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Zabytkowa
ozdoba

O zabytkową sikawkę wzbogaci-
ła się OSP w Woli Dębińskiej. Mają-
cy już 101 lat sprzęt strażacki poda-
rowała jednostce zawodowa straż
pożarna z Brzeska. – To będzie nasz
symbol i nasza ozdoba – cieszy się
Wiesław Cebula, prezes jednostki.

Sikawka z roku 1909 przez lata prze-
chowywana była w magazynach jednost-
ki zawodowej z Brzeska. Nie była w naj-
lepszym stanie, a ząb czasu pozostawiał
na niej coraz wyraźniejsze ślady. Zainte-
resowanie zabytkowym urządzeniem
wykazali strażacy-ochotnicy z Woli Dę-
bińskiej. Na propozycję przekazania im
sprzętu, zawodowcy odpowiedzieli „tak”
i sikawka trafiła do Woli Dębińskiej. Jej

restauracją i przywróceniem do stanu
sprawności technicznej zajął się osobiście
Wiesław Cebula, któremu podczas prac
remontowych pomagali inni druhowie z
jednostki. Efekt starań jest naprawdę in-
teresujący. – Wygląda jak nowa i można
nią normalnie pompować wodę i gasić
ogień – cieszy się Wiesław Cebula, który
na akcje ratownicze sikawki jednak nie
zamierza zabierać. Chętnie będzie ją eks-
ponował w jednostce jako obiekt zabyt-
kowy oraz podczas świąt i imprez stra-
żackich. Nie ma wątpliwości, że tego ro-
dzaju sprzęt może być dużą atrakcją dla
oglądających i znakiem rozpoznawczym
jednostki.

(g)

Ma³gorzata Mytnik z £ysej Góry 11 lip-
ca skoñczy³a 104 lata, ale podczas roz-
mowy nie siada – woli raczej staæ przy
oknie, bo tak jej wygodnie. Rutynowe
pytanie o d³ugowiecznoœæ kwituje od
kilku lat tak samo; „Nie k³óciæ siê, nie
piæ i ¿yæ w zgodzie”.

Dla lekarzy jest raczej niewygodnym
przypadkiem. – Przeczy wszelkim wska-
zówkom co do zasad żywienia – mówi Wan-
da Boruch, siostrzenica. Ciocia jada wpraw-
dzie regularnie, ale raczej niezbyt diete-
tycznie. Zaczyna śniadaniem gdzieś koło
dziewiątej, potem obiad między trzynastą
a czternastą, a na koniec kolacja koło osiem-
nastej. W menu jest niemal wszystko to, co
zdrowiu ponoć szkodzi. Zawsze lubiła zjeść
tłusto, a cukru używała w nadmiarze. –
Kilogramami go zjada – potwierdza sio-
strzenica, która już nieraz usiłowała ciocię
powstrzymać przed słodzeniem wszystkie-
go. Bezskutecznie. Ale na zdrowiu jej pod-
opiecznej jakoś się to nie odbija. Lekarze
po rutynowych badaniach, jakie ostatnio
przeprowadzili, skwitowali krótko: serca i
ciśnienie ma jak u młodego człowieka. Je-
dyny problem to słuch, ale z tym miała już
problemy znacznie wcześniej.

Z Łysą Górą związana jest od zawsze. -
Tu się urodziła – sołtys Roman Sacha pod-
kreśla to z dumą, bo Małgorzata Mytnik to
najlepszy dowód na to, że tu w Łysej Górze,
jest dobry klimat do życia. Przed wojną opu-
ściła wprawdzie te tereny pracując pod Wil-
nem jako nauczyciel i kierownik szkoły, ale
los wkrótce sprowadził ją tu z powrotem.
Wakacyjna wizyta latem 1939 roku z powo-
du wojennej zawieruchy przedłużyła się aż
do dzisiaj. Z punktu widzenia sołtysa, który
jako ostatni rocznik miejscowych uczniów
trafił pod pedagogiczne skrzydła pani Mał-
gorzaty, to był akurat sprzyjający zbieg oko-
liczności. Naukę pod jej kierunkiem wspo-
mina dobrze. – Była większa dyscyplina niż
w innych klasach – chwali. Nie tylko on to

docenia. Na 100. urodzinach nauczycielki
pojawiły się prawdziwe tłumy.

W młodości na brak ruchu nie narzekała.
Wakacje ze znajomymi spędzała najchętniej
w formule wczasów wędrownych. Cele wy-
praw były bardzo różne: od gór aż po Bałtyk.
Ważne, żeby być w ciągłym ruchu i przemiesz-
czać się z miejsca na miejsce. W roku szkol-
nym po lekcjach oddawała się pracom w ogród-
ku. Ciągle ją można było zastać przy pieleniu
chwastów, sadzeniu nowych roślin czy kwia-
tów. Dziś ogródek nadal jej towarzyszy. Oglą-
da go sobie codziennie przez okno.

