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DRUGA STRONA ¯YCIA

Rozmowa _________________________________________ Kazimierz Górczak

Ludzie

Urzekli mnie ludzie
- Pamiêta Pan jak to siê zaczê³o?
- By³o zimno, deszcz pada³, nie by³o akompaniatora, bez którego to ¿adna praca, i
pier wsza myœl by³a taka: „Oj, d³ugo to ja
tutaj nie popracujê”.
- No to siê Pan pomyli³…
- Po pewnym czasie wszystko siê diametralnie zmieni³o. Akompaniator siê odnalaz³, a ludzie mnie urzekli. Takie œrodowisko jak tutaj to szukaæ ze œwieczk¹. Pracowa³em w ró¿nych miejscach od Dêbicy
po Katowice, ale nigdzie nie by³o takiej
atmosfer y jak tutaj.

Lidia Luchter - Krupiñska
Była kierownik muzeum Zamek w
Dębnie została uhonorowana Złotym
Medalem za zasługi w dziedzinie kultury. Odznaczenie wręczył wicewojewoda
małopolski Stanisław Sorys jako dowód
uznania dla efektów pracy Lidii Luchter
– Krupińskiej, która w ciągu 30 lat pełnienia funkcji kierownika muzeum uczyniła zeń jedną z największych atrakcji
turystycznych Małopolski. Zamek wymagający przed laty gruntownego remontu
odzyskał dawny blask. Udało się nie tylko odrestaurować elewacje zewnętrzne,
ale także komnaty gromadząc w nich
bogatą kolekcję antyków. Zamek w ciągu ostatnich lata stał się miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Systematycznie odbywają się tu koncerty muzyki klasycznej, występują zespoły muzyki
dawnej, a zamkowy dziedziniec i jego
wnętrza są miejscem prezentacji malarstwa i numizmatycznych zbiorów. Odbierając medal Lidia Luchter-Krupińska nie
kryła wzruszenia. – Jest tak duże, że aż
odbiera mi głos – mówiła podkreślając, że
wyróżnienie to także zasługa wszystkich
pracowników muzeum.
(p)
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- Czy¿by mia³ Pan ochotê na kolejne jubileusze?
- Mam nadziejê, ¿e popracujê tu jeszcze
przynajmniej kilka lat.
- A tancerze tutaj pojêtni?
- Po jednej czy dwóch próbach jeszcze niczego nie mo¿na powiedzieæ. W tym przypadku trzeba trochê czasu, ale czêsto okazuje siê, ¿e to co wydawa³o siê na pocz¹tku kamieniem póŸniej jest prawdziwym diamentem.
- Jest coœ co sprawia pocz¹tkuj¹cym tancerzom szczególny k³opot?

- Jak to siê dzieje, ¿e taniec ludowy wygrywa z t¹ ca³¹ ofert¹ rozrywkow¹, jak¹ mamy
na wyci¹gniêcie rêki?

Kazimierz Górczak
Choreograf Zespo³u Pieœni i
Tañca „£oniowiacy” obchodzi w
tym roku jubileusz 20-lecia
pracy z zespo³em. Sam zaczyna³
jako tancerz w zespole
„Œwierczkowiacy”, potem uczy³
siê choreografii przez siedem lat
pod okiem najlepszych fachowców w Krakowie, prowadzi³
takie zespo³y jak „Igloopolanie”, zespó³ dzia³aj¹cy przy
Uniwersytecie Œl¹skim. Ma w
dorobku liczne osi¹gniêcia i
sukcesy na przegl¹dach i konkursach krajowych i miêdzynarodowych.

- Zespó³ to jest du¿a rodzina. Oni ze sob¹
siê spotykaj¹, rozmawiaj¹, spêdzaj¹ mnóstwo czasu… Maj¹ zainteresowania, które ich ³¹cz¹.

szech, w Hiszpanii, w Czechach, na S³owacji i w Bu³garii.

- Ró¿nie bywa. Na pier wszych zajêciach to
niektórzy nie wiedz¹, która rêka jest prawa, a która lewa. Myl¹ siê im prawa noga
z lew¹, ale po pewnym czasie nabiera siê
automatyzmu… Wszystko jest do opanowania, jeœli siê chce pracowaæ, a praca
sprawia przyjemnoœæ.
- W £oniowej z zaanga¿owaniem chyba nie
ma problemu?
- Najmniejszego. Dzisiaj jest tu mniej wiêcej sto osób w czterech grupach. Dwa lata
temu swoj¹ grupê utworzyli tancerze, którzy mieli kilkuletni¹ przer w¹ i mimo ponad czterdzistu lat na karku chc¹ dalej
tañczyæ.

- Nie bez znacznie s¹ te¿ pewnie wyjazdy
na koncerty?
- To na pewno dopinguje do pracy, daje dodatkow¹ motywacjê. W ci¹gu tych lat zjeŸdziliœmy kawa³ek œwiata. Byliœmy miedzy
innymi we Francji, na Wêgrzech, we W³o-
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- Najbli¿sze plany zawodowe?
- To siê nie zmienia od lat. Co jakiœ czas
przygotowujemy nowy program. W efekcie
mamy doœæ szeroki reper tuar od tañców
rzeszowskich, po krakowskie, ¿ywieckie,
lubelski, beskidzkie i wiele innych.

WYDARZENIA

W historii gminy to
pierwszy taki przypadek

Mandat
bez walki
Trzynastego grudnia mia³y
siê odbyæ wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Dêbnie. Wakat po rezygnacji Marii Marecik zostanie
jednak uzupe³niony bez
g³osowania. Powód? Tylko
jeden kandydat ubiega³ siê
o wolny mandat.

Renowacja neogotyckiej świątyni w Porąbce Uszewskiej, której koszt całkowity
szacowany jest na blisko 700 tys.zł, zostanie zasilona kwotą 500 tys. zł. Prace obejmą
przede wszystkim elewację zewnętrzną kościoła, która pod wpływem wilgoci została
mocno zniszczona.
W Jastwi z kolei dojdzie do zagospodarowania terenów wokół Dębińskiego
Centrum Kultury. Planowana jest tam
budowa parkingu, chodników i drogi dojazdowej. Ma być także zakupione wyposażenie dla DCK takie jak profesjonalna scena, zestaw świateł, stoły konferencyjne oraz krzesła. Dofinansowanie tej inwestycji wyniesie ponad 490
tys. zł, a całkowity koszt to 800 tys. zł.
W obu przypadkach termin realizacji wyznaczony jest na rok przyszły.

Podobnej sytuacji w historii gminy jeszcze nie było. Dotychczas zawsze o funkcje publiczne ubiegało się tutaj więcej
kandydatów niż było miejsc do obsadzenia. Tym razem w wymaganym prawem
terminie zarejestrował się tylko jeden
komitet wyborczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma on prawo zgłosić
tylko jednego
kandydata. W
związku z tym
głosowanie nie
ma sensu, ponieważ jego
wynik jest przesądzony.
Z finansowego punktu widzenia to korzystna sytuacja, bo wydatki będą mniejsze o diety
Maria Marecik
członków kozrezygnowała z
misji obwodomandatu.
wych, druk
kart do glosowania, przygotowanie lokali wyborczych. Z drugiej jednaj strony niepokoić może bierność mieszkańców wobec możliwości obsadzenia wakującego
miejsca w Radzie Gminy. Samorządowcy
tłumaczą to tym, że do końca kadencji
pozostało już bardzo mało czasu i potencjalni kandydaci mogą mieć poczucie, że
to okres zbyt krótki, by wykazać się skutecznością pracy przed wyborcami.
Przypomnijmy, że z mandatu zrezygnowała niedawno Maria Marecik, która uzyskała mandat radnej w Łoniowej.
Pisemnie poinformowała, że zrzeka się
mandatu z powodów osobistych. Zdziwienia tą decyzją nie krył wójt Grzegorz
Brach. – To dla mnie zaskoczenie, bo
Maria Marecik jako nauczyciele sporo
wnosiła do pracy rady zwłaszcza przy
okazji podejmowania decyzji dotyczących
oświaty – komentował.

(p)

(p)

Kościół w Porąbce Uszewskiej.

Udane starania o pieni¹dze

PRAWIE MILION
DLA GMINY
Blisko milion z³otych otrzyma
gmina Dêbno w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pozwoli to na
renowacjê koœcio³a pw. œw.
Andrzeja Aposto³a w Por¹bce
Uszewskiej oraz na wyposa¿anie i zagospodarowanie
otoczenia Dêbiñskiego Centrum Kultury w Jastwi.
Dwa wnioski przygotowane przez samorząd
i parafię zostały poddane ocenie formalnej i
merytorycznej uzyskując pozytywną opinię.
W ślad za tym poszła decyzja o przyznaniu
dofinansowania z budżetu województwa.
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JAK ZAROBIÆ NA TURYSTYCE?
Blisko 50 tys. zł otrzymała gmina Dębno z programu Kapitał Ludzki na organizację szkoleń
dla kobiet bezrobotnych nieaktywnych zawodowo. Skorzysta z nich 20 osób.
Szkolenia pomyślane zostały jako warsztaty
przedsiębiorczości. Uczestniczące w nich kobiety
mieszkające na terenie gminy Dębno (10 bezrobotnych i 10 nieaktywnych zawodowo) uzyskają w ich
trakcie niezbędną wiedzę do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dowiedzą się jakie formalności
należy załatwić, by zarejestrować działalność i gdzie
to można zrobić. Szczególny nacisk położony będzie
na agroturystykę, która od lat rozwija się na terenie gminy mającej ku temu odpowiednie warunki. O
standardach obowiązujących w tej branży i możliwościach uatrakcyjnienia oferty mówić będą specjaliści z organizacji turystycznych.
Rekrutacja uczestników szkolenia opiera się na
obiektywnych kryteriach. Spośród zgłaszających się
osób wybierane są te, które są długotrwale bezro-

Agroturystyczny charakter narzuca się sam, bo gmina ma już pod tym
względem spore tradycje.
botne lub nieaktywne zawodowo, a pierwszeństwo mają matki samotnie wychowujące dzieci.
(P)

Nagrodzeni zg³aszaj¹ uwagi do kryteriów konkursu

So³tysi wœród najlepszych
Laureaci konkursu
podczas pracy w
Radzie Gminy
Dębno: Roman
Sacha (pierwszy z
lewej), Elżbieta
Rzepa (ostatnia z
prawej)

El¿bieta Rzepa i Roman Sacha, so³tysi reprezentuj¹cy gminê Dêbno, znaleŸli
siê wœród laureatów konkursu na najlepszego So³tysa Województwa organizowanego przez Ma³opolskie Stowarzyszenie So³tysów. Na pe³n¹ satysfakcjê z
zajêtego ex aequo trzeciego miejsca nie pozwalaj¹ jednak niejasne kryteria
oceny. – Chcia³abym wiedzieæ, co takiego w swojej wsi zrobi³ zwyciêzca
konkursu – mówi³a nam El¿bieta Rzepa, so³tys Por¹bki Uszewskiej.
Konkurs, który odbywał się już po raz
11, jest współorganizowany przez województwo małopolskie. Z budżetu województwa zwycięzca otrzymuje czek na 50
tys. zł, a pieniądze mają być przeznaczone na potrzeby wsi reprezentowanej przez
sołtysa-zwycięzcę.
W tym roku podczas uroczystości odbywającej się w Brodach w gminie Kalwaria
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Zebrzydowska nagrodę otrzymał Ryszard
Machał z sołectwa Biesiadki w gminie
Gnojnik, co nie dla wszystkich było zrozumiałe. – Nie usłyszałam uzasadniania
dla tego werdyktu. Sam laureat mówił o
wykonanych przez powiat drogach, o
chodnikach wykonanych przez gminę, ale
o tym, co on sam zrobił dla sołectwa nie
dowiedziałam się nic. Sądzę, że przesyła-
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ne do kapituły konkursu uzasadnienie
kandydatury powinno być odczytane na
forum publicznym, podczas rozstrzygnięcia konkursu – uważa Elżbieta Rzepa. W
jej opinii ma to znaczenie o tyle, że zawartą we wniosku rekomendację zawsze
można by było skonfrontować z faktami
sprawdzając na miejscu, czy opisywane
przedsięwzięcia i inicjatywy rzeczywiście
miały miejsce. W przeciwnym razie pozostaje niesmak tym bardziej, że jest o co
walczyć. Elżbieta Rzepa ma nadzieję, że
oficjalne uzasadnienie decyzji z prezen-

Kandydatury so³tysów Por¹bki Uszewskiej
i £ysej Góry do tytu³u Najlepszego So³tysa Województwa zg³osi³y zgodnie z regulaminem konkursu w³adze gminy Dêbno. Udzielaj¹c rekomendacji wskazano
inwestycje, przy realizacji których zaanga¿owani byli so³tysi, a tak¿e ich inicjatywy na rzecz kultury i promocji so³ectwa
oraz pracê na rzecz mieszkañców.
tacją dokonań sołtysa zostanie jeszcze
podane do publicznej wiadomości. Pismo z
prośbą w tej sprawie zamierza przesłać
do organizatora konkursu.
W całej Małopolsce jest ponad 2 tysiące
sołtysów. W Brodach nagrodami i wyróżnieniami uhonorowano blisko 60 z nich.
(g)
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Tomasz Gurgul uhonorowany za propagowanie idei olimpizmu

Medal dla dyrektora
Br¹zowym Medalem za zas³ugi
dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego uhonorowany zosta³
Tomasz Gurgul, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej. – To dla mnie ogromny
zaszczyt i jednoczeœnie zaskoczenie, bo historiê olimpizmu
tworz¹ olimpijczycy, a ja tylko
o tym mówiê – komentuje
nagrodzony dyrektor.
Prestiżowe wyróżnienie to dowód uznania dla bezprecedensowego zaangażowania
Tomasza Gurgula w popularyzację idei olimpizmu wśród młodzieży. Od siedmiu lat organizuje w gminie Dębno Międzypowiato-

wy Konkurs Wiedzy o Olimpiadach, w którym uczestniczą dziesiątki uczniów z całego województwa. Wśród jurorów nie brakuje nigdy polskich olimpijczyków i przedstawicieli PKOL, którzy nie tylko oceniają wiedzę uczestników, ale dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami z udziału w rywalizacji
na olimpijskich arenach.
Tomasz Gurgul, który sam nigdy wyczynowo nie uprawiał sportu, od lat jest zaangażowany w jego popularyzację. Jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i
nauczyciel w-f stara się z tego przedmiotu
uczynić okazję do krzewienia szeroko pojętej kultury fizycznej. – Nie chodzi tu tylko o
to, by serwować uczniom zestaw ćwiczeń,
ale zachęcić do zdrowego stylu życia i pokazać, że w sporcie są też wartości, którymi
warto kierować się także w codziennym
życiu – podkreśla.
Konkurs wiedzy o olimpiadach to jeden z
ważnych elementów edukacyjnego planu

Tomasza Gurgula, który daje dobre owoce.
W rywalizacji uczestniczą co roku dziesiątki
młodych ludzi wykazując się przy tym coraz
większą znajomością rzeczy. Dowiadują się
przy tym, że sport to nie tylko komercyjna
działalność, ale także dziedzina, w której
znaczenie mają przyjaźń i honor.
(p)

Nagrody za wiedzê

UCZNIOWIE Z OLIMPIJCZYKAMI
Nagrodami i dyplomami uhonorowano podczas obchodów 90. rocznicy powstanie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego absolwentów i
uczniów Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej, którzy zostali laureatami VII Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Olimpiadach. – Wyróżnienie było tym większe, że odbierali je z rąk słynnych olimpijczyków –
podkreśla Tomasz Gurgul, dyrektor
Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej.
Uroczystości z udziałem prezesa PKOL
Piotra Nurowskiego oraz słynnych polskich
olimpijczyków odbywały się na krakowskim

Nagrody wręczał m. in. Piotr Nurowski.

