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Na rzadki okaz koźlarza czerwonego
popularnie  zwanego osicokiem natrafił
Piotr Bodzioch z Porąbki Uszewskiej.
Znalazł go trzeciego lipca w zagajniku
brzozowym obok drogi asfaltowej łączą-
cej Dębno z Godowem. Znawcy mówią,
że po prawdziwkach to najbardziej po-
szukiwany grzyb,. Charakteryzuje się
bardzo dobrym smakiem i wspaniałym
aromatem. Bardzo dobrze nadaje się do
marynowania i duszenia. W takich roz-
miarach jak ten raczej niespotykany.
Znalazca nie poinformował nas jaki
ostatecznie zgotował mu los: maryno-
wany czy duszony?

Z n i c z e  w  k r y p c i e  J a n a  J a -
strzębskiego w kaplicy na cmen-
tarzu w Dębnie zapalili uczest-
nicy pleneru malarskiego,  który
odbył się w zamku w Dębnie. Wi-
zyta był  nieprzypadkowa: do-
kładnie tego dnia przypadała 70.
rocznica śmierci ostatniego wła-
ściciela, który przed laty przyj-
mował w zamku studentów Aka-
demii Sztuk Pięknych, którzy
mogli oddawać się tu swoim ma-
larskim pasjom.

Kontynuując ideę Jastrzębskiego kie-
rownictwo zamku w Dębnie co roku za-
prasza uczniów Liceum Plastycznego w
Tarnowie i uczestników warsztatów
terapii zajęciowej na malarski plener
wokół zamku. Jego okolice zapełniają
się na kilka dni sztalugami.

Wyborcze podsumowanie
PiS przed PO i PSL-em – to w największym skrócie wynik wyborów do Parlamentu

Europejskiego na terenie Gminy Dębno. Do urn w całej gminie poszły 2754 osoby
spośród 10745 uprawnionych do głosowania, co daje frekwencję 25,5 procent. Zwycięz-
ców poparło 1391 wyborców czyli 51 procent, na PO głosowało 717 osób czyli 26 pro-
cent, a na PSL 230 osób co stanowi 9 procent ogółu głosujących.

Indywidualnie na terenie gminy wygrał Zbigniew Ziobro z PiS, który uzyskał 1122
głosy czyli 41 procent wszystkich oddanych głosów. Na drugim miejscu znalazł się
Robert Wardzała z PO, który zgromadził 278 głosów czyli 10 procent, a trzeci wynik
uzyskał Edward Czesak gromadząc 212 głosów.

(p)

Plener w rocznicê œmierci

Malarskie nagrody
na zamku

Nie inaczej było w tym roku. Uzbro-
jeni w pędzle adepci i miłośnicy malar-
stwa przelewali na papier i płótno swo-
je wizje zamku i jego otoczenia.

Efekty pracy oceniła komisja złożona
z plastyków i przedstawicieli samorzą-
du. Na zamkowym dziedzińcu ogłoszo-
no werdykt, a starosta brzeski Ryszard
Ożóg wręczył nagrody zwycięzcom.
Wszystkie prace można było obejrzeć na
specjalnej wystawie poplenerowej.

Największe powody do zadowolenia
mieli zwycięzcy poszczególnych katego-
rii: Krzysztof Marszal z Liceum Pla-
stycznego w Tarnowie (licea plastycz-
ne), Rafał Kaczmarczyk i Tadeusz Sa-
cha z warsztatów terapii zajęciowej w
Tarnowie (warsztaty terapii zajęciowej)
oraz Kamila Jaranowska z Zespołu
Szkół w Woli Dębińskiej (gimnazja).

(g)
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Nowoczesna sala gimnastycz-
na jest ju¿ do dyspozycji
uczniów Szko³y Podstawowej
w Maszkienicach. Oficjalne
otwarcie obok dzieci i ich
rodziców zgromadzi³o tak¿e
licznych przedstawicieli samo-
rz¹du i parlamentu.

Tradycyjną wstęgę przecinali wspólnie
m.in: Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach,
dyrektor szkoły Podstawowej w Maszkie-

uznał tę część uchwały, w której wska-
zuje się jako jedno ze źródeł finansowa-
nia inwestycji środki społecznego udziału
mieszkańców oraz zakłada się partycypa-
cję mieszkańców w realizacji zadania.

WSA, który ze swojej natury zajmuje się
wyłącznie formalną poprawnością podejmo-
wanych decyzji słusznie uznał, że budowa
sieci kanalizacyjnej jest zadaniem własnym
gminy i jako taka nie może być finansowana
z pieniędzy pochodzących od mieszkańców.
Z drugiej strony przypomniał natomiast, że
koszt budowy przyłączy kanalizacyjnych, a
więc odcinka łączącego instalację we-
wnętrzną z pierwszą studzienką licząc od
granicy nieruchomości to już w całości spra-
wa właścicieli nieruchomości. Znajdując w
uchwale bezpośrednie odwołanie się do udzia-

Budowa przyłączy do sieci kanalizacyj-
nej jest obowiązkiem mieszkańców, a cię-
żary finansowe realizacji samej sieci win-
na wziąć na siebie gmina – takie wnioski
płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego, w którym stwierdzono
nieważność części uchwały Rady Gminy
w Dębnie dotyczącej budowy kanalizacji
w Porąbce Uszewskiej i w Dębnie. Spra-
wa uchwały z 2006 roku trafiła do WSA
po tym, jak Rada Gminy w Dębnie odrzu-
ciła skargę jednego z mieszkańców na
zapisy w uchwale Rady, uznając ją za bez-
zasadną. Nie zgadzając się z takim roz-
strzygnięciem mieszkaniec Dębna zwró-
cił się do WSA, domagając się uchylenia
uchwały w całości. Uzyskał jedynie czę-
ściową satysfakcję. WSA za nieważną

łu mieszkańców, stwierdził nieważność czę-
ści uchwały.

. – To z formalnego punktu widzenia
słuszna decyzja, ale merytorycznie uchwa-
ła była uzasadniona. Rozpatrywaną przez
sąd uchwałę Rada Gminy przyjęła w intere-
sie mieszkańców, chcąc im tym sposobem
zaliczyć na poczet opłaty za przyłącze zbiór-
kę pieniędzy sprzed lat na społeczny komi-
tet budowy kanalizacji. Z rozstrzygnięcia
najmniej zadowolony jest chyba skarżący,
gdyż oprócz pozbawienia innych mieszkań-
ców możliwości współfinansowania budowy
przyłączy w przyszłości, nie zyskał nic. Da-
lej musi sam sfinansować budowę własnego
odcinka kanalizacji. – podsumowuje Wójt
Gminy Dębno.

(pg)

Wyrok s¹du nie pozostawia w¹tpliwoœci

Trzeba p³aciæ za przy³¹cze

umiejętności tanecznych i choreograficz-
nych. Wszystkiemu towarzyszyły fajerwer-
ki i efekty dźwiękowe.

Szczególna oprawa była w tym przypad-
ku jak najbardziej uzasadniona. Obiekt w
Maszkienicach to przykład rzadkiej tech-
nologii, która pozwoliła na wybudowanie
budynku tyleż efektownego co taniego.
Kosztem kilkuset tysięcy złotych powstała
sala o owalnym dachu wyposażona w zaple-
cze z szatniami, łazienkami i pomieszcze-
niami magazynowymi oraz galerią na kilka-
dziesiąt osób.

Oficjalnym uroczystościom otwarcia sali
towarzyszył piknik rodzinny z licznymi
atrakcjami. Były gry i zabawy, a także lote-
ria fantowa. Dorośli wieczorem mogli odpo-
cząć przy muzyce i tańcu.

(p)

Fina³ inwestycji w Maszkienicach

Maj¹ nowoczesn¹ salê

nicach Danuta Pierzga, parlamentarzyści
oraz dzieci. Zaraz potem obiekt został po-
święcony i można było nacieszyć oko wystę-
pami dzieci, które dały prawdziwy popis
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as Danuta Pierzga, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Maszkienicach
Jesteśmy szczęśliwi i zafascynowani
tym, co otrzymaliśmy. Nasz szkoła
nigdy dotąd nie miała sali gimna-
stycznej, a sale zastępcze były wyposa-
żone w niezabezpieczone okna i lampy,
i nie można było tam prowadzić
wszystkich zajęć. Mimo to szkoła
uzyskiwała dobre wyniki w rywaliza-
cji sportowej. Mam nadzieję, że
poprawa warunków spowoduje, że
będziemy się w konfrontacji z innymi
prezentować jeszcze lepiej. Otwarcia
sali nie mogły doczekać się zwłaszcza
dzieci, a gdy to już nastąpiła, to radość
była ogromna. W przyszłości będziemy
chcieli udostępniać salę nie tylko
uczniom, ale innym mieszkańcom.
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Z nowo wyremontowanej drogi cieszą się
już kierowcy przemierzający trasę Niedźwie-
dza – Grabiny o długości 580 metrów. Nieba-
wem ruszą natomiast prace przy następnych
pięciu odcinkach dróg w Jaworsku, Sufczynie,
Porąbce Uszewskiej i Dębnie. Łącznie wybu-
dowanych tam zostanie ponad 2 km dróg.

Gmina samodzielnie nie byłaby w stanie
udźwignąć ciężaru tych inwestycji. Mogła so-
bie na nie pozwolić dzięki skutecznym stara-
niom o pieniądze z zewnątrz. Z budżetu Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji uzyskała prawie 700 tys. zł, a z budżetu
województwa udało się pozyskać 200 tys. zł.

(pul)

mujące wykonanie czterech odcinków
dróg w Łysej Górze, Łoniowej, Porąbce
Uszewskiej i Perle o łącznej długości prze-
kraczającej 2,1 km zostały już wykonane.
W trakcie realizacji jest droga Zajazie -
Wola Dębińska o długości ponad 2,5 km, i
na odcinku tej drogi – chodnik długości
340 m, - inwestycja ta pochłonie blisko
700 tys. zł. Samorządowe władze z tej in-
westycji cieszą się bardzo, bo to szczegól-
nie ważny odcinek drogi. Droga łącząca
dwie drogi powiatowe na Bielczę i Ster-
kowiec ma strategiczne znacznie, bo w
razie ewentualnej blokady „czwórki” tam-
tędy można poprowadzić objazdy.

Ponad 7 kilometrów nowych na-
wierzchni asfaltowych przybędzie do
końca wakacji w gminie Dębno. Samo-
rząd wyda na ten cel grubo ponad 1,6
mln zł.

Mimo regularnych dużych wydatków
na remonty i modernizację dróg gminnych,
mieszkańcy nie ustają i do Wójta Gminy
Dębno wciąż docierają kolejne monity w
sprawie budowy dróg. Samorząd reaguje
na nie w miarę możliwości. Dzięki pienią-
dzom pozyskanym ze źródeł zewnętrz-
nych możliwe będzie wykonanie kolejnych
kilometrów nawierzchni. Prace opiewa-
jące na prawie pół miliona złotych obej-

Dobre wiadomoœci dla kierowców

Efektywne lato na gminnych drogach

 WYDARZENIA

wcześniej m.in. na Łotwie i w Niemczech,
ukazywały głównie martwą naturę. W opi-
nii krytyków pod pędzlem artysty zdaje się
ona ożywać dając nam poznać świat bliski,
ale jednak nieznany.

Jak zwykle nie zabrakło także muzyki.
W świat dźwięków zabrali gości laureaci XXII
Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych
„Talenty Małopolski 2009” odbywającego się
pod patronatem „Piwnicy pod Baranami”.

(p)

Otwarcie wystawy malarskiej,
wystêpy laureatów XXII Ma³opolskie-
go Festiwalu Form Muzycznych
„Talenty Ma³opolski 2009” oraz
biesiada przy ognisku oto g³ówne
atrakcje, jakie czeka³y na uczestni-
ków kolejnej „Nocy œwiêtojañskiej”
odbywaj¹cej siê na zamku w Dêbnie.

Organizatorów w tym roku nie roz-
pieszczała pogoda, ale mimo to amatorów
wspólnego świętowania nie brakowało.
Zamek szerzej otworzył swoje komnaty i
biesiadowanie odbywało się tym razem
głównie pod dachem, chociaż z grillowa-
nia w plenerze całkiem nie zrezygnowa-
no. Od czego są w końcu parasole? Pod
ich osłoną przyrządzano smakowite
szaszłyki i inne smażone rarytasy, a na
konsumpcję zapraszano do środka.

Tam można też było nacieszyć oczy ma-
larstwem Adama Faglio z Nowego Wiśni-
cza, który prezentował wystawę „W drodze
do sławy”. Prace artysty, który pracował

Œwiêtojañskie œwiêtowanie

Noc z talentami
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którzy pomogą uczniom dokonać najlepsze-
go wyboru swojej kariery zawodowej.

Autorzy propozycji zakładają, że przynaj-
mniej połowa uczniów biorących udział w pro-
jekcie podniesie swoje umiejętności, co skut-
kować będzie wzrostem ocen klasyfikacyj-
nych o jeden stopień z matematyki i języka
polskiego. Wśród licznych celów tego przed-
sięwzięcia jest także otwarcie się uczniów na
wiedzę, poszerzenie ich zainteresowań i uzy-
skanie dodatkowej motywacji do pracy.

(g)

jest do uczniów czterech gimnazjów działa-
jących na terenie gminy. Dzięki dofinanso-
waniu propozycji samorządu uczniowie tych
szkół w latach 2009 – 2011 skorzystają z
kilkuset godzin zajęć wyrównawczych m.in.
z matematyki, języka polskiego, informaty-
ki i języka angielskiego. Wezmą udział w
kilku wycieczkach edukacjach m.in. do szkół
wyższych, w trakcie których przekonają się
jak zdobywaną wiedzę można stosować w
praktyce. Projekt przewiduje ponadto zaję-
cia z psychologiem i doradcą zawodowym,

Ponad 486 tys. zł z programu Kapi-
tał Ludzki otrzyma Gmina Dębno na
realizację projektu edukacyjnego „Nie
możemy być gorsi”. Spośród kilkudzie-
sięciu wniosków zgłoszonych do dofi-
nansowania w ramach tego programu
propozycja gminy Dębno znalazła się
wśród najlepiej ocenionych zajmując
czwarte miejsce na liście rankingowej.

Przygotowany przez samorząd projekt
odbywający się w ramach programu wyrów-
nywania szans edukacyjnych skierowany

Cztery organizacje z naszej gminy
uzyska³y w tym roku dotacje w
ramach programu „Dzia³aj lokalnie”.
Ich wrêczenie odby³o siê na Jamnej.

Z decyzji komisji grantowej, która skut-
kuje wsparciem w wysokości 5 tysięcy zło-
tych, mogły się cieszyć organizacje z Łysej
Góry, Łoniowej i Niedźwiedzy. Tegoroczny
konkurs wywołał bardzo duże zaintereso-
wanie w gminie, swoje projekty zgłosiło 9
organizacji. Dla porównania, w całym regio-
nie na konkurs wpłynęło 29 wniosków z 6
gmin uczestniczących w programie takich
jak: Zakliczyn, Żabno, Tuchów, Pleśna, Cięż-
kowice, Dębno.

Wręczenie dotacji poprzedziło dwudnio-
we szkolenie dla koordynatorów zwycięskich
projektów, które miało na celu wsparcie ich
w prawidłowym zrealizowaniu i rozliczeniu
projektów. Szkolenie zostało zorganizowa-
ne przez Centrum Animacji Społecznej „Ho-
ryzonty” na Jamnej.

(n)

Du¿e pieni¹dze na edukacjê

Gmina bardzo wysoko w rankingu

DOTACJE WRÊCZONE!
NAGRODZONE PROJEKTY
1. Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi £yso-
górskiej „KRAKUS” na projekt pt. „Hi-
storia £ysej Góry na glinie malowa-
na” 287 punktów na 320 mo¿liwych,

2. LKS „K³os” z £ysej Góry na projekt
pt.: „£ysogórska Akademia Rekreacji”
234 pkt na 320 mo¿liwych,

3. Regionalne Towarzystwo Mi³oœników
Kultury Ludowej w NiedŸwiedzy na pro-
jekt pt. „ My te¿ potrafimy – warsztaty
komputerowej dla seniorów” 234
punktów na 320 mo¿liwych.

4. Stowarzyszenie Folklor ystyczne
„£oniowiacy” na projekt pt. „Ocaliæ od
zapomnienia, ³¹cz¹c pokolenia” 241
punktów na 320 mo¿liwych

Dobre wieści ogłoszono na Jamnej.

Seniorzy
bez dotacji
Seniorzy z Biadolin Szlacheckich
zakwalifikowali siê do II etapu
ogólnopolskiego programu „Seniorzy
w akcji”. W drugiej fazie rywalizacji
decyduj¹cej o przyznaniu pieniêdzy
nie zdo³ali jednak przekonaæ komisji
do swojego pomys³u.

Przypomnijmy, że na I etap wpłynęło 450
listów intencyjnych z całej Polski. Komisja
konkursu wybrała 88 najlepszych, a w gronie
tym znalazł się także list seniorów z Biadolin.

Projekt napisały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Biadolin: Teresa Niedojadło, Ja-
nina Pater i Urszula Chruściel, licealiści i
gimnazjaliści z Biadolin oraz Agnieszka Po-
liwka-Jeż z Centrum Animacji Społecznej
„Horyzonty”. Projekt skierowany do senio-
rów i juniorów z Biadolin był pomyślany w
ten sposób, by ich integrować poprzez wy-
mianę doświadczeń. W projekcie pomysło-
dawcy przewidzieli m.in. warsztaty kompu-
terowe dla seniorów prowadzone przez ju-
niorów, wydanie wspólnego albumu ilustru-
jącego działania seniorów i juniorów z Bia-
dolin w ramach projektu.

W drugim etapie konkursu osoby odpo-
wiedzialne za przygotowanie wniosku w
bezpośrednim spotkaniu z członkami komi-
sji konkursowej i przedstawicielami organi-
zatorów konkursu prezentowali swój po-
mysł. Spotkanie w Krakowie było też okazją
do bliższego poznania osobistych motywacji
animatorów. Jego efekty dla projektu fir-
mowanego przez KGW w Biadolinach Szla-
checkich nie były tak dobre jak w pierw-
szym etapie. Wśród 37 projektów zakwalifi-
kowanych do udzielenia dotacji nie znalazł
się pomysł „Seniorzy w akcji”. Nie oznacza
to jednak, że wysiłek poszedł na marne.
Projekt będzie można wykorzystać w ra-
mach innego konkursu licząc, że tym razem
zyska on akceptację konkursowej komisji.

(p)
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z powiatu chrzanowskiego, bocheńskiego,
brzeskiego i tarnowskiego. Prezentowali
tańce regionalne, obrzędy i obyczaje charak-
terystyczne dla tej części Polski.

Obok profesjonalnego jury złożonego z
choreografów, etnografów i muzyków swo-
je cenzurki wykonawcom wystawiła także
publiczność, która na folkloru zna się jak
mało kto. Jubileuszowe prezentacje najwy-
raźniej przypadły jej do gustu, bo oklasków
nie szczędzono. Organizatorzy z kolei po-
starali się, by jubileuszowa edycja zapadła
mocno uczestnikom w pamięć. Każdy z nich
poza słodkimi upominkami otrzymał nagro-
dę pieniężną w wysokości 650 zł (zespoły) i

Historia
Festiwal po raz pierwszy zagoœci³ w £oniowej w 1992 roku. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki
doskona³ej atmosferze dla folkloru, któr¹ stworzyli cz³onkowie Zespo³u Pieœni i Tañca „£onio-
wiacy” oraz mieszkañcy tej miejscowoœci. Przez pierwsze kilka lat Przegl¹d Dzieciêcych
Zespo³ów Folklorystycznych organizowa³ Gminny Oœrodek Kultury w Dêbnie wraz Wojewódz-
kim Oœrodkiem Kultury w Tarnowie. Po zmianach administracyjnych i likwidacji WOK partne-
rem sta³o siê Ma³opolskie Centrum Kultury SOKÓ£ w Nowym S¹czu. Nazwê zmieni³a rów-
nie¿ samorz¹dowa instytucja kultury gminy Dêbno, kiedy w 2000 r. powo³ano Dêbiñskie
Centrum Kultury. W tym czasie przegl¹d rozwin¹³ siê i okrzep³. £oniow¹ odwiedza coraz
wiêcej dzieciêcych zespo³ów folklorystycznych z ca³ej Ma³opolski. Ich umiejêtnoœci oceniaj¹
jurorzy – specjaliœci (etnomuzykolodzy, etnografowie, choreografowie)  przyznaj¹c miejsca i
nagrody oraz decyduj¹ o nominacji zespo³u na Karpacki Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Re-
gionalnych w Rabce – Zdroju, który otwiera drogê  udzia³u w  Miêdzynarodowym Festiwalu
Dzieciêcych Zespo³ów Regionalnych ŒWIÊTO DZIECI GÓR w Nowym S¹czu.

Z przetargowej rywalizacji zwycięsko wy-
szła firma z Tarnowa, która spośród trzech
firm zaoferowała najniższą cenę. Za zapro-
ponowaną kwotę wykona dwa boiska: jedno
do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syn-
tetycznej, drugie, wielofunkcyjne z na-
wierzchnią poliuretanową. Cały obiekt zgod-

Ponad 1,1 mln zł kosztować będzie
kompleks boisk sportowych budowa-
nych w Dębnie w ramach rządowego
programu „Orlik 2012” – taki jest
efekt przetargu na wykonanie inwe-
stycji. Boiska mają być oddane do użyt-
ku jeszcze w październiku tego roku.

nie z wymogami programu będzie oświetlo-
ny. Odstępstwem od standardowego projek-
tu jest rezygnacja z wykonania budynku prze-
znaczonego na szatnie i magazyny. Do tego
celu wykorzystane zostaną pomieszczenia
szkoły sąsiadującej z budynkiem. Dzięki temu
cała inwestycja, którą współfinansować bę-
dzie budżet państwa, budżet województwa
małopolskiego i budżet gminy wydając na ten
cel po 333 tys. zł, będzie tańsza.

(pg)

Orlik coraz bli¿ej

XX edycja „Krakowiaczka”

Jubileusz z owacjami
Ponad pó³ tysi¹ca wykonawców
wziê³o udzia³ w jubileuszowym XX
Przegl¹dzie Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych Regionu Krakow-
skiego „Krakowiaczek” w £oniowej.
Do udzia³u w XXXIII Karpackim
Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów
Regionalnych, który odbêdzie siê 13-
14 czerwca 2009 roku w Rabce-
Zdroju jury zakwalifikowa³o Dzieciê-
cy Zespó³ Pieœni i Tañca Mali Siedle-
canie z Siedlca w gminie Bochnia.

Na scenie amfiteatru w Łoniowej zapre-
zentowało się 14 zespołów oraz trzy kapele

300 zł (kapele) czyli więcej niż w poprzed-
nich edycjach tej imprezy.

Okrągła rocznica była też okazją, by uho-
norować najbardziej zasłużonych pedago-
gów, choreografów i muzyków, którzy pra-
cują z dziećmi i od lat uczestniczą w przeglą-
dzie w Łoniowej. Dyrektor MCK „Sokół” w
Nowym Sączu Antoni Malczak, Wójt Gmi-
ny Dębno Grzegorz Brach oraz Dyrektor
Dębińskiego Centrum Kultury Andrzej Po-
tępa wręczyli statuetki oraz okolicznościo-
we podziękowania.

W przerwie na obrady jury na estradą za-
władnęli „Łoniowiacy”. Wystąpiło w sumie
pięć grup tego zespołu. Tańce rzeszowskie,
lubelskie, krakowskie, lachowskie oraz gó-
rali śląskich spodobały się na tyle, że owa-
cjom nie było końca. W finale w roli gwiazdy
wieczoru zagrała kapela „Ciupaga” z Łącka.
Godzinny koncert nie obył się bez bisów.

(P)
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Rzemios³o i rêkodzie³o nie zginie
dopóty, dopóki dzia³aæ bêdzie Stowa-
rzyszenie Folklorystyczne „£oniowa”
– taki wniosek nasuwa siê jako
podsumowanie „Œwiêta £opo³ki”,
które pod koniec czerwca przyci¹gnê-
³o do £oniowej t³umy ludzi. Tradycyj-
na, festynowa zabawa sta³a siê
okazj¹ do prezentacji rzadko spoty-
kanych wyrobów rêkodzielniczych.

Organizatorzy jeszcze na kilka dni przed
imprezą mieli poważne obawy, czy w ogó-
le uda się doprowadzić tę ideę do końca.
Ulewne deszcze postawiły ją pod znakiem
zapytania, ale ostatecznie niebiosa oka-
zały się łaskawe. W wyznaczonym termi-
nie deszcz nie tylko ustał, ale pojawiło się
słońce i zrobiło się upalnie.

Kilkutygodniowe przygotowania nie
poszły na marne. W przeddzień usta-

padek zachorowania na inwazyjną choro-
bę menigokokową charakteryzującą się w
pierwszej fazie objawami przypominają-
cymi przeziębienie. Badaniom poddano
wtedy wszystkie dzieci z przedszkola w
Maszkienicach, które mogły mieć kontakt
z chorą osobą.

Szczepienia ochronne pozwolą zapobiec
zachorowaniom wśród dzieci, które są na
nie najbardziej narażone. Ze szczepień
mogą skorzystać także inni, ale koszty z
tym związane muszą pokryć samodziel-
nie.

(p)

groźnym dla zdrowia i życia zachorowa-
niom wywołanym meningokokami i pneu-
mokokami ma objąć wszystkie dzieci z
terenu powiatu brzeskiego. Część kosz-
tów z tym związanych pokryją budżety
gmin.

W akcję chętnie włączyła się Gmina
Dębno wydając na ten cel 4 tys. zł. Na
tym terenie odnotowano niedawno przy-

Pomocy finansowej przeznaczonej
na szczepienia ochronne dzieci udzie-
liła Gmina Dębno samorządowi powia-
towemu w Brzesku. – To efekt prze-
świadczenia, że tańsza jest profilakty-
ka niż leczenie – tłumaczy Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno.

Planowana przez samorząd powiatu ak-
cja profilaktycznych szczepień przeciwko

Gmina dofinansowa³a szczepienia

Dmuchanie na zimne

wiono stoiska dla wystawców i w nie-
dzielne popołudnie można było oglądać
gobeliny, serwety, obrusy, rzeźby, ha-
fty. Obok wystawców z terenu gminy
Dębno przyjechali także rękodzielnicy
z Zalipia, Biesiadek i Tarnowa. – Naj-
wyraźniej czegoś takiego ludziom bra-
kuje, bo chętnych na kupno było bardzo
wielu – mówi Renata Szpak, inicjatorka
święta. Wśród prezentowanych wyro-
bów dominowały łopołki, w wykonywa-
niu których wciąż dominują mieszkań-
cy Łoniowej.

Frekwencja podczas imprezy była na-
prawdę duża. Organizatorzy na tej pod-
stawie snują już plany kontynuacji świę-
ta, choć – jak zaznaczają – wszystko za-
leży od tego, czy ponownie uda się po-
zyskać pieniądze. O tym, że warto się o
nie starać, są przekonani. – Skoro lu-
dzie bawili się do trzeciej nad ranem, to
chyba im się podobało…

(gp)

„Œwiêto £opo³ki” w £oniowej

Renesans rêkodzie³a?

£OPO£KA
pleciony, owalny kosz bez pa³¹ka; pojemnik
do noszenia sieczki, siana; du¿y kosz z ³yka
lub korzeni; pó³okr¹g³y kosz do przenosze-
nia i suszenia zbó¿ lub warzyw str¹czkowych,
tak¿e trzymano w niej ma³e dziecko, gdy za-
bierano je ze sob¹ w pole
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siady. Niektórzy wystawcy
ograniczyli się do 1-2 propozy-
cji, podczas gdy wcześniej nie-
mal wszyscy prezentowali co
najmniej po kilka dań. W efek-
cie jurorzy, wśród których zna-
leźli się m.in. wójt gminy Dęb-
no Grzegorz Brach, starosta
brzeski Ryszard Ożóg, lekarz
Mariusz Plichta, zastępca wój-
ta Antoni Brachucy, przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław
Pierzga, przedsiębiorca i znaw-
ca kuchni Andrzej Kubala,
szybko uporali się z degustacją.

Ostateczny werdykt był
szczególnie satysfakcjonujący
dla gospodyń z Dębna, które
zwyciężając w kulinarnej rywa-
lizacji wzięły rewanż za ubie-
głoroczną porażkę z koleżanka-
mi z Łoniowej. Bardzo dobre
wrażenia zrobiły na jurorach
także kluski kotne z kapustą,
które indywidualnie swoją
własną nagrodą wyróżnił Ma-

Kurczak pieczony w borowikach z
sa³atk¹ makaronow¹ z serem feta
przygotowany przez Ko³o Gospodyñ
Wiejskich „Warkocz Tar³ówny” w
Dêbnie uznano najlepsz¹ potraw¹
podczas tegorocznej Biesiady Agrotu-
rystycznej w Por¹bce Uszewskiej. W
porównaniu z poprzednimi laty w
tym roku oferta by³a generalnie
ubo¿sza. Czy¿by œwiatowy kryzys
odcisn¹³ tak¿e swe piêtno na kulinar-
nych propozycjach regionu?

Swoje propozycje zaprezentowało kilka
kół gospodyń wiejskich, kilku indywidual-
nych wystawców oraz Zajazd w Porąbce
Uszewskiej. Na stołach znalazły się zupy,
napoje, nalewki, sałatki oraz dania z mięsa i
ryb. Generalnie jednak oferta była nie tak
imponująca jak w poprzednich edycjach bie-

Biesiada Agroturystyczna w Por¹bce Uszewskiej

ZWYCIÊSKI KURCZAK

Szkoła Podstawowa w Dębnie to tzw. ty-
siąclatka budowana w drugiej połowie lat
60. Od tamtej pory instalacja c.o. nie była
ani wymieniana ani remontowana. Samo-
rządowe władze gminy uznały, że nadszedł
czas najwyższy, by to uczynić i wyasygno-
wały 60 tys. zł z budżetu na ten cel. Pienią-

Po kilkudziesięciu latach szkoła w
Dębnie doczeka się modernizacji in-
stalacji centralnego ogrzewania.
Jego efektem ma być efektywniej-
sze ogrzewanie, niższe zużycie ener-
gii, a w konsekwencji obniżenie
kosztów.

dze te pozwolą na użycie trwałych materia-
łów z miedzi, które wytrzymają długie lata,
a montaż nowych grzejników pozwoli uzy-
skiwać znacznie lepsze efekty niż dotąd.
Skutki wymiany instalacji, którą zaplano-
wano na wakacje, uczniowie i nauczyciele
powinni odczuć zimą.      (p)

Tysi¹clatka do modernizacji

riusz Plichta. Jako warte polece-
nia wskazano jeszcze: wołowinę
w kapuście z ziemniakami opie-
kanymi w kminku, placki sodo-
we (KGW „Włościanki” w Łonio-
wej”), gulasz z kapustą młodą i
kiszoną (Zofia Pabian), kaszę
gryczaną z gulaszem (gospodynie
z Biesiadek), zupa szczawiowa
(Joanna Wróbel), racuchy ryżo-
we z owocami w galarecie (Maria
Ostręga), ryba pieczona w jarzy-
nach z jakiem faszerowanym
(Maria Smoleń) i pierogi ze szpi-
nakiem oferowane przez Zajazd
Porąbka Uszewska.

Poza kulinarnymi atrakcjami
pomyślano także o ofercie estra-
dowej. Na scenie zaprezentowały
się zespoły lokalne, a w roli gwiaz-
dy wystąpił zespół „Skafander” z
Brzeska, który estradową ener-
gią mógłby obdzielić pewnie kilka
tego typu imprez. Biesiadę zakoń-
czyła zabawa taneczna.

(g)
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pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Taka kwota to wciąż bardzo duży wysi-
łek dla parafii – dodaje ksiądz proboszcz.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace renowacyjne powinny się roz-
począć i zakończyć w 2010 roku. Ich sfinalizowanie nie oznacza jednak roz-
wiązania wszystkich problemów konserwatorskich. Kościół w Porąbce wy-
maga renowacji także wewnątrz. Uzyskanie wspracia finansowego dla tego
typu inwestycji w ramach PROW nie było jednak możliwe.

(g)

zycje przeprowdzkji szkoły podstawowej do
budynku zajmowanego przez Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących, który
mieści się w budynku niedawno zmoderni-
zowanym. Stanowczy sprzeciw wobec takie-
mu rozwiązaniu powoduje, że gmina musi
wykładać pieniądze na remont. Wcześniej
wydano grubo ponad 2 mln na zabezpiecze-
nie osuwiska zagrażającego budynkowi
szkoły.

(g)

przedstawiła spółdzielnia rzemieślnicza z Tar-
nowa, z którą podpisano umowę na wykona-
nie prac. Wymiana instalacji to konieczność,
bo dotychczasowa, aluminiowa, jest przesta-
rzała, wyeksploatowana i niebezpieczna.

Dużego wydatku można było uniknąć,
gdyby mieszkańcy Łysej Góry poprali propo-

Ponad 400 tys. zł pochłonie wymia-
na instalacji elektrycznej i centralne-
go ogrzewania w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Łysej Górze. Prace z tym
związane potrwają do końca wakacji.

Do rywalizacji o to zlecenie przystąpiło
trzech oferentów. Najkorzystniejszą ofertę

Nawet kilkaset tysiêcy z³otych w
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich mo¿e otrzymaæ para-
fia w Por¹bce Uszewskiej na reno-
wacjê neogotyckiego koœcio³a. Z
uzyskanych przez nas nieoficjalnych
informacji wynika, ¿e wniosek
parafii o dofinansowanie zosta³
zaakceptowany.

Parafia złożyła wniosek o pomoc finansową na
renowację zabytkowego, neogotyckiego kościoła
w ramach PROW. Zgodnie z wymaganiami progra-
mu przygotowano niezbędną dokumentację tech-
niczną i określono zakres remontu obejmującego
renowacje ścian zewnętrznych świątyni, uzupeł-
nienie ubytków, osuszenie ścian i konserwację ce-
gły. – To konieczne, ponieważ zniszczenia są bar-
dzo poważne i trzeba reagować możliwe szybko,
by zapobiec powiększaniu uszkodzeń – tłumaczy
ksiądz Józef Golonka, proboszcz parafii w Porąbce
Uszewskiej.

Z szacunkowych kosztów wynika, że renowacja
kosztować będzie blisko 700 tys. zł. Parafia samo-
dzielnie nie mogłaby sobie na to pozwolić i dlatego
zdecydowała się skorzystać z możliwości sięgnię-
cia po pieniądze unijne będące w dyspozycji woje-
wództwa małopolskiego. Z naszych informacji wy-
nika, że wniosek w tej sprawie opiewający na kwo-
tę pół miliona złotych został pozytywnie oceniony
i parafia będzie mogła sięgnąć po dotację. Zanim to
jednak nastąpi będzie musiała pokryć wszystkie
koszty, ponieważ w ramach PROW można uzy-
skać jedynie refundację poniesionych kosztów udo-
kumentowaną rachunkami i fakturami. Pieniądze
na wypłatę należności dla wykonawcy renowacji,
który zostanie wyłoniony w przetargu, pochodzić
będą z zaciągniętego przez parafię kredytu ban-
kowego. Należności przekraczające kwotę dotacji
parafia będzie musiała uregulować z własnych środ-
ków, co jest zgodne z wymaganiami programu za-
kładającego udział własny wnioskodawcy w reali-
zowanej inwestycji w określonej wysokości. W przy-
padku parafii w Porąbce Uszewskiej oznacza to
konieczność wyłożenia prawie 200 tys. zł z wła-
snego budżetu. – To jedyne co mąci mi radość z

Szansa na renowacjê œwi¹tyni

Pieni¹dze dla parafii?

Wakacje z remontem
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w Tarnowie Rafał Wnęk, dyrektor ZOSziPP
Marek Gurgul, radni gminy Dębno Józef Ciu-
ruś i Wiesław Pach, kierownik Muzeum Za-
mek w Dębnie Krystyna Gurgul, poprzednia
dyrektor szkoły Władysława Sadłoń, przed-
stawicielki Rady Rodziców Bernadeta
Oszczypała i Agata Ptasińska, obejrzeli pro-
gram artystyczny przygotowany specjalnie
na tę okazję. Były piosenki, wiersze, krótki
spektakl teatralny oraz występy grup ta-
necznych. Dyrektor szkoły Bogusława Fa-
ron przypomniała ważne daty związane z
nadaniem szkole imienia Kardynała Wyszyń-
skiego, a konferansjerzy przywołali znaczą-
ce wydarzenia z życia patrona.

Słuchało się tego tym przyjemniej, że sceno-
grafia autorstwa Doroty Batko tworzyła inte-
resująca scenerię, a o oprawę muzyczną zadba-
ła Elżbieta Rega. Koordynację wszystkich wy-
darzeń towarzyszących uroczystości wzięły na
siebie Bożena Kubala i Joanna Nowak.

(gp)

„Ka¿da rzecz wielka musi kosztowaæ i
musi byæ trudna. Tylko rzeczy ma³e i
liche s¹ ³atwe” – te s³owa kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego by³y has³em
tegorocznych obchodów Œwiêta Patrona
w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. W
uroczystoœci upamiêtniaj¹cej kolejn¹
rocznicê œmierci Prymasa Tysi¹clecia
obok uczniów i nauczycieli wziêli udzia³
tak¿e przedstawiciele w³adz oœwiato-
wych oraz samorz¹du.

Świętowanie rozpoczął uroczysty przemarsz
pocztów sztandarowych, uczniów i nauczycieli
do kościoła parafialnego w Dębnie, w którym
ksiądz prałat Marian Majka odprawił mszę
świętą.

Potem był czas na okolicznościową akade-
mię w szkole. Zaproszeni goście, wśród któ-
rych znaleźli się: wizytator KO Delegatury

Kto zostanie stypendyst¹
Funduszu „Otwieramy
Horyzonty”?

Nabór
zakoñczony

Zakończył się nabór wniosków
do Funduszu Stypendialnego
Gminy Dębno „Otwieramy Ho-
ryzonty”.  W pilotażowej wersji
Funduszu bierze udział pięć
szkół z terenu gminy, a stypen-
dia otrzyma ostatecznie 20 osób.

Teraz wnioski złożone przez
uczniów z piątych i szóstych klas szko-
ły podstawowej przejdą ocenę for-
malną a następnie, pod koniec sierp-
nia, Komisja Stypendialna oceni wnio-
ski merytorycznie. W Komisji Stypen-
dialnej zasiądą przedstawiciele: szko-
ły, darczyńców, gminy, organizacji
prowadzącej fundusz oraz ekspert
zewnętrzny. Gościem specjalnym
Komisji będzie Dorota Komornicka –
twórczyni programu stypendialnego
„Z rączki do rączki” z Bystrzycy
Kłodzkiej, w ramach którego od 2003
roku swoje pierwsze stypendium do-
stało już ponad 300 uczniów.

W Fundusz Stypendialny „Otwie-
ramy Horyzonty” włączyło się 20 dar-
czyńców, z czego połowa to darczyńcy
lokalni, pozostali pochodzą z całej Pol-
ski. Wśród nich są osoby kończące w
tym roku studia. Jedna z nich na za-
proszenie do Funduszu zareagowała:
„Wsparcie dziecka, które zgłasza chęć
nauki to dla mnie przyjemność. Gdy
zaczynałam studia ktoś pomógł mi
fundując stypendium, teraz ja chętnie
odwdzięczę się pomagając komuś”.
Wbrew obiegowym opiniom fundato-
rem nie musi być bogaty przedsiębior-
ca - fundusz przyciąga do siebie rów-
nież młodych filantropów.

Na początku września odbędzie się
uroczysta gala wręczenia stypendiów
z udziałem fundatorów i zaproszo-
nych gości.  Organizatorzy planują
zaprosić na uroczystość krewną pro-
fesora Franciszka Bujaka, który w
latach 1935-36 ufundował 9 stypen-
diów, dzięki którym 6 chłopców i 3
dziewczyny z terenu gminy Dębno
kształciło się w szkołach rolniczych i
rolniczo-gospodarczych. We wrześniu
organizatorzy zaplanowali ze stypen-
dystami specjalne warsztaty graficz-
ne podczas, których stworzą oni lo-
gotyp i plakat Funduszu „Otwiera-
my Horyzonty”. W październiku za-
czną się pierwsze audycje radiowe z
udziałem stypendystów i darczyńców
Funduszu.

(ap)

Pamiêtaj¹ o Prymasie Tysi¹clecia

Œwiêto w rocznicê œmierci

Siedmiu bezrobotnych począwszy od 13
lipca przez trzy miesiące będzie praco-
wać przy usuwaniu skutków powodzi,
która w ubiegłym miesiącu pustoszyła
wsie w naszej gminie. Koszty związane z
ich wynagrodzeniem pokryje w całości
Powiatowy Urząd Pracy.

Taka formy pomocy gminom to efekt decyzji
Powiatowej Rady Zatrudnienia. Podczas ostat-
niego spotkania podjęła ona decyzję o udziele-
niu poszkodowanym gminom pomocy w takiej
właśnie formie. Gmina Dębno na mocy tej de-

cyzji uzyskała możliwość zatrudniania na peł-
nym etacie siedmiu osób. – Wszystkie pochodzą
z terenu naszej gminy i dotychczas pozostawa-
ły bez pracy. Wykonywać będą prace porządko-
we – mówi Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

Do ich zadań należeć będzie m.in. udrażnia-
nie uszkodzonych przepustów, czyszczenie za-
tkanych rowów, wycinanie drzew i krzewów
rosnących w korytach rzek i potoków. Praco-
wać będą na terenie najbardziej poszkodowa-
nych wsi tj. w Łysej Górze, Sufczynie, Niedźwie-
dzy, Dołach, Porąbce Uszewskiej.            (g)

Bezrobotni posprz¹taj¹ po powodzi

Etaty dla poszkodowanych gmin
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Dwudziestu czterech wyko-
nawców z szeœciu szkó³ z
naszej gminy zgromadzi³a
siódma edycja Gminnego
Konkursu Piosenki Angielskiej
w Maszkienicach. - Dobre
przygotowanie wokalistów,
fachowo dobrane podk³ady i
œwietny repertuar – podsumo-
wywali jurorzy.

Do rywalizacji, która odbywała się w
nowo oddanej do użytku sali gimnastycz-
nej, przystąpili uczniowie ze szkół w Ja-

English Song Maszkienice `2009

Poziom coraz wy¿szy

Ceramiczne warsztaty zorganizowano w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze. Uczest-
niczące w nich dzieci przekonały się, że z kawałka gliny może
powstać, na przykład, wazon będący ozdobą stołu.

Trzydniowe warsztaty według autorskiego programu Julii Flis
okazały się szczególnie interesujące dla nastolatków. W trakcie
zajęć poznały one technikę formowania i zdobienia gliny specjalny-
mi farbami. Do ich dyspozycji były nie tylko materiały ceramiczne,
ale także niezbędne narzędzia i urządzenia do wypalania prac.
ZSTiO nieprzypadkowo był miejscem prowadzenia warsztatów.
Szkoła ma długoletnie tradycje edukacyjne w zakresie ceramiki
artystycznej.

(p)

CERAMICZNE
WARSZTATY

dzili sobie – jak oceniło jury – naprawdę
dobrze. Zaobserwowano coraz lepsze opa-
nowanie języka oraz wysokie umiejętności
wokalne. Laureatów obok dyplomów obda-
rowano książkami, a pozostali wokaliści

Opiekunowie uczestników konkursu:
Joanna Bañbor, Anna Cywa, Anna
Gurgul, Beata Kania – Skowroñska,
Estera Kotra, Magdalena Smoleñ,
Karolina Sobol, Monika Szczupak

skiej oraz Konrad Stypka z Woli Dêbiñskiej
III miejsce: Joanna Ochwat ze Szko³y Pod-
stawowej w Jaworsku oraz Anna Myszka,
Szko³a Podstawowa w Maszkienicach

WYNIKI: GIMNAZJUM
I miejsce: Edyta Burnóg,  Gimnazjum w Po-
r¹bce Uszewskiej
II miejsce: Paulina Kubala i Katarzyna K³u-
sek, Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
III miejsce: Alicja Nose, Gimnazjum w Suf-
czynie

WYNIKI: KLASA I-III
I miejsce: Patrycja Mytnik, Zespó³ Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej
II miejsce: Justyna Chrapusta, Szko³a Pod-
stawowa w Maszkienicach
III miejsce: Patrycja Bojdo i Adam Klimek,
duet ze Szko³y Podstawowej w Jaworsku

WYNIKI: KLASY IV – VI
I miejsce: Kinga Greñ, Zespó³ Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej
II miejsce: Justyna Kania z Por¹bki Uszew-

worsku, Maszkienicach, Niedźwiedzy, Po-
rąbki Uszewskiej, Sufczyna oraz Woli Dę-
bińskiej. Jurorzy – anglista Agnieszka Ba-
sta i muzyk Jerzy Pleśniarski – oceniali
wykonawców w trzech kategoriach. Osob-
no klasyfikowano uczniów klas I-III, IV-

VI i gimnazjalistów. Wśród prezentowanych
na scenie utworów dominowały aktualne
światowe przeboje, które regularnie poja-
wiają się na antenach największych stacji
radiowych oraz w telewizji. Wykonawcy z
niejednokrotnie trudnym repertuarem ra-

wyjechali z dyplomami uczestnictwa. W
trakcie obrad jury na scenie pojawił się ze-
spół taneczny „Stokrotki” działający w
Szkole Podstawowej w Maszkienicach. Za-
prezentował układ choreograficzny do kil-
ku znanych przebojów zagranicznych ar-
tystów.

(g)
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Grupa pięciu młodych rowerzy-
stów z Woli Dębińskiej w sierpniu
bieżącego roku wyrusza na dwuty-
godniową wyprawę rowerową przez
pięć europejskich krajów (Polskę,
Słowację, Węgry, Austrię, Czechy). W
jej trakcie odwiedzą trzy europej-
skie stolice: Budapeszt, Bratysławę
i Wiedeń. W ciągu kilkunastu dni na
rowerze pokonają trasę o długości
ponad 1300 km.

ROWEREM PO EUROPIE
Uczestnicy wyprawy - Bartłomiej Hebda tel.

kontaktowy: 721 690 280, Kamil Hebda, Woj-
ciech Franczyk, Albert Hebda, Artur Kostrze-
wa, którą swoim patronatem objęło Dębiń-
skie Centrum Kultury i dwumiesięcznik Życie
Gminy Dębno, liczą, że realizacje ich celu umoż-
liwią im sponsorzy. W zamian oferują rekla-
mę podczas wyprawy, a także na swojej stro-
nie internetowej. Więcej informacji w sprawie
sponsoringu można uzyskać pod wskazanym
wyżej numerem telefonu.     (p)

Dziesi¹tki dzieci z ca³ej gminy
wziê³y udzia³ w odbywaj¹-
cym siê 9 czerwca  „Œwiêcie
przedszkolaka” w Jastwi
zorganizowanym w ramach
„Roku Przedszkolaka”.  Za-
bawê po³¹czono z pozwaniem
ró¿nych regionów Polski.

Każdy oddział przedszkolny wziął na sie-
bie rolę „eksperta” obznajomionego z kul-
turą jednego z wybranych regionów Polski.
Jego walory prezentowano demonstrując np.
regionalne tańce lub utwory literackie z nim

 „Œwiêto Przedszkolaków” w Jastwi

Z PYZ¥ PRZEZ KRAJ

związane. W wędrówce przez kraj dzieciom
towarzyszyła Pyza – znana bohaterka ksią-
żek dla dzieci. Wyprawa była naprawdę am-
bitna.

Podróż rozpoczęły przedszkolaki z Woli
Dębińskiej, które zatańczyły „poloneza”.
Region sądecki zaprezentowały dzieci z Suf-
czyna i Niedźwiedzy. „Hej górol Ci jo, górol”
– słychać było podczas ich występu. Śląskie-
go trojaka zatańczyły przedszkolaki z Łonio-
wej, a dzieci z Jaworska opowiadały o tym
regionie wierszem i piosenką. W rytmie kra-
kowiaka przytupywały dzieci z Dębna, a do
Warszawy „zawędrowały” przedszkolaki z
Porąbki Uszewskiej, które na scenie poka-
zały m.in.. „Polkę warszawską”. Dzieci z
Maszkienic „zawędrowały” z Pyzą aż nad
Bałtyk, gdzie spotkały Neptuna i zatańczy-
ły taniec marynarzy. Występy zakończyły
przedszkolaki z Łysej Góry, których żywio-
łowy taniec rozpędził gromadzące się na nie-
bie chmury.

Spotkanie w Jastwi było okazją do podsu-
mowania akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
której w tym roku przewodziła bohaterka
książki Hanny Januszewskiej. Wszystkim,

którzy wzięli w niej udział, pamiątkowe
książki wręczyła Danuta Łazarz, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce
Uszewskiej. Nagrody przygotowano także
dla uczestników konkursu plastycznego
„Moje przedszkole”.

(n)

SPONSORZY
Grzegorz Brach – Wójt Gminy Dêbno, Gra¿yna
Bernady – prezes Gminnej Spó³dzielni „S.Ch”
w Dêbnie,  Józef Nowak – prezes OSP w Dêbnie,
Wies³aw Cebula – prezes OSP w Woli Dêbiñ-
skiej

ORGANIZATORZY
Dorota Bodzioch (nauczycielka Publicznego
Przedszkola w Por¹bce Uszewskiej) prowadz¹-
ca spotkanie

Barbara Kawa (dyrektor Publicznego Przedszko-
la w £oniowej i Halina Turaj (dyrektor Publiczne-
go Przedszkola w Woli Dêbiñskiej) – koordyna-
torzy Ma³opolskiego Roku Przedszkola w Gmi-
nie Dêbno

Dêbiñskie Centrum Kultury
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Reprezentanci siedmiu szkól z Gmi-
ny Dębno wzięli udział w organizowa-
nym po raz dwunasty Przeglądzie Ar-
tystycznego Dorobku Szkół Podsta-
wowych. Uczestnicy zaprezentowali
zróżnicowany repertuar. Obok popi-

Artystycznie w Jaworsku
sów wokalnych nie zabrakło także
muzyki i tańca.

Swoje umiejętności pokazali uczniowie ze
szkół w Dębnie, Łysej Górze, Maszkieni-
cach, Niedźwiedzy, Sufczynie, Woli Dębiń-
skiej i Jaworska. Obserwatorzy podkreślali,
że w tym roku poziom był naprawdę wyso-
ki. Uwagę zwracały interesujące aranżacje
muzyczne, barwne stroje i ciekawe sceno-
grafie. Dla organizatorów– Szkoły Podsta-
wowej w Jaworsku i Dębińskiego Centrum
Kultury – to najlepszy argument za konty-
nuacją imprezy w kolejnych latach.

(p)

Szeœædziesiêciu uczestników z
piêtnastu szkó³ z powiatu
tarnowskiego i brzeskiego
wziê³o udzia³ w drugiej
edycji Miêdzypowiatowego
Indywidualnego Konkursu
„Show Dance” - Tañcz i baw
siê”. Najwiêcej wyró¿nieñ
jurorzy przyznali reprezen-
tantom Zespo³u Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej i Szko³y Podsta-
wowej w Bobrownikach
Wielkich.

Podobnie jak poprzednio uczestnicy
prezentowali układy choreograficzne z
towarzyszeniem muzyki. Komisja kon-
kursowa najpierw kwalifikowała tance-
rzy do drugiego etapu, a następnie przy-
znawała I, II i III wyróżnienia. Wyrów-
nany poziom sprawił, że wyróżniono w
sumie 30 osób. Najwyższe z nich otrzy-
mało pięć osób w kategoriach szkół pod-
stawowych i tyle samo w kategorii gim-
nazjów. Konkurs zdominowały dziew-
czyny. Wśród 30 wyróżnionych było za-
ledwie dwóch chłopców. - Konkurs szyb-

Taneczna rywalizacja

ko się rozwija. Wzięli w nim udział
uczestnicy z ubiegłego roku, a także
osoby, których poprzednio nie oglądali-
śmy. Wzrosła liczba kibiców, spośród
których niektórzy prezentowali swoje
umiejętności poza konkursem – podsu-
mowuje koordynator konkursu Joanna
Nowak.

(g)

Wyniki - pierwsze wyró¿nienia
- szko³y podstawowe
Kinga Greñ, Wola Dêbiñska ,
Justyna Ciszkowicz, Wola Dêbiñska.
Magdalena Rendak, Bobrowniki Wielkie
Martyna Kras, Bobrowniki Wielkie
Kinga Gawlik, Bobrowniki Wielkie

Wyniki - pierwsze wyró¿nienia
- gimnazjum
Alina Pabian, Wola Dêbiñska,
Adrianna Sawczyk, gim. Nr 11  Tarnów,
Katarzyna Zarychta, gim. Nr 11  Tarnów,
Katarzyna Nowakowska, I LO Tarnow,
Agnieszka Matuszewska, I LO Tarnów,
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występując z brzegów niszczyły wszyst-
ko, co napotkały na drodze. Obok na-
wierzchni żwirowych poważnie uszkodzo-
nych zostało także wiele odcinków dróg
asfaltowych. W Łysej Górze pod wpływem
naporu wody zdarte zostały całe na-
wierzchnie asfaltowe na dużej powierzch-
ni, a woda niosła je jeszcze kilkaset me-
trów dalej. Woda wdarła się do zakładu
ceramiki „Kamionka” zalewając hale pro-
dukcyjne i gotowe wyroby. W Sufczynie
masy wody były na tyle potężne, że z
łatwością wyrywały ogrodzenia domów
wraz z fundamentami osadzonymi na głę-

Dębno, Niedźwiedza, Wola Dębińska,
Jaworsko.

Zaskakuj¹cy atak ¿ywio³u
Wskutek opadów małe zazwyczaj po-

toczki zamieniły się w rwące rzeki, które

Wielka woda dała się we znaki szcze-
gólnie mocno z 22 na 23 czerwca i w
okresie od 25 do 27 czerwca. Ucierpiało
wiele wsi, a wśród najbardziej poszko-
dowanych są:  Łysa Góra, Sufczyn,
Łoniowa, Porąbka Uszewska, Doły,

Woda zabra³a kilka milionów

cięg dalszy na stronie 16

Kilka milionów z³otych wynios¹ straty spowodowa-
ne powodzi¹ w gminie Dêbno – wynika ze wstêp-
nych szacunków. Zniszczeniu uleg³o wiele odcinków
dróg, chodniki, mostki, przepusty i dziesi¹tki bu-
dynków.

STRATY
£ysa Góra: zerwany asfalt na drodze powiatowej,
zerwane chodniki przy drodze powiatowej, zerwa-
ne ogrodzenia przydomowe, zalany 1 samochód,
zalane 2 sklepy, zalane zak³ady pracy: Kamion-
ka, po³amane drzewa, zalana oczyszczalnia œcie-
ków, podtopionych 5 domów, po³amane drzewa,
oberwane brzegi potoku Kisielina, zalane ³¹ki,
uprawy rolne. Wola Dêbiñska i Maszkienice: za-
lana sieæ kanalizacyjna, podtopione budynki. Dêb-
no: podtopionych 5 budynków,  zalane ³¹ki. Suf-
czyn: podtopionych 11 budynków,  zniszczone drogi
gminne, zerwany asfalt ko³o Stadionu, od Remi-
zy na Rajsko odcinki nie przejezdne, zniszczona
k³adka na potoku Kisielina, naprzeciw Koœcio³a,
zniszczone drogi nie asfaltowe  oko³o 1 km, przy
drodze gminnej ko³o P. Osmêda, du¿e obsuniêcie
brzegu na potoku Kisielina, zniszczone przepusty
na drogach gminnych. Per³a: oberwanie brzegu
na potoku Kisielina obok Borowca Kazimierza,
podtopione 2 budynki. Por¹bka Uszewska: pod-
topionych 50 budynków wodami gruntowymi z gór,
podtopiony 1 sklep, uszkodzone brzegi rzeki Nie-
dŸwiedŸ, uszkodzona k³adka na rzece. £oniowa:
zalane budynki, zniszczona k³adka na rzece. Ja-
worsko: zalane budynki i uprawy. Do³y: zalane
budynki i uprawy.

Spustoszenie
po powodzi
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bokości jednego metra. – Próbowałem ra-
tować mieszkalne sutereny trzymając
drzwi od środka, ale napór był zbyt potęż-
ny i woda wdarła się do środka – relacjonu-
je Józef Ogar z Sufczyna. Wszystko działo
się tak szybko, że mieszkańcy nie byli w
stanie reagować. W efekcie niektórzy stra-
cili zwierzęta gospodarskie, które utopiły
się w zalanych wodą stajniach.

Ca³odobowe pogotowie
Uruchomione w gminie pogotowie po-

wodziowe, którego prace na bieżąco ko-
ordynował wójt Grzegorz Brach ,dyżuro-
wało przez całą dobę odbierając niemal
bez przerwy telefony z prośbą o pomoc. –
Na bieżąco zabezpieczaliśmy zniszczone
przez powódź drogi, usuwano drzewa
uniemożliwiające przejazd, a w wielu wy-
padkach ratowano zwierzęta przed uto-
nięciem – relacjonuje Marian Kurek, Se-
kretarz Gminy. W Łysej Górze ekipa stra-
żaków niemal w ostatniej chwili zdołała

stra¿ po¿arna. Ochotnicy byli do dyspozycji o
ka¿dej porze. Ich wsparcie sprowadza³o siê
przede wszystkim do wypompowywania wody
z piwnic, z suteren, ze studni…

- Powa¿nie ucierpia³ tak¿e maj¹tek gminy…
- Straty w drogach s¹ powa¿ne. Woda znisz-
czy³a kilometr dróg ¿wirowych, w przypadku
trzech asfaltowych dróg gminnych dosz³o do
zerwania nawierzchni na du¿ej powierzchni,
a niektóre drogi zosta³y oberwane, co unie-
mo¿liwi³o korzystania z nich. Ponadto spu-
stoszony zosta³ stadion, szatnie… Woda za-
bra³a bramki w olszynê, po³ama³a je, bo to
aluminium, i mamy teraz powa¿ny problem…

- Jak d³ugo potrwa usuwanie szkód?
- W budynkach prywatnych ludzie porobili
porz¹dki w ci¹gu kilku dni, a na drogach na
drugi dzieñ udro¿niliœmy je , a uszkodzone
drogi gminne czekaj¹ na remonty, które
zale¿¹ od mo¿liwoœci finansowych gminy…

- Podobno woda ludzi ca³kowicie zaskoczy³a…
- Sam by³em zaskoczony. Kompletnie nie spo-
dziewa³em siê, ¿e to przybierze a¿ takie roz-
miary. Nie by³o szans ¿eby siê przygotowaæ…

- Sufczyn powodziowo by³ doœwiadczony wie-
le razy…

- Ale czegoœ takiego u nas jeszcze nie by³o!
To by³a najwiêksza powódŸ w dziejach Sufczy-
na, woda by³a wiêksza ni¿ ta, która by³a tu w
1997 roku o jakieœ 30-40 centymetrów.

- Mo¿na by³o tego jakoœ unikn¹æ?
- Nawet regulacja nic by nie da³a choæbyœmy
koryto poszerzyli trzykrotnie. Wskutek po-
wodzi zalanych zosta³o dziewiêæ gospodarstw
to znaczy budynki gospodarcze, a w trzech
domach w suterenach mieszkalnych by³a
woda.

- Pan by³ jedn¹ z najbardziej zaanga¿owanych
osób w akcjê ratunkow¹…

- W pomoc przede wszystkim anga¿owa³a siê

Rozmowa z Edwardem Sach¹, so³tysem Sufczyna

- Ludzie zwracaj¹ siê o pomoc?
- Jest sporo zg³oszeñ w uprawach rol-
nych, ale obecnie trudno cokolwiek pew-
nego w tej sprawie powiedzieæ. Straty
nie s¹ bardzo du¿e, bo w wiêkszoœci
wypadków to od³ogi. Tylko niel iczni
maj¹ wiêcej upraw i oni r zeczywiœcie
ucierpieli.

Mamy powa¿ny problem
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Rozmowa z Kazimierzem Pa³uckim, naczelni-
kiem OSP w Por¹bce Uszewskiej

Jesteœmy po to,
by pomagaæ
- Wszystko dzia³o siê bardzo szybko, ale zd¹-
¿yliœcie zareagowaæ w porê…

- Pierwsze uderzenie przysz³o w nocy z ponie-
dzia³ku na wtorek. My zostaliœmy powiadomie-
ni przez Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹ w Brze-
sku doœæ wczeœnie
tak, ¿e zd¹¿yliœmy lu-
dzi powiadomiæ na
czas. Gdy woda wyla-
³a pod koœcio³em by³o
jasne, ¿e bardzo szyb-
ko trzeba budziæ lu-
dzi, bo fala jest groŸ-
na. Zyskaliœmy jed-
nak trochê czasu, bo
woda rozla³a siê na
stadionie. Na koñcu
Por¹bki budziliœmy ju¿
wszystkich mieszkañców, bo woda zaczê³a
opuszczaæ koryta i prêdko trzeba by³o odje¿d¿aæ
samochodami w bezpieczne miejsca.

- Straty by³y wysokie?
- Jeden ci¹gnik zosta³ zatopiony podczas akcji
wyci¹gania samochodu zagro¿onego zalaniem.
Kilka piwnic znalaz³o siê w wodzie, a mieszkañ-
cy jednego domu ko³o koœcio³a zostali ewaku-
owani, bo tam by³o najwiêksze zagro¿enie. Po-
nadto uszkodzenia dróg i chodników…

- Na czy polega³a pomoc udzielana przez stra-
¿aków?

- Przede wszystkim staraliœmy siê chroniæ
maj¹tek ludzi przed zniszczeniem. Przenosi-
liœmy wyposa¿enie domów w miejsca, które
nie by³y zagro¿one zalaniem, zabezpieczali-
œmy drogi, które by³y w kilku miejscach nie-
przejezdne. Kierowcy, niestety, nie zawsze
zdawali sobie sprawê z niebezpieczeñstwa
jazdy przez rw¹c¹ wodê.

- Ile osób by³o zaanga¿owanych w akcjê?
- Przy pierwszym uderzeniu by³o nas oko³o
piêtnastu, potem prowadziliœmy dy¿ury przez
ca³¹ noc, a ludzi przybywa³o. Przy kolejnych
uderzeniach praca sprowadza³a siê g³ównie
do wypompowywania wody i osuszania tere-
nu.

- Telefony pewnie siê urywa³y…
- Wiêkszoœæ mieszkañców dzwoni³a bezpo-
œrednio do nas, ale niektórzy, nie wiadomo
dlaczego, dzwonili do stra¿y w Brzesku, a to
wyd³u¿a czas reakcji.

- Jak przyjmowano pomoc?
- Bardzo ¿yczliwe. Mieszkañcy dziêkowali, ¿e
jest ktoœ, na kogo mo¿na liczyæ w trudnych
chwilach. To daje satysfakcjê z wykonywanej
pracy. W takich chwilach pokazujemy, ¿e nie
jesteœmy tylko od paradowania w mundurach
podczas uroczystoœci, ale od tego, by poma-
gaæ ludziom, naszym mieszkañcom. To jest
nasze g³ówne zadanie.

uratować stojące po szyje w wodzie ko-
nie. Gdzie indziej ratowano króliki i kury.

Chwile grozy
Tak, gdzie to było możliwe zabezpiecza-

no zabudowania workami z piaskiem, ale
nie zawsze było to skuteczne. Wielokrot-
nie woda pokonywała zabezpieczenia
wdzierając się do piwnic, zamieszkałych
suteren, a także do sklepów i magazynów.
Woda sięgała nieraz na wysokość półtora
metra, a strażacy pracujący na okrągło nie
nadążali z jej wypompowywaniem. Chwile
grozy przeżywali mieszkańcy domów znaj-
dujących się nad brzegami rzek, których
brzegi oberwała woda. Powódź wdzierała

się na teren posesji tak szybko, że wielu
osobom nie udało się na czas odjechać sa-
mochodami z zagrożonych terenów.

Pełne ręce roboty mieli także pracow-
nicy Zakładu Usług Komunalnych. Dłu-
gotrwały brak prądu, zalane przepompow-
nie powodowały, że ścieki trzeba było
przepompowywać z wykorzystaniem agre-
gatów prądotwórczych.

W sumie według wstępnych szacunków
straty w infrastrukturze komunalnej (dro-
gi, zabudowania) wyceniono na 2,5 mln
zł. Szkody spowodowane w gospodar-
stwach indywidualnych oraz uprawach
mogą być znacznie większe.

(g)

GEST STRA¯AKÓW
Stra¿acy z Gminy Dêbno zrezygnowali z nale¿nych im diet za wyjazdy i udzia³ w akcji zwi¹za-
nych z powodzi¹. Ekwiwalent z tytu³u utraconych zarobków przyznano im w tym roku na
podstawie ustawowych rozwi¹zañ podejmuj¹c uchwa³ê Rady Gminy Dêbno, w której okreœlo-
no stawki diet dla stra¿aków-ochotników uczestnicz¹cych w akcjach ratunkowych. Przyjêto,
¿e za godzinê pracy stra¿acy otrzymywaæ bêd¹ ekwiwalent w wysokoœci 5, 10 lub 15 z³.
Najwy¿sza stawka obowi¹zuje w przypadku udzia³u w akcji po¿arniczej na terenie gminy
Dêbno, 10 z³ to stawka za udzia³ w innej akcji ratunkowej, a na 5 z³ wyceniono udzia³ w
szkoleniach. Zgodnie z intencj¹ twórców ustawy pieni¹dze te mia³y zrekompensowaæ stra¿a-
kom utratê zarobków w zwi¹zku z udzia³em w akcjach ratowniczych.
Na mocy obowi¹zuj¹cej uchwa³y udzia³ w akcji ratunkowej podczas niedawnej powodzi uprawnia
stra¿aków do uzyskania ekwiwalentu. Zwa¿ywszy jak licznie brali oni w niej udzia³ i jak wiele
godzin na to poœwiêcili uzbiera³aby siê z tego ca³kiem pokaŸna kwota. Faktycznie nie wezm¹
jednak nic. Z w³asnej inicjatywy zrezygnowali z tych pieniêdzy motywuj¹c to tym, ¿e gmina
ponios³a olbrzymie straty w powodzi i wydatków zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi
bêdzie mnóstwo. Z tych samych wzglêdów zrzekli siê prawa do jakichkolwiek nagród finan-
sowych przyznawanych tradycyjnie podczas gminnych zawodów sportowo-po¿arniczych.
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Dyktanda i testy przygotowali orga-
nizatorzy X Konkursu Ortograficzne-
go dla gimnazjalistów. Najwyższymi
umiejętność wśród pierwszoklasistów
wykazała się Katarzyna Szlachta z Ze-
społu Szkół w Woli Dębińskiej, a w gru-
pie starszej najlepsza okazała się Kin-
ga Hepner z tej samej szkoły.

Rywalizacja odbywająca się w Zespole
Szkół w Sufczynie rozpoczęła się od dyk-
tanda. Pierwszoklasiści musieli poradzić
sobie z tekstem o pasji Tomka – kłusow-
nictwie i niespodziewanym ataku pusz-
czyka. Drugą grupę czekało trudniejsze
zadanie. Musieli zmierzyć się z polskim
Donkiszotem, który warzył kleik ze
sczerniałych łodyg lepiężnika, przytulii,
rzepichy chrzanolistnej, pszeńca i parzy-
dła leśnego. W drugiej części na uczestni-
ków konkursu czekały zadania testowe i
krzyżówki ortograficzno-literackie.

ZS w Woli Dêbiñskiej

Kinga Greñ, klasa V
Wzorowe zachowanie i średnia ocen 5,54.

Utalentowana artystycznie i sportowo. Zaj-
muje czołowe miejsca w gminnych i powia-
towych biegach przełajowych. Wraz z dru-
żyną zdobyła I miejsce w Powiatowych Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju.

Razem z zespołem „Lilie” wytańczyła II
miejsce w Mistrzostwach Powiatu Brzeskie-
go „Rytm - Muzyka - Taniec” Szkolnych
Zespołów Tanecznych „Cheerleaders”.

Zdobyła też I wyróżnienie w II edycji Mię-
dzypowiatowego Indywidualnego Konkur-
su „Show Dance - tańcz i baw się!”

Kinga Greñ Katarzyna Szlachta

Prezentujemy sylwetki najlep-
szych  uczniów w minionym
roku w poszczególnych szko³ach
gminy. Wyboru dokonywa³y
szko³y kieruj¹c siê takimi kryte-
riami jak: zachowanie, wyniki
w nauce, osi¹gniêcia w konkur-
sach i zawodach sportowych.

Katarzyna Szlachta, klasa I gimnazjum
Wzorowe zachowanie i niesamowita

średnia ocen 6,0. Wyróżniają ją uzdolnie-
nia muzyczne i lingwistyczne. Znalazła
się na podium VIII Międzypowiatowego
Konkursu Piosenki Angielskiej „English
Song”. Jest wokalistką szkolnego zespo-
łu Fortissimo zdobywając wraz z nim wiele
wyróżnień i nagród m. in. w regionalnych
przeglądach kolęd i pastorałek. Została
laureatką Gminnego Turnieju Matema-
tyczno – Przyrodniczego. Zajęła też II
miejsce w szkolnym konkursie języka nie-
mieckiego.

SP w Maszkienicach

Marcela Zawierucha, klasa V
Uzyskała w II okresie nauki średnią 5,7

– najwyższą w szkole. Uczennica ma
wszechstronne zainteresowania i uzdol-
nienia. Jest bardzo aktywna i twórcza.
Angażuje się w większość przedsięwzięć
szkolnych. Bierze udział w licznych kon-
kursach. Niedawno otrzymała wyróżnie-
nie w Gminnym Konkursie Fotograficz-
nym. Uczestniczyła także w Ogólnopol-
skim Konkursie Matematyczno – Przy-

rodniczym. Dziewczynka uzyskuje bardzo
wysokie wyniki w nauce, posiada wyjąt-
kowe zdolności plastyczne, recytatorskie
i taneczne. Pełni w szkole funkcje redak-
tora gazetki szkolnej, członka Samorzą-
du Uczniowskiego oraz przewodniczące-
go Ligi Ochrony Przyrody. Działa także
w sekcji pomocy koleżeńskiej.

Anna Duda, klasa VI
Ukończyła szkołę podstawową ze śred-

nią 5,4. Wyróżniała się systematyczno-
ścią, pilnością, oraz zaangażowaniem w
życie klasy i szkoły. Chętnie brała udział
w konkursach i uroczystościach. W Ogól-
nopolskim Konkursie Matematyczno –
Przyrodniczym otrzymała wyróżnienie.

Pawe³ Chrapusta, klasa VI
Ukończył szkołę podstawową z wyróż-

nieniem, uzyskując średnią ocen 5,3. Chęt-
nie angażował się w życie szkoły, biorąc
udział w wielu uroczystościach i konkur-
sach. Reprezentował szkołę na zewnątrz
zajmując czołowe miejsca w zawodach
sportowych na szczeblu gminy. Drużyna
w której grał w piłkę ręczną, zajęła II
miejsce.

Po podsumowaniu
konkursu jego orga-
nizator Lucyna Potę-
pa mogła mieć powo-
dy do zadowolenia.
Uczestnicy wykazali
się dużymi umiejęt-
nościami, a różnice
punktowe były nie-
wielkie. Wśród pierw-
szoklasistów zwycię-
żyła Katarzyna
Szlachta z Woli Dę-
bińskiej, drugie miej-
sce zajęła Klaudia
Kubik z Sufczyna, a
trzecie Monika Ko-
czwara z Woli Dębińskiej. W drugiej grupie
wiekowej najlepszą okazała się Kinga Hep-
ner z Woli Dębińskiej, wyprzedzając Fausty-
nę Kargol i Marię Sacha z Sufczyna.

Podwójne zwyciêstwo Woli Dêbiñskiej

ORTOGRAFICZNE £AMIG£ÓWKI

Dla wszystkich uczestników były nagro-
dy książkowe i dyplomy ufundowane przez
współorganizatora konkursu Dębińskie
Centrum Kultury.      (g)
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MATEMATYCZNA
RYWALIZACJA
Piotr Borowiec ze Szko³y Podstawo-
wej w Dêbnie wygra³ odbywaj¹c¹ siê
ju¿ po raz ósmy Gminn¹ Ma³¹ Olim-
piadê Matematyczn¹. W rywalizacji
organizowanej przez Zespó³ Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej wziêli udzia³ repre-
zentanci szeœciu szkó³ z naszej gminy.

Uczniowie ze szkół z Biadolin Szlachec-
kich, Dębna, Łysej Góry, Niedźwiedzy, Po-
rąbki Uszewskiej i Woli Dębińskiej mieli
do rozwiązania 11 zadań w tym osiem za-
mkniętych (test wyboru) i trzy otwarte.
Mieli na to 60 minut. Ostateczny zwy-
cięzca rywalizacji Piotr Borowiec z Dębna
(opiekun Małgorzata Korzec) uzyskał
niemal maksymalną liczbą punktów oce-
niając przy tym zadania jako łatwe. Wiel-
kich trudności nie sprawiły one także
Michałowi Gurgulowi z Porąbki Uszew-
skiej (opiekun Małgorzata Dudowicz),

Przyk³adowe zadanie
Tata Przemka doje¿d¿a do pracy samo-
chodem 25 km w jedn¹ stronê. Jego sa-
mochód spala 5 litrów benzyny na 100
km, a jej litr kosztuje 4 z³. Je¿eli w mie-
si¹cu s¹ 24 dni roboczych, to ile kosz-
tuj¹ dojazdy taty do pracy w ci¹gu mie-
si¹ca?

który zajął II miejsce oraz Beacie Nisie-
wicz z Dębna sklasyfikowanej na miejscu
III (opiekun Małgorzata Korzec)

Kolejne miejsca zajęli: Katarzyna Gurgul
(Łysa Góra, opiekun Edwarda Pieronek),
Grzegorz Chmioła (Biadoliny Szlacheckie,
opiekun Bożena Jankowska).

Organizatorzy zadbali nie tylko o dyplo-
my, ale także o nagrody dla najlepszych oraz
upominki dla wszystkich uczestników.

(gp)

Wyszło naprawdę dobrze, ale
też nie ma się temu co dziwić.
Przygotowująca przedstawienie
grupa aktorska „Gwiazdeczki”
działająca przy szkole w Jawor-
sku na swoim koncie ma wiele
osiągnięć, a ostatnie z nich to
zajęcie III miejsca w Młodzie-
żowym Przeglądzie Teatrów
„Spojrzenia” w Szynwałdzie
oraz dwa wyróżnienia w Regio-
nalnym Przeglądzie Teatrów
MASKA 2009 w Pleśnej.

Rodznne spotkanie odbywało
się w miłej atmosferze, a wspól-
nym rozmowom i wymianom doświadczeń
przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie
nie było końca. Nad całością przedsięwzię-

Recytacje, piosenki, a nawet teatral-
ne przedstawienia przygotowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ja-
worsku dla swoich rodziców na Dzień
Rodziny. Z okazji do wspólnego spo-
tkania skorzystało kilkadziesiąt osób.

Rodzinne świętowania to w Jaworsku już
wieloletnia tradycja. Tego dnia spotykają się
na wspólnej imprezie dzieci, rodzice oraz
nauczyciele. Dla najmłodszego pokolenia to
okazja do prezentacji swoich umiejętności i
podziękowania rodzicom za pomoc, którą
niosą swoim pociechom codziennie.

W tym roku tradycję kontynuowano.
Obok kwiatów i laurek dla rodziców była
także inscenizacja „Kota w butach” w wy-
konaniu uczniów klasy I i II, a uczniowie
klasy III pokazali „Brzydkie kaczątko”.

Rodzinna tradycja w Jaworsku

cia czuwali nauczyciele: Beata Bojdo, Bar-
bara Matura i Monika Szczupak.

(g)

IV Gminny Konkurs Jêzykowy.

Sufczyn
gór¹
Reprezentanci Zespo³u Szkó³ w
Sufczynie wygrali jêzykow¹ rywaliza-
cjê z kolegami z Zespo³u Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej. W odbywaj¹cym siê
w Woli Dêbiñskiej IV Gminnym
Konkursie Jêzykowym wziê³o udzia³
po szeœciu uczniów z ka¿dej z tych
szkó³.

Zmagania prowadzono pod zaczerpnię-
tym od Mikołaja Reja hasłem „Niechaj
narodowie wżdy postronni znają, iż Po-
lacy nie gęsi, iż swój język mają”. Ucznio-
wie mieli do rozwiązania test składają-
cy się z 12 zadań opracowanych przez
Małgorzatę Sachę, w których należało
wykazać się znajomością wyrazów bli-
skoznacznych, poprawnych form przy-
padkowych rzeczowników, związków
frazeologicznych i przysłów, form oso-
bowych czasowników, imiesłowowych
równoważników zdania. Po sprawdzeniu
prac okazało się, że lepiej wypadli ucznio-
wie z Sufczyna (przygotowywani przez
panią Lucynę Potępę) zajmując trzy
pierwsze miejsca. Najwięcej poprawnych
odpowiedzi udzieliła Maria Sacha, dru-
gie miejsce zajęła Faustyna Kargol, a
trzecie Łukasz Wojnicki..

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy
ufundowane przez Dębińskie Centrum
Kultury.

(n)
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Uroczysty fina³ ogniska
muzycznego

Popis na
zakoñczenie

Popisem w sali koncertowej zamku w
Dębnie zakończył się kolejny rok nauki
w ognisku muzycznym prowadzonym
od 19 lat w Dębiskiem Centrum Kultu-
ry. Rodzice mieli okazję przekonać się
na własne uszy, że czas spędzony w ogni-
sku daje dobre efekty.

W koncercie wzięło udział 17 uczniów. Każ-
dy z nich zaprezentował dwa dowolnie wy-
brane utwory, nad którymi pracował w mi-
nionym roku szkolnym. Potem był czas na
oficjalne zakończenie i wzajemne podzięko-
wania. Ciepłych słów nie szczędzono nauczy-
cielom: Agnieszce Starakiewicz i Arturowi
Potępie, uczącym gry na pianinie i fortepianie
oraz Łukaszowi Chmielowi, który uczy gry
na gitarze.

W sumie w minionym roku szkolnym z
oferty ogniska skorzystało 28 osób. W fina-
łowym koncercie zagrali: Arkadiusz Bodura
(Sufczyn), Edyta Burnóg (Łoniowa), Mate-
usz Mytnik (Łysa Góra), Bartłomiej Sowa
(Łopoń), Patrycja Płaneta (Dębno), Rado-
sław Batko(Łysa Góra), Piotr Bujak (Po-
rąbka Uszewska), Kinga Bujak (Porąbka
Uszewska), Konrad Sacha (Łysa Góra), Na-
talia Sumara (Jastew), Justyna Kania (Po-
rąbka Uszewska), Tomasz Macheta (Biado-
liny Radłowskie), Małgorzata Baczyńska
(Dębno), Olga Gurgul (Porąbka Uszewska),
Michał Gurgul (Porąbka Uszewska), Mar-
celina Zawierucha (Maszkienice), Monika
Brachucy(Porąbka Uszewska).

(p)

Klaudiusz Turek z Publicznego
Gimnazjum nr 2 w Brzesku
wygra³ Miêdzypowiatowy
Konkurs Wiedzy o Olimpia-
dach. W finale odbywaj¹cym
siê w Zespole Szkó³ w Por¹b-
ce Uszewskiej bardzo dobrze
zaprezentowali siê tak¿e
reprezentanci gospodarzy,
którzy zajêli kolejne dwa
miejsca na podium.

W rywalizacji wzięło udział 18 uczestni-
ków z powiatu brzeskiego, tarnowskiego i
dąbrowskiego, którzy wcześniej przebrnęli
przez eliminacje. Musieli się wykazać wiedzą
na temat olimpiad, ich historii oraz postaci
związanych z olimpiadami. Specjalny test na
tę okoliczność przygotował prof. Zbigniew
Porada, autor licznych publikacji na temat
olimpizmu.

Poza ostatecznym zwycięzcą konkursu
powody do zadowolenia mieli także przed-
stawiciele gospodarzy: Jonasz Nadolnik, któ-
ry zajął drugie miejsce oraz  Piotr Pałucki
sklasyfikowany na miejscu trzecim. Walka
o podium była tym trudniejsza, że na uczest-
ników czekały atrakcyjne nagrody, po któ-
re każdy miał ochotę sięgnąć. Pierwsze miej-
sce nagrodzono ufundowaną przez Wójta
Gminy Dębno Grzegorza Bracha wieżą ste-
reofoniczną, a kolejne miejsca premiowano
cyfrowym aparatem fotograficznym od dyr.
Dębińskiego Centrum Kultury Andrzeja

Potępy oraz albumem na temat historii spor-
tu podarowanym przez Małopolską Radę
Olimpijską.

Konkursowi towarzyszyła prezentacja
artystyczna „Grecja kolebką cywilizacji i
idei olimpizmu” w wykonaniu uczniów Ze-
społu Szkół w Porąbce Uszewskiej nawią-
zująca do tematyki sportowej. Nie zabra-
kło też popisów wokalnych i występów che-
erleaderek.

Konkurs Wiedzy o Olimpiadach

Dobry wystêp
gospodarzy

Uczestnicy mieli ponadto okazję do spo-
tkania z ludźmi zasłużonymi dla polskiego
olimpizmu. Z zaproszenia organizatorów
skorzystali: Barbara Ślizowska oraz Hono-
rata Mroczek – Marcińczyk – wielokrotne
uczestniczki igrzysk olimpijskich, Jerzy Gar-
piel  piłkarz ręczny, uczestnik Olimpiady w
Moskwie w 1980 roku, profesor Zbigniew
Porada – autor wielu publikacji na temat
olimpizmu, dr Krzysztof Kmieć - twórca wie-
lu exlibrisów i Wojciech Gorczyca , dzienni-
karz, sprawozdawca z igrzysk olimpijskich.

(gp)
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Oko³o dwa tysi¹ce uczniów wziê³o
udzia³ w II Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ce Szkó³ im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego na Jasn¹ Górê. Nosz¹cy
imiê kardyna³a Zespó³ Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej reprezentowa³a grupa 51
uczniów, którym towarzyszyli tak¿e
nauczyciele.

Pielgrzymka zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Instytut Pryma-
sowski w Warszawie przyciągnęła do Czę-
stochowy uczniów z najdalszych zakątków
Polski. Wszyscy byli łatwo rozpoznawali po

niebieskich chustach pielgrzymkowych na
ramionach. Grupa z Woli Dębińskiej, w któ-
rej obok uczniów znaleźli się także dyrek-
tor szkoły Bogusława Faron, katechetka
Anna Oćwieja oraz nauczyciele: Bożena
Kubala, Małgorzata Migda, Joanna Nowak,
także wpisała się w tę konwencję.

Zgodnie z programem pielgrzymki poczty
sztandarowe zebrały się przy pomniku kard.
Stefana Wyszyńskiego przed bramą wej-
ściową na Jasną Górę, gdzie złożono kwia-
ty, by następnie przejść na plac przed Wała-
mi Jasnogórskimi. Po mszy świętej celebro-
wanej przez biskupa diecezji łowickiej Józe-
fa Zawitkowskiego, był czas na odpoczynek.
Delegacje uczestniczyły później w akcie za-

Szkolna pielgrzymka

Uczniowie na Jasnej Górze

wierzenia szkół prymasowskich Matce Bo-
żej Jasnogórskiej w Kaplicy Matki Bożej oraz
w prelekcji do młodzieży gimnazjalnej i lice-
alnej przygotowanej przez ks. Józefa Wójci-
ka w sali O. Augustyna Kordeckiego. Piel-
grzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na
Wałach Jasnogórskich.

(p)

Ogólnopolski zjazd na Wawelu

Oddali ho³d marsza³kowi
W obchodach na Wa-

welu zorganizowanych
w 74. rocznicę śmierci
Józefa Piłsudskiego
wzięło udział 15
uczniów szkoły w Bia-
dolinach Szlacheckich,
którym towarzyszyli
nauczyciele Krystian
Sadłoń i Paweł Sacha.
Razem z innymi delega-
cjami oddali hołd patro-
nowi szkoły składając
kwiaty w krypcie grobowej na Wawelu.
Potem, po uroczystym apelu przedstawi-
ciele szkół z pocztami sztandarowymi
przemaszerowały przez Stare Miasto. W
Domu Imienia Józefa Piłsudskiego na Ole-

Z udziałem delegacji kilkunastu
szkół odbywał się w Krakowie VI
Ogólnopolski Zjazd Szkół Noszących
Imię Józefa Piłsudskiego. Po raz
pierwszy wzięła w nim udział także
reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Biadolinach Szlacheckich, która z
początkiem maja przyjęła imię mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

andrach wysłuchali przemówień przed-
stawicieli Związku Legionów, a na koniec
zwiedzili Muzeum Czynu Niepodległo-
ściowego.

(pg)
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RANKING CZYTELNICZY KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek w GBP w
Por¹bce Uszewskiej

Zofia Podolska (£oniowa)

Gra¿yna Wielgosiñska (Brzesko)

Bernadeta Malec (£ysa Góra)

Dominika Dru¿kowska (£oniowa)

Aneta Kurek (Por¹bka Uszewska)

Józefa Gawlik (£oniowa)

Julia Górska (Por¹bka Uszewska)

Aleksander Gurgul (Por¹bka Uszewska)

Lidia Okrzesa (Por¹bka Uszewska)

WiedŸmin
(ca³oœæ 5 tomów)
A.Sapkowski

Anio³y i Demony
D. Brown

Szczêœciara
A. Sebold

Honor kobiety
T. Tiouli

Tam gdzie spadaj¹ anio³y
D. Terakowska

1Lista jest
przygotowy-
wana w
oparciu o dane
statystyczne z
bibliotek
publicznych
znajduj¹cych
siê na terenie
Gminy Dêbno i
obejmuje
okres od 10
maja 2009r.
do 10 lipca
2009 r.

2

3

4

MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

R . Saviano

Gomorra
Porywający świat ukazujący inne
oblicze Włoch, znanych nam z
przewodników Pascala... Błękit
Adriatyku i pyszne zapachy ne-
apolitańskiej pizzy, mieszają się
z ubogimi dzielnicami Qudrato
Spagnolo i ulicami portowymi.
Drugie oblicze Włoch obnażone
przez Saviano intryguje jeszcze
bardziej niż romantyczne legen-
dy o wiecznym mieście. Czytając książkę Saviano, czuje
się zapachy, widzi opisywane obrazy, a po przeczytaniu
mimo strachu i obawy przed ogromem obecności mafii w
życiu codziennym, owiane legendą miasto lśni jeszcze bar-
dziej.

N. Barber

Tanamera
To stuletnia historia Malajów: angielski ko-
lonializm, japońska okupacja, komunistycz-
ne powstanie. To historia jednego z najbar-
dziej fascynujących miast świata, to egzo-
tyka przyrody i obyczajów. To historia zwy-
cięskiej miłości na tle wielkich burz dziejo-
wych.

J. Archer

Dziennik więzienny
To pisana z dnia na dzień relacja z poby-
tu Archera w najcięższym więzieniu an-
gielskim Belmarsh, zwanym Piekłem,
gdzie pisarz - ofiara zemsty upokorzonej
kiedyś przezeń prasy- znalazł się wraz z
mordercami, gwałcicielami i katami wła-
snych żon i gdzie przebywał przez trzy
tygodnie, poznając tajemnice świata prze-
stępczego. Książka jest z jednej strony
powściągliwym zapisem codzienności więziennej, a z drugiej
wstrząsającym obrazem dramatów ludzi, którzy trafili za kra-
ty- dramatów podobnych pod każdą szerokością geograficzną.
Rzeczywistość więzienna, co zaskakuje autora, znacznie od-
biega od naszych o niej wyobrażeń...

D. Sumińska

Autobiografia na
czterech łapach
Autorka wspomina swoją rodzinę,
opowiada historie dotyczące pra-
dziadka grającego w karty z probosz-
czem i popem, prababci pochodzenia
tatarskiego, przedstawia czytelni-
kom całą swoją rodzinę, a cała ro-

dzina to w przypadku Doroty Sumińskiej ludzie i zwierzęta.
Książka jest ciepła, napisana z humorem i po wielokroć wzru-
szająca. Miło, że autorka ma tak bogatą wiedzę na temat hi-
storii własnej rodziny.

5
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie Święty Krzysztof

sama scena usytuowana w ten sposób,
że za nią widać były Trzy Korony. Wy-
stępy z kolei odbywały się zarówno po

W strugach deszczu, ale z dobrej stro-
ny – pokazali się „Łoniowiacy” pod-
czas odbywającego się w Czerwonym
Klasztorze na Słowacji XXXIII Zama-
gurskiego Święta Folklorystycznego.
Zespół z gminy Dębno jako jedyny re-
prezentował Polskę na tej międzyna-
rodowej imprezie.

Słowacy zapraszając Łoniowiaków do
udziału w folklorystycznym festiwalu mają-
cym już bardzo długą i bogatą tradycję doce-
nili ich klasę. Z reakcji po występie można
wnioskować, że gospodarze wyboru nie żało-
wali. Widownia, która wypełniła salę Domu
Kultury w Czerwonym Klasztorze (ze
względy na padający deszcz koncerty plene-
rowe się nie odbyły), zgotowała grupie bar-
dzo ciepłe przyjęcie. Było to tym bardziej
przyjemne, że konkurencja była spora. Swoje
umiejętności pokazywali także Słowacy,
Węgrzy oraz Czesi.

Sama impreza do gustu przypadła tak-
że Łoniowiakom. Wrażenie robiła już

na drugi brzeg, wziął je więc na plecy i
wszedł do rzeki. Ten moment z życia
św. Krzysztofa jest najczęściej przed-
stawiany w licznych obrazach, rzeźbach,
mozaikach a nawet ikonach. W zamko-
wej kaplicy również możemy spotkać tego

świętego. Jego wielka postać zosta-
ła utrwalona na maleń-

kim szkiełku witra-
żowym w cen-

tralnej części
północnego

o k n a ,
g d z i e
p r z e d -
stawio-
ny jest
j u ż
j a k o
starzec
z długa
s i w ą
b r o d ą ,
podpie-
rający się

laską i
dźwigający

na ramieniu
małe dziecko –

Chrystusa. Po tym
wydarzeniu Reprobus

przyjął chrzest i wybrał dla siebie
pełne znaczenia imię KRZYSZTOF –

Jak głosi legenda, był olbrzymem nad
naturalnej wielkości wyróżniającym
się niezwykłą siłą, ale też odstrasza-

jącym wyglądem. W średniowieczu po-
wstała popularna do dziś legenda nawią-
zujące do jego imienia. Według niej, imię
Krzysztofa miało pierwotnie inne
brzmienie, mianowicie Reprobus
tzn. odrażający.  Pozostawał
on wtedy na usługach sza-
tana, ale gdy od pewne-
go pustelnika usłyszał
o Chrystusie, o
Ewangelii, posta-
nowił zmienić
swoje życie i
przejść na służbę
do innego Pana.
Za pokutę i jako
zadośćuczynie-
nie, że służył
szatanowi udał
się nad rzekę Jor-
dan, w której nur-
tach zginęło wiele
osób próbujących
przedostać się na drugą
stronę. Krzysztof wyko-
rzystując swoją posturę i
siłę pomagał podróżującym w
przeprawianiu się przez jej nurty.
Pewnego dnia jakieś małe dziecko po-
prosiło go o pomoc w przedostaniu się

tzn. „niosący Chrystusa”. Jak mówi da-
lej legenda, po przyjęciu chrztu miał on
odzyskać ludzki wygląd. Kult tego świę-
tego znany jest już od V wieku. Należy
też do wyjątkowego grona świętych tzw.
„Czternastu Wspomożycieli” szczegól-
nie popularnych w średniowieczu i przy-
zywanych w różnych nagłych przypad-
kach. Do dziś sprawuje patronat nad
przewoźnikami, pielgrzymami, flisaka-
mi, podróżnymi, jest patronem prze-
woźników na promach i łodziach, patro-
nem kolejarzy, tramwajarzy, kierow-
ców, kurierów, listonoszy, turystów, po-
nadto ogrodników, plantatorów zajmu-
jących się rozsadami ( to dlatego, iż laska
którą się podpierał zakwitła i następnego
dnia wydała owoce). Z racji potężnego
wzrostu i ogromnej siły patronuje atle-
tom. Strzeże też osób, które z powodu
wykonywanych zajęć narażone są na nie-
bezpieczeństwo nagłej śmierci: np. rusz-
nikarzy, alpinistów. Jest patronem mo-
stów i miast położonych nad rzekami.
Jako przewoźnik przez rzekę, broni tak-
że przed nagłymi powodziami. Święty
Krzysztof jest też patronem Ameryki i
Wilna. We wnętrzach świątyń jak i na ze-
wnątrz kościołów jego postać ma zawsze
wielkie rozmiary, aby każdy, kto zobaczy
wizerunek św. Krzysztofa był pewny, że
tego dnia nie spotka go nagła śmierć.

(jj)

Zespó³ z naszej gminy reprezentowa³ Polskê

Deszczowy festiwal na S³owacji

słowackiej jak i po polskiej stronie nie-
opodal zamku w Niedzicy.

(g)
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STA£Y FRAGMENT  
tkaniu zapewniłoby dębnianom piątą
lokatę w końcowej klasyfikacji, osta-
tecznie zadowolić musieli się jednak
ósmą pozycją. Przygotowania do nowe-

go sezonu rozpoczęli dębnianie już 30
czerwca. Do meczów o piątoligowe punk-
ty poprowadzi ich nowy szkoleniowiec
(Robertowi Sakowiczowi skończył się
kontrakt i postanowiono go nie przed-
łużać), były zawodnik Orła,
ostatnio trener grającej w kla-
sie „B”, Temidy Złota, Marek
Przeklasa. W kadrze nie za-
nosi się na większe zmiany.
Zasili ją jedynie kilku wycho-
wanków. Nie wiadomo nato-
miast czy uda się zatrzymać
w Dębnie, wypożyczonego z
Okocimskiego Brzesko, Łuka-
sza Drużkowskiego. W pierw-
szym meczu sparingowym,
Orzeł przegrał w Czchowie z
tamtejszym Piastem 1-4, zaś
honorową bramkę dla ekipy z
Orła zdobył Paweł Płaneta.

Zespo³owi z Dêbna zdecydowanie le-
piej wiod³o siê w pojedynkach z r ywa-
lami z S¹deckiego. W 18 meczach z
tymi ekipami zdobyli oni 31 punktów –
9 zwyciêstw, 4 remisy i 5 pora¿ek –
podczas gdy w 12 spotkaniach z lo-
kalnymi rywalami powiêkszyli swój do-
robek tylko o 12 punktów (3 zwyciê-
stwa - w tym walkower za przegrany
mecz z Olimpi¹ Wojnicz -, 3 remisy i 6
pora¿ek).

Ocena częściowa: 4;
ocena za cały sezon: 4-

Klasa „A”

K³os £ysa Góra
Zespół z Łysej Góry był prawdziwym

objawieniem drugiej części rundy wiosen-

V liga

Orze³ Dêbno
Na sześć kolejek przed zakończeniem

rozgrywek, ekipa z Dębna zajmowała w
tabeli dziesiątą lokatę. Na koniec sezo-
nu poprawiła ją o dwie pozycje. Pierw-
szy mecz omawianego okresu absolut-
nie nie wskazywał jednak na takie roz-
wiązanie, gdyż podopieczni grającego
trenera Roberta Sakowicza przegrali 0-
1 wyjazdowy pojedynek z Dąbrovią Dą-
browa Tarnowska. W pozostałych
trzech majowych spotkaniach było już
znacznie lepiej. Najpierw dębnianie,
przed własną publicznością pewnie po-
konali Uście Gorlickie, a wygrywając z
najsłabszą drużyną piątej ligi 5-1, prze-
rwali serię czterech meczów bez zwy-
cięstwa. Do przerwy dwie bramki dla
gospodarzy zdobył Paweł Bernady, gola
dorzucił też Jakub Ogar, w drugiej po-
łowie dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się zaś Adrian Gurgul. W meczu
tym ekipę z Dębna prowadził z ławki
Mikołaj Gurgul. Cztery dni później dęb-
nianie wygrali na wyjeździe 3-0 z He-
leną Nowy Sącz (bramki Przemysława
Łazarza, Pawła Bernadego i Jakuba
Ogara), aby w ostatni weekend maja
rozgromić na własnym boisku 6-2 Du-
najec Zakliczyn. Spotkanie to miało nie-
codzienny dość przebieg. Do przerwy 2-
0 prowadził w nim Dunajec, chwilę po

zmianie stron kontaktową bramkę
strzelił z rzutu karnego Paweł Berna-
dy, zaś po niespełna kwadransie gry w
drugiej połowie, do remisu doprowadził
Adrian Gurgul. Także kolejne minuty
należały do gospodarzy. Na prowadze-
nie wyprowadził Orła Paweł Bernady,
wykorzystując drugą tego dnia „jede-
nastkę”. Czwarty gol dla dębnian był
dziełem Jakuba Ogara, zaś efektowną
wygraną Orła przypieczętowali dwaj re-
zerwowi: Mariusz Król i Dominik Sie-
mieniec. Czerwiec nie był już niestety
tak udany dla piłkarzy Orła. Najpierw
zostali oni rozgromieni w Barcicach
przez tamtejszą Barciczankę (0-4), zaś
na koniec sezonu, po golu Piotra Pio-
trowskiego, przegrali u siebie 1-2 z Olim-
pią Pisarzowa. Zwycięstwo w tym spo-

nej. Wystarczy powiedzieć, że Kłos wy-
grał dziewięć ostatnich meczów, strze-
lając w nich 48 goli, a tracąc 13. Szcze-
gólnie dobrą dyspozycję strzelecką za-

prezentowali łysogórzanie
w omawianym okresie, w
którym w pięciu spotka-
niach powiększyli swój doro-
bek strzelecki aż o 29 tra-
fień. W pierwszym meczu
piłkarze Kłosa zmierzyli się
na wyjeździe z Victorią Biel-
cza, po czterech trafieniach
Bogumiła Szafrańskiego
oraz celnych strzałach Mar-
ka Bryla i Grzegorza Widło,
wygrywając 6-2. Tydzień
później łysogórzanie (tym

razem pod wodzą duetu Janusz Bury –
Jakub Bujak, zastępującego przebywa-
jącego za granicą Mariusza Sachę) wy-
grali na wyjeździe 3-0 ze Strażakiem Mo-
krzyska. Pierwszoplanową postacią w

Kłosie znów był Bogumił Szafrański, au-
torem trzeciego gola był zaś Mateusz
Tyrkiel. W ostatnią sobotę maja, Kłos
zagrał na własnym boisku z Pogórzem
Gwoździec. Goście szybko objęli prowa-
dzenie i do przerwy mogli mieć nadzieje
na korzystny wynik, gdyż przegrywali
zaledwie 1-2. Jeszcze w 63 min miejsco-
wi wygrywali tylko 3-2 (dwa gole zdobył
w tym okresie Bogumił Szafrański, je-
den był dziełem Piotra Matury), dwa tra-
fienia niezawodnego Bogumiła Szafrań-
skiego oraz bramka Marka Bryla, spo-
wodowały jednak, że spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 6-2. W dwóch ostat-
nich pojedynkach, gracze z Łysej Góry
zdobyli po 7 goli. Najpierw po niezwykle
dramatycznym meczu pokonali na wy-
jeździe Uszew 7-4. W 54 min po czwartej
tego dnia bramce Michała Heróda, go-
spodarze prowadzili 4-2 (mimo że mecz
zaczął się od celnych strzałów Krzysz-
tofa Sachy i Bogumiła Szafrańskiego).
Cztery kolejne trafienia Bogumiła Sza-



lipiec - sierpieñ 2009, ̄ ycie Gminy Dêbno 25

SPORT

GRY
frańskiego, przedzielone bramką Mate-
usza Tyrkiela, przechyliły jednak szalę
zwycięstwa na korzyść przyjezdnych. Na
zakończenie sezonu, Kłos zagrał na wła-
snym boisku z Sokołem Maszkienice.
Cztery trafienia Bogumiła Szafrańskie-
go, dwa celne strzały Mateusza Tyrkie-
la oraz gol Rafała Stolarza, zadecydowa-
ły o tym, że mecz ten zakończył się wy-

nikiem 7-2 dla ekipy trenera Mariusza
Sachy. Tym samym Kłos przypieczęto-
wał trzecie miejsce w końcowej klasyfi-
kacji. Przygotowania do nowego sezonu
rozpoczęła ekipa z Łysej Góry we wto-
rek 7 lipca, trenując dwa razy w tygo-
dniu. W pierwszym meczu sparingowym,
grający w mocno osłabionym składzie
Kłos zagrał z beniaminkiem „okręgów-
ki”, Iskrą Łęki. To rozgrywane w Łękach
spotkanie zakończyło się wynikiem 5-2
dla gospodarzy, a bramki dla Kłosa strze-
lili Rafał Stolarz i Grzegorz Widło.

Ocena częściowa: 6;
ocena za cały sezon: 5

Victoria Por¹bka Uszewska
Drugą część drugiej rundy spotkań

rozpoczęli porąbczanie od trzech me-
czów bez porażki. Grając na własnym
boisku, po trzech celnych strzałach
Pawła Fejkiela oraz  bramkach Dawi-
da Zycha i Tomasza Pałuckiego poko-
nali oni 5-3 Strażaka Mokrzyska. Ty-
dzień później przywieźli jeden punkt
z Gwoźdźca, dzięki kolejnemu trafie-
niu Pawła Fejkiela remisując z tam-
tejszym Pogórzem 1-1.  W ostatni
weekend maja wysoko wygrali zaś w
rozgrywanym na własnym boisku po-
jedynku z wyżej klasyfikowaną w ta-
beli Uszwią. Po dwudziestu minutach
gospodarze przegrywali wprawdzie 1-
2, lecz jeszcze przed przerwą dzięki
golowi Pawła Fejkiela i drugiemu tego
dnia trafieniu Dawida Zycha, objęli
prowadzenie 3-2. Po zmianie stron

bramkę dorzucił jeszcze Mariusz Wnę-
trzak, zaś po dwóch „jedenastkach”
wykorzystanych przez Dawida Zycha,
Victoria zwyciężyła 6-3. Serię tę prze-
rwała wyjazdowa porażka 0-1 z rywa-
lem „zza miedzy”, Sokołem Maszkie-
nice. W ostatniej kolejce, po główce
Dariusza Łazarza i dwóch rzutach kar-
nych wykorzysta-
nych przez Dawida
Zycha, zespół tre-
nera Krzysztofa
Chlewskiego pew-
nie wygrał jednak
3-0 przed własną
publ i cznośc ią  z
na j s łabszą  dru -
żyną  brzesk ie j
grupy klasy „A”,
Pogonią Biadoliny
Radłowskie. Dzię-
ki temu zwycięstwu Victoria zakoń-
czyła sezon na siódmej pozycji, zajmo-

wanej również po ośmiu kolejkach
rundy rewanżowej. Przygotowania do
nowego sezonu rozpoczęli porąbczanie
w piątek 10 lipca.

Ocena częściowa: 5;
ocena za cały sezon: 4-

Sokó³ Maszkienice
Podobnie jak końcówka pierwszej

części rundy rewanżowej, tak i ostat-
nie mecze sezonu 2008/09 nie były uda-
ne dla piłkarzy z Maszkienic. Występy
w omawianym okresie rozpoczęli oni od
planowej niejako porażki, w wyjazdo-
wym meczu przegrali 0-2 z późniejszym
triumfatorem grupy, Iskrą Łęki. Ty-
dzień później zostali na własnym bo-
isku rozgromieni przez Sokół Borzęcin
Górny (2-8), aby w ostatni weekend

maja  prze-
grać w wy-
j a z d o w y m
meczu 0-2 z
D u n a j c e m
Mikołajowi-
ce. Wracając
do pojedyn-
ku z ekipą z
B o r z ę c i n a
wspomnieć
warto, że w
k o ń c ó w c e
p i e r w s z e j
połowy kon-

tuzji doznał bramkarz gospodarzy, Ma-
rek Kalemba. Zastępujący go między
słupkami Tomasz Świerczek w ciągu
pięciu minut przepuścił trzy bramki i
było praktycznie po meczu. W spotka-
niu tym bramki dla ekipy z Maszkienic
zdobyli Patryk Tomczyk oraz Krzysz-
tof Hajdo. Jedyne w końcówce sezonu

zwycięstwo odnieśli maszkieniczanie w
przedostatniej kolejce, w której grając
na własnym boisku, dzięki trafieniu Pa-
tryka Tomczyka wygrali 1-0 z lokalnym
rywalem, Victorią Porąbka Uszewska.
Wygrana ta zapewniła maszkienicza-
nom pozostanie w klasie „A”. W ostat-
nim meczu sezonu, „sokołom” przyszło
zagrać z innym zespołem z naszej gmi-
ny, Kłosem Łysa Góra. Ekipa ta na wła-
snym boisku okazała się o wiele bar-
dziej wymagająca od Victorii i spotka-
nie zakończyło się porażką zespołu z

Maszkienic 2-7 (obie bramki dla Soko-
ła strzelił Patryk Tomczyk). Ostatecz-
nie podopieczni grającego trenera To-

cięg dalszy na stronie 26

W rundzie rewan¿owej pierwszoplanow¹
postaci¹ w dru¿ynie K³osa by³ bez w¹t-
pienia 20-letni Bogumi³ Szafrañski. Za-
wodnik ten wyst¹pi³ w 12 meczach, zdo-
bywaj¹c w nich 32 bramki. Tylko w jed-
nym przypadku nie powiêkszy³ swojego
dorobku bramkowego, a¿ w szeœciu me-
czach zdoby³ zaœ trzy gole albo wiêcej:
piêæ z Uszwi¹, cztery z Victori¹ Bielcza,
Pogórzem GwoŸdziec i Soko³em Masz-
kienice, trzy z Soko³em Borzêcin Górny i
Dunajcem Miko³ajowice.

Sokó³ w zakoñczonym niedawno sezo-
nie by³ zdecydowanie zespo³em w³asne-
go boiska. Graj¹c przed w³asn¹ publicz-
noœci¹ maszkieniczanie zdobyli 22 punk-
ty, podczas gdy z wyjazdów przywieŸli
zaledwie 5 „oczek”. Jedyne wyjazdowe
zwyciêstwo odnieœli w Biadolinach Ra-
d³owskich. Oprócz tego po stronie plu-
sów zapisaæ mog¹ spotkania z Pogórzem
GwoŸdziec i Victori¹ Bielcza, zakoñczo-
ne wynikami 1-1.

W szesnastu pierwszych meczach
sezonu, Victoria zdoby³a 18 punktów
(5 zwyciêstw, 3 remisy i 8 pora¿ek).
Gdy opiekê nad zespo³em przej¹³ tre-
ner Krzysztof Chlewski, pi³karze z
Por¹bki Uszewskiej w dziesiêciu
meczach wywalczyli 20 punktów (6
zwyciêstw, 2 remisy oraz 2 pora¿ki.
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wyprzedzając Jaworsko Team – 3 pkt. oraz
Gęsi – 0 pkt. W meczu o miejsca 5-6 zmie-
rzyły się więc Dzikie Parówki oraz Gęsi.
Zdecydowanie lepsi okazali się młodzi pił-
karze Dzikich Parówek, wygrywając aż 5-
0. O lokaty 3-4 zagrały ekipy Manchesteru
Łysa i Jaworsko Team. Trzecią pozycję wy-
walczyli zawodnicy Manchesteru, pokonu-
jąc przeciwnika 2-1. W finale zagrały nato-
miast drużyny Atomowych Ufoludów i FC
Perła. W pierwszej połowie dwie bramki
zdobyli gracze FC Perła. Po zmianie stron
piłkarze Atomowych Ufoludów zdobyli
wprawdzie kontaktowego gola, lecz jak się
okazało było to równocześnie trafienie ho-
norowe i spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 2-1 dla FC Perła. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano Karola Ogara z
FC Perła, najlepszym bramkarzem uzna-
ny został Radosław Kural z Manchesteru

Siedem zespo³ów rywalizo-
wa³o w II Turnieju Dzikich
Dru¿yn o Puchar Prezesa
K³osa £ysa Góra, Wac³awa
Batko, rozegranym na boisku
przy amfiteatrze „Krakus”.

Uczestnicy zawodów podzieleni zostali na
dwie grupy, w których rywalizacja przebie-
gała systemem każdy z każdym. W grupie I
komplet trzech zwycięstw odniosła druży-
na FC Perła, drugie miejsce zajął Manche-
ster Łysa – 6 pkt., trzecią pozycję wywal-
czyły Dzikie Parówki – 3 pkt., zaś na ostat-
niej pozycji uplasował się zespół Dzikich
Czerwonych Diabłów – 0 pkt. W grupie dru-
giej triumfowały Atomowe Ufoludy – 6 pkt.,

Łysa, zaś tytuł „króla” strzelców wywal-
czył Patryk Ogar z Atomowych Ufoludów,
zdobywając 6 goli. Czołowe trzy zespoły
nagrodzono pamiątkowymi pucharami,
wszystkie uczestniczące w zawodach dru-
żyny otrzymały dyplomy oraz piłki do piłki
nożnej. Sędziami turnieju, podobnie jak
przed rokiem, byli ekspiłkarze Kłosa: Da-
riusz Bojdo i Andrzej Kutek.

Składy najlepszych trzech ekip: FC Perła
- Piotr Jakubas, Wojciech Ogar, Adam Wo-
łek, Bartłomiej Ogar, Maciej Żurek, Karol
Ogar, Patryk Góral, Marcin Flądro; Atomo-
we Ufoludy – Dawid Śliwa, Sebastian Kuba-
la, Patryk Ogar, Adam Drużkowski, Kamil
Kubala, Wojciech Bąba; Manchester Łysa –
Mateusz Kutek, Konrad Bojdo, Dominik
Bodzioch, Przemysław Rusin, Michał Myt-
nik, Szymon Sacha, Radosław Kural.

(T)

FC Per³a przed Atomowymi Ufoludami

Dzika rywalizacja pi³karska

masza Rogóża zakończyli sezon na je-
denastej pozycji. Pierwszy trening
przed nowym sezonem zaplanowano na
wtorek 14 lipca. Zajęcia odbywać będą
się trzy razy w tygodniu, zaś ich uzu-
pełnieniem będą trzy mecze kontrol-
ne. Kadra zespołu wzmocniona ma być
o pięciu nowych zawodników (pierw-
szym z nich jest grający ostatnio w
Iskrze Łęki, Dariusz Kuras), stworzo-
no także funkcję menedżera zespołu;
powierzono ją Janowi Kargulowi, któ-
ry równocześnie włączony został do
sztabu szkoleniowego drużyny.

Ocena częściowa: 2;
ocena za cały sezon: 3

Klasa „B”

Start 77 Biadoliny Szlacheckie
W czterech ostatnich kolejkach sezo-

nu, ekipa z Biadolin Szlacheckich zdo-
była sześć punktów i tym samym wy-
przedziła w tabeli Przyborów. Piłkarze
Startu-77 zakończyli więc rozgrywki na

czwartej pozycji. W pierwszym meczu
omawianego sezonu nie powiększyli jed-
nak swojego dorobku, ponieważ na wła-
snym boisku przegrali 1-2 z Olimpią Bu-
cze. Tydzień później mieli przymusową,
wynikającą z terminarza, pauzę, aby w
ostatni tydzień maja zainkasować trzy
punkty za walkower w spotkaniu z Or-
kanem Zaborów. Jedyne punkty na bo-
isku wywalczyli piłkarze z Biadolin Szla-
checkich w pojedynku derbowym, w któ-

rym grając przed swoimi kibicami wy-
grali 6-4 z Gromem Sufczyn.

Ocena częściowa: 4;
ocena za cały sezon: 4

Grom Sufczyn
W pierwszych pięciu kolejkach rundy re-

wanżowej, Grom jedyne punkty zdobył dzię-
ki walkowerowi za pojedynek z Orkanem
Zaborów. W szóstej kolejce doznał kolejnej
porażki, przegrywając u siebie 0-2 z Anda-
luzją Rudy Rysie. Na pierwsze tej wiosny
zwycięstwo na boisku, kibice w Sufczynie
czekać musieli do czwartej niedzieli maja,
kiedy to Grom w meczu rozgrywanym na
boisku w Rylowej rozgromił 5-1 Dolankę Bo-
rzęcin Dolny. Cztery gole zdobył w tym spo-
tkaniu najskuteczniejszy strzelec zespołu,
Jan Robak, piąty był dziełem Michała Kłu-

ska. W dwóch ostatnich spotkaniach sytu-
acja wróciła jednak do obowiązującej w tym
sezonie „normy”. Porażki: 2-4 na własnym
boisku z Olimpią Bucze i 4-6 na wyjeździe z
Startem 77 Biadoliny Szlacheckie, spowo-
dowały, że ekipa z Sufczyna zakończyła se-
zon na ósmej pozycji, wyprzedzając jedynie
Orkan Zaborów, który wycofał się po run-
dzie jesiennej. W dwóch ostatnich spotka-
niach najjaśniejszą postacią w Gromie był
Dariusz Miroszewski, który trzykrotnie
wpisał się na listę strzelców. po jednej bram-
ce zdobyli Mateusz Sacha i Bartłomiej Sa-
cha (obaj w meczu z ekipą z Biadolin Szla-
checkich), jedną z bramek w meczu z Olim-
pią gospodarze uzyskali zaś po strzale sa-
mobójczym.

Ocena częściowa: 2+;
ocena za cały sezon: 2

 (T)

Pi³karze Startu 77 zdobyli najwiêcej spo-
œród wszystkich dru¿yn tej klasy rozgryw-
kowej bramek na w³asnym boisku – 36.
Ogólnie a¿ 48 razy zmuszali do kapitula-
cji bramkarzy przeciwnych dru¿yn i pod
tym wzglêdem ust¹pili pola jedynie mi-
strzowi grupy, Olimpii Bucze.

Grom  by³ w tym sezonie skuteczniejszy
w meczach wyjazdowych ni¿ domowych.
Na obcych boiskach zdoby³ 12 bramek,
przed w³asn¹ publicznoœci¹ zaledwie 8
(mniej strzeli³ tylko Orkan Zaborów).
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Zwyciêstwem „Wolanii” Wola Dêbiñ-
ska zakoñczy³a siê tegoroczna edycja
Gminnej Spartakiady Ludowych Klubów
Sportowych rozgrywana 4 lipca w Woli
Dêbiñskiej o Puchar Wójta Gminy
Dêbno. Gospodarze okazali siê najlepsi
wœród reprezentacji siedmiu klubów,
które przyst¹pi³y do rywalizacji.

Początkowo wydawało się, że zespołów
będzie więcej. W Woli Dębińskiej pojawili się
także reprezentanci Gromu Sufczyn, ale
wobec braku koniecznej liczby zawodników
szybko pojechali z powrotem.

Tymczasem pozostałe kluby - „Orzeł”
Dębno , „Kłos” Łysa Góra , „Sokół” Masz-
kienice, „Wolania” Wola Dębińska , „Vikto-
ria” Porąbka Uszewska, „Start 77 „Biadoli-
ny Szlacheckie”, „Jastrząb” Łoniowa - o zwy-
cięstwo premiowane nagrodą finansową wal-
czyły bardzo ambitnie. Musiały się przy tym
wykazać spora wszechstronnością, ponieważ
rywalizacja odbywała się w pięciu konkuren-
cjach i 7 dyscyplinach. Punkty zdobywano w
turniejach piłki nożnej, siatkówki mężczyzn
i kobiet, w przeciąganiu liny, w rzucie lotką
do tarczy oraz w rzucie do kosza kobiet i
mężczyzn. Każda konkurencja była odpo-
wiednio punktowana, a suma punktów ze
wszystkich decydowała o końcowej klasyfi-
kacji.

Kluby do rywalizacji podeszły bardzo po-
ważnie. Do tego stopnia, że zwłaszcza na
boisku piłkarskim nie brakowało spięć na tyle
drastycznych, że sędziowie Henryk Matras
oraz Janusz Miśkowicz musieli temperować
zawodników karami indywidualnymi w po-
staci kartek żółtych i czerwonych. Sporto-
wej walki nie ułatwiały też warunki na bo-
isku. Po ulewnych deszczach z poprzedniego
dnia pozostały ślady w postaci stojącej wody
na boisku do piłki nożnej i błota na boisku do
siatkówki plażowej.

Ostateczne zwycięstwo gospodarzom nie
przyszło łatwo. Zawodnicy z Łysej Góry i Bia-

dolin Szlacheckich, którzy zakończyli rywa-
lizację na drugim i trzecim miejscu, do końca
dreptali im po piętach.

(p)

GMINNA SPARTAKIADA LUDOWYCH ZESPO£ÓW SPORTOWYCH

W
yn

ik
i

PI£KA NO¯NA
1.„Orze³” Dêbno

2.„K³os” £ysa Góra

3.„Start 77” Biadoliny Szlacheckie

4.„Sokó³” Maszkienice

PRZECI¥GANIE LINY
1.„Wolania” Wola Dêbiñska

2.„Start 77” Biadoliny Szlacheckie

3.„Jastrz¹b” £oniowa

4.„K³os” £ysa Góra

PI£KA SIATKOWA KOBIET
1.„Wolania” Wola Dêbiñska

2.„Start 77” Biadoliny Szlacheckie

3.„Orze³” Dêbno

4.„Sokó³” Maszkienice

PI£KA SIATKOWA MÊ¯CZYZN
1.„Jastrz¹b” £oniowa

2.„Wolania” Wola Dêbiñska

3.„Orze³” Dêbno

4.„K³os” £ysa Góra

RZUT PI£K¥ DO KOSZA KOBIET
1. Sylwia Dru¿bowska - „K³os” £ysa Góra

2. Ogar Monika - „Start 77” Biadoliny Szla-
checkie

3. Jamróz Bernadetta - „Sokó³” Maszkienice

RZUT PI£K¥ DO KOSZA MÊ¯CZYZN
1. Tyrkiel Mateusz - „K³os” £ysa Góra

2. Opio³a Dominik - „Start 77” Biadoliny
Szlachecie

3. Dadej Pawe³ - „Wolania” Wola Dêbiñska

RZUT LOTK¥ DO TARCZY
1. „Sokó³” Maszkienice

2. „Jastrz¹b” £oniowa

3. „Orze³” Dêbno

4. „Viktoria” Por¹bka Uszewska

KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. „Wolania„ Wola Dêbiñska ....... 117 pkt.

2. „K³os„ £ysa Góra................... 112 pkt.

3. „Start77„ Biadoliny Sz. .......... 111 pkt.

4. „Orze³„ Dêbno ...................... 104 pkt.

5. „Jastrz¹b„ £oniowa ............... 100 pkt.

6. „Sokó³„ Maszkienice................ 92 pkt.

7. „Viktoria„ Por¹bka Uszewska ... 81 pkt.

Triumf Wolanii
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Niespodziank¹ zakoñczy³a siê tego-
roczna gimnazjada w naszej gminie.
Po piêciu latach dominacji gimnazjali-
stów ze szko³y w Woli Dêbiñskiej
nast¹pi³a zmiana na fotelu zwyciêzcy.
W tym roku generaln¹ klasyfikacjê
wygra³o gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej.

W rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Dęb-
no Grzegorza Bracha wzięły udział wszyst-
kie cztery gimnazja. Ich reprezentanci przez
10 miesięcy konkurowali w takich dyscypli-
nach jak: indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt, indywidualne biegi przełajowe
chłopców, indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt, badminton chłopców, badminton
dziewcząt ,siatkówka chłopców, siatkówka
dziewcząt, szachy chłopców, szachy dziew-
cząt, unihokej chłopców, unihokej dziewcząt,

halowa piłka nożna chłopców, tenis stołowy
indywidualny chłopców, tenis stołowy  indy-
widualny dziewcząt, tenis stołowy, druży-
nowy  chłopców, tenis stołowy  drużynowy
dziewcząt, narciarstwo klasyczne chłopców,
narciarstwo klasyczne dziewcząt, koszy-
kówka dziewcząt, koszykówka chłopców,
piłka ręczna chłopców, piłka ręczna  dziew-
cząt, sztafetowe  biegi przełajowe chłopców,
sztafetowe  biegi przełajowe dziewcząt, pił-
ka nożna chłopców  tzw. jedenastki, cheer-
leaders dziewcząt, pływanie chłopców, pły-
wanie dziewcząt.

(p)

Reprezentanci szko³y w K¹tach
wygrali rozgrywany w Sufczynie
powiatowy turniej pi³ki no¿nej „Z
podwórka na stadion” dla klas I-III.
Gospodarze zajêli drugie miejsce.

W rywalizacji miały uczestniczyć cztery
zespoły, ale w ostatniej chwili z udziału wy-
cofała się szkoła ze Sterkowca. W tej sytu-
acji obok zwycięzców i gospodarzy wystąpili
jeszcze młodzi piłkarze ze szkoły w Czcho-

Najlepsi
w powiecie
Zwyciêstwem gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej zakoñczy³a siê Powiatowa
Gimnazjada Powiatu Brzeskiego. W
klasyfikacji gmin na drugim miejscu
znalaz³a siê Gmina Dêbno.
W sportowych zmaganiach uczestniczyło 20
szkoł z całego powiatu. Gimnazjum z Woli
Dębińskiej o 2 punkty pokonało najgroźniej-
szego konkurenta gimnazjum nr 2 w Brze-
sku. Pozostałych rywali dzielił już od naj-
lepszych znacznie większy dystans. Sklasy-
fikowane na trzecim miejscu gimnazjum w
Jadownikach zgromadziło o 22 punkty
mniej.

Koñcowa klasyfikacja
szkó³ (gmina)
1. PG Wola Dêbiñska (Dêbno) .......82 pkt

2. PG nr 2 w Brzesku (Brzesko) ....80 pkt

3. PG Jadowniki (Brzesko) ............60 pkt

4-5. PG Por¹bka Uszewska (Dêbno)56 pkt

PG Szczurowa (Szczurowa) ............56 pkt

6. PG nr 1 w Brzesku (Brzesko) ....48 pkt

7. PG Iwkowa (Iwkowa) .................47 pkt

8. PG Gnojnik (Gnojnik) ................39 pkt

9. PG Borzêcin (Borzêcin) .............35 pkt

10. PG £ysa Góra (Dêbno) ............34 pkt

11. PG Czchów (Czchów) ..............25 pkt

12. PG Zaborów (Szczurowa) .........21 pkt

13. PG Jurków (Czchów) ...............20 pkt

14. PG Przyborów (Borzêcin) .........10 pkt

14. Gimnazjum Katolickie (Brzesko) ...10 pkt

15. PG Tymowa (Czchów) ...............9 pkt

16. PG Wojakowa (Iwkowa) .............7 pkt

17. PG Bielcza (Borzêcin) ...............6 pkt

17. PG Tworkowa (Czchów) .............6 pkt

18. PG Uszew (Gnojnik) ..................3 pkt

18. PG Z³ota (Czchów) ....................3 pkt

19. PG Sufczyn (Dêbno) ..................2 pkt

20. PG Domos³awice (Czchów) ........1 pkt

Koñcowa klasyfikacja gmin
1. Gmina Brzesko ...................... 421 pkt

2. Gmina Dêbno ......................... 354 pkt

3. Gmina Czchów ....................... 162 pkt

4. Gmina Szczurowa ................... 144 pkt

5. Gmina Iwkowa .........................97 pkt

6. Gmina Gnojnik .........................82 pkt

7. Gmina Borzêcin .......................76 pkt

GOSPODARZE
NA DRUGIM MIEJSCU

wie. Sędziujący spotkanie arbitrzy z Pod-
okręgu Piłki nożnej w Brzesku mieli tym
przyjemniejsza pracę, że młodzi zawodnicy
walczyli z zachowaniem zasad fair play. Po-
kazali przy tym ciekawa grę, co umożliwiło
im także dobrze przygotowane boisko, czym
zajął się osobiście prezes klubu „Grom” Suf-
czyn Edward Sacha.

Nagrody dla uczestników ufundowało
Starostwo Powiatowe w Brzesku i Gmina
Dębno.

FINA£ GMINNEJ
GIMNAZJADY

Klasyfikacja koñcowa
1. PG Por¹bka Uszewska ........ 94 p.

2. PG Wola Dêbiñska ............... 89 p

3. PG £ysa Góra ..................... 61 p.

4. PG Sufczyn ......................... 27 p.
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Atrakcje
dla dzieci

W całej gminie dzieci mogły liczyć na
specjalne atrakcje z okazji Dnia Dziec-
ka. Tradycyjnie ofertę przygotował
zamek w Dębnie, o najmłodszych pa-
miętały także szkoły i organizacje po-
zarządowe. W efekcie świętowanie
trwało przynajmniej tydzień, bo orga-
nizatorzy starali się sobie nie wcho-
dzić w paradę.

OFERTA NA WAKACJE
Dêbiñskie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku od 7 - 12 lat (od I do VI klasy szko³y podstawowej) do udzia³u w
ZAJÊCIACH WAKACYJNYCH w Domu Kultury w Jastwi, które zaplanowano w okresie od
od 13 lipca  do 14 sierpnia od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00 - 14.00.
Uczestnikom proponujemy zajêcia: sportowe, plastyczne, muzyczne, ró¿ne gry, zabawy i zajêcia edukacyjne dla najm³od-
szych. Zajêcia bêd¹ prowadziæ doœwiadczeni nauczyciele - pedagodzy: wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, naucza-
nia zintegrowanego.
Koszt zajêæ to 60 z³ za miesi¹c (minimalny okres uczestnictwa w zajêciach wynosi 1 tydzieñ - koszt 15 z³).
Informacje oraz zapisy w Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi, telefon /14/ 6658661

Zamek w Dębnie podobnie jak przed laty
trzymał się rycerskiej konwencji. Uczestni-
cy święta mogli wybierać w zabawach cha-
rakterystycznych dla dworskiego życia. Były
konne szarże i pojedynki, turnieje łuczni-
cze i przegląd strojów rycerskich.

Towarzystwo Domu Ludowego w Masz-
kienicach przygotowało m.in. loterię fan-
tową, dmuchaną zjeżdżalnię i wiele innych
zabaw. Do dyspozycji był nawet wodzirej,
który przy muzyce bawił towarzystwo.

Przedszkole z Woli Dębińskiej podczas
„Festynu Rodzinnego” połączyło natomiast
trzy w jednym (Dzień Matki, Dzień Ojca i
Dzień Dziecka). Dzieci popisywały się arty-
stycznie przed rodzicami, którzy z kolei ry-
walizowali w okolicznościowych konkursach.
Nie obyło się bez wspólnego biesiadownia.
Dochody ze sprzedaży bigosu, kiełbasek z
grilla, gofrów i domowych wypieków zostaną
przeznaczone na zakup strojów dla dzieci
przedszkolnych.

(g)

Do rywalizacji przystąpiły przedszkola-
ki oraz uczniowie z klas I-III, IV-VI i
gimnazjaliści. Oglądając wystawę moż-
na się było doszukać rozmaitej stylisty-
ki. Niektórzy w portretach wykonywa-
nych na tle krajobrazu dopatrywali się
inspiracji renesansowych inni w zdefor-
mowanych nieco twarzach dostrzegali
wpływy kubizmu, a zwłaszcza… Pabla
Picassa. Wspólnym  mianownikiem

wszystkich prac były emocje.
Nie zabrakło ich także w trakcie

zorganizowanego kilka dni później
wernisażu prac plastycznych uczest-
ników zajęć prowadzonych w ramach
koła plastycznego.  Pokazano
martwą naturę, pejzaże, portrety
oraz wyroby z masy solnej. Dużą
popularnością cieszyła się biżuteria
wykonana przez uczestników zajęć.
Zainteresowanie było na tyle duże,
że organizatorzy nie wykluczają
przygotowania w przyszłym roku
kiermaszu, w trakcie którego moż-
na byłoby kupić prace.

(pg)

To był malarski miesiąc w Dębiń-
skim Centrum Kultury w Jastwi. W
czerwcu przygotowano tu dwa wer-
nisaże prac plastycznych podsumo-
wujące konkurs na portret i pół-
roczną pracę w ramach zajęć pla-
stycznych odbywających się w DCK.

Konkurs „Twarze moich bliskich”
trafił na podatny grunt. Jego efektem

było 107 nadesłanych prac, które
oceniało fachowe jury. Wybór, jak
to w takich razach był niełatwy,
o czym można się było przekonać
podczas odbywającego się w poło-
wie czerwca wernisażu podsumo-
wującego plastyczne zmagania.

Portrety, pejza¿e, martwa natura i bi¿uteria

Miesi¹c wernisa¿y
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ROZMAITOŒCI

MUZYKA LATA „FORTEPIAN
CHOPINA”, ZAMEK W DÊBNIE
Festiwal muzyczny składający się z cyklu
koncertów, w których dominuje muzyka
Fryderyka Chopina. Bilety w cenie 15 i 10
zł można nabyć w sekretariacie Pałacu
Młodzieży w Tarnowie od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz na
Zamku w Dębnie na godzinę przed kon-
certem
19 lipca (niedziela) – godz. 18.00
Chopin: Grać Bacha, zawsze Bacha…
Elżbieta Stefańska – klawesyn
w programie: J.S. Bach, A. Soler, F. Cho-
pin
2 sierpnia (niedziela) – godz. 18.00
Chopin: Piorunuję na fortepianie…
Piotr Różański – fortepian
Maria Sławek – skrzypce
Monika Młynarczyk – skrzypce
Urszula Lechowicz – altówka
Krzysztof Sadłowski – wiolonczela
w programie:  F. Chopin, D. Szostakowicz
9 sierpnia (niedziela) – godz. 18.00
O Chopinie: Muzyka dyskretna – „alge-
bra” uczuć…
Piotr Kosiński – fortepian
Maria Sławek – skrzypce
Krzysztof Sadłowski – wiolonczela
w programie: F. Chopin i romantycy
16 sierpnia (niedziela) – godz. 18.00
O Chopinie: Wzór uniwersalnego piękna…
Roch Modrzejewski – gitara
w programie: N. Coste, F. Sor, F. Chopin
23 sierpnia (niedziela) – godz. 18.00
Chopin: mnie tu wiatr zapędził…
Marian Sobula – fortepian
w programie: F. Chopin

GOŚĆ SPECJALNY
Dorota Segda – czyta fragmenty powieści
o Chopinie „Kształt miłości” Jerzego
Broszkiewicza.

KONCERTY GITAROWE
„MISTRZ I UCZEÑ”, ZAMEK W
DÊBNIE
28 lipca (wtorek)
Koncert Łukasza Kuropaczewskiego, który
jest jednym z najwybitniejszych gitarzystów
klasycznych na świecie. Występował z reci-
talami w Europie, Azji i obu Amerykach, m.in.
w Londynie, Berlinie, Weimarze, Almerii, La
Hondarribii, Ubedzie, Cordobie, Las Palmas,
Ingenio, Paryżu, Bordeaux, Rejkjaviku, Pra-
dze, Sofii, Mińsku, Baltimore, Filadelfii, Wa-
szyngtonie, Nowym Jorku, Norfolk, Hart-
ford, St. Louis, San Luis Obispo, San Franci-
sco, San Jose, Sacramento, San Antonio,
Austin, Wintergreen, Winnipeg, Waterloo,
Panama City, Saltillo. Jako pierwszy polski
gitarzysta i jeden z niewielu polskich soli-
stów w historii występował podczas jednego
sezonu z recitalami w najsłynniejszych sa-
lach koncertowych świata, takich jak Carne-
gie Hall w Nowym Jorku oraz Concertgebo-
uw w Amsterdamie. W 2003 roku wystąpił
równieź w Royal Festival Hall w Londynie.
Był nominowany do Paszportów Polityki.
Nagrał 5 wysoko ocenianych płyt. Obecnie
mieszka w USA, gdzie otrzymał prestiżowe
stypendium na Peabody Conservatory of the
Johns Hopkins University w Baltimore
31 lipca (piątek)
Koncert „Mistrz i uczeń” z udziałem wybit-
nych polskich pedagogów i gitarzystów z Aka-

demii Muzycznych we Wrocławiu, Warszawie i
Krakowie oraz uczniów szkół muzycznych z
całego kraju doskonalących swoje umiejętności
pod okiem mistrzów. Obok występów solowych
wysłuchamy także zespołów kameralnych, w
programie znajdą się utwory z różnych epok
wybitnych kompozytorów z całego świata.

DO¯YNKI GMINNE,
MASZKIENICE
23 sierpnia (niedziela)
Tradycyjne święto plonów rozpoczynane
mszą świętą. W programie prezentacja wień-
ców, występy artystyczne, koncerty, zaba-
wa taneczna.

ZAKOÑCZENIE SEZONU
SPORTOWEJ LIGI ZAK£ADÓW
PRACY, POR¥BKA USZEWSKA,
STADION
1 sierpnia (sobota)
g. 12.00 – turniej piłkarski, g. 19.00 – zaba-
wa taneczna
2 sierpnia (niedziela)
g. 14.00 – 18.00 – I Mistrzostwa Porąbki
Uszewskiej w strzelaniu z karabinka spor-
towego pod patronatem firmy TEB
Ponadto: mecze piłkarskie juniorów i oldbo-
jów, występy zespołów cheerleaders, kon-
cert Orkiestry Dętej z Łysej Góry, występ
heligonisty Józefa Świstaka,
g. 20.00 - koncert zespołu „Baciary”
g. 22.00 – występ „Dzieci ognia” z Jadownik
g. 22.30 dyskoteka plenerowa
Ponadto: do dyspozycji dzieci wesołe mia-
steczko

Na upalne dni to rozwiązanie idealne. Racuszki z ryżu i sera doprawiane miętą
z sałatką owocową w galaretce nie umęczą żołądka, zapewnią wytchnienie układo-
wi trawiennemu, a podniebieniu przyniosą prawdziwą rozkosz. Na dodatek są
zdrowe lub – jeśli kto woli – ekologiczne (nie bardzo wiadomo, co w tym kontekście
to słowo znaczy, ale brzmi zgodnie z ogólnie obowiązującymi tendencjami).

Ich przyrządzenie jest proste jak drut. Bierzemy szklankę ryżu i gotujemy go na
sypko. Następnie miksujemy trzy jajka, pół szklanki cukru i szklankę mąki
pszennej, a potem to wszystko mieszamy z ryżem. Na patelni w tym czasie pod-
grzewamy olej i jak nabierze odpowiedniej temperatury nakładamy łyżką naszą
ryżową „zaprawę” i smażymy. W międzyczasie pracujemy nad sałatką owocowa
według zasad powszechnie znanych. Owoce dostępne w sezonie (wybór według
upodobania) takie jak np. agrest (dodaje charakterystycznego kwaskowatego
smaku), wiśnie, banany czy brzoskwinie kroimy i mieszamy, a następnie
zalewamy przygotowaną wcześniej rzadką galaretką. Wszystko to razem
dodajmy do racuszków, bierzmy sztućce w dłoń i… atakujemy. Ci, którzy już
to zrobili, twierdzą, że warto tym bardziej, że to przepis „z importu”. Przywie-
ziony został od brata z okolic Kielc. Smacznego!
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Racuszki z ry¿u
z sa³atk¹ owocow¹

Maria Ostrêga,
11 lat prowadzi
gospodarstwo
agroturystyczne
w £ysej Górze
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Dorota Bodzioch

T E S T
Z ¯YCIA

Imiê i nazwisko:

Joanna Nowak
Wiek: pss...!!!
Wykszta³cenie: wy¿sze
pedagogiczne o kierunku
wychowanie fizyczne
Miejsce pracy: nauczyciel
Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñ-

skiej
Rodzina: m¹¿ Waldemar,
synowie Krystian i Oliwier
oraz córeczka Nikola
Samochód: Samochód, który
wybra³am zaspakaja potrze-

by wszystkich cz³onków
rodziny.

medal z Mistrzostw Polski w Pi³ce Rêcznej,

który wywalczy³am jako reprezentantka M³o-

dzie¿owego Klubu Sportowego Pa³acu M³odzie-

¿y w Tarnowie.

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie...

...Mam wra¿enie, ¿e jeszcze wiele przede mn¹

i dopiero z perspektywy czasu bêdzie mo¿na

uznaæ, które zas³uguje na szczególne wyró¿nie-

nie.

Moja ¿yciowa pora¿ka...

Jak dot¹d wszystko jest OK, choæ czasami jest

pod górê.

Moje najwiêksze marzenie...

Wspólne podró¿e z rodzin¹ do takich miejsc, w

których mo¿na poznaæ tajemnice przyrody, kul-

turê innych narodów i spotkaæ ciekawych, cie-

p³ych ludzi.

Moja ulubiona lektura...

Wychowywanie dwójki maluchów i aktywna pra-

ca zawodowa ostatnio nie pozwala wygospoda-

rowaæ zbyt wiele czasu, ale jeœli siê uda go

znaleŸæ, to czytam lekk¹ lekturê, która pozwala

mi odpocz¹æ i zrelaksowaæ siê - uwielbiam po-

wieœci Katarzyny Grocholi.

 Moja praca...

....jest po³¹czeniem w³asnych zainteresowañ

sportowych z wykonywanym zawodem. Pozwa-

la na utrzymanie dobrej kondycji i powoduje, ¿e

nie odczuwa siê up³ywu czasu.

Z natury jestem...

... pogodna i uœmiechniêta, ale te¿ wra¿liwa i

zatroskana spoczywaj¹c¹ na mnie odpowiedzial-

noœci¹. Pracowitoœæ i ambicja wyzwala kre-

atywnoœæ w pracy i w domu. Ta druga obci¹¿a

zwykle finansowo mojego mê¿a, ale z efektów

jest zawsze bardzo zadowolony.

Mam s³aboœæ do ....

.... ¿artów mê¿a, które zawsze doprowadzaj¹

mnie do ³ez.

Moja pasja to...

... sport zwi¹zany z tañcem, a w sezonie zimo-

wym - narty. Narciarstwem zarazi³am domow-

ników.W przysz³ym sezonie zak³adamy narty

najm³odszej córeczce i mam nadziejê, ¿e z po-

wodzeniem dorówna nieco opornemu na techni-

kê tatusiowi, który jest mistrzem jazdy na kre-

chê.

Moja pierwsza mi³oœæ...

... Jacek z pierwszej klasy, z którym jako ma³e

dzieci chcieliœmy udawaæ doros³ych i jeŸdzili-

œmy dwa przystanki autobusem, a póŸniej po-

wrót.... - piechot¹. Ta pierwsza prawdziwa trwa

i mam nadziejê, ¿e bêdzie trwaæ jak najd³u¿ej.

Mój pierwszy cenny przedmiot...

... piêkna, du¿a i jedyna lalka, bo to by³y czasy

kryzysu gospodarczego, a póŸniej ju¿ na lalki

by³am za du¿a. Wœród przedmiotów zdobytych

póŸniej bezwzglêdnie prym wiedzie mój srebrny

Uszewskiej. Rodzicie niejednokrotnie
mieli okazję przyglądać się efektom jej
pracy z dziećmi, które często wykraczają
poza standardową ofertę. Przygotowywa-
nymi z rozmachem prezentacjami w wy-
konaniu najmłodszych pokazuje, że za-
wód wykonywany z pasją może przynosić
naprawdę dobre efekty.

(p)

jąc programem „Skubanie pierza” w ka-
tegorii zespołów ukazujących wybrany
temat. Jej wkład w ten rezultat jest bez-
sporny. Scenariusz występów, reżyseria,
obsada głównych ról, prowadzenie prób i
układnie tekstów to wszystko jest na jej
głowie. Do tego sama jako członek zespo-
łu tańczy i śpiewa. Ale kto wie, czy nie
najważniejszą jej zasługą jest „zarażanie”
swoją pasją innych ludzi. Do zespołu wcią-
gnęła niemal całą swoją rodzinę: ojca,
matkę (Zofia Pabian), swojego męża Dar-
ka, swojego brata i jego żonę, a ostatnio
nawet synów. Tym sposobem daje gwa-
rancję, że tradycja będzie podtrzymywa-
na. Sukcesy z kolei powodują, że tradycja
staje się dla mieszkańców znowu ważna.

Pani Dorota pielęgnuje ją zresztą nie tyl-
ko w tej formie. Trudno sobie wyobrazić
dożynki bez jej udziału. Ludowe obrzędy
towarzyszące temu wydarzeniu to w ostat-
nich latach jej domena. Pełno jej także na
innych imprezach organizowanych na te-
renie gminy. Nie stroni w nich nie tylko od
roli organizatora lub współorganizatora,
ale także nierzadko bierze na siebie z do-
brym skutkiem obowiązki konferansjera.

Zawodowo pracuje jako nauczyciel w
Publicznym Przedszkolu w Porąbce

Dzia³alnoœæ spo³eczna to jej
¿ywio³, a znakiem firmowym
tej dzia³alnoœci jest solidna
jakoœæ. Jak siê ju¿ za coœ
bierze, to z pe³nym zaanga-
¿owaniem i  w przeœwiadcze-
niu, ¿e zadanie trzeba wyko-
naæ jak najlepiej.

Jej pracy zawdzięczamy, że długolet-
nie tradycje folklorystyczne w Porąbce
Uszewskiej nie odeszły w cień. Zespół
Regionalny „Porąbcoki” to jej dzieło. I to
jakie! Reaktywując niejako działalność ze-
społu obecnego we wsi od lat, wysoko po-
stawiła poprzeczkę zarówno sobie jak i
pozostałym jego członkom. Na siebie wzię-
ła rolę nie tylko nieformalnego kierowni-
ka zespołu, ale także choreografa. Z oby-
dwu funkcji wywiązuje się więcej niż do-
brze, a najlepszym tego świadectwem są
sukcesy estradowe. Wystarczy wspomnieć
choćby ten tegoroczny, podczas prestiżo-
wego „Krakowskiego Wianka”. W kon-
frontacji z zespołami z całej Małopolski
„Porąbcoki” wyszły zwycięsko wygrywa-
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