Od niedawna ma też zupełnie inna pasję.
– Uwielbia jeździć samochodem. Siostrze-
niec Jacek Zabdyr, jak tylko czas pozwala
zabiera ją na weekendowe objazdy. W dniu
wyjazdu ciocia wspierając się na krzesełku
samodzielnie podchodzi do drzwi, gdzie już
czeka wózek, którym podjeżdża do samo-
chodu i… w drogę. Ostatnio zaliczyli Czę-
stochowę, Zakopane, dotarli nawet na połu-
dnie Słowacji gdzieś pod granicę z Węgrami.
Siostrzeniec miał plan, żeby objechać całe
Tatry, ale zgubił drogę i plany trzeba było
odłożyć na później. Ale ciocia i tak była za-
dowolona. – Uwielbia te samochodowe wy-
cieczki – zapewnia Wanda Boruch.

Razem z bratem opiekują się ciocią od lat.
Problem był 20 lat temu, gdy złamała nogę
w biodrze. Lekarze mówili, że w tym wieku
to bardzo groźne, ale ona poleżała parę dni
w szpitalu i dziś na nogę nie narzeka. Drugi
raz trzeba było wezwać lekarze niedługo po
100 urodzinach. Złapała gdzieś zapalanie
płuc. Gdy przyjechało pogotowie, lekarze nie
dawali wielkich szans, ale po paru dniach
okazało się, że medycyna na organizmie
Małgorzaty Mytnik zna się nie najlepiej.
Pacjentka doszła do siebie prosząc od razu o
zastąpienie szpitalnego menu porządnym,
domowym jedzeniem.  Od tamtej pory po-
wodów do narzekań nie ma. Ma za to na-
dzieję, że dane jej będzie świętować 100. uro-
dziny swojej siostry Wiktorii, która dziś ma
już za sobą 93 lata życia...

(p)
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mocy. Inni wydobywali z rozbitych wago-
nów ciała ofiar. Na cmentarz w Maszkie-
nicach przywieziono 24 ofiary nalotu, na
pobliskich cmentarzach pochowano pozo-
stałych. Mieszkańcy przynosili deski, by
naprędce klecić trumny przypominające
skrzynie, w których układano po kilka
ciał. Ofiarom nalotu urządzono skromny
pogrzeb z obawy przed powtórzeniem się
ataku.

W minioną niedzielę po wspólnej modli-
twie w intencji ofiar wrześniowej tragedii
planowano przejście na cmentarz, by pod
tablicą na mogile pomordowanych złożyć
kwiaty i wieńce. Obfite opady deszczu
spowodowały , że główne uroczystości
odbyły się w kościele. Na cmentarz udała
się kilkuosobowa delegacja.

(g)

Z udzia³em przedstawicieli
samorz¹du i parlamentu
odbywa³y siê w niedzielê, 5
wrzeœnia, w Maszkienicach
uroczystoœci poœwiêcone
pamiêci kilkudziesiêciu ofiar
zbombardowania poci¹gu
pasa¿erskiego we wrzeœniu
1939 roku. Mszy Œwiêtej
koncelebrowanej odprawio-
nej w ich intencji przewodni-
czy³ ks. Bp Wies³aw Lecho-
wicz.

Uroczystość zorganizowana z inicjaty-
wy Stanisława Pierzgi, przewodniczące-
go Rady Gminy w Dębnie , odbyła się już
po raz kolejny. Przed rokiem w 70. rocz-
nicę tragicznego wydarzenia, w którym
śmierć poniosło kilkudziesięciu cywili za-
powiadano, że obchody rocznicowe wejdą
na stałe do oficjalnego kalendarza uro-
czystości gminnych. W tym roku uczynio-
no zadość tej zapowiedzi.

Obok wiernych w uroczystości wzięli
udział m.in. Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dębno, posłowie RP Edward Czesak i An-
drzej Sztorc. Wszyscy podkreślali, że pa-
mięć o wydarzeniach sprzed lat to nasz
obowiązek, bo tylko w ten sposób może-
my jako naród zachować swoją tożsamość.