Leszek Blanik (z lewej) chętnie
pozował do zdjęć z laureatami.

rynku. Wśród specjalnie zaproszonych gości
nie zabrakło także reprezentantów Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Specjalne
nagrody i okolicznościowe dyplomy odebrali
absolwenci szkoły Jonasz Nadolnik, Piotr
Pałucki i Krzysztof Fejkiel oraz aktualny
uczeń szkoły Fabian Kural, którzy w VII
Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o
Olimpiadach wykazali się nieprzeciętną
wiedzą uzyskując tytuł laureata.
Rocznicę PKOL świętowali razem z przedstawicielami PKOL, wśród których był m.in.

prezes Piotr Nurowski oraz z medalistami
olimpijskimi takimi jak Robert Korzeniowski, Wojciech Zabłocki, Leszek Blanik, Adam
Korol, Marek Kolbowicz, Józef Zapędzki. W
trakcie uroczystości była okazja także do
rozmowy z ludźmi, którzy tworzyli historię
olimpizmu polskiego. Absolwenci i uczniowie szkoły w Porąbce Uszewskiej z niektórymi z nich mieli okazję zetknąć się odpowiadając na pytania testowe przygotowane
na konkurs poświęcony idei olimpizmu.
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S¹d wyjaœni³ mieszkañcom

Mieszkañcy wycofali skargê
Grupa mieszkańców Dębna wycofała skierowaną do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego skargę na
bezczynność Wójta Gminy Dębno w
związku z odmową wykonania przez
gminę przyłączy do sieci kanalizacyjnej dla kilku indywidualnych gospodarstw. To efekt orzeczenia sądu,
który w analogicznym przypadku
uznał, że to obowiązek mieszkańców,
a nie gminy.
Grupa mieszkańców Dębna i Porąbki
Uszewskiej domagała się od wójta, by na
koszt gminy wykonał przyłącza do kanalizacji dla ich gospodarstw. Odmowa z uza-

sadnieniem, że to nie jest zadanie gminy
nie trafiła mieszkańcom do przekonania.
Swoich racji postanowili dochodzić w sądzie kierując skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego na bezczynność
wójta. Sąd skargi jednak nie rozpatrzy,
bo jeszcze przed wyznaczeniem terminu
rozprawy mieszkańcy skargę wycofali.
Wójt gminy Dębno Grzegorz Brach
przypuszcza, że nie bez znaczenia dla
takiej decyzji było rozstrzygnięcie sądu
w podobnej sprawie, które zapadło już
po tym, jak kilku mieszkańców Dębna i
Porąbki Uszewskiej zdecydowało się
wstąpić na drogę sądową. Mieszkankę
gminy Dębno zarzucającą wójtowi, że

nie chcąc wykonać przyłącza do kanalizacji nie dokończył inwestycji sąd pouczył, że obowiązek ten spoczywa na
niej samej. W związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia, by wzywać wójta do
ukończenia inwestycji, która faktycznie została sfinalizowana.
Komentując decyzję o wycofaniu skargi przez mieszkańców wójt Brach wskazuje na ważną, edukacyjną rolę sądu. –
Mam nadzieję, że wyrok w tej sprawie
przyczyni się do podniesienia poziomu
wiedzy dotyczącej kompetencji samorządu i pozwoli uniknąć podobnych nieporozumień w przyszłości – zaznacza.
(g)

W³aœcicielom przybywa lub ubywa gruntów, chocia¿ niczego nie kupowali ani nie sprzedawali

Nowa ewidencja i nowe podatki
Podatki lokalne w gminie
Dêbno w nowym wymiarze
mog¹ byæ efektem przeprowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Brzesku aktualizacji ewidencji gruntów i
budynków. Zastosowanie
dok³adniejszej metody obliczeniowej spowodowa³o, ¿e
w³aœcicielom nieruchomoœci
„przyby³o” lub „uby³o”
gruntów w granicach od 1 do
5 arów. Ci, którzy maj¹
wiêcej musz¹ siê liczyæ z
nakazami p³atniczymi na
wy¿sz¹ kwotê. Cieszyæ siê
mog¹ ci, którym ziemi „uby³o”, bo oni zap³ac¹ mniej.
Wprowadzanie w życie tak zwanego
zmodernizowanego operatu ewidencji
gruntów Powiat Brzeski rozpoczął od
gminy Dębno. Potem faktyczna wielkość
gruntów obliczona zostanie na nowo także dla innych gmin. Na podstawie zaktualizowanych danych gminy przygotują z
kolei zaktualizowane nakazy płatnicze
podatku od nieruchomości i podatku rolnego.
Pierwsze doświadczenia z zastosowaniem
zmodernizowanej przez starostwo ewidencji są takie, że właścicielom „przybywa” lub
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Kierownik Maria Bączek przygotowuje nowe nakazy płatnicze.
„ubywa” gruntów. – Do tej pory naliczyliśmy podatki dla pierwszych trzydziestu gospodarstw i w większości okazywało się, że
według nowej ewidencji ich powierzchnia
jest zmieniona – mówi Maria Bączek, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Dębno.
Mimo że stawka podatkowa uchwalona przez Radę Gminy pozostaje niezmie-
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niona, to z uwagi na zmiany powierzchni
gruntów, trzeba będzie zapłacić podatki
w innej niż dotąd wysokości. W pierwszych
wydanych decyzjach podatek od nieruchomości za 5 miesięcy 2009 roku zwiększy
się o około 40-80 zł, natomiast podatek
rolny zmniejszy się o około 5-10 zł.
Gmina Dębno nie chcąc obciążać mieszkańców zbyt dużymi kosztami wynikającymi ze zmiany nie skorzysta z możliwości naliczenia wymiaru podatku na podstawie zaktualizowanej ewidencji gruntów nawet do pięciu lat wstecz. – Niektóre samorządy w Polsce uznały, że skoro
jest to tylko aktualizacja ewidencji gruntów i budynków to istnieją przesłanki
naliczania podatku wstecz do 5 lat. Naszym zdaniem zmiany w ewidencji gruntów nie są spowodowane zaniechaniem
podatników stąd nie naliczamy podatku
wstecz. Zdajemy sobie też sprawę, że dla
wielu byłyby to bardzo dotkliwe obciążenia i nie będziemy tego robić – mówi Marian Kurek, Sekretarz Gminy. Takie ulgowe traktowanie nie dotyczy jednak przypadków, w których właściciele budynków
zgłaszając je do opodatkowania nie ujawnili faktycznej ich powierzchni. W takiej
sytuacji podatek będzie naliczony według
nowych danych za 5 lat wstecz.
Przypomnijmy, że zamieszania ze
zmianą ewidencji gruntów by nie było,
gdyby do tej pory właściciele gospodarstw
precyzyjnie podawali wielkość posiadanych nieruchomości i gruntów rolnych.
Dotychczas naliczany wymiar podatku
oparty był na wielkościach deklarowanych
przez właścicieli gospodarstw.
(p)
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Kolejna kwesta na cmentarzu w Dêbnie

Nagrobek
po renowacji

PE£NE PUSZKI
Ponad cztery tysi¹ce z³otych
zebrano podczas tegorocznej
kwesty na cmentarzu w Dêbnie. To nieco mniej ni¿ w
poprzednim roku, ale organizatorzy mimo to uwa¿aj¹, ¿e
to sukces. – W tamtym roku
by³ korzystniejszy uk³ad dni
œwi¹tecznych, dziêki czemu
odwiedzaj¹cych by³o wiêcej –
t³umaczy Marian Kurek, cz³onek Stowarzyszenia Przyjació³ Zamku w Dêbnie, które
jest inicjatorem kwesty.
Kolejna, piąta zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków odbywała się przez dwa dni. Kwestowanie rozpoczęto w sobotę 31 października i kontynuowano w niedzielę 1 listopada. W
pierwszy dzień odwiedzających groby było
mniej i puszki kwestujących zapełniały
się głównie w niedzielę. W ubiegłym roku
układ dni był dla zbierających korzystniej-

szy. 1 listopada wypadał w sobotę, a Dzień
Zaduszny w niedzielę, dzięki czemu odwiedzających groby było równie dużo
przez dwa dni.
W tym roku do składania datków zachęcali m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy
w Dębnie (sekretarz gminy Marian Kurek), kustosz zamku w Dębnie Krystyna
Gurgul, wieloletni kierownik zamku w
Dębnie Lidia Luchter – Krupińska, dyrektor DCK Andrzej Potępa, radny Wiesław
Pach, były sołtys Dębna Marian Migdał.
Robili to na tyle skutecznie, że w puszkach uzbierało się ponad 4 tys. zł. Kwota
ta w całości będzie przeznaczona na odnowienie zabytkowych nagrobków. Dotychczas hojność odwiedzających groby na
cmentarzu w Dębnie pozwoliła wesprzeć
renowację Piety i obelisku Jurgowskiego
oraz częściowo kaplicy Jastrzębskich.
Kwesta zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie stała się w ciągu kilku lat stałym elementem
dnia Wszystkich Świętych w Dębnie. Datki
ofiaruje z roku na rok coraz większa liczba ludzi. – Często słyszymy od nich przy
okazji wyrazy poparcia dla akcji, a niektórzy zachęcają do jej kontynuowania – podsumowuje Marian Kurek.

Pomnik nagrobny Wojciecha Jurgowskiego znajduj¹cy siê na cmentarzu
w Dêbnie zosta³ odrestaurowany.
Renowacja najstarszego na dêbiñskiej nekropolii licz¹cego 150 lat
pomnika kosztowa³a 13 tys. z³.
Samorządowe władze Dębna wespół
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zamku
w Dębnie przed kilkoma laty rozpoczęły
akcję odnawiania zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Dębnie. Do tej
pory odnowiono już dwa nagrobki, a pracami konserwatorskimi objęto także
kaplicę cmentarną Jastrzębskich.

(pg)

Nowe kody dla dzia³alnoœci
gospodarczej
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD),
od 1 stycznia 2008 r. istnieje obowi¹zek klasyfikowania dzia³alnoœci gospodarczej wed³ug kodów PKD 2007 oraz okreœlania przedmiotu dzia³alnoœci wy³¹cznie na poziomie podklasy
(numer piêcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu).
Wójt Gminy Dêbno, informuje przedsiêbiorców z terenu Gminy, i¿ do dnia 31 grudnia 2009r. nale¿y dokonaæ zmian we
wpisach do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej.
Zmian dokonuje siê bezp³atnie.
Nie dokonanie tych czynnoœci do 31.12.2009r. mo¿e spowodowaæ utrudnienia i problemy z prowadzeniem dalszej dzia³alnoœci gospodarczej (traci wa¿noœæ PKD 2004)

Pomnik nagrobny Wojciecha Jurgowskiego, który był urzędnikiem dworskim, to kolejne efekty starań samorządu i stowarzyszenia. Inicjatywę wspomógł także budżet powiatu brzeskiego,
z którego wyasygnowano na ten cel 7,5
tys. zł. Renowacji dokonano z zachowaniem wszelkich wymagań konserwatorskich. Odnowiono nie tylko samą bryłę
pomnika, ale też znajdującą się na nim
inskrypcję.
(g)
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Palenie gumy i dyskoteka
T³umy mieszkañców pojawi³y
siê na zorganizowanym 4
paŸdziernika przez LKS
„K³os” £ysa Góra i Zespó³
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych pikniku rekreacyjnym w £ysej Górze. Magnesem dla publicznoœci okaza³ siê pokaz nowoczeœnie
zmodyfikowanych samochodów grupy „Tuning Team
Tarnów”.
W 32-osobowej ekipie byli kierowcy z
Bochni, Nowego Sącza i Tarnowa, którzy
pokazywali manewry raczej na co dzień
nieoglądane. Wrażenie robiło zwłaszcza
„palenie gumy” w wykonaniu kierowcy z
Nowego Sącza, który nie miał litości dla
swojego żółtego fiata seicento robiącego
znacznie więcej hałasu niż można by sądzić.
Tarnowska grupa na tym bynajmniej
nie poprzestała. O nieprzeciętnych umiejętnościach kierowców można było się
przekonać oglądając tzw. kręciołka. Było

nie tylko głośno, ale także widowiskowo.
Gęsty dym wydobywający się z rur wydechowych i zapach spalonego paliwa dodatkowo uatrakcyjniały pokaz. Publiczność
była przy tym bardzo zdyscyplinowana,
dzięki czemu można było zachować maksymalne bezpieczeństwo. - Podczas całego pikniku panowała bardzo dobra atmosfera , a postawę publiczności podczas pokazów samochodowych można określić
jako wzorową. Wszystko to świadczy o
tym, że w Łysej Górze jest miejsce na tego
rodzaju plenerowe imprezy. - podkreślają
zgodnie organizatorzy pikniku Jakub
Bujak i Piotr Matura, którzy podczas pikniku wcielili się w rolę spikerów.
Organizatorzy pomyśleli także o publiczności. Chętni mogli wziąć udział w
zawodach złożonych z różnych konkurencji. Zmagać mogli się zarówno mężczyźni
jak i kobiety rywalizując w takich dyscyplinach jak rzut oponą na odległość, wymiana koła zapasowego na czas, przeciąganie samochodu na czas, rzut piłką do
kosza… W konkurencji wymiany koła
zapasowego na czas odnotowano bodaj
największą niespodziankę. Najlepszy okazał się duet męsko-żeński, który pokonał
m.in. strażaków z jednostki OSP w Łysej
Górze.
Sporym zainteresowaniem cieszył się
także występ akrobatyczny dwóch
uczniów szkoły średniej w Łysej Górze.
Niektórzy pokusili się także o wsady do
kosza. W finale imprezy zaproponowano
dyskotekę plenerową, która potrwała do
g. 22. - Cieszymy się, że impreza przypadła do gustu mieszkańcom i dziękujemy
za pomoc w organizacji uczniom i nauczycielom z ZSTiO w Łysej Górze, piłkarzom „Kłosa”, a także miejscowym strażakom. – dodają Jakub Bujak i Piotr Matura.
(k)
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Wymiana koła zapasowego na czas.
W akcji zwycięski duet żeńsko –
męski.

Jakub Bujak i Piotr Matura wręczają
uczestnikom konkurencji pamiątkowe
nagrody.

PROBLEMY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna upomina samorz¹d

CENTRUM DO PODZIA£U
Najprawdopodobniej ju¿
niebawem dojdzie do wydzielenia z Dêbiñskiego Centrum
Kultury gminnej biblioteki
publicznej. Do takiego rozwi¹zania zobowi¹zuj¹ samorz¹d przepisy wy¿szego
rzêdu.
Na konieczność respektowania rozwiązań
ustawowych zwróciła uwagę samorządowi
gminy Maria Cibicka, p.o. zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a także Maria Marek, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. W oficjalnych pismach skierowanych do wójta podkreślano, że konieczność takiego rozdziału
wynika z obowiązującej już ustawy. Niezastosowanie się do jej wymagań może mieć dla
gminy poważne konsekwencje finansowe.
Biblioteka gminna może stracić prawo do dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego na zakup nowości książkowych
i ograniczyć sobie dostęp do pieniędzy na
modernizację i remonty bibliotek.

zajmowany dawniej przez urząd gminy
przeznaczyć na nową siedzibę biblioteki. W ślad za tym pójdą rozwiązania for-

(…) Biblioteka Narodowa zwróci³a Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie uwagê na fakt, i¿ w województwie ma³opolskim istniej¹ powa¿ne w¹tpliwoœci, czy obecne uregulowania dotycz¹ce funkcjonowania bibliotek w oœrodkach
kultury (…) s¹ wystarczaj¹ce do traktowania tych bibliotek jako odbiorców dotacji ministerialnych w ramach programów przeznaczonych dla bibliotek (…).
(…) z informacji przekazanych przez Bibliotekê Narodow¹ wynika, i¿ prawdopodobnie taka interpretacja zapisów (..) ustawy w latach przysz³ych mo¿e skutkowaæ odst¹pieniem od uznawania przez Ministerstwo KiDN bibliotek funkcjonuj¹cych w oœrodkach kultury jako instytucji uprawnionych do ubiegania siê o œrodki
z programów operacyjnych Ministerstwa oraz z innych programów skierowanych
do bibliotek publicznych w Polsce (…).
Z pisma p.o zastêpcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
Marii Cibickiej do Wójta Gminy Dêbno Grzegorza Bracha
Samorząd gminy nie chcąc narażać
się na takie konsekwencje przygotowuje się do zmiany. W związku z tym pojawił się pomysł, by budynek w Dębnie

malno-prawne w postaci podjęcia
uchwały o wydzieleniu biblioteki ze
struktur DCK.
(gp)

Pomys³ na wykorzystanie budynku szko³y w £ysej Górze

Publiczna propozycja starosty
Utworzenie młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Łysej Górze proponuje starosta brzeski Ryszard
Ożóg. To jednocześnie kolejny pomysł na wykorzystanie budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, który ze względu na
brak chętnych najprawdopodobniej
zmierza ku likwidacji.
Przedstawiona podczas sesji Rady Gminy Dębno propozycja starosty Ożóga to
efekt jego wizyty w Puławach, gdzie miał
okazję oglądać tego typu ośrodek. Wrażenie odniósł na tyle dobre, że zarekomendował takie rozwiązanie radnym gminy Dębno. – To placówka dla młodzieży
mającej problemy w nauce i problemy wychowawcze, ale nie jest to ani zakład poStarosta
Ryszard Ożóg
przedstawił
kolejny pomysł
na wykorzystanie szkolnych
obiektów.

prawczy ani pogotowie opiekuńcze. Trafiają tam między
innymi dzieci, których rodzice
wyjechali zagranicę i nie ma
się nimi kto zając. W ośrodku
znajdują fachową opiekę i pomoc – tłumaczył.
Zaletą obiektu w Łysej Górze jest posiadanie internatu,
który dla tego typu ośrodka to
konieczność. Trafiałyby do
niego dzieci z całego województwa, ponieważ jak dotąd
nie ma tego typu placówki w
naszym województwie. Z
utrzymaniem obiektu nie byłoby w takiej sytuacji problemu. Dotacja przeznaczana na
takie placówki jest wyższa niż
Czy budynek ZSTiO znajdzie nowego użytkownika?
w zwykłej szkole.
Inicjatywa została już
przedstawiona nauczycielom z ZSTiO, cześnie powołując się na własne pedagoktórzy do tej koncepcji podeszli życzliwie. giczne doświadczenia zapewniał, że dzieStarosta Ożóg liczy, że także samorzą- ci kwalifikujące się do nauki w ośrodku
dowcy gminy Dębno potraktują pomysł po- socjoterapii są w każdej tak zwanej nordobnie. – Przed podjęciem jakichkolwiek malnej szkole. Dziś uczą się w nich, bo nie
decyzji chciałem osobiście przedstawić ten ma dla nich innego miejsca, ale na dłużpomysł wam, żeby uniknąć plotek i roz- szym dystansie tracą na tym z powodu
powszechniania niesprawdzonych infor- braku profesjonalnej opieki i pomocy.
(pg)
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Hurtowe sadzenie drzew

