przed drugą rundą wycofał się z rozgrywek).
W kolejnych dwóch spotkaniach dębnianie nie
stracili bramki. Było to tym większe osiągnię-
cie, że między słupkami bramki MK Plast z
konieczności stanąć musiał... Paweł Bernady.
Najpierw ekipa z Dębna pokonała 6-0 Flok
(dwa celne strzały Przemysława Łazarza, po
jednym trafieniu Krzysztofa Pałki, Arkadiu-
sza Ostrowskiego, Adriana Gurgula i Amade-
usza Gurgula), zaś tydzień później dzięki bram-
ce zdobytej w końcówce spotkania przez
Krzysztofa Pałkę zwyciężyła 1-0 Alfa Club. W
ostatnim październikowym pojedynku zespół
z Dębna pewnie wygrał 5-1 z PUKS Hesed-
Kana (Amadeusz Gurgul 2, Mateusz Gurgul,
Piotr Stawarz, Krzysztof Pałka), zaś tydzień
później po trafieniach Marcina Pałki (dwa),
Pawła Bernadego, Dominika Robaka, Prze-
mysława Łazarza i Mateusza Gurgula zwy-
ciężył 6-2 Mean Machine. Ten ostatni pojedy-

Tę wspaniałą passę rozpoczęli od wygranej
5-3 z Alfa Club. W meczu tym dwie bramki
dla zwycięzców zdobył Paweł Bernady, pozo-
stałe trafienia były zaś dziełem Piotra Sta-
warza, Arkadiusza Ostrowskiego i Mateusza
Gurgula. Tydzień później MK Plast rozgro-
mił 7-1 PUKS Hesed-Kana (trzy gole Marci-
na Pałki, dwie bramki Krzysztofa Pałki oraz
celne strzały Mateusza Gurgula i Pawła Ber-
nadego), zaś w ostatnim meczu rozgrywa-
nym w marcu zmierzył się z Mean Machine.
Do przerwy w spotkaniu tym notowano re-
mis 2-2, w końcowym rozrachunku dzięki
dwóm celnym strzałom Pawła Bernadego
oraz bramkom zdobytym przez Przemysła-
wa Łazarza, Mateusza Gurgula i Arkadiusza
Ostrowskiego, dębnianie zwyciężyli jednak
5-2. Dzięki tej wygranej MK Plast awanso-
wał na drugie miejsce w tabeli.

Cztery trafienia
W kolejnym meczu futsalowcy z Dębna roz-

gromili 9-1 Zicom Next (bohaterem tego spo-
tkania był zdobywca czterech bramek Ama-
deusz Gurgul, dwa gole zdobył Marcin Pałka,
po jednym celnym strzale oddali Paweł Ber-
nady, Arkadiusz Gurgul i Piotr Stawarz) i ko-
rzystając z porażki dotychczasowego lidera,
Stalbomatu, usadowili się na fotelu lidera, któ-
rego nie opuścili już do końca rozgrywek. W
drugim kwietniowym pojedynku MK Plast
zmierzył się właśnie z Stalbomatem, nie po-
zostawiając rywalowi żadnych złudzeń, komu
należy się pierwsze miejsce w tabeli. Spotka-
nie to zakończyło się wynikiem 5-2 dla ekipy z
Dębna, dla której bramki zdobyli: Marcin Pał-
ka (dwie), Krzysztof Pałka, Amadeusz Gur-
gul oraz Paweł Bernady.

Grad goli
Prawdziwy festiwal strzelecki urządzili so-

bie dębnianie w pojedynku przeciwko zespo-
łowi FC Boty, w którym futsalowcy z Dębna
zdobyli 15 bramek (Paweł Bernady 5, Krzysz-
tof Pałka 4, Marcin Pałka 3, Amadeusz Gur-
gul 2, Piotr Stawarz). Zastrzeżenia w tym me-
czu można było mieć jedynie do postawy fut-
salowców z Dębna w defensywie, gdyż pozwo-