Z relacji świadków nalotu wiadomo, że
pasażerowie pociągu przeżyli gehennę. Z
rozbitych wagonów słychać było jęki ran-
nych ludzi wzywających pomocy. Odwo-
żono ich do Domu Ludowego w Maszkie-
nicach, gdzie udzielano im pierwszej po-

Biskup Lechowicz modli³ siê w intencji poleg³ych

W HO£DZIE
OFIAROM NALOTU

Podziêkowania
dla stra¿aków

Podziękowania dla strażaków-
ochotników z gminy Dębno, którzy
zaangażowali się w akcję ratowniczą
i pomoc dla powodzian, złożyli dru-
hom przedstawiciele samorządo-
wych władz i komendant powiatowej
straży pożarnej Mirosław Pęcak.

Powodów do wyróżnienia strażaków nie
brakowało. – Jako pierwsi ruszyli z pomocą
nie czekając aż ich ktoś wezwie – podkre-
śla wójt Grzegorz Brach. W zabezpiecze-
nie mienia, wałów przeciwpowodziowych i
walkę z powodziową falą zaangażowali się
nie tylko w swojej gminie. Już w maju kil-
kunastu druhów z OSP w Łoniowej poje-
chało do gminy Szczurowa, która wtedy
przeżywała szczególnie trudne chwile.
Przez trzy dni pracowali w Woli Przemy-
kowskiej. Jedenastu druhów uszczelniało
wały, wypełniało worki z piaskiem i budo-
wało prowizoryczne zapory przed wodą. W
walkę z żywiołem u sąsiadów włączyli się
także strażacy z innych jednostek w gmi-
nie.

Mieszkańców doświadczonych przez
wielką wodę wspierali także po opadnięciu
fali powodziowej. – Zwróciliśmy się z ape-

lem do mieszkańców o przynoszenie da-
rów dla powodzian. Odzew był niespodzie-
wanie duży – opowiada Paweł Kraj, na-
czelnik OSP w Łoniowej. Ludzie masowo
przynosili żywność i środki czystości. W
sumie do potrzebujących trafił transport
złożony z dwóch busów i przyczepy.

W czerwcu ponownie w pomoc dla po-
szkodowanych zaangażowali się strażacy
z OSP Łoniowa i OSP Niedźwiedza. Tym
razem strażacy zadbali o rolników. Sami
skosili trawę, wysuszyli ją i zawieźli siano
do rolników z Woli Przemykowskiej i Woli
Rogowskiej. Inicjatywa okazała się bardzo
trafiona, bo na terenach powodziowych
rolnicy nie mieli czym karmić ocalałego
bydła. Transport zapewnili prywatni
przedsiębiorcy: Józef Cichy, Stanisław Pa-
łucki i Mieczysław Pabian.

(p)
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wraz z wójtem Grzegorzem Brachem mo-
gli odbierać oficjalną decyzję o przyjęciu do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. – Dziękuje wszystkim, którzy przez
lata nas wspierali, za pomoc umożliwiającą
nam dzisiaj rozpoczęcie nowego rozdziału
w naszej pracy – mówił prezes Sacha wy-
mieniając cały szereg sponsorów i przyja-
ciół jednostki. Słuchało go kilkudziesięciu

OSP £oniowa do³¹czy³a do
stra¿ackiej elity. W sobotê
4 wrzeœnia jednostka zosta³a
oficjalnie przyjêta do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-
Gasniczego. – Jesteœcie wœród
najlepszych jednostek w
województwie. To powód do
dumy i satysfakcji – gratulo-
wa³ druhom z £oniowej Ma³o-
polski Komendant Wojewódz-
ki Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej st. bryg. Andrzej Mróz.

Do grona jednostek włączonych do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, któ-
rego celem jest ujednolicenie działań o cha-
rakterze ratowniczym, podejmowanych w sy-
tuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub
środowiska, jednostka z Łoniowej aspirowa-
ła od dawna. Musiała jednak spełnić koniecz-
ne wymagania sprzętowe, a druhowie mu-
sieli zdobyć niezbędne kwalifikacje. Cierpli-
wie z pomocą gminy gromadzono coraz lep-
szy sprzęt. Wóz bojowy sprowadzono z Nie-
miec dzięki prywatnym znajomościom i dofi-
nansowaniu z budżetu gminy. Niespełna dwa
lata temu jednostka została wyposażona w
system selektywnego powiadamiania umoż-
liwiający szybsze, a przez to skuteczniejsze
podejmowanie akcji ratowniczych. Od tej pory
alarm pożarowyw tej jednostce uruchamia-
ny jest ze stanowiska dowodzenia Powiato-
wej Komendy Straży Pożarnej w Brzesku,
co pozwala natychmiast przekazywać infor-
mację o zagrożeniu wszystkim strażakom
jednostki maksymalnie przyspieszając czas
rozpoczęcia akcji ratunkowej.

Starania strażaków doceniono i w sobo-
tę prezes OSP w Łoniowej Tadeusz Sacha

Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy (KSRG) – powsta³ w 1995 roku. Celem jego
istnienia jest ujednolicenie dzia³añ o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytu-
acjach zagro¿eñ ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, podejmowanych przez Pañ-
stwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ i inne podmioty ratownicze (g³ównie Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹).
Centralnym organem administracji rz¹dowej w sprawach organizacji krajowego syste-
mu ratowniczo-gaœniczego jest Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Swoje
zadania KSRG realizuje poprzez koordynacjê walki z po¿arami i innymi klêskami ¿ywio-
³owymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szcze-
blach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaœniczy stanowi integraln¹ czêœæ sys-
temu bezpieczeñstwa pañstwa.
W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaœniczym funkcjonuje:
- 515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaœniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej,
- 3565 jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych,
- 5 zak³adowych stra¿y po¿arnych,
- 2 zak³adowe s³u¿by ratownicze,
- 11 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, £odzi, Olsz-
tynie, Katowicach, Bia³ymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wroc³awiu oraz Centrum Lecze-
nia Oparzeñ w Siemianowicach Œl¹skich,
- 297 specjalistów krajowych z ró¿nych dziedzin ratownictwa.
Elementami systemu s¹ m.in. Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Sta-
cje Ratownictwa Górniczego, Policja, Pogotowie ratunkowe,Stra¿ Graniczna, Pañstwo-
wa Inspekcja Ochrony Œrodowiska, Pañstwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarz¹dowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aero-
klub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne

OSP £oniowa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym

Stra¿acka elita

Przy okazji wręczono nagrody trzem
strażakom.

jak pracują ochotnicy z Łoniowej wspiera-
jący kolegów podczas walki z powodzią w
gminie Szczurowa.

Potem po krótkiej prezentacji historii jed-
nostki była okazja do rozmów przy kawie i
herbacie oraz do wymiany doświadczeń.
Wśród zaproszonych gości nie brakowało
druhów, którym także marzy się Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy. Tym chętniej
słuchali jaką drogą się do tego dochodzi.

OSP w Łoniowej w Małopolsce jest 325
jednostką w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym, ale potrzebnych jest jesz-
cze kolejnych 20 jednostek do tego, by sys-
tem działał w pełni sprawnie. W opinii stra-
żaków może to potrwać jeszcze dwa lata.

(gp)

strażaków z różnych regionów wojewódz-
twa. Byli wśród nich także przedstawicie-
le OSP w Woli Przemykowskiej, którzy
niedawno naocznie mogli się przekonać,

W uroczystości wzięło udział wiele
jednostek OSP.

Wójt Grzegorz Brach odbiera decyzję
o włączeniu jednostki do KSRG z
rąk komendanta Andrzeja Mroza.



wrzesieñ - paŸdziernik 2010, ̄ ycie Gminy Dêbno 5

WYDARZENIA

Stra¿acy z OSP w Maszkienicach i w Suf-
czynie maj¹ powody do zadowolenia.
Stare i mocno ju¿ wys³u¿one samocho-
dy wykorzystywane do transportu za-
st¹pili autami u¿ywanymi, ale znacz-
nie bardziej zaawansowanymi technicz-
nie i znajduj¹cymi siê w zupe³nie nie-
z³ym stanie.

Auta pozyskano z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie, która używane

Sprzęt, którego koszt to 6 tys. zł, zo-
stał już sprawdzony w Maszkienicach,
gdzie wypompowywano wodę z kilku stud-
ni. Tempo pracy zrobiło spore wrażenie. –
Ludzie nie dowierzali, że ledwie w kilka
chwil studnia była pusta – mówi Wiesław
Cebula, naczelnik OSP w Woli Dębińskiej.

Poza urządzeniem przydatnym w ak-
cji ratunkowej jednostka otrzymała tak-
że pięć ozdobnych hełmów, z których
każdy wart jest 500 zł. Druhowie dzięki
pomocy finansowej Krzysztofa Chamio-
ło, będą teraz mieli stroje reprezenta-
cyjne z prawdziwego zdarzenia. – Będzie-
my z nich korzystać podczas uroczysto-
ści religijnych i patriotycznych – dodaje
Wiesław Cebula.