Zielony œlad na ziemi

Gminny konkurs plastyczny

Pozdrowienia
z widokówki
Dwadzieścia siedem prac rywalizowało w jedenastej edycji konkursu „Widokówka z pozdrowieniami
z mojej miejscowości” organizowanego przez Szkołę Podstawową w
Łoniowej oraz Dębińskie Centrum
Kultury. Siedem z nich zasłużyło na
nagrody i wyróżnienia.
W konkursie wzięli udział uczniowie
reprezentujący szkoły w Biadolinach
Szlacheckich, Łysej Górze, Łoniowej ,
Niedźwiedzy, Porąbce Uszewskiej, Sufczynie i Woli Dębińskiej. Zgodnie z regulaminem konkursu ich zadaniem było
przygotowanie takich prace, które
przedstawiały obiekty i krajobrazy charakterystyczne dla danej miejscowości.
Obowiązkowym elementem były także
pozdrowienia mające zachęcić do odwiedzenia tych stron.
Efekty były na tyle dobre, że komisja
oceniająca pracująca pod kierunkiem
Stanisławy Kumorek z Pałacu Młodzieży w Tarnowie mogła wskazać kilku laureatów. W kategorii klas I – III najwyżej oceniono prace Dominiki Drużkowskiej z Łoniowej (opiekun Małgorzata
Adamczyk), Angeliki Kubery z Woli Dębińskiej ( opiekun Lucyna Mucha) , Marcina Gali z Sufczyna ( opiekun Mariola
Przeklasa), a wyróżnienie przyznano
Klaudii Sołtys z Woli Dębińskiej .
Wśród uczestników klas IV – VI przyznano nagrody Justynie Gliździńskiej z
Niedźwiedzy (opiekun Anna Mikosz),
Angelice Migdzie z Woli Dębińskiej (opiekun Zuzanna Jarek) oraz Aleksandrze
Pabian z Porąbki Uszewskiej (opiekun
Aneta Kania). Komisja przyznała również dwa wyróżnienia: Bartłomiejowi
Kłuskowi z Biadolin Szlacheckich ( opiekun Barbara Jeleń) oraz Paulinie Wójcik z Łysej Góry ( op. Magdalena Sowa)
(d)
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Ponad 360 sadzonek ró¿nych pach internetowych za ofiarowane pieniądze. W sumie w akcję zaangażowało się 42
gatunków drzew posadzi³o
uczniów nie licząc rodziców i absolwentów,
którzy także włączyli się w wielkie sadzekilkudziesiêciu uczniów Zenie drzew. Efekt był taki, że w połowie paźspo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej dziernika wokół szkoły posadzono 362 drzew pobli¿u budynku szko³y. To wa. Są wśród nich świerki, jodły, topole czarefekt spontanicznej akcji
Skala zaanga¿owania uczniów w zro„Zostaw po sobie œlad – ale
dzon¹ spontanicznie inicjatywê okaza³a
nie na ³awce”.
siê tak du¿a, ¿e dla czêœci mediów by³a
Pomysł zrodził się przypadkowo, a inspiracją okazały się wrześniowe upały. - Pół
żartem, pół serio powiedziałem uczniom
narzekającym na promienie słoneczne w jednej z klas, że trzeba posadzić drzewa przed
oknami to wtedy będzie cień - wspomina
Piotr Marecik, nauczyciel historii w ZS w
Woli Dębińskiej.
Nie przypuszczał, że propozycja zostanie
potraktowana poważnie. Tymczasem niewinny żart stał się początkiem akcji „Zostaw po sobie ślad – ale nie na ławce”. Już
pierwszego dnia uczniowie wraz z rodzicami przywieźli ze swojego lasu 60 sadzonek.
W kolejnych dniach uczniów z sadzonkami
przybywało. Niektórzy przynosili je ze swoich ogrodów, część sadzonek kupiono w skle-

wrêcz niewiarygodna. Piotr Marecik indagowany na tê okolicznoœæ zaprasza³ na
miejsce i na wszelki wypadek wykona³
kilka zdjêæ. Na razie drzewa wygl¹daj¹
jeszcze niezbyt efektownie, ale za kilka
lat wokó³ szko³y powinno byæ bardzo,
bardzo zielono.
ne, dęby zwyczajne, dęby czerwone, klony,
brzozy, osiki, sumaki, tuje, orzechy, sekwoje, leszczyna.
Przedsięwzięcie okazało się na tyle interesujące, że jego uczestnicy planują ciąg dalszy. Wiosną przymierzają się do urządzenia
ogrodu kwiatowego z alejkami i ławkami.
(m)

Darmowe badania w szpitalu

WYGRAJ Z RAKIEM
Bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi oraz stanów przedczerniakowych i czerniaka skóry
oferuje mieszkańcom gminy Dębno tarnowski Szpital Wojewódzki
im. św. Łukasza. Z programu można skorzystać do 30 listopada bieżącego roku lub do wyczerpania limitu badań przyznanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Badania w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi skierowane są do
kobiet w wieku 40-50 lat, które ostatnie badania mammograficzne wykonywały w 2007 roku lub wcześniej. Wczesne wykrywania stanów przedczerniakowych i czerniaka skóry to oferta dla
osób powyżej 20 roku życia z widocznymi zmianami na skórze, które nie leczą
się onkologicznie
W sprawie rejestracji lub bardziej szczegółowych informacji można kontaktować
się dzwoniąc na numer 014 631 5859
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Lepiej postawić na profilaktykę niż
na interwencję chirurgiczną.

EDUKACJA

P³achta na byki ortograficzne
Piętnastu uczniów klasy pierwszej
Zespołu Szkół w Sufczynie złożyło w
tym roku ślubowanie. Uroczystość połączono z obchodami Dnia Edukacji
Narodowej.
Najmłodsi uczniowie stali się pełnoprawnymi uczniami po tradycyjnym pasowaniu.
Wcześniej musieli się wykazać umiejętnością dowodzącymi, że na uczniowską godność zasługują.
Potem była okazja, by za pracę podziękować nauczycielom. W tym roku uczniowie
zaproponowali niekonwencjonalną formułę.
W przygotowanym koncercie życzeń były
piosenki, dowcipne życzenia oraz upominki
adekwatne do specjalizacji nauczycielskich
takie jak pluszowy kwiat z uśmiechem i zestaw plastrów opatrunkowych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego na wszelkie
guzy, poobijane czoła i kolana najmłodszych,
czerwona płachta do odstraszania „byków”
ortograficznych (dla nauczycieli języka polskiego), mini łopatka i grabki oraz piosenka
„Ogórek” dla nauczyciela przyrody, odpu-

stowy wiatraczek do ochłodzenia emocji i
ukojenia nerwów od rozwiązywania ciągłych
uczniowskich problemów dla pani pedagog…
Nagrody dyrektora szkoły za wzorową
pracę dydaktyczno – wychowawczą odebrali: Urszula Sworst, Beata Rapacz i Jacek
Sacha oraz pracownikowi obsługi Krystyna

Stawara. Statuetkę „Przyjaciel Zespołu
Szkół w Sufczynie” wręczono Wiesławowi
Kubikowi za „bezinteresowne wspieranie
wielu przedsięwzięć i działań szkoły, za rozumienie potrzeb szkoły, za każdy gest, za
dobroć serca i okazywaną pomoc”.
(n)

Zdrowe recytacje
Kolejną odsłonę długofalowej akcji „Zdrowy rodzic, zdrowy uczeń” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „MEMORIA et BONUM” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Sufczynie. Tym razem tematem głównym były owoce i warzywa.
Uczniowie opowiadali o nich nieco inaczej niż to się zazwyczaj odbywa. „Chcesz być piękny i młody jedz czarne
jagody, chcesz mieć krzepę to jedz rzepę, a jak jabłuszek
i gruszek zasmakujesz zaraz lepiej się poczujesz” – rymowankami sypali jak z rękami. A gdyby komuś było mało,
to mieli jeszcze jabłka, którymi obdarowywali. Każdy szybko mógł się przekonać, że warto po nie sięgać. „Zdrowej”
prezentacji w jesiennej konwencji przyglądali się nie tylko rówieśnicy, ale także rodzice i dziadkowie.
(s)

Pasowani o³ówkiem
Ośmiu pierwszoklasistów zostało pełnoprawnymi
uczniami Szkoły Podstawowej w Łoniowej. Ślubowanie złożyli podczas uroczystości z okazji dnia Patrona szkoły noszącej imię Jana Pawła II.
Do pasowania tradycyjnym, dużym ołówkiem doszło po
mszy świętej, która rozpoczęła uroczystość. Pierwszoklasiści zaprezentowali jeszcze przygotowany na tę okoliczność program artystyczny, a zaraz potem przystąpili do ślubowania. Aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły Aniela
Pabijan przyjmując do grona uczniów Daniela Drużkowskiego, Konrada i Huberta Jedlińskich, Izabelę Kądziołkę,
Kingę Krupińską, Kamila Mrożka, Marię Oleksiak, Klaudię Wąs.
(s)
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Dzieñ Edukacji Narodowej z finansow¹ premi¹

Nauczyciele z nagrodami
Dwoje dyrektorów i cztery nauczycielki ze szkół w gminie Dębno uhonorowano nagrodą wójta. Doceniono w
ten sposób ich ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój szkół i poprawę
jakości kształcenia – komentuje Grzegorz Brach, wójt gminy Dębno.
Spośród dyrektorów nagrodę otrzymali:
Aniela Pabijan z SP w Łoniowej i Tomasz
Gurgul z Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Oboje udowodnili, że poza administrowaniem szkołami potrafią także zadbać o
ich rozwój. Świadczą o tym nie tylko prze-

prowadzone w szkołach remonty, ale także
inicjatywy wykraczające daleko poza obowiązki wynikające z umowy o pracę. Przykładowo w ZS w Porąbce Uszewskiej stała
się areną międzypowiatowego Konkursu
Wiedzy o Olimpiadach, a uczący się w niej
uczniowie zyskali nowe, dobrze wyposażone pracownie.
Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli
się natomiast: Anna Szczęśniak z Zespołu
Szkół w Woli Dębińskiej ucząca języka polskiego i Lucyna Mucha (z tej samej szkoły),
nauczyciel kształcenia zintegrowanego, Iza-

bela Macheta-Kornaś z ZS w Porąbce Uszewskiej ucząca języka polskiego i historii oraz
Maria Ochwat z SP w Niedźwiedzy, nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
Wszyscy wyróżnieni pedagodzy zasłużyli
na to swoim zaangażowaniem w pracę nie
ograniczającym się do prowadzenia zajęć lekcyjnych. – Prowadzą koła zainteresowań i
przygotowują uczniów do konkursów przedmiotowych mając w wielu wypadkach laureatów i finalistów – podkreśla wójt Grzegorz
Brach.
(g)

Coraz lepsze efekty zbiórki odpadów

Zwyciêstwo £oniowej
Publiczna Szko³a Podstawowa
w £oniowej zwyciê¿y³a
gminn¹ rywalizacjê, w której
pod uwagê bierze siê efekty
zbiórki odpadów wtórnych.
Warto siê by³o trudziæ, bo
samorz¹d co roku nagradza
najlepszych nagrod¹ finansow¹ pozwalaj¹c¹ znacznie
zmniejszyæ koszty wycieczek
szkolnych.
Rywalizacja pomiędzy szkołami prowadzona jest już od kilku lat. – To forma zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska i zachęta do takich zachowań, które
pozwalają chronić nasze zasoby naturalne –
mówi Antoni Brachucy, zastępca wójta
Gminy Dębno. Co roku szkoły przystępują
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do współzawodnictwa, którego reguły są
proste. Trzeba zbierać surowce wtórne takie jak plastik, szkło, zużyte baterie czy
papier, oddawać je Zakładowi Usług Komunalnych, który na podstawie informacji o liczbie dzieci w poszczególnych szkołach oblicza średnią przypadającą na jednego ucznia.
Wygrywa ta szkoła, która w przeliczeniu na
jednego ucznia zebrała najwięcej.
W podsumowanym właśnie ekologicznym
współzawodnictwie w ubiegłym roku szkolnym wzięły udział szkoły w Łoniowej, Niedźwiedzy, Porąbce Uszewskiej, Woli Dębińskiej, Dębnie, Jaworsku, Biadolinach Szlacheckich oraz przedszkole w Woli Dębińskiej.
W sumie zebrały one prawie 10812,5 kg odpadów. Najlepsza okazała się szkoła w Łoniowej, która zebrała łącznie 2334 kg. W przeliczeniu na jednego ucznia dało to ponad 44
kg. Zgodnie z zasadami konkursu zwycięska szkoła otrzyma z budżetu gminy nagrodę w wysokości tysiąca złotych.
(g)

EDUKACJA

Aktorskie popisy gimnazjalistów

„DZIADY” W SUFCZYNIE
„Dziady” Adama
Mickiewicza przygotowali uczniowie gimnazjum w Sufczynie.
Spektakl wyre¿yserowany przez Lucynê
Potêpê wystawiono
w ramach projektu
„Nie mo¿emy byæ
gorsi”.
Uczestnicy kółka kulturowoteatralnego sprawę potraktowali bardzo poważnie. Specjalnie na tę okoliczność przygotowano dekoracje i scenografię,
zadbano o muzykę i efekty
dźwiękowe, a także o kostiumy.
Na próbach szlifowano aktorską
formę na tyle skutecznie, że
premierowe przedstawienie
spotkało się z naprawdę dobrym
przyjęciem. Jak twierdzą widzowie udało się oddać mroczny
charakter dramatu Mickiewicza, w którym nastrój podporządkowany jest molarnym
prawdom ukrytym w ludowych
obyczajach.
(i)

II Miêdzypowiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”

Mamy laureatów
Trzecie miejsce i wyróżnienie otrzymały reprezentantki Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej uczestniczące w III
Międzypowiatowym Turnieju Sztuki
Recytatorskiej „Poszukiwania” odbywającym się w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na trzecie miejsce zasłużyła Sylwia
Pasek, a z wyróżnieniem wróciła Katarzyna Szlachta.
Obie uczennice występowały w kategorii
gimnazjalistów i rywalizowały ze zwycięzcami eliminacji powiatowych z okręgu tarnowskiego i dąbrowskiego. Do finału awansowały po udanym występie w Miejskim
Ośrodku Kultury w Brzesku, gdzie wcześniej zajęły równorzędne drugie miejsce.
W czasie turnieju finałowego w Dąbrowie
Tarnowskiej wyłoniono najlepszych artystów w dwóch kategoriach tematycznych
(recytacje i poezja śpiewana) i trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe,

gimnazja i młodzież ponadgimnazjalna). Sylwia Pasek
zapracowała na uznanie jurorów śpiewając „W naszym
niebie” i „Wariatka tańczy”, a Katarzyna Szlachta
znalazła się w gronie najlepszych dzięki interpretacji
piosenek:„Miłość” i „Modlitwa do dobrego Boga”.
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni książkami i pamiątkowymi dyplomami.
Organizatorami turnieju
byli: Dąbrowski Dom Kultury, Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu,
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Żabnie oraz
Miejski Ośrodek Kultury w
Brzesku.

Sylwia Pasek
zajęła III miejsce

Katarzyna Szlachta
wróciła z wyróżnieniem

(i)
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Odblaskowe stroje dzieci
Kilkudziesięciu uczniów z klas I-III
szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej
wzięło udział w kolejnej edycji konkursu na najciekawszy strój odblaskowy.
Finał odbywającej się w ramach wychowania komunikacyjnego rywalizacji odbył się późnym popołudniem po
zapadnięciu zmroku, żeby odblaskowe akcesoria można było zaprezentować w pełnej krasie.
Ciemności w trakcie rozstrzygania konkursu miały dodatkowo także ten walor, że

pozwoliły uczestnikom naocznie przekonać
się, że piesi bez odblasków są dla kierowców
niemal niewidoczni. Jury konkursu organizowanego przez Lucynę Muchę, podobnie
jak w latach poprzednich, szczególnie doceniło najbardziej oryginalne i widoczne stroje. Na I miejsce zasłużyli uczniowie klasy
III: Daniel Kos, Wojciech Hebda, Krzysztof
Bogusz, Klaudia Sołtys i Angelika Kubera.
II miejsce przyznane zostało klasie I, którą
reprezentowały: Weronika Szelowska,
Agnieszka Hebda i Katarzyna Kargol.

Przedstawicielkom klasy II czyli Patrycji
Mytnik, Aleksandrze Mytnik i Gabrieli Batko, przyznano III miejsce.
Każdy uczestnik konkursu zasłużył na
wyróżnienie i otrzymał pamiątkowy dyplom,
a poszczególne klasy w nagrodę otrzymały
gry dydaktyczne dotyczące zasad ruchu drogowego oraz uczące logicznego myślenia.
Podczas konkursu obecni byli także rodzice, którzy wspólnie ze swoimi pociechami przygotowywali stroje.
(w)

Œladami naszego patrona

Kolacja w Pa³acu Prezydenckim
Z Mari¹ Kaczyñsk¹, ¿on¹ prezydenta RP,
spotkali siê uczestnicy dwudniowej wycieczki do Warszawy zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Szkó³ Imienia Ks.
Pra³ata P³k. T. D³ubacza „MEMORIA et
BONUM” w ramach projektu „Wêdrujemy
œladami naszego patrona”. W programie
obok Pa³acu Prezydenckiego znalaz³ siê
tak¿e Belweder.
Śladami ks. Tadeusza Dłubacza ruszyła
grupa licząca ponad 130 osób, w której znaleźli się uczniowie szkół w Birczy, Moszczenicy i Sufczynie. Towarzyszyła im także
Jadwiga Grądalska, siostra księdza Dłubacza .
W katedrze Polowej Wojska Polskiego w
rolę przewodnika wcielił się następca księdza Dłubacza Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. płk Sławomir Żarski. Opowiadał m.in. o podjętym przez patrona Zespołu Szkół w Sufczynie remoncie prezbiterium katedry. Zaprowadził gości do kruchty
katedry, gdzie umieszczono tablicę poświeconą księdzu Dłubaczowi.

Potem był czas na Belweder, który
robił wrażenie nie tylko architekturą i
wystrojem wnętrz, ale i swoją historią.

Wyprawa œladami patrona by³a mo¿liwa
dziêki pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, które przygotowany przez Stowarzyszenie „Memoria et Bonum” projekt nie tylko zaakceptowa³o, ale tak¿e
dofinansowa³o. Wsparcia udzieli³o tak¿e
Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego Kancelaria Prezydenta

W Łazienkach Królewskich można było
przekonać się, że pomysły architektoniczne sprzed lat to było naprawdę coś.
W Pałacu Prezydenckim na szkolnych
gości czekała prezydentowa Maria Kaczyńska. Spotkanie odbywające się ze
zgodnie obowiązującym ceremoniałem
nie było pozbawione możliwości rozmowy z małżonką Prezydenta RP. Była też
okazja do wspólnych zdjęć. Goście zajrzeli też do prezydenckiej kaplicy i
uczestniczyli w mszy świętej odprawionej przez ks. Romana Indrzejczyka, kapelana prezydenta. Potem był czas na
zwiedzanie pałacu, a spotkanie zakończyła kolacja w oranżerii.
Kolejny dzień był nie mniej obfity w
atrakcje. W planie znalazło się zwiedzanie Muzeum X Pawilonu Cytadeli, przejażdżka metrem i wizyta w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego,
który obsługiwał wizyty Jana Pawła II
i Benedykta XVI podczas ich pielgrzymek do Polski. Była okazja, by obejrzeć
samoloty: W-3 „Sokół”, JAK – 40, TU 154 M.
Nocleg też był nietypowy. Uczniów z
Sufczyna pod dach przyjęło Centrum
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej z
Mińska Mazowieckiego.
(sz)
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BEZPIECZEÑSTWO

Policja radzi jak
unikn¹æ problemów

UWAGA,
W£AMANIA!
Szybko zapadaj¹cy zmrok i czêste opady deszczu to dla z³odziei bardzo dobre warunki dla dokonywania w³amañ
do domów i mieszkañ. – B¹dŸmy szczególnie ostro¿ni! – apeluj¹ policjanci.
Włamywacze stosują te same metody od
lat. Wykorzystując nieobecność domowników
wyważają okna lub drzwi balkonowe kradnąc pieniądze i niekiedy bardzo cenne przedmioty. Łupem przestępców oprócz pieniędzy
pada biżuteria, sprzęt RTV i komputerowy,
aparaty fotograficzne. Policjanci samodzielnie nie zawsze są w stanie zapobiec tym przestępstwom. Plany złodziejom mogą pokrzyżować przede wszystkim właściciele domów i
mieszkań zachowujący wszelkie środki
ostrożności– mówi sierż. Ewelina Buda, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Brzesku. Bardzo dobre efekty daje współpraca pomiędzy sąsiadami. Warto umówić się
na wzajemne pilnowanie swoich domów i
mieszkań w razie nieobecności. Czujność powinna wzmóc obecność w okolicy obcych osób
zachowując się w podejrzany sposób. Uwagę
powinni zwracać ludzie np. obserwujący bloki lub posesje, a także obce samochody pojawiające się w okolicy nader często.
Wychodząc z mieszkania lub domu warto
zostawiać zapalone światło, a podczas nieobecności nie od rzeczy byłoby poprosić sąsiada, by opróżniał systematycznie naszą
skrzynkę na listy.
Odstraszająco na złodziei podziała także
prosty system alarmowy, dobrze zabezpieczone okna i drzwi. Na wszelki wypadek lepiej będzie nie przechowywać w domu większej sumy pieniędzy i kosztowności . Sprzęt
radiowo – telewizyjny i komputerowy można oznakować w niewidoczny sposób, co pozwoli w ustaleniu właściciela w przypadku
odzyskania przedmiotu przez policję. (f)

Dwie osoby ranne, kierowca ucieka

PIJANA JAZDA
Pijany 43-letni kierowca spowodowa³
17 paŸdziernika wypadek w Woli Dêbiñskiej, w którym ranne zosta³o dziecko i doros³y mê¿czyzna. Po badaniu
alkomatem okaza³o siê, ¿e mia³ 1,5
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Do wypadku doszło około g. 20.05 na krajowej „czwórce”. Kierujący fordem escortem
mężczyzna nie udzielił pierwszeństwa przejazdy jadącemu z przeciwka samochodowi
marki ford sierra. W efekcie doszło do zderzenia czołowego. Wskutek uderzenia ford

escort został odrzucony w przeciwnym kierunku i wpadł pod forda mondeo.
Wskutek wypadku obrażenia odniósł kierowca forda sierra i jadące z nim 7-letnie
dziecko. Ranni zostali odwiezieni karetką
do szpitala. Tymczasem sprawca wypadku
wykorzystując panujące zamieszanie
zniknął. Policjanci przeszukali okolicę i po
pewnym czasie odnaleźli zbiegłego z miejsca wypadku kierowcę w miejscu jego zamieszkania. Jak się okazało był nietrzeźwy. Zatrzymano mu prawo jazdy i osadzono
w policyjnym areszcie. O karze, jaką ponie(d)
sie, zadecyduje sąd.

Z³odzieje paliwa zostali zatrzymani

Skuteczny poœcig
Tankowanie do pe³na bez p³acenia rachunku urz¹dzili sobie 5 listopada na
stacji benzynowej w Dêbnie mê¿czyŸni
w wieku 20 i 21 lat kieruj¹cy samochodem ford galaxy. Do baku wlali 120
litrów i czym prêdzej odjechali, ale
„wyczyn” nie uszed³ im na sucho.
Policjanci natychmiast ruszyli za nimi w
pościg i dopadli ich w pobliskiej miejscowości.
Przeszukanie samochodu dało efekt w po-

staci dowodów na popełnienie kolejnego
przestępstwa. Okazało się, że tablice rejestracyjne samochodu, którym jechali zostały skradzione wcześniej w Krakowie. Wewnątrz auta policjanci natrafili ponadto na
sześć plastikowych kanistrów, z których
dwa wypełnione były paliwem pochodzącym
najprawdopodobniej także z kradzieży.
Obydwaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a po skierowaniu aktu oskarżenia przez
(f)
prokuraturę staną przed sądem.

ŒMIERTLENE
POTR¥CENIE
Śmierć na miejscu poniosł 57-letni mężczyzna, który jadąc motorowerem został potrącony przez forda galaxy. Do tragedii doszło około g. 22.45 26 września na krajowej
“czwórce” w Dębnie. Z policyjnych ustaleń
wynika, że motorowerzysta włączając się do
ruchu nie zachował należytej ostrożności, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu fordem i wjechał wprost pod koła samochodu. Uderzenie było tak silne, że motorower został niemalże zmiażdżony, a jadący
(j)
nim mężczyna zginął na miejscu.
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Opinie
Edyta Gurgul,
nauczyciel wychowania fizycznego
Ten kompleks boisk zdecydowanie
poprawia warunki uprawiania sportu
nie tylko w szkole, ale i w całej gminie.
Dla mnie, jako nauczyciela, ważne jest
to, że będzie możliwe prowadzenia zajęć
z dyscyplin, które do tej pory z uwagi na
skromne warunki nie można było
uprawiać. Teraz w dobrych warunkach
będzie można grać w koszykówkę czy w
siatkówkę, a nowoczesny obiekt przyciągnie zapewne więcej młodych ludzi do
sportu. A najważniejsze jest to, by
chcieli zadbać o swoją kondycję i
zdrowie. Nie bez znaczenia jest także to,
że dzieci z tej części gminy będą mogły
bezpiecznie dotrzeć na zajęcia sportowe
bez konieczności przechodzenia przez
ruchliwą drogę krajową. Dla wielu
rodziców była to na tyle poważna
przeszkoda, że nie posyłali dzieci na
zajęcia odbywające się w Woli Debińskiej.

Miko³aj Gurgul,
trener, opiekun „Orlika”
Wierzę, że „Orlik” przyciągnie młodzież
do sportu, bo to coś innego, coś, czego w
gminie jeszcze nie było. Dla klubu Orzeł
Dębno to także okazja do prowadzenia
treningów w lepszych warunkach, na
dobrym, równym boisku, co jest
szczególnie ważne w zimie. Dla nauczycieli to na pewno wyraźna poprawa
warunków pracy, a dala uczniów –
bardziej atrakcyjne lekcje.
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Dêbno ma Orlika

Z PROFESOREM
Krzysztof PowroŸnik z klasy
szóstej zdoby³ pierwsz¹
bramkê w inauguracyjnym
meczu odbywaj¹cym siê na
otwarcie kompleksu boisk w
Dêbnie wybudowanego w
ramach rz¹dowego programu
Orlik 2012. Obok przedstawicieli w³adz samorz¹dowych i
pañstwowych w uroczystoœci
wziêli udzia³ tak¿e olimpijka
Barbara Œlizowska reprezentuj¹ca Polskê przed laty w
gimnastyce sportowej oraz
prof. Zbigniew Porada, historyk polskiego olimpizmu.
Inwestycja, której całkowity koszt
sięgnął kwoty nieco ponad 1,1 mln zł, wykonana została w szybkim tempie. Od decyzji do realizacji upłynęło ledwie kilka
miesięcy. W efekcie tuż obok budynku
szkoły Podstawowej w Dębnie powstały
dwa nowoczesne boiska. Pierwsze o wymiarach 30m x 62m jest pokryte trawą syntetyczną służyć będzie do gry w piłkę
nożną. Drugie boisko szerokie na 18 me-
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trów i długie na 30 metrów wykorzystywane będzie do gry w siatkówkę i koszykówkę i zostanie wyposażone w nowoczesną nawierzchnię poliuretanową, która jest bezpieczna dla użytkowników.
Obiekty są ogrodzone, wyposażono je tak-

TEMAT NUMERU
że w oświetlenie umożliwiające korzystanie z nich także po zmroku. Do dyspozycji
użytkowników jest też budynek z szatnią
i toaletami. Wybudowano go według nieco
innego pomysłu niż zakładał to rządowy
projekt. Ministerstwo Sportu uwzględniło argumentację samorządu i zgodziło się
na odstępstwo od standardowego pomysłu.
Dzięki temu powstał trwały, murowany
budynek, który sąsiaduje ze szkołą.

Koszty

ności artystyczne i sportowe, ale także
wykazali się wiedzą na temat olimpizmu
sięgając czasów starożytnych Greków.
Obok przedstawicieli samorządowych
władz gminy, prezesów klubów sportowych, dyrektorów szkół popisom uczniów
przyglądali się także wicewojewoda Stanisław Sorys i przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego Andrzej
Sztorc. Zaproszeni goście chwalili nie tyl-

333 000,00 z³ - bud¿et pañstwa
333 000,00 z³ - bud¿et woj. ma³opolskiego
462 697,56 z³ - bud¿et Gminy Dêbno

Barbara Œlizowska

M I MEDALISTK¥
W przygotowanym specjalnie na tę okoliczność programie obfitującym w elementy sportowe uczniowie ostatecznie przekonali gości, że lokalizacja została wybrana właściwie. Pokazali nie tylko umiejęt-

ko sam obiekt, ale także jego położenie.
Boiska znajdują się względem siebie na
różnych poziomach, co daje dobry efekt
wizualny.
(g)

Rozmowa z Ma³gorzat¹ Przepiórk¹, dyrektorem ZSP w Dêbnie

Urodzona 4 lutego 1935 w Krakowie
polska gimnastyczka sportowa, medalistka olimpijska. Uprawiała gimnastykę sportową w latach 1947-1958, reprezentując krakowskie kluby Wisłę i Wawel. Dwukrotnie uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich: Helsinki 1952 i Melbourne 1956. W Melbourne zdobyła brązowy medal w ćwiczeniach z przyborem.
Po zakończeniu kariery zawodniczej trenowała polską kadrę narodową gimnastyczek w latach 19621972. Była również działaczką Polskiego Związku Gimnastycznego. W
latach 1962-2000 była sędzią międzynarodową w gimnastyce, także podczas zawodów olimpijskich (1964 i
1980). Mieszka w Krakowie.
źródło: wikipedia

Ró¿nica epok
- Jak Pani przyjê³a fakt, ¿e „Orlik” powstanie w³aœnie przy kierowanej przez Pani¹
szkole?
- Bardzo siê cieszê, bo to na pewno poszerza mo¿liwoœci spor towej edukacji w
szkole. Taka nowoczesna baza to dla
uczniów i nauczycieli znakomita okazja
do rozwijania zainteresowañ i uatrakcyjnienia ofer ty edukacyjnej.
- Do tej pory nie by³o to mo¿liwe?
- Na pewno nie w takim zakresie. Bo
có¿ my takiego mieliœmy? Jedno, trawiaste boisko do pi³ki no¿nej, które
s³u¿yæ musia³o si³¹ r zeczy tak¿e do
uprawiania innych dyscyplin spor towych, a to przecie¿ nie jest takie ³atwe.
Trudno w ogóle porównywaæ tamt¹ nawier zchniê z tym, co mamy teraz. To
ró¿nica epok.

Goœcie specjalni

- Z boiska ciesz¹ siê nie tylko uczniowie…
- Zasady s¹ takie, ¿e do godziny 16 boisko u¿ytkuje szko³a, ale po po³udniu jest
ono dostêpne dla wszystkich chêtnych z
ca³ej gminy. Zim¹ bêdzie czynne do godziny 20 o ile pozwoli na to pogoda, natomiast latem do 21 lub 22.
- Po kilku dniach mo¿na ju¿ coœ powiedzieæ o zainteresowaniu?
- Pocz¹wszy od inauguracji codziennie
ktoœ z obiektów korzysta i to bez wzglêdu na pogodê, która zaraz po otwarciu
najlepsza nie by³a.
- Sprzêt sportowy tak¿e jest do dyspozycji?
Z tym jest na razie tak sobie. Mamy tylko kilka pi³ek, ale wkrótce wyposa¿enie
powinno siê poprawiæ. W razie czego udostêpniamy te¿ sprzêt szkolny.

profesor Zbigniew Porada
Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej autor wielu książek dotyczących
olimpizmu. Znany szerokim kręgom
miłośników dziejów sportu dzięki monumentalnej historii starożytnych i
nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.
Tym razem skoncentrował się na sportach zimowych, kreśląc ich losy od St.
Moritz 1924 po Turyn 2006, przedstawiając sylwetki bohaterów i najciekawsze wydarzenia, przede wszystkim zaś
zestawiając w encyklopedycznym porządku komplety wyników. Tym samym
książka staje się nieocenionym, najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o
zimowych sportach olimpijskich. Specjalne rozdziały poświecone polskim mistrzom nart, łyżew i sanek tym bardziej
zachęcają do lektury. Książka Zbigniewa Porady należy do obowiązkowych
pozycji w domowych bibliotekach każdego znawcy i amatora sportu.
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KULTURA

91. rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci
czystości. Hołd poległym za Ojczyznę oddano w kościele parafialnym, w którym odprawiono mszę świętą i zaprezentowano okolicznościowe przedstawienie. Uczniowie szkoły w Łysej Górze recytacją i śpiewem opowiadali historię polskiej niepodległości.

£ysa Góra
Tradycyjnie święto Odzyskania Niepodległości obchodzili mieszkańcy Łysej Góry. Fatalna pogoda pokrzyżowała nieco plany organizatorom, którzy musieli zrezygnować z plenerowej części uro-

Wola Dêbiñska
W Zespole Szkół w Woli Dębińskiej w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przygotowano uroczystą akademię.
Uczniowie gimnazjum pod
opieką nauczycieli: Anny
Szczęśniak, Alicji Zych-Sachy i Elżbiety Regi zaprezentowali program słownomuzyczny związany z bohaterami walk o wolność
naszej Ojczyzny. Specjalnie
na tę okoliczność Dorota
Batko zaprojektowała scenografię.
Szkoła przystąpiła ponadto do realizowanej przez Małopolskie Centrum Edukacji
„MEC” w Krakowie akcji „Młodzież pamięta - w 91 rocznicę
odzyskania Niepodległości przez Polskę”, która miała wskazywać patriotyzm jako postawę wartą naśladowania i upowszechniać wiedzę na temat historii Polski.