Futsalowcy MK Plast Dêbno

Jeszcze nie przegrali
Gdy w 19. numerze „¯ycia Gminy Dêbno” po raz pierwszy pisaliœmy o poczyna-
niach futsalowców z Dêbna w Tarnowskiej Lidze Futsalu – Expert Roczniak, ekipa
MK Plast (wczeœniej wystêpuj¹ca pod nazw¹ Szukamy Sponsora) mia³a za sob¹
seriê dwunastu meczów bez pora¿ki. Po dziewiêciu z rzêdu wygranych w pi¹tej
lidze, zespó³ ten awansowa³ do czwartej ligi i po trzech kolejkach zajmowa³ tam
trzeci¹ pozycjê. Dzisiaj gracze MK Plast (przez konkurentów zespó³ ten zwany
jest teamem Gurgulów, gdy¿ wystêpuje w nim a¿ piêciu zawodników o tym
nazwisku: Miko³aj, Mateusz, Amadeusz, Arkadiusz i Adrian) maj¹ ju¿ na koncie
31 z rzêdu spotkañ bez pora¿ki i pod koniec stycznia zadebiutuj¹ w trzeciej lidze
Tarnowskiej Ligi Futsalu – Expert Roczniak. Ma³o tego, w omawianym okresie
odnieœli oni komplet 19 zwyciêstw (!).
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Niepokonani tenisiœci

Wyniki

Zdecydowanym zwyciêstwem uczniów
Zespo³u Szkó³ w £ysej Górze zakoñ-
czy³a siê gimnazjada Gminy Dêbno w
tenisie sto³owym. Reprezentanci tej
szko³y wygrali we wszystkich katego-
riach.

W rywalizacji o Puchar Przewodniczące-
go Komisji Oświaty Rady Gminy w Dębnie
Marka Przeklasy uczestniczyli przedstawi-
ciele wszystkich gminajzów na terenie gmi-
ny. Osobno rozgrywano zawody drużynowe
i indywidualne w kategorii chłopców i dziew-
czyn. Zawodnicy z Zespołu Szkół w Łysej
Górze w żadnej z nich nie oddali rywalom
pierwszego miejsca.

W indywidualnym turnieju dziewczyn ich
dominacja była największa. Zawodniczki z
Łysej Góry zajęły trzy pierwsze miejsca. Wśród
chłopców reprezentanci Łysej Góry mieli
trzech zawodników w pierwszej „piątce”.

(p)

te
ni
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Zawody dru¿ynowe - ch³opcy
1. Gimnazjum £ysa Góra
2. Gimnazjum Por¹bka Uszewska
3. Gimnazjum Sufczyn
4. Gimnazjum Wola Dêbiñska

Zawody indywidualne - ch³opcy
1. Bar t³omiej Mleczko - Gimnazjum £ysa
Góra

2. Ar tur Bodura - Gimnazjum Por¹bka
Uszewska
3. Micha³ Bujak - Gimnazjum £ysa Góra
4. Damian Mirek - Gimnazjum Sufczyn
5. Andrzej Mytnik -   Gimnazjum £ysa Góra

Zawody dru¿ynowe - dziewczyny
1. Gimnazjum £ysa Góra
2. Gimnazjum Sufczyn

3. Gimnazjum Por¹bka Uszewska

Zawody indywidualne - dziewczyny
1. Sylwia Dru¿kowska -Gimnazjum £ysa Góra
2. Klaudia Solak- Gimnazjum £ysa Góra
3. Justyna Baca -  Gimnazjum £ysa Góra
4. Emilia Zych - Gimnazjum Por¹bka Uszew-
ska
5. Alicja Nosek- Sufczyn

Najlepsi szachiœci w gminie Dêbno
s¹ w Woli Dêbiñskiej. Wyniki
Gimnazjady w szachach szybkich
P-15 o Puchar Wicedyrektora
Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
Lucyny Migda³, która odby³a siê
w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñ-
skiej, œwiadcz¹ o tym dobitnie.

Wyniki - dziewczyny
1. Marta Mendel - PG Wola Dêbiñska................................................. 5 pkt.
3. Monika Jarosz - PG Wola Dêbiñska ................................................ 4 pkt.
3. Kamila Jaranowska - PG Wola Dêbiñska ......................................... 2 pkt.
4. Julita Polak - PG Wola Dêbiñska ................................................. 1,5 pkt.
5. Karolina Bodura - PG Wola Dêbiñska ........................................... 1,5 pkt.
6. Anna Dudek - PG Por¹bka Uszewska .............................................. 1 pkt.

Wyniki - ch³opcy
1. Dawid Gomularz -PG Wola Dêbiñska .............................................. 6 pkt.
2. Karol Koczwara - PG Wola Dêbiñska ............................................... 5 pkt.
3. Pawe³ Mikosz - PG Por¹bka Uszewska............................................ 4 pkt.
4. £ukasz Hamowski - PG Wola Dêbiñska ........................................ 3,5 pkt.
5. Jonasz Nadolnik - PG Por¹bka Uszewska ........................................ 3 pkt.
6. Robert Kot - PG £ysa Góra ............................................................ 3 pkt.

Szachowa dominacja
Zawodnicy reprezentujący gospoda-

rzy nie dali rywalom większych szans.
W kategorii dziewczyn zajęli pięć pierw-
szych miejsc, a wśród chłopców uplaso-
wali się na dwóch pierwszych miejscach,
a kolejny zawodnik z tej szkoły zajął
jeszcze miejsce czwarte. Drugi zespół
w Gminie reprezentujący Zespół Szkół
w Porąbce Uszewskiej musiał zadowo-

lić się szóstym miejscem wśród dziewczyn i trzecim w
kategorii chłopców.

Turniej rozegrano systemem szwajcarskim kontro-
lowanym na dystansie sześciu rund.

(n)
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Sk³ady
Dziewczyny: Monika
Brachucy, Eliza Cebula,
Klaudia Franczyk, Pa-
trycja Gurgul, Olga Gur-
gul, Paulina Hojnow-
ska, Kinga Mro¿ek, Edy-
ta Pa³ucka, Magda
Œmietana, Ada Tekiela

Ch³opcy: Rafa³ Kluska,
Dominik Kraj, Zdzis³aw
Zych, Jakub Gurgul, Ja-
kub Pa³ucki, Mateusz
Pabian, Jarek Kroœniak,
Bartek Kroœniak.

Opiekunowie dru¿yn:
Tomasz Gurgul i Miro-
s³aw Ryba.

Podwójnym zwycięstwem reprezen-
tantów Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej
zakończyła się Gimnazjada Gminy Dęb-
no o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół
w Woli Dębińskiej Bogusławy Faron.
Zarówno druzyna chłopców jak i dziew-
czyn zakończyła zawody bez porażki

Zwycięstwami dziewcząt i chłopców z
Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej za-
kończyły się Gminne Zawody w Piłce Siat-
kowej w kategorii szkół podstawowych.
W styczniu obie drużyny będą reprezen-
tować Gminę Dębno w Powiatowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły
dziewczyny. Zawodniczki z Porąbki Uszew-
skiej od samego początku prezentowały bar-
dzo dobra, dojrzałą grę, stając się faworytem
turnieju. W pięciu meczach straciły tylko jed-
nego seta pokonując kolejno drużyny ze szkół
w Łysej Górze, Woli Dębińskiej, Jaworska,
Biadolin Szlacheckich. W finale pokonały re-
prezentantki Dębna.

Drużyna chłopców także nie znalazła po-
gromców. Po zwycięstwach w fazie grupowej
pokonała w półfinale szkołę w Woli Dębiń-
skiej, a w finale zwyciężyła 2-1 Łysą Górę.

(p)

Zwyciêska Por¹bka Uszewska

Turniej bez pora¿ki gospodarza
wygrywając tym samym turniej. Mecze
rozgrywano do dwóch wygranych setów.
Imprezie odbywającej się w ZS w Woli
Dębińskiej patronował Wójt Gminy
Dębno Grzegorz Brach. W rywalizacji
wzięły udział wszystkie gimnazja z te-
renu gminy.

Sk³ad zwyciêskich
dru¿yn:
Gimnazjum Wola Dêbiñska
(ch³opcy):   Patryk Gurgul, Kry-
stian Nowak, Kamil K³usek, Prze-
mys³aw Sowa, Kamil Czesak, Mi-
ros³aw Morys, Dawid Zydroñ,
Mateusz Hamowski, Damian
Marek, Bart³omiej Kowalczyk

Gimnazjum Wola Dêbiñska
(dziewczêta):  Alina Pabian,
Wioletta Nisiewicz, Klaudia
Przeklasa, Agnieszka Legutko,
Lucyna Koczwara, Karolina Ko-
czwara, Justyna Bartosz, Nata-
lia Urbaszewska, Anna Greñ

Opiekunowie dru¿yn:

Agnieszka Radzikowska,
Tomasz Gurgul  – Gimnazjum
Por¹bka Uszewska.
Tomasz Wojtasiñski  –
Gimnazjum £ysa Góra,
Marek Przeklasa, S³awomir
Szymañski  – Gimnazjum
Sufczyn,
Jaromir Radzikowski –
Gimnazjum Wola Dêbiñska,

Wyniki dziewcz¹t:
PG Sufczyn – PG Por¹bka Uszewska 2:1

PG £ysa Góra – PG Wola Dêbiñska 0:2

PG Wola Dêb. – PG Por¹bka Usz. 2:0

PG £ysa Góra – PG Sufczyn 2:0

PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn 2:1

PG £ysa Góra – PG Por¹bka Usz. 2:0

Klasyfikacja dziewcz¹t:
1. PG Wola Dêbiñska 6 p.

2. PG £ysa Góra 4p.

3. PG Sufczyn 2p.

4. PG Por¹bka Uszewska 0p.

Wyniki ch³opców:
PG Wola Dêbiñska – PG £ysa Góra 2:1

PG Wola Dêb. – PG Por¹bka Usz. 2:1

PG Sufczyn – PG Por¹bka Usz. 0:2

PG Por¹bka Usz. – PG £ysa Góra 2:1

PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn 2:0

PG Sufczyn – PG £ysa Góra 0:2

Klasyfikacja ch³opców:
1. PG Wola Dêbiñska 6p.

2. PG Por¹bka Uszewska 4p.

3. PG £ysa Góra 2p.

4. PG Sufczyn 0p.
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Ch³opcy  z gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej wygrali, a dziewczêta
zajê³y drugie miejsce w VI Miko³ajko-
wym Turnieju Pi³ki Rêcznej o Puchar
Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej. Turniej, w którym wziêli
udzia³ uczniowie z publicznych gimna-
zjów z Por¹bki Uszewskiej, Jadownik,
Zaborowa i Borzêcina zorganizowa³
dzia³aj¹cy w tej szkole klub sportowy
MKS „Arabeska”.

nauką pływania. Każdorazowo wyjazd
obejmował grupę 30 osób, nad którą opie-
kę sprawowała Ewa Kluska.

Autorom i realizatorom projektu pozo-
staje cieszyć się z efektów w postaci m.in.
szczególnych osiągnięć młodzieży w roz-

„Wybieram sport zamiast kompute-
ra” – tak¹ alternatywê spêdzania
wolnego czasu zaproponowali
uczniom Zespo³u Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej nauczyciele wychowania
fizycznego oraz klub Sportowy MKS
„ARABESKA”. Miros³aw Ryba i
Miko³aj Gurgul przygotowali cykl
zajêæ sportowo – rekreacyjnych,  a na
jego realizacjê zdobyli prawie 20
tysiêcy z³otych ze œrodków Mini-
sterstw Sportu i Turystyki.

Cele projektu były proste: upowszech-
nić wśród uczniów pozalekcyjne zajęcia
sportowe, poprawić sprawność fizyczną
dzieci młodzieży i zapewnić atrakcyjne
spędzanie wolnego czasu. Systematycz-
ne zajęcia z gimnastyki, fitness, piłki ręcz-
nej i nożnej, siatkówki, unihokeja i in-
nych przyniosły bardzo dobre rezultaty.
Do tego doszły systematyczne wyjazdy na
basen ( w każdy piątek) połączone z

grywkach sportowych na szczeblach powia-
tu i województwa. Lista sukcesów jest dłu-
ga i dlatego podobny projekt ma być reali-
zowany w 2009 roku. Stosowny wniosek o
dofinansowanie już został złożony.

(n)

Szko³a Podstawowa:
- I miejsce w Gminnych Igrzyskach M³odzie-
¿y Szkolnej, I miejsce w Powiatowych Igrzy-
skach M³odzie¿y Szkolnej i II miejsce w rejo-
nowych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w pi³-
ce no¿nej ch³opców.
- I miejsce w Gminnych Igrzyskach M³odzie-
¿y Szkolnej, I miejsce w Powiatowych Igrzy-
skach M³odzie¿y Szkolnej w pi³ce siatkowej
dziewcz¹t.
- I miejsce w Gminnych Igrzyskach M³odzie-
¿y Szkolnej w pi³ce siatkowej ch³opców
- I miejsce w Gminnych Igrzyskach M³odzie-
¿y Szkolnej, I miejsce w Powiatowych Igrzy-
skach M³odzie¿y Szkolnej i III miejsce w Re-
jonowych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w
pi³ce rêcznej ch³opców.

Gimnazjum Dziewczêta:
- Grupa taneczna „Forever Dance” zajê³a III
miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie.
- I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie i II miej-
sce w Powiatowej Gimnazjadzie w pi³ce rêcz-
nej.
- I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie i I miej-
sce w Powiatowej Gimnazjadzie unihokeja.

Gimnazjum Ch³opcy:
- I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie, I miej-
sce w Powiatowej Gimnazjadzie IV miejsce
w Rejonowej Gimnazjadzie w pi³ce rêcznej.
- I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie i II miej-
sce w Powiatowej Gimnazjadzie unihokeja.
- I miejsce w Miko³ajkowym Turnieju Pi³ki
Rêcznej.

Œwietna inicjatywa nauczycieli z Por¹bki Uszewskiej

Sport wygra³ z komputerem

Miko³ajkowy turniej

Klasyfikacja koñcowa dziewczyny:
I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Borzêcinie
II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Po-
r¹bce Uszewskiej
III miejsce - Publiczne Gimnazjum w Ja-
downikach
IV miejsce - Publiczne Gimnazjum w Zaborowie

Klasyfikacja koñcowa ch³opcy :
I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej I
II miejsce Publiczne Gimnazjum w Borzêcinie
III miejsce Publiczne Gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej II
IV miejsce - Publiczne Gimnazjum w Zaborowie

Sk³ad PG w Por¹bce Uszewskiej:
Hebda Dominik, Kural Fabian, Pa³ucki Piotr,
Nadolni Jonasz, Ko³odziej Arnold, Moskal
£ukasz, Bodura Artur, Tobo³a Dominik, Wró-
bel Maciej, Gurgul Dawid. Opiekun: Miko³aj
Gurgul.

Wyniki dziewczyny:
1. Por¹bka Uszewska – Jadowniki ...... 1:1
2. Zaborów – Borzêcin ...................... 2:2
3. Jadowniki – Borzêcin .................... 0:1
4. Por¹bka Uszewska – Zaborów ...... 11:0
5. Zaborów – Jadowniki ..................... 3:7
6. Borzêcin – Por¹bka Uszewska ....... 1:3

Wyniki ch³opcy:
1. Por¹bka Usz. I - Por¹bka Usz. II .. 13:2
2. Zaborów – Borzêcin ...................... 0:9
3. Por¹bka Uszewska II  -Borzêcin ..... 3:6
4. Por¹bka Uszewska I – Zaborów ...... 7:0
5. Zaborów – Por¹bka Uszewska II ..... 0:4
6. Borzêcin – Por¹bka Uszewska ....... 4:7
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riant droższy wymaga przygotowania gu-
laszu wieprzowego, wołowego lub drobio-
wego. Każdy przygotowujemy podobnie.
Kroimy mięso w kostkę, które wraz z mar-
chewką, pietruszką, natką pietruszki, li-
ściem laurowym, zielem angielskim
podlewamy wodą i dusimy pod przy-
kryciem aż mięso zmięknie. Potem przy-
gotowujemy sos. Wystarczą dwie łyżki
mąki, łyżka śmietany, sól i pieprz. Na-
stępnie to wszystko razem mieszamy i
zalewamy mięso. Niebawem sos będzie
gotowy. Jako dodatek świetnie pasuje
surówka z marchewki, czerwonej kapu-
sty lub z buraków. Jeśli ktoś ma czas
i ochotę, to może przygotować
wszystkie trzy.

Gościom biesiady agrotury-
stycznej w Porąbce Uszewskiej
kasza smakowała do tego stopnia,
że bardzo szybko jej zabrakło. Do-
bre recenzje wystawiają jej też go-
ście gospodarstwa pani Teresy.

To naprawdę smaczne danie, które ma
jeszcze tę dodatkową zaletę, że jest tanie i
łatwe w przygotowaniu. Przekonajmy się
zresztą sami. Wystarczy zaopatrzyć się w
pół litra kaszy (może być gryczana), którą
wsypujemy do garnka i zalewamy wodą w
ilości półtora litra, a następnie solimy dla
smaku.

Jeśli decydujemy się na tzw. tajenie
(słowo w tym kontekście znane prawdopo-
dobnie nielicznym), to musimy włożyć
garnek do piekarnika i pod przykryciem
„taić” jego zawartość w wysokiej tempe-
raturze mniej więcej godzinę. Tę samą
kaszę możemy też przygotować gotując ją
na parze i wówczas wystarczy włożyć gar-
czek z kaszą do większego garnka i parzyć
zawartość także przez godzinę aż kasza
uzyska odpowiednią miękkość.

Wedle upodobań możemy spożywać ją
w tańszej wersji z mlekiem na ciepło lub
na zimno albo omaszczoną skwarkami ze
słoniny lub też z kiełbasy wiejskiej. Wa-

Patelnia dla
gospodyñ

Z dużą elektryczną patelnią wróciły przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „War-
kocz Tarłówny” w Dębnia z konkursu po-
trwa wigilijnych odbywającego się w Krako-
wie. Swoje propozycje kulinarne zaprezen-
towało kilkanaście kół z całej Małopolski.

KASZA TAJONA LUB
GOTOWANA NA PARZE

Teresa Smoleñ
wraz z mê¿em
prowadzi
gospodarstwo
agroturystyczne
w Por¹bce
Uszewskiej

Tego rodzaju konkursy należą do tych
najsympatyczniejszych. Nie inaczej było
w szkole podstawowej w Niedźwiedzy
gdzie podczas świątecznego, opłatko-
wego spotkania zorganizowano dla
uczniów konkurs kolęd. Nie rywaliza-
cja była jednak najważniejsza. Najpierw
wigilijne przedstawienie zaprezentowa-
li uczniowie klasy III i VI, potem było
dzielenie się opłatkiem i życzenia pły-
nące z głębi serca dla nauczycieli,
uczniów i gości. Na odświętnie przygo-
towanym stole nie zabrakło wspania-
łych wigilijnych potraw. A potem było
już wielkie kolędowanie.

Zaprezentowane utwory oceniało jury
w skład którego weszli nauczyciele: Mał-
gorzata Łuszczewska i Joanna Bańbor
oraz sołtys wsi Niedźwiedza – Janusz

Œwi¹teczni laureaci
Malinowski.  Kolędy oceniano w trzech
kategoriach wiekowych. Wśród najmłod-
szych uczniów zwyciężyła Zuzanna Du-
biel. W II kategorii wiekowej – klasy I –
III zwyciężyła uczennica klasy II – Julia
Gagatek. Natomiast w ostatniej katego-
rii wiekowej – klasy IV- VI pierwsze miej-
sce przyznano Klaudii Musiał – uczenni-
cy klasy V.

Rozstrzygnięto również, ogłoszony
przez samorząd szkolny, specjalny kon-
kurs z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
W kategorii „najpiękniejsza szopka” zwy-
ciężyła Justyna Gliździńska. W kolejnej
kategorii „kartka świąteczna” - Weroni-
ka Średniawa. Natomiast najpiękniejszy
stroik wykonały: Katarzyna Malinowska
i Faustyna Malinowska.

(m)
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Świąteczny program artystyczny
oraz choinkę podarowali uczniowie
Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Płk. T.
Dłubacza w Sufczynie pensjonariu-
szom prowadzonego przez Siostry Słu-
żebniczki Domu Pomocy Społecznej w
Porąbce Uszewskiej.

Tym sposobem szkoła włączyła się w ogól-
nopolską akcję „Choinki nadziei” zorgani-
zowaną już po raz czwarty przez fundację
ekologiczną „Arka” i Lasy Państowe.

Uczniowie wraz z nauczycielami Moniką
Kubik i Beatą Rapacz odwiedzili mieszkań-
ców DPS jeszcze przed świętami. Mieli dla
nich własnoręcznie przygotowane kartki z
życzeniami, specjalny, świąteczny program
artystyczny i mnóstwo ozdób choinkowych.
Nie ograniczyli się przy tym tylko do ich prze-
kazania. Wspólnie z mieszkańcami domu
powiesili je na choinkach podarowanych
przez Nadleśnictwo Brzesko, a potem ra-
zem usiedli do stołu. Był czas na rozmowy,
wspomnienia i wspólne śpiewanie kolęd.

O zasadach bezpieczeństwa pozwalających unikać zagrożeń opowiadali uczniom szkoły
Podstawowej w Jaworsku funkcjonariusze z Powiatowej Komendy Policji w Brzesku. Te-
matyka spotkania była szeroka. Obok zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu poli-
cjanci dzielili się z uczniami radami na temat unikania zagrożeń związanych z kontaktami z
obcymi. Funkcjonariusze osobno spotkali się z uczniami klas 0-III i IV-VI. Mieli też dla nich
materiały informacyjne i odblaskowe światełka pozwalające bezpiecznie poruszać się po
drogach. Uczniowie odwzajemnili się gościom własnoręcznie wykonanymi upominkami.
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16 stycznia, pi¹tek, £oniowa
III Gminny Konkurs Czytelniczy, w któ-

rym udział biorą reprezentacje szkół złożo-
ne z czterech osób. Konkurs przeznaczony
jest dla uczniów klas I – III. Konkurs składa
się z dwóch etapów: szkolnego i gminnego.
W drugim etapie obok rywalizacji polegają-
cej na sprawdzaniu wiadomości z lektur kon-
kursowych wyłaniany jest także Mistrz Pięk-
nego Czytania.

23 stycznia, pi¹tek, £ysa Góra
Gminny Konkurs Pastorałek i Kolęd Bo-

żonarodzeniowych odbywający się w kilku
kategoriach wiekowych. Wykonawcy wystę-
pują z akompaniamentem na żywo lub z
odtwarzanym podkładem muzycznym.

25 stycznia, niedziela, Sufczyn
Otwarty spektakl jasełkowy dla mieszkań-

ców mający już kilkuletnią tradycję. Z reguły
robiony z rozmachem. Początek o g. 17.

1 lutego, niedziela, £ysa Góra
Gminny Konkurs Pastorałek i Kolęd Bo-

żonarodzeniowych – koncert laureatów.
Wystąpią wykonawcy nagrodzeni w konkur-
sie zorganizowanym 23 stycznia.

11 lutego, œroda, Sufczyn
Gminny Konkurs Piosenki dla najmłod-

szych dzieci. Rywalizacja odbędzie się po raz
pierwszy. Przy ocenie pod uwagę brany bę-
dzie dobór repertuaru odpowiedniego dla
dzieci w tym wieku, wykonanie i prezenta-
cja na scenie. Piosenki będzie można śpie-
wać z podkładem lub bez.

Choinka w prezencie

POLICJANCI
PRZESTRZEGAJ¥
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Ma³gorzata Wiœniowska-Robak

Z natury jestem...
...uwa¿any za tzw. twardziela, ale to pomy³ka, poniewa¿ czêsto wzruszam siê

do ³ez, których lepiej, ¿eby nikt nie widzia³

Mam s³aboœæ...
...do mojej ¿ony, która robi ze mn¹ co tylko chce

Moja pasja...
...sporty si³owe, a konkretnie kulturystyka

Moja pierwsza mi³oœæ…
...na imiê mia³a Jolka, pochodzi³a ze Œl¹ska

Mój pierwszy cenny przemiot...

...zwyk³a spawarka elektryczna kupiona na 18 urodziny kupiona od mojego

Taty

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie...

...119 kg uniesione ponad g³owê (niestety, to ju¿ przesz³oœæ)

Moja ¿yciowa pora¿ka...

...by³o ich wiele, ale nie ¿yjê pora¿kami

Moje najwiêksze marzenie...

...usi¹œæ na piramidzie w Egipcie wraz moj¹ ¿on¹

Moja ulubiona lektura...

...w m³odoœci przygodowe powieœci Karola Maya (wszystkie czytane po kilka-

naœcie razy), obecnie miesi¹c temu czytana „Ocalona, aby mówiæ” nawi¹zu-

j¹ca do krwawych wydarzeñ w Rwandzie

Moja praca...
...nie jest lekka, ale daj¹ca satysfakcjê zw³aszcza wtedy, kiedy klient jest zado-

wolony

dała jej rozgłos jak nigdy. W organizację włą-
czył się Sztab Generalny Wojska Polskiego,
a obok przedstawicieli generalicji do Sufczy-
na zjechali także przedstawiciele Episkopa-
tu Polski. W ślad za tym ruszyła inicjatywa
utworzenia stowarzyszenia szkół noszących
imię ks. Dłubacza. Organizacja skupiająca
m.in. przyjaciół kapłana ma pomagać także
w formie pomocy stypendialnej uczniom
szkoły w Sufczynie. Za sprawą Małgorzaty
Wiśniowskiej-Robak nie zaginie pamięć o
mieszkańcach Sufczyna zamordowanych w
Katyniu i Miednoje. W ramach ogólnopol-
skiej akcji mającej ocalić od zapomnienia te
tragiczne wydarzenia przed szkołą zostaną
posadzone dwa dęby.

Pomysłami rodzącymi się w szkole w Suf-
czynie można by obdzielić pewnie kilka in-
stytucji. Słynne na całą gminę są już przygo-
towywane co roku jasełka. Imponująca roz-
machem scenografia to zwykle dzieło Mał-
gorzaty Wiśniowskiej-Robak, która w pełni
wykorzystuje przy tej okazji swoje plastycz-
ne wykształcenie. W tym roku Sufczyn bę-
dzie areną nowego, gminnego konkursu pio-
senki przeznaczonego dla najmłodszych, a to
przecież tylko część spośród licznych propo-
zycji szkoły adresowanych do swoich uczniów.

Obok oferty pozwalającej rozwijać im za-
interesowania i pogłębiać wiedzę szkoła ma

Jest bez w¹tpienia osob¹ dysponuj¹c¹
nieprzeciêtnymi talentami organiza-
torskimi i wykazuj¹ca siê oryginalny-
mi inicjatywami. Dowodów na to nie
brakuje. W krótkim czasie doprowa-
dzi³a do nadania imienia szkole,
utworzenia dzia³aj¹cego na rzecz
szko³y stowarzyszenia i udzia³u
szko³y w ogólnopolskim przedsiê-
wziêciu. Nie zapomina przy tym o
w³asnym podwórku realizuj¹c raz po
raz kolejne przedsiêwziêcia dla
uczniów i mieszkañców.

Z gminą Dębno związała się poprzez mał-
żeństwo. Najwyraźniej to miejsce przypa-
dło jej do gustu, bo z nim związała także
swoje zawodowe losy. Najpierw jako nauczy-
ciel pracowała w Zespole Szkół w Woli Dę-
bińskiej, a następnie po wygraniu konkursu
objęła funkcję dyrektora Zespołu Szkół w
Sufczynie. Pod jej przewodnictwem szkoła
skończyła z bezimiennością obierając sobie
na patrona ks. płk Tadeusza Dłubacza, któ-
ry przez lata pracował w miejscowej parafii,
by ostatecznie trafić do kancelarii prezyden-
ta RP. Uroczystość nadania imienia szkole

imiê i nazwisko: Janusz Burnóg

wiek: 48 lat
wykszta³cenie: zawodowe
zawód: œlusarz-spawacz
miejsce pracy i zajmowane stanowisko: rolnik

prowadz¹cy pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹

sytuacja rodzinna: ¿ona Celina, córki: Magdalena,

Alicja i Edyta, syn Krzysztof

samochód: znany w ca³ej gminie bia³y citroen c15d

T E S T
Z ¯YCIA

dla nich także niebanalny program wycho-
wawczy. Podczas wizyty w Domu Pomocy
Społecznej w Porąbce Uszewskiej w ramach
ogólnopolskiej akcji „Choinki nadziei” sami
mogli się przekonać, jak wiele może znaczyć
drobny gest przyjaźni…

(g)
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