(g)

Rachmistrzowie
zapukaj¹ do drzwi
Rachmistrzowie spisowi ju¿ we wrzeœniu
zapukaj¹ do drzwi gospodarstw rolnych w
gminie Dêbno. W ramach Powszechnego
Spisu Rolnego zbieraæ bêd¹ dane potrzeb-
ne do przygotowania przez Uniê Europejsk¹
Wspólnej Polityki Rolnej. Zarówno sam
udzia³ w spisie jak i udzielanie prawdziwych
odpowiedzi na pytania rachmistrzów s¹ obo-
wi¹zkowe.
Spis potrwa od 8 wrzeœnia do 31 paŸdzier-
nika. Na terenie gminy Dêbno objêtych nim
zostanie mniej wiêcej 2500 gospodarstw
rolnych o powierzchni powy¿ej 1 hektar 10
procent gospodarstw o powierzchni mniej-
szej ni¿ hektar.
gospodarstwa odwiedzaæ bêdzie 11 rach-
mistrzów spisowych, którzy ju¿ wczeœniej
odbyli specjalistyczne szkolenie. W³aœciciele
gospodarstw zd¹¿yli ich ju¿ poznaæ podczas
obchodu przedspisowego. W razie jakich-
kolwiek w¹tpliwoœci co do osoby dokonuj¹-
cej spisu, która powinna dysponowaæ od-
powiednim identyfikatorem, mo¿na zasiê-
gn¹æ informacji w biurze spisowym znajdu-
j¹cym siê w Urzêdzie Gminy w Dêbnie –
mówi Renata Kargol.
Spis mo¿e potrwaæ nawet ponad godzinê.
Jego uczestnicy powinni udzielaæ odpowie-
dzi wyczerpuj¹cych i zgodnych ze stanem
faktycznym. zebrany w spisie materia³ bê-
dzie wykorzystany jedynie do celów staty-
stycznych.

(p)

O now¹ motopompê i ozdobne he³my
wzbogacili siê stra¿acy z OSP w Woli
Dêbiñskiej. Motopompê ufundowa³
jednostce Zwi¹zek Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych, a czêœæ galowego stro-
ju – prywatny sponsor.

Motopompa szlamowa o dużej wydaj-
ności to urządzenie, którego w jednostce
do tej pory nie było. W ciągu minuty może
wypompować nawet 1400 litrów wody, co
pozwala na uzyskanie szybkich efektów.
Po powodzi to szczególnie ważne, bo  po-
rządkowanie domów i zalanych pomiesz-
czeń powinno odbywać się możliwie szyb-
ko, by walka z wilgocią miała jakieś szan-
se powodzenia.

samochody przekazała jednostkom nieod-
płatnie. Mimo że są to samochody uży-
wane, to z punktu widzenia strażaków
jest to techniczny krok w przód. Do tej
pory ochotnicy korzystali z wysłużonych
„nysek” i „żuków”, które nie tylko pod
względem estetyki, ale przede wszystkim
ze względów bezpieczeństwa do dalszej
eksploatacji raczej się już nie nadają. Auta
podarowane przez komendę po niewiel-
kim remoncie powinny posłużyć straża-
kom jeszcze kilka lat.

(g)

Lœni¹ce he³my na g³owach

¯UKI ODCHODZ¥
DO LAMUSA

Nyska zasłużyła już na odpoczynek.
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Wygodny
dojazd
Nowa nawierzchnia, szer-
sza jezdnia, barierki za-
bepziczejaace i lepsze
oznakowani poziomie – to
efekty modernizacji odcin-
ka drogi w Dêbnie od kra-
jowej „czwórki” a¿ do
koœcio³a. Poza popraw¹
komfortu jazdy bêdzie tu
teraz tak¿e bezpieczniej.

Wykonane w drugiej połowie wakacji
prace były możliwe dzięki dofinansowa-
niu z budżetu województwa małopol-
skiego, który wsparł przedsięwzięcie
kwotą 96 tys. zł. Mimo dużej liczby wnio-

rywalizacji przystąpiło czterech oferen-
tów, którzy początkowo ostrożnie win-
dowali cenę, by jednak szybko rozkrę-
cić się podbijając cenę od razu nawet o
50 tys. zł. W ostatecznej rozgrywce o
budynek walczyło już tylko dwóch ofe-
rentów, a rywalizacja zakończyła się na
milionie złotych. Jeszcze podczas wa-
kacji umowa została notarialnie podpi-
sana, a pieniądze bardzo szybko znala-
zły się na koncie gminy.

Wójt Grzegorz Brach nie krył satys-
fakcji z takiego obrotu sprawy. Dotych-
czasowy najemca budynku utrzymywał
przecież, że obiekt nie ma żadnej war-
tości. Po nieprzedłużeniu z nim umo-
wy najmu domagał się od gminy od-
szkodowania w związku z nakładami
poniesionymi na remont i moderniza-
cję budynku i nie chciał dobrowolnie
opuścić obiektu. Sprawa znalazła osta-
tecznie finał w sądzie, którego werdykt
był zgodny z argumentacją samorządu.
Były najemca nie tylko nie otrzymał
odszkodowania, ale musiał zwolnić bu-
dynek i ponieść koszty postępowania
sądowego.

Pieniądze, które z tytułu sprzedaży
obiektu, wpłynęły do budżetu gminy
pozwolą w tym roku znacznie zwięk-
szyć zakres inwestycji i remontów. Nie-
mal połowa tej kwoty zostanie zgodnie
z wolą radnych przeznaczona na inwe-
stycje wodociągowe i kanalizacyjne, a
jedna czwarta tej sumy wykorzystana
zostanie na remonty i bieżące utrzyma-
nie dróg gminnych. Dodatkowe pienią-
dze trafią też do jednostek ochotniczych
straży pożarnych, a część tej kwoty zo-
stanie wykorzystana na remonty szkół.

(gep)

Tego ma³o kto siê spodzie-
wa³. Wyceniony na niespe³-
na 300 tys. z³ budynek, w
którym dawniej mieœci³a
siê siedziba urzêdu gminy,
zosta³ sprzedany za okr¹-
g³y milion. Dziêki temu, ¿e
uczestnicy przetargu licyto-
wali bardzo ostro, skarb-
nik gminy ma dzisiaj co
dzieliæ. – Sporo nieplano-
wanych wczeœniej inwesty-
cji zostanie wykonanych –
cieszy siê Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno.

Obiekt wystawiono na przetarg po
dłuższej, publicznej dyskusji na temat
jego wykorzystania. Jedni wskazywali,
że byłoby to dobre miejsce na publiczną
bibliotekę, inni zabiegali, by właśnie w
tym miejscu znalazła się poczta. Pomysł
z biblioteką okazał się jednak dla gminy
zbyt kosztowny, bo wynajmowany przez
ostatnie lata obiekt wymaga gruntowa-
nego remontu, a na lokalizację tam swo-
jej placówki ochoty nie wyraziła osta-
tecznie poczta.

W efekcie zdecydowano się na sprze-
daż nieruchomości w formie publicznej
licytacji. Rzeczoznawca wycenił budy-
nek na niespełna 280 tys. zł, a gmina
ustaliła cenę wywoławczą na 300 tys.
zł. Ustalono, że minimalne postąpienie
w licytacji może wynieść 3 tys. zł. Do

Zaskakuj¹ce wyniki licytacji

Milion za star¹ gminê!

sków, starania gminy Dębno oceniano
bardzo wysoko. Zadecydował o tym fakt,
że to droga stosunkowo bardzo ruchli-
wa, przy której znajdują się takie obiek-
ty jak zamek, szkoła, kościół, przed-
szkole, sklep i restauracja. Gmina z wła-
snego budżetu dołożyła ponad 220 tys.
zł, co pozwoliło na realizację szerokie-
go zakresu prac. Obok nowej nawierzch-
ni utworzono także na kilku odcinkach
pobocza, urządzono parking przy koście-
le i wymieniono sześć lamp oświetlenio-
wych. Wzdłuż jedni zamontowano ba-
rierki zabezpieczające.

(pg)
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Po trzech latach zakoñczy³ siê kapital-
ny remont budynku przedszkola w Woli
Dêbiñskiej, który kosztowa³ ³¹cznie
180 tys. z³.  Efekt jest taki, ¿e dzieci i
nauczyciele maj¹ teraz komfortowe
warunki do pracy i nauki.

Prace prowadzono etapowo, by w żaden
sposób nie zakłócać działalności przedszkola.
Najpierw wykonano roboty związane ze
zmianą układu pomieszczeń wewnątrz bu-

Spore oszczêdnoœci w zu¿yciu
gazu powinny byæ efektem
termomodernizacji budynku
Zespo³u Szkolno-Przedszkol-
nego w Dêbnie. Prace, które
kosztowa³y 135 tys. z³, wy-
konano jeszcze przed rozpo-
czêciem roku szkolnego.

Prace polegały głównie na wykonaniu
nowej elewacji i dociepleniu budynku. Ich
efekty widac gołym okiem. Budynek szkoły
wraz z salą gimnastyczną prezentuje się

£adniejsza szko³a

znacznie lepiej, a zużycie energii cieplnej
potrzebnej do ogrzania obiektu zimą będzie
znacznie mniejsze.

Decyzja o termomodernizacji została pod-
jęta po przeprowadzeniu przez wyspecjali-
zowana firmę audytu energetycznego, z
którego wynikało, że docieplenie obiektu, a
w szczególności tej jego części, w której znaj-
duje się sala gimnastyczna, jest konieczne.
Do tej pory koszty ogrzewania obiektu były
zdecydowanie za wysokie jak na budynek o
takiej kubaturze.

(gp)

Ma³gorzata Przepiórka, dyrektor Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego w Dêbnie
Budynek zyskał na pewno od strony czysto wizualnej, ale z punktu
widzenia kosztów utrzymania szkoły najważniejsze jest to, że
wskutek ocieplenia obiektu styropianem zmniejszy się zużycie energii
cieplnej i rachunki będą na pewno mniejsze. A to dość znacząca
pozycja w naszym budżecie. W sezonie grzewczym płacimy za gaz
nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Co do jakości prac nie mamy
zastrzeżeń. Firma wykonująca roboty robiła wszystko bardzo
solidnie i dokładnie. Z wyjątkiem kilku drobnych usterek nie było
żadnych problemów. A zakres prac był bardzo szeroki. Wymieniono
płytki na wszystkich schodach wejściowych, nowe są także kominy,
rury spustowe, rynny, podbitki przy wejściu głównym i przy sali
gimnastycznej. Częściowo wymienione zostały także okna.

Fina³ remontu przedszkola w Woli Dêbiñskiej

Cieplej i taniej
dynku, potem wymieniono wszystkie insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, odnowiono wnę-
trza i wymieniono wyposażenie sal dydak-
tycznych. Urządzono od podstaw kuchnię.

Na samym końcu wykonano nową elewa-
cję i ocieplono budynek. Prace prowadzono
w wakacje, by od września dzieci mogły ko-
rzystać z oferty przedszkola nie będąc nara-
żonymi na uciążliwości towarzyszące zazwy-
czaj pracom budowlanym.

Wykonawca dotrzymał terminu i z po-
czątkiem roku szkolnego przedszkolaki mia-
ły do dyspozycji budynek odnowiony nie do
poznania. Poza walorami estetycznymi
efekty remontu będzie można przełożyć
także na wymierne korzyści finansowe.
Wskutek docieplenia ścian budynku z pew-
nością zasadniczo zmniejszą się rachunki za
ogrzewanie obiektu.

(g)

Halina Turaj, dyrektor przedszkola w Woli Dêbiñskiej

Przede wszystkim poprawiono estetykę otoczenia i dzisiaj budynek,
który wcześniej raczej straszył, przyciąga wzrok. Dla dzieci to bardzo
ważne, że mają przyjemne otoczenia. Bardzo się cieszę, że po latach
mamy wreszcie obiekt, który można nazwać przedszkolem z prawdzi-
wego zdarzenia. Bardzo dziękuję wójtowi Grzegorzowi Brachowi, że
nie tylko zauważył problem, ale także go rozwiązał. Poza estetyczny-
mi względami utrzymanie przedszkola powinno być teraz tańsze.
Termomodernizacja pozwoli zmniejszyć zużycie energii. W przyszło-
ści być może uda się jeszcze postawić kropkę nad „i” i plac przy
przedszkolu zostanie wyrównany i wybrukowany.
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Wójt spodziewa siê
kolejnych skarg

Kolejna pora¿ka
mieszkañców
Starania grupy mieszkañców
Dêbna o stwierdzenie, ¿e
kanalizacjê w Dêbnie i Por¹b-
ce Uszewskiej gmina wybudo-
wa³a niezgodnie z prawem,
po raz kolejny nie przynios³y
skutku. Tym razem ich wnio-
sek odrzuci³ G³ówny Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego.

Kilku mieszkańców Dębna od wielu mie-
sięcy we wszelkich możliwych urzędach za-
biega o to, by budowę sieci kanalizacyjnej w
Dębnie uznać za nielegalną. – W innych
gminach ludzie zabiegają raczej o to, by ka-
nalizację im wybudować, u nas jest grupa,
która ma nieco inne podejście – podkreśla
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Osobiście już kilkakrotnie za sprawą
skarg kilku mieszkańców Dębna wyjaśniał
organom administracji państwowej okolicz-
ności inwestycji przedstawiając dokumen-
tację, na podstawie której sieć została wy-
budowana. Rację wójta potwierdzono już
kilkakrotnie, ale skarżąca się grupa ludzi za
każdym razem, kiedy to tylko jest możliwe,
odwołuje się od decyzji do kolejnej instancji.
W efekcie sprawą zajmował się już Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, wojewoda małopolski.
Ostatnio w sprawę zaangażowany został
także Główny Inspektor Nadzoru Budow-
lanego. Mieszkańcy domagali się od niego,
by stwierdził nieważność decyzji powiato-
wego inspektora zatwierdzającą użytkowa-
nie kanalizacji, bo – w opinii mieszkańców –
została ona wybudowana z naruszeniem
prawa. Główny inspektor, podobnie jak
przedstawiciele kilku innych instytucji nie
podzielił argumentacji mieszkańców i odmó-
wił stwierdzenia nieważności decyzji. W
trakcie procedury administracyjnej urucho-
mionej skargą mieszkańców już wcześniej
okazało się, że powiatowy inspektor nadzo-
ru budowlanego wcale nie musiał wydawać
decyzji o użytkowaniu kanalizacji, ponieważ
została ona wybudowana na podstawie wy-
danego wcześniej pozwolenia na budowę.

Mimo kolejnej decyzji przesądzającej spra-
wę Wójt Gminy Dębno nie wyklucza, że
mieszkańcy na tym nie poprzestaną. – Spra-
wa ma najwyraźniej podtekst pozameryto-
ryczny, a w takich sytuacjach racjonalne
argumenty nie odgrywają większego zna-
czenia – komentuje.

(p)

Ruszy³a renowacja œwi¹tyni

Koœció³ bez wilgoci
remont dachu, a także odnowienie elewacji.
O tym, czy dalsze prace będą kontynuowa-
ne i kiedy to nastąpi, trudno w tej chwili

Rozpocz¹³ siê pierwszy etap
prac renowacyjnych w koœcie-
le w Dêbnie. Ich efektem ma
byæ zabezpieczenie zabytko-
wej œwi¹tyni przed niszcz¹-
cym dzia³aniem wilgoci.

Roboty, które prowadzi firma z Olkusza,
kosztować będą ponad 161 tys. zł. Parafia
pozyskała na ten cel pieniądze z budżetu
województwa małopolskiego w wysokości 70
tys. zl dokładając resztę z własnych środ-
ków. Niezbędną dokumentację konieczną do
złożenia wniosku o przyznanie pomocy fi-
nansowej pomogli przygotować gminni
urzędnicy. – Kościół w Dębnie to jeden z
ważniejszych zabytkowych obiektów na te-
renie gminy, a jako taki stanowi nasze wspól-
ne dobro. Trudno, byśmy nie pomogli zała-
twić formalności, zwłaszcza, że mamy w tym
doświadczenie – komentuje Marian Kurek,
Sekretarz Gminy.

Zakres prac, które potrwają do końca paź-
dziernika, obejmuje osuszanie fundamen-
tów, uzupełnienie brakujących elementów i
uszczelnienie. Wszystko to po to, by wilgoć
nie niszczyła murów. Efekty jej działania są
widoczne m.in. w środku świątyni, gdzie w
niektórych miejscach panoszy się grzyb.

Prowadzone w tej chwili prace to pierw-
szy etap renowacji zaplanowanej na szerszą
skale. W kolejnych etapach konieczny jest

cokolwiek pewnego powiedzieć. Wszystko
zależy od tego, czy parafii uda się pozyskać
pieniądze ze źródeł zewnętrznych.

(g)

Jedna z najstarszych budowli sakral-
nych w powiecie brzeskim wybudowa-
na pomiêdzy 1486 a 1502 rokiem.
Na okres powstania wskazuje nie tyl-
ko struktura jego œcian, jego architek-
toniczny kszta³t i rozk³ad wnêtrz, ale
tak¿e rozpiêty miêdzy prezbiterium i
naw¹ ostry ³uk têczy oraz znajduj¹ce
siê w gruboœci pó³nocnej œciany nawy
prowadz¹ce na chór muzyczny schody
oraz liczne kamienne detale architek-
toniczne takie jak: siedem portali czy
ostro³uczne obramienia otworów
okiennych. We wnêtrzu znajduj¹ siê
interesujê polichromie, marmurowe
epitafia, barwny witra¿, neogotyckie o³-
tarze oraz tryptyk z obrazem Trójcy
Œwiêtej.



wrzesieñ - paŸdziernik 2010, ̄ ycie Gminy Dêbno 9

WYDARZENIA

Dziesi¹tki dzieci skorzysta³y
z wakacyjnej oferty dzia³aj¹-
cej w Dêbnie œwietlicy „U
Kolpinga”.  Wolny czas spê-
dzaæ tu mo¿na tak¿e w roku
szkolnym. Przeciêtnie œwietli-
cê odwiedza 50 dzieci ka¿de-
go dnia.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”,
które w Dębnie reprezentuje Aleksandra
Bilińska, mogło zaoferować dzieciom z
całej gminy ofertę na wakacje dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Propozycja okazała się
„strzałem w dziesiątkę”, bo chętnych
było więcej niż miejsc. W warsztatach
dziennikarskich uczestniczyło przecięt-
nie 30-35 dzieci, a w odbywających się w
każdy czwartek wyjazdach na basen w
Brzesku brało udział minimum 20 dzieci.
Sporą popularnością cieszyły się także
wycieczki. