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DRUGA STRONA ¯YCIA

Personalia

Pieni¹dze z ministerstwa
na pomoce dydaktyczne

Radosny
program
Dziesięć szkół z terenu naszej
gminy skorzysta z rządowego programu „Radosna szkoła”. Z budżetu państwa gmina otrzymała na ten
cel 60 tys. zł.
Zgodnie z założeniami programu pomoc finansowa ma pomóc w przygotowaniu pomieszczeń w szkołach, które byłyby wykorzystywane przez najmłodszych
uczniów zarówno do zabawy jak i do nauki. Dotacja ma być przeznaczona na
zakup pomocy dydaktycznych i wyposa-

Beneficjenci projektu

JOANNA BACZYŃSKA jest nowym
skarbnikiem gminy Dębno. Zastąpiła na tym
stanowisku Józefę Sachę, która po 41 latach pracy przeszła na emeryturę.
Ustępująca ze stanowiska Józefa Sacha
większość swojego zawodowego życia związała z gminą Dębno, w której przepracowała 37 lat. W tym okresie współpracowała z
dwoma naczelnikami i dwoma wójtami gminy. W ostatnich latach najwięcej problemów
w pracy sprawiały częste zmiany przepisów.
Na emeryturze będzie mogła od tych zmian
odpocząć zwłaszcza, że z urlopów korzystała rzadko.

Finansami gminy zajmie się teraz Joanna
Baczyńska, która dotychczas była główną
księgową. Do nowej roli podchodzi z nadzieją, że pozwoli jej zyskać kolejne zawodowe doświadczenie. – To nieco inny charakter pracy polegający bardziej na planowaniu – mówi. Kwalifikacje, jakimi się legitymuje, na pewno będą w tym pomocne.
Nowa skarbnik gminy ukończyła zarządzanie i organizację na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie
z rachunkowości.
(p)

Dwa konkursy i dwóch laureatów

Historyczne sukcesy

Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie, Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku, Publiczna Szko³a
Podstawowa w £oniowa, Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w £ysej Górze, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach, Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy, Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej,
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie, Zespó³ Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej
żenia pozwalającego uatrakcyjnić naukę
i zwiększyć efekty kształcenia. Szkoły
zgłosiły zapotrzebowanie na takie pomoce dydaktyczne jak: duże, miękkie klocki
do budowania form przestrzennych, zestawy figur geometrycznych, miękkie
piłki, materace do zabaw ruchowych, tory
przeszkód, drabinki, linki, siatki.
Przyjmuje się, że pomoc budżetu państwa powinna wystarczyć na pokrycie 80
procent wartości zadania. Resztę zobowiązały się pokryć szkoły w postaci wkładu rzeczowego lub finansowego. W ramach wkładu rzeczowego można przygotować salę w szkole z przeznaczeniem
na miejsce zabaw (malowanie, odnowienie sali, wymiana wykładzin, okien itp.).
Planowo projekt ten ma zostać zrealizowany w bieżącym roku kalendarzowym.
(p)
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Łukasz Duśko

Piotr Matura

Imponuj¹ce sukcesy odnieœli uczniowie ze szkó³ gminy Dêbno w konkursach historycznych. £ukasz Duœko z
Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
zosta³ laureatem kuratoryjnego
konkursu historycznego dla gimnazjalistów. Jego m³odszy kolega Piotr
Matura z Zespo³u Szkó³ w Sufczynie
w tej samej rywalizacji wywalczy³
tytu³ finalisty, a w konkursie „Losy
¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w
latach 972-1514. Od Cedyni do
Orszy” znalaz³ siê w gronie laureatów etapu wojewódzkiego.

szych. W tym roku zapracowali na to
uczniowie, którzy uzyskali blisko 87 procent punktów możliwych do zdobycia.
Piotr Matura, który jest uczniem drugiej klasy, uzyskując grubo ponad 80
procent punktów tym razem musiał się
zadowolić tytułem finalisty, ale powetował sobie tę stratę w rywalizacji w
konkursie poświęconym polskiemu wojsku, który podobnie jak konkurs historyczny daje laureatom wstęp bez egzaminów do dowolnego liceum. Na bardzo
dobry wynik pracował już od kilku miesięcy. Jego dobry występ to efekt zainteresowań historycznych, które już
wcześniej pozwalały mu znajdować się
w gronie najlepszych w konkursach historycznych. W październiku ubiegłego roku zajął VI miejsce w ogólnopolskim konkursie Multitest organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej,
a przed rokiem jako uczeń pierwszej
klasy także znalazł się w gronie finalistów Małopolskiego Konkursu Historycznego.

Organizowany przez Kuratorium
Oświaty w Krakowie konkurs historyczny to jeden z szeregu konkursów przedmiotowych uważanych za najbardziej prestiżowe na tym szczeblu edukacji. Zazwyczaj we wszystkich etapach startuje nawet kilka tysięcy uczniów. Tytuł laureata otrzymuje kilkudziesięciu najlep-
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Radni jednog³oœnie udzielili
absolutorium wójtowi

Dobra
ocena
Rada Gminy Dêbno jednog³oœnie
udzieli³a absolutorium wójtowi
Grzegorzowi Brachowi za wykonanie bud¿etu za ubieg³y rok.
¯adnych zastrze¿eñ do realizacji
bud¿etu nie mia³a te¿ regionalna
izba obrachunkowa ani Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Dêbno.
Uchwała, która w przypadku wielu
samorządów wzbudza sporo emocji, w
gminie Dębno okazała się zupełnie bezproblemowa. Do tego stopnia, że przed
głosowaniem żaden z radnych nie zabrał nawet głosu i dyskusji nad wykonaniem budżetu nie było. – Wszystko
zostało szczegółowo omówione podczas posiedzeń komisji – tłumaczyli niektórzy radni.
Dla wójta Grzegorza Bracha odpowiedzialnego za wykonanie uchwały
budżetowej była to raczej miła okoliczność. – Serdecznie dziękuję za uznanie dla naszych wspólnych działań.
Jeszcze raz podkreślam, że współpraca z radą układa się świetnie. Dziękuję też za zaufanie przy przyjmowaniu
zmian w budżecie w ciągu roku, które
czasem wymagały podejmowania szybkich decyzji – komentował.
Przy współpracy z radą samorządowe
władze sfinalizowały w ubiegłym roku
kilka ważnych inwestycji. Ukończono
prace adaptacyjno-modernizacyjne w budynku dawnej szkoły w Jastwi, oddano
do użytku wykonaną z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii salę gimnastyczną w Maszkienicach, przeprowadzono kompleksowy remont szkoły w
Łysej Górze, oddano do użytku kompleks boisk sportowych w Dębnie i kontynuowano budowę dróg i chodników.
Efekty tej działalności widoczne są
dzisiaj. Mające do dyspozycji duży
obiekt Dębińskie Centrum Kultury
uruchomiło na szeroką skalę ofertę
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, solidnie wykonane drogi nie uległy zniszczeniu wskutek powodzi, a salę gimnastyczną w Maszkienicach oglądają z
zainteresowaniem wójtowie z innych
gmin chcąc zastosować podobne rozwiązanie także u siebie.
(g)

Opowiedzia³ stypendystom o locie w kosmos

ASTRONAUTA
NA ZAMKU
Z amerykañskim astronaut¹ pu³kownikiem Terry Virstem spotkali siê 11
maja na zamku w Dêbnie uczniowie
ze szkó³ gminy Dêbno - stypendyœci
Funduszu Stypendialnego „Otwieramy
Horyzonty”. Niecodzienny goœæ by³ do
ich dyspozycji podczas podsumowania
rocznego programu, w ramach
którego 21 stypendystów przez rok
otrzymywa³o pomoc finansow¹.
Pułkownik Virst, który przyjechał w towarzystwie przedstawicielki Polsko Amerykańskiej Fundacji wolności organizującej pobyt w Polsce załogi amerykańskiego promu
kosmicznego, zaprezentował rzadko oglądaną relację filmową z pracy na stacji kosmicznej. Opowiadał o
codziennym dniu na stacji, problemach i przygotowaniach, a także o
koniecznych kwalifikacjach. Obok Dębna
astronauci amerykańscy goszczący w naszym
kraju na zaproszenie
obchodzącej jubileusz
dziesięciolecia Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności w ciągu kilku tygodni odwiedzili
kilkanaście miejscowości w Polsce. Podobnie,

jak gdzie indziej, także w Dębnie wzbudzili
spore zainteresowanie. – Pytań było sporo,
ale wszystkie doczekały się odpowiedzi –
relacjonuje Marian Kurek, który wraz z
wójtem gminy Dębno Grzegorzem Brachem
znalazł się wśród zaproszonych gości.
Stypendyści do podsumowującego program
spotkania także specjalnie się przygotowali.
Efekty swojej pracy pokazali na scenie prezentując etiudę teatralną opracowana przy
pomocy animatorów. Obok najbardziej zainteresowanych ich dokonaniami rodziców i
krewnych, na widowni zasiedli także sponsorzy. W bezpośrednich rozmowach jedni
podkreślali, że wsparcie finansowe sprzyja
rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności, drudzy deklarowali współprace w przyszłym roku.
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Wygodniej
do zamku
Jeszcze w tym półroczu droga dojazdowa od krajowej ‘czwórki” do
zamku i kościoła w Dębnie zostanie
zmodernizowana. Remont stosunkowo ruchliwego odcinka będzie możliwy dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa.
Wprawdzie wsparcie nie jest tak duże
jak to do tej pory bywało, ale 25 procent
całkowitych kosztów wynoszących blisko
430 tys. zł to także kwota nie do pogardzenia. W ramach modernizacji drogi o
długości 800 metrów obok położenia nowej nawierzchni zostanie wykonany także parking, planowany jest montaż oświetlenia ulicznego, a oznakowanie poziomie
wyraźnie oddzieli ruch pieszy od samochodowego. Ponadto wyznaczone zostaną
dwa przejścia dla pieszych.
Na pozór inwestycja nie jest żadnym
szczególnym przedsięwzięciem, ale faktycznie to remont znaczący. Decyduje
o tym relatywnie duże natężenie ruchu na tym odcinku. Tędy prowadzi droga do odwiedzanego chętnie zamku oraz
do zabytkowego późnogotyckiego kościoła.
(p)

Pomoc dla
so³tysów
Dwadzieścia osób znalazło zatrudnienie na terenie gminy Dębno w ramach prac społeczno-użytecznych.
Zgodnie z umową z Powiatowym
Urzędem Pracy w Brzesku prace potrwają do końca listopada.

Kolejny plener malarski na zamku

Sztalugi na dziedziñcu
Trzy dni trwa³ plener malarski na
zamku w Dêbnie, w którym uczestniczy³y 32 osoby. Jego efekty bêdzie
mo¿na ogl¹daæ na wystawie, której
wernisa¿ zaplanowano na 21 maja.
Idea pleneru podjęta przed kilkoma laty
ma swoją inspirację w pomyśle Jana Jastrzębskiego herbu Ślepowron, który w 1923
zaprosił studentów Akademii Sztuk Pięknych do Dębna na plener. Efekty tej inicjatywy okazały się więcej niż dobre. Wśród
uczestników plenerów – jak się później okazało – znalazło się wielu artystów wyznaczających kierunki malarstwa polskiego.

Z oferty pracy korzystają osoby bezrobotne, które już od dłuższego czasu nie
mogły znaleźć zatrudnienia. W gronie zatrudnionych przy pracach porządkowych
na terenie gminy polegających m.in. na
utrzymaniu w czystości i porządku terenów zielonych, placów publicznych, poboczy dróg i przydrożnych rowów są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Konkretny
zakres prac wyznaczają im sołtysi.
Kosztami zatrudnienia osób, które pracują 40 godzin miesięcznie, gmina podzieli się z urzędem pracy. Samorząd pokryje
40 procent kosztów, resztę wyłoży urząd
pracy.
Bezrobotni rozpoczęli prace jeszcze
przed świętami wielkanocnymi.
(p)

Plenery organizowane od kilku lat na
zamku podobnie ambitnych założeń pewnie nie mają, ale dla młodych adeptów i miłośników malarstwa są okazją, by w niecodziennej scenerii realizować swoje pasje.
W tym roku z oferty zamku skorzystali
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
oraz uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, gimnazjów w Łysej Górze, Woli Dębińskiej, Porąbki Uszewskiej
i Sufczyna. Ich prace wezmą udział w konkursie towarzyszącym plenerowi, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas wernisażu wystawy.
(g)
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Patriotyzm z konstytucj¹ Mozolne
Uroczyste akademie
z okazji 219. rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja odbywa³y siê
w szko³ach naszej gminy.
Œwiêto by³o okazj¹ do
rozwa¿añ na temat
wspó³czesnego rozumienia patriotyzmu.
W Zespole Szkół w Sufczynie recytacje i patriotyczne pieśni dobrano w ten
sposób, by przypomnieć znaczenie praw uchwalonych
przed laty przez rodaków.
Wykorzystując
poezję
uczniowie zastanawiali się
nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja. „Jaką Polskę
wyobrażali sobie jej twórcy”
– zdawali się pytać. I wspominali bohaterów narodowych z przeszłości wskazując na ich postawę jako wzór
godny naśladowania.
W Publicznej Szkole
Podstawowej w Łoniowej
w specjalnym programie
przygotowanym na okoliczność kolejnej rocznicy, zwracano uwagę na warunki, w
jakich powstawała jedna z
najważniejszych ustaw w
dziejach Polski. Pokazując
jej znaczenie nie tylko dla
Polaków podkreślano jej
wkład w rozwój demokracji
na świecie.
(s)

naprawianie
szkód
Do końca maja sfinalizowane zostaną prace przy odbudowie dróg gminnych na terenie gminy Dębno zniszczonych wskutek
ubiegłorocznej powodzi. Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
przekazana na ten cel to dla gminy dobra
wiadomość, mimo że jej skala to zaledwie
kropla w morzu potrzeb.
Na liście dróg do modernizacji i odbudowy, które
zostały zniszczone wskutek powodzi w latach 20072009, jest czternaście pozycji. Łączna długość dróg
wymagających interwencji przekracza 7 kilometrów.
Tymczasem przyznana przez MSWiA kwota wraz
z wkładem własnym gminy dająca w sumie zaangażowanie finansowe na poziomie przekraczającym
550 tys. zł pozwala na wykonanie zaledwie pięciu
odcinków dróg o długości 2,1 km.
Mając do czynienia z tak dużą rozbieżnością pomiędzy możliwości finansowymi a potrzebami samorządowe władze miały niełatwą decyzję do podjęcia. – Ostatecznie zdecydowaliśmy się na remont
tych dróg, które najpilniej tego wymagały bądź to
ze względu na ich stan bądź to z uwagi na ich znaczenie – tłumaczy Antoni Brachucy, zastępca wójta. W efekcie remonty obejmują odcinki dróg:
Łoniowa – Jaworsko, Sufczyn do Zagórza, Jastew
na Dębczak, Jaworsko przez Wieś i Porąbka
Uszewska – Sułkówka.
Mimo znacznie mniejszej od skali zniszczeń wielkości pomocy z budżetu państwa, samorządowe
władze nie narzekają. Gdyby przyszło im zmagać
się z problemem samodzielnie, trudno byłoby zapewne przeprowadzić remontów chociażby tych
pięciu odcinków.
(gp)

Od wrzeœnia nowe przedszkole

Profesjonalna opieka z du¿ym ogrodem
Pierwsze niepubliczne przedszkole
w Gminie Dębno rozpocznie działalność już we wrześniu w Sufczynie. Rodzice zainteresowani posyłaniem tam
swoich dzieci już teraz mogą składać
formalne zgłoszenia.
Uruchomienie przedszkola to inicjatywa
mieszkańców Sufczyna, którzy dysponując
odpowiednimi pomieszczeniami uznali, że
zgodnie z zachętami Ministerstwa Edukacji Narodowej dobrym pomysłem na ich wykorzystanie będzie otwarcie przedszkola.
Z punktu widzenia rodziców jego „niepubliczny” charakter nie ma większego znaczenia. Przedszkole musi spełniać dokład-

nie takie same wymagania jak każde inne,
a różnica polega tylko na tym, że z budżetu
gminy prowadzący przedszkole otrzymają
dofinansowanie w wysokości 75 procent
kosztów utrzymania. – Z naszej perspektywy to bardzo korzystne. Gdybyśmy chcieli
uruchomić samorządowe przedszkole w
Sufczynie musielibyśmy wybudować obiekt
od podstaw – tłumaczy Grzegorz Brach,
Wójt Gminy.
Do dyspozycji dzieci będą nowe, przestronne pomieszczenia wraz z dużym
ogrodem. Miejsca wystarczy dla 50 dzieci,
które będą mogły liczyć na opiekę przynajmniej przez osiem godzin dziennie.

Pomieszczenia zostaną wyposażone w
nowe meble i pomoce dydaktyczne, a opłata za dodatkową ofertę edukacyjną wyniesie 140 zł miesięcznie.
Sufczyn jako lokalizacja nowego przedszkola wydaje się wyborem jak najbardziej
uzasadnionym. Dotychczas nie było tam
przedszkola, a wieś należy do największych w gminie. Dotąd z opieki przedszkolnej można było korzystać w sześciu
przedszkolach prowadzonych przez samorząd, które działają w Dębnie, Woli Dębińskiej, Łysej Górze, Porąbce Uszewskiej, Maszkienicach i Łoniowej.
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OSP £ysa Góra z poœwiêconym samochodem

Techniczny skok jednostki
się w auto strażakom z Łoniowej, teraz
wypatrzył samochód dla kolejnej jednostki. Transport do Niemiec sponsorował
Henryk Baran i po cierpliwym oczekiwaniu na załatwienie formalności, auto przywieziono do kraju.
Dziś ku radości fajermanów stoi w garażu odnowionego budynku OSP. Elewację
strażacy wykonali samodzielnie wykorzystując do tego celu materiały podarowane
przez sponsorów.
Nowy nabytek pozwoli nie tylko skuteczniej reagować na zagrożenia, ale także
zwiększyć zainteresowanie przynależnością do jednostki. Tylko w tym roku czterech młodych strażaków odbyło podstawowy kurs strażacki, a dwóch innych zdecydowało się na wersję poszerzoną tego specjalistycznego szkolenia.
(g)

Jednostka OSP w £ysej Górze
liczy 39 czynnych stra¿aków, a
w jej sk³ad wchodzi tak¿e licz¹ca 22 osoby orkiestra dêta.
Formalnoœci zosta³y dope³nione. Zakupiony przez OSP w
£ysej Górze œredni samochód
gaœniczy na okolicznoœæ tradycyjnego stra¿ackiego œwiêta
obchodzonego w dzieñ œwiêtego Floriana zosta³ poœwiêcony. – Teraz mo¿emy czuæ siê
w pe³ni jego w³aœcicielami –
komentuj¹ fajermani.
Sprowadzone z Niemiec auto marki „magirus” to dla druhów z Łysej Góry powód do
dumy. Silnik o mocy 192 KM, napęd na obie
osie, skrzynia biegów z półbiegami to tylko
część jego zalet. Pod względem zaawansowania technicznego jednostka zaopatrując
się w ten samochód zrobiła olbrzymi skok.
– Ze starym samochodem to w ogóle nie ma
porównania. To jak niebo i ziemia – ocenia
kierowca Bogusław Batko.
Wie, co mówi, bo w swoim zawodowym
życiorysie ma lata pracy w jednostce zawodowej i niejedno strażackie auto widział. Nabytek z Niemiec jest wprawdzie
używany, ale badania techniczne, jakim
go poddano wskazują, że jest w stanie
bardzo dobrym. Na liczniku ma ledwie 26
tys. kilometrów, a wyposażenie – imponujące. Do dyspozycji są węże, prądowni-
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Odznaczeni podczas obchodów
gminnego œwiêta stra¿aka

ca, agregat prądotwórczy, piła spalinowa,
pompa szlamowa z napędem elektrycznym. Dodatkowo strażacy mają również
urządzenia hydrauliczne takie jak nożyce i rozpieraki, które przydatne są zwłaszcza przy wypadkach drogowych, kiedy
trzeba rozcinać wraki samochodów, by
wydobyć pasażerów.
Powodów do narzekań nie ma także, jeśli chodzi o zbiornik na wodę. Może pomieścić 2800 litrów, a motopompa ma wydajność 2500 litrów na minutę. W kabinie miejsca także nie brakuje, mieści się w niej dziewięć osób.
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 50 tys. zł. Połowę tej kwoty wyłożył
budżet gminy, resztę strażacy zebrali wśród
mieszkańców, którzy kupując tradycyjne
strażackie kalendarze byli wyraźnie hojniejsi niż zwykle. – Bez ich pomocy nie byłoby
mowy o zakupie – podkreśla Bogdan Bibro,
prezes jednostki.
Samochód udało się sprowadzić, dzięki
pomocy Pawła Kraja z OSP w Łoniowej,
który wykorzystał swoje osobiste kontakty z pracującym w Niemczech ks. Markiem
Prusem. Wcześniej pomógł on wyposażyć
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OSP £ysa Góra
Z³ote Medale „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Tadeusz Gawe³, Zdzis³aw Gawe³,
Zbigniew Kural, Józef Gurgul
Srebrne Medale „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Stanis³aw Kural, W³odzimierz Rusin,
Andrzej Potêpa, Jan Kapusta, Aleksander
Mleczko
Br¹zowe Medale „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Henryk Baran, Dariusz Smoleñ,
Józef Franczyk, Szymon Dru¿kowski, Rafa³
Ksi¹¿ek
Odznaka „Stra¿ak wzorowy”: Krzysztof
Gurgul, £ukasz Mleczko, Mateusz Mleczko,
Konrad Rusin, Konrad Bibro, Daniel
Smoleñ, Krzysztof Wo³ek, Wojciech Wo³ek,
Mariusz Gurgul, Marcin Gurgul, Remigiusz
Stoszko
OSP Jastew
Z³oty Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Marian G¹siorek
Srebrny Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Janusz Nowak
Br¹zowy Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Kazimierz Smoleñ, Zbigniew Smoleñ
OSP Wola Dêbiñska
Srebrny Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Grzegorz Grzebieniarz
Br¹zowy Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: Mariusz Rojek
Odznaka „Stra¿ak wzorowy”: Robert
Morys, Artur Macheta, Przemys³aw
Œwierad, Krzysztof Œwistak

WYDARZENIA

S¹d odrzuci³ skargi jako nieuzasadnione

DU¯O DZIA£EK BUDOWLANYCH
Nowe tereny pod budownictwo i dzia³alnoœæ przemys³ow¹ uwalnia uchwalone
przez Radê Gminy Dêbno
studium zagospodarowania
przestrzennego – jeden z
najwa¿niejszych dokumentów
okreœlaj¹cy kierunki rozwoju
na najbli¿szych kilkanaœcie
lat. Mieszkañcy zg³osili do
niego 101 uwag, które dok³adnie przeanalizowano i w
wiêkszoœci uwzglêdniono.
Planiści pracujący na zlecenie gminy
uwzględniając uwagi samorządu wprowadzili zmiany w stosunku do dotychczas
obowiązujących zapisów polegające przede
wszystkim na zwiększeniu powierzchni
terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Generalnie rzecz ujmując wyznaczono je
na nowo w każdym sołectwie, a zwłaszcza w tych największych takich jak Wola
Dębińska, Sufczyn czy Dębno. Przykładowo w stosunku do całkowitej powierzchni Woli Dębińskiej tereny budowlane zajmują w niej według nowego studium 70-80 procent, a w Dębnie mniej więcej 60 procent. Decyzja w tej sprawie nie
jest efektem arbitralnej decyzji samorządu, ale coraz większego zainteresowania
budownictwem na tych terenach. – Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy coraz częściej pytają o
działki budowlane – komentuje Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno.
Studium zwiększa także powierzchnię
terenów przeznaczonych pod działalność
przemysłową. W głównej mierze zlokalizowano je wzdłuż „czwórki”. Przesądziło o
tym położenie w pobliżu głównej drogi, co
zawsze dla inwestycji przemysłowych ma
kluczowe znaczenie. Takie usytuowanie nie
szkodzi też w żadnym stopniu turystycznym aspiracjom gminy. Tereny dla turysty-

ki najbardziej atrakcyjne pozostają w dalszym ciągu nieco na uboczu.
Zgodnie z obowiązującym prawem przed
przyjęciem dokumentu mieszkańcy mieli
możliwość zapoznania się z nim i zgłaszania
do niego swoich uwag. W efekcie autorzy studium otrzymali 101 wniosków do analizy. W
przypadku 27 wniosków zmiany uwzględniono częściowo, co w praktyce oznacza ich akceptację, a w 29 przypadkach wnioski zostały
odrzucone. Przesądziły o tym względy formalne. Przykładowo, jeśli działka znajduje
się na terenie zalewowym, to nie można jej
było kwalifikować jako teren budowlany.
Nie wszyscy autorzy odrzuconych wniosków argumentacje przesądzającą o takim
ich potraktowaniu przyjęli do wiadomości.
W kilku przypadkach mieszkańcy zdecydowali się bronić swoich racji zwracają się do
Rady Gminy o uchylenie uchwały. Radni
wszystkie wnioski odrzucili uzasadniając, że
studium zostało uchwalone zgodnie z prawem i nie narusza interesu prawnego skarżących się osób.
(g)

Posprz¹tali wieœ a¿ mi³o
Gimnazjaliści ze szkoły w Porąbce
Uszewskiej wspólnie z nauczycielami pokazali co to znaczy brać sprawy w swoje ręce. Wspólnie zabrali się
za sprzątanie swojej wsi, która aspiruje do miana głównego ośrodka
agroturystycznego nie tylko gminy,
ale i całego powiatu.
Akcja polegała na zbieraniu śmieci przy
drogach, w rowach i na brzegach rzeki
przepływającej przez Porąbkę. Uzbierało
się ich, niestety, sporo. Dyrektor szkoły
Tomasz Gurgul, który wraz z sołtysem
wsi Elżbieta Rzepą i przedstawicielami

gospodarstw agroturystycznych zorganizowali akcję mają nadzieję, że będzie to
sygnał dla wszystkich mieszkańców, że o
swoje otoczenia warto dbać. W sprząta-

nie zaangażowali się także policjanci, którzy zadbali o bezpieczeństwo ruchu w
trakcie sprzątania.
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Inauguracja cyklu koncertów na zamku

ŒWI¥TECZNY CHOPIN
Dominika Szlezynger zainaugurowała w święto Konstytucji 3 Maja cykl
koncertów na zamku w Dębnie poświęcony muzyce Fryderyka Chopina.
Muzyczna propozycja muzeum i Stowarzyszenia PLUS ULTRA w Tarnowie współfinansowana przez Gminę
Dębno przyciągnęła komplet publiczności.
Młoda pianistka, absolwentka Akademii
Muzycznej w Katowicach, która muzyczną
edukację kontynuowała także w Accademia
di Musica w Pinerolo (Włochy) oraz w Conservatoire de Musique – Haute Ecole de
Musique w Genewie przygotowała kompozycje różnorodne. Obok powszechnie znanego tzw. Marsza żałobnego dedykowanego ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, były
mazurki, sonaty, scherza, a w finale przebojowa etiuda c-moll zwana rewolucyjną. Publiczność przyjęła ją ciepło tym bardziej, że
pianistka swoje rodzinne korzenie ma właśnie w gminie Dębno. Dobrze kojarzy się jej
zresztą cały region. Jak wspominała w kuluarach przed laty, podczas przesłuchań
makroregionalnych w Tarnowie, jako jedenastoletnia dziewczyna zapracowała na II
nagrodę.

Recital pianistki, która do Dębna przyjechała prosto z Włoch, poprzedziła krótka
prezentacja najważniejszych momentów
biografii Fryderyka Chopina. O życiu genialnego kompozytora i momentach zwrotnych
w jego karierze mówiła Marta Komorowska, dyrektor Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
Po muzycznej części wieczoru zainteresowani mogli obejrzeć wystawę koronki flamandzkiej ze zbiorów pochodzącego z Belgii
Vilfrieda de Meyera, a w sali koncertowej
zaprezentowano pokaz mody przygotowany przez uczestniczki Pracowni Mody, Szycia i Wizażu w Pałacu Młodzieży.
(g)

Jeszcze dwa koncerty

MAJORKA, GITARA I ŒPIEW
W ramach obchodów Roku Chopinowskiego na Zamku w Dêbnie planowane
s¹ w tym roku jeszcze dwa koncerty.
Na 29 sierpnia przygotowano propozycjê szczególn¹ ze wzglêdu na wykonawców. Utwory Fryderyka Chopina
wykona duet Anna Pietrzak (gitara)
oraz Joanna Dobrakowska (mezzosopran). W repertuarze, obok pieœni
Chopina znajd¹ siê tak¿e utwory
kompozytorów hiszpañskich. Nie bez
przyczyny. Podczas pobytu na Majorce
genialny polski kompozytor zetkn¹³ siê
tak¿e z muzyk¹ hiszpañsk¹.
Melomani powinni być ukontentowani, bo
będą mogli posłuchać muzyki w nietuzinkowym wykonaniu. Grająca na gitarze Anna
Pietrzak należy do grona najlepszych gitarzystów w kraju, którzy na swoim koncie
mają liczne nagrody na prestiżowych konkursach w kraju i zagranicą. Zapisała się
m.in. w historii najbardziej prestiżowego w
Polsce międzynarodowego konkursu gitarowego w Tychach, gdzie jako pierwsza Po-
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lka została jego laureatką. Była wielokrotną
stypendystką Ministra Kultury, a w swojej
dyskografii ma trzy płyty wysoko oceniane
przez recenzentów. Jedna z nich „Electric
eclectic” to efekt współpracy z plejadą pol-

PROGRAM
29 sierpnia
18.00 – wyk³ad „Chopin na Majorce”
18.15 – koncert: gitara i wokal
19.15 – otwarcie wystawy
„Kwiaty polskie”
3 listopada
17.00 – otwarcie wystawy „Muzyka
malowana wyobraŸni¹”
17.30 – koncert fortepianowy
18.30 – wizualizacja inspirowana
muzyk¹ Chopina
skich i zagranicznych muzyków jazzowych
takich jak Krzysztof Ścierański, Zbigniew
Lewandowski czy Tomasz Grabowy.
Towarzysząca jej Joanna Dobrakowska
od 2007 roku współpracuje z Operą Kra-
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kowską, ma w swoim dorobku nagrania telewizyjne dla stacji polskich i zagranicznych,
może się także poszczycić stypendium Ministra Kultury i Rządu Austriackiego.
Wśród jej kreacji scenicznych są: III Dama
w „Czarodziejskim flecie” (Opera Dolnośląska), Don Ramiro w „La finta giardiniera” (Schloßtheater Schönbrunn- Wiedeń),
Marcellina w „Weselu Figara” (Festiwal Bachowski w Świdnicy). Występowała też
m.in. jako Jadwiga w „Strasznym Dworze”,
Louise w premierze „Diabłów z Loudun”
Pendereckiego, a ostatnio jako Zerlina w
premierze „Don Giovanniego”. W 2007
roku austriacka kompozytorka Johanna
Doderer powierzyła śpiewaczce światowe
prawykonanie swojego dzieła „Astraios”,
zarejestrowane przez ORF podczas Feldkirch Festspiele. W maju 2009 wraz z
Edwardem Linde-Lubaszenko oraz orkiestrą Filharmonii Opolskiej wykonała po
raz pierwszy w Polsce kantatę „A może
niebiosa są puste?” autorstwa Elli MilchScheriff. Jest laureatką krajowych oraz
międzynarodowych konkursów wokalnych
Koncertowi towarzyszyć będzie także
pokaz malarstwa Adama Jańca.
(g)
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Organizacje pozarz¹dowe otrzyma³y blisko 220 tys. z³

CORAZ CIEKAWSZE OFERTY
Blisko 218 tysiêcy z³otych z
bud¿etu Gminy Dêbno przeznaczono w tym roku do
dyspozycji organizacji pozarz¹dowych. Wsparcie bêdzie
wykorzystane na przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
dzia³alnoœæ kulturaln¹.
Pieniądze trafiły do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach konkursu
ofert. Na ogłoszenia o konkursie odpowiedziało blisko 30 organizacji, które przygotowały oferty poprawne nie tylko pod względem formalnym, ale interesujące także merytorycznie. – Z roku na rok przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawiają
coraz ciekawsze pomysły, które znajdują
uznanie w oczach odbiorców oferty. To sygnał, że oddanie im części pieniędzy budżetowych do dyspozycji jest krokiem w dobrym
kierunku – komentuje Marian Kurek, Sekretarz Gminy.
Najbardziej aktywne okazały się, podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje zajmujące się działalnością sportową czyli ludowe klubo sportowe i uczniowskie klubu
sportowe. W sumie wykorzystają one w tym
roku 120 tys. zł złotych, a na jednego oferenta przypadło od tysiąca do 30 tysięcy złotych. W przeważającej mierze propozycje
zawarte w ich ofertach sprowadzają się do
utrzymywania działalności sekcji sportowych, głównie piłkarskich, ale też trudno
się temu dziwić, bo skupiają one większość
młodych ludzi uprawiających sport.
Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani
budżet gminy wyłożył 50 tys. zł. W dużej
mierze środki te trafiły także do klubów
sportowych, które poprzez zajęcia sportowe organizują wolny czas młodzieży. Na prowadzenia zajęć profilaktycznych w ramach
uczniowskich klubów sportowych wyasygno-

PROFILAKTYKA I ROZWI¥ZYWANIE
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIA£ANIE NARKOMANII

Stow. Porozumienie .......... Odrzucona
z przyczyn formalnych
Akcja Katolicka Biadoliny ......... 3000
RTMKL w NiedŸwiedzy ............. 1000

Sekcje m³odzie¿owych klubów sportowych
LKS Victoria 7700
LKS Start 77 7700
LKS Orze³ 13000
LKS GROM 3500
LKS K£OS 7700
LKS SOKÓ£ 5200
LKS JASTRZ¥B 5200

Programy promuj¹ce uzdolnionych
uczniów w placówkach oœwiatowych
CAS „Horyzonty” .................... 7200

Uczniowskie kluby sportowe
UKS Olimpia .......................... 2500
UKS Huragan ......................... 1300
UKS Wolania .......................... 2300
UKS Arabeska ........................ 3800
UKS Gwiazda ......................... 2300
LUKS Sufczyn ......................... 4800
UKS Start .............................. 1800
UKS Kruki .............................. 1800
UKS Keeper ............................. 800
Œwietlice profilaktyczne oraz realizacja
programów profilaktycznych z udzia³em
dzieci i m³odzie¿y.
Stow. Rodzina Kolgpinga ........ 3000
Stow. £oniowiacy .................... 2000
Stow. Towarzystwo Domu
Ludowego w Maszkienicach ..... 2000
Stow. Krakus ......................... 6600
wano blisko 22 tys. zł zasilając tym sposobem budżety UKS-ów.
Na prowadzenie świetlic profilaktycznych
wydano blisko 18 tys. zł, a na program stypendialny dla uzdolnionych dzieci ponad 7
tys. zł. Propagowanie kultury ludowej i dziedzictwa narodowego jako forma przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym zasilono kwotą 13 tys. zł, a na organi-

Popularyzacja kultury, twórczoœci
artystycznej i ludowej oraz regionalizmu
i ochrony dziedzictwa narodowego.
CAS „Horyzonty” ................... 13000
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 R.
LKS Victoria ......................... 17000
LKS Start 77 ....................... 12000
LKS Orze³ ............................ 30000
LKS Grom ............................. 9000
LKS K³os ............................ 17000
LKS Sokó³ .......................... 13500
LKS Jastrz¹b ........................ 10000
LKS Wolania .......................... 9000
RTMKL w NiedŸwiedzy ............. 1500
T.D.L. w Maszkienicach Brak œrodków
UKS Keeper ........................... 1000
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR
KULTURY I TRADYCJI
Rodzina Kolpinga .................... 2000
Plus Ultra ............................... 4500
ZPiT £oniowiacy ..................... 2500
RTMKL w NiedŸwiedzy ............. 1000
zację wydarzeń kulturalnych, w tym także
imprezy związane z Rokiem Chopinowskim
przeznaczono 10 tys. zł.
Każda z organizacji, która otrzymała
wsparcie, z wydatków będzie się musiała w
wyznaczonym terminie skrupulatnie rozliczyć zgodnie ze wszelkimi wymaganiami formalnymi.
(g)

Najm³odsi na festiwalu w Krakowie

Du¿e pieni¹dze dla oœrodka

Podczas odbywającego się 26 kwietnia III Małopolskiego Przeglądu Zespołów Przedszkolnych „Tańczę i Śpiewam w Krakowie” wystąpiły dzieci z klasy „0” Zespołu
Szkół w Sufczynie. Prowadzone przez Urszulę Sworst
maluchy przygotowały piosenki, przyśpiewki i tańce góralskie.
W repertuarze znalazły się takie piosenki jak „Hej górol ci jo górol”, „Zasiali górale owies”, „Hej bystra woda”,
czy też „Za górami za lasami”. Piosenkom towarzyszyły
regionalne tańce, wśród których nie zabrakło „zbójnickiego”.

Blisko 350 tys. zł z programu Kapitał Ludzki otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie na realizację
programu „Wiedza równa się szansa”. Pozwoli to na realizację w ciągu
najbliższych trzech lat cyklu szkoleń
umożliwiających podniesie swoich
kwalifikacji lub zdobycie nowych
umiejętności zawodowych.
W sumie wartość projektu przekroczy 400 tys. zł. Z pomocy finansowej

skorzystają głównie osoby zagrożone długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym lub utratą
pracy. Nieodpłatne szkolenia mają dać
im do ręki oręż w postaci wyższych
kwalifikacji poszukiwanych na rynku. Nowe umiejętności mają być z
kolei drogą do skuteczniejszego poszukiwania zatrudnienia.
Naborem uczestników programu
zajmie się ośrodek pomocy społecznej.
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Pi¹ta rocznica œmierci Jana Paw³a II

Gminny konkurs informatyczny „Przes³ania z homilii Jana Paw³a”
szko³y podstawowe
I nie przyznano
II Ewelina Basta Dêbno, Justyna Koloch
Por¹bka Uszewska
III Adrian K³usek Dêbno, Edyta Pa³ucka
Por¹bka Uszewska
gimnazja
I Jerzy Marecik Por¹bka Uszewska
II Kamil Migda³ Wola Dêbiñska
III nie przyznano

POMNIK W SERCACH

Pi¹ta rocznica œmierci papie¿a Jana
Paw³a II w szko³ach naszej gminy
mia³a oprawe szczególn¹. Przygotowano specjalne akademie, koncerty
i inne wydarzenia poœwiêcone zmar³emu w 2005 roku Ojcu Œwiêtemu.
W sposób szczególny rocznicê potraktowano w Zespole Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej, który wspólnie z Dêbiñskim Centrum Kultury przygotowa³
cykl konkursów zwi¹zanych z papie¿em-Polakiem.

Gminny konkurs redakcyjny „Jan Pawe³ II
w moich wspomnieniach”
szko³y podstawowe
I Justyna Koloch Por¹bka Uszewska,
Damian Jarek Wola Dêbiñska
II Ma³gorzata Baczyñska Dêbno
III Krzysztof Karaœ Wola Dêbiñska
Wyró¿nienie: Kinga Dziadu³a Wola Dêbiñska
gimnazja
I Katarzyna Karaœ Wola Dêbiñska
II Marzena Suchecka Por¹bka Uszewska,
Anna Dudek Por¹bka Uszewska
III Klaudia Kubik Sufczyn
Wyró¿nienie: Magdalena Bodzioch Wola
Dêbiñska, Kinga Mucha Wola Dêbiñska,
Karolina Bodura Wola Dêbiñska

Odbywające się przez kilka tygodni konkursy adresowane były do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Wybór był szeroki. W konkursie informatycznym należało przedstawić przesłania z wybranych
papieskich homilii wykorzystując do tego
techniki multimedialne. Konkurs redakcyjny skłaniał do wspomnień o Janie Pawle II wyrażanych w formie poetyckiej lub
w formie kartki z pamiętnika. W rywalizacji recytatorów interpretowano wiersze
i prozę Karola Wojtyły, a w konkursie plastycznym przypominano miejsca jego pielgrzymowania.
Kulminacyjnym momentem obchodów był
koncert w Porąbce Uszewskiej, który zgromadził kilkaset osób. W Niedzielę Palmową
mieszkańcy i uczniowie mogli raz jeszcze
przypomnieć sobie dokonania wielkiego Polaka i biografię niezwykłego człowieka.
Uczniowie pokazali Jana Pawła II przede
wszystkim jako człowieka, który miał wielkie poczucie humoru, był niezwykle pracowity i obowiązkowy, chodził po górach, pływał kajakiem, modlił się, chorował, cierpiał.
Nie zabrakło przy tym anegdot, recytacji i
chóralnego śpiewu. - To z pewnością najwspanialszy pomnik poświęcony papieżowi,
bo „zbudowany” w sercach i pamięci, pamięci zbiorowej, która tworzy tradycję przekazywaną kolejnym pokoleniom – podsumowywał Tomasz Gurgul, dyrektor Zespołu
Szkół w Porąbce Uszewskiej.
(n)
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Gminny konkurs recytatorski „Otaczaj¹cy
nas œwiat w twórczoœci Karola Wojty³y”
szko³y podstawowe
I Karolina Wojnicka Sufczyn, Aldona
Bodura Wola Dêbiñska
II Kinga Greñ Wola Dêbiñska, Olga Gurgul
Por¹bka Uszewska
III Anna Gurgul Dêbno
wyró¿nienie: Piotr Borowiec Dêbno
gimnazja
I Anna Zmarlak Wola Dêbiñska
II Ma³gorzata Golonka Wola Dêbiñska
III Karolina Bodura Wola Dêbiñska, Justyna
P³aneta Sufczyn
wyró¿nienie: Patrycja Gawlik Por¹bka
Uszewska
szko³y ponadgimnazjalne:
I Klaudia Wodka, Kamil Wojnicki
Gminny konkurs plastyczny
„Wêdrówki Jana Paw³a II”
szko³a Podstawowa
I Albert Laska Wola Dêbiñska
II Aleksandra Pabian Por¹bka Uszewska
III Damian Jarek Wola Dêbiñska
Wyró¿nienie: Gabriela Sacha Dêbno
gimnazjum
I Magdalena Tatara Wola Dêbiñska
II Ewelina Oszczypa³a Wola Dêbiñska
III Natalia Bia³ka i Katarzyna Mro¿ek
Por¹bka Uszewska

INICJATYWY

Œwietny wynik w ogólnopolskim konkursie

Astronomiczne zwyciêstwo
Kó³ko fizyczne, dzia³aj¹ce w Zespole Szkó³ w
Por¹bce Uszewskiej zosta³o zwyciêzc¹ ogólnopolskiego konkursu astronomicznego „A jednak siê
krêci” og³oszonego przez Polskie Towarzystwo
Astronomiczne, Centrum Astronomiczne im. M.
Kopernika PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – To dla nas bardzo du¿e wyró¿nienie i wielka radoœæ – cieszy siê Tomasz
Gurgul, dyrektor ZS w Por¹bce Uszewskiej.
Koordynator projektu Małgorzata Dudek konkursową rywalizację ogłoszoną w związku z Międzynarodowym Rokiem Astronomii potraktowała bardzo
poważnie, a nie było to łatwe zadanie. Zgodnie z
regulaminem najpierw przygotowano plan zajęć edukacyjnych, potem przystąpiono do ich realizacji, a w
finale odbyła się lekcja multimedialna. W ramach projektu przygotowano wycieczki edukacyjne, zajęcia z
komputerem, (z programem Stellarium i MicroObserwatorium, obrotową mapą nieba), pokazy astronomiczne z lunetą oraz Szkolny Konkurs Astrono-

W Muzeum Collegium Maius w Krakowie.

miczny i Szkolny Konkurs Plastyczny
o tematyce astronomicznej. Włączyliśmy się do programu „Nazywam się Galileusz”, a uczniowie biorący w nim
udział otrzymali certyfikaty. Na finał
przygotowano lekcję multimedialną poświęconą astronomii.
Komisja oceniająca realizowane w ramach konkursu projekty pod uwagę
brała nie tylko względy merytoryczne.
Punktowano też zaangażowanie prowadzących i podopiecznych, stopień
wykorzystania istniejących w danym
miejscu możliwości, różnorodność tematów oraz sposobów ich realizacji
oraz popularyzację astronomii poza
własnym środowiskiem.

Po podsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że propozycja kółka fizycznego z Porąbki Uszewskiej okazała
się najlepsza.
(s)

Włączyliśmy się do programu
„Nazywam się Galileusz”, a
uczniowie biorący w nim udział
otrzymali certyfikaty.

Zaœpiewa³y na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Majki Je¿owskiej

Warsztaty z gwiazd¹
Sylwia Pasek i Katarzyna Szlachta z gimnazjum
w Woli Dębińskiej wzięły
udział w V Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Majki
Jeżowskiej w Radomiu.
Do festiwalu zakwalifikowały się na podstawie
przesłanego nagrania wybranej piosenki Majki Jeżowskiej we własnym wykonaniu.

Majka Jeżowska z
Katarzyną Szlachtą

W konkursie Sylwia Pasek
zaśpiewała „Świat dla Odważnych”, a Katarzyna Szlachta
zaprezentowała piosenkę
„Pa…aa…aa…”. Chociaż żadnej z nich nie udało się tym ra-

zem znaleźć w gronie laureatów, to jednak wyjazd nie był
czasem straconym. Umiejętności wokalne można było doskonalić kolejnego dnia, podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez instruktorki śpiewu i Majkę Jeżowską. W trakcie nauki przygotowano także
nową piosenkę, którą wszyscy
uczestnicy warsztatów zaśpiewali wspólnie na zakończenie
koncertu finałowego.
Była też okazja do spotkania ze znaną wokalistką, która dzieliła się swoimi doświadczeniami estradowymi, rozdawała autografy i pozowała do
zdjęć.

Sylwia Pasek z Majką
Jeżowską
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Ministerstwo pomaga „£oniowiakom”

Spory zastrzyk finansowy
Dwadzieœcia piêæ tysiêcy z³otych
pozyska³o Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowiacy” w ramach
konkursów og³oszonych przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa
Ma³opolskiego i Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pozwoli to na zakup garderoby
oraz realizacjê szeregu przedsiêwziêæ popularyzuj¹cych rodzimy
folklor.
W ramach realizowanego przez województwo małopolskie programu „Mecenat Małopolski” stowarzyszenie uzyskało 5 tysięcy złotych na realizację zadania
„Jak nas widzą, tak nas piszą”. Pieniądze

Dêbiñskie Centrum Kultury we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Folklorystycznym „£oniowiacy” zrealizowa³o sesjê fotograficzn¹ oraz nagranie video piêciu uk³adów tanecznych Zespo³u Pieœni i Tañca „£oniowiacy”. Nagrania dokonano na scenie Domu Kultury w Limanowej. Zarejestrowano tañce krakowskie, rzeszowskie, s¹deckie, lubelskie i tañce górali Beskidu Œl¹skiego. P³ytê DVD bêdzie mo¿na kupiæ ju¿ w czerwcu podczas Przegl¹du Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych „Krakowiaczek” w £oniowej. Video oraz zdjêcia
zostan¹ równie¿ zamieszczone na stronie internetowej DCK www.dck.net.pl
zostaną wykorzystane na zakup garderoby dla zespołu „Łoniowiacy”. Dzięki
temu stroje ludowe wykorzystywane podczas występów będą prezentować się profesjonalnie. W planach jest zakup m.in.
pasów rzeszowskich, butów, halek oraz
dwóch kompletów strojów rzeszowskich.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przeznaczyło z koeli 20 tys.
zł na wykonanie projektu „Bo w tradycji
jest siła zaklęta”. Ma on na celu popularyzację folkloru, wsparcie twórczości ludowej oraz tradycji lokalnych poprzez organizację cyklu wydarzeń takich jak kiermasz sztuki ludowej podczas „Święta
Łopołki”, warsztaty tkackie i warsztaty
tańca ludowego. Projekt uwzględnił także sesję zdjęciową Zespołu Pieśni i Tańca
„Łoniowiacy”, nagranie płyty z przyśpiewkami regionalnymi oraz płyty przedstawiającej układy taneczne zespołu.
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W ramach tego samego projektu wydana zostanie publikacja dokumentującą
folklor i sztukę ludową regionu. W folderze znajdzie się prezentacja strojów ludowych w wykonaniu ZPiT Łoniowiacy oraz
dorobek artystyczny miejscowych twórców ludowych. Patronat medialny nad
całością zadań sprawuje Radio RDN Małopolska oraz dwumiesięcznik „Życie
Gminy”.
Stowarzyszenie przy realizacji projektu skorzysta także ze wsparcia finansowego Urzędu Gminy Dębno oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku.
(n)

INICJATYWY

XXIII Ma³opolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Ma³opolski”

Nasi z w wyró¿nieniami
Siedmiu wykonawców z gminy Debno
awansowa³o z eliminacji powiatowych do fina³u XXIII Ma³opolskiego
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Ma³opolski 2010”
organizowanego przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
w Krakowie. Trzech z nich podczas
fina³owej rywalizacji zas³u¿y³o
w oczach jurorów na wyró¿nienie.
Objęte patronatem „Piwnicy pod Baranami” eliminacje dla powiatu brzeskiego odbywały się 24 kwietnia w Auli Chrystusa Króla w kościele pw. św. Jakuba w Brzesku.
Jurorzy oceniali 47 wykonawców występujących w dwóch grupach wiekowych (7-15
lat i 16-21 lat) i w dwóch kategoriach: muzycznej i tanecznej. Wśród 15 wykonawców
w kategorii muzycznej nominowanych do
udziału w finale wojewódzkim znalazło się
pięciu reprezentantów naszej gminy: Alicja
Rega „Drzwi do kariery” (ZS-P PSP w Łysej

Górze), Paulina Kubala „Turn Me On” (ZSP
Gimnazjum w Woli Dębińskiej), Edyta Burnóg „Kasztany” (ZS Gimnazjum w Porąbce
Uszewskiej), Justyna Kania „Empire State
Of Mind – Part II” (ZS Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej), Edyta Pałucka “Because You Loved Me” (ZS Szkoła Podstawowa
w Porąbce Uszewskiej). W kategorii tanecznej do finału awans uzyskało siedmiu wykonawców, a wśród nich znalazło się także
dwóch przedstawicieli gminy Dębno: Zespół
VENA (PG w Woli Dębińskiej) i Duet ANIMAL PLANET (ZSTiO w Łysej Górze).
W finale wojewódzkim, który odbył się 8 i
9 maja w Wadowicach na scenie zaprezentowało się 239 wykonawców. Jurorzy przyznali nagrodę główna i tytuł „Talent Małopolski 2010” 47 wykonawcom w kategorii
muzycznej i 22 w kategorii tanecznej. W tym
gronie nie znalazł się żaden z reprezentantów naszej gminy. Na wyróżnienie zasłużyły natomiast Paulina Kubala( ZSP Gimnazjum w Woli Dębińskiej) i Edyta Pałucka
(ZS Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej). Wśród 23 wyróżnionych w kategorii

form tanecznych znalazł się jeden reprezentant naszej gminy: Zespół VENA z PG w
Woli Dębińskiej.
W sumie we wszystkich eliminacjach powiatowych tegorocznej edycji konkursu
wzięło udział około 15 tys. uczestników.
(g)

VI Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja jest jak obraz”

Stara, dobra klasyka
Kilkudziesiêciu uczniów ze szkól
naszej gminy wziê³o udzia³ w kolejnej edycji konkursu recytatorskiego
„Poezja jest jak obraz” odbywaj¹cego siê w Zespole Szkó³ w Sufczynie.
Dwukrotnie pierwsze miejsce zajmowali reprezentanci £ysej Góry, a raz
najlepsza okaza³a siê przedstawicielka szko³y w Biadolinach Szlacheckich.
W tym roku do rywalizacji przystąpiło 37
uczestników z 10 szkół gminy Dębno. Najmłodsi uczestnicy zdecydowali się na znane
większości z dzieciństwa utwory Brzechwy,
Tuwima, Chotomskiej. Spośród autorów
współczesnych najczęściej wybierano Grzegorza Kasdepke, ale nieustającą popularnością cieszy się także Astrid Lindgren.
Zarówno repertuar jak i sposób jego prezentacji oceniało jury pracujące w następującym składzie: Przemysław Sejmicki – aktor, przewodniczący jury, Krystyna Gurgul
– kustosz zamku w Dębnie oraz Bernadeta
Malec – kustosz z Publicznej Biblioteki w
Sufczynie.
W kategorii najmłodszych uczniów klas
I-III pierwsze miejsce przyznało Maciejowi

Prokopowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łysej Górze. Kolejne miejsca zajęli:
Weronika Węgrzyn ze szkoły w Dębnie oraz
Filip Jewuła z Porąbki Uszewskiej. Wyróżniono Julię Cebulę ze szkoły w Porąbce
Uszewskiej oraz Klaudię Gadzinę z Woli
Dębińskiej.
Uczniowie z klas IV-VI prezentujący
twórczość takich autorów jak: Mickiewicz,
Reymont, Broniewski, Szymborska, Makuszyński, Staff czy Ożogowska zostali ocenienie nie mniej wnikliwie. Najlepsza okazała się Gabriela Gąsiorek ze szkoły w Biadolinach Szlacheckich. Drugie miejsca zaję-

li: Aldona Bodura z Woli Dębińskiej, Filip
Wojtasiński z Łysej Góry oraz Daria Kukla
z Niedźwiedzy. Trzecie miejsce przyznano
Patrycji Dudzie ze szkoły w Łysej Górze.
W kategorii gimnazjalistów do walki o
podium stanęło 5 osób, a pierwsze miejsce
przypadło Weronice Klusce z Łysej Góry za
interpretację wiersza W. Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję” i fragmentu prozy B.
Ostrowickiej „Świat do góry nogami”. Ewelina Gaweł z tej samej szkoły zajęła II miejsce. Trzecim miejscem została wyróżniona
Klaudia Kubik z ZS w Sufczynie.
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I Gminny Konkurs „Tradycyjny Koszyk Wielkanocny”

Œwiêconka
pod serwetk¹
Uczniowie z czterech szkół naszej
gminy wzięli udział w pierwszej edycji
gminnego konkursu „Tradycyjny Koszyk Wielkanocny”. Komisji oceniającej koszyki najbardziej przypadła do
gustu propozycja Łukasza Robaka z
Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej.

Gminny Konkurs na „Najpiêkniejsz¹ pisankê wielkanocn¹”

Malowane fantazje
I miejsce - £ukasz Robak - Zespó³ Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej
II miejsce - Judyta Niemiec - ZSTiO w £ysej
Górze
III miejsce - Kornelia Batko i Kamil Migda³ Zespó³ Szkó³ w Woli Debiñskiej
Wyró¿nienie - Aleksandra Sacha i Joanna
Mirek - Zespó³ Szkó³ w Sufczynie
Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpiło pod
koniec marca. Jurorzy - Krystyna Gurgul
(kustosz zamku w Dębnie), Maria Piela (dyrektor ZSTiO w Łysej Górze), Małgorzata
Rega (pomysłodawczyni i organizatorka konkursu - nauczycielka ZSTiO w Łysej Górze)
oraz Andrzej Potępa (dyrektor Dębińskiego
Centrum Kultury) dokładnie obejrzeli
wszystkie przygotowane przez uczniów kosze, by niedługo potem podjąć decyzję o przyznaniu kolejnych miejsc.
W zwycięskim, wiklinowym koszu znaleźli
pisanki, gotowane niezdobione jajka, wiejski chleb, tradycyjnie przygotowywane kiełbasy i boczek, chrzan, biały ser, tradycyjną
babkę, sól, słoik serwatki, butelkę octu.
Wszystko przykryte było ręcznie robioną
serwetą.
(d)
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Uczniowie z jedenastu szkó³ i przedszkoli
wziêli udzia³ w odbywaj¹cym siê w
Szkole Podstawowej w Jaworsku
gminnym konkursie na „Najpiêkniejsz¹
pisankê wielkanocn¹”. Z zdaniem
poradzili sobie na tyle dobrze, ¿e
komisja oceniaj¹ca nie mia³a problemów
z przyznaniem nagród.
W zamyśle organizatorów – szkoły w Jaworsku i Dębińskiego Centrum Kultury – głównym celem konkursu było propagowanie lokalnego i narodowego folkloru poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką
świąt wielkanocnych. Przy okazji uczestnicy
mogli dać upust swojej wyobraźni i rozwijać talenty plastyczne.
Odzew na propozycję organizatorów był spory. Do rywalizacji na pisanki przystąpiły dzieci z
przedszkola w Łoniowej, Porąbce Uszewskiej i
Woli Dębińskiej, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie i Łysej Górze, ze Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich, Niedźwiedzy, Jaworska, Zespołu Szkół w Sufczynie,
Publicznego Gimnazjum w Łysej Górze oraz z
Ośrodka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy.
Komisja konkursowa chwaliła staranność
prac i oryginalne wykonanie. Ostateczny werdykt, w którym obok laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych przyznano także wyróżnienia świadczy, że prace wykonano na naprawdę wysokim
poziomie.
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przedszkola i klasy „0”
I miejsce Anna Szczecina –PP w Por¹bce
Uszewskiej
II miejsce Emilia Marecik –PSP w £oniowej
III miejsce Izabela Rojek – ZS w Sufczynie
Wyró¿nienia: Grupa „PSZCZÓ£KI” - PP w
Woli Dêbiñskiej oraz Zuzanna Dubiel z
PSP w NiedŸwiedzy
klasy I-III:
I miejsce Aleksandra Smoleñ – PSP w
Jaworsku
II miejsce Julita Imio³o – ZSP w Dêbnie
III miejsce Alina Sowa – ZSP w Dêbnie
Wyró¿nienie: Oliwia Dudek – PSP w NiedŸwiedzy
klasy IV-VI:
I miejsce Natalia £êczycka –PSP w Biadolinach Szlacheckich
II miejsce Patrycja Bojdo –PSP w Jaworsku
III miejsce Sylwia Sak³ak – ZSP w £ysej
Górze
Wyró¿nienia: £ukasz Tatara – PSP w Biadolinach Szlacheckich oraz Magdalena
B¹ba z ZSP w £ysej Górze
gimnazja:
I miejsce Judyta Niemiec – Publiczne Gimnazjum w £ysej Górze
II miejsce Joanna Mirek – ZS w Sufczynie
wyró¿nienia
Natalia Gagatek, Julia Gagatek, Sylwia
Krakowska, Kamila Sula, Justyna GliŸdziñska

BEZPIECZEÑSTWO

Kierowcy z promilami
Przypadkowa kontrola drogowa dokonana 23 marca w Dębnie pozowoliła
zatrzymać kierowcę mającego w organizmie 0,7 promila alkoholu. Prowadzący toyotę meżczyzna odpowie za to
przestępstwo przed sądem. Podobny los
czeka motorowerzystę, która także w
Dębnie jechał w stanie „pod wpływem”
9 maja. Po sprawdzeniu zawartości alkoholu okazało się, że ma w organizmie 1 promil alkoholu.

Cudem prze¿y³

Tankowanie bez
kosztów
Tanio wypełnił bak swojego samochodu kierowca bmw, który 16 kwietnia zatrzymał się na stacji benzynowej w Woli Dębińskiej. Tuż przed północą nalał sobie z dystrybutora paliwo
o wartości 300 zł, wcisnął gaz i odjechał w nieznane.

Fatalny ogieñ
Na osiem tysięcy złotych oszacowano straty spowodowane pożarem w
Łoniowej. Doszczętnie spłonął drewniany budynek gospodarczy. Strażacy,
którzy pojawili się na miejscu, praktycznie nie mieli już czego gasić, bo
ogień błyskawicznie rozprzestrzenił
się trawiąc budynek niemal od razu.

Papierosy i wódka
Towary o wartości 1300 zł, wśród
których znalazły się m.in. papierosy i
wódka, skradli włamywacze w Woli Dębińskiej. Nocą z 19 na 20 kwietnia sforsowali zabezpieczenia sklepu i zabrali
z półek towary. Ich łupem padła też
gotówka.

Rabuœ zatrzymany
w Dêbnie
Policjanci z Brzeska zatrzymali
sprawcę napadu rabunkowego dokonanego pod koniec lutego w Rzeszowie.
Był on ostatnim z trzech bandytów
uczestniczących w napadzie na pracownika stacji benzynowej.
Policjanci z Rzeszowa szybko ujęli
dwóch bandytów, ale trzeciemu udało się
zbiec. Dzięki szczegółowym informacjom
pozwalającym zidentyfikować przestępcę funkcjonariusze z Brzeska schwytali
napastnika w Dębnie. Jechał w kierunku Krakowa samochodem marki mitsubishi. Jak się okazało przestępcą był 22
letni mężczyzna. Po zatrzymaniu trafił
do policyjnego aresztu.
(p)

Bardzo szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zawdzięcza życie 70-letni mieszkaniec Dębna. Wieczorem 28 kwietnia wykonywał prace ziemne związane z budową mostka nad
strumykiem. W pewnym momencie ciągnik, który prowadził przewrócił się przygniatając
traktorzystę. Mężczyzna odniósł wprawdzie obrażenia, ale przeżył. Do zdrowia wraca w
szpitalu.

Centrum szkoleniowo – doradcze „Kolping”
ul. Koœciuszki 33, 32-800 Brzesko
tel. (014) 686-23-02
brzesko@kolping.pl
rozwoj45-brzesko@kolping.pl
zaprasza wszystkie osoby pracuj¹ce powy¿ej
45 roku ¿ycia
chc¹ce podnieœæ swoje kwalifikacje
projekt skierowany jest do osób mieszkaj¹cych
lub pracuj¹cych w powiecie brzeskim
do udzia³u w wybranym przez siebie szkoleniu:
jêzykowym, komputerowym lub zawodowym.
Wszystkie szkolenia zostan¹ zakoñczone uznawanymi
cer tyfikatami.
Koszt uczestnictwa wynosi 10% wartoœci kursu.
Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz catering.
Wiêcej informacji w Centrum szkoleniowo-doradczym
„Kolping”.
Szkolenia s¹ realizowane w ramach projektu „Stawiam na
rozwój” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
maj-czerwiec 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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PO TRAGEDII POD SMOLEÑSKIEM

ZNICZE
Droga krzy¿owa drogami Sufczyna
rozpoczê³a odbywaj¹ce siê 30 kwietnia w Zespole Szkól w Sufczynie
uroczystoœci 70. rocznicy mordu
katyñskiego. Podczas wieczornicy
poœwiêconej wydarzeniom sprzed lat
wspominano tak¿e ofiary katastrofy
lotniczej pod Smoleñskiem.

W ho³dzie ofiarom tragedii

Prowadzona przez ks. Franciszka Grądalskiego droga krzyżowa wskazywać miała na
tragiczne losy polskiej historii i ofiarę z życia
składaną dla Ojczyzny przez jej najlepszych
synów. Zaproszone delegacje i mieszkańcy
przeszli wspólnie pod budynek szkoły. Tam
w sposób szczególny uczczono pamięć pochodzących z Sufczyna Antoniego Rusina i
Alojzego Antoniego Rusina, którzy jako
funkcjonariusze państwa polskiego, zginęli
na nieludzkiej ziemi. Pod upamiętniającym
katyńską tragedię obeliskiem, który stanął
na placu szkolnym w ubiegłym roku, złożono kwiaty i zapalono znicze. Przy dźwiękach werbli hołd pomordowanym oddał Wójt

Uroczyste apele, akademie, wspólne
modlitwy i wieczornice przygotowano
niemal we wszystkich szkołach naszej
gminy czcząc w ten sposób ofiary narodowej tragedii, która 10 kwietnia rozegrała się pod Smoleńskiem. Pamięć o 96
pasażerach rządowego samolotu TU-154
obejmowała także tysiące polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, którym członkowie polskiej delegacji chcieli oddać hołd w 70. rocznicę zbrodni.

Pod dêbami
W Zespole Szkół w Sufczynie uroczysty apel
zwołano na 14 kwietnia. W sposób szczególny
wspominano Marię Kaczyńską, ks. biskupa
Tadeusza Płoskiego i ks. Romana Indrzejczyka, z którymi w ostatnich miesiącach uczniowie i nauczycieli szkoły w Sufczynie mieli okazję kilkakrotnie się spotykać.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego
przypominano tę kartę historii Polski, któ-
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ra przez lata była nieobecna w publicznej
debacie, a mówienie o niej groziło szykanami ze strony komunistycznego aparatu władzy. Teraz o pomordowanych oficerach w
Katyniu, Charkowie, Bykowni i Piatichatkach uczniowie mogą już nie tylko mówić,
ale czcić także ich pamięć. W Sufczynie pod
posadzonymi w ubiegłym roku dębami pamięci poświęconymi krajanom z Sufczyna
Alojzemu Antoniemu Rusinowi i Antoniemu Rusinowi zapalano znicze i położono
kwiaty jako dowód pamięci o nich i hołdu
ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.
Wydarzeniom z 10 kwietnia poświęcono
też prezentację multimedialną „Pod Smoleńskiem zginęli nasi przyjaciele i znajomi”.
Wspominano w ten sposób chwile spędzone
z Marią Kaczyńską, u której delegacja z
Sufczyna gościła w październiku 2009 r. oraz
spotkanie z ks. biskupem Tadeuszem Płoskim w Warszawie. Z fotografii spoglądał na
uczniów także ks. prałat Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta Lecha Kaczyń-

¯ycie Gminy Dêbno, maj-czerwiec 2010

skiego. W 2006 r. odwiedził Sufczyn z okazji
nadania szkole imienia, a w 2007 uczniowie
i nauczyciele odwiedzili go w Warszawie.
Ksiądz Indrzejczyk był też w Starym Sączu, gdy tworzono Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Im. Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza
„MEMORIA et BONUM”, a ostatnie spotkanie miało miejsce jeszcze raz w Warszawie w 2009 r. podczas trzydniowej wycieczki.

Marsz w £oniowej
Hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem oddali także uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w
Łoniowej. W pochodzie przeszli od szkoły
pod kościół parafialny, gdzie umieszczono
tablicę poświęconą ofiarom wypadku.
Szczególny apel rozpoczął marsz żałobny, po którym odprawiono modlitwy za zmarłych. Odczytano nazwiska wszystkich pasażerów samolotu rządowego TU-154, którzy

PO TRAGEDII POD SMOLEÑSKIEM

DLA OFIAR KATYNIA

Gminy Dębno Grzegorz Brach, członkowie
rodzin zamordowanych, funkcjonariusze
Powiatowej Komendy Policji w Brzesku, a
także mieszkańcy Sufczyna.
Specjalny program realizowany w ramach
projektu unijnego „Nie możemy być gorsi”
zaprezentowali uczestnicy kółka kulturowo-artystycznego działającego w Zespole
Szkół w Sufczynie. W widowisku „Prawdy
nie można rozstrzelać” przygotowanym pod
opieką Lucyny Potępy wzięli udział także

absolwenci szkoły. W wierszach i pieśniach
patriotycznych nie tylko przypominali tragiczne wydarzenia sprzed lat, ale też wskazywali na konieczność przypominania i odkrywania prawdy o zbrodni.
W prace nad spektaklem włączyli się także rodzice, którzy zajęli się scenografią. Na
scenie zaimprowizowali obóz jeniecki, mieszkanie żołnierzy, symboliczne groby… Odtworzono ostatnie chwile polskich żołnierzy, a
pod obrazem Matki Boskiej Katyńskiej za-

płonęły znicze rozpalając się przy dźwiękach
„Katynia” – pieśni Jacka Kaczmarskiego.
Nie zapomniano przy tym o wydarzeniach
z 10 kwietnia. Ofiarom tragedii poświęcono
prezentację przygotowaną przez Barbarę
Niedzielską. Części uczniom, która brała
udział w wycieczkach do Warszawy, była ona
szczególnie bliska. Wśród wspominanych
ofiar katastrofy były także osoby, z którymi
jeszcze niedawno mieli okazję się spotykać...

towarzyszyli prezydentowi RP Lechowi
Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii Kaczyńskiej w podróży do Katynia. Wśród nich
był także często odwiedzający gminę Dębno
poseł Wiesław Woda.

Szlacheckich akademii z okazji 70 rocznicy
zbrodni katyńskiej. Na godzinach wychowawczych rozmawiano o zbrodni dokonanej na
polskich oficerach w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach, Bykowni, Kuropatach. W klasach
przygotowano gazetki informujące o tragedii pod Smoleńskiem, a uczniowie klasy szóstej obejrzeli film Andrzeja Wajdy „Katyń”.

Symboliczna cisza

Lekcja historii
Specjalną akademię poświęconą wydarzeniom z 10 kwietnia przygotowano 16 kwietnia w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej.
Uczniowie wraz z nauczycielami uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej i mordu katyńskiego, do którego doszło przed 70 laty.
– To była najlepsza lekcja historii – podsumowywał Tomasz Gurgul, dyrektor szkoły.

Zbrodnia na ekranie
Pamięć ofiar katastrofy lotniczej po Smoleńskiem uczczono minutą ciszy podczas wcześniej zaplanowanej odbywającej się 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Biadolinach

Msza z kardyna³em
Reprezentanci Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej wzięli udział w „Marszu Pamięci”,
zorganizowanym w Krakowie 13 kwietnia
2010 r. Marsz poprzedziła msza św. odprawiona w Bazylice Mariackiej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Później tysiące osób przeszły z Rynku Głównego ulicą
Grodzką pod Krzyż Katyński przy kościele
św. Idziego. Tam odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej. Złożono również hołd ofiarom katastrofy z 10
kwietnia 2010 r.

(n)

W Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku 22 kwietnia w 70 rocznicę mordu
katyńskiego zorganizowano okolicznościową akademię. Pod kierunkiem Teresy
Gołąb uczniowie najstarszej klasy przygotowali montaż słowno-muzyczny oraz prezentację multimedialną pokazującą zdjęcia,
pamiątki po zamordowanych oficerach. Minutą ciszy uczczono także zmarłych tragicznie Polaków w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem.

Rozmowy z przedszkolakami
W przedszkolach naszej gminy zajęcia 12
kwietnia zaczęły się minutą ciszy dla uczczenia wszystkich tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. W rozmowach z
dziećmi wyjaśniano okoliczności tragedii i
powody, dla których liczna państwowa delegacja leciała do Katynia.

maj-czerwiec 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Znamy
mistrzów
ortografii
Piotr Niemiec z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łysej Górze oraz Anna Wójcik z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Maszkienicach zwyciężyli piętnastą
edycję rywalizacji o tytuł „Mistrza
Ortografii Gminy Dębno” klas IV
i VI. Odbywający się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach konkurs zgromadził reprezentantów dziewięciu szkół
wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych.
Do finałowej rozgrywki zorganizowanej wspólnie przez szkołę w Masz-

Gimnazjaliœci zmierzyli siê z ortografi¹

Strach przed d¿ihadem
Dyktando i test czeka³y na
uczestników jedenastej edycji
konkursu ortograficznego dla
gimnazjalistów, który przeprowadzono w Zespole Szkó³
w Sufczynie. Osobno oceniano
uczniów klas pierwszych,
osobno uczniów klas drugich i
trzecich.

kienicach i Dębińskie Centrum Kultury przystąpili uczniowie ze szkół w
Dębnie, Woli Dębińskiej, Sufczynie,
Łysej Górze, Biadolinach Szlacheckich, Porąbce Uszewskiej, Jaworsku,
Niedźwiedzy i Maszkienicach. Polonistka Joanna Janik przygotowała
dla nich dyktando i test ortograficzny. W ocenie komisji sprawdzającej
prace uczniowie poradzili sobie z zadaniami nadzwyczaj dobrze. Do tego
stopnia, że na prestiżowy tytuł Mistrza Ortografii zasłużyły dwie osoby. Powody do szczególnej satysfakcji miała w związku z tym Magdalena Sowa przygotowująca do konkursu zarówno Piotra Niemca jak i Annę
Wójcik.
Na drugim miejscu w konkursie znalazła się Aleksandra Bączek z ZSiP w
Łysej Górze, natomiast na trzecim
miejscu uplasowała się Paulina Hojnowska z ZS w Porąbce Uszewskiej(
opiekun Jolanta Polak), czwartą lokatę wywalczył Patryk Dubiel z PSP w
Niedźwiedzy (opiekun Anna Mikosz).
(n)
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Obok gospodarzy w rywalizacji zorganizowanej przez Lucynę Potępę wzięli
udział także uczniowie ze szkół w Woli
Dębińskiej i Łysej Góry. W pierwszej części pierwszoklasiści pisali dyktando o drobnym ciułaczu, którego dopadło wszechogarniające przygnębienie, a skrawek
żeberek wieprzowych przyprószył sczer-

stwiałą chałką i wyłożył na spróchniałą
miskę. Grupa starsza usłyszała o obieżyświacie i jego pasji do wojaży. Marzył o
krajach arabskich, ale strach przed dżihadem przezwyciężył chęci i wybrał Góry
Skaliste.
Rozwiązując test należało wykazać się
znajomością zasad rządzących ortografią,
rozwiązać tekst z lukami, wykonać ćwiczenia interpunkcyjne.
W kategorii klas I zwyciężył Damian
Błyskal z Woli Dębińskiej, II lokatę zajęła Aleksandra Sacha z Sufczyna, III - Paulina Faron z Woli Dębińskiej. Wyróżniono
uczennicę z Sufczyna Kornelię Bednarek.
W grupie starszej najlepszy wynik uzyskała Weronika Drużkowska, druga była
Katarzyna Szlachta - reprezentantki Woli
Dębińskiej, a III miejsce przypadło Klaudii Kubik z Sufczyna. Wyróżnienia otrzymały Sabina Błyskal i Patrycja Sacha.
(s)

Informatyczne panowanie
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Woli Dębińskiej zwyciężyli w
drużynowej klasyfikacji Konkursu
Umiejętności Informatycznych, który odbył się w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.
Zwycięski zespół tworzyli: Kamil
Drąg, Bartłomiej Porąbka i Miłosz
Ryba.
Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej (test) i praktycznej, w trakcie
której finaliści mieli do wykonania kilka
zadań wymagających biegłej znajomości
pakietu office. O zwycięstwie decydowała
suma punktów zdobytych w obu częściach.
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Bardzo dobrze spisał się też pierwszoklasista Miłosz Ryba, który zajął II miejsce w
klasyfikacji indywidualnej pokonując swo(s)
ich starszych kolegów.
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ZNAMY NAJLEPSZYCH
MATEMATYKÓW
Reprezentacje Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Dêbnie i £ysej
Górze oraz Szko³y Podstawowej w
NiedŸwiedzy zwyciê¿y³y w odbywaj¹cym siê w Publicznej Szkole Podstawowej w £oniowej gminnym konkursie o tytu³ „Najlepszego matematyka
gminy Dêbno”.
Rywalizacja dwuosobowych zespołów
była zorganizowana w tym roku już po
raz jedenasty. Zawodników zmagających
się na matematyczną wiedzę w formule
turnieju „Jeden z dziesięciu” podzielono
na trzy kategorie oceniając osobno przedstawcieli klas IV, V i VI.
Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące matematycznych pojęć, własności liczb, figur płaskich i przestrzennych,

Wyniki
klasy IV
I miejsce - Beata Nisiewicz, Piotr Borowiec,
opiekun Bernadeta Lipiñska, Zespó³ Szkolno
Przedszkolny w DêbniQe
II miejsce - Weronika Nowak, Dawid P³aneta, opiekun Gra¿yna Nosal, Zespó³ Szkó³ w
Sufczynie
III miejsce - Micha³ Gurgul, Daniel Dadej,
opiekun Anna Bafia, Zespó³ Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej
klasy V
I miejsce - Magdalena B¹ba, Aleksandra B¹czek, opiekun Agnieszka Osak- Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze

kątów, działań oraz krótkich nietypowych
zadań tekstowych.
Konkurs przebiegał w trzech etapach.
W pierwszym odpowiadano na dwa pytania, a do kolejnego kwalifikowały się tylko te zespoły, które poradziły sobie przynajmniej z jednym z nich. W kolejnej rundzie, po dwóch turach pytań rozpoczęło
się wyznaczanie drużyn do odpowiedzi. Do
finału awansowały trzy drużyny. Nowinką
tegorocznej edycji konkursu była multimedialna prezentacja pytań.
Jak podkreśla organizująca konkurs
Maria Marecik rywalizacja stała na wysokim poziomie, zwłaszcza w przypadku
klasy VI. Mimo że czas przeznaczony na
odpowiedź wynosił 30 sekund, to niejednokrotnie uczniowie nie wykorzystywali
tego limitu.
(l)

II miejsce - Justyna Kural, Artur Hebda, opiekun Anna Giba³a- Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
III miejsce - Gabriela Gala, Piotr Jedynak,
opiekun Katarzyna Wolak, Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w Dêbnie
klasy VI
I miejsce - Patryk Dubiel, Mateusz Sacha,
opiekun Jan Sacha Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
II miejsce - Justyna Koloch, Jaros³aw Matura, opiekun Ma³gorzata Dudek, Zespó³ Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej
III miejsce - Karolina Wojnicka, Patryk Wêgrzyn, opiekun Gra¿yna Nosal, Zespó³ Szkó³
w Sufczynie

Problem
z talerzykami
Piêtnastu uczniów z klas trzecich
wziê³o udzia³ w IX Gminnej Ma³ej
Olimpiady Matematycznej, która
odbywa³a siê w Zespole Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej. Z konkursowymi zadaniami najlepiej poradzi³a sobie Weronika Witek z Zespo³u Szkó³ w Sufczynie
zas³uguj¹c tym samym na tytu³
Gminnego Mistrza Matematyki.
Z testem składającym się z dwóch części
zmagali się uczniowie ośmiu szkół. Ci, którzy się do niego przygotowywali, mieli potem powody do zadowolenia. - Cieszę się, że
uczestniczyłem w kółku matematycznym,
bo dzięki temu dobrze napisałem – mówił
Mateusz Piekarz z Woli Dębińskiej, który
ostatecznie zajął II miejsce. Na trzecim miejscu sklasyfikowano Gabrielę Hojnowskią
(Porąbka Uszewska) i Daniela Kosa (Wola
Dębińska), IV miejsce zajął Piotr Wronkowski (Maszkienice) a piąty był Tomasz Macheta (Biadoliny Szlacheckie).
Najwięcej problemów przysporzyło
uczniom następujące zadanie: „Za 5 talerzyków i 2 szklanki zapłacono 25 zł. Talerzyk i szklanka kosztują razem 8 zł. Ile kosztuje sam talerzyk, a ile sama szklanka?”.
(g)

Spotkanie Rodziny Szkó³ im. Jana Paw³a II

Papieska wystawa w seminarium
Przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Łoniowej wzięli udział w odbywającym się w Seminarium Duchownym w Tarnowie spotkaniu Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II. Specjalnie na
tę okoliczność przygotowano wystawę
„Nasze spotkania z Janem Pawłem II”,
w której wykorzystano m.in. fotografie z audiencji u papieża.
W zjeździe uczestniczyły szkoły z całej
diecezji tarnowskiej noszące imię Jana Pawła II. Wszyscy wzięli udział w mszy świętej
celebrowanej przez ordynariusza diecezji

tarnowskiej biskupa Wiktora Skworca oraz
w drodze krzyżowej. Relacjonowano prace
odbywające się w ramach inicjatywy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i przyjęto harmonogram działalności na rok bieżący.
Biskup tarnowski nawiązując do technologii GPS zwrócił w homilii uwagę, że każdy
człowiek został obdarzony „nawigacją duchową” i głosem, który pomaga mu iść przez
życie ku wieczności. „Kto jest posłuszny
wewnętrznemu głosowi sumienia; kto jest
posłuszny Bogu, ten nie musi się obawiać
czy dojdzie do celu; czy wypełni swe najwyż-

sze powołanie. Dom życia zbudowany na
wierności sumieniu i wierności Bogu ostanie się nawet w obliczu największych zagrożeń, pokus i katastrof – przetrwa, bo został
zbudowany na solidnym fundamencie” mówił.
Do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, którą
biskup tarnowski Wiktor Skworc powołał
dekretem z 2006 roku, należy około 80 placówek oświatowych. Główny cel jej działalności to zachowanie i owocne korzystanie z
dziedzictwa Jana Pawła II.
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W Maszkienicach œwiêtowano dzieñ patrona

Talenty na scenie
Czterdziestu uczniów Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach
wziê³o udzia³ w odbywaj¹cym siê 21
marca Festiwalu Talentów zorganizowanym na Dzieñ Patrona Szko³y.
Profesor Franciszek Bujak, którego
imiê nosi szko³a, by³ te¿ bohaterem
konkursów przygotowanych z tej
samej okazji.
Festiwal Talentów zainicjowany przez
Joannę Janik, opiekuna biblioteki szkolnej, to nieprzypadkowa propozycja. Patronujący szkole prof. Franciszek Bujak
na rozwijanie umiejętności dzieci kładł

nacisk szczególny. W prezentacjach zorganizowanych na okoliczność przypadającego w dniu śmierci profesora święta
szkoły skupiono się głównie na umiejętnościach artystycznych. Uczestnicy rywalizacji chwalili się talentami wokalnymi,
plastycznymi, tanecznymi, muzycznymi i
aktorskimi. Przedszkolaki wcielały się w
Charliego Chaplina i tańczyły „Jezioro
łabędzie”. Ich starsi koledzy postawili na
wokal i recytacje, inni grali na instrumentach (Emilia Fijałkowska i Karolina Drużkowska – pianino, Marcela Zawierucha gitara).

Profesor Franciszek Bujak by³ cz³owiekiem nauki bardzo zaanga¿owanym w prace na rzecz Maszkienic –
swojej rodzinnej wsi. Mieszkañcy
wioski zawdziêczaj¹ mu wybudowanie Domu Ludowego oraz komasacjê gruntów u³atwiaj¹c¹ pracê rolnikom. Da³ siê poznaæ jako orêdownik nauki oddany idei rozwoju oœwiaty na wsi, by³ te¿ fundatorem stypendiów naukowych dla zdolnych
ubogich ch³opskich dzieci.
W sali gimnastycznej, na której odbywała się artystyczna rywalizacja, przygotowano wystawę plastyczną poświęconą
profesorowi Bujakowi będącą pokłosiem

konkursu. Spotkanie było też okazją, by
przypomnieć postać patrona. Jego dokonania naukowe i efekty pracy społecznej
przedstawiła Małgorzata Kubicka z Biblioteki Publicznej w Maszkienicach.
(m)

Konkurs wiedzy o patronie
I miejsce: Marcela Zawierucha kl. VI
II miejsce: Olga Kowal kl. IV
III miejsce: Anna Myszka kl. VI

Konkurs plastyczny
I miejsce: Piotr Wronkowski i Laura
Tomczyk kl. III
II miejsce: Gabriela Fitrzyk kl. III
III miejsce: Szymon Postawa kl. III

Sceniczne œwiêtowanie w Dêbnie

Tańce, przedstawienia i pokazy sceniczne zaprezentowano podczas obchodów święta patrona szkoły w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. Kanwą większości prezentacji był Tadeusz Kościuszko, którego imię nosi szkoła.
W uroczystości obok uczniów i nauczycieli wzięli udział także
byli pracownicy szkoły, a także emerytowani nauczyciele. Święto-
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wanie rozpoczęli od wspólnej mszy świętej, by potem oddać główne
role uczniom. Umiejętnościami scenicznymi popisywali się przedstawiciele niemal wszystkich grup wiekowych. Pomyślano przy tym
zarówno o edukacji jak i o rozrywce. Obok prezentacji poświęconej
patronowi szkoły nie brakowało także spojrzenia z dystansu na
(d)
szkołę i jej problemy.

EDUKACJA

Ortograficzna elita
Polska ortografia wcale nie jest taka
straszna. W VII Miêdzypowiatowym
Konkursie Ortograficznym dla klas IIII odbywaj¹cym siê w Zespole Szkó³
Por¹bce Uszewskiej a¿ trzech uczniów
zas³u¿y³o na równorzêdne pierwsze
miejsce. – Tak wysokiego poziomu w
dotychczasowej historii konkursu
jeszcze nie by³o – komentuje Izabela
Nadolnik, organizator konkursu i
doradca metodyczny.

Komentuje dla nas

Do ścisłego finału awansowało 34
uczniów. W pierwszej części pisali dyktando, w drugiej czekał na nich test orograficzny, w którym uzupełniano wyrazy, rozwiązywano zagadki i sprawdzano przede
wszystkim znajomość pisowni liczebników.
Najmłodsi uczniowie z problemami ortograficznymi poradzili sobie bardzo dobrze.
Aż trzech uczniów popełniło ledwie jeden
błąd i zasłużyło tym sposobem na pierwsze
miejsce. W tym gronie znaleźli się: Maria
Macko z SP w Żabnie, Natalia Augustyn z
SP w Lubczy oraz Tobiasz Zieliński z SP w
Ryglicach. Drugie miejsce zajęła Katarzyna
Korzec z SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,

a trzecia była Małgorzata Kupiec także z
SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Reprezentantki Gminy Dębno - Kinga Koczwara z SP w Dębnie oraz Weronika Witek z SP w Sufczynie - zajęły
ósme miejsce.
Rywalizacja w Porąbce była ostatnim etapem ortograficznych zmagań. W eliminacjach szkolnych odbywających się w kilku

IZABELA NADOLNIK, doradca metodyczny
Samorz¹dowego Centrum Edukacji, organizator konkursu
Systematyczna praca wykonywana od lat daje efekty. Wbrew
przypuszczeniom umiejętności ortograficzne wcale się nie
pogarszają, ale są coraz wyższe. To daje powód do satysfakcji i
jest zachętą do poszukiwania nowych metod i korzystania z
najnowszych osiągnięć dydaktycznych. Sam konkurs jest
finalnym etapem szerszego przedsięwzięcia, które w tym roku
przyniosło szczególnie dobre skutki.

powiatach wzięło udział łącznie mniej więcej 1000 uczniów. W rywalizacji na szczeblu
gmin uczestniczyło około 300 uczniów i właśnie z tego grona wyłoniono 34 finalistów.
Konkursowi z udziałem uczniów towarzyszą spotkania warsztatowe i szkoleniowe dla nauczycieli. Pedagodzy mają okazję
zapoznać się z nowymi materiałami dydaktycznymi, poznają też nowoczesne metody
nauczania. Wszystko to po to, by efektywność nauczania była coraz większa.
(p)

Gminny etap konkursu ortograficznego

NIEGOŒCINNI GOSPODARZE
Dwudziestu uczestników z ośmiu
szkół podstawowych przystąpiło do
rywalizacji w gminnym etapie Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego klas I – III. Gospodarze rywalizacji –
Zespół Szkolno Przedszkolny w Dębnie - okazali się niezbyt gościnni, bo na
tym szczeblu konkursu najlepsza była
Kinga Koczwara ze szkoły w Dębnie.
Dębno po raz drugi gościło uczestników
ortograficznych zmagań. Organizatorzy
przygotowali dla nich dyktando z problemami ortograficznymi wykraczającymi poza
ramy programowe. Tekst dotyczył zwyczajów najcięższych lądowych ssaków – słoni
indyjskich i słoni afrykańskich. Trzynaście
dziewcząt i siedmiu chłopców bez większych

trudności uporało się z napisaniem kilkunastu zdań, zawierających co najmniej kilkanaście wyrazów o niełatwej pisowni. Gminnym mistrzem ortografii została Kinga Ko-

Laureaci
I miejsce – Kinga Koczwara, z Publicznej
Szko³y Podstawowej w Dêbnie
II miejsce – Weronika Witek z Publicznej
Szko³y Podstawowej w Sufczynie
III miejsce – Julia Pabijan z Publicznej Szko³y Podstawowej w £oniowej
IV miejsce – Anna Rega z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Sufczynie
V miejsce – Gabriela Hojnowska z Publicznej
Szko³y Podstawowej w Por¹bce Uszewskiej.

czwara, która bezbłędnie zapisała dyktowany tekst. O efektach udziału naszych reprezentantów w finale międzypowiatowym
piszemy wyżej.
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KULTURA

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowana
w oparciu o
dane statystyczne z
bibliotek
publicznych na
terenie Gminy
Dêbno i obejmuje okres od
10 marca
2010 r do 10
maja 2010 r.

1. C.C. Park Oblê¿enie.
Rodzinna wyprawa w œwiat
dziecka autystycznego
2. R. Monaldi
Imprimatur t.1

Zestawienie przygotowano na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
1. Stanis³aw Sacha - Nied¿wiedza
2. Zofia Rysak - £oniowa
3. Bernadeta Malec - £ysa Góra
4. Marcelinka Pabian - Por¹bka
Uszewska

3. R. Monaldi
Secretum t.2

5. Luiza Niemiec - Do³y

4. C. S. Lewis
Opowieœci z Narni ( ca³oœæ)
5. Sz. Ho³ownia
Monopol na zbawienie

KRÓLOWIE BIBLIOTEKI

6. Ma³gorzata Dru¿kowska - £oniowa
7. Anna Gaudnik - Brzesko
8. Monika Góral Por¹bka Uszewska

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
W. Zender

Strefa cienia. Trzy
lata z psychopatą
Debiut prozatorski Wiktorii Zender. Pod
tym pseudonimem kryje się jedna z wielu ofiar nadal ściganego listami gończymi Eugeniusza G., przez polską prasę porównywanego do Kalibabki lub Hannibala Lectera. Autorka była przez kilka lat z nim związana, a
gdy zdecydowała się na rozstanie, on bestialsko ją okaleczył.
Teraz, po ponad dziesięciu latach postanowiła przerwać milczenie i opowiedzieć o tym, co ją spotkało.
W. Zender

Strefa światła. Walka o szczęście - historia prawdziwa
Kiedy Ula odzyskuje przytomność, jej
twarz jest straszliwie poraniona żrącym
kwasem. Okaleczył ją człowiek, którego
kiedyś kochała. Dziewczyna miesiącami
balansuje na krawędzi śmierci. Przechodzi ponad 80 operacji i zabiegów. Powoli wraca do życia. Uczy
się, jak sobie radzić z odmiennością, poczuciem odrzucenia,
bólem fizycznym i psychicznym. Choć nikt nie wierzy, że
będzie jeszcze szczęśliwa, pragnie pokonać wszelkie przeciwności losu, a może nawet – kto wie? – odnaleźć wielką
miłość.
Trudno byłoby wymyślić taką historię. I w rzeczy samej, nie
została ona wymyślona. To wszystko zdarzyło się naprawdę.
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dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej
Hannah J. Frey

Chłód od raju. prawdziwa historia
Hannah ma 15 lat i jest świadkiem Jehowy.
Wcześniej czuła się bezpiecznie w swojej religijnej społeczności, teraz jednak chciałaby z niej
wystąpić, by żyć tak jak jej rówieśnicy. Hannah
walczy o prawo wyboru, a dzięki wsparciu i miłości Paula postanawia uczynić pierwszy krok ku
wolności, jakiej zaznają jej szkolni koledzy i koleżanki. Książka ta została napisana na podstawie długiego wywiadu autorki z bohaterką. W
rezultacie powstał rzeczywisty i wstrząsający dokument. Jana Frey
poruszyła w nim uniwersalny problem przynależności do wspólnot religijnych i tożsamości młodych ludzi, kształtującej się w burzliwym okresie dorastania.
A. Domosławski

Kapuściński Non-Fiction
Pierwsza tak obszerna, obejmująca całe życie i dzieło, książka o Ryszardzie Kapuścińskim (1932-2007),
pióra wybitnego dziennikarza i reportera „Gazety
Wyborczej”. Doskonale udokumentowana, pełna
celnych analiz opowieść o „człowieku, żyjącym w
poplątanych czasach, w kilku epokach, w różnych
światach” na szerokim tle wydarzeń społeczno-politycznych ostatniego półwiecza w Polsce i za granicą. Domosławski odważnie podejmuje wnikliwą
próbę charakterystyki Kapuścińskiego - człowieka pełnego sprzeczności, wokół którego narosło wiele kontrowersji.

KULTURA

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Św. Jan Nepomucen

Urodził się w miejscowości Nepomuk na
terenie Czech około 1350 roku (dokładna
data nie jest znana). Legendy mówią, że
jako dziecko ciężko zachorował i wtedy
rodzice ofiarowali go Bogu prosząc o uzdrowienie. Ukończył później studia prawnicze
m. in. w Padwie i Bolonii, został doradcą
prawnym arcybiskupa, a z czasem także
spowiednikiem królowej Joanny – żony
Wacława IV Luksemburskiego, króla
Czech. Jako prawny doradca arcybiskupa
Pragi uczestniczył w jego sporze o prawa
kościelne z królem Wacławem. Wraz z innymi duchownymi został aresztowany, torturowany a następnie utopiony w rzece
Wełtawie. Zdarzenie to obrosło po latach
w legendy, a jedna z nich mówiła, iż poprzez tortury król chciał wymóc na Janie
Nepomucenie ujawnienie tajemnicy spowiedzi królowej Joanny. Król podejrzewał żonę
o zdradę, dlatego polecił Janowi wyjawienie, z czego spowiadała się królowa. Ponie-

waż spowiednik odmówił, został osadzony
w więzieniu, a następnie zrzucony z mostu
Karola w Pradze, w nurt rzeki Wełtawy.
Miało to miejsce w 1393 roku. W miejscu
gdzie zatopiono św. Jana pojawiło się na
wodzie światło, a na niebie ukazało się pięć
gwiazd. Pozwoliło to na odnalezienie i wydobycie ciała Jana Nepomucena i pochowanie go w katedrze św. Wita w Pradze. Kult
tego świętego bardzo szybko się rozprzestrzeniał. W okresie baroku był już tak
duży, iż uznano to za największy fenomen
religijny. Zanim nastąpiła beatyfikacja a
później kanonizacja (1729 r.) już wznoszono jego pomniki. Pierwszy stanął w 1683
roku na moście Karola w miejscu, z którego zrzucony został Jan Nepomucen. Ufundował go pewien baron, który miał być stracony z powodu przestępstwa, którego się
dopuścił ( zastrzelił pawia – królewskiego

ptaka, w parku, w Luwrze), lecz na skutek
modłów, jakie zanosił
do Jana Nepomucena –
został uwolniony. W
podzięce i w dowód
ogromnej wdzięczności
za takie niezwykłe ocalenie i odmienienie wyroku – ufundował tą
najsłynniejszą dziś figurę św. Jana Nepomucena, która stała się wzorcem dla wszystkich późniejszych przedstawień
tego świętego.
Najczęściej przedstawiany jest w stroju kapłańskim (w sutannie,
rokiecie – biała komża
wykończona ażurową
koronką, na niej stuła,
na ramionach peleryna
– mantolet i biret na
głowie), z krucyfiksem
ułożonym na przedramieniu lub z palmą męczeństwa.
Często
przedstawia się go z palcem położonym na
ustach, aby tym gestem przypominał o tajemnicy spowiedzi, o zachowaniu milczenia (czasem trzyma zapieczętowany list
lub zamkniętą kłódkę). Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi,
spowiedników, marynarzy, strzeże mostów, przepraw promowych, jest orędownikiem sławy i honoru. Proszono go również o obronę przed
zniesławieniem, obmową, pomówieniami. Według ludowej
tradycji, ten święty patron
przez swoje orędownictwo
chronił pola i uprawy od niszczącej siły żywiołów, przed powodziami, stąd tak wiele prostych, rzeźbionych w drewnie figurek tego świętego fundowanych przez gospodarzy, rolników. Strzegł także
przed utonięciem, dlatego jego posągi możemy najczęściej spotkać przy drogach w
sąsiedztwie rzek,
stawów, na mostach, na skrzyżowaniu
dróg, a także na placach w
centrum starych miast,
obok kościołów. Od 1775
roku taki wspaniały pomnik św. Jana zwanego
często Nepomukiem stoi
na terenie zamkowego
parku w Dębnie, w miejscu dawnego traktu wio-

dącego w kierunku mostu nad potokiem
Niedźwiedź. W pobliżu znajdowała się także fosa i stawy wypełnione wodą. Ufundowali go ówcześni właściciele Dębna: Maciej
Lanckoroński i jego żona Anna z Jabłonkowskich. Na frontonie wysokiego cokołu,
na którym stoi figura świętego Jana widnieją herby fundatorów, na bocznych zaś
ścianach sceny z życia świętego (scena z
więzienia i spowiedź królowej Joanny).
Dawniej, każdy przechodzący obok posągu świętego, obok kapliczki czy przydrożnego krzyża z wielkim szacunkiem i w
pokorze pochylał głowę, czynił znak krzyża,
zdejmował nakrycie z
głowy…. przynosił tu
swoje prośby, podziękowania i kwiaty. Szkoda, że
ten piękny zwyczaj jest dzisiaj coraz częściej zapominany, coraz rzadziej powtarzany, że tak często
podnosimy rękę nie po to
by uczynić znak krzyża,
lecz by w niszczącym geście wyryć na pomniku
kolejne hasło, kolejne
słowa bądź znaki. Liturgiczne wspomnienie św.
Jana Nepomucena przypada 21 maja – pamiętajmy
o wszystkich samotnie
stojących figurach tego
świętego, może szczególnie w tym dniu.

maj-czerwiec 2010, ¯ycie Gminy Dêbno

(jj)

23

SPORT

NASZA SUBIEKTYWNA OCENA – CENZURKI W SKALI SZKOLNEJ OD 1 DO 6

STA£Y FRAGMENT GRY
V liga
Orze³ Dêbno
Na półmetku rozgrywek, „jedenastka”
z Dębna zajmowała w tabeli trzynastą pozycję. Po sześciu spotkaniach rundy rewanżowej, kibice w Dębnie mają o wiele
więcej powodów do zadowolenia. Dzięki

dobrej postawie w meczach wiosennych
ich ulubieńcy nie tylko przesunęli się o
trzy pozycje do góry, lecz mają już osiem
punktów przewagi nad zajmującą trzynastą, czyli pierwszą spadkową, pozycję,
Wisłą Szczucin. W tym miejscu przypomnieć wypada, że na zakończenie pierwszej rundy Orzeł i Wisła sąsiadowały z
sobą w tabeli, mając na koncie po piętnaście punktów. Pierwsze spotkanie rundy
wiosennej nie było jednak udane dla ekipy prowadzonej przez trenera Marka
Przeklasę. Na inaugurację przegrała ona
bowiem na wyjeździe 0-2 z rezerwami
Bruk-Betu Nieciecza. Jak się okazało były
to złe miłego początki, gdyż w pozostałych pięciu meczach rozegranych dotychczas na wiosnę, piłkarze z Dębna ani razu
nie schodzili z boiska pokonani. Tę udaną
dla nich serię zapoczątkowała niespodziewana dość wygrana 1-0 odniesiona w
Wielką Sobotę w wyjazdowym spotkaniu
ze znacznie wyżej notowanym w tabeli
Skalnikiem/Bogdański Kamionka Wielka.
Bramkę na wagę pierwszych w rundzie
rewanżowej punktów zdobył na początku drugiej połowy Marcin Pałka. Na następny ligowy mecz przyszło dębnianom
czekać ponad trzy tygodnie (przerwa ta
spowodowana była żałobą narodową), nie
spowodowało to jednak obniżki ich formy. Wręcz przeciwnie, w spotkaniu rozgrywanym przed własną publicznością,
piłkarze z Dębna byli bliscy zdobycia kompletu punktów z trzecią w tabeli Heleną
Nowy Sącz. Po blisko dwóch kwadransach
gry, na prowadzenie wyprowadził gospodarzy Paweł Bernady. Niestety, po błędzie miejscowych obrońców, zaraz na po-
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czątku drugiej połowy przyjezdni zdołali
wyrównać i mecz zakończył się wynikiem
1-1. O ile rezultat ten był z pewnością
niespodzianką, o tyle do wyjazdowego pojedynku z Victorią Witowice Dolne, nasza
drużyna przystępowała w roli faworyta.
Trudno jednak, żeby było inaczej, jeżeli
gra się z zespołem, który zamyka tabelę,
przy czym przegrał wszystkie trzy wcześniejsze spotkania w rundzie. Po meczu
rozgrywanym w sobotę 1 maja, seria porażek Victorii wzrosła do czterech. Orzeł
pewnie wygrał bowiem w Witowicach 4-0.
Na pierwszą bramkę czekać trzeba jednak było do końcowych minut pierwszej
połowy, kiedy na listę strzelców wpisał
się Paweł Płaneta. Po dziesięciu minutach gry po przerwie na 2-0 podwyższył
Paweł Bernady. Trzecia bramka była dziełem Piotra Ślusarczyka (76 min), zaś wynik na pięć minut przed końcowym gwizdkiem ustalił ten, który go otworzył, czyli
Paweł Płaneta. Dwa dni później, Orzeł
zmierzył się na własnym boisku ze szczucińską Wisłą. Do przerwy obserwatorzy
tego spotkania nie doczekali się na żaden

O ile w pierwszej rundzie, zespo³owi z Dêbna nie robi³o wiêkszej
ró¿nicy czy gra z zespo³ami z Tarnowskiego (szeœæ punktów w
siedmiu meczach) czy z S¹deckiego (dziewiêæ punktów w oœmiu
spotkaniach), o tyle na wiosnê na
razie zdecydowanie lepsze wyniki
osi¹ga on w pojedynkach z tymi
drugimi. Wystarczy powiedzieæ, ¿e
w trzech meczach z s¹deckimi zespo³ami Orze³ wywalczy³ siedem
punktów, podczas gdy jego dorobek w trzech meczach z lokalnymi rywalami to cztery „oczka”.
celny strzał. Dopiero pod koniec pierwszego kwadransa gry w drugiej połowie,
bramkarza gości do kapitulacji zmusił
Paweł Bernady. W 76 min zawodnik ten
ujrzał drugi żółty kartonik i opuścić musiał boisko. Ponieważ jednak siedem minut wcześniej podobny los dosięgnął jednego z piłkarzy Wisły, siły na boisku były
w tym momencie wyrównane. Druga
bramka dla gospodarzy padła w 77 min,
kiedy po dośrodkowaniu Jakuba Ogara,
szczuciński obrońca Grzegorz Cholewa
wpakował piłkę do własnej bramki. Siedem minut później goście strzelili kontak-
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towego gola, lecz bramka zdobyta w doliczonym czasie gry przez Piotra Zaparta
spowodowała, że Orzeł wygrał 3-1. W
ostatnim rozegranym do tej pory spotkaniu, dębnianie zremisowali na wyjeździe
1-1 z Polanem Żabno (swego rodzaju ciekawostką może być to, że Polan podobnie
jak Helena zajmował przed tym meczem
trzecią lokatę). Po raz pierwszy od dłuższego już czasu, to ekipa trenera Przeklasy musiała gonić wynik. Tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie bramkę zdobyli bowiem gospodarze. Na szczęście w
70 min do wyrównania doprowadził Adrian Gurgul i tym samym dębnianie powiększyli swój wiosenny dorobek do jedenastu „oczek”.
Ocena: 4+

Klasa „A”
K³os £ysa Góra

Po pierwszej rundzie zespół z Łysej
Góry zajmował czwarte miejsce. Obecnie,
po sześciu meczach rundy rewanżowej,
Kłos klasyfikowany jest o „oczko” wyżej.
Do lidera z Jadownik traci jednak osiem
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punktów, zaś jego strata do drugiego w
tabeli Sokoła Borzęcin Górny wynosi pięć
punktów. W inauguracyjnym wiosennym
spotkaniu ekipa Kłosa zagrała w Olszynach z Arkadią, z którą w pierwszej rundzie wygrała aż 10-0. W ostatni weekend
marca kibice nie oglądali aż tylu bramek,
tym niemniej wygrana gości raz jeszcze
była bezproblemowa. Łysogórzanie objęli
prowadzenie w 22 min po trafieniu Rafała
Stolarza. Jeszcze przed przerwą wynik

Wybieraj¹c siê tej wiosny na
mecz z udzia³em K³osa £ysa
Góra mo¿na byæ niemal pewnym,
¿e sêdzia poka¿e czer won¹ kar tkê. Plonem szeœciu spotkañ by³o
szeœæ czer wonych kar toników,
przy czym tylko mecz z Andaluzj¹
oba zespo³y zakoñczy³y w komplecie. Dodaæ trzeba, ¿e wiêkszoœæ z tych kar tek ujrzeli r ywale K³osa, jedynym ukaranym w
ten sposób zawodnikiem z £ysej
Gór y by³ Matura, któr y ujr za³
dwie ¿ó³te kar tki w Uszwi.
podwyższył Bogumił Szafrański. W drugiej połowie grający z przewagą jednego
zawodnika przyjezdni strzelili trzecią
bramkę za sprawą Mateusza Tyrkiela, zaś
wynik na 4-0 dla Kłosa ustalił z rzutu
karnego Bogumił Szafrański. W pierwszym meczu na własnym boisku, Kłos zagrał z Porębą Spytkowską. Miał to być
łatwy „kąsek” dla gospodarzy, tymczasem ostatnia w tabeli drużyna nie zamierzała oddać punktów za darmo. Goście na
niespełna dziesięć minut przed końcem
pierwszej połowy objęli prowadzenie. W
samej końcówce tej części meczu przypomniał o sobie Bogumił Szafrański, zdobywając dwie bramki z rzutów karnych.
Poręba Spytkowska od 44 min grała w
osłabieniu, lecz mimo tego w drugiej połowie zdołała strzelić gola i mecz zakończył się remisem 2-2. Trzy kolejne mecze
o punkty przyszło zespołowi z Łysej Góry
rozegrać na wyjazdach. Na rozpoczęcie tej
serii, podopieczni trenera Mariusza Sachy zmierzyli się z Andaluzją Rudy Rysie.
Pojedynek ten był strzeleckim popisem
Bogumiła Szafrańskiego. Napastnik Kłosa zdobył w tym spotkaniu cztery bramki, dzięki którym nasz zespół wygrał 4-1.
Zwycięstwo drużyny z Łysej Góry nie było
zagrożone. Do przerwy goście wygrywali
wprawdzie tylko 1-0, lecz po przerwie zdobyli kolejne dwa gole, zaś na celny strzał
w 88 min Andaluzji, błyskawicznie odpowiedział Bogumił Szafrański, po raz
czwarty wpisując się na listę strzelców.

W pierwszą sobotę maja, Kłos po dramatycznym meczu zremisował 3-3 z Uszwią.
Długo nic nie wskazywało na to, że goście stracą w tym spotkaniu punkty. Do
przerwy po trafieniach Grzegorza Widły i
Bogumiła Szafrańskiego (45 min), ekipa z
Łysej Góry prowadziła 2-0. Gdy w 66 min
Mateusz Tyrkiel podwyższył na 3-0, wydawało się, że jest już po wszystkim. Gospodarze byli jednak całkiem innego zdania. W ostatnim kwadransie zaczęli odrabiać straty i dzięki bramce strzelonej z
rzutu karnego w doliczonym czasie gry
uratowali jeden punkt. W poniedziałek 3
maja, piłkarze z Łysej Góry nie popełnili
już tego błędu, zwyciężając w Iwkowej
tamtejszą Ivę 4-0. Bohaterem tego spotkania ponownie był Bogumił Szafrański,
który strzelił wszystkie cztery bramki (10,
32, 42 i 57 min). Powrót na własne boisko
zaowocował wygraną 2-1 z liderem, Sokołem Borzęcin Górny. Do przerwy gospodarze przegrywali 0-1, w 56 min do remisu doprowadził jednak Mateusz Tyrkiel, zaś w doliczonym czasie, bramkę na
wagę trzech punktów strzelił Łukasz Sacha.
Ocena: 5+

Sokó³ Maszkienice
Na półmetku rozgrywek o mistrzostwo
brzeskiej grupy klasy „A”, Sokół plasował się niemal dokładnie w środku tabeli,
gdyż na ósmej pozycji. Aktualnie zajmuje
szóste miejsce, jedynie gorszą różnicą bramek ustępując Uszwi. Wiosna jest na razie bardzo udana dla podopiecznych grającego trenera Tomasza Rogóża. Rundę

W rundzie jesiennej zespo³owi z
Maszkienic, ani razu nie uda³o siê
wygraæ dwóch meczów z rzêdu.
Wiosnê rozpoczêli tymczasem od
piêciu kolejnych wygranych. Warto przy tym dodaæ, ¿e maszkieniczanie w ka¿dym z wiosennych pojedynków zdobywali gole i s¹ bliscy poprawienia swojego wyniku
z jesieni, kiedy to strzelali bramki w siedmiu kolejnych spotkaniach.
rewanżową rozpoczęli oni od wysokiego
wyjazdowego (w Rylowej) zwycięstwa 3-0
z Koroną Niedzieliska. Po pięciu minutach goście prowadzili już 2-0; pierwsza
bramka padła po strzale samobójczym,
druga była dziełem Marcina Słupskiego.
Wynik ustalił zaś w 71 min Krzysztof
Gurgul. Tydzień później, maszkieniczanie zmierzyli się na wyjeździe z lokalnym
rywalem, Victorią Porąbka Uszewska,
zwyciężając 2-1. Prowadzenie w tym me-

czu objęli w 35 min gospodarze. Po godzinie gry z rzutu karnego wyrównał jednak
Marcin Słupski, zaś wynik spotkania ustalił na dziesięć minut przed jego zakończe-

niem Mateusz Kural. W kolejnych trzech
meczach piłkarze z Maszkienic zaprezentowali się przed własną publicznością. W
pierwszym spotkaniu z tej serii, Sokół
pokonał 3-1 Pogórze Gwoździec. Pojedynek ten rozpoczął się po myśli maszkieniczan, którzy dość szybko (17 min) objęli
prowadzenie za sprawą Krzysztofa Gurgula. Na kwadrans przed końcem meczu,
goście doprowadzili do remisu, lecz w
ostatnich dziesięciu minutach bramkarza
z Gwoźdźca pokonali Andrzej Węgrzyn
oraz Marcin Słupski i piłkarze Sokoła
świętować mogli trzecie na wiosnę zwycięstwo. Na rozpoczęcie długiego majowego weekendu zawodnicy z Maszkienic
zwyciężyli 3-2 Andaluzję Rudy Rysie, aby
dwa dni później sprawić swoim kibicom
bardzo przyjemną niespodziankę, w postaci wygranej 4-0 z Dunajcem Mikołajowice. W pierwszym z tych spotkań goście
dwukrotnie doprowadzali do remisu,
ostatnie słowo należało jednak do Patryka Tomczyka, którego strzał w ostatniej
minucie zadecydował o wygranej Sokoła.
Ten sam zawodnik otworzył w 17 min
wynik, chwilę przed przerwą pierwszą
tego dnia bramkę zdobyli jednak goście
(przyjezdni mogli wyrównać już w 30 min,
ale nie wykorzystali rzutu karnego). W
drugiej połowie historia powtórzyła się.
Po godzinie gry, miejscowych na prowadzenie wyprowadził Mateusz Kural, lecz
osiem minut później Mateusz Kubala interweniował tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza. Na szczęście dla
gospodarzy w 90 min celnie główkował Patryk Tomczyk i punkty pozostały w Maszkienicach. W pojedynku z Dunajcem nie
było już takich emocji. Do przerwy po golu
Patryka Tomczyka, Sokół prowadził 1-0.
W pierwszych dwudziestu minutach drugiej połowy, Patryk Tomczyk jeszcze dwukrotnie zmusił do kapitulacji bramkarza
cięg dalszy na stronie 26
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z Mikołajowic, zaś wygraną ekipy z Maszkienic przypieczętował Tomasz Świerczek.
Wspaniałą zwycięską serię Sokoła przerwała dopiero Victoria Bielcza, zwyciężając na własnym boisku 3-1. Gospodarze
prowadzili już w tym spotkaniu 3-0, zaś
honorową bramkę dla maszkieniczan
strzelił na kwadrans przed końcowym
gwizdkiem Andrzej Węgrzyn.
Ocena: 5+

Victoria Por¹bka Uszewska
Po spotkaniach rundy jesiennej, zespół z
Victorii Uszewskiej plasował się w tabeli na
dziewiątej pozycji. Po rozegranych do tej
pory meczach rundy wiosennej, Victoria
jako jedyna z naszych drużyn grających w
klasie „A” klasyfikowana jest niżej niż po
pierwszej rundzie, zajmuje bowiem jedenaste miejsce. Na pierwsze, i jedyne jak do tej
pory w tej rundzie, zwycięstwo swoich ulubieńców, kibice w Porąbce Uszewskiej czekać musieli do czwartej kolejki, kiedy to
Victoria na własnym boisku pokonała 3-2
Porębę Spytkowską. Mecz ten zaczął się
po myśli rywali, którzy bardzo szybko, gdyż
już w 5 min objęli prowadzenie. Do wyrównania doprowadził dopiero po blisko godzinie gry, Piotr Pałucki. Remisem tym cieszyli się jednak porąbczanie zaledwie cztery minuty, gdyż drugą bramkę zdobyli go-

Podsumowuj¹c wystêpy Victorii
w drugiej czêœci rundy jesiennej
pisaliœmy, ¿e zespó³ ten w czterech kolejnych meczach traci³ po
dwie bramki. Teraz ekipa z Por¹bki Uszewskiej posz³a jeszcze
dalej. W ka¿dym z szeœciu spotkañ rozegranych na wiosnê, r ywale dwukrotnie zmuszali do
kapitulacji bramkarza naszego
zespo³u.
ście. Do drugiego w tym meczu remisu doprowadził w 75 min grający trener Victorii,
Krzysztof Chlewski, zaś dwie minuty później wynik meczu ustalił Mateusz Gagatek. Wcześniejsze trzy pojedynki przyniosły naszej ekipie dwa punkty. W spotkaniu
inaugurującym rundę rewanżową zremisowała ona w Porąbce Uszewskiej 2-2 z Pogórzem Gwoździec. Bramkę na 1-1 strzelił w
tym meczu Paweł Fejkiel, na prowadzenie,
po kwadransie gry w drugiej połowie, wyprowadził zaś gospodarzy Dawid Zych. Tydzień później, grając ponownie przed własnymi kibicami, Victoria przegrała 1-2 z lokalnym rywalem, Sokołem Maszkienice,
mimo że po bramce zdobytej w 25 min przez
Dariusza Łazarza do przerwy prowadziła
1-0. Drugi tej wiosny punkt zdobyli porąbczanie w ostatni weekend kwietnia, remi-
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sując w Olszynach 2-2 z tamtejszą Arkadią.
Mecz ten rozpoczął się niemal identycznie,
jak ten z Porębą Spytkowską, czyli od bramki zdobytej w 5 min przez przeciwnika. Po
godzinie gry i główce Pawła Fejkiela, piłka
odbiła się od zawodnika gospodarzy, wpadła do bramki i było 1-1. Kwadrans później
Dariusz Łazarz wyprowadził gości na prowadzenie, Victoria nie zdołała jednak dowieźć go do końcowego gwizdka i zadowolić
musiała się jednym punktem. Był to zresztą
jedyny punkt zdobyty w omawianym okresie przez piłkarzy z Porąbki Uszewskiej na
obcych boiskach. Po wspomnianej wygranej z Porębą Spytkowską, w dwóch ostatnich meczach Victoria nie zdobyła punktu,
przegrywając na wyjazdach 0-2 z Victorią
Bielcza i 1-2 z Ivą Iwkowa. W tym drugim
spotkaniu, Victoria objęła prowadzenie za
sprawą Mirosława Jabłońskiego, który po
godzinie gry wykorzystał błąd bramkarza
gospodarzy, lecz dwa gole strzelone przez
Ivę w odstępie niespełna dziesięciu minut
(72 i 80 min) zadecydowały o wygranej ekipy z Iwkowej.
Ocena: 3-

Klasa „B”
Start 77 Biadoliny Szlacheckie
Po pierwszej części sezonu, lepszy w
tym sezonie z naszych zespołów występujących w klasie „B”, czyli Start 77 Biadoliny Szlacheckie plasował się w tabeli
na trzeciej pozycji, mając jednak spore
straty do wyprzedzających go zespołów.
Od lidera, Spółdzielcy Grabno dzieliło go
jedenaście punktów, do drugiej w tabeli
Jedności Paleśnica, Start 77 miał pięć
„oczek” straty. Po pięciu kolejkach rundy wiosennej, ekipa z Biadolin Szlacheckich zajmuje czwarte miejsce. Byłoby one
wyższe o dwie pozycje, gdyby nie wyjazdowa porażka z drużyną z Grabna. Po tej
przegranej dystans dzielący Start 77 od
Spółdzielcy nie uległ zmianie w porównaniu z rundą jesienną. Jeżeli chodzi natomiast o walkę o drugie miejsce, to po dotychczasowych wiosennych meczach nasz
zespół został wprawdzie o jeden punkt
wyprzedzony przez Temidę Złota, lecz
zrównał się punktami z Jednością. W czterech pierwszych spotkaniach tej rundy,
ekipa z Biadolin Szlacheckich zdobyła
komplet punktów. W pierwszej kolejce –
jeszcze pod opieką trenera Andrzeja Hajnysza – po celnych strzałach Mateusza
Banasia, Macieja Wołka, Karola Jurka i
Mariusza Szczeciny wygrała ona na wyjeździe 4-1 z Tymonem Tymowa. Na kolejny mecz o punkty piłkarze Startu 77
czekać musieli blisko miesiąc. Po przymusowej przerwie obejmującej drugi i trzeci
tydzień kwietnia, nasz zespół walkowerem (3-0) zdobył bowiem punkty na Wulkanie Biesiadki, który wycofał się z rozgrywek. W pierwszych dniach maja drużyna z Biadolin Szlacheckich - już pod
wodzą dobrze znanego z występów w So-
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kole Maszkienice, Jana Kargula - wzbogaciła się o sześć punktów. Najpierw na
własnym boisku rozgromiła 9-0 Tęczę Gosprzydowa, dwa dni później w prestiżowym dla obu drużyn spotkaniu zwyciężyła zaś u siebie 3-2 Pogoń Biadoliny Radłowskie. W tym pierwszym zwycięstwie
największy udział mieli Marcin Martyniuk
i pozyskany z Kłosa Łysa Góra, Andrzej
Roczniak, którzy strzelili po trzy bramki.
Oprócz nich na listę strzelców wpisali się
Patryk Curyło, Karol Jurek i bardzo dobrze zapowiadający się, szesnastoletni
Jakub Wojtas. W spotkaniu z Pogonią

Niemal dok³adnie osiem miesiêcy (od 30 sierpnia 2009 roku
do 1 maja 2010 roku czekali
kibice w Biadolinach Szlacheckich na mecz, w któr ym ich ulubieñcy nie stracili bramki. O ile
jednak w sierpniowym spotkaniu
z Wulkanem Biesiadki, pi³karze
Star tu 77 wygrali w najni¿szych
mo¿liwych rozmiarach, o tyle w
majowym pojedynku z Têcz¹ Gosprzydowa niewiele zabrak³o im
do dwucyfrowego zwyciêstwa.
dwa gole zdobył zaś Marcin Martyniuk, a
trzeci był dziełem Mariusza Szczeciny.
Trzeci majowy mecz przyniósł naszemu
zespołowi wspomnianą na wstępie porażkę w Grabnie. Do przerwy w spotkaniu
tym notowano remis 1-1, zaś jeszcze dziesięć minut przed końcem było 2-2. Ostatecznie mimo trafień Jakuba Wojtasa i
Karola Rzepki, Start 77 przegrał 2-5.
Ocena: 5

Grom Sufczyn
Na półmetku, ekipa z Sufczyna klasyfikowana była na dziewiątej pozycji, tracąc
tylko sześć punktów do zajmującego trzecie miejsce lokalnego rywala, Startu 77
Biadoliny Szlacheckie. Obecnie Grom przesunął się wprawdzie o jedno miejsce do
góry, lecz wynika to nie tyle z dobrej postawy w wiosennych meczach, co raczej z
tego, że z rozgrywek wycofała się Iskra II
Łęki. W pięciu rozegranych do tej pory spotkaniach sufczynianie zdobyli bowiem siedem punktów. Rundę rewanżową rozpoczęli oni zgodnie z oczekiwaniami, czyli od
pewnej wygranej 4-1 na własnym boisku z
Tęczą Gosprzydowa. Spotkanie to rozpoczęło się dość niespodziewanie, gdyż w 5
min bramkę strzelili goście. Dziesięć minut później do remisu doprowadził jednak
Damian Czyż, zaś w drugiej połowie bramkarza gości pokonali jeszcze Andrzej Gołąb, Maciej Rudek i Jan Robak. Trzy tygodnie później, Grom zremisował na wyjeź-
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dzie 1-1 z Okocimiem (wyrównującą bramkę zdobył w ostatniej minucie Dariusz
Miroszewski), aby w czasie długiego majowego weekendu doznać dwóch porażek z
zespołami ze ścisłej czołówki. W sobotę
sufczynianie na własnym boisku przegrali
2-3 z Jednością Paleśnica, zaś w poniedziałek nie sprostali pewnie zmierzającemu z
powrotem do klasy „A” Spółdzielcy Grabno, przegrywając w Grabnie 0-4 (już do
przerwy gospodarze prowadzili 3-0). W pojedynku z Jednością, podobnie jak we
wcześniejszych meczach, znów pierwszą
bramkę strzelili rywale, tym razem jednak w 35 min Jedność prowadziła już 3-0.
Jeszcze przed przerwą na listę strzelców
wpisał się Sebastian Witek, w 51 min kontaktową bramkę strzelił zaś Tadeusz Sacha. W dalszych minutach, mimo wyraźnej
przewagi, sufczynianie nie zdołali jednak
doprowadzić choćby do remisu. Jeżeli
komuś wydawało się, że w meczu tym padło dużo bramek, powinien pojechać do
Przyborowa. Tam w piątej kolejce rundy
rewanżowej Grom wygrał z gospodarzami
6-5. Przy okazji warto odnotować, że był
to już czwarty w tym sezonie mecz z udziałem zespołu Przyborowa, w którym padło
dziesięć albo więcej bramek. Rzecz jasna,
zgodnie z niepisaną, ale obowiązującą w
tej rundzie tradycją, sufczynianie zmuszeni byli do odrabiania strat. A były to straty
pokaźne, gdyż w 28 min gospodarze prowadzili 4-0. Przed przerwą dwie bramki

W spotkaniu z Pr zyborowem,
Grom ustanowi³ dwa klubowe rekordy sezonu. Po raz pier wszy
pi³karze z Sufczyna strzelili a¿
szeœæ bramek (do tej por y ich
najlepsze osi¹gniêcie to piêæ
trafieñ w jesiennych spotkaniach z Pr zyborowem i Wulkanem Biesiadki), lecz i po raz
pier wszy stracili piêæ goli (wczeœniej po czter y bramki strzelili
im pi³karze Têczy Gosprzydowa,
Jednoœci Paleœnica i Spó³dzielcy Grabno).

Najszybsza £ysa Góra
Triumfem reprezentantów Gimnazjum w Łysej Górze zakończyły się odbywające się w Woli Dębińskiej gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców. Zwyciężyli zarówno
w rywalizacji chłopców jak i dziewcząt.
Zgodnie z przyjętymi zasadami w zmaganiach uczestniczyły drużyny złożone z dziesięciu zawodników. Chłopcy biegali na dystansie 1500 m, a dziewczyny miały do pokonania trasę o długości 1000 m. Najmocniejszą i najrówniej biegająca ekipą dysponowała, jak się później okazało, szkoła w
Łysej Górze. Nie jest to jakieś zaskoczenie,
bo w Łysej Górze tradycje związane z przełajami są najdłuższe.
Na zwycięzców czekały dyplomy i nagrody, które w imieniu Wójta Gminy Dębno
patronującego zawodom wręczyła wicedyrektor Zespołu Szkoły w Woli Dębińskiej
Lucyna Migdał.

Klasyfikacja w kategorii dziewcz¹t:
1. £ysa Góra
2. Sufczyn
3. Wola Dêbiñska

Klasyfikacja w kategorii ch³opców:
1. £ysa Góra
2. Wola Dêbiñska
3. Sufczyn

Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny z £ysej Góry:
Dziewczêta: Sylwia Dru¿kowska, Justyna
Gurgul, Anna Miet³a, El¿bieta Pomykacz,
Anna Gawe³, Jagoda Przy³ucka, Judyta Biedroñ, Justyna Franczyk, Angelika G³owa, Jolanta Skobel
Ch³opcy: Adrian Lis, Robert Kot, Kamil Mytnik, Dawid Zborowski, Patryk Stachelek, Jakub Galas, Rados³aw Kural, Rafa³ Stachelek, Patryk Ogar, Robert Baca

(j)

Ambitne pi³karki
Drugie miejsce w odbywającym się
w Tarnowie rejonowym finale turnieju w mini-piłce ręcznej zajęły reprezentantki Szkoły Podstawowej w Sufczynie. W meczu o pierwsze miejsce
uległy gospodyniom – drużynie Szkoły Podstawowej nr 23 w Tarnowie.

dla Gromu zdobył wprowadzony na boisko
W rejonowym finale wzięły udział zespow 20 min Jakub Drużkowski, który po dziesięciu minutach gry w drugiej połowie wy- ły, które wcześniej zwyciężyły rywalizację
korzystał rzut karny, zmniejszając
straty
Grupa
B na szczeblu gminy i powiatu. Obok uczennic
gości do jednej bramki. W odpowiedzi pią- ze szkoły w Sufczynie, które były najlepsze
Zaborów – Czchów 12:8
tego gola strzelili przyborowianie, lecz tra- w gminie, a następnie w powiecie brzeskim,
Czchów – Brzesko 10:7
fienia innych rezerwowych graczy Gromu o prawo gry w finale wojewódzkim walczyły
Zaborów
14:9
mistrzynie
powiatu: tarnowskiego grodzkie(dwa Marcina Urbańskiego i jedno
Mate- – Brzesko
1.
Zaborów
usza Sachy) przechyliły szalę zwycięstwa go (SP nr 23 w Tarnowie) i tarnowskiego
2. Czchów ziemskiego (SP w Tuchowie).
na korzyść naszej ekipy.
3. Brzesko
Rywalizacja toczyła się systemem „każdy
Ocena:
4(T) z każdym”. Reprezentantki Gminy Dębno

w pierwszym meczu pokonały dziewczyny z
SP w Tuchowie 9:5, a w finale do przerwy
stawiały twardy opór gospodyniom przegrywając 3:5. Po przerwie faworytki z Tarnowa
przyspieszyły, by ostatecznie pokonać piłkarki z Sufczyna 15:5. Mimo porażki opiekun zespołu Sławomir Szymański chwalił
swoje zawodniczki: - Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, dlatego udział w turnieju na tym szczeblu jest tym bardziej powodem do satysfakcji – podkreślał.
Publiczna Szkoła Podstawowa z Sufczyna występowała w następującym składzie:
Ilona Kurek, Martyna Bilińska, Justyna
Golonka, Karolina Madejska, Renata Michałek, Marek Agnieszka, Aleksandra Michałek, Sylwia Nowak, Anna Roczniak, Ewelina Rojek, Karolina Wojnicka.
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MAJ
18 maja 2010 r.
Gminny Konkurs Jêzykowy „Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy
nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹”
Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów. Zostanie przeprowadzony w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. Przewiduje siê:
przekszta³canie tekstu, poprawianie b³êdów jêzykowych, uzupe³nianie tekstu z lukami, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, rebusów.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
19 maja 2010 r.
Gminny Konkurs Plastyczny -”Malowanie
jest ³atwe”
Konkurs kierowany jest do dzieci ze szkó³
podstawowych. Uczestnicy bêd¹ wykonywaæ prace w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich. Specjalnie powo³ana komisja konkursowa oceni prace pod
wzglêdem nastêpuj¹cych kryteriów: sprawnoœæ pos³ugiwania siê tworzywem plastycznym, proporcje, kompozycja, kolorystyka, estetyka.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
20 maja 2010 r.
XIII Przegl¹d Dorobku Artystycznego
Szkó³ Podstawowych w Jaworsku
Przegl¹d kierowany jest do uczniów klas I
– VI Szkó³ Podstawowych. Ka¿d¹ szko³ê
mo¿e reprezentowaæ grupa maksymalnie
10 - osobowa. W programie, nie przekraczaj¹cym 20 minut, uczestnicy mog¹ zaprezentowaæ kilka z wymienionych form artystycznych: piosenki, tañce, utwory instrumentalne, kabaret lub inne formy muzyczno – rozrywkowe. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczna Szko³a
Podstawowa w Jaworsku
21 maja 2010 r.
Plener Malarski w Zamku w Dêbnie
Wernisa¿ wystawy „Plener malarski Dêbno 2010” – wystawa jest owocem trwaj¹cego przez trzy dni (5 - 6 - 7 maj) pleneru malarskiego, w którym bior¹ udzia³
uczniowie szkó³ plastycznych z Tarnowa
i uczestnicy warsztatów Terapii Zajêciowej w Tarnowie i Brzesku, oraz uczniowie gimnazjów z terenu gminy Dêbno.
Plener ma charakter konkursu integracyjnego. Wernisa¿ wystawy ma miejsce
w dniu rocznicy œmierci Jana Jastrzêbskiego, w³aœciciela Dêbna, któr y przed
laty goœci³ na plenerze w zamku w Dêbnie studentów ASP w Krakowie i wspie-
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ra³ wybitnie uzdolnionych m³odych ar tystów.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury

skiej „Porozumienie”, LKS „ORZE£”, Dêbiñskie Centrum Kultury

23 maja 2010 r.
PIKNIK RODZINNY w Biadolinach Rad³owskich
Imprezê rozpoczn¹ prezentacje artystyczne uczniów ze szkó³ w Biadolinach Rad³owskich i Szlacheckich. Potem zagra
big-band „Universal-Band” z Wojnicza.
Tañce ludowe zaprezentuj¹ gospodarze
- zespó³ folklorystyczny „Echo Doliny” z
Biadolin Rad³owskich. Nastêpnie na scenie pojawi¹ siê m³ode piosenkarki z
gminy Dêbno - laureatki eliminacji powiatowych festiwalu Talenty Ma³opolski
2010. Zaœpiewaj¹: Paulina Kubala, Edyta Burnóg i Weronika Kluska. Mi³oœnikom wschodnich sztuk walki z pewnoœci¹ przypadnie do gustu pokaz Bushi
Ryu w wykonaniu klubu z Wojnicza. Artystyczn¹ czêœæ festynu zakoñczy koncert
zespo³u Speed Control z Nowego S¹cza.
Grupa wykona w³asne kompozycje oraz
przypomni wielkie przeboje z lat 70-tych
i 80-tych. Us³yszymy m.in. piosenki Perfectu, Lombardu, D¿emu i Lady Pank.
W loterii do wygrania m.in. wycieczka do
Brukseli. Po zakoñczeniu koncer tu odbêdzie siê zabawa taneczna na wolnym
powietrzu.

1 czerwca 2010 r.
Dzieñ Dziecka w Zamku w Dêbnie
Impreza o formule pikniku, o walorach edukacyjno - poznawczych, towarzyszy jej niecodzienne zwiedzanie zamku, warsztaty rycerskie prowadzone przez Dru¿ynê Rycersk¹ Jakuba Odrow¹¿a, m³odych animatorów ,wprowadzaj¹cych dzieci w œwiat
gier, zabaw i konkursów.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury

26 maja 2010 r.
Dzieñ Matki dla mieszkañców £ysej Góry
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze, Dêbiñskie Centrum Kultury.
29-30 maja 2010 r.
Majowy Piknik Integracyjny - Wola Dêbiñska
W ramach projektu „Ka¿dy inny wszyscy
równi” finansowanego ze œrodków EFS (Europejskiego Funduszu Spo³ecznego) w dniu
30.05.2010 na terenie klubu sportowego „Orze³ Dêbno” zorganizowany zostanie
piknik integracyjny. W programie przewidziano liczne wystêpy i pokazy artystyczne
m.in. lokalnych zespo³ów folklorystycznych,
dzieciêcych zespo³ów artystycznych z gimnazjów w Woli Dêbiñskiej i Jadownik oraz
inne atrakcje.
W przeddzieñ - 29.05.2010 - na stadionie KS Orze³ Dêbno zmierz¹ siê ze sob¹
reprezentacje samorz¹du Gminy Dêbno,
Gminy Brzesko, Starostwa Powiatowego
w Brzesku, a tak¿e policji powiatu brzeskiego i dru¿yny mêskie gimnazjalistów
ze szkó³ ,które uczestnicz¹ w projekcie.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Ziemi Brze-
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2 czerwca 2010 r.
VIII Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
ENGLISH SONG 2009
Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej to
propozycja Dêbiñskiego Centrum Kultury
oraz Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego
w Maszkienicach, pr zeznaczona dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów
z gminy Dêbno. Zadaniem uczestników
konkursu jest zaprezentowanie dwóch piosenek w jêzyku angielskim, zaczerpniêtych
z repertuaru zagranicznych wykonawców.
Uczestnicy oceniani s¹ w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV – VI szkó³
podstawowych oraz gimnazjaliœci. Szko³a
mo¿e zg³osiæ do konkursu dwóch wykonawców (solistów lub duety). Konkurs
odbêdzie siê w sali gimnastycznej Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach o godz. 9.00.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach
6 czerwca 2010 r.
XXI Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego
„Krakowiaczek” – Amfiteatr Letni w
£oniowej
Jest to najwiêksza impreza folklorystyczna (w kategorii dzieciêcej) w Ma³opolsce.
Wymagane jest, aby zespo³y prezentowa³y programy oparte na folklorze regionu, z
którego pochodzi zespó³ z muzyk¹ „na
¿ywo”. Komisja artystyczna przyzna nagrody pieniê¿ne i wyró¿nienia, których wysokoœæ uzale¿niona bêdzie od pozyskanych
œrodków. Laureat przegl¹du zostaje zakwalifikowany do udzia³u w Karpackim Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Regionalnych
w Rabce.
Organizatorzy: Ma³opolskie Centrum Kultury „SOKÓ£” w Nowym S¹czu – Biuro
Organizacyjne w Tarnowie, Dêbiñskie Centrum Kultury

ROZMAITOŒCI

8 czerwca 2010 r.
Gminna Akcja „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”
Na ten dzieñ zaplanowano podsumowanie Gminnej Akcji „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”, pod has³em „Wielcy Polacy w literaturze dzieciêcej” z uwzglêdnieniem F.
Chopina, organizowanej przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Por¹bce Uszewskiej
przy wspó³udziale Dêbiñskiego Centrum
Kultury. Promowanie czytelnictwa skierowane jest do dzieci z oddzia³ów przedszkolnych i uczniów klas „0” z terenu Gminy
Dêbno.
10 czerwca 2010 r.
XI £ysogórski Bieg Prze³ajowy – dla
uczniów z powiatu brzeskiego.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze, Dêbiñskie Centrum Kultury
11 czerwca 2010r.
Gminny Konkurs Fotograficzno - Plastyczny „Kapliczki, figury i krzy¿e przydro¿ne”,
g. 10.00
Konkurs adresowany jest do uczniów klas
IV-VI szkó³ podstawowych i gimnazjalistów
z terenu gminy. W konkursie plastycznym
bior¹ udzia³ prace wykonane dowoln¹ technik¹ na formacie A-3, których tematem
bêd¹ kapliczki, krzy¿e lub figury przydro¿ne. Maksymalna liczba prac z jednej szko³y wynosi: 8 prac plastycznych w kategorii
klas IV-VI, 10 prac plastycznych w kategorii klas gimnazjalnych. W konkursie fotograficznym bior¹ udzia³ kolorowe i czarnobia³e fotografie w formacie A-4, których
tematem s¹ kapliczki, krzy¿e lub figury
przydro¿ne. Maksymalna liczba prac z jednej szko³y wynosi: 8 fotografii w kategorii
klas IV-VI, 12 fotografii w kategorii klas
gimnazjalnych (jeden uczestnik mo¿e
przedstawiæ maksymalnie 3 zdjêcia). Opisane prace nale¿y dostarczyæ do Dêbiñskiego Centrum Kultury w Jastwi do 4
czerwca.
13 czerwca 2010 r.
Festyn w NiedŸwiedzy
Festyn w NiedŸwiedzy organizuje Rada So³ecka i Szko³a Podstawowa wraz z Dêbiñskim Centrum Kultury. Impreza odbywa siê
od wielu lat i tradycyjnie jest okazj¹ do
prezentacji dorobku artystycznego uczniów
miejscowej szko³y podstawowej. Na zakoñczenie festynu organizowana jest zabawa taneczna przy muzyce granej na
¿ywo.
Organizatorzy: Rada So³ecka w NiedŸwiedzy, Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy,
Dêbiñskie Centrum Kultury

czerwiec 2010 r.
Gminny Turniej Przedszkolaków”- przedszkola i klasy „0”
W turnieju mog¹ wzi¹æ udzia³ przedszkolaki oraz uczniowie klas „0” z terenu gminy Dêbno. Celem turnieju jest: popularyzacja wœród dzieci aktywnoœci ruchowej,
zasady fair - play, zdrowego stylu ¿ycia.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Sufczynie
20 czerwca 2010 r.
Jubileusz Orkiestry Dêtej z £ysej Góry
22 czerwca 2010 r.
Miêdzypowiatowy Indywidualny Konkurs
„Show Dance - tañcz i baw siê!”, g. 9.00
Nowa forma konkursu ma pomóc w wy³onieniu indywidualnych form tanecznych i wyró¿niaj¹cych siê osobowoœci wœród dzieci i
m³odzie¿y, dziewcz¹t i ch³opców. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury, UKS „Wolania”.
26 czerwca 2010r.
Noc Œwiêtojañska
Œwiêtojañska Noc Muzealna tradycyjnie
obchodzona jest 26 czerwca w godzinach
wieczorno - nocnych. Zamierzeniem tej imprezy jest umo¿liwienie ludziom zwiedzania zamku w nietypowych godzinach. W
tym roku przypada 300. rocznica za³o¿enia s³ynnej manufaktury w Miœni, najstarszej europejskiej wytwórni delikatnej porcelany. Muzeum Zamek w Dêbnie zamierza w tym czasie pokazaæ swoje najcenniejsze i najpiêkniejsze porcelanowe eksponaty, które kiedyœ znajdowa³y siê w pa³acu Sanguszków w Tarnowie. Adresowana jest ona do mi³oœników dobrej zabawy,
gdzie podczas wspólnych œpiewów, wró¿b,
wicia wianków czy te¿ wywo³ywania ducha
Bia³ej Damy mo¿na mi³o i przyjemnie spêdziæ ten niepowtarzalny wieczór, jedyny w
ci¹gu roku. W ten magiczny czerwcowy
wieczór nie mo¿e zabrakn¹æ tak¿e magii
zió³, legendarnego kwiatu paproci, ognia i
wody.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury
27 czerwca 2010 r.
Impreza plenerowa pn. „Œwiêto £opo³ki”
w £oniowej
Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowiacy” ma zaszczyt zaprosiæ twórców ludowych, rzemieœlników, malarzy, rzeŸbiarzy
oraz wszystkie osoby, chc¹ce wystawiæ
swoje prace, do zg³aszania swojego udzia³u w II Jarmarku Sztuki i Kultury Ludowej.
Jarmark odbêdzie siê w dniu 27 czerwca
2010 w godz. 14.00 – 20.00 w £onio-

wej, gm. Dêbno, podczas organizacji
„Œwiêta £opo³ki”. Wystawcom gwarantujemy bezp³atne stoiska wystawiennicze
oraz krzes³a i stolik. Aran¿acja stoiska we
w³asnym zakresie. Jarmarkowi towarzyszyæ bêd¹ programy artystyczne. Zapisy odbywaj¹ siê pod numerem telefonu 014
6658 661 do dnia 15 czerwca. „Œwiêto
£opo³ki” wraz z kiermaszem to ¿ywe œwiadectwo dokumentuj¹ce kulturê, twórczoœæ
ludow¹ i zanikaj¹ce rzemios³o wiejskie.
Impreza realizowana jest przez Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowiacy” w ramach zadania publicznego ze œrodków Starostwa Powiatowego w Brzesku.
LIPIEC
4 lipca 2010 r.
XII Biesiada Agroturystyczna w Por¹bce
Uszewskiej, g. 15.00
Gospodarstwa agroturystyczne przygotowuj¹ stoiska, na których mo¿na znaleŸæ dziesi¹tki potraw. Wszystkie smako³yki bior¹
udzia³ w konkursie potraw, a autorzy najsmaczniejszych otrzymuj¹ nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Dêbno. Bêdzie
tak¿e prezentacja ofert gospodarstw agroturystycznych. Na estradzie odbywaj¹ siê
koncerty amatorów i profesjonalnych artystów. Na zakoñczenie biesiady odbêdzie siê
koncert „gwiazdy wieczoru”.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Agroturystyczne w Por¹bce Uszewskiej
5 lipca - 20 sierpnia 2010 r.
Zajêcia wakacyjne w Dêbiñskim Centrum Kultury
Zajêcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy, a tak¿e wycieczki dla dzieci m³odszych
i straszych. Uczestnicy mog¹ braæ udzia³
w zajêciach prowadzonych przez instruktora lub korzystaæ z mo¿liwoœci gry w bilarda. Efektem doskonalenia plastycznych
umiejêtnoœci jest du¿a wystawa prezentowana w holu DCK
11 lipca 2010 r.
Rocznica 600 - lecia Bitwy pod Grunwaldem
Uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca s³ynn¹ bitwê
w miejscu, w którym – jak g³osi legenda powracaj¹ce spod Grunwaldu wojska zatrzyma³y siê na odpoczynek. Swój pobyt
uwiecznili kamiennym kopcem i zatkniêtym na jego wierzcho³ku krzy¿em. Od 600
lat niezmiennie w tym samym miejscu stoi
krzy¿, choæ wielokrotnie odnawiany i zmieniany.
Organizatorzy: Rada So³ecka w £oniowej,
OSP £oniowa, Dêbiñskie Centrum Kultury
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ID¥ NA RATUNEK
ZIEMI

NOMINACJA
MARSZA£KA

Apel pod hasłem „SOS dla Ziemi” zorganizowali uczniowie klasy trzeciej i czwartej Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Pretekstem był Światowy Dzień Ziemi.
Uczniowie wykorzystali go jako okazję do przypomnienia, że o nasze naturalne środowisko trzeba dbać. Zwracali przy tym uwagę na zaśmiecenie terenów zielonych,
rzek i strumieni. Aby lepiej przemówić do wyobraźni niedowiarkom, przygotowali scenki, w których przekonywali
do racjonalnej gospodarki materiałami. W repertuarze
mieli też piosenki, a przy organizacji apelu pomagali nauczyciele: Grażyna Nosal, Mariola Przeklasa i Robert
Sowa.

Nominację marszałka Województwa Małopolskiego do tytułu „Polski Producent Żywności 2009" otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tarłówny” z Dębna. Zapracowało na to wyróżnienie kluskami kotnymi, które prezentujemy niżej w naszej rubryce kulinarnej.
Kapituła konkursu „Polski Producent Żywności 2010” etapu wojewódzkiego wyróżniła ogółem osiem produktów umożliwiając im rywalizację o miano „Polski Producent Żywności”
na szczeblu ogólnopolskim, która odbędzie się podczas targów Polagra w Poznaniu.
Przypomnijmy, że do wojewódzkich eliminacji w dotychczasowych edycjach przystąpiło już niemal 300 producentów.

Kotne kluski nadziewane
Skąd się wzięła ta nazwa – nie wie
nikt, ale nie to w tym miejscu jest najważniejsze. Liczy się smak, a ten jest
ponoć niezwykły. Aby się o tym przekonać, trzeba sobie kluski przyrządzić. Robi się je mniej więcej tak.
Najpierw trzeba obrać dwa kilogramy ziemniaków, które należy zetrzeć
na jak najdrobniejszej tarce, a następnie wrzucić do woreczka z tetry
(to taki materiał, z którego kiedyś robiło się pieluchy) i mocno wycisnąć
nad miseczką. Jak już wszystkie soki
odpłyną, ziemniaki wykładamy na
stolnicę, wodę z miski wylewamy dodając do ziemniaków ustaną na dnie
miski zawiesinę oraz ze dwie łyżki
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mąki ziemniaczanej. Teraz możemy
przystąpić do wyrabiania ciasta. Formujemy kulki, które następnie rozklepujemy, by nałożyć na nie nadzienie i
zawinąć je.
Do przygotowania nadzienia potrzebować będziemy łopatki, którą należy
ugotować, a następnie zmielić.
Dla smaku przyprawiamy mięso cebulą podsmażoną, doprawiamy pieprzem i solą. Farszem
nadziewamy kluski, a następnie gotujemy jeszcze chwilę po tym jak wypłyną.
Na koniec warto kluski okrasić skwarkami z boczku. Powinno smakować tym
bardziej, że to potrawa nagrodzona, o
czym piszemy wyżej.
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Józefa Knap, Ko³o Gospodyñ Wiejskich
„Warkocz Tar³ówny” w Dêbnie

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Bogdan Bibro

Jest jednym z tych ludzi,
którzy od lat sprawdzaj¹ siê
w spo³ecznej dzia³alnoœci.
Chocia¿ nie wszyscy potrafi¹
to doceniæ, to siê nie zra¿a. –
Jest satysfakcja, gdy siê
cz³owiekowi uda coœ zrobiæ z
po¿ytkiem dla innych – mówi.
Bogdanowi Bibro udaje się to wcale nierzadko. Strażakiem-ochotnikiem jest już
blisko 35 lat pełniąc w tej organizacji rozliczne funkcje. Wychodzi mu to raczej nienajgorzej, skoro od 1984 roku koledzy z OSP
w Łysej Górze nieprzerwanie powierzają mu
obowiązki prezesa. Zaangażowanie w tę robotę wymagającą nie tylko obowiązkowości,
ale zwłaszcza serca, dostrzegają koledzy z
innych jednostek w gminie. Jest wszak komendantem gminnym OSP, a w strukturach powiatowych organizacji mocno zaznacz swoją obecność będąc członkiem zarządu powiatowego.

Zaszczytnych funkcji pewnie by nie było,
gdyby zwykła, codzienna praca, której zazwyczaj się nie zauważa. Ale bez niej nie
byłoby dzisiaj radości druhów z OSP Łysa
Góra cieszących się z nowego wozu strażackiego (piszemy o nim szerzej w innym miejscu tego numeru). Nie byłoby też zapewne
nowej elewacji budynku będącego siedzibą
jednostki. Pieniądze na materiały budowlane najpierw trzeba było „wychodzić” u sponsorów, a do remontu trzeba było się zabrać
wspólnie z kolegami używając do tego już
tylko własnych umiejętności i rąk. O zapłacie nawet nikt nie mówi, bo u ochotników
jest to temat nieznany. - Tu przychodzi się
po to, żeby pomagać innym. Zarabia się gdzie
indziej – powtarzają druhowie.
W Łysej Górze ochotników nie brakuje
od dawna. Jakoś tak się dzieje, że atmosfera, która tutaj panuje, przyciąga młodych.
Jest ich na tyle wielu, że jednostka może od
lat regularnie wystawiać swoje drużyny w
zawodach pożarniczych. Prezes Bibro sam
mówi skromnie, że to nie jego zasługa, ale
wszystkich kolegów, którzy pokazując wielokrotnie ofiarność w niesieniu pomocy innym, zjednują jednostce coraz większe gro-

no sympatyków. Prawdopodobnie taka filozofia, która na pierwszy plan nakazuje mu
wysuwać innych, decyduje o tym, że już tak
długo cieszy się zaufaniem kolegów.
(p)

T E S T
Z
¯YCIA

Z natury jestem…
… konsekwentny w d¹¿eniu do celu
Mam s³aboœæ do...
…w³asnych dzieci
Moja pasja to…
…zdecydowanie motoryzacja, moja praca, a w dalszej kolejnoœci akwarystyka

Imiê i nazwisko:
Grzegorz Kasprzyk
Wiek: 32 lata
Wykszta³cenie: wy¿sze
Miejsce pracy: Komenda
Powiatowa Policji w Brzesku - dzielnicowy
Rodzina: ¿ona Iwona, syn
Karol i córeczka Julia
Samochód: Nissan Almera
Tino

Moja pierwsza mi³oœæ…
… niestety nie pamiêtam...
Mój pierwszy cenny przedmiot…
… Generalnie nie przywi¹zujê wagi do
przedmiotów, jednak z domu rodzinnego
wynios³em szacunek do wszystkiego na
co trzeba ciê¿ko pracowaæ....
Moje ¿yciowe osi¹gniêcie…
… dom, rodzina a co dalej czas poka¿e
Moja ¿yciowa pora¿ka…
… nie lubiê rozpamiêtywaæ swoich pora¿ek, ale z pewnoœci¹ by³o ich kilka, o tej
najwiêkszej wiedz¹ moi znajomi....

Moje najwiêksze marzenie…
… moim marzeniem jest to aby z naszego piêknego kraju znikn¹³ wreszcie nepotyzm, kolesiostwo a ludzie otrzymywali to na co ciê¿ko pracuj¹.
Moja ulubiona lektura…
… Frederick Forsyth „Czwar ty Protokó³”,
lubiê te¿ „Tajemnice XX Wieku” Bogus³awa Wo³oszañskiego, niestety jednak
mam coraz mniej czasu na czytanie lektur...
Moja praca…
… od 11 lat pracujê jako policjant. Karierê zaczyna³em w Komendzie Sto³ecznej Policji w Warszawie, gdzie odbywa³em zastêpcz¹ s³u¿bê wojskow¹, nastêpnie zosta³em przeniesiony do obecnej
jednostki, gdzie pracowa³em jako policjant Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego a od 6 lat pracuje jako dzielnicowy na
terenie Gminy Dêbno. W swojej codziennej pracy staram siê byæ przede wszystkim obiektywny, bo to jedna z podstawowych zasad bycia dobrym policjantem.

maj-czerwiec 2010, ¯ycie Gminy Dêbno

31

32

¯ycie Gminy Dêbno, maj-czerwiec 2010

