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Odznaczeniem „Za zasługi dla
obronności kraju” nagrodzono Anto-
niego Brachucego, zastępcę wójta
gminy Dębno. Odznaczenie wręczył
mjr Krzysztof Cabała.

Uroczystości przyglądali się radni i soł-
tysi uczestniczący w sesji Rady Gminy
Dębno. Uhonorowany odznaczeniem za-
stępca wójta, który w wojsku dosłużył się
stopnia kapitana, na wyróżnienie zasłu-
żył dużym zaangażowaniem w przygoto-
wania planów obronnych na terenie gmi-
ny. Od lat Wojskowa Komenda Uzupełnień
korzysta także z jego pracy mając zawsze
wzorowo zorganizowany pobór do wojska.
Wojskowa dyscyplina charakterystyczna
dla zastępcy wójta przydaje się bardzo w
pracy samorządowej. Odpowiedzialny za in-
westycje na terenie gminy prowadzi za-
wsze bardzo szczegóły rejestr prac. W jego

LudzieLaury za
œwiêtego

Sporymi umiejętnościami plastycz-
nymi wykazali się uczniowie Zespołu
Szkół w Woli Dębińskiej uczestniczą-
cy w Powiatowym Konkursie Plastycz-
nym dla Dzieci i Młodzieży „Święty
Stanisław – patron Polaków”. W gro-
nie laureatów znalazło się siedmiu
przedstawicieli szkoły.

Konkurs zorganizowany przez Katolickie
Gimnazjum i Liceum w Brzesku ogłoszono

w związku z nadaniem szkole imie-
nia Świętego Stanisława

ze Szczepanowa.
W trakcie uro-
czystości poświę-
conej temu wyda-
rzeniu, w której
udział wziął or-
dynariusz diece-
zji tarnowskiej
biskup Wiktor
Skworc, wręczo-
no także nagro-
dy laureatom
konkursu pla-
stycznego. Ze-
spół Szkół w Woli
Dębińskiej był
tam mocno re-
prezentowany

Na Nagrodę
Dyrektora Szko-
ły Haliny Podo-
lańskiej-Nabożny
zasłużył Kamil
Migdał z Publicz-
nego Gimnazjum w
Woli Dębińskiej, a
wśród laureatów
znalazło się jeszcze
kilkoro innych
uczniów. W katego-
rii szkół podstawo-

wych III miejsce zajął Szczepan Malaga, a
wyróżnienie przyznano Albertowi Lasce. W
rywalizacji gimnazjalistów trzecie miejsce
otrzymały: Katarzyna Karaś, Kornelia Bat-
ko i Magdalena Tatara. Na wyróżnienie za-
pracowała Ewelina Oszczypała.

(w) sny, organizacja balu ekologicznego, kącik
przyrody w przedszkolu, wizyta w lesie itp.)
może dać maksymalnie 300 punktów, a za
wykonanie co najmniej 9 zajęć przyznawa-
na jest dodatkowa premia. Wraz z tytułem
uczestnicy otrzymują materiały edukacyj-
ne oraz upominki dla dzieci.

Warunki konkursu wypełniły cztery
przedszkola z naszej gminy. Tytuł „Przyja-
ciele Natury” przez rok mogą teraz nosić:
Publiczne Przedszkole w Łoniowej, Łysej
Górze, Porąbce Uszewskiej oraz Woli Dę-
bińskiej.

(n)

Cztery przedszkola z terenu naszej
gminy uzyskały tytuł „Przyjaciele
Natury” przyznawany wspólnie przez
Fundację Nasza Ziemia i firmę Tym-
bark. Zasłużyły na niego zdobywając
minimum 150 punktów.

Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik
konkursu ma do wyboru 19 różnego rodzaju
działań ekologicznych. Za wykonanie każ-
dego z nich przyznawane są punkty. Wa-
runkiem uzyskania tytułu, który jest waż-
ny przez rok, jest uzyskanie minimum 150
punktów. Realizacja wszystkich scenariu-
szy zajęć (np. obchody Pierwszego Dnia Wio-

Mali przyjaciele natury

Przedszkola z tytu³em

Odznaczenie dla kapitana

słynnym w gronie najbliższych współpra-
cowników zeszycie znaleźć można wszelkie
szczegóły dotyczące np. budowy i remon-
tów dróg, modernizacji budynków przed-
szkoli i szkół.

(p)
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Absolutorium za
wykonanie bud¿etu
za 2008 rok udzieli-
³a Rada Gminy Dêb-
no wójtowi Grzego-
rzowi Brachowi. W
g³osowaniu wszyscy
radni byli za przyjê-
ciem uchwa³y w tej
sprawie.

Zanim doszło do głosowania
radni wysłuchali opinii o wy-
konaniu budżetu przygotowa-
nej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy oraz poznali sta-
nowisko regionalnej izby obra-
chunkowej. Przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Pierz-
ga odczytywał ją długo w cało-
ści, ale ostateczna konkluzja
płynąca z tej lektury była pro-
sta. Komisja Rewizyjna nie
mając żadnych zastrzeżeń re-
komendowała Radzie Gminy
udzielenie absolutorium, regio-
nalna izba obrachunkowa nie
miała żadnych uwag. W tej sy-
tuacji radni bez dyskusji przy-
jęli absolutorium. – Dziękuję
serdecznie za taką decyzję –

Absolutorium dla wójta nie wzbudzi³o najmniejszych w¹tpliwoœci

Jeden g³os radnych

Pamiętając o zadaniach wy-
konywanych w gminie w ubie-
głym roku decyzji radnych
trudno się dziwić. Uporano się
wówczas m.in. z największą
pod względem kosztów i logi-
stycznego zaangażowania in-
westycją gminną, jaką była
kanalizacja Dębna i Porąbki

Strategiczna
inwestycja

Blisko 600 tys. zł kosztować będzie modernizacja drogi
na terenie gminy Dębno, która ma znaczenie strategiczne.
W razie wypadku na „czwórce” właśnie tędy prowadzą
objazdy.

Droga, której mowa łączy dwie drogi powiatowe: Wola Dębińska
– Bielcza i Wola Dębińska – Sterkowiec. Biegnie równolegle do
czwórki i w razie wypadku na „czwórce” w tym rejonie stanowi
naturalny objazd. Dziś korzystanie z niego jest co najmniej utrud-
nione. Droga jest w fatalnym stanie, ponieważ nie remontowano jej
od kilkudziesięciu lat.

W tym roku modernizacja tej trasy wreszcie będzie możliwa.
Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu wojewódz-
twa w wysokości 200 tys. zł. Pozostałe koszty pokryje z własnego
budżetu i już niebawem rozstrzygany będzie przetarg na wykona-
nie tego zadania. O ile nic nie stanie na przeszkodzie, to roboty
powinny być zakończone w sierpniu.

(g)

mówił wójt Grzegorz Brach
komplementując przy tym
radnych. Podkreślał, że współ-
pracując z taką radą ma kom-
fort pracy. – Nawet jeśli ktoś
się nie zgadza z moimi decy-
zjami czy propozycjami mówi
o tym wprost. Bardzo cenię so-
bie taką postawę.

Nowe
miejsca pracy

Zatrudnienie do końca listopada w ramach prac społecz-
nie użytecznych znalazło 20 mieszkańców gminy Dębno.
Koszty z tym związane pokryją Powiatowy Urząd Pracy
oraz budżet gminy Dębno.

Samorząd już po raz kolejny skutecznie zabiegał o pieniądze na
ten cel. Tym razem udało się pozyskać pieniądze pozwalające na
przyjęcie 20 osób do pracy w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Do ich
obowiązków należy wykonywanie drobnych prac porządkowych na
terenie gminy takich jak koszenie trawy, czyszczenie rowów. Za
prace otrzymają wynagrodzenie w wysokości 6,30 zł za godzinę.
Koszty z tym związane w 60 procentach pokryje urząd pracy, resz-
tę weźmie na siebie samorząd. Ofertą zainteresowały się osoby
bezrobotne korzystające ze świadczeń ośrodka opieki społecznej.

W ramach robót publicznych zatrudnienie na pełnym etacie otrzy-
mają natomiast trzy osoby. Pracę rozpoczną w maju, a umowa zo-
stanie zawarta na pół roku.

(p)

Uszewskiej. Przeprowadzono
kapitalne remonty niektórych
przedszkoli, wybudowano ko-
lejne drogi i oddano do użytku
siedzibę Dębińskiego Centrum
Kultury w Jastwi. Udało się
również sfinalizować prace za-
bezpieczające osuwisko w
Łysej Górze.          (p)
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Azbestowa
dotacja

Maksymalnie tysiąc złotych dofi-
nansowania z budżetu Gminy Dęb-
no będą mogli otrzymać mieszkańcy
gminy na pokrycie kosztów usuwa-
nia azbestu. Podstawą do wypłaty
będzie umowa z firmą uprawnioną
do świadczenia tego typu usług.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy
w Dębnie uchwałą dofinansowanie może
sięgnąć 50 procent całkowitych kosztów
usługi z tym, że pomoc nie może przekro-
czyć kwoty tysiąca złotych. Dofinansowa-
nie pochodzić będzie z Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska oraz z budżetu
Starostwa Powiatowego w Brzesku, któ-
re pokryją po połowie koszty dofinanso-
wania. Mieszkańcy ubiegający się o dota-
cję będą musieli wykazać się umową z
firmą zajmującą się usuwaniem odpadów
azbestowych, którą wyłoni Wójt Gminy
Dębno na podstawie obowiązujących prze-
pisów.

(p)

Hycel
powraca

Do naszej gminy powraca instytu-
cja hycla. Radni przyjęli uchwałę o
wyłapywaniu bezdomnych psów i
innych zwierząt domowych. Lepiej je
teraz dobrze pilnować, bo w razie za-
ginięcia ich odzyskanie może sporo
kosztować.

Do odpowiedzialności za zwierzęta do-
mowe uchwała wprost zobowiązuje ich
właścicieli. W przeciwnym razie mogą się
oni narazić na to, że należący do nich np.
pies zostanie schwytany przez hycla ma-
jącego do takiej działalności wymagane
uprawnienia i oddany do schroniska dla
zwierząt. Odzyskanie go stamtąd wyma-
gać będzie pokrycia kosztów związanych
z przetrzymywaniem w schronisku , wy-
łapaniem i transportem.

Uchwała, która była konsultowana z
powiatowym lekarzem weterynarii oraz
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami,
gwarantuje zwierzętom humanitarne, je-
śli tak można powiedzieć, traktowanie.
Ewentualne wyłapywanie ma się odbywać
w taki sposób, by nie zadawać im cierpie-
nia. Nie mogą temu towarzyszyć także
osoby postronne. Interwencja polegająca
na schwytaniu zwierzęcia może nastąpić
po zgłoszeniu w Urzędzie Gminy.

(p)

Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
by³ gospodarzem tegorocznego
Miêdzypowiatowego Konkursu
Ortograficznego dla uczniów z klas I-
III. Wziê³o w nim udzia³ 35 uczniów z
terenu trzech powiatów: brzeskiego,
tarnowskiego i d¹browskiego.

Do finału awansowali najlepsi ucznio-
wie w swoich gminach. Organizatorzy
postawili przed nimi poważne zadanie.
Obok trudnego dyktanda mieli do roz-
wiązania także łamigłówki. Musieli się
wykazać znajomością pisowni takich
wyrazów jak np.: korzyść, próżny, świe-
ży, odzież, chałwa, chluba, hałda, ka-
lendarz, kompozytor.

Najlepsi okazali się drugoklasiści –
Tobiasz Zieliński ze Szkoły Podstawo-
wej w Ryglicach oraz Natalia Augustyn
z Lubczy. Kolejne miejsca zajęli Maria
Jamróz z Rzepiennika Strzyżewskiego
oraz Monika Poliszak z Tarnowca.

Nagrody dla wszystkich uczestników kon-
kursu ufundował Wójt Gminy Dębno Grze-
gorz Brach, Dyrektor Samorządowego Cen-
trum Edukacji w Tarnowie Barbara Dag-
mara Niziołek, a także Wydawnictwo MAC.

Równoległe z ortograficznymi zmaga-
niami odbywało się także seminarium
dla nauczycieli. O nowych podstawach
programowych w matematyce na pozio-
mie nauczania zintegrowanego mówiła
dr Ewa Swoboda – pracownik Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego.

(u)

Miêdzypowiatowa rywalizacja w Por¹bce Uszewskiej

Drugoklasiœci gór¹

Przypomnijmy, że głównym motywem
takiego rozwiązania były niższe koszty
utrzymania i poprawa warunków opieki nad
dziećmi. Zarówno w Maszkienicach jak i w
Łysej Górze warunki lokalowe były trudne.
Decyzja Rady Gminy daje formalną podsta-
wę do przeprowadzki, która np. w przypad-
ku Łysej Góry faktycznie już nastąpiła. W
Maszkienicach o korzyściach tej decyzji ro-
dzice i dzieci przekonają się we wrześniu.

(g)

Zapowiadane połączenie przed-
szkola i szkoły w Maszkienicach
oraz przedszkola i szkoły w Łysej
Górze stało się faktem. Po uzyska-
niu pozytywnej opinii małopolskie-
go kuratora oświaty Rada Gminy w
Dębnie przyjęła uchwałę w tej
sprawie. Oznacza to, że od wrze-
śnia przedszkolaki i  młodzież
szkolna mieć będą zajęcia w jed-
nym budynku w majestacie prawa.

Wspólna edukacja
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Po niemal stu latach Szko³a Podsta-
wowa w Biadolinach Szlacheckich nie
jest ju¿ bezimienna. Podczas specjal-
nej uroczystoœci oficjalnie nadano jej
imiê marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
– Cieszê siê, ¿e kolejna szko³a
do³¹cza do grona placówek, dla
których marsza³ek Pi³sudski jest
jedn¹ z najwa¿niejszych postaci w
historii Polski – mówi³ kpt. Krystian
A. Waksmundzki Komendant Naczelny
Zwi¹zku Legionistów Polskich.

Uroczystości poprzedziła msza święta w
kościele parafialnym, po której uczniowie,
nauczyciele i zaproszeni goście przeszli do
budynku szkoły. Oficjalny akt nadania imie-
nia szkole, który przyjął formę uchwały Rady
Gminy Dębno, odczytał raz jeszcze przewod-
niczący Rady Stanisław Pierzga. Po przeka-
zaniu sztandaru szkole i ślubowaniu na
sztandar, odsłonięto tablicę poświeconą pa-
tronowi szkoły. Potem był czas dla zapro-
szonych gości, wśród których obok dyrekto-
rów innych szkół, księży i radnych byli tak-

Patryk Góral, klasa IV
Nadanie mojej szkole
imienia Józefa Piłsud-
skiego ma dla mnie
ogromne znaczenie. Od
tego dnia mamy już

bohatera, z którego możemy być
dumni. W świecie chaosu i nienawiści
postać naszego patrona pozwoli mi
utożsamić się z wartościami, które
reprezentował. Odwaga, upór i dążenie
do celu to cechy, które będę się starał
naśladować.

Bart³omiej K³usek,
klasa IV
Dla mnie nadanie
imienia naszej szkole
marszałka Józefa
Piłsudskiego jest
bardzo ważne. Prawie

każda szkoła ma swojego patrona.
Nasza szkoła ma wiele sukcesów i
zasługuje na takie imię.

Anna Wid³o, klasa IV
Nadanie imienia naszej
szkole jest dla mnie
wielkim przeżyciem i
radością. Z wielkim
zapałem szukałam
informacji o patronie

mojej szkoły.Teraz wiem, jakim wielkim
jest Polakiem.

Dominika Góral,
klasa VI
Nadanie imienia naszej
szkole to dla mnie
wyjątkowe wydarzenie.
Od tego dnia nie

jesteśmy już bezimienni, naszym
patronem jest marszałek Józef Piłsud-
ski.Jako uczennica tej szkoły będę się
starać być taka jak on: Kochać Ojczy-
znę, szanować ją i swoim zachowaniem
dawać przykład innym.

Weronika Gala,
klasa VI
Jestem dumna,że mogę być
uczennicą szkoły, której
patronem jest marszałek
Józef Piłsudski.

Powinniśmy brać z niego przykład.
Odtąd godło Polski i flaga narodowa
mają dla mnie szczególne znaczenie.

Uczniowie œlubowali na sztandar

Szko³a z marsza³kiem

że parlamentarzyści (posłowie
Edward Czesak, Jan Musiał i Jó-
zef Rojek) oraz samorządowcy:
starosta Ryszard Ożóg i wójt
Grzegorz Brach, a także dyrek-
tor tarnwoskiej delegatury Ku-
ratorium Oświaty Urszula Bli-
charz. W przemówieniach, w któ-
rych podkreślano zobowiązanie,
jakie niesie ze sobą patron i
sztandar nie zabrakło także słów

gorzkich. – Korzystając z faktu, że na sali są
parlamentarzyści powtórzę, że od długiego
już czasu nie możemy się doprosić o Rok
Marszałka Piłsudskiego. Miały go już po-
staci niekoniecznie tak zasłużone dla kraju
jak on – mówił kpt. Waksmundzki.

Specjalną prezentację przypominającą
dokonania patrona szkoły i jego rolę w hi-
storii Polski przygotowali uczniowie. Nie
zabrakło w niej legionowych pieśni, wspo-
mnień i multimedialnych pokazów.

(gp)

Opinie uczniów
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Ponad 107 tys. z³  otrzyma³y organi-
zacje pozarz¹dowe z bud¿etu gminy
Dêbno na realizacjê w tym roku
programów, których celem ma byæ
zapobieganie alkoholizmowi i narko-
manii. Pieni¹dze zostan¹ wykorzysta-
ne na prowadzenie zajêæ sportowych i
rekreacyjnych, prowadzenie œwietlic
œrodowiskowych oraz program
stypendialny dla uczniów.

W wyniku konkursu ogłoszonego na re-
alizację tego typu zadań 50 tys. zł trafi do
klubów sportowych, które zadbają o to, by
członkowie ich sekcji młodzieżowych otrzy-
mali interesującą ofertę zajęć sportowych.
Pulą tą podzieli się osiem klubów, z których

Laury dla recytatorów

Brawurowe
„Ptasie radio”
W trzech kategoriach wiekowych
rywalizowano podczas gminnego
fina³u konkursu recytatorskiego
„Poezja jest jak obraz” zorganizo-
wanego przez Zespó³ Szkó³ w Sufczy-
nie i Dêbiñskie Centrum Kultury. W
dwóch kategoriach triumfowali
reprezentanci szko³y podstawowej w
£ysej Górze, a wœród gimnazjalistów
najlepszy okaza³ siê przedstawiciel
gospodarzy.

W konkursowe szranki stanęli zwycięz-
cy eliminacji szkolnych reprezentujący dzie-
więć szkół z gminy Dębno. Przygotowane
przez nich interpretacje utworów poetyc-
kich i prozatorskich, głównie polskich au-
torów, oceniało trzyosobowe jury: Grzegorz
Janiszewski (aktor i wicedyrektor Tarnow-
skiego Teatru im. L. Solskiego), Celina Pro-
kop i Czesław Nasiadka (emerytowani na-
uczyciele języka polskiego). Poziom recy-
tacji zgodnie określili jako wysoki przyzna-
jąc wiele nagród. Pod uwagę brali nie tylko
samą interpretację, ale i dobór repertuaru
oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Osobno oceniono uczestników z klas I –
III, IV-VI oraz gimnazjalistów. Wśród naj-
młodszych uczestników zwyciężył Filip Woj-
tasiński ze szkoły w Łysej Górze, który bra-
wurowo wykonał wiersz Juliana Tuwima
„Ptasie radio”. Małgorzata Baczyńska z ZS-
P w Dębnie potrafiła recytując utwór Jana
Brzechwy „Kwoka” nawiązać dialog z juro-
rami i nagrodzona została drugim miejscem.
Trzecie miejsce przypadło Natalii Koloch z
ZS w Porąbce Uszewskiej, która wyjaśniała
m.in. „Co to znaczy mieć siano w głowie”.
Wyróżniono jeszcze recytacje Szymona Brzu-
chacza  z ZS w Porąbce Uszewskiej.

W kategorii klas IV-VI najlepsza okaza-
ła się Patrycja Duda ze szkoły w Łysej Gó-
rze, która zaprezentowała ,,Małpę w ką-
pieli”. Za nią znalazła się Justyna Płaneta
z ZS w Sufczynie, a trzecie miejsce zajął
Mateusz Sacha ze szkoły w Niedźwiedzy.
Na wyróżnienie w tej kategorii zasłużyły:
Karolina Wojnicka z ZS w Sufczynie i
Agnieszka Pałucka z PSP w Łoniowej.

Na pierwszą nagrodę wśród gimnazjali-
stów zasłużył Łukasz Wojnicki z ZS w Suf-
czynie m.in. za interpretację utworu Sła-
womira Mrożka „Zeszyt” , drugą wywal-
czyła Oliwia Klecka z ZS w Woli Dębińskiej,
a trzecią otrzymała Klaudia Kubik z ZS w
Sufczynie, która barwnie opowiedziała pe-
rypetie „Pchły Szachrajki”. Jury wyróżni-
ło w tej kategorii Małgorzatę Golonkę i
Magdalenę Jakubas, obie z ZS w Woli Dę-
bińskiej.

(gp)

Bardzo dobrze spisali siê uczniowie z
naszej gminy w Wojewódzkim Turnie-
ju Wiedzy – „Zachowaæ dziedzictwo
kulturowe dla przysz³ych pokoleñ.
Renesans w Krakowie”. Reprezenta-
cja Publicznego Gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej przygotowywana przez
Dorotê Batko bardzo mocno zaznaczy-
³a swoj¹ obecnoœæ w rywalizacji
wprowadzaj¹c do grona laureatów
cztery osoby.

Turniej wymagający bardzo dużej i fa-
chowej wiedzy z zakresu wydarzeń hi-

Udana rywalizacja w Krakowie

Znawcy renesansu

najwięcej (15 tys. zł) otrzyma LKS „Orzeł”
Dębno skupiający najliczniejszą grupę mło-
dych zawodników.

Kwotę 25 tys. zł przeznaczono na potrze-
by dziesięciu uczniowskich klubów sporto-
wych. Każdy z nich dostanie od tysiąca do
czterech tysięcy złotych na działalność pro-
filaktyczną. Na prowadzenie czterech świe-
tlic środowiskowych wyłożono 12 tys. zł.

Centrum Animacji Społecznej „Horyzon-
ty” – jedyna organizacja spoza gminy Dębno
uzyska w sumie 20,2 tys. zł. Kwotę 7,2 tys.
zł przeznaczy na program promujący uzdol-
nionych uczniów, a pozostała część dotacji
zostanie wykorzystana na popularyzację
kultury, twórczości artystycznej i ludowej
oraz regionalizmu i ochrony dziedzictwa
narodowego.

(g)

Stypendialny program dla uczniów

Profilaktyka na sportowo

storycznych i artystycznych doby rene-
sansu z wyeksponowaniem Polski i Kra-
kowa okazał się szczególnie udany dla
Bartłomieja Urbańskiego, który zajął
pierwsze miejsce. Na trzecim miejscu
znalazły się Kornelia Batko i Weronika
Drużkowska, a na wyróżnienie zasłu-
żyła Marta Kapusta. Listy gratulacyj-
ne odebrali natomiast Paulina Kural i
Łukasz Wojtarowicz.

Patronat honorowy nad tym konkur-
sem sprawowali Kuratorium Oświaty w
Krakowie, Zamek Królewski na Wawe-
lu   i Muzeum Historyczne Miasta w
Krakowie.

(j)
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Jest bat na wyrzucających śmieci
na dziko. Dowodów na to dostarczy-
li policjanci z komendy w Brzesku,
którzy na gorącym uczynki przyła-
pali dwóch mieszkańców Woli Dębiń-
skiej. Obydwaj staną teraz przed Są-
dem Grodzkim.

Akcja była bezprecedensowa. – Poli-
cjanci otrzymali informację o tym, że

Policjanci przy³apali sprawców na gor¹cym uczynku

Pójd¹ do s¹du za œmieci
ktoś zamierza nielegalnie pozbyć się
śmieci, pojechali we wskazane im miej-
sce, ukryli się i poczekali na sygnalizo-
wany transport – relacjonuje sierż.
Ewelina Buda, rzecznik prasowy brze-
skiej policji.

Nieopodal wysypiska śmieci w Masz-
kienicach zauważyli samochód dostaw-
czy wypełniony po brzegi odpadami sty-

ropianowymi. Po chwili dwóch męż-
czyzn zaczęło rozładowywać samochód
pozostawiając śmieci w lesie. Gdy wy-
ładowali wszystko, pojawiali się funk-
cjonariusze. Po wylegitymowaniu męż-
czyzn nakazali pozbierać im śmieci i…
załadować je na samochód. Niebawem
staną przed Sądem Grodzkim, który za
tego rodzaju przewinienie może nało-
żyć na sprawców karę grzywny. W naj-
gorszym razie wyrzucanie śmieci na
dziko może ich kosztować nawet 5 ty-
sięcy złotych.

(gp)

NajwyraŸniej inwestycyjny
g³ód panuje na lokalnych
rynkach. Stosunkowo nie-
wielka inwestycja, adapta-
cja czêœci budynku szko³y
w Maszkienicach na po-
trzeby przedszkola, zwró-
ci³a uwagê a¿ dziewiêciu
firm.

Przetarg ogłoszony przez Gminę
Dębno w tej sprawie okazał się dla firm
budowlanych bardzo interesującym zle-
ceniem. Skorzysta na tym budżet gmi-
ny, bo rywalizacja konkurentów spo-
wodowała, że zaoferowano lepsze wa-
runki finansowe niż zakładano w chwili
ogłaszania przetargu. Zwycięska ofer-
ta opiewa na 127 tys. zł, podczas gdy

Du¿e zainteresowanie inwestycj¹ w Maszkienicach

Deszcz przetargowych ofert

Do dyspozycji dzieci będzie także sala gimnastyczna,
która już niebawem zostanie oddana do użytku.

oferta najdroższa zakładała koszty
wyższe ponad 50 tys. zł.

O ile nie będzie żadnych przeszkód
formalnych, umowa ze zwycięzcą prze-
targu na realizację inwestycji zostanie
niezwłocznie podpisana i prace będą się
mogły już niebawem rozpocząć. Zgod-
nie z projektem na potrzeby przed-
szkola zostaną przygotowane dawne
mieszkania nauczycieli, które od lat nie
są już wykorzystywane. Obiekt powi-
nien być do dyspozycji dzieci z dniem 1
września tego roku, a jego użytkowni-
cy będą mieli do dyspozycji także no-
wooddaną salę gimnastyczną.

Przypomnijmy, że dotychczas przed-
szkole korzystało z budynku jednostki
OSP w Maszkienicach. Dla budżetu
gminy było to rozwiązanie droższe, a
poza tym zastrzeżenia do tego obiektu
zgłaszały służby sanitarne.

(p)
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Jubileuszowa edycja Przegl¹-
du Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych Regionu
Krakowskiego KRAKOWIA-
CZEK odbêdzie siê 7 czerwca
w £oniowej. Organizatorzy -
Ma³opolskie Centrum Kultury
SOKÓ£ oraz Dêbiñskie Cen-
trum Kultury w Jastwi - przy-
gotowuj¹ w zwi¹zku z tym
liczne atrakcje. Najprawdopo-
dobniej wzroœnie te¿ pula
nagród.

Do udziału w przeglądzie, jak zwy-
kle zapraszane są dziecięce zespoły
regionalne prezentujące formy auten-
tyczne i opracowane artystycznie oraz
dziecięce kapele ludowe z regionu
Krakowiaków Wschodnich, Zachod-
nich, Pogórza Ciężkowickiego. Nie-
zmienne pozostają także cele impre-
zy. Ambicją jej inicjatorów jest kulty-
wowanie najcenniejszych tradycj i
folkloru dziecięcego, rozwijanie zain-
teresowań ludowym tańcem, muzyką,

Dwadzieœcia lat z „Krakowiaczkiem”

Jubileuszowe nagrody

To będzie pracowity okres dla człon-
ków Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowia-
cy”. W ciągu niespełna dwóch miesięcy
wystąpią podczas sześciu różnych im-
prez. Zaproszenia zarówno dla senio-
rów jak i grup młodzieżowych nadeszły
nie tylko z terenu naszej gminy, ale
także z powiatu, a nawet z zagranicy.

Na początek zespół wystąpi podczas fe-
stiwalu „Krakowski Wianek” w Szczuro-

wej. Obok niego Gminę Dębno reprezen-
tować będzie tam także heligonista Józef
Świstak oraz zespół „Porąbcoki”. Ostat-
niego dnia maja „Mali Łoniowiacy” pojadą
do Jurkowa, a zespół młodzieżowy wy-
stąpi w Gnojniku.

7 czerwca grupa będzie pełnić rolę go-
spodarza podczas jubileuszowej edycji
„Krakowiaczka”. W konkursie zaprezen-
tuje się grup najmłodsza, a pozostali wy-
stąpią poza nim.

Pierwszy wyjazd zagraniczny zaplanowa-
no na 20 czerwca. Seniorzy i zespół mło-
dzieżowy pokażą się na Zamagurskim Świę-
cie Folkloru, które odbędzie się w Czerwo-
nym Klasztorze na Słowacji. Osiem dni póź-
niej „Łoniowiacy” zatańczą u siebie w Łonio-
wej podczas imprezy organizowanej przez
lokalne stowarzyszenie. W lipcu natomiast
grupa wyjedzie na Węgry, gdzie będzie pre-
zentować walory polskiego folkloru podczas
odbywających się tam imprez.                (g)

Mnóstwo ofert dla „£oniowiaków”

śpiewem i zabawami. Równocześnie
jest to także okazja do skonfronto-
wania dokonań artystycznych dziecię-
cych zespołów regionalnych i kapel.

Podczas Przeglądu wyłoniony zosta-
nie najlepszy zespół regionalny, któ-
ry nominowany będzie do udziału w
XXXIII Karpackim Festiwalu Dziecię-
cych Zespołów Regionalnych w Rabce
– Zdroju.

Przypomnijmy, że Łoniowa od lat ko-
jarzona z przeglądem organizację tej
imprezy otrzymała już po przeprowa-
dzeniu kilku jej edycji. Sołectwo zasłu-
żyło sobie na to mocnym zaangażowa-
niem w pielęgnowanie folkloru tych
okolic. Szczególne zasługi miał pod tym
względem zespół „Łoniowanie”, który
był na tyle znany, iż uznano, że warto
imprezę przenieść do Łoniowej.

(p)
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as Andrzej Potêpa, dyrektor Dêbiñskiego Centrum Kultury
Taki jubileusz zobowiązuje, dlatego chcemy postarać się o bardziej atrakcyjne
nagrody niż dotąd. Chcielibyśmy, by pozwalały one na coś więcej niż pokrycie
kosztów transportu, na przykład umożliwiły zorganizowanie dzieciom jakiejś
wycieczki. W tym roku uczestnicy „Krakowiaczka” zastaną w Amfiteatrze w
Łoniowej zupełnie nową scenografię, a po rozdaniu nagród wszyscy będą mogli
wysłuchać koncertu w wykonaniu gwiazdy festiwalu kapeli ludowej „Ciupaga” z
Łącka. Specjalnie na jubileusz wydany zostanie okolicznościowy folder poświęco-
ny tej imprezie. Znaleźć w nim będzie można wszelkie informacje o historii
przeglądu oraz liczne zdjęcia.
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Znakomity gitarzysta Micha³ Nagy
maj¹cy w swoim dorobku m.in.
nagrodê Fryderyka by³ gwiazd¹
„Wieczoru meksykañskiego”, który
odby³ siê 26 kwietnia na Zamku w
Dêbnie gromadz¹c t³umy ludzi. Obok
gor¹cej, latynoamerykañskiej muzyki
nie zabrak³o tak¿e piêknych kobiet,
pokazu œwiat³o-dŸwiêk poœwiêconego
s³ynnej malarce Fridzie oraz degusta-
cji prawdziwej, meksykañskiej kawy.

Wydarzenie zorganizowane przez Mu-
zeum Zamek w Dębnie i Stowarzyszenie
PLUS ULTRA w Tarnowie swoim patrona-
tem objęła Ambasada Meksyku w Polsce
oraz Konsul Honorowy Meksyku w Polsce
Janusz Postolka. Publiczność dopisała jak
nigdy. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczę-
ciem spotkania sala wypełniła się po brzegi,

Micha³ Nagy dokona³ solowych nagrañ
dla Polskiego Radia i Telewizji. Jest
tak¿e autorem wielu aran¿acji na gi-
tarê solo i z zespo³ami kameralnymi.
Jest adiunktem na Akademii Muzycz-
nej w Krakowie. Jest cz³onkiem miê-
dzynarodowego kwartetu gitarowego
Guitar4motion, który koncertuje w
wielu krajach Europy.

Przyjechali goœcie nawet z Jas³a i z Gorlic

Meksykañski wieczór

a dziesiątki osób musiało zająć miejsca na
ganku, w sieni i na zamkowym dziedzińcu.
Obok mieszkańców gminy byli także goście
m.in. z Brzeska i Tarnowa, a nawet z Jasła
i z Gorlic.

W klimat kultury meksykańskiej wpro-
wadził gości dr Stanisław Moskała, a po jego
multimedialnym pokazie poświęconym Mek-
sykowi można było oglądać fotografie Mał-
gorzaty Duśko inspirowane twórczością i
życiem Fridy Khalo. W Sali Rycerskiej na
gości czekał wyreżyserowany przez Krysty-
nę Gurgul specjalny pokaz mody, w trakcie
którego wokalnym talentem błysnęła Ber-
nadetta Wojtasińska ucząca na co dzień w
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących w Łysej Górze i pełniąca mandat rad-
nej w Radzie Gminy w Dębnie.

W roli gwiazdy wieczoru wystąpił Michał
Nagy , który swoją grą zachwycał nie tylko
jurorów prestiżowych konkursów muzycz-
nych, ale także krytyków. Specjalny reper-

tuar utworów latynoamerykańskich kom-
pozytorów i twórców inspirowanych kulturą
z tego regionu świata przypadł publiczności
do gustu, że nie obyło się bez bisów. Finało-
we Tango Rolanda Dyensa długo nagradza-
no oklaskami.

A potem był czas na meksykańską kawę
z tequilą i cynamonem…

(p)
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Jan Krawczyk, twórca Tarnowskiego
Zespo³u Perkusyjnego, poprowadzi
warsztaty perkusyjne w Dêbiñskim
Centrum Kultur y. Podczas zajêæ za-
p lanowanych na 30 i  31 maja
uczestnicy mieæ bêd¹ do dyspozycji
kilka zestawów perkusyjnych i prze-
konaj¹ siê jak szerokie mo¿liwoœci
gr y daj¹ instrumenty perkusyjne.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od g. 10 do
14, a koszt uczestnictwa w zajêciach
wynosi 40 z³. Nauka obejmowaæ bê-
dzie zarówno podstawowe zagadnienia
takie jak sposób trzymania pa³ek czy
strojenie bêbnów jak i umiejêtnoœci
wymagaj¹ce wiêkszej wiedzy takie jak
zasady rytmu swingowego, rockowego
czy latynoskiego.

Jej motywem przewodnim bêdzie prezenta-
cja wyrobów rêkodzielniczych?

- Chcemy pokazaæ to, co wci¹¿ wykonuj¹
niektórzy mieszkañcy wsi, ale zamierza-
my przygotowaæ tak¿e szersz¹ prezneta-
cjê rêkodzie³a. Rozes³aliœmy ju¿ informa-
cje po okolicznych wsiach i chcemy zapro-
siæ ludzi paraj¹cych siê sztuk¹ ludow¹ i na
bazie ich wyrobów zorganizowaæ kiermasz.
Mamy zapewnienie, ¿e przyjad¹ wystawcy

- Utworzenie stowarzyszenia ma zapewne
jakieœ przyczyny…

- Zespó³ folklorystyczny dzia³a w £oniowej
od 56 lat, a cz³onkowie stowarzyszenia to
osoby, które kiedyœ w nim tañczy³y. Teraz
wprawdzie ju¿ maj¹ to za sob¹, ale ochota
do dzia³ania wcale im nie przesz³a. Stowa-
rzyszenie daje tak¹ mo¿liwoœæ.

- Jakie s¹ pierwsze pomys³y?
- To organizacja „Œwiêta £opo³ki”

Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowa” powsta³o w listopa-
dzie 2008 roku. „Œwiêto £opo³ek” to pierwsza impreza firmo-
wana przez tê organizacjê. Pieni¹dze na to uda³o siê pozyskaæ
w ramach konkursu organizowanego przez województwo ma³o-
polskie. W³adze stowarzyszenia tworz¹: Jaros³aw Mleczko – pre-
zes, Stanis³aw Rzepa i Marek P³aneta – wiceprezesi, Piotr Ko-
pytko – skarbnik, oraz Renata Szpak – sekretarz.

Festyn z ³opo³kami
Rozmowa z Renat¹ Szpak, sekretarzem Stowarzyszenia Folklorystycznego „£oniowa”

- Ale handel to pewnie tylko jeden z elemen-
tów imprezy…

- To bêdzie festyn ludowy dla ca³ych ro-
dzin. W finale zamierzamy pokazaæ zespo-
³y ludowe z ró¿nych stron. Folklor to wa¿ny
element naszej kultury i warto go pielê-
gnowaæ

- £opo³ki…?
- Kiedyœ £oniowa s³ynê³a z wyplatania tak
zwanych ³opo³ek czyli koszy do przenoszenia
siana czy s³omy wykonanych z wikliny. Nie-
którzy nazywali nawet mieszkañców £onio-
wej ³opo³corzami. Nawi¹zanie do tej tradycji
to dobry pretekst do organizacji imprezy.

z Do³ów, Brzeska, Dêbna, £ysej Góry i in-
nych so³ectw.

- To przyci¹gnie ludzi?
- Rzeczy wykonywane rêcznie maj¹ inn¹
wartoœæ. Myœlê, ¿e znajd¹ siê chêtni nie
tylko do ogl¹dania, ale tak¿e do kupowa-
nia makatek, obrusów i innych rzeczy.

Profesjonalny poziom zajêæ gwa-
rantuje osoba wyk³adowcy Jana
Krawczyka – absolwenta  Akade-
mii Muzycznej w Krakowie w kla-
sie perkusji, któr y jest nie tylko
doœwiadczonym pedagogiem, ale
tak¿e muzykiem estradowym. Gr y
na perkusji uczy w zespole Szkó³
Muzycznych w Tarnowie, a zespo³y
muzyczne prowadzi tak¿e w Staro-
miejskim Centr um Kultur y M³o-
dzie¿y w Krakowie.
Warsztaty perkusyjne to kolejna ofer-
ta Dêbiñskiego Centrum Kultur y, któ-
re od stycznia dysponuje w³asn¹ sie-
dzib¹. – Odpowiednie warunki umo¿-
liwiaj¹ nam przygotowywanie coraz
bardziej atrakcyjnej ofer ty zajêæ – ko-

mentuje Andrzej Potêpa, dyrektor
DCK.
W trakcie warsztatów prezentowany
bêdzie tak¿e sprzêt muzyczny. Przy-
gotuje go firma  OMNI-MUZ z Krako-
wa - jedna z najwiêkszych hur towni
muzycznych w regionie.

(g)

Nauka pod okiem profesjonalisty

Warsztaty z bêbnami
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Gimnazjalistki z Publicznego Gim-
nazjum w Woli Dębińskiej wypełniły
całe podium odbywającego się w Woj-
niczu VIII Międzypowiatowego Kon-
kursu Piosenki Angielskiej „English
Song 2009”. Najwyżej oceniono występ
Pauliny Kubali, która zaprezentowa-
ła utwory „Don’t know why” oraz
„Sway”. II miejsce zajęła Katarzyna
Szlachta śpiewając przeboje: „Take a
bow” i „The show”, a III miejsce przy-
znano duetowi Sylwia Pasek i Anna
Greń za piosenki „Angel” oraz „You’re
the one that I want”.

II EDYCJA MÊDZYPOWIATOWEGO INDYWIDUALNEGO KONKURSU RÓ¯NYCH FORM TANECZNYCH

„SHOW DANCE”
 - tañcz i  baw siê!

Konkurs odbêdzie siê 15 czerwca w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.
Organizator z wielk¹ przyjemnoœci¹ zaprasza zainteresowane dzieci i m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjalnych do
wziêcia udzia³u w konkursie, któremu przyœwiecaæ bêd¹ nastêpuj¹ce cele:
1. Autoprezentacja i konfrontacja umiejêtnoœci tanecznych.
2. Wy³onienie talentów tanecznych i wyró¿niaj¹cych siê osobowoœci wœród dzieci i m³odzie¿y.
3. Kszta³towanie i rozwijanie: ekspresji ruchowej do odpowiednio dobranego repertuaru muzycznego, harmonii i piêkna
ruchu, zdolnoœci gimnastyczno- rytmiczno-tanecznych.
4. Upowszechnianie ró¿norodnych wspó³czesnych form tanecznych jako postawy fit, czyli mody na zdrowy- styl ¿ycia i aktywny
sposób spêdzania wolnego czasu.
5. Czerpanie radoœci i przyjemnoœci z dobrej zabawy .

Uwaga!  Regulamin i harmonogram konkursu dostêpny na stronach internetowych organizatorów.

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Urz¹d Gminy Dêbno, Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej i UKS „Wolania”

Wola Dêbiñska zdominowa³a konkurs w Wojniczu

Podium dla naszych

Konkurs w Gminnym Ośrodku Kultury w
Wojniczu zorganizowali Samorządowe Cen-
trum Edukacji w Tarnowie oraz Zespół Szkół
Licealnych  i Technicznych w Wojniczu. Po
raz kolejny udział w nim wzięli uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Woli Dębińskiej.
Przygotowania pod kierunkiem Anny Gur-
gul, która zajęła się zarówno stroną języ-
kową jak i muzyczną, dały bardzo dobry efekt.

Uczestnicy prezentowali po dwa utwory
anglojęzyczne, a ich wykonaniom przysłu-
chiwało się jury, w skład którego weszli pro-
fesjonalni muzycy oraz nauczyciele języka
angielskiego. Oceniano dobór repertuaru i

jego stopień trudności, interpretację utwo-
rów, a przede wszystkim poprawność języ-
kową wykonywanych piosenek.

Po wysłuchaniu prawie 20 uczestników,
wśród których byli soliści, duety i zespoły,
jury zdecydowało przyznać wszystkie trzy
pierwsze miejsca reprezentantkom Publicz-
nego Gimnazjum w Woli Dębińskiej. Sukces
jest tym bardziej satysfakcjonujący, że – jak
podkreślała przewodnicząca jury Ewa Żybu-
ra - poziom wokalny tegorocznego konkur-
su był bardzo wysoki, a język angielski bar-
dzo dobry.

(n)
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Dêbiñskie  Centrum Kultury w  Jastwi organizuje

KONKURS PLASTYCZNY:

„Twarze moich bliskich”- portret
PORTRET jest przedstawieniem osoby, odwzorowuje nie tylko jej wygl¹d zewnêtrzny,
ukazuje tak¿e cechy charakteru. Mo¿na pokazaæ tylko g³owê postaci, popiersie. Model mo¿e byæ ukazany frontalnie, z profilu albo z
trzech czwartych. Istniej¹ ró¿ne typy portretów:
- reprezentacyjny (np. osoby na wysokim stanowisku), prywatny, zbiorowy (np. rodzinny),
- realistyczny, fikcyjny, autoportret. Portretuj¹cy ma trudne zadanie zaobserwowania wielu cech wygl¹du oraz elementów t³a, gdy¿ w
przedstawieniu osoby nie bez znaczenia jest otoczenie w jakim siê ona znajduje. Dobieraj¹c odpowiednio technikê i u¿ywaj¹c wybranych
barw autor pracy mo¿e oddaæ wra¿enia i nastrój, jakie towarzysz¹  obcowaniu z modelem.
Zapraszamy do portretowania osób bliskich- z krêgu rodziny.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Cele konkursu:
- rozwijanie umiejêtnoœci plastycznej
oraz ekspresji twórczej dziecka,
- integracja dzieci przez sztukê,
- popularyzacja dzia³añ plastycznych i
poszerzanie wiedzy z zakresu ró¿nych
technik plastycznych.

2. Uczestnikami konkursu mog¹ byæ:
dzieci z przedszkoli, uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjum z terenu
gminy.

3. Technika wykonania prac: malarska -
pastel, akwarela, rysunek - techniki
graficzne

4. Format pracy: minimum A-3

gotowanymi przez Joannę Ja-
nik najlepiej poradził sobie Da-
mian Błyskal uczący się języka
polskiego pod okiem Barbary
Jeleń. Drugie miejsce zajęła
Patrycja Gurgul z ZS w Porąb-
ce Uszewskiej ( opiekun Alicja
Malinowska), na trzecim miej-
scu uplasowała się Paulina Fa-
ron z ZS w Woli Dębińskiej
(opiekun Magdalena Sowa),
natomiast czwartą lokatę wy-
walczyła Sonia Sula z PSP w Niedźwiedzy (opie-
kun Monika Hebda).

Komisja konkursowa wysoko oceniła poziom
tegorocznego konkursu. Generalnie wszyscy

Damian Błyskal z PSP w Biado-
linach Szlacheckich został w tym
roku Gminnym Mistrzem Ortogra-
fii. Do odbywającej się w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Masz-
kienicach rywalizacji przystąpili
uczniowie z ośmiu szkół, którzy
zwyciężyli w eliminacjach szkol-
nych.

O miano najlepszego ubiegali się
uczniowie reprezentujący szkoły w
Dębnie, Woli Dębińskiej, Sufczynie,
Biadolinach Szlacheckich, Porąbce
Uszewskiej, Łoniowej, Niedźwiedzy i
Maszkienicach. Z dyktandem i trud-
nymi zadaniami ortograficznymi przy-

uczniowie wykazali się dobrą znajomością
zasad ortografii. Mimo wysokiego stopnia
trudności konkursu uzyskiwano bardzo do-
bre wyniki.    (m)

Ortograficzna rywalizacja

WYSOKI POZIOM KONKURSU

5. Ka¿da placówka w ka¿dej kategorii wiekowej
mo¿e nades³aæ maksymalnie 5 p rac.

6. Kategorie wiekowe:
- dzieci od lat 5 do 6
- klasy  1-3 szkó³ podstawowych
- klasy 4-6 szkó³ podstawowych
- klasy 1-3 gimnazjum

7. Praca powinna byæ opisana drukiem na odwro-
cie: imiê, nazwisko i wiek autora, dok³adny adres
szko³y (przedszkola), tytu³ pracy oraz nazwisko
nauczyciela prowadz¹cego.

8.  Kryteria oceny:
- jakoœæ wykonania
- oryginalnoœæ
- stopieñ trudnoœci wykonania
- samodzielnoœæ

9. Termin sk³adania prac - do 22 maja 2009
roku. Na adres: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Jastew 13,  32-852 Dêbno

10. Oceny prac dokona niezale¿ne jury po-
wo³ane przez organizatora.

11. O terminie og³oszenia wyników  oraz roz-
dania nagród placówki zostan¹ poinformo-
wane telefonicznie.

12.W ka¿dej kategorii wiekowej dla zwyciêz-
ców zostan¹ ufundowane nagrody i dyplo-
my oraz podziêkowania dla nauczycieli.

13. Prace przechodz¹ na w³asnoœæ organiza-
tora konkursu i zostan¹ wyeksponowane
w Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi.

Serdecznie zapraszamy!
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Wystawê fotograficzn¹ poœwiêcon¹
wizycie Jana Paw³a II w czerwcu
1987 roku pokazano w Zamku w
Dêbnie. Wernisa¿owi towarzyszy³a
zaprezentowana na zamkowym
dziedziñcu inscenizacja przygotowana
przez uczniów Katolickiej Szko³y w
Brzesku nawi¹zuj¹ca do wydarzeñ
sprzed 22 lat z udzia³em papie¿a –
Polaka.

Na wystawie przygotowanej obok szkoły
z Brzeska także przez Stowarzyszenie Zie-
mi Brzeskiej „Porozumienie”, Ośrodek Do-
kumentacji Czynu Niepodległościowego
„Tarnina” w Tarnowie zgromadzono foto-
grafie wykonane przez różnych autorów
dokumentujące dwudniową wizytę Jana
Pawła II w Tarnowie.

Jan Pawe³ II w sali ze s³upem

Papieskie fotografie

Ojciec Œwiêty do wiernych
(rozmowa w oknie okno Kurii Biskupiej w Tarnowie, 9 czerwca 1987 r.)

Naprzód muszê wam powiedzieæ, ¿e siê bardzo cieszê, ze jestem w Tarnowie i stojê
tu, w tym oknie. Nigdy tu w tym oknie nie sta³em. Musia³em ciê¿ko pracowaæ na to,
¿eby tutaj, w tym oknie, sobie stan¹æ. Jaki z tego wniosek? Wniosek z tego taki, ¿e
ju¿ dzisiaj zale¿ê od polskiej m³odzie¿y. Macie tutaj œwiêt¹ racjê, ca³kowicie siê z
wami zgadzam: nastêpne tysi¹c lat, powiedzmy, przynajmniej z pocz¹tku, zale¿y od
polskiej m³odzie¿y, a potem zobaczymy. Muszê wam jeszcze powiedzieæ, ¿e siê w
ogóle bardzo cieszê, ¿e jestem w Tarnowie. Nie macie pojêcia, jak ja zawsze lubi-
³em jeŸdziæ do Tarnowa, do ksiêdza biskupa Ablewiczaa, i myœla³em sobie, czy te¿
ja jeszcze kiedyœ pojadê do Tarnowa? I oto jestem. Pan Bóg ³askaw, Matka Boska z
Tuchowa i z Limanowej ³askawa. Ksi¹dz Biskup ³askaw i wy te¿.
[Odpowiadaj¹c na okrzyk: „Zostañ z nami.’”:]
O ile mi wiadomo, to jeszcze nigdzie nie mam wyje¿d¿aæ. Wiêc to trochê na zapas.
Nie tylko mam zamiar zostaæ z wami, ale nawet mam zamiar przespaæ tutaj spo-
kojn¹ noc i wam te¿ tego ¿yczê, bo jutro od rana trzeba pilnowaæ, aby deszcz nie
pada³. £atwo jest mówiæ, ¿e od polskiej m³odzie¿y zale¿y nastêpne tysi¹c lat, ale
pogoda jutro, to co: Jakoœ bêdziemy próbowaæ. W ka¿dym razie myœlê, ¿e dla dobrej
pogody trzeba siê tak¿e dobrze wyspaæ. I tego wam ¿yczê. Przyjecha³em z Rzymu,
¿eby wam tutaj ¿yczyæ dobrej nocy.

ca Świętego Piotra lądował 9 czerwca
wieczorem przy hali sztucznego lodowi-
ska, a następnie przejeżdżał papamobile
przez miasto m.in. ulicą Krakowską do
Domu Biskupiego przy ulicy Mościckie-
go. Wieczorem przed budynkiem zgroma-
dziły się tłumy ludzi i odbyło się nieza-
planowane spotkanie z Papieżem. Jan
Paweł II pojawił się w oknie Kurii na
drugim piętrze i stamtąd rozmawiał z
wiernymi.

Wśród fotografii nie zabrakło także
tych dokumentujących drugi dzień poby-
tu papieża w Tarnowie. Pamięta msza
święta na błoniach w miejscu, gdzie dziś
znajduje się kościół pw. bł. Karoliny Kóz-
ki, zgromadziło około dwa miliony piel-
grzymów, którzy mimo kiepskiej pogody,
wszechobecnego błota dotarła na miejsce
spotkania z Janem Pawłem II.

Obok zdjęć w gablotach umieszczono
także specjalnie wypożyczone monety
złote i srebrne z wizerunkami papieży jaki
i innych motywów religijnych. Ponadto
zaprezentowany został zbiór różnych pa-
miątek takich jak znaczki, kartki poczto-
we czy też pisma podziemia tarnowskiej
Solidarności z roku 1987.

(o)

Zwiedzający, wśród których nie brako-
wało świadków i uczestników tamtych
dni, mogli sobie przypomnieć jak następ-
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Brzesku, już po zakończeniu czasu pracy
pojechał do Maszkienic, gdzie zastał w
dalszym ciągu leżącego psa. Od jego wła-
ścicielki mieszkającej tuż obok miejsca
wypadku, otrzymał upoważnienie do za-
jęcia się cierpiącym psem. W związku z
tym pojechał po lekarza weterynarii Lesz-
ka Barana, do oddalonego o kilka kilome-
trów Dębna. Nie zastając go w domu po
uzyskaniu numeru telefonu komórkowe-
go od jego córki wezwał lekarza telefonicz-
nie, który niezwłocznie pojawił się na miej-
scu i za zgodą właścicielki psa, uśpił go.

Mniej więcej w tym czasie gdy Czesław
Płaneta przyjechał do Maszkienic czyli po
godzinie 16, sekretarz gminy Marian Ku-
rek po raz pierwszy odbierał telefon od
policji z wiadomością o psie. Natychmiast
informował wójta, który dowiadując się o
wezwaniu lekarza weterynarii przez pra-
cownika Urzędu Gminy uznał sprawę za
zakończoną.

W świetle powyższych informacji trud-
no zrozumieć, czym urzędnicy z Gminy
Dębno zasłużyli sobie, jak to sugeruje ty-
tuły tekstu, na opinię nieczułych na cier-
pienia psa i dopuszczających do długiej
psiej agonii w majestacie prawa.

z poważaniem
Grzegorz Brach,

Wójt Gminy Dębno

Do wiadomości:
Piotr Kopa, kierownik oddziału
Polski Gazety Krakowskiej w
Tarnowie
Andrzej Skórka, dziennikarz Polski
Gazety Krakowskiej

powiedzialnością za cierpienia poszkodo-
wanego wskutek wypadku psa.

Po pierwsze, wbrew informacjom zawar-
tym w tekście nikt z mieszkańców gminy
nie telefonował do urzędu w sprawie psa
potrąconego przez samochód w Maszkie-
nicach. Rano policja informowała wpraw-
dzie urząd o psie, ale chodziło o psa biega-
jącego bez kagańca przed szkołą, którego
obawiały się dzieci.

Po drugie, żaden pracownik Urzędu
Gminy w Dębnie nie był, w godzinach pra-
cy w miejscu, gdzie leżał potrącony pies.
Żaden z urzędników nie ustalał też tożsa-
mości właściciela psa. Uczyniła to powia-
domiona przez kogoś policja, która prze-
kazała pracownikowi Urzędu Gminy w
Dębnie Czesławowi Płanecie informację o
leżącym w pasie drogowym w Maszkieni-
cach zabitym psie. Czesław Płaneta zaraz
potem powiadomił o tym Grzegorza Ba-
dowskiego, zastępcę Zarządu Dróg Powia-
towych czyli właściciela drogi, na której
doszło do wypadku, ponieważ w takiej sy-
tuacji to ZDP powinien zająć się zabitym
psem.

Wskutek interwencji ZDP okazało się,
że pies jednak żyje, ale w międzyczasie do
Urzędu Gminy w Dębnie zadzwonił poli-
cjant z informacją, że ustalono personalia
właściciela psa. Zgodnie z obowiązującym
w Polsce prawem w tym momencie rola
urzędników samorządowych powinna się
skończyć, ponieważ decyzja co do losów
psa należała już wyłącznie do właściciela.
Wbrew sugestiom autora, jakoby cierpie-
nia psa nie zrobiły wrażenia na urzędni-
kach z Dębna, faktycznie było dokładnie
odwrotnie. Czesław Płaneta po wykona-
niu swoich obowiązków zawodowych w

bardziej obfitych opadów śniegu. Władze
samorządowe reagując na liczne interwen-
cje mieszkańców gminy podjęły decyzję o
częstszych wyjazdach ciężkiego sprzętu na
drogi i koszty wzrosły lawino. Skutek bę-
dzie taki, że na remonty wiosenne, które
niebawem się rozpoczną, będzie w tym
roku mniej pieniędzy.

(g)

15 tys. zł. W poprzednich latach, kiedy to
śnieg padał częściej niż przed rokiem,
wydatki na ten cel sięgały przeciętnie
kwoty 30 tys. zł.

Sezon, który właśnie się zakończył, oka-
zał się najdroższy od lat. W sumie na od-
śnieżanie dróg i posypywanie ich piaskiem
wydano ponad 100 tys. zł. Większość z tych
pieniędzy wydano w ciągu trzech dni naj-

Blisko siedem razy więcej niż w po-
przednim sezonie wydano z budże-
tu gminy Dębno na zimowe utrzyma-
nie dróg. Za tę kwotę można wyko-
nać 1100 metrów nowej nawierzchni
asfaltowej.

W całym ubiegłym roku, w którym zima
nie bardzo dawała się we znaki, na zimo-
we utrzymanie dróg wydano z budżetu

Przes¹dzi³y zaledwie trzy dni

Bardzo drogie odœnie¿anie

Nasza reakcja na krzywdz¹cy tekst prasowy

GAZETA KRAKOWSKA
DALEKA OD PRAWDY
Ni¿ej publikujemy tekst spro-
stowania, który w³adze sa-
morz¹dowe przesy³a³y redak-
cji Gazety Krakowskiej w
zwi¹zku z opublikowanym na
jej ³amach tekstem stawiaj¹-
cym bezpodstawnie w z³ym
œwietle pracowników Urzêdu
Gminy w Dêbnie. Mimo bez-
spornych faktów, redakcja nie
opublikowa³a treœci sprosto-
wania.

Sz.P.
Tomasz LACHOWICZ
Redaktor Naczelny
Dziennika „Polska Gazeta Krakowska”

W związku z zawierającym nieprawdzi-
we informacje artykułem opublikowanym
26 marca 2009 r. na łamach Polski Gazety
Krakowskiej zatytułowanym „Nie czuli na
psią agonię. Długa psia agonia w maje-
stacie prawa” zgodnie z ustawą Prawo
prasowe zwracam się o zamieszczenie w
tym samym dziale gazety, równorzędną
czcionką i pod widocznym tytułem poniż-
szego sprostowania.

W tekście autorstwa Andrzeja Skórki
znalazły się stwierdzenia, które są nie-
zgodne z faktami i niesłusznie obarczają
pracowników Urzędu Gminy w Dębnie od-
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Dziękuję serdecznie za zaproszenie na tę
uroczystość, ale mój stan zdrowia nie
pozwala na wzięcie w niej udziału. Jestem
najmłodszą córką Antoniego Rusina. Ta
uroczystość spowodowała, że skreślam
parę słów, które utkwiły mi na całe życie, a
to było pożegnanie mojego ojca. Całą
wojnę spędziliśmy w Sufczynie, ale ten
moment pozostał w pamięci. Parę dni po
wybuchu wojny, żadnej wiadomości od
ojca, panika opanowała ludzi, tylko na
Wschód uciekać. Moja babcia, kiedy
wszyscy pokładli się spać, przyćmiła
światło naftowej lampy, klęcząc pół
głosem odmawiała wieczorny pacierz.
Wznosiła do Boga prośbę, aby mój ojciec
wrócił do domu szczęśliwie. W tym
momencie zapukał ktoś do okna, a to był
mój ojciec z kolegą. Bardzo krótka radość.
Ojciec postanowił uciekać na Wschód
myśląc, że tam przeżyje wojnę. To był
moment, kiedy ojca widziałam ostatni raz
w moim życiu. Był ojcem, którego krótko
miałam- najlepszym jakiego można sobie
życzyć.

Serdecznie pozdrawiam
Zofia Spokojny, Augsburg (córka

Antoniego Rusina – aspiranta
Policji Państwowej)

W związku z wyjątkowo wzruszającą dla
nas uroczystością „Katyń…ocalić od
zapomnienia” poświęconą pamięci
zamordowanego w Ostaszkowie naszego
ojca, teścia, wujka, dziadka, pradziadka
i prapradziadka Antoniego Rusina
pragniemy złożyć najserdeczniejsze
podziękowania wszystkim, tym, którzy
przyczynili się do uhonorowania Jego
osoby przez posadzenie „Dębów pamię-
ci”, odsłonięcie obelisku, piękny i
wzruszający program artystyczny.
Dokonania szkoły, nauczycieli, uczniów
są imponujące i zasługują na najwyższe
wyrazy uznania oraz wdzięczność z
naszej strony.

      Krystyna Oktawiec, wnuczka
Antoniego Rusina

„Dêby pamiêci” zasadzono w 69.
rocznicê zbrodni katyñskiej obok
budynku Zespo³u Szkó³ im. Ks.
Pra³ata P³k. T. D³ubacza w Sufczy-
nie. Upamiêtniaj¹ œmieræ pocho-
dz¹cych z Sufczyna Antoniego
Rusina i Alojzego Rusina, którzy
znaleŸli siê wœród tysiêcy pol-
skich oficerów zamordowanych na
Wschodzie.

ANTONI RUSIN: Urodzony 07.01 1891 roku w Sufczynie, s. Jana i Zofii z d. Przeklasa. By³ ¿onaty z Mari¹ Leonit¹ Wszo³ek. Œlub odby³
siê w koœciele parafialnym w Dêbnie 24.10 1921 roku. Mieli troje dzieci: Mariê (1923), Romana (1924) i Zofiê (1927).
Antoni wraz z rodzin¹ mieszka³ w Bia³ej, pracowa³ w komisariacie policji, by³ aspirantem policji pañstwowej. W Sufczynie by³ po raz
ostatni w drodze na Wschód- uciekaj¹c przed Niemcami. Dosta³ siê do Rosji do obozu w Ostaszkowie.W tym czasie ¿ona Maria wraz z
dzieæmi przyjecha³a do Sufczyna i przebywa³a tu do koñca wojny.
Ostatnia wiadomoœæ od Antoniego- kartkê pocztow¹ otrzyma³a z Ostaszkowa. Po zakoñczeniu wojny przeprowadzi³a siê z ca³¹ rodzin¹ do
Bytomia i zaczê³a poszukiwania mê¿a prze Polski Czerwony Krzy¿.
Antoni Rusin zosta³ zamordowany strza³em w ty³ g³owy w Tewerze w roku 1940 przez NKWD, pochowany w Miednoje. Tabliczka z Jego
imieniem i nazwiskiem oraz datami urodzenia i œmierci znajduje siê w katedrze polowej WP w Warszawie.

ALOJZY ANTONI RUSIN: Urodzony 29.04.1911r. w Sufczynie, syn Jana i Julii z d. Kurek. Ukoñczy³ I Gimnazjum im. K. Brodziñskiego
w Tarnowie (1932). „S³u¿y³ w 3 Batalionie Manewrowym przy Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie jako dowódca plutonu
zwiadowców. Po wybuchu wojny przydzielony jako dowódca zwiadu w stopniu porucznika do Oddzia³u Ochrony Sztabu Generalnego.
Wed³ug zeznañ nie¿yj¹cych ju¿ jego podw³adnych zosta³ kontuzjowany w starciu z oddzia³em sowieckim na przyczó³ku zaleszczyckim.
Odt¹d brak jakichkolwiek œladów po nim”- informacje z listu jego brata Józefa do tygodnika „Zorza”, w którym zwraca siê o uzupe³nienie
listy katyñskiej o nazwisko Alozjego Rusina.
Nie by³ ¿onaty. Mia³ 4 braci (Józef, W³adys³aw, Kazimierz, Stanis³aw).
Nazwisko Alojzego Rusina znajduje siê na tablicy katyñskiej umieszczonej w koœciele o. o. Filipinów w Tarnowie. Wspomina o Nim
równie¿ Cz. Sterkowicz w ksi¹¿ce „Ojczyznê woln¹…”

Niedzielną uroczystość, która była czę-
ścią ogólnopolskiej akcji „Dęby pamięci”,
rozpoczęła msza świętą w kościele para-
fialnym pod wezwaniem Ducha Świętego
w Sufczynie. Obok mieszkańców, uczniów
i nauczyciel wzięli w niej udział przedsta-
wiciele władz powiatu, gminy, kuratorium
oświaty w Krakowie, wojska, policji i stra-
ży pożarnej. Przebieg tych tragicznych
wydarzeń sprzed 69 lat pomogli odtwo-
rzyć uczniowie. Przygotowanej przez nich
inscenizacji  „Pamięci nie można rozstrze-
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Symboliczne dêby pamiêci posadzono w Sufczynie

W HO£DZIE OFI
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lać” przysłuchiwano się w skupieniu, a
przed oczami niektórych stanęły obrazy
znane z książek, dokumentów i filmów.

Znicze pod dêbami
Po odśpiewaniu hymnu państwowego

ksiądz proboszcz A. Bajorek poświęcił obe-
lisk, na którym umieszczono pamiątkową
tablicę, i pobłogosławił „Dęby pamięci”.
Wspólnie zasadzili je przedstawiciele ro-
dziny pomordowanych: aspiranta Policji
Państwowej Antoniego Rusina i porucz-
nika Alojzego Antoniego Rusina, repre-
zentanci władz gminy, kuratorium, Sto-
warzyszenia Przyjaciół Szkół Imienia Ks.
Prałata Płk. T. Dłubacza „MEMORIA et
BONUM”. Zaraz też złożono kwiaty i za-
palno znicze.

List od prezydenta
Ogólnopolski program „Katyń – ocalić

od zapomnienia” honorowym patronatem
objął prezydent RP Lech Kaczyński. Gło-
wa państwa nie zapomniała też o uroczy-
stości w Sufczynie przesyłając do organi-
zatorów specjalny list, który został od-
czytany publicznie. Korespondencja na-
deszła także od Biskupa Polowego WP

Czes³aw Nasiadka, emerytowany nauczyciel jêzyka polskiego
Dzięki tego typu uroczystościom prawda o Katyniu dociera do
świadomości najmłodszego pokolenia, a starszych zmusza do
refleksji i zadumy nad historią swojej Ojczyzny.
Organizatorom tych uroczystości należy przekazać słowa uznania
i podziękowania za trud i poczucie odpowiedzialności za patrio-
tyczne wychowanie- dla dobra Niepodległej Ojczyzny, za którą
bohaterzy Katynia złożyli najwyższą daninę – życie.

W³adys³aw Robak, syn brata Alojzego Antoniego Rusina
Katyń – to słowo, które dotarło do mnie w latach nauki w szkole
podstawowej, w latach młodzieńczych – nie z ust nauczycieli, ale
z ust mojej matki, która opowiadała mi o II wojnie światowej.
Wtedy mówiła mi, że mój ojciec był partyzantem, a jego brat
Alojzy Antoni Rusin był zawodowym oficerem Wojska Polskiego,
mieszkał, pracował w Warszawie. Był tłumaczem języków obcych
i szkolił młodych adeptów rzemiosła wojskowego.
Z całym szacunkiem my jako rodzina poległego Alojzego Antonie-
go Rusina odnosimy się do zorganizowanej uroczystości upamięt-
nienia śmierci naszych dwóch rodaków. Składamy najwyższe
słowa uznania wszystkim osobom za podjęcie trudu dla tak
szczytnego celu – dla wydarzenia iście historycznego, które
każdemu z nas dało wiele wzruszeń. Uroczystość przygotowana na
najwyższym poziomie, głęboko zapadnie zapewne wszystkim
pokoleniom w pamięci.

Ma³gorzata Wiœniowska – Robak, prezes Stowarzyszenia
„Memoria et Bonum”
Przygotowując uroczystość poświęconą pomordowanym rodakom
chcieliśmy, aby ten dzień był prawdziwą lekcją historii i patrioty-
zmu dla dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej oraz z jak
największym szacunkiem i godnością uhonorować pamięć
Antoniego i Alojzego Rusinów zamordowanych na Wschodzie.

£ukasz Wojnicki, uczeñ ZS w Sufczynie
Po liturgii został zaprezentowany przejmujący montaż „Prawdy
nie można rozstrzelać”. Przygotowali go uczniowie i absolwenci
naszej szkoły pod nadzorem pani Lucyny Potępy. Przedstawienie
było dograne w każdym szczególe i miało wyraźny wydźwięk
patriotyczny. Zrobił duże wrażenie na oglądających. Niektórzy
wręcz nie mogli powstrzymać łez wzruszenia.

Faustyna Kargol, uczennica ZS w Sufczynie
Przygotowania do uroczystości trwały dwa tygodnie, a wszystko
zostało dopracowane do ostatniego szczegółu. Ważną rolę odegra-
ła scena, w której polski żołnierz ginie zastrzelony przez żołnierza
sowieckiego. Realia tamtych dni podkreślały stroje z okresu II
wojny światowej. To było naprawdę bardzo poruszające.

Aleksandra Rojek, uczennica ZS w Sufczynie
Dzień 26 kwietnia 2009 roku obfitował w wydarzenia niezwykłej
wagi nie tylko dla naszej szkoły, ale i dla całego Sufczyna.
Uroczystość upamiętniająca ofiary Katynia zgromadziła wielu
gości. Przyjechali członkowie rodziny pochodzących z Sufczyna
oficerów wojska i policji zamordowanych przez Sowietów. Myślę,
że podobnie jak na mnie zrobiła ogromne wrażenie także na
innych.

Agata Wojnicka, mieszkanka Sufczyna
Gdy chodziłam do szkoły wspomnienie o Katyniu groziło
wyrzuceniem z niej. Dzisiaj możemy publicznie składać hołd tym,
którzy zginęli za wolną Polskę i powinniśmy to robić. Taka
uroczystość jak ta w Sufczynie to lekcja historii, której nie zastąpi
nic. Można wiele mówić, studiować podręczniki, ale to nie to
samo co spotkanie z rodzinami pomordowanych . Ich udział w
uroczystości spowodował, że te wydarzenie przeżywało się głębiej.

AROM
Tadeusza Płoskiego, wicemarszałka wo-
jewództwa małopolskiego Roman Ciepie-
li, starosty powiatu brzeskiego Ryszarda
Ożóga.

Film o Katyniu
Obchody rocznicy katyńskiej miały tak-

że swoją naukową odsłonę. W dzień po
posadzeniu dębów mieszkańcy Sufczyna

W przygotowaniu uroczystoœci brali
udzia³: Robert Sowa (chór parafialny),
Lucyna Potêpa (monta¿ s³owno-mu-
zyczny), Mateusz i Mariusz Potêpa oraz
Marcin Ciurej (oprawa muzyczna)

oraz uczniowie wysłuchali odbywającego
się w Zespole Szkół wykładu pracownika
krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej D. Gorajczyka poświeconego
zbrodni katyńskiej. Prelekcji towarzyszył
pokaz multimedialny i projekcja krótkie-
go filmu. Program patriotyczno-edukacyj-
ny zaprezentowało Centrum Animacji
Społecznej „Horyzonty”, a przy okazji
można było obejrzeć wystawę 20 tablic
opowiadających o ofiarach zbrodni katyń-
skiej, sztandary katyńskie oraz wystawę
poświęconą aspirantowi Policji Państwo-
wej Antoniemu Rusinowi i porucznikowi
Alojzemu Antoniemu Rusinowi.

(n)
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„Życie i działalność św. Pawła Apostoła
na podstawie Dziejów Apostolskich i wy-
branych listów.” Rafał zdobywając 56
punktów został wojewódzkim laure-
atem tegoż konkursu, zajmując 12 miej-
sce wśród 193 finalistów.

Wręczenie nagród odbyło się w Sali Pa-
pieskiej Pałacu Arcybiskupów Krakow-
skich przy ul. Franciszkańskiej 3 tam,
gdzie jest słynne „okno papieskie”. Lau-
reaci odbierali nagrody z rąk Metropolity
Krakowskiego Kardynała Stanisława Dzi-
wisza. Do konkursu Rafał przygotowywal
się pod kierunkiem ks. Piotra Furmań-
skiego.

KRZYSZTOF FEJKIEL, uczeń III
klasy Publicznego Gimnazjum w Porąbce
Uszewskiej znalazł się w gronie laureatów

t e g o r o c z n e g o
Małopolskiego
Konkursu Histo-
rycznego. Tytuł
ten gwarantuje
celującą ocenę
roczną z historii
oraz zwolnienie z
części humani-
stycznej egzami-
nu gimnazjalne-
go.

Konkurs, któ-
rego tematem był „Dramat Polaków spo-
wodowany II wojną światową. Polskie losy
1939-1949”, zgromadził kilka tysięcy
uczestników z całego województwa. Każ-
dy z nich zobowiązany był opanować lite-
raturę konkursową obejmującą materia-
ły dla licealistów, a także literaturę obo-
wiązującą studentów. Krzysztof Fejkiel
przygotowujący się do rywalizacji od kil-
ku miesięcy pod kierunkiem nauczyciela
Izabeli Machety- Kornaś udowodnił, że
czasu nie zmarnował.

W finale wojewódzkim uzyskał 74 punk-
ty na 95 punktów możliwych do zdobycia,
co dało mu miejsce w pierwszej czterdzie-
stce.

Finaliœci

FAUSTYNA KARGOL z Publiczne-
go Gimnazjum w Sufczynie zakwalifi-

  Laureaci

ALEKSANDRA ROJEK z Publiczne-
go Gimnazjum w Sufczynie została lau-
reatką konkursu z języka polskiego zaj-

mując w nim V
miejsce. W sumie
w całym woje-
wództwie do ry-
walizacji przystą-
piło 8 tysięcy
uczniów, spośród
których do etapu
rejonowego za-
kwali f ikowano
około 800 uczest-
ników. Do woje-
wódzkiego finału

zakwalifikowano 197 uczniów, którzy
mieli napisać pisemną prace „Człowiek w
konfrontacji z mitem” wykazując się przy
tym znajomością takich lektur jak
„Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa czy
„Trans – Atlantyk” W. Gombrowicza.
Znajdując się w grupie pierwszych 45
uczniów Ola uzyskała status laureata,
który zwalnia ją z humanistycznej części
egzaminu gimnazjalnego i daje możliwość
wybory dowolnej szkoły na terenie całe-
go kraju. Nauczycielem przygotowującym
Olę do konkursu była Lucyna Potępa.

RAFAŁ NOWAK z Publicznego Gi-
manzjum w Sufczynie został laureatem
konkursu biblijnego współorganizowa-
nego przez Wydział Duszpasterstwa

Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolital-
nej w Krakowie. Wzięło w nim udział
ponad 5.300 młodych biblistów z całej
Małopolski. Tematem konkursu było

NASI LAUREACI I FINALIŒ
KONKURSÓW PRZEDMIO
Troje uczniów z naszej gminy znalaz³o siê w gronie laureatów konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oœwiaty w Krakowie. Na presti¿owy tytu³ finalisty
zapracowa³o z kolei szeœæ osób.

kowała się do III
etapu Ogólno-
polskiego Kon-
kursu Wiedzy o
Teatrze organi-
zowanym przez
Teatr Groteska
pod patronatem
Wydziału Polo-
nistyki Uniwer-
sytetu Jagielloń-
skiego i Małopol-

skiego Kuratora Oświaty. Ten konkurs
także przebiegał w trzech etapach. W
tych zmaganiach rywalizowało ok. 500
uczniów, spośród których wyłoniono 25
finalistów. Ci ubiegać się będą o najwyż-
sze   miejsca 14 maja czyli już po wyda-
niu niniejszego numeru „Życia Gminy”.
Fuastyna przygotowywała się do kon-
kursu pod opieką Lucyny Potępy – na-
uczycielki języka polskiego.

PIOTR MATURA z Publicznego
Gimnazjum w Sufczynie został finalistą
Małopolskiego Konkursu Historyczne-
go „ Dramat Polaków spowodowany II
wojną światową. Polskie losy 1939 –
1945”. Do rywalizacji, w której wzięło
udział klika tysięcy uczniów, przygoto-
wywał go Jacek Sacha – nauczyciel hi-
storii.

DAMIAN BŁYSKAL uczeń klasy VI
Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego
w Biadolinach
Szlacheckich zo-
stał  f inal istą
Małopolskiego
Konkursu Mate-
matyczno- Przy-
rodniczego. Na
szczeblu rejono-
wym uzyskał 3
wynik nato-
miast w etapie
wojewódzkim zabrakło mu tylko jedne-
go punktu, aby znaleźć się w grupie lau-
reatów.

Uwaga: o innych finalistach konkur-
sów przedmiotowych pisaliśmy w po-
przednim numerze
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Przedstawienie „Brzydkie kacz¹tko”
przygotowane przez uczniów Szko³y
Podstawowej w Jaworsku zwyciê¿y³o
w X Szkolnym Przegl¹dzie Teatralnym
w NiedŸwiedzy. Jubileuszowa edycja
teatralnej rywalizacji by³a zachêt¹ dla
zaledwie czterech zespo³ów.

Efekty swojej pracy scenicznej zdecydowały
się pokazać zespoły z Woli Dębińskiej, Sufczy-
na, Jaworska i Niedźwiedzy. Większość przy-
gotowanych przez nie inscenizacji opierała się
na motywach bajkowych. Jurorzy, którym prze-
wodniczył Mariusz Sejmicki – aktor Tarnow-

X Przegl¹d Teatralny w NiedŸwiedzy

Zwyciêskie
„Brzydkie kacz¹tko”

skiego Teatru im. L. Solskiego – najwyżej oce-
niło spektakl uczniów z Jaworska,  którzy pra-
cowali pod kierunkiem Moniki Szczupak. Drugą
nagrodę przyznano ex aequo grupie teatralnej
z Niedźwiedzy prowadzonej przez Monikę
Hebdę i zespołowi z Woli Dębińskiej przygoto-
wanemu przez Małgorzatę Brzuchacz. Trze-
cią nagrodę zdobyła grupa z Sufczyna prowa-
dzona przez Mariolę Przeklasę.

W trakcie przerw na zmianę dekoracji
pojawiał się na scenie gość specjalny – Tere-

sa Turek, która zajmuje się wykonywaniem
lalek ze sznurka sizalowego. Pokazała wy-
stawę swoich lalek i opowiadała o szczegó-
łach swojego hobby.

Tradycyjnie uczestnicy konkursu pojadą
w nagrodę na spektakl do Tarnowskim Te-
atrze. Zobaczą „Przygody Koziołka Matoł-
ka”, w których będą mogli obejrzeć jurora
przeglądu w Niedźwiedzy Mariusza Sejmic-
kiego.

(gp)

MATEUSZ PABIAN - uczeń szó-
stej klasy Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej został finalistą Małopol-
skiego Konkursu
Matematyczno-
Przyrodniczego.
Tegoroczne hasło
to „Matematycz-
ne podróże”. W
etapie wojewódz-
kim dominowały
nieznane dotąd
treści „Dookoła
świata” ,  k tóre
wymagały znacz-
nego poszerzenia wiedzy ucznia. Ma-
teusz poradził sobie z tym bardzo do-
brze, uzyskując 80 % punktów.

Do konkursu matematyczno-przy-
rodniczego przygotowywały go:Małgo-
rzata Dudek,Władysława Klecka

KINGA HEPNER  z Publicznego
Gimnazjum w Woli Dębińskiej znalazł
się w gronie finalistów organizowane-

go przez Kura-
torium Oświaty
w Krakowie
k o n k u r s u
„Wiem więcej”.
W tym roku jego
uczestnicy mu-
sieli wykazać się
wiedzą obejmu-
jąca następująca
tematykę: „Pol-
ska i jej sąsiedzi

na przestrzeni dziejów” (przedmioty
humanistyczne) oraz „Środowisko
geograficzno – przyrodnicze Polski i jej
sąsiadów” (pozostałe przedmioty).

JÓZEF IMIOŁO  z  Publicznego
Gimnazjum w Woli Dębińskiej uzyskał
tytuł finalisty organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie kon-
kursu geogra-
ficznego. W te-
gorocznej edycji
zakres  tema-
tyczny konkur-
su  obe jmował
m. in .  Układ
Słoneczny, ru-
chy Ziemi, geo-
logiczne dzieje i
w s p ó ł c z e s n y
obraz Ziemi.
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Szkolna rywalizacja
w Jaworsku

Umiej¹ piêknie
czytaæ
Joanna Malinowska i Klaudia
Miet³a wygra³y szkolny kon-
kurs piêknego czytania zorga-
nizowany ju¿ po raz szósty
przez Publiczn¹ Szko³ê Pod-
stawow¹ w Jaworsku. W tym
roku odbywa³ siê on pod
has³em „Ksi¹¿ka Ÿród³em
wiedzy i radoœci”.

W rywalizacji uczestniczyli uczniowie ze
wszystkich klas. Osobno oceniano uczniów
z klas I-III i IV-VI. Pod uwagę brano dykcję,
intonację oraz to, czy tekst dobrano odpo-
wiednio do wieku uczestnika konkursu.

Podobnie jak w latach ubiegłych także i
tym razem konkurs miał zachęcić jego
uczestników do czytania i pracy nad dosko-
naleniem tej umiejętności. W ten sposób
chciano również pokazać uczniom pożytki
płynące z czytania takie jak wzbogacanie
swojej wiedzy o świecie czy rozwijanie wy-
obraźni.

Na koniec zwycięzcy zostali nagrodzeni
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi,
które zostały ufundowane przez współor-
ganizatora konkursu – Dębińskie Centrum
Kultury.

(p)

Reprezentanci szkó³ podsta-
wowych w £ysej Górze, Ja-
worsku i Biadolinach Szla-
checkich triumfowali w dzie-
si¹tej edycji konkursu o tytu³
„Najlepszego matematyka
gminy Dêbno”, który odby³
siê w £oniowej. Stoj¹ca na
wysokim poziomie rywaliza-
cja odbywa³a siê w formule
telewizyjnego turnieju „Je-
den z dziesiêciu”.

Konkurs przygotowany i zorganizowany
przez Marię Marecik, nauczyciela matema-
tyki w Szkole Podstawowej w Łoniowej od-
bywał się w trzech etapach. W pierwszym
stawiano uczestnikom dwa pytania, a wa-
runkiem awansu do rundy drugiej było
udzielenie poprawnej odpowiedzi przynaj-
mniej na jedno z nich. W drugiej po dwóch
turach pytań drużyny złożone z dwóch
uczniów wyznaczały przeciwników do udzie-
lania odpowiedzi. Do trzeciego etapu kwali-
fikowały się trzy zespoły, które po dwóch
rundach wstępnych wyznaczały się wzajem-
nie do wskazywania odpowiedzi. Wygrywa-
ła drużyna, która zgromadziła najwięcej
punktów.

Pytania dotyczyły matematycznych po-
jęć, własności liczb,  figur płaskich i prze-
strzennych, kątów działań oraz krótkich
nietypowych zadań tekstowych.

 Na udzielenie odpowiedzi drużyny miały
30 sekund, ale w wielu przypadkach limitu
czasowego nie wykorzystywano. Osobno
oceniano zespoły z klas IV, V, i VI.

Telewizyjna formu³a szkolnego konkursu

Znamy najlepszych
matematyków

Wyniki: Klasy IV
I miejsce - Aleksandra B¹czek, Magda-

lena B¹ba- PSP £ysa Góra, opiekun:
Lidia Latocha- Mizera,

II miejsce - Kamil Batko, Agnieszka Pa-
³ucka- PSP £oniowa, opiekun: Maria
Marecik,

III miejsce - Marcin Pabian, Aleksan-
dra Pabian- PSP Por¹bka Uszewska
Anna Rozmus

Wyniki: Klasy V
I miejsce -  Patryk Turek, Krystian Mie-

lec- PSP Jaworsko, opiekun: Teresa
Go³¹b,

II miejsce - Patryk Dubiel, Mateusz Sa-
cha- PSP NiedŸwiedza, opiekun: Jan
Sacha,

III miejsce - Piotr Niemiec, Szymon Sa-
cha-  PSP   £ysa Góra, opiekun: Lidia
Latocha- Mizera

Wyniki: Klasy VI
I miejsce - Damian B³yskal, Marcin Fl¹-

dro- PSP Biadoliny Szlacheckie, opie-
kun:W³adys³awa Sad³oñ,

II miejsce - Judyta Biedroñ, Beata Fran-
czyk- PSP £ysa Góra, opiekun: Lidia
Latocha- Mizera,

III miejsce - Joanna Mirek, Natalia No-
wak - PSP Sufczyn,

Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy dyplom, a na najlepszych czekały tak-
że nagrody książkowe. W kategorii klas
młodszych zwyciężyła Joanna Malinowska,
a Klaudia Mietła okazała się najlepsza wśród
starszych uczniów.

Przy okazji konkursu dzieci z oddziału
przedszkolnego przygotowały okolicznościo-
wy występ, w którym wierszem i piosenką
zachęcały do sięgania po książki.

(pg)

 EDUKACJA
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie Święta Zofia

ogłoszenie

W Polsce święta Zofia należy do tzw.
„zimnych świętych” gdyż wraz z zimny-
mi ogrodnikami czyli Pankracym, Ser-
wacym i Bonifacym ich imieniny przypa-
dają około połowy maja, kiedy najczę-
ściej następuje gwałtowne ochłodzenie i
załamanie się prawie letniej już  pogody.
Według ludowej tradycji, jeśli środek maja
jest zimny, deszczowy, a czasem nawet
z przymrozkami – to dobry znak, bo kie-
dy taka pogoda minie to ponowne przy-
mrozki nie nadejdą już aż do jesieni.

(jj)

znajduje się także święta Zofia wraz ze
swymi córkami. Ten dość dużych rozmia-
rów wizerunek świętej namalowany zo-
stał w 1957 roku przez znanego na tere-
nie Małopolski malarza i konserwatora
Józefa Dutkiewicza. Wprawdzie w rę-
kach trzech córek Zofii znajdują się inne
atrybuty, nawiązujące do ich imion w
sensie personifikacji cnót chrześcijań-
skich: Wiara trzyma białego gołąbka,
Nadzieja – kotwicę, a Miłość – serce. Ich
imiona są nadal bardzo popularne w Ro-
sji (Wiera, Nadieżda, Lubow).

Imię jej znane jest w Polsce od śre
dniowiecza, a od XII wieku nale
żało do najpopularniejszych imion.

Jest to imię pochodzenia greckiego ozna-
czające mądrość, wiedzę, biegłość. W ka-
lendarzach występuje 15 maja i 30 wrze-
śnia. Zofia była rzymską męczennicą,
która według żywotów świętych żyła w

czasach cesarza Hadriana, w II wieku.
Z czasem ta rzymska męczennica za-
częła być mylona z inną pobożna nie-
wiastą o tym samym imieniu, którą zna-
my jako Zofię z trzema córkami. Nosiły
one imiona trzech cnót chrześcijań-
skich: Wiara, Nadzieja i Miłość. Legen-
da mówi, że gdy matka odmówiła złoże-
nia ofiary bogini Dianie, jej córki zosta-
ły pojmanie i na oczach matki poddawa-
ne okrutnym torturom. Nie załamało
to Zofii, wręcz przeciwnie, zachęcała je
do męstwa i wytrwałości. Zofia przeży-
ła swoje córki, a być może celowo pozo-
stawiono ją przy życiu, by rozpamiętu-
jąc męczeńską śmierć swoich dzieci cier-
piała jeszcze bardziej. Inna wersja żywo-
tów świętych mówi, że po licznych tor-
turach matka wraz z córkami zostały
ścięte. W ikonografii święta przedstawia-
na jest najczęściej wraz z córkami, któ-
re trzymają gałązki palmowe jako sym-
bol swojego męczeństwa lub miecze, któ-
rymi zostały ścięte. Spotyka się je także
z innymi atrybutami – narzędziami męki:
Wiara występuje z kotłem, w którym
była gotowana w gorącym oleju, Nadzie-
ja z żelaznymi szponami, którymi ją szar-
pano i rozrywano, Miłość ze stosem, w
który ją wrzucono na spalenie. W kościele
parafialnym w Dębnie, na południowej
ścianie nawy, w gronie licznych świętych
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RANKING CZYTELNICZY KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek w GBP w
Por¹bce Uszewskiej
Anna K¹dzio³ka £oniowa
Luiza Niemiec Do³y
Justyna Bielecka £oniowa
Aneta Matura Do³y
Karolina Niemiec Do³y
Marlena Bodek Sufczyn
Kazimiera Œwistak Dêbno
Tomasz Madejski Dêbno
Marzena Serafin Dêbno
Anna Myszkowska Sufczyn
Klaudia Kubik Sufczyn
Aleksandra Rojek Sufczyn
Jadwiga Brocknel Sufczyn

POKUTA
Ian McEwan

ZMIERZCH
S. Meyer

CHWAST
I. Banach

STOWARZYSZENIE
WÊDRUJ¥CYCH
D¯INSÓW
( 3 czêœci) A.Brashares

1Lista jest przygo-
towywana w
oparciu o dane
statystyczne z
bibliotek publicz-
nych znajduj¹cych
siê na terenie
Gminy Dêbno i
obejmuje okres
od 10 marca
2009 r. do 10
maja2009 r.
O kolejnoœci
decyduje liczba
wypo¿yczeñ

2

3

4

MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

Doris Lessing

Marta Quest
Historia młodej kobiety osadzona w latach
30 w Afryce Południowej. Opowieść o re-
belii, wewnętrznym buncie. Pierwsza z pię-
ciu książek z cyklu Dzieci Przmocy, połą-
czonych postacią bohaterki Marty Quest.
Nastoletnia Marta dorasta w brytyjskiej
Rodezji. Niepokorna, wrażliwa, obdarzo-
na zmysłem obserwacji patrzy krytycznie
na swoich rodziców i otoczenie. Chce się
podobać, kochać i być kochana. Chce wyzwolić się z ram konwe-
nansów i niekończących się powinności. Jej bunt jest skazany na
niepowodzenie. Nawet ucieczka z prowincji nie oznacza dla niej
wyzwolenia. Pracując jako sekretarka w kancelarii prawnej od-
krywa, że wciąż obraca się w świecie obcych ludzi, których nie
potrafi zrozumieć, że pod pozorami przyjaźni i deklaracjami uczuć
kryją się rasizm i nietolerancja.

Gina B. Nahai

Kaspijskie marzenia
Powieść  „Kaspijskie marzenia” to wejście we
współczesny Iran. Dzisiejszy, ale nie oznacza
to, że pozbawiony odmienności. Tak różny na-
szym dniom. Inny w wymiarze geograficznym,
ale także społecznym. Ta powieść Nahai to hi-
storia o wymiarach rodzinności. O owej jakże
zwyczajnej komórce społecznej, która jednak
nie jest łatwa do stworzenia czy utrzymania jej
w pełnych ryzach. autorka przemyca w histo-
riach elementy własnej biografii obrazy, które

prawdopodobnie widziała na własne oczy, a jednocześnie ofiaruje na-
dzieję. I dlatego warto sięgnąć po książkę. Dla nadziei - mimo wszystko.

M. Wójcik

Tylko Matylda
Niewiarygodnie pozytywna książka. Ciepła i
pełna wiary, że w ludziach tkwią pokłady
dobra. Nawet w tych z pozoru niesympatycz-
nych, że może naiwna? i z półki z dziew-
czyńskimi powieściami? Niech to nam nie
przeszkadza! Uwierzmy autorowi, dajmy mu
się poprowadzić przez świat jego bohaterów.
Rzecz dzieje się w Warszawie, ale także poza
nią. Mamy tu góry w śniegu i Mazowsze w
czasie powodzi. A wszystko jest tłem dla historii o relacji oj-
ciec- córka. To coś bardzo rzadkiego w literaturze, tym bar-
dziej, że opowiada o niej sam ojciec.
Macie ochotę na niewiarygodnie pozytywną książkę? Oto ona.

E. Gilbert

Jedz, módl się
i kochaj
Są książki do przeczytania w jeden wieczór,
książki które odkładamy na półkę i zapomi-
namy o nich. Ale są książki przyjaciele i to
jest właśnie taki rodzaj literatury. Jest to hi-
storia kobiety, która po zawirowaniach życio-
wych próbuje odnaleźć siebie, swoje ja. Wspa-
niały język, niebywałe poczucie humoru au-
torki, a jednocześnie dyskretnie zawoalowa-

ny poradnik. Mnóstwo ciekawostek. Dzięki tej książce naprawdę
można sobie pomóc, zatrzymać się w naszej gonitwie, przemyśleć
swoje życie, przyczyny niepowodzeń. Mądra, dobra literatura.
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V liga

Orze³ Dêbno
Rundę wiosenną ekipa grającego trene-

ra Roberta Sakowicza rozpoczęła niezbyt
udanie. O ile remisu 1-1 uzyskanego na
własnym boisku w spotkaniu z Wisłą Gro-
bla (wyrównującą bramkę zdobył w nim
Mateusz Gurgul) można było się spodzie-
wać, o tyle wyjazdowy mecz z Dunajcem
Nowy Sącz był dla kibiców w Dębnie bar-
dzo przykrą niespodzianką, gdyż dębnia-
nie przegrali go 0-7. Za tę porażkę „za-
płacił” tydzień później Gród Podegrodzie,
który w Dębnie uległ Orłowi 1-5. Strze-
lecki festiwal rozpoczął Jacek Bodura.
Jeszcze przed przerwą dwukrotnie na li-
stę strzelców wpisał się Krzysztof Pałka,
tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie
wynik podwyższył Łukasz Drużkowski,
zaś bramka na 5-0 była dziełem Jakuba
Ogara. Potem piłkarze Orła ze zmiennym
szczęściem rywalizowali w pojedynkach z
innymi sądeckimi zespołami. Najpierw
dzięki trafieniu Przemysława Łazarza
przywieźli jeden punkt z wyjazdowego

meczu z Victorią Witowice Dolne, zakoń-
czonego wynikiem 1-1. Trzy dni później
ekipa z Dębna w zaległym meczu zmie-
rzyła się na wyjeździe z Skalnikiem Ka-
mionka Wielka, przegrywając 2-3. Po kwa-
dransie do remisu doprowadził Piotr Ślu-
sarczyk, w drugiej połowie kontaktową
bramkę zdobył Amadeusz Gurgul, lecz
więcej goli w tym spotkaniu nie padło. Na
zakończenie tej serii podopieczni trenera
Sakowicza zagrali na własnym boisku z
Watrą Białka Tatrzańska, po bramce Ślu-
sarczyka wygrywając 1-0. Kolejne trzy li-
gowe pojedynki były dla dębnian meczami
derbowymi. W pierwszym z nich Orzeł
zagrał w Woli Rzędzińskiej z Wolanią. Na
bramkę zdobytą przez gospodarzy, szyb-
ko odpowiedział Ogar. W 50 min Wolania
prowadziła już 4-1, trafienia Adriana Gur-
gula oraz Pałki spowodowały jednak, że

Orzeł przegrał tylko 3-5. Po dwóch dniach
dębnianie zagrali u siebie z Olimpią Woj-
nicz, a mecz ten zakończył się bezbram-
kowo. Największym pechowcem tego spo-
tkania był Pałka, który nie wykorzystał
rzutu karnego. W ostatnim spotkaniu
omawianego okresu, grający znów w bar-
dzo osłabionym składzie Orzeł przegrał
na wyjeździe 0-3 z Wisłą Szczucin i na
sześć kolejek przed końcem sezonu zaj-
muje dziesiątą pozycję.

Ocena: 3

Klasa „A”

K³os £ysa Góra
Po ośmiu kolejkach zespół z Łysej Góry

awansował na czwarte miejsce. Duży
wpływ na to ma z pewnością pozyskanie
Bogumiła Szafrańskiego. Zawodnik ten

już w pierwszym meczu dwukrotnie zmu-
sił do kapitulacji bramkarza Jedności Pa-
leśnica, ponieważ zaś na listę strzelców
wpisali się także Marcin Siudut, Marek
Bryl, Dawid Duda i Mateusz Tyrkiel, kibi-
ce w Łysej Górze świętowali zwycięstwo
6-2. Drugim w tej rundzie rywalem Kłosa
był Piast Czchów. Ekipa z Łysej Góry po-
kazała się na boisku lidera z bardzo do-
brej strony. Po strzale Damiana Książka
objęła ona nawet prowadzenie, a osta-
tecznie uległa gospodarzom tylko 1-2.
Przykrą niespodziankę sprawiła nato-
miast swoim kibicom w trzeciej wiosen-
nej kolejce, kiedy to u siebie przegrała z
Koroną Niedzieliska. Kłos za sprawą Sza-
frańskiego doprowadził do remisu, lecz za-
raz na początku drugiej połowy stracił
kolejne dwa gole. W 70 min miejscowi prze-
grywali już 1-5, a bramki Szafrańskiego

oraz Piotra Matury zmniejszyły tylko roz-
miary ich porażki (mecz zakończył się
wynikiem 3-5). W wyjazdowym meczu z
Iskrą Łęki, do przerwy za sprawą Grze-
gorza Widły i Szafrańskiego przyjezdni
dwukrotnie obejmowali prowadzenie, go-
spodarze dwa razy doprowadzali jednak
do wyrównania. Po zmianie stron, w od-
powiedzi na dwie bramki Iskry, trafił tak-
że Szafrański, lecz jego gol zmniejszył
tylko rozmiary przegranej gości. Bardzo
dużo bramek zobaczyli także kibice ob-
serwujący pojedynek Kłosa z Sokołem
Borzęcin Górny. Goście przyjechali tylko
w dziesięciu i miejscowi już po pięciu mi-
nutach, po dwóch strzałach Szafrańskie-
go oraz bramce Matury prowadzili 3-0.
Przed przerwą wynik podwyższyli Tyrkiel
i Paweł Morys, zaś po zmianie stron dzie-
ła zniszczenia dokończyli Tyrkiel, Sza-
frański oraz Duda. Kolejne dwa mecze
przyniosły zespołowi z Łysej Góry pewne
wygrane wyjazdowe. Najpierw w zaległym
spotkaniu pokonał on 3-0 Pogoń Biadoli-
ny Radłowskie, a wszystkie trzy bramki
padły w ostatnim kwadransie; pierwszą
zdobył Morys, kolejne dwie Tyrkiel. Czte-
ry dni później Kłos zagrał w Mikołajowi-
cach z Dunajcem. Bohaterem tego spo-
tkania był Szafrański, który zdobył pierw-
sze trzy bramki. Ostatecznie goście wy-
grali 4-1, zaś wynik ustalił Morys. W dru-
gi weekend maja Kłos zagrał u siebie z
rywalem „zza miedzy”, Victorią Porąbka
Uszewska. Na prowadzenie wyprowadził
miejscowych już w 5 min Szafrański, lecz
do przerwy notowano wynik 2-2 (druga
bramka dla miejscowych padła po samo-
bójczym strzale Mariusza Jabłońskiego).
Chwilę po zmianie stron, trzeciego gola
dla ekipy z Łysej Góry strzelił jednak
Rafał Stolarz, a czwartą z rzędu wygraną
Kłosa przypieczętował Tyrkiel.

Ocena: 5

Victoria Por¹bka Uszewska
Pojedynek inaugurujący rundę wio-

senną nie dostarczył miejscowym kibicom
powodów do radości. Przegranej z Piastem
Czchów można było się co prawda spo-
dziewać, lecz chyba mało kto spodziewał
się takiego pogromu. Do szatni gospoda-
rze zeszli z pięciobramkowym bagażem, a
mecz skończył się ich przegraną 1-7 (ho-
norowego gola dla Victorii zdobył Łukasz
Toboła). Kolejny mecz przyniósł zespoło-
wi z Porąbki Uszewskiej wyjazdową po-
rażkę z Koroną Niedzieliska. Goście po
kwadransie gry objęli wprawdzie prowa-
dzenie za sprawą Pawła Fejkiela, potem
dwie bramki zdobyli jednak piłkarze z Nie-
dzielisk. Po tej porażce do dymisji podał

NASZA SUBIEKTYWNA OCENA
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się Józef Migda i do trzeciego meczu Vic-
toria przystąpiła bez trenera. Przyniosło
to opłakane skutki, gdyż ekipa z Porąbki
Uszewskiej przegrała u siebie 0-5 z Iskrą
Łęki. Po tym meczu opiekę nad zespołem
przejął Krzysztof Chlewski. Już pierw-
szy występ pod jego wodzą przyniósł Vic-
torii jeden punkt. Po bramce Mirosława
Jabłońskiego zremisowała ona na wyjeź-
dzie z Sokołem Borzęcin Górny, co dało
początek znakomitej serii ekipy z Porąb-
ki Uszewskiej. W ostatnią niedzielę
kwietnia odniosła ona pierwsze w tej run-
dzie zwycięstwo, pokonując u siebie 3-2
Dunajec Mikołajowice. Wynik otworzył
Mariusz Wnętrzak, który przed przerwą
po raz drugi pokonał bramkarza gości. Po
zmianie stron trzecią bramkę zdobył Fej-
kiel. Trzy dni później porąbczanie w zale-
głym meczu zagrali w Paleśnicy z Jedno-
ścią. Do przerwy po bramce Tomasza Pa-
łuckiego, Victoria prowadziła tylko 1-0,
lecz po zmianie stron rozwiązał się worek
z bramkami. Na 2-0 podwyższył Fejkiel,
trzecia bramka była dziełem Tomasza
Bodury, a wygraną przyjezdnych przypie-
czętował dwoma trafieniami Wnętrzak.
Długi majowy weekend przyniósł druży-
nie z Porąbki Uszewskiej wyjazdowe spo-
tkanie z imienniczką z Bielczy. Po strza-
łach Dawida Zycha i Fejkiela goście pro-
wadzili 2-0, aby wygrać 2-1. Ta bardzo
dobra seria przerwana została w wyjaz-
dowym meczu z Kłosem Łysa Góra. Do
przerwy po bramkach Fejkiela i Radosła-
wa Zycha, Victoria remisowała wprawdzie

2-2, lecz ostatecznie to spotkanie to za-
kończyło się jej porażką 2-4. Po siedmiu
kolejkach rundy wiosennej ekipa z Porąb-
ki Uszewskiej zajmuje siódme miejsce w
tabeli.

Ocena: +3

Sokó³ Maszkienice
Rundę wiosenną drużyna z Maszkie-

nic rozpoczęła znakomicie, w pierw-
szych sześciu meczach zdobywając 16
punktów. Na inaugurację, po bramce
zdobytej w doliczonym czasie przez Pa-
tryka Tomczyka zremisowała na wyjeź-
dzie 1-1 z Pogórzem Gwoździec, kolej-
ne pięć meczów kończąc zwycięsko. W
pierwszy weekend kwietnia dzięki cel-
nemu strzałowi Marka Węgrzyna, Sokół
pokonał na własnym boisku 1-0 Uszew,
zaś w Wielką Sobotę znów wywalczył
komplet punktów na własnym boisku,
wygrywając 2-1 z Victorią Bielcza. Pro-
wadzenie objęli wprawdzie przyjezdni,
lecz trafienia Andrzeja Węgrzyna i
Krzysztofa Hajdo zadecydowały o wy-
granej Sokoła w tym prestiżowym poje-
dynku. W kolejnych dwóch meczach
maszkieniczanie zmierzyli się z zespo-
łami zamykającymi tabelę, ich wyjazdo-
wa wygrana z Pogonią Biadoliny Radłow-
skie oraz zwycięstwo na własnym bo-
isku z Jednością Paleśnica nie były więc
sensacjami. Oba mecze zespół grające-
go trenera Tomasza Rogóża wygrał 3-0.
W Biadolinach Radłowskich dwie pierw-
sze bramki zdobył Dawid Dadej, zaś
wynik chwilę po zmianie stron ustalił
Hajdo. W konfrontacji z Jednością go-
spodarze uzyskali dwubramkową prze-
wagę za sprawą Tomasza Świerczka i
Tomczyka, a „kropkę nad i” postawił
przed przerwą M. Węgrzyn. Zwycięską
serię kontynuowali maszkieniczanie w
zaległym meczu pierwszej kolejki, w
którym po celnych strzałach M. Węgrzy-
na i Tomczyka pokonali u siebie 2-0 Stra-
żaka Mokrzyska. Dobra passa Sokoła
zakończyła się 3 maja, gdy przegrał on

w Czchowie z Piastem 1-6. Hono-
rową bramkę dla gości zdobył Mar-
cin Słupski, doprowadzając do wy-
niku 4-1. Niepowodzeniem masz-
kieniczan zakończył się także ko-
lejny ich pojedynek, w którym gra-
jąc na własnym boisku przegrali 1-
3 z Koroną Niedzieliska. Pierwszą
w tym meczu bramkę zdobył
wprawdzie Tomczyk, lecz później
do siatki trafiali już tylko goście.
Po tych dwóch przegranych Sokół
obsunął się w tabeli o trzy miejsca
i aktualnie jest dwunasty.

Ocena: +5

Klasa „B”

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie

Zespół z Biadolin Szlacheckich, po pię-
ciu spotkaniach rundy rewanżowej
utrzymał piąte miejsce zajmowane w
tabeli na półmetku. Rundę tę rozpoczę-
li piłkarze Startu 77 od wyjazdowej po-

GRY

rażki 1-3 z Przyborowem. W tegorocz-
nym debiucie przed własnymi kibicami,
nasz zespół zaprezentował się już
znacznie lepiej, gromiąc 5-1 Orlika
Szczurowa. Kolejne dwa spotkania nie
należały jednak dla niego do udanych.
W trzeciej wiosennej kolejce piłkarze
Startu 77 przegrali na wyjeździe 1-3
rezerwom Iskry Łęki. Tydzień później,
po raz drugi w tym sezonie doznali po-
rażki u siebie, ulegając 1-2 Andaluzji
Rudy Rysie. W piątym w tej rundzie
meczu, Start 77 pokonał w Rylowej 3-1
Dolankę Borzęcin Dolny, przeskakując
w ten sposób w tabeli swojego rywala.

Ocena: +3

Grom Sufczyn
Druga nasza drużyna walcząca o punk-

ty w klasie „B” rozpoczęła rundę re-
wanżową wręcz fatalnie. Jedyne punk-
ty zdobyła ona w pierwszej kolejce, wal-
kowerem pokonując Orkan Zaborów,
który wycofał się z rozgrywek. W dru-
giej kolejce Grom pauzował, a w boisko-
wym debiucie przegrała aż 0-4 w Przy-
borowie. Tydzień później sufczynianie
na własnym boisku zmierzyli się z Orli-
kiem Szczurowa. Zdecydowanie lepiej
zaprezentowali się w tym meczu goście,
wygrywając 2-0. Punktów nie udało się
zdobyć sufczynianom również podczas
drugiego weekendu maja, kiedy to na
wyjeździe zagrali z Iskrą II Łęki. Mecz
ten rozpoczął się wprawdzie od celnego
strzału Damiana Czyża (pierwsza bram-
ka ekipy z Sufczyna w tej rundzie), lecz
ostatecznie gospodarze wygrali 5-2.
Aktualnie Grom jest w tabeli przed-
ostatni, a naprawdę ostatni, gdyż wy-
przedza tylko ekipę z Zaborowa.

Ocena: 1
 (T)
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Si³ownia
ju¿ otwarta

Dobrze wyposażoną siłownię udostępnia
wszystkich chętnym LKS „Orzeł” Dębno.
Do dyspozycji korzystających jest także szat-
nia oraz łazienka.

Siłownia znajdująca się w obiektach klu-
bu jest otwarta od poniedziałku do piątku
od g. 15 do 20. Jednocześnie ze znajdujących
się w niej urządzeń może korzystać 20 osób.
Wstęp kosztuje 5 zł za jedną godzinę, a mie-
sięczny karnet to wydatek w wysokości 40
zł. Płatny jest także prysznic (3 zł).

Zespół Arak Janina powiększył przewagę
nad rywalami po rozegraniu dwóch kolej-
nych turniejów w siatkówce i unihokeju.

Siatkarskie zmagania odbywały się na sali
Zespołu Szkół w Sufczynie. W finale Arak
Janina pokonał drużynę Urząd Gminy – Na-
uczyciele, a w pojedynku o miejsce trzecie
LKS Jastrząb wygrał z OSP Dębno. Zarów-
no w jednym jak i w drugim przypadku kom-
plet punktów wywalczono po zaciętej walce.
Drużyna Arak Janina nie dała też szans ry-
walom w unihokeju. Zremisowała jeden mecz
wygrywając wszystkie pozostałe.

Do końca tej edycji ligi pozostał już tylko
turniej piłkarski.

(p)

SPORTOWA LIGA GMINY DÊBNO

Arak Janina z dubletem

Klasyfikacja dru¿yn po piêciu konkurencjach
Nazwa drNazwa dru¿ynyu¿yny HPNHPN TSTS SzachySzachy PSPS UU RazemRazem MiejsceMiejsce
Arak Janina 11 2 5 7 5 30
Urz¹d Gminy i Nauczyciele 7 6 4 6 - 23
Karczma pod Jesionami 10 5 1 2 4 22
Lektorzy 8 3 2 3 3 19
LKS Jastrz¹b £onowa 1 4 3 5 - 13
FC Dêbno 3 1 6 1 1 12
OSP Dêbno 5 - - 4 2 11
Zajazd Por¹bka Uszewska 9 - - - - 9
OSP Jastew 6 - - - - 6
OSP Wola Dêbiñska 4 - - - - 4
Drink Team 2 - - - - 2

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Unihokej: kolejnoœæ i punkty do klasyfikacji

MiejsceMiejsce Nazwa drNazwa dru¿ynyu¿yny PunktyPunkty

1. Arak Janina 5

2. Karczma pod Jesionami 4

3. Lektorzy 3

4. OSP Dêbno 2

5. Urz¹d Gminy i Nauczyciele 1

Siatkówka: kolejnoœæ i punkty do klasyfikacji

MiejsceMiejsce Nazwa drNazwa dru¿ynyu¿yny PunktyPunkty
1. Arak Janina 7
2. Urz¹d Gminy i Nauczyciele 6
3. LKS Jastrz¹b £oniowa 5
4. OSP Dêbno 4
5. Lektorzy 3
6. Karczma pod Jesionami 2
7. FC Dêbno 1
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Drużyna Chłopców z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Niedźwiedzy zajęła I miej-
sce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży
Szkół Podstawowych Unihokeju. To w
ostatnim okresie kolejny sukces reprezen-
tantów tej szkoły. W Gminnych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w czwórboju chłopcy
zajęli II miejsce, a dziewczyny wywalczyły
III lokatę. Dobre wyniki to spora zasługa
Beaty Koczwary, nauczycielki wychowania
fizycznego, która pracuje z uczniami także
w ramach zajęć prowadzonych w Uczniow-
skim Klubie Sportowym.

Skład zwycięskiej drużyny: Filip Grzesik,
Dawid Grzesik, Krystian Zdeb, Kacper Rze-
pa, Mateusz Gurgul, Piotr Niemiec, Patryk
Krakowski

(s)

pi
³k

a 
rê

cz
na Niegoœcinne gospodynie

Szczypiornistki z Publicznego Gimnazjum
w Porąbce Uszewskiej zwyciężyły rywaliza-
cję odbywającą się w ramach Gimnazjady
Gminy Dębno o Puchar Dyrektora Zespołu
Szkół w Porąbce Uszewskiej Tomasza Gur-
gula. Wśród chłopców triumfował zespół re-
prezentujący Publiczne Gimnazjum w Woli
Dębińskiej.

W zawodach wzięły udział zespoły z
czterech gimnazjów. Oprócz zwycięzców
do walki stanęły także drużyny z gimna-
zjów w Łysej Górze oraz w Sufczynie.
Zawody rozgrywano system każdy z każ-
dym i o ostatecznej kolejności decydowa-
ła liczba zdobytych punktów.

(j)

Wyniki - dziewczyny
PG Sufczyn – PG Por¹bka Uszewska ..... 3:12
PG £ysa Góra – PG Wola Dêbiñska ......... 2:4
PG Wola Dêbiñska – PG Por¹bka Usz. ..... 3:7
PG £ysa Góra – PG Sufczyn .................... 8:4
PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn ............. 6:2
PG £ysa Góra – PG Por¹bka Usz. .......... 3:10

Klasyfikacja - dziewczyny
1. PG Por¹bka Uszewska....................... 6p.
2. PG Wola Dêbiñska ............................ 4p.
3. PG £ysa Gora ...................................2 p.
4. PG Sufczyn ....................................... 0 p.

Wyniki - ch³opcy
PG Wola Dêbiñska – PG £ysa Góra ......... 7:5
PG Wola Dêbiñska – PG Por¹bka Usz. ..... 9:5
PG Sufczyn – PG Por¹bka Uszewska ....... 2:6
PG Por¹bka Uszewska – PG £ysa Góra .... 6:6
PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn ............. 9:3
PG Sufczyn – PG £ysa Góra .................... 3:8

Klasyfikacja - ch³opcy
1. PG Wola Dêbiñska ............................6 p.
2. PG £ysa Góra ...................................3 p.
3. PG Por¹bka Uszewska ....................... 3p.
4. PG Sufczyn ....................................... 0p.

Skład Porąbka Uszewska (dziewczęta)
Aneta Kurek, Magdalena Wójtowicz,  Gabriela Migdał, Aleksandra Wesołowska,
Justyna Kapusta, Patrycja Gurgul, Agata Gurgul, Emilia Zych, Elżbieta Mrożek,
Katarzyna Pałucka, Agata Góral. Opiekun: Agnieszka Radzikowska

Skład Wola Dębińska (chłopcy)
Przemysław Pitek, Sebastian Fikas, Mateusz Hamowski, Dawid Zydroń, Patryk
Gurgul, Kamil Kłusek, Przemysław Sowa, Krystian Nowak, Konrad Kusion.
Opiekun: Krzysztof Sołtys

un
ih

ok
ej Najlepsi

w powiecie

Zwycięstwem Bartłomieja Pudełka,
ucznia Publicznego Gimanzjum w Woli Dę-
bińskiej,  zakończyły się XIV Amatorskie
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim
Family Cup 2009. Wyścig zorganizowany
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Olkuszu odbywał się na trasie w okolicy ruin
zamku Rabsztyn.

Wygrana
Bartkako

la
rs

tw
o

Zawody będące równocześnie Mistrzo-
stwami Województwa Małopolskiego prócz
satysfakcji dały Bartłomiejowi, który od 6
lat jest członkiem klubu KKS Olimp Brze-
sko, także nagrodę finansową. W zawodach
wzięło udział 97 zawodników. Rywalizacja
odbywała się w 5 kategoriach kobiecych i 9
męskich oraz w klasyfikacji Rodzinnej i Pu-
charu Polski. Zmagania odbywały się na tra-
sach o trzech stopniach trudności.

(n)
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Szko³y z Brzeska zdominowa-
³y Powiatowe Sztafetowe
Biegi Prze³ajowe rozgrywane
na obiektach Zespo³u Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej. Wygra³y
rywalizacjê szkó³ podstawo-
wych oraz gimnazjów zarów-
no wœród dziewczyn jak i
wœród ch³opców.

Zawody rozgrywane o Puchar Starosty
Powiatu Brzesko Ryszarda Ożóga, Wójta
Gminy Dębno Grzegorza Bracha i Dyrektora
Zespołu Szkół  w Woli Dębińskiej  Bogusławy
Faron zgromadziły kilkanaście zespołów z
całego powiatu. W kategorii szkół podstawo-
wych o trofea walczyło 13 sztafet, a w katego-
rii gimanzjów na starcie stanęło 15 sztafet.

Zorganizowane przez Starostwo Powia-
towe w Brzesku, Urząd Gminy Dębno i Ze-
spół Szkół w Woli Dębińskiej zawody za-
kończyły się bezapelacyjnym sukcesem
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku i Pu-
blicznego Gimnazjum nr 2 z  Brzeska, które
zajęły pierwsze miejsca wśród chłopców i
dziewczyn.

Sztafeta
dla Brzeska

Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej – ch³opcy
1. PSP nr 2 w Brzesku
2. PSP Morzyska
3. PSP Czchów
4. PSP Szczurowa
5. PSP Z³ota
6. PSP Wola Dêbiñska
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej – dziewczêta
1. PSP nr 2 Brzesko
2. PSP Jadowniki nr 1
3. PSP Szczurowa
4. PSP Z³ota
5. PSP Wola Dêbiñska
6. PSP Jurków
7. PSp Dêbno

K
la

sy
fik

ac
ja

 k
oñ

co
w

a: Gimnazjada – ch³opcy
1. PG nr 2 w Brzesku
2. PG Wola Dêbiñska
3. PSP Wola Dêbiñska
4. PSP Gnojnik
5. PSP Jadowniki
6. PSP Czchów
7. PSP Jurków
Gimnazjada – dziewczêta
1. PG nr 2 w Brzesku 
2. PG Por¹bka Uszewska
3. PG Wola Dêbiñska
4. PG nr 1 w Brzesku
5. PG Jurków
6. PG Gnojnik
7. PG Tymowa
8. PG Uszew

były pamiątkowe dyplomy. Opiekunem zwy-
cięskiej drużyny z Porąbki Uszewskiej jest
nauczycielka w.f. Agnieszka Radzikowska.

Skład z drużyny z Porąbki Uszew-
skiej:

PG Porąbka Uszewska (dziewczęta):
Emilia Zych, Natalia Białka, Luiza Niemiec,
Mariola Adamczyk, Małgorzata Kraj, We-
ronika Kaczmarczyk, Lidia Tekiela, Justy-
na Mleczko, Edyta Mleczko,

PG Porąbka Uszewska (chłopcy): Jonasz
Nadolnik, Maciej Wróbel, Fabian Kural,
Łukasz Myszka, Łukasz Moskal, Przemy-
sław Zych, Krystian Gurgul, Bartłomiej Sa-
pała, Piotr Stachura, Rafał Batko

Prze³ajowa Por¹bkaReprezentanci Zespo³u szkó³
w Por¹bce Uszewskiej zwyciê-
¿yli w Gminnych Sztafetowych
biegach Prze³ajowych o Pu-
char Dyrektora Zespo³u Szkó³
w Woli Dêbiñskiej Bogus³awy
Faron.

Zawodnicy z Porąbki okazali się zbyt moc-
ni dla rywali. Wygrali zarówno wśród chłop-
ców jak i wśród dziewczyn i to do nich powę-
drował puchar. Dla pozostałych uczestni-
ków zawodów, które przygotował i zorgani-
zował Jaromir Radzikowski - Gminny Ko-
ordynator Sportu Szkolnego ds. Gimnazjów,
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? 19 maja 2009r.
Gminna Mała Olimpiada Matematycz-

na dla klas I-III
Olimpiada adresowana jest do uczniów klas I-

III z terenu gminy Dębno. Każdą szkołę może
reprezentować najwyżej dwóch uczniów wyło-
nionych w eliminacjach szkolnych. Zakres mate-
riału obejmował będzie treści programowe obo-
wiązujące w klasach I-III ze szczególnym
uwzględnieniem logicznego matematycznego
myślenia, czytania tekstu ze zrozumieniem oraz
wykorzystywania dostępnych informacji. Olim-
piada składać będzie się z dwóch etapów: I-test
wyboru (spośród trzech odpowiedzi), II-złożone
zadania tekstowe do rozwiązania. Podczas olim-
piady nie można używać kalkulatorów. Dla
uczestników przewidziano dyplomy i nagrody.

26 maja 2009r.
IV Gminny Konkurs Plastyczny „Ma-

lowanie jest łatwe”
Konkurs kierowany jest do dzieci ze szkół

podstawowych. Jego podstawowe cele to: roz-
wijanie zainteresowań, wyobraźni twórczej,
wspieranie rozwoju młodych talentów, kształ-
cenie samodzielności wykonania pracy, integracja
dzieci utalentowanych plastycznie, wymiana
doświadczeń. Uczestnicy będą wykonywać pra-
ce w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szla-
checkich. Specjalnie powołana komisja konkur-
sowa oceni prace pod względem następujących
kryteriów: sprawność posługiwania się tworzy-
wem plastycznym, proporcje, kompozycja, ko-
lorystyka, estetyka. Najlepsze prace zostaną
nagrodzone.

1 czerwca 2009
Dzień Dziecka  - Zamek w Dębnie

3 czerwca 2009
VII Gminny Konkurs Piosenki Angiel-

skiej ENGLISH SONG 2009
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie

szkół podstawowych i gimnazjum w trzech ka-
tegoriach wiekowych: I-III, IV-VI i gimnazjali-
ści. Uczestnicy prezentują dwa utwory angloję-
zyczne z repertuaru zespołów i artystów za-
granicznych. Występować mogą soliści lub du-
ety. Oceniana będzie poprawność językowa
wykonywanych utworów, stopień trudności,
poziom warsztatu techniczno – muzycznego
wykonawcy, własna interpretacja utworu. Czas
prezentacji jednego utworu nie może przekro-
czyć 3 minut. Dla uczestników przewidziano
dyplomy i nagrody.

7 czerwca 2009
XX Przegląd Dziecięcych Zespołów

Folklorystycznych Regionu Krakowskie-
go „Krakowieczek”  – Amfiteatr Letni w
Łoniowej Jest to największa impreza folklory-
styczna (w kategorii dziecięcej) w Małopolsce.
Przegląd swoim zasięgiem obejmuje region Kra-
kowiaków Wschodnich, Zachodnich, Pogórza
Ciężkowickiego i pogranicza krakowsko-rze-
szowskiego. Do Łoniowej przyjeżdżają  mali
tancerze i muzycy, którzy umiłowali i pielęgnują
najcenniejsze wartości i  tradycje folkloru dzie-
cięcego regionu krakowskiego. Więcej o impre-
zie czytaj na stronie 8.

9 czerwca 2009
Małopolski Festiwal Dziecięcy – Świę-

to Przedszkolaków – rozstrzygnięcie
Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje
Przedszkole”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6let-
nich. Technika prac dowolna – maksymalny for-
mat A-3, wyłącznie prace plastyczne płaskie.
Na konkurs można zgłaszać maksymalnie 5
prac z jednej placówki. Cele konkursu: rozwija-
nie umiejętności plastycznej oraz ekspresji twór-
czej dziecka, kształtowanie więzi z przedszko-
lem, integracja dzieci przez sztukę. Oceny prac
dokona niezależne jury powołane przez orga-
nizatorów. Kryteria oceny: walory artystycz-
ne, ciekawa interpretacja proponowanej tema-
tyki, samodzielność wykonania. Wszystkie dzieci
biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy,
a placówki nagrody rzeczowe. Prace pozostaną
do dyspozycji organizatorów i zostaną wyeks-
ponowane w Dębińskim Centrum Kultury w
Jastwi.

5 lipca 2009
XII Biesiada agroturystyczna  w Porąb-

ce Uszewskiej
Impreza plenerowa gromadząca tłumy wi-

dzów i smakoszy tradycyjnych potraw. Kilka-
dziesiąt gospodarstw i kół agroturystycznych
przygotowuje barwne, przebogate stoiska na
których można znaleźć dziesiątki wspaniałych
potraw począwszy od zup poprzez dania obia-
dowe a na cieście i nalewkach skończywszy.
Wszystkie te smakołyki biorą udział w Kon-
kursie Potraw a autorzy najsmaczniejszych
otrzymują atrakcyjne nagrody ufundowane
przez Wójta Gminy Dębno. Będzie także pre-
zentacja ofert gospodarstw agroturystycznych.
Organizatorzy dbają również o strawę duchową
proponując bardzo bogaty i różnorodny program
artystyczny. Na dużej estradzie przez całe po-
południe trwają koncerty amatorskich i profe-
sjonalnych artystów. Na zakończenie biesiady
odbywa się koncert „gwiazdy wieczoru”.

Gospodynie na
uniwersytecie

Koło Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tar-
łówny” w Dębnie po raz kolejny zaprezen-
towało swoje regionalne wyroby kulinarne

Komendant
w przedszkolu

Zwiedzanie remizy, prezentacja samocho-
du strażackiego, oglądanie strojów strażac-
kich i specjalistycznego sprzętu ratowniczego
to tylko część atrakcji przygotowanych dla
przedszkolaków z Woli Dębińskiej z okazji

podczas XII Giełdy Agroturystycznej w Kra-
kowie. Zaproszenie do udziału w imprezie
odbywającej się na Uniwersytecie Rolniczym
KGW w Dębnie otrzymało już po raz piąty.
– To dla nas duże wyróżnienie tym bardziej,
że wracamy z dyplomem uznania i ciepłymi
ocenami naszych dań – komentuje Maria
Koczrwa, prezes Koła. W sumie do KGW w
Dębnie istniejącego od 6 lat należą 33 panie.

Dnia Strażaka. Maluchy miały też okazję
zadawać pytania komendantowi OSP w Woli
Dębińskiej Władysławowi Cebuli, który był
gościem przedszkola. Opowiadał na czym
polega praca strażaka i w jaki sposób należy
się zachowywać, by interwencja strażaków
nie była potrzebna.



¯ycie Gminy Dêbno,   maj - czerwiec 200930

ROZMAITOŒCI

To jedna z ulubionych zup mojej rodziny. Gotuję ją jednak z rzadka, żeby się nie
znudziła i – jak na razie – pozostaje kulinarnym przebojem rodziny. Gdyby ktoś
zechciał sprawdzić, co takiego jest w tej zupie, to proszę bardzo, oto przepis i to w
dwóch wersjach.
Sposób pierwszy
Cebulę należy poszatkować, zalać wodą i ugotować na miękko, a następnie
zmiksować. Potem trzeba połączyć z rosołem, przyprawić pieprzem i solą, i
to już wszystko. Podawać z grzankami z pszennej bułki lub weki. Na
koniec warto posypać natką dla smaku i aromatu, a potem to już
można sięgać po łyżkę i siadać do jedzenia.
Sposób drugi
Można też tę samą zupę przygotować w nieco inny sposób. Cebulę trzeba
drobno posiekać, zrumienić na maśle, wrzucić do przecedzonego rosołu,
pogotować jakieś10 minut, a potem przyprawić pieprzem i solą. Poda-
wać z grzankami lub groszkiem ptysiowym. Efekt powinien być dla podniebienia
równie przyjemny jak w przypadku sposobu pierwszego. No to smacznego!

Składniki:  około 2 l dobrego rosołu,  0,5 kg cebuli, pieprz, sól, natka pie-
truszki

Zofia Jarosz,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Dêbnie

Zupa cebulowa

Pysznoœci na stole

faszerowane pieczarkami, makrelą, świą-
teczny chrzan przygotowany na trzy różne
sposoby oraz „Święconka łoniowska” czyli
rodzaj barszczu na bazie serwatki ,chrzanu,
kiełbasy, boczku wiejskiego oraz jaj.

Nie zabrakło też czegoś mocniejszego.
Odwiedzający targi zatrzymywali się przy
nalewkach z malin, aronii, śliw i wiśni, a po-
tem sięgali do kieszeni i kupowali, kupowali,
kupowali…Po poświęceniu prezentowanych
stołów wielkanocnych gospodynie z Łonio-
wej rozpoczęły sprzedaż swoich wyrobów.
Chętnych, było mnóstwo.

(g)

Z nagrodami i dyplomami wróciły
przedstawicielki KGW „Włościanki” w
Łoniowej z odbywających się w Wielką
Sobotę na krakowskim rynku Targów
Wielkanocnych. Na dowody uznania w
pełni zasłużyły prezentując na stole
specjały wzbudzające szacunek w ca-
łej Małopolsce.

Pyszności było tyle, że na dobrą sprawę
nie wiadomo, w jakiej kolejności je wymie-
niać. Na udekorowanym stole znalazły się:
baby, mazurki, serniki, chleb wiejski ze smal-
cem i cebulą, pasztetem wieprzowym, jaja

Malowana
stra¿

Sześciu uczniów Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej nagrodzono w powia-
towym etapie XI edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Klęska – powódź czy
huragan – straż pożarna ci pomaga”.

Konkurs mający na celu upowszechnia-
nie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa
co roku gromadzi setki uczestników. W tym
roku bardzo dobrze wypadli w nim repre-
zentanci szkoły w Woli Dębińskiej. W kate-
gorii klas IV-VI trzecie miejsce zajął Albert
Laska, a piąte Karolina Rudek. Natomiast
w kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Klau-
dia Nicze, II miejsce Kamila Jaranowska, V
miejsce przyznano Katarzynie Karaś i Ewe-
linie Oszczypale.      (j)
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Bernadetta Wojtasiñska

wiatu brzeskiego. W efekcie przez kilka lat
w brzeskim kinie „Bałtyk” uczniowie z ca-
łego regionu mogli prezentować na scenie
swoje umiejętności i korzystać z edukacji
kulturalnej.

Swoich wychowanków od początku za-
wsze starannie do rywalizacji przygotowy-
wała. Mogli liczyć na uwagi nie tylko co do
scenicznej prezentacji i recytacji, ale także
na wskazówki dotyczące śpiewu i interpre-
tacji. –Jest samoukiem obdarzonym feno-
menalnym słuchem – dodaje Krystyna Gur-
gul podkreślając, że w konkursach i przeglą-
dach wokalno-muzycznych uczniowie wy-
chodzący spod jej ręki z reguły nie przejeżdża-
li z niczym.

Na pedagogicznej działalności nie poprze-
staje. Sama także robi użytek ze swojego
głosu. Wielokrotnie można ją było oglądać
w roli wokalistki i instrumentalistki podczas
takich oficjalnych uroczystości jak obchody
święta Konstytucji 3 Maja czy  w trakcie
imprez kulturalnych. Podczas niedawnego
„Wieczory meksykańskiego” na zamku uda-
nie wcieliła się w rolę słynnej meksykań-
skiej malarki Fridy dając prawdziwy popis
wokalny.

Artystyczne pasje radnej z Łysej Góry by-
najmniej nie kończą się na muzyce. Miesz-
kańcy wielokrotnie mieli okazję brać udział
w wystawach i wernisażach przez nią incijo-
wanych Wystarczy wspomnieć choćby pre-

Od lat wnosi w krajobraz
gminy mocne, artystyczne
akcenty, a edukacjê szkoln¹
wznosi na poziom wy¿szy od
przeciêtnej. Mieszkañcy to
zaanga¿owanie najwyraŸniej
docenili powierzaj¹c jej w
ostatnich wyborach samorz¹-
dowych rolê radnej. Patrz¹c
na jakoœæ jej pracy swojej
decyzji pewnie nie ¿a³uj¹.

Pochodząca i mieszkająca w Łysej Górze
Bernadetta Wojtasińska na co dzień pracu-
je w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących, ale na tym bynajmniej
jej aktywność się nie kończy.

Artystyczne przedsięwzięcia z udziałem
młodzieży to jej prawdziwy znak firmowy. –
Znamy się wiele lat i w tym czasie Berta
dała się poznać jako osoba niezwykle zaan-
gażowana w podnoszenie jakości lokalnej
oferty kulturalnej – potwierdza Krystyna
Gurgul, kierownik muzeum na zamku w
Dębnie. Działając zupełnie bezinteresownie
doprowadziła przed laty m.in. do organizacji
przeglądu artystycznego szkół średnich po-

T E S T
Z ¯YCIA

zentację sztuki sakralnej na 25 – lecie pon-
tyfikatu Jana Pawła II czy wystawy poka-
zywane przy kolejnych jubileuszach szkoły
w Łysej Górze. Radzi sobie przy tym także
jako autorka scenariuszy artystycznych
wydarzeń i konferansjerka.

W ostatnich latach swoją aktywnością
objęła także działalność samorządową. -
Merytorycznie zawsze dobrze przygotowa-
na, podejmuje przemyślane deczyje… To
radna, z którą dobrze się współpracuje –
chwali Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

imiê i nazwisko: Beata Baka
wiek: 46 lat
wykszta³cenie: Wykszta³cenie wy¿sze

pedagogiczne- pedagogika ogólna, studia

podyplomowe- zintegrowana edukacja

wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi¹

pedagogiczn¹, kurs kwalifikacyjny-

oligofrenopedagogika
miejsce pracy: Dyrektor Publicznej

Szko³y Podstawowej w NiedŸwiedzy

rodzina: m¹¿ Antoni , dziewiêtnastolet-

nia córka Angelika,  i synowie- To-

biasz(21 lat) i Daniel (23lata)

samochód: opel corsa

unikn¹æ wiêkszych pora¿ek. Mam

nadziejê,  ¿e bêdzie tak dalej

Moje najwiêksze marzenie…

… zdrowie dla bliskich

Moja ulubiona lektura…
… Dar terapii- La Yoma

Moja praca…
… Jestem nauczycielem z 27- let-

nim sta¿em. Pracê z dzieæmi roz-

poczê³am w PSP w NiedŸwiedzy i

do dnia dzisiejszego w niej pracu-

jê. Od 3 lat pe³niê funkcje dyrekto-

ra. Pracuj¹c ca³y czas w jednej pla-

cówce dok³adnie pozna³am œrodo-

wisko oraz jego mieszkañców.

Wiem, ¿e zawsze mogê liczyæ na

pomoc ze strony rodziców uczniów

naszej szko³y oraz na kadrê peda-

gogiczn¹, która jest mocno zaan-

ga¿owana i oddana pracy dydak-

tyczno- wychowawczej.

Z natury jestem…
… wytrwa³a, dok³adna, szczera,

uczciwa

Mam s³aboœæ do...
…s³odyczy i córki, która swoimi

minami zmusza mnie do wyjazdów

na zakupy

Moja pasja to…
…praca z dzieæmi i polityka

Moja pierwsza mi³oœæ…
… trwa do dzisiaj

Mój pierwszy cenny przedmiot…

....zegarek komunijny

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie…

… rodzina, praca - która przynosi

mi satysfakcjê

Moja ¿yciowa pora¿ka…
… jak do tej pory udawa³o mi siê
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