Sufczyn
Uroczysty apel w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości odbył się w Zespole
Szkół w Sufczynie. W przygotowanym montażu słowno-muzycznym uczniowie przypo-
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mnieli dzieje przodków, czasy zaborów i
trudną walkę o wolną i niepodległą ojczyznę.. „Walczyli oni i ginęli w obcych armiach
z wiarą, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. Szli na wojnę wierząc, że spełnią
się ich marzenia. I oto
ten sen spełnił się.
Zmagania wojenne
trwały ponad cztery
lata i zakończyły się
klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w
Rosji, której przywódcy uznali prawo narodu polskiego do niepodległości. Dzięki
tym wydarzeniom powstało w listopadzie
1918 roku niepodległe
Państwo Polskie” –

¯ycie Gminy Dêbno, listopad - grudzieñ 2009

opowiadali. Resztę dopowiadały pieśni legionowe. Całość uświetniła wymowna dekoracja. Oglądający nagrodzili występujących
gromki brawami.
(n)

KULTURA

Myœliwska wystawa
Dziesi¹tki eksponatów i trofeów
myœliwskich mo¿na ogl¹daæ na urz¹dzonej w zamku w Dêbnie wystawie
„O rycerzach œwiêtego Huberta –
inaczej”. – Mamy nadziejê, ¿e pozwoli ona ujrzeæ ³owiectwo w przyjaznej perspektywie – zachêca³
Miros³aw £oboda, ³owczy okrêgowy.
Wspólna inicjatywa dębińskiego oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Polskiego
Związku Łowieckiego to próba szerszej prezentacji łowiectwa, które w Polsce ma wielowiekową

tradycję. Wystawa pochodząca ze zbiorów Wiesława Szury z Ciężkowic wychodzi poza stereotyp
myśliwego obecny w społecznej świadomości. Ukazuje także zwyczaje, wierzenia i przesądy związane z myślistwem i pozwala spojrzeć na łowiectwo
także z przymrużeniem oka. Obok trofeów i broni
myśliwskiej na wystawie można zobaczyć także
rysunki i publikacje, obiekty sztuki i kultury materialnej związanej z łowiectwem. – To wystawa
adresowana przede wszystkim do osób niebędących myśliwymi. Jeśli ujrzą łowiectwo w przyjaznej perspektywie idea organizatorów będzie spełniona – mówi Mirosław Łoboda.
Zbiory można oglądać w zamku w Dębnie do końca listopada. W poniedziałki, środy i piątki od g.
9.00 do g. 15.00, we wtorki i czwartki od g. 10.00 do
g. 16.00, a w soboty od g. 11.00 do g. 14.00.
(g)

S¹ tu zdjêcia dot¹d nigdzie niepublikowane

Ksi¹¿ka o Dêbnie
Dębno doczekało się wreszcie monografii. Promocja książki Lidii LuchterKrupińskiej „Dębno – niezwykła wieś”
odbyła się na zamku w Dębnie. Kilkudziesięciostronicowa publikacja zawiera dziesiątki niezwykłych dotąd
zdjęć ilustrujących historię wsi, która
pod względem atrakcji architektonicznych jest ewenementem na skalę województwa, a nawet kraju.
Prezentując sfinansowaną z budżetu
gminy książkę wójt Grzegorz Brach nie
szczędził pochwał autorce. – Z wielką przyjemnością pragnę państwu zarekomendo-

wać tę monografię, bo trudno sobie wyobrazić lepsze opracowanie.
Historia Dębna jest tu równocześnie częścią historii kraju – podkreślał.
Na niespełna 50 stronach, bogato ilustrowanej publikacji znajdziemy informacje o najważniejszych
zabytkach, o ludziach tworzących
historię i wydarzeniach, którymi żyły wcześniejsze pokolenia. Spora część zdjęć dotąd
nie była publikowana. Autorka, która 30 lat
spędziła na zamku jako jego kustosz, zgromadziła bardzo obszerny materiał faktograficzny pomocny w odtworzeniu historii Dęba

i losów ludzi z nim związanych. Obok źródeł
pisanych Lidia Luchter – Krupińska korzystała także z przekazów ustnych prowadząc
liczne rozmowy z mieszkańcami będącymi
często świadkami wydarzeń sprzed lat.
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KULTURA

RANKING CZYTELNICZY
1 Marzycielka z Ostendy, E. Schmitt
2 Zwyciêzca jest sam, P. Coelho
3 Dom nad rozlewiskiem,

Lista jest
przygotowywana w oparciu
o dane statystyczne z
bibliotek
publicznych
znajduj¹cych
siê na terenie
Gminy Dêbno
i obejmuje
okres od
10 wrzeœnia
2009 r. do 10
listopada
2009 r.

M. Kaliciñska

4 Zamek z piasku, który run¹³,
S .Larrsson

5 Mê¿czyŸni, którzy nienawidz¹
kobiet, S. Larsson

6 Dziewczyna, która igra³a z
ogniem, S. Larsson

KRÓLOWIE BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
Sylwia Wójcik (Sufczyn)
Kinga Tobo³a (Por¹bka Uszewska)
Miko³aj Suchan (Por¹bka Uszewska)
Kornelia Suchan (Por¹bka Uszewska)
Aleksandra Smoleñ (Jastew)
Stanis³aw Sach (NiedŸwiedza)
Paulina Gurgul (Do³y)
Weronika Miet³a (Jastew)
Nikodem Koniarz (Do³y)
Paulina Hojnowska (Por¹bka Uszewska)
Kubuœ Bryl (Do³y)

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
Renata Opala

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Dzienniczek zakręconej nastolatki
Wśród książek dla dzieci i młodzieży, pozycji,
które wręcz zalewają dzisiaj rynek wydawniczy, ciężko znaleźć prawdziwą perełkę. Uważam, że książka Renaty Opali „Dzienniczek
zakręconej nastolatki” należy do publikacji co
najmniej wartościowych. To powiastka sympatyczna, napisana ze
swadą i humorem, a autorka przemyca w niej – obok tradycyjnych
motywów – także elementy do niedawna objęte tabuizacją.
Jeffrey Archer

Maria Ewa Letki

Tajemnica Małgosi
Czy rzeczy znalezione w walizce na
strychu mają związek z opuszczonym
domem za miastem? Gdzie są właścicielki pamiętnika pisanego przed półwiekiem? Dlaczego dziewczynka, która pewnego dnia zjawia się w miasteczku jest podobna do Małgosi? Wszystkie te tajemnice, jak duchy otaczają
Małgosię i czekają na rozwiązanie...

Co do grosza
Opowieść o czterech młodych ludziach, którzy próbują odzyskać wydarty im podstępem przez oszusta
milion dolarów.
Jest to pierwsza powieść Jeffreya Archera. Pisząc ją,
autor wykorzystał własne doświadczenia - fatalna inwestycja w akcje nieuczciwej firmy wtrąciła pisarza w
ogromne długi i zrujnowała jego karierę polityczną.

Jina Bacarr

Perfumy Kleopatry
Europa, 1939 rok. Nad światem zbierają się czarne chmury. Wybuch wojny jest tylko kwestią czasu. Nie przeszkadza to jednak elitom w zabawach zaspokajających
ich wyrafinowane pragnienia. W egzotycznych i ekskluzywnych klubach oddają się rozkoszom cielesnym, nie
zwracając uwagi na świat rozpadający się na ich oczach.
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Jacek Pałkiewicz

Syberia. Wyprawa na biegun zimna
J. Pałkiewicz dość obrazo opisuje potęgę Syberii. Wspomina człowieka, który zamarzł,
stojąc do pasa w wodzie. Inny
człowiek, odgryzł sobie rękę
przygniecioną przez ciężarówkę (przy 60-stopniowym mrozie liczyły się sekundy). Drugiej ręki nie
zdążył sobie odgryźć. Książka powinna się spodobać
kobiecie, mężczyźnie, nastolatkowi, słowem literatura dla każdego.

KULTURA

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Cmentarne krzyże

Kult zmarłych osiągnął swój nowy wymiar
z końcem XVIII wieku, kiedy cmentarze zaczęto zakładać poza placami przykościelnymi.
Zyskały one przez to większą powierzchnię,
co dało możliwość swobodnego komponowania przestrzenią zarówno architektoniczną
jak i przyrodniczą. Bogatszą formę zyskały
też same pomniki nagrobne. Zachwycały układem kompozycyjnym, dziełami architektury,
rzeźby, a także wyszukaną roślinnością. Na
dawnych cmentarzach można więc odnaleźć
wpływy różnych kierunków artystycznych,
mody i stylów danej epoki. Jednak w sztuce
cmentarnej najważniejszym znakiem jest
krzyż, który przyjmuje dominujący akcent w
całej kompozycji i jest najbardziej wymownym
symbolem. Wśród krzyży nagrobnych spotykamy krzyże: drewniane, kamienne i żeliwne, które zwłaszcza na małych wiejskich
cmentarzach nabierają szczególnej ekspresji.
Krzyże żeliwne zaczęły pojawiać się coraz liczniej w XIX wieku. Do ich produkcji wykorzystywano żeliwo jako tani, a równocześnie stosunkowo trwały materiał, który w XIX stuleciu związany był z dynamicznym rozwojem
techniki i przemysłu. Na terenie Galicji działało około czterdziestu odlewni, a do bardziej
znanych należała odlewnia Rosnera i Karngolda w Podgórzu (dzisiaj dzielnica Krakowa),
także w Rzeszowie, Przemyślu i Lwowie. Projektanci form odlewniczych z reguły nie są
znani. Liczne pracownie projektowe istniały
także w Wiedniu i na Węgrzech i to głównie
one dostarczały wzorów do galicyjskich warsztatów. Krzyże odlane z żeliwa mają różne formy i kształty. Są pełne lub ażurowe, proste
lub bogato zdobione ornamentami roślinnymi
bądź architektonicznymi. Wymowę krzyża jako
symbolu śmierci a także symbolu zmartwychwstania i zbawienia podkreślają wizerunki
Chrystusa Ukrzyżowanego, Chrystusa jako
Dobrego Pasterza, Matki Boskiej Bolesnej stojącej u stóp krzyża wraz z św. Janem. Na krzyżach tych spotykamy także inskrypcje, emblematy i symbole ( m.in. Oko Opatrzności, pło-

nącą latarnię trzymaną w ręku przez uskrzydlone putto, serce, kotwicę…), które pomagają
w identyfikacji zmarłego. Niektóre z nich są
bardzo oryginalne, inne natomiast powielają

znane i rozpowszechnione wzory produkowane masowo według wzorników. Wszystkie jednak zaznaczają symbolicznie przestrzeń cmentarza jako miejsce święte. Krzyże żeliwne tak
jak i inne zabytki podlegają niszczącemu działaniu czasu. Oprócz uszkodzeń mechanicznych
poszczególnych elementów krzyży pojawiają
się inne zagrożenia związane z korozją. Wilgoć
i chemiczne zanieczyszczenia powietrza przyspieszają tworzenie się rdzy. Te nieodwracalne
zniszczenia na skutek korozji najmocniej i najszybciej uwidaczniają się w przypadku drobnych form, ażurowych detali i ornamentów.
Tak więc nawet w materiałach użytych do budowy nagrobków możemy dopatrywać się symboliki związanej ze śmiercią (korozja – rozkład).
W ciszy cmentarnych alejek spoczywają nasi
przodkowie, ludzie zwykli i niezwykli. Czasem jedynym świadectwem tego, że byli kiedyś wśród nas, jest pozostały kamienny nagrobek i pamięć bliskich. Jednak upływający
czas wymazuje nie tylko wspomnienia, ale i
napisy z kamiennych nagrobków. Aby temu
zapobiec na wielu cmentarzach prowadzi się
szereg działań mających na celu zabezpieczenie i przywrócenie dawnego wyglądu pomnikom z przeszłości, pomnikom naszych przodków. Tak też jest na cmentarzu parafialnym
w Dębnie. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia
Przyjaciół Zamku w Dębnie przed pięciu laty
rozpoczęto kwesty na cmentarzu w Dniu
Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. Do
tej inicjatywy z każdym rokiem dołączają nowi
sympatycy, a przekazywane w czasie kwesty
ofiary świadczą o akceptacji, poparciu i zrozumieniu tej idei. Na naszym cmentarzu na odnowienie, a właściwie na ratunek czeka jeszcze wiele pomników. Trudno zdecydować, który z nich w pierwszej kolejności powinien być
poddany renowacji. Nie ma bowiem w tym
względzie określonych kryteriów…, ale jest
obowiązek! We wszystkich kulturach świata i
na przestrzeni dziejów ludzkości cmentarze,
groby i miejsca grzebania zmarłych były i są
otaczane szczególnym pietyzmem. To nasza
powinność.
JJ
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STA£Y FRAGMENT GRY
V liga
Orze³ Dêbno
Po siedmiu kolejkach, borykająca się
w tej rundzie z problemami kadrowymi
„jedenastka” z Dębna, zajmowała w
tabeli jedenaste miejsce, mając w dorobku osiem punktów. Druga część rundy
jesiennej była dla ekipy z Dębna jeszcze
gorsza i gdyby nie ostatnie spotkania
uznać by ją trzeba za kompletnie nieudaną. W pierwszym meczu omawianego okresu, ekipa trenera Marka Przeklasy zmierzyła się na własnym boisku
z lokalnym rywalem, Polanem Żabno.
W odpowiedzi na bramkę zdobytą przez
gości, do remisu doprowadził w 38 min
Przemysław Łazarz, lecz do szatni gospodarze zeszli przy stanie 1-2. W drugiej połowie stracili zaś kolejne trzy
bramki, przegrywając aż 1-5. Niewiele
lepiej powiodło im się w kolejnym spotkaniu, w którym w Mordarce zagrali z
Olimpią Pisarzowa. Gospodarze już po
dwudziestu minutach prowadzili 2-0.
Bramka strzelona w ostatniej minucie
pierwszej połowy przez Łukasza Drużkowskiego dała ekipie Orła nadzieję na
korzystny rezultat, po zmianie stron
dwie kolejne bramki zdobyła jednak
Olimpia i mecz zakończył się porażką
Orła 1-4. W ostatnią niedzielę września
zespół trenera Przeklasy zagrał w Zakliczynie z tamtejszym Dunajcem. Do
przerwy było jeszcze wszystko w porządku, gdyż do szatni oba zespoły zeszły przy stanie 0-0. W drugiej połowie
na boisku panowali już jednak gospodarze. Mikołaj Gurgul po raz pierwszy skapitulował w 50 min. Potem jeszcze dwukrotnie wyciągać musiał piłkę z siatki,
a ponieważ żaden z jego kolegów nie był
w stanie zmusić do kapitulacji bramkarza gospodarzy, mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Dunajca. Biorąc pod uwa-
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gę tak słabą postawę graczy Orła można było mieć spore obawy o wynik następnego spotkania, w którym dębnianie zmierzyli się na własnym boisku ze
zdecydowanym liderem, Sandecją II
Nowy Sącz. Pojedynek ten miał tymczasem bardzo wyrównany przebieg i o
porażce 0-1 zadecydowała bramka stracona przez miejscowych w końcowych
minutach pierwszej połowy. Jak się okazało, pojedynek ten, mimo że Orzeł poniósł w nim piątą z rzędu porażkę, był
dla zespołu z Dębna zapowiedzią lepszych czasów. W drugą niedzielę października udało mu się wreszcie prze-

Podobnie jak w pierwszej czêœci sezonu, tak¿e i w drugiej pi³karzom z Dêbna
nie wiod³o siê w meczach wyjazdowych.
W ka¿dym z piêciu spotkañ na wyjeŸdzie
stracili oni przynajmniej dwie bramki
(³¹cznie 16), komplet punktów zdobywaj¹c jedynie w Grobli.
rwać serię siedmiu meczów bez wygranej i w wyjazdowym pojedynku pokonać
Wisłę Grobla. Spotkanie to rozpoczęło
się wprawdzie od bramki zdobytej przez
gospodarzy z rzutu karnego, lecz jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Paweł Bernady. Ten sam zawodnik wykorzystując na kwadrans
przed końcowym gwizdkiem kolejną
tego dnia „jedenastkę” wyprowadził
Orła na prowadzenie, zaś o wygranej 32 drużyny z Dębna przesądził celny
strzał Jakuba Ogara. Dwa tygodnie później (mecze zaplanowane na weekend
17-18 października zostały odwołane ze
względu na atak zimy) ekipa z Dębna
zagrała w Dąbrowie Tarnowskiej z miejscową Dąbrovią. Mecz rozpoczął się udanie dla gospodarzy, którzy jeszcze przed
upływem dziesięciu minut gry objęli pro-
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wadzenie po strzale z „jedenastki”. W
27 min Dąbrovia prowadziła już 2-0, lecz
po strzale Przemysława Łazarza do
przerwy straty Orła zmalały do jednego trafienia. W drugiej połowie Dąbrovia szybko odzyskała dwubramkowe
prowadzenie, lecz drugi tego dnia gol
Przemysława Łazarza znów dał nadzieję zespołowi z Dębna. Niestety w dalszych minutach zespołowi trenera Przeklasy nie udało się już zmusić do kapitulacji bramkarza Dąbrovii i przegrywając 2-3 poniósł on ósmą w tym sezonie
porażkę. Na szczęście w dwóch ostatnich meczach ekipa Orła nie powiększyła tego niezbyt chlubnego bilansu. W
ostatnią sobotę października dzięki trafieniu Jakuba Ogara dębnianie zdobyli
jeden punkt w rozgrywanym w Dębnie
meczu z Grybovią Grybów, zaś w zaległym meczu trzynastej kolejki po celnym strzale Przemysława Łazarza pokonali u siebie 1-0 Łososia Łososina
Dolna. Na półmetku rozgrywek Orzeł
zajmuje spadkowe, trzynaste miejsce,
choć bezpośrednio wyprzedzającej go
Wiśle Szczucin ustępuje jedynie gorszą
różnicą bramek.
Ocena: 2+

Klasa „A”
K³os £ysa Góra
Postawa ekipy z Łysej Góry w rundzie
jesiennej była z pewnością dla kibiców
Kłosa bardzo miłą niespodzianką. Opinii
tej nie zmienia fakt, że zespół prowadzony przez grającego szkoleniowca Mariusza Sachę, w drugiej części tej rundy spisywał się nieco słabiej niż w pierwszej. W
pierwszych pięciu spotkaniach łysogórzanie wywalczyli bowiem 12 „oczek”, natomiast ich dorobek w dziewięciu kolejnych
meczach (wyjazdowy pojedynek ostatniej
kolejki z Olimpią Bucze został przełożony ze względu na zły stan boiska w Bu-
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czach) to 17 punktów. W szóstej kolejce
Kłos zmierzył się na własnym boisku z
Uszwią, pokonując rywala 3-2. Dwie bramki strzelił w tym meczu niezawodny Bogumił Szafrański, trzecia była dziełem
Mateusza Tyrkiela. Tydzień później piłkarze z Łysej Góry zmierzyli się na wy-

Mimo ¿e w drugiej czêœci tej rundy, ³ysogórzanie byli znacznie mniej skuteczni ni¿
w pierwszej (œrednia bramek na mecz
odpowiednio 6.6 oraz 3.44), s¹ jednak
najskuteczniejszym zespo³em spoœród
wszystkich wystêpuj¹cych w czterech grupach klasy „A”.
jeździe z innym zespołem ze ścisłej czołówki, Sokołem Borzęcin Górny, przegrywając 0-1. Za porażkę tę „zapłaciła” tydzień później Korona Niedzieliska. Podrażnieni stratą punktów zawodnicy Kłosa, urządzili sobie przed swoimi kibicami
ostre strzelanie, pokonując rywala aż 92. Łupem bramkowym podzieliło się w tym
spotkaniu aż siedmiu piłkarzy. Trzy gole
zdobył Bogumił Szafrański, po jednym
strzelili Damian Książek, Marcin Marmol,
Dawid Bogacz, Rafał Stolarz i Mateusz
Tyrkiel, zaś dziewiąta – a chronologicznie druga – bramka padła po samobójczym
strzale gracza gości. Październikowe występy rozpoczęli łysogórzanie od wyjazdowej wygranej 2-0 z inną drużyną z naszej gminy, Victorią Porąbka Uszewska.
Bramki w tym meczu zdobyli Marek Bryl
oraz Bogumił Szafrański. Tydzień później
Kłos stracił jedyne w tej rundzie punkty
na własnym boisku, po strzałach Rafała
Stolarza i Bogumiła Szafrańskiego (dały
one Kłosowi prowadzenie 2-0) remisując
2-2 z Dunajcem Mikołajowice. Jedenasta
kolejka okazała się dla łysogórzan nieudana. Mimo dwóch trafień Mateusza Tyrkiela (jedną bramkę zdobył on z rzutu
karnego) oraz otwierającego wynik cel-

nego strzału Pawła Morysa, Kłos przegrał 3-5 wyjazdowy mecz ze Strażakiem
Mokrzyska. W trzech ostatnich meczach
ekipa z Łysej Góry nie poniosła już porażki, w czym nie przeszkodziła jej nieobecność Bogumiła Szafrańskiego, który w
Mokrzyskach zobaczył czerwoną kartkę.
Najpierw zmierzyła się ona na własnym
boisku z Pogórzem Gwoździec. Już po
dwóch kwadransach Kłos po dwóch golach Przemysława Kurala oraz trafieniach
Marka Bryla, Rafała Stolarza i Piotra
Matury, prowadził 5-0. W drugiej połowie
do bramki gości trafili jeszcze Marek Bryl
oraz Mateusz Tyrkiel i mecz zakończył
się wygraną gospodarzy 7-2. Tydzień później bezbramkowo zremisowała na wyjeździe w derbowym pojedynku z Sokołem
Maszkienice, zaś w ostatnim meczu rundy rozgromiła na wyjeździe Victorię Bielcza. Spotkanie to rozegrane miało być w
Łysej Górze, lecz ze względu na zły stan
boiska przeniesione zostało do Bielczy. Nie
zrobiło to jednak różnicy podopiecznym
trenera Sachy, którzy po dwóch golach
Marcina Marmola oraz celnych strzałach
Marka Bryla, Mateusza Tyrkiela i Pawła
Morysa, wygrali 5-0. Obecnie Kłos zajmuje czwartą pozycję, lecz w przypadku zwycięstwa w Buczach wyprzedzi Dunajec
Mikołajowice.
Ocena: 4+

Sokó³ Maszkienice
Po pięciu kolejkach zespół z Maszkienic miał w dorobku siedem punktów i zajmował w tabeli jedenastą pozycję. Jak się
okazało zwycięstwo w Mokrzyskach oraz
remis w Gwoźdźcu były jedynie zapowiedzią bardzo dobrej serii w wykonaniu graczy Sokoła. Dwa kolejne spotkania kończyli oni zwycięsko. Najpierw po trafieniu
obchodzącego 19. urodziny Mateusza Kubali wygrali na wyjeździe 1-0 z Andaluzją
Rudy Rysie (była to pierwsza porażka
Andaluzji na własnym boisku), zaś tydzień później, grając przed własną publicz-

nością dzięki dwóm celnym strzałom Patryka Tomczyka i bramce Marcina Słupskiego pokonali 3-0 Victorię Bielcza. Również w dwóch kolejnych spotkaniach maszkieniczanie nie stracili bramek. Ponieważ
jednak nie zdołali w nich także pokonać
bramkarzy rywali, konfrontacje z Olimpią Bucze (na wyjeździe) i Arkadią Olszyny (w Maszkienicach) kończyły się bezbramkowymi remisami. O ile nad podziałem punktów w spotkaniu z Olimpią można było przejść do porządku dziennego, o
tyle strata dwóch „oczek” w pojedynku z
Arkadią była przykrą niespodzianką, gdyż
dla beniaminka był to pierwszy punkt w
sezonie. Serię spotkań bez porażki kontynuowali podopieczni grającego trenera
Tomasza Rogóża w Porębie Spytkowskiej,
gdzie po strzałach Marcina Słupskiego,
Grzegorza Urbasia i Krzysztofa Hajdy pokonali gospodarzy 3-1. Tydzień później,
atak zimy nie przeszkodził piłkarzom z
Maszkienic w zdobyciu jednego punktu w

W drugiej czêœci pierwszej rundy, bramkarz Soko³a a¿ w piêciu meczach zachowa³ czyste konto. Równie¿ w piêciu spotkaniach pi³karze z Maszkienic nie strzelili jednak bramki.
pojedynku ze spadkowiczem z „okręgówki”, Ivą Iwkowa. Bramkę na 1-1 zdobył
dla gospodarzy Jan Kargul (doznał on
przy tym kontuzji i nie zagrał już do końca rundy), autorem drugiego gola, ustalającego wynik na 2-2, był zaś w ostatniej
minucie Andrzej Węgrzyn. Każda seria
musi się jednak kiedyś skończyć i ekipa z
Maszkienic po ośmiu kolejnych meczach
bez porażki przegrała na wyjeździe 1-4 z
liderem, Jadowniczanką Jadowniki (autorem honorowej bramki był Marcin Słupski). Końcówka rundy nie była dla maszkieniczan udana. W ostatni weekend października bezbramkowo zremisowali oni
cięg dalszy na stronie 24
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dokończenie ze strony 23

na własnym boisku z lokalnym rywalem,
Kłosem Łysa Góra. Tydzień później przegrali 0-4 w Uszwi, zaś na zakończenie ulegli u siebie 0-2 wiceliderowi, Sokołowi
Borzęcin Górny. Rundę jesienną zakończył Sokół z dorobkiem 20 punktów, co
daje mu na razie siódme miejsce. Na razie, gdyż do rozegrania zostały cztery mecze zaległe i w przypadku niekorzystnych
dla maszkieniczan wyników, mogą oni obsunąć się w tabeli aż o trzy lokaty.
Ocena: 3+

Victoria Por¹bka Uszewska
O ile po pięciu kolejkach ekipa z Porąbki
Uszewskiej miała w dorobku dwanaście
„oczek”, o tyle w dziesięciu kolejnych meczach powiększyła go zaledwie o siedem
punktów. W szóstej kolejce porąbczanie
po bramkach Pawła Fejkiela (na 1-1) i Tomasza Pałuckiego (na 2-2) zremisowali na
wyjeździe z najsłabszym zespołem brzeskiej grupy klasy „A”, Porębą Spytkowską. Jak się okazało była to zaledwie
zapowiedź kolejnych fatalnych występów
ekipy trenowanej przez Krzysztofa
Chlewskiego. Tydzień później Victoria na
własnym boisku zmierzyła się ze spadkowiczem z klasy „A”, Ivą Iwkowa. Mecz
rozpoczął się idealnie dla gospodarzy, którzy za sprawą Łukasza Stolarza objęli prowadzenie już w 2 min. Potem nie było już
jednak tak dobrze i po bramkach straconych w drugiej połowie, spotkanie zakończyło się porażką zespołu z Porąbki
Uszewskiej 1-2. W ostatni weekend września Victoria zgodnie z oczekiwaniami
przegrała 0-2 wyjazdowy mecz z liderem,
Jadowniczanką Jadowniki. Tydzień później podopieczni trenera Chlewskiego w
identycznych rozmiarach ulegli u siebie rywalowi „zza miedzy”, Kłosowi Łysa Góra.
Serię porażek kontynuowali porąbczanie
w Uszwi, gdzie ulegli gospodarzom 1-4 (honorową bramkę dla gości zdobył Mirosław
Jabłoński). Kolejny tydzień przyniósł ekipie z Porąbki Uszewskiej piątą z kolejki
przegraną. Tym razem była ona niejako
planowa, gdyż Victoria uległa u siebie 2-4
drugiemu w tabeli Sokołowi Borzęcin Górny. Miejscowi dwukrotnie obejmowali w
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tym meczu prowadzenie. Już w 3 min
bramkarza gości pokonał Jakub Wróbel,
zaś chwilę przed końcem pierwszej połowy do wyniku 2-1 doprowadził Paweł Fejkiel, w drugiej połowie do bramki trafiali
już jednak tylko piłkarze z Borzęcina Górnego. Szczytem nieudolności był w wykonaniu drużyny z Porąbki Uszewskiej wyjazdowy mecz z Koroną Niedzieliska. Już
do przerwy goście przegrywali w nim 1-4,
przy czym jedyną bramkę dla Victorii zdobył Mariusz Wnętrzak. W drugiej połowie
było jeszcze gorzej. Co prawda drugą bramkę strzelił Mariusz Wnętrzak, zaś na listę
strzelców wpisał się ponadto Paweł Fejkiel, gospodarze odpowiedzieli jednak sześcioma celnymi strzałami, wygrywając
ostatecznie 10-3. Pierwsze w omawianym

Zespó³ z Por¹bki Uszewskiej w czterech
kolejnych meczach traci³ po dwie bramki. Tylko w pierwszym z tych spotkañ por¹bczanie zdobyli jeden punkt, w pozosta³ych schodzili z boiska pokonani.
okresie zwycięstwo odniosła nasza ekipa
w trzynastej kolejce. Rozgrywane w Porąbce Uszewskiej spotkanie z Andaluzją
Rudy Rysie rozpoczęło się wprawdzie od
szybko straconej przez Victorię bramki,
lecz jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził Jakub Wróbel, zaś gole Dariusza Łazarza, Pawła Fejkiela i Piotra Pałuckiego, spowodowały, że miejscowi wygrali 4-1. Niestety, kolejny mecz przed
swoimi kibicami znów zakończył się klęską,
gdyż Victoria przegrała 1-6 z Dunajcem
Mikołajowice. Jedyną bramkę dla gospodarzy (na 1-2) zdobył Jakub Wróbel. Na
zakończenie rundy porąbczanie po bramkach Mariusza Wnętrzaka i Dariusza
Łazarza wygrali na wyjeździe 2-1 ze Strażakiem Mokrzyska, zdobywając pierwsze
po blisko dwóch miesiącach punkty na wyjeździe. Zwycięstwo to dało Victorii dziewiąte miejsce w tabeli, po rozegraniu zaległych meczów lokata ta może jednak okazać się gorsza o jedno lub nawet dwa
„oczka”.
Ocena: 2
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Klasa „B”
Start 77 Biadoliny Szlacheckie
Po pięciu kolejkach ekipa Startu 77 plasowała się w tabeli na trzeciej pozycji,
mając tylko punkt straty do lidera, spadkowicza z klasy „A”, Spółdzielcy Grabno.
Druga w tabeli Iskra II Łęki wyprzedzała
drużynę z Biadolin Szlacheckich jedynie
lepszą różnicą bramek. Druga część rundy jesiennej nie była jednak już tak udana dla piłkarzy Startu 77. Na półmetku
rozgrywek wciąż zajmują oni co prawda
trzecie miejsce, lecz znacznie wzrósł dystans do wyprzedzających ich drużyn. Od
liderującej drużyny z Grabna, nasz zespół
dzieli bowiem już jedenaście punktów, zaś
strata do drugiej w tabeli innej ekipy grającej jeszcze w ubiegłym sezonie w klasie
„A”, Jedności Paleśnica wynosi pięć
„oczek”. Skąd wzięły się te różnice? O ile
w pierwszej części sezonu, Start 77 w pięciu meczach wywalczył dwanaście punktów (cztery zwycięstwa i porażka), o tyle
na podwojenie tego dorobku piłkarze z
Biadolin Szlacheckich potrzebowali ośmiu
ligowych pojedynków. Pierwsze dwa mecze omawianego okresu kończyły się dla
Startu 77 remisowo. Zdobycie w tych spotkaniach dwóch punktów ocenić trzeba
jednak wysoko, gdyż jego rywalami były
drużyny z samego „czuba” tabeli: Spółdzielca Grabno (1-1 w Biadolinach Radłowskich) oraz Iskra II Łęki (2-2 w Łękach).

Zdecydowana wiêkszoœæ spotkañ z udzia³em Startu 77 by³a bardzo wyrównana.
Spoœród oœmiu meczów tylko w jednym
zwyciêski zespó³ uzyska³ przewagê
wiêksz¹ ni¿ jednobramkowa, zaœ trzy z
tych pojedynków zakoñczy³y siê podzia³em punktów.
W ostatni weekend września biadolinianie wygrali u siebie 3-2 z Okocimiem, potem wiodło im się już „w kratkę”. Serię
październikowych spotkań rozpoczęli oni
od wyjazdowej porażki 2-3 z bardzo do-
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brze spisującą się w drugiej części rundy
jesiennej Jednością Paleśnica. Tydzień
później zremisowali u siebie 3-3 z Przyborowem, aby w jedenastej kolejce wysoko,
bo 4-1 pokonać na wyjeździe Orła Stróże.
W przedostatniej kolejce piłkarze Startu
77 sprawili swoim kibicom niezbyt miłą
niespodziankę. W spotkaniu z Gromem
Sufczyn potwierdziła się stara zasada,
mówiąca o tym, że derby zawsze rządzą
się swoimi prawami. „Jedenastka” z Biadolin Szlacheckich przegrała na własnym
boisku 1-2 ze znacznie niżej notowanym
w tabeli lokalnym rywalem, Gromem Sufczyn. Za tę porażkę zrehabilitowali się
biadolinianie w ostatnią sobotę października, kiedy to w Wielkiej Wsi wygrali 3-2
z tamtejszym Zrywem.
Ocena: 4-

Grom Sufczyn
W odróżnieniu od swoich kolegów z Biadolin Szlacheckich piłkarze z Sufczyna
drugą część rundy jesiennej mieli o wiele
lepszą od pierwszej. Żeby nie być gołosłownym wystarczy powiedzieć, że w
pierwszych pięciu meczach zdobyli oni
zaledwie jeden punkt, podczas gdy w
ośmiu kolejnych powiększyli swój dorobek aż o siedemnaście „oczek”. Tę bardzo
dobrą serię rozpoczęli sufczynianie od wygranej na własnym boisku 5-1 z Przyborowem. Dwa gole w tym meczu zdobył

Jan Robak, po jednym dorzucili Sebastian
Witek i Jakub Drużkowski, zaś ostatnia
bramka padła po samobójczym strzale zawodnika gości. Zwycięstwo gospodarzy
mogło mieć jeszcze okazalsze rozmiary,
lecz w końcówce pierwszej połowy, przy
stanie 1-1 Jan Robak nie wykorzystał rzu-

O ile zespó³ z Sufczyna w pierwszej czêœci rundy jesiennej nie „grzeszy³” skutecznoœci¹, o tyle w drugiej strzela³ blisko trzy bramki na mecz (23 gole w
oœmiu spotkaniach). Spowodowa³o to,
¿e na pó³metku rozgrywek sufczynianie
maj¹ zdobyte o dwie bramki wiêcej ni¿
stracone.
tu karnego. Kolejne dwa spotkania przyszło ekipie trenera Rafała Michalca rozegrać na wyjazdach. Dla Gromu nie był to
jednak wielki problem, po pewnej wygranej 3-0 z Orłem Stróże (dwa gole Jakuba
Drużkowskiego oraz celny strzał Sebastiana Witka), w ostatni weekend września dzięki strzałom Kamila Wojnickiego
i Damiana Czyża zwyciężyli 2-1 Temidę
Złota. Zwycięską serię przerwał Zryw
Wielka Wieś, wygrywając w Sufczynie 2-1
(honorową bramkę dla miejscowych
strzelił Andrzej Gołąb). Potem przyszły
dwa remisy: 3-3 w wyjazdowym spotka-

niu z Tymonem Tymowa oraz 2-2 w rozgrywanym przed własnymi kibicami pojedynku z Pogonią Biadoliny Radłowskie.
W pierwszym z tych meczów dzięki trafieniom Andrzeja Gołąba, Sebastiana Witka i Tadeusza Sachy, w 51 min Grom prowadził już 3-0, lecz pozwolił gospodarzom
odebrać sobie zwycięstwo. W drugim sufczynianie po golach Dariusza Miroszewskiego oraz Kamila Wojnickiego wygrywali 2-1, drugą bramkę tracąc w ostatniej
minucie. Pierwszą rundę zakończyli piłkarze z Sufczyna dwoma zwycięstwami.
W derbowym pojedynku po celnych strzałach Damiana Czyża i Tadeusza Sachy
pokonali na wyjeździe 2-1 Start 77 Biadoliny Szlacheckie, zaś w ostatniej kolejce
powtórzyli wynik ze spotkania z Przyborowem, wygrywając u siebie 5-1 z zamykającym tabelę Wulkanem Biesiadki. Prowadzenie w tym meczu niespodziewanie
objęli gości, lecz dwa trafienia Damiana
Czyża, bramki Sebastiana Witka i Marcina Urbańskiego oraz niefortunna interwencja jednego z graczy gości pozwoliły
ekipie z Sufczyna na odniesienie pewnego zwycięstwa. Wyniki te spowodowały,
że po zakończeniu rundy jesiennej ekipa
Gromu klasyfikowana jest na dziewiątym
miejscu w tabeli, tracąc tylko sześć
„oczek” do zajmującego trzecią pozycję
Startu 77 Biadoliny Szlacheckie.
Ocena: 5
(T)

EDUKACJA PATRIOTYCZNA
Naczelnym celem regionalnych towarzystw kultury jest mobilizowanie spo³eczeñstwa do troski o przysz³oœæ przez wzbogacenie duchowoœci cz³owieka i wyposa¿enie w wartoœci kulturowe.
Stowarzyszenia swoj¹ dzia³alnoœci¹ pomagaj¹ spo³ecznoœciom lokalnym czuæ siê „u siebie”, „byæ zadomowionym” i
„zakorzenionym”, przez skierowanie dzia³añ na najbli¿sze
miejsce, najbli¿szy sobie œwiat, daj¹c nowe ¿ycie patriotyzmowi lokalnemu a przez niego patriotyzmowi narodowemu.
„Myœl¹c Ojczyzna” regionaliœci zrzeszeni w organizacjach
pozarz¹dowych anga¿uj¹ siê w realizacjê programu: „edukacja patriotyczna w szkole” traktuj¹c rozwój regionu jako swoj¹
powinnoœæ. Regionalne Towarzystwo Mi³oœników Kultur y Ludowej w NiedŸwiedzy pragn¹c wspieraæ edukacjê regionaln¹
proponuje szko³om oraz innym placówkom edukacyjnym nabycie publikacji:
• Broszurka, stron 84, pt. „Myœl¹c Ojczyzna” – kszta³towanie
polskiej to¿samoœci, edukacja patriotyczna w szkole w tym cele
edukacji – inspiracje problemowe:
- wybrane terminy i pojêcia,
- znacz¹ce wartoœci kultury polskiej,
- miejsca pamiêci narodowej
Opracowanie dokumentu dokonane zosta³o przez zespó³ ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
• Œpiewnik patriotyczno - historyczny zawieraj¹cy 400 utworów
w tym:
- zarys historii pocz¹wszy od Piasta IX wieku,
- œpiewy poœwiêcone w³adcom (królom) do XVIII wieku,
- w jaki sposób i dlaczego zgin¹³ œw. Stanis³aw ze Szczepanowa,

- pieœni ze sztandarów – pierwsze polskie hymny,
- pieœni alfabetyczne z ró¿nych okresów i miejsc,
• 41 nagrañ – s³owa i nuty na p³ycie CD
WARUNKI ZAKUPU:
Zamówienia prosimy kierowaæ na adres:
Regionalne Towarzystwo Mi³oœników Kultury Ludowej w NiedŸwiedzy
32-854 Por¹bka Uszewska, NiedŸwiedza 134
tel. 014/ 66-56-157
kom. 661-252-017
e-mail: dudek@gminadebno.pl
CENNIK:
- broszurka - 5 z³/szt.,
- œpiewnik - 25 z³/szt.
- p³yta - 5 z³/szt.
- zestaw (broszurka + œpiewnik + p³yta) - 35 z³/zest.
WYSY£KA:
- za zaliczeniem pocztowym (przy zamówieniu do 5szt koszt wysy³ki 10z³, powy¿ej 10 szt. koszt wysy³ki 20z³)
- lub przedp³ata na konto bankowe: Bank Spó³dzielczo – Przemys³owy w Krakowie oddz./Czchów
Nr konta: 84 8589 0006 0040 0000 0332 0001
Wy¿ej wymienione publikacje mo¿na równie¿ nabyæ w Dêbiñskim
Centrum Kultury w Jastwi.
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Rywalizowali przy sto³ach
Dwudziestu jeden zawodników
wzięło udział w amatorskim Turnieju
Tenisa Stołowego w Maszkienicach. W
swoich kategoriach zwyciężali: Weronika Drużkowska, Jakub Myszka oraz
Bolesław Dąbrowa.
Organizatorzy turnieju - Towarzystwo
Domu Ludowego im. prof. Fr. Bujaka – podzieliło uczestników na trzy grupy. W pierwszej rywalizowały dziewczyny ze szkół podstawowych i gimnazjów, w drugiej chłopcy z
tej samej kategorii wiekowej, a w trzeciej
dorośli.

W rolę sędziego zawodów wcielił się Józef
Pabian prezes Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Brzesku.
Organizatorzy mają nadzieję, że turniej
będzie pierwszym krokiem w kierunku ożywienia działalności sportowo-rekreacyjnej w
Maszkienicach. Podstawy ku temu daje
choćby liczba kibiców, która przyglądała się
zmaganiom przy stole. W niewielkiej salce
rywalizację obserwowało kilkadziesiąt osób,
z których przynajmniej część wykazywała
zainteresowanie możliwością regularnego
(g)
trenowania.

Wysoko
Zaskakuj¹ce rozstrzygniêcie
w turnieju Wyniki
Szóste miejsce w tegorocznej
XV edycji Sportowego Turnieju
Miast i Gmin zajęła gmina Dębno. – To efekt konsekwentnej
polityki samorządu, który od lat
stawia na rozwój tej sfery życia –
komentuje Antoni Brachucy, zastępca wójta gminy Dębno.
Organizowana przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich rywalizacja odbywa się już od wielu lat. W
ostatnim czasie gmina Dębno bardzo
mono zaznaczyła w niej swoją obecność stając nawet na pierwszym miejscu podium. Wysokie miejsce nie jest
przypadkowe. O ostatecznej kolejności w rankingu decyduje kilka kryteriów. Pod uwagę brana jest liczba
uczestników w sportowych imprezach
masowych, wysokość nakładów na
inwestycje sportowe oraz nakłady na
sport masowy. W każdej z tych dziedzin samorząd gminy Dębno ma osiągnięcia, którymi można się pochwalić. Pod względem liczby sportowych
imprez od kilku lat znajduje się wśród
najlepszych, a jednym z najbardziej
spektakularnych tego typu przedsięwzięć jest Sportowa Liga Zakładów
Pracy czyli regularne rozgrywki amatorów występujących pod szyldem
swoich firm, które odbywają się w kilku dyscyplinach zarówno latem jak i
zimą. Nakłady na sport masowy są
wyższe niż przeciętnie, a nie bez
znacznie dla takiego stanu rzeczy jest
fakt, że w gminie działa aż osiem ludowych zespołów sportowych. Wydatki inwestycyjne widać natomiast gołym okiem. W tym roku najlepszym
dowodem jest nowo wybudowana sala
gimnastyczna w Maszkienicach oraz
kompleks boisk w Dębnie zrealizowany w ramach rządowego programu
Orlik 2012.

Grupa A
Wola Dêbiñska – Jaworsko ......................
£ysa Góra - Biadoliny Szlacheckie ............
Wola Dêbiñska - £ysa Góra ......................
Jaworsko - Biadoliny Szlacheckie ..............
Wola Dêbiñska - Biadoliny Szlacheckie .....
£ysa Góra – Jaworsko .............................

Wola Dêbiñska ................................... 7 pkt.
Biadoliny Szlacheckie .......................... 4 pkt.
£ysa Góra .......................................... 3 pkt.
Jaworsko ........................................... 2 pkt.
Grupa B
Por¹bka Uszewska – Sufczyn ................... 1:0
Sufczyn – Dêbno .................................... 1:0
Por¹bka Uszewska – Dêbno .................... 2:0
Por¹bka Uszewska .............................. 6 pkt.
Sufczyn .............................................. 3 pkt.
Dêbno ............................................... 0 pkt.
Mecze o miejsca V – VII:
£ysa Góra – Jaworsko ............................. 0:1
Dêbno - £ysa Góra .................................. 0:1
Jaworsko – Dêbno .................................. 1:0
Pó³fina³y:
Wola Dêbiñska – Sufczyn ........................ 1:3
Por¹bka Uszewska – Biadoliny Szlacheckie 0:2
Mecz o III miejsce:
Wola Dêbiñska - Por¹bka Uszewska ......... 0:5
Fina³:
Biadoliny Szlacheckie - Sufczyn ................ 2:0
Klasyfikacja koñcowa:
1. Biadoliny Szlacheckie
2. Sufczyn
3. Wola Dêbiñska
4. Por¹bka Uszewska
5. Jaworsko
6. £ysa Góra
7. Dêbno

(g)
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0:0
1:2
1:0
0:0
4:0
1:0
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Reprezentanci Szkoły Podstawowej w
Biadolinach Szlacheckich zwyciężyli
gminny turniej piłkarski odbywający się
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W
nagrodę będą rywalizować w zawodach
powiatowych.
Rozgrywany w hali sportowej Zespołu Szkół w
Porąbce Uszewskiej turniej początkowo w kim
innym nakazywał upatrywać faworytów. Spośród
siedmiu drużyn uczestniczących w zawodach w
fazie grupowej najlepiej prezentowały się zespoły
ze szkół w Woli Dębińskiej i Porąbce Uszewskiej,
które wygrywały wszystko. W półfinałach musiały jednak uznać wyższość rywali z Sufczyna i
Biadolin Szlacheckich, którzy o zwycięstwo walczyli już tylko między sobą. Poza satysfakcją zwycięzca turnieju – PSP w Biadolinach Szlacheckich
– otrzymał także Puchar Dyrektora ZS w Porąbce Uszewskiej. Zwycięska drużyna występowała
w składzie:: Wołek Adam, Sacha Dariusz, Ogar
Wojciech, Secchi Constantino, Kłusek Igor,
Żurek Maciej, Góral Patryk, Florczak Arkadiusz,
Opiekun: Paweł Sacha.
(g)

SPORT

DECYDUJ¥CE RZUTY KARNE
Grupa A
Wola Dêbiñska – Sufczyn .................. 0:0
Sufczyn – NiedŸwiedza ...................... 1:0
Wola Dêbiñska – NiedŸwiedza ............ 0:0

Wyniki

Dopiero seria rzutów karnych wyłoniła zwycięzcę piłkarskiego turnieju dziewcząt
rozgrywanego w hali sportowej
w Porąbce Uszewskiej w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Większą odpornością psychiczną wykazały się zawodniczki reprezentujące szkołę w Woli Dębińskiej.
O palmę pierwszeństwa w żeńskiej piłce nożnej w gminie walczyło sześć reprezentacji. Do finału
obok późniejszego zwycięzcy dotarła także drużyna z Biadolin Szlacheckich. W regulaminowym czasie
był remis 0:0 i konieczne były rzuty karne. Celniej trafiła piłkarki z
Woli Dębińskiej wygrywając 3:2.
(n)

Sufczyn ....................................... 4 pkt.
Wola Dêbiñska ............................. 2 pkt.
NiedŸwiedza ................................. 1 pkt.
Grupa B
Biadoliny Szlacheckie - Por¹bka Uszewska
1:0
Por¹bka Uszewska – Dêbno ............... 0:3
Dêbno - Biadoliny Szlacheckie ............ 1:0
Dêbno ......................................... 6 pkt.
Biadoliny Szlacheckie .................... 3 pkt.
Por¹bka Uszewska ....................... 0 pkt.

Mecz o V miejsce
Por¹bka Uszewska – NiedŸwiedza 0:3
Pó³fina³y
Dêbno – Wola Dêbiñska 0:0 ( karne – 0:1)
Sufczyn - Biadoliny Szlacheckie 0:0 ( karne
– 2:3 )
Mecz o III miejsce
Dêbno – Sufczyn 2:1
Fina³
Wola Dêbiñska – Biadoliny 0:0 ( karne - 3:2)
Klasyfikacja koñcowa
1. Wola Dêbiñska
2. Biadoliny Szlacheckie
3. Dêbno
4. Sufczyn
5. NiedŸwiedza
6. Por¹bka Uszewska

Unihokejowe potyczki w Por¹bce
Zwycięstwem gimnazjalistek z Zespołu
Szkół w Woli Dębińskiej i gimnazjalistów z
Zespołu Szkół w Porabce Uszewskiej zakończyła się Gminna Gimnazjada Gminy Dębno w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców o
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej Tomasza Gurgula. W rywalizacji odbywającej się w sali gimnastycznej

Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej wzięły udział reprezentacje wszystkich czterech
gimnazjów z gminy Dębno. Najlepsza drużyna żeńska odniosła dwa zwycięstwa i jeden raz zremisowała. Zwycięski zespół chłopców dwukrotnie pokonał rywali, a raz uległ
drużynie z Sufczyna.
(n)

Wyniki - dziewczêta

Wyniki -ch³opcy:

PG Por¹bka Uszewska- PG Wola Dêbiñska . 1:1
PG Wola Dêbiñska- PG £ysa Góra ............. 4:0
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska ............... 1:5
PG Por¹bka Uszewska- PG £ysa ............... 0:0
PG Sufczyn - PG Por¹bka Uszewska .......... 1:2
PG Sufczyn - PG £ysa Góra ..................... 1:0

PG Por¹bka Uszewska- PG Wola Dêbiñska . 2:1
PG Wola Dêbiñska- PG £ysa Góra ............. 0:2
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska ............... 0:3
PG Por¹bka Uszewska- PG £ysa Góra ........ 4:0
PG Sufczyn - PG Por¹bka Uszewska .......... 1:0
PG Sufczyn - PG £ysa Góra ..................... 1:1

Klasyfikacja koñcowa dziewcz¹t:

Klasyfikacja koñcowa ch³opców:

1. PG Wola Dêbiñska
2. PG Por¹bka Uszewska
3. PG Sufczyn
4. PG £ysa Góra

1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG £ysa Góra
3. PG Sufczyn
4. PG Wola Dêbiñska

Skład zwycięskich drużyn:
PG Wola Dębińska (dziewczęta): Paulina
Sułek, Alina Pabian, Katarzyna Koczwara,
Kinga Mucha, Daria Dzierwa, Anna Greń,
Justyna Bartosz, Natalia Urbaszewska, Anna
Zmarlak, Gabriela Przepiórka.
PG Porąbka Uszewska (chłopcy):
Dominik Bodura, Fabian Kural, Daniel
Młynarczyk, Mateusz Wilczyński, Mateusz
Brachucy, Rafał Kluska, Daniel Nowak, Filip
Grzesik, Maciej Kukla, Dawid Grzesik,
Łukasz Rzepa, Kamil Kołodziej.
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TRZY TRIUMFY POR¥BKI
Dziesiątki gimnazjalistów z całej
gminy Dębno uczestniczyły w rywalizacji w biegach przełajowych odbywających się w Woli Dębińskiej. Najczęściej ze zwycięstwa cieszyli się reprezentanci gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, którzy trzy razy stawali na najwyższym podium.
Osobną klasyfikację prowadzono dla klas
I, II i III w kategorii dziewczyn i chłopców.
Dziewczyny miały do pokonania dystans
1000 metrów, a chłopcy biegali na trasie o
200 metrów dłuższej.
Wśród dziewczyn w każdej z grup wiekowych triumfowała przedstawicielka innego
gimnazjum. Zmagania klas pierwszych wygrała Dominika Kędroń z Gimnazjum w Woli
Debińskiej, w rywalizacji klas II najlepsza była
Patrycja Myszkowska z Gimnazjum w Sufczynie, a w biegu z udziałem uczennicy klasy
trzeciej zwyciężyła Justyna Gurgul z Gimnazjum w Łysej Górze. W przełajach chłopców dominowali reprezentanci gimnazjum w
Porąbce Uszewskiej, którzy wygrali klasyfikację klas I (Rafał Kluska), klas II (Przemysław Zych) i klas III (Bartłomiej Sapała).
Zawodnicy walczyli o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej Bogusławy Faron, a zawody zorganizowane przez
Zespół Szkół w Woli Dębińskiej odbywały
się pod patronatem Wójta Gminy Dębno –
(g)
Grzegorza Bracha.

Klasyfikacja indywidualna
- dziewczyny

Klasyfikacja indywidualna
- ch³opcy

Klasa I
1. Dominika Kêdroñ - Wola Dêbiñska
2. Paulina Roczniak- Wola Dêbiñska
3. Sylwia Wróbel - Wola Dêbiñska
Klasa II
1. Patrycja Myszkowska - Sufczyn
2. Justyna Mleczko- Por¹bka Uszewska
3. Izabela Mleczko - Por¹bka Uszewska
Klasa III
1. Justyna Gurgul - £ysa Góra
2. Lidia Tekiela - Por¹bka Uszewska
3. Alina Pabian - Wola Dêbiñska

Klasa I
1. Rafa³ Kluska - Por¹bka Uszewska
2. Bart³omiej Wêgrzyn - Wola Dêbiñska
3. Mateusz Bolek - Wola Dêbiñska
Klasa II
1. Przemys³aw Zych - Por¹bka Uszewska
2. Arkadiusz Bodura - Sufczyn
3. Dawid Koczwara - Wola Dêbiñska
Klasa III
1. Bart³omiej Sapa³a - Por¹bka Uszewska
2. Grzegorz Urbañski - Wola Dêbiñska
3. Fabian Kural - Por¹bka Uszewska

Biegi prze³ajowe

T£OK NA STARCIE
Blisko stu uczniów z ośmiu szkół wzięło
udział w indywidualnych biegach przełajowych odbywających się w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej rywalizowano w sześciu kategoriach. Osobno
zmagali się chłopcy i dziewczyny z klas IV,
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V i VI. Stawką był Puchar Dyrektora Zespołu Szkól w Woli Dębińskiej Bogusławy
Faron, a patronat nad imprezą sprawował
Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach. Rywalizacja była wyrównana. Na pierwszym stopniu podium stawali reprezentanci pięciu
(n)
szkół.
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Klasyfikacja
Klasa IV dziewczêta
I. Brachucy Weronika - Por¹bka Uszewska
II. Kozio³ Anna - Por¹bka Uszewska
III. Bodzioch Weronika - £ysa Góra
Klasa IV ch³opcy
I. Mucha Marek - Jaworsko
II. Mleczko Szymon - Por¹bka Uszewska
III. Rabiasz Micha³ - Wola Dêbiñska
Klasa V dziewczêta
I. Koczwara Aneta - Dêbno
II. Duda Patrycja - £ysa Góra
III. Kural Justyna - Wola Dêbiñska
Klasa V ch³opcy
I. Hebda Artur - Wola Dêbiñska
II. ¯urek Maciej - Biadoliny Szlacheckie
III. Pabian Marcin - Por¹bka Uszewska
Klasa VI dziewczêta
I. Koczwara Monika - Dêbno
II. Greñ Kinga - Wola Dêbiñska
III. Gurgul Monika - Dêbno
Klasa VI ch³opcy
I. Wo³ek Adam - Biadoliny Szlacheckie
II. Gurgul Tomasz - £ysa Góra
III. Rusin Przemys³aw - £ysa Góra

Co?Gdzie?Kiedy?

ROZMAITOŒCI

Zaproszenie na bal
„Bal Andrzejkowy” dla dzieci, które
uczestniczą w zajęciach Zespołu Pieśni
i Tańca „Mali Łoniowiacy”, Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Łysogórzanie” oraz
uczestników zajęć stałych w Dębińskim
Centrum Kultury w Jastwi na BAL ANDRZEJKOWY, odbędzie się w Domu
Kultury w Jastwi w sobotę 28 listopada
w godz. 14.00 – 18.00. Nie zabraknie muzyki granej na żywo oraz konkursów ze
słodkimi nagrodami. Zapisy do udziału
w zabawie przyjmowane są w biurze
DCK lub telefonicznie pod numerem 014
6658661

Rywalizacja przy sto³ach
Turniej bilardowy podczas ferii zimowych organizuje Dębińskie Centrum
Kultury. Warunkiem uczestnictwa jest
ukończone 16 lat oraz wpłata wpisowego w wysokości 30 zł. Do dyspozycji zawodników rywalizujących w DCK w Jastwi będą dwa stoły bilardowe. Mecze
będą się odbywać w godzinach 16.00 –
20.00. Rozpoczęcie turnieju i losowanie

przeciwników odbędzie się 1 grudnia (we
wtorek) o godz. 16.00. Zainteresowanych prosimy o kontakt i zapoznanie się
z regulaminem Turnieju. Prawidłowego przebiegu zawodów będą strzegli sędziowie powołani przez organizatora.
Główną nagrodą turnieju jest cyfrowy
aparat fotograficzny.

Konkurs kolêd
Na piątek 8 stycznia zaplanowano
przesłuchania konkursowe w ramach
dziewiątej edycji gminnego Konkursu
Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych, który odbędzie się w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze. W rywalizacji wezmą udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Laureaci
wyłonieni prze jurorów w czterech kategoriach obok dyplomów i nagród
otrzymają także możliwość zaprezentowania się podczas wielkiego koncertu laureatów, który w tym roku odbędzie się w Łysej Górze w niedzielę 17
stycznia oraz 24 stycznia w Dębińskim
Centrum Domu Kultury w Jastwi.

Zajêcia za darmo
Nieodpłatne zajęcia podczas ferii zimowych oferuje dzieciom i młodzieży
Dębińskie Centrum Kultury. Codziennie w godzinach od 9.00 do 16.00 będą
organizowane zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe oraz
gry i zabawy dla najmłodszych. Czynny
będzie także bilard oraz sala prób. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele i instruktorzy DCK. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty materiałów plastycznych. Zapisy przyjmowane będą do
10 stycznia w biurze DCK w Jastwi lub
pod numerem tel. 014 6658661

Balet dla dzieci
Uruchomienie ogniska baletowego dla
dzieci planuje Debińskie Centrum Kultury. Zajęcia ruszą w drugim semestrze po
feriach zimowych czyli od lutego. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną podane na oficjalnej stronie internetowej
gminy www.gminadebno.pl oraz w następnym numerze „Życia Gminy Dębno”.

Oferta Dêbiñskiego Centrum Kultury
Uwaga, konkurs
plastyczny!

Zapisy na zajêcia taneczne
Zajęcia są przeznaczone zarówno dla tych, którzy chcą raz
na jakiś czas nabrać pozytywnej
energii do dalszej pracy, jak i dla
tych, którzy myślą poważnie o
karierze związanej z tańcem.
Jedni i drudzy znajdą u nas specjalnie przygotowany program
szkoleniowy, oparty na doświadczeniach nabytych u instruktorów z Broadway‘u, Paryża i Los
Angeles.
Instruktorzy poprowadzą
zajęcia w stylach:
• JAZZ
• LIRYCAL
• JAZZ FUNK
• BROADWAY JAZZ
• CONTEMPORARY
• L.A. STYLE HIP HOP
• HIP – HOP / NEW STYLE
• HOUSE
Twórcą i z założycielem szkoły JDC, jest Andrzej AndyStar
Starowicz - tancerz, instruktor,
choreograf, producent. Szlify
zdobywał u najlepszych choreografów w Polsce i za granicą (są
wśród nich m.in Blake McGrath,
Brian Friedman, Wade Robson,

Tucker Barkley, Marty Kudelka, Mia Michales czy Piotr Jagielski i Piotr Galiński). Jako
tancerz nieustannie się rozwija,
regularnie biorąc udział w warsztatach organizowanych przez
najbardziej prestiżowe szkoły
tańca. Swoje umiejętności potwierdził tańcząc na deskach
Teatru KTO i Art Color Ballet.
Brał także udział w pierwszej
edycji show telewizyjnego „You
Can Dance – Po prostu tańcz“.
W tym samym roku został zaproszony przez jednego z choreografów programu, Chrisa de la
Pena, do udziału w musicalu
„Around The World“. Na swoim
koncie ma również współpracę
z jednym z najsłynniejszych polskich kabaretów – „Formacją
Chatelet“ oraz realizację licznych projektów we współpracy
z Telewizją Polską i TVP Kraków. Jednym z jego ostatnich
osiągnięć jest stworzenie choreografii do serialu „Xero Girls“
produkowanego przez TVP. Założył także największą w Polsce (pod względem ilości studen-

tów) akademię tańca, która jako
jedna z pierwszych stawiała
przede wszystkim na edukację
techniczną tancerzy. Dzięki
temu, dwójka jej wychowanków
/ m.in. Łukasz Zięba/ wzięli
udział w finałach IV edycji programu „You Can Dance“. Obecnie prowadzi formację taneczną
„JDC Agency“, w pracy nad
którą wykorzystuje doświadczenie zdobyte we wszystkich wcześniejszych projektach.
Jego taniec jest bardzo eklektyczny, zbudowany na bazie
techniki jazzowej, która obecnie
łączy się u Andrzeja z wpływami styli bardziej dynamicznych,
takich jak Hip Hop, Pop czy New
Age.
Zgłoszenia przyjmujemy w
Domu Kultury w Jastwi lub telefonicznie pod numerem /14/
6658661 do 28 listopada 2009.
Zajęcia będą się odbywać
w soboty w godzinach:
10.30 – 11.45 – dzieci /6 – 11lat/
11.45 – 13.00 – starsi /powyżej
12 lat/
Koszt zajęć to 50zł za miesiąc

Konkurs plastyczny „Anioły i aniołeczki” dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów ogłasza Dębińskie Centrum Kultury. Prace wykonane w dowolnej technice plastycznej
zarówno płaskiej jak i przestrzennej można przesyłać
do 10 grudnia 2009 r. do Dębińskiego Centrum Kultury
w Jastwi.
Minimalny format prac to
A3. Każda szkoła może przesłać maksymalnie pięć prac w
każdej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace powinny
być czytelnie opisane. Umieścić należy imię i nazwisko
autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwiska opiekuna
oraz numer jego telefonu.
Prace oceni komisja powołana przez organizatora. Uroczyste ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród oraz
otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi 18 grudnia o godz. 10.00.
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Gospodynie Warsztaty wikliniarskie
wygrywaj¹
Pierwsze miejsce w konkursie na
prezentację potrawy regionalnej
odbywającym się w ramach I Małopolskiego Dorobku Artystycznego
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach zajęło
KGW „Włościanki” z Łoniowej.
Do rywalizacji kół gospodyń doszło w
Zespole Szkół w Marcinkowicach, a panie z 12 kół reprezentujących 10 powiatów zmagały się w trzech kategoriach.
Poza kulinariami popisywały się umiejętnościami wykonywania ozdób z bibuły oraz talentami aktorskimi prezentując scenki rodzajowe. „Włościankom”
najlepiej poszło w zawodach kulinarnych. Wrażenie na jurorach zrobiły nie
tylko samą potrawą (pierogi kudłacze),
ale także artystycznym dodatkiem w
postaci pieśni opiewającej sposób przyrządzenia pierogów, do której tekst
same napisały. Zadbały przy tym także
o realia historyczne ubierając się w strój
gospodyni wiejskiej z przełomu XIX i XX
wieku.
Konkurs zorganizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
okazał się na tyle atrakcyjny, że przyjechały reprezentacje z różnych stron
Małopolski. W konkursowe szranki weszły przedstawicielki powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego,
gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego,
proszowickiego i wadowickiego.
(n)

Dwadzieścia dwie osoby wzięły udział
w warsztatach wikliniarskich „Od patyka do koszyka”, które w remizie OSP
w Łoniowej zorganizowało Stowarzyszenie Folklorystyczne Łoniowiacy”.
Przy wsparciu Starostwa Powiatowego
w Brzesku i Gminy Dębno uczestnicy
zajęć w ciągu dwóch dni poznali podstawowe sploty wikliniarskie, kilka technik wikliniarskich oraz wykonali samodzielnie różne przedmioty. Najmłodszy
uczestnik miał 8 lat, najstarszy 60.
(n)

OG£OSZENIE o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany „Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dêbno”.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227) oraz art. 11 ust 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) i uchwa³y Rady
Gminy Dêbno nr VIII/162/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. zawiadamiam o wy³o¿eniu do
publicznego wgl¹du projektu zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dêbno” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach
od 5 listopada 2009 r. do 7 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Dêbno, w Sali
Narad w godz. od 09.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie
siê w dniu 18 listopada 2009 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Dêbno, w Sali Narad
o godz. 09.00.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 39 ust. 3 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko,
ka¿dy kto kwestionuje ustalenia przyjête w projektach, mo¿e wnieœæ do nich uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Dêbno z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2009 r.
Wójt Gminy Dêbno, Grzegorz Brach

Ryba po grecku
Zaczynamy od sosu. Aby go przygotować potrzebujemy 0,5 kilograma marchewki,
0,5 kilograma pietruszki i dwa małe selery. Wszystkie warzywa kroimy w kostkę,
zalewamy wodą i doprawiamy solą do smaku, a następnie gotujemy aż zmiękną.
Następnie w kostkę kroimy pół kilograma cebuli, którą następnie dusimy w oleju aż
zmięknie. Zaraz potem ugotowane wcześniej warzywa mieszamy razem ze zmiękczoną już cebulą, dodajemy do tego przecier pomidorowy, vegetę oraz pieprz i ocet,
żeby sos był pikantny.
Teraz możemy zabrać się za ryby. Podstawa to kilogram filetów z dorsza lub z
mintaja, które smażymy w specjalnie przygotowany cieście. Jak je zrobić? Najpierw
należy ubić cztery jajka, dodać do nich mąkę i dużo zielonej, pokrojonej pietruszki
oraz vegetę. Pamiętać przy tym trzeba, że ciasto ma być gęste. Do tak przygotowanego
ciasta wkładamy filety i smażymy je w tym cieście. Następnie usmażone ryby układamy na półmisku i zalewamy gorącym sosem warzywnym.
Podajemy na zimno lub na gorąco, najlepiej na drugi dzień, bo wtedy smak ujawnia się w całej pełni.
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Maria Cury³o, Ko³o Gospodyñ Wiejskich
„Warkocz Tar³ówny” w Dêbnie

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Roman Sacha

O takich ludziach zwyk³o siê
mówiæ, ¿e ze œwieczk¹ ich
szukaæ. Roman Sacha jest
mocnym dowodem na to, ¿e
wœród nas wci¹¿ s¹ tacy,
którzy potrafi¹ patrzeæ poza
czubek w³asnego nosa, a los
ma³ej Ojczyzny i mieszkaj¹cych w niej ludzi jest im równie bliski jak swój w³asny.
Dowodów na potwierdzenia tej opinii nie
brakuje. Ot, choćby działalność publiczna. Roman Sacha dzierży w ręku mandat
radnego i równocześnie pełni obowiązki
sołtysa. Każdą z funkcji traktuje więcej
niż serio nie ograniczając się bynajmniej
do roli statysty. Wśród radnych należy do
jednych z najbardziej aktywnych, a z roli
sołtysa wywiązuje się na tyle dobrze, że
zauważono go także w konkursie na Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego, o czym szerzej piszemy także w
tym numerze „Życia”. Jego zaangażowanie w życie wsi mieszkańcy mogą obserwować nie tylko podczas świąt i festynów,

ale także w sytuacjach wymagających niesienia pomocy. W trakcie czerwcowej powodzi był jednym z tych, którzy pierwsi
gotowi byli pomagać, a równie energicznie włączył się także w usuwanie skutków nawałnicy.
Dzięki jego staraniom i inicjatywie Łysa
Góra jest areną ważnych wydarzeń społecznych. Obchody święta Odzyskania
Niepodległości, pamięć o pilotach zestrzelonego nad Łysą Górą Liberatora to pewnie jedne z najlepszych przykładów wychowania patriotycznego, którego efekty
widać jak na dłoni, gdy tłumy mieszkańców oddają cześć bohaterom. Pożytki płynących z organizowanych regularnie akcji honorowego oddawania krwi trudno w
ogóle zmierzyć. Bo jak wycenić ludzkie
życie?
A na tym przecież aktywność Romana
Sachy bynajmniej się nie kończy. We wsi
praktycznie nic nie dzieje się bez jego
udziału. Niemal każda inwestycja nosi
ślady jego zaangażowania choćby w postaci zabiegów o pieniądze i ujęcie niezbędnych prac w planach budżetowych
gminy. A jak by tego było mało, to znajduje jeszcze czas na działalność w organizacji pozarządowej i grę w orkiestrze dętej, która zapewnia muzyczną oprawę

wydarzeniom nie tylko w Łysej Górze, ale
i na terenie całej gminy.
I pewnie długo można by jeszcze wymieniać dowody nietuzinkowej pracy społecznej sołtysa Łysej Góry, gdyby trochę
łatwiej można się było z nim skontaktować. Sam będąc bardzo mobilnym, do mobilnego telefonu jakoś nie może się przekonać…
(p)

T E S T
Z
¯YCIA
Z natury jestem…
…doœ æ wybuc howy lecz szybko mi
przechodzi i wracam do normalnoœci,
mówiê co myœlê z czym czasami s¹
problemy ,nie lubie fa³szu.

Imiê i nazwisko:

Kazimierz Pa³ucki
Wiek: 42 lata
Wykszta³cenie: Zawodowe Mechanik Maszyn Rolniczych,
zawód wykonywany „Firma
Remontowo-Budowlana’’
Miejsce pracy: z regu³y poza
miejscem zamieszkania
Rodzina: ¿ona Barbara, córka
Katarzyna, syn Jakub
Samochód: Ford Mondeo

Mam s³aboœæ do….
…s³odyczy, choæ wiem, ¿e nie pasuje
to do mojego charakteru.
Moja pasja to…
…dzia³alnoœæ w Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, w której od 10 lat jestem
naczelnikiem.
Moja pier wsza mi³oœæ…
..trwa ju¿ 17 lat.
Mój pierwszy cenny przedmiot…
….to motor WSK 125 kupion y
przez rodziców i po pierwszych testowaniach rozbity.

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie…
…kochaj¹ca rodzina.
Moja ¿yciowa pora¿ka…
…by³o ich wiele i trzeba by³o siê po
nich szybko podnosiæ, a najlepsze na
to lekars two to praca zawod owa i
spo³eczna.
Moje najwiêksze marzenie..
…ju¿ siê spe³ni³o, teraz czekam na
nastêpne.
Moja ulubiona lektura…
…interesuje mnie literatura wojenna,
na któr¹ z regu³y nie mam czasu, no
i czasopismo „STRA¯AK’’.
Moja praca…
…robiê to co lubiê i najlepiej potrafiê. Moja praca jak ka¿da inna ma
swoje plusy i minusy, ale jednak sprawia mi satysfakcjê .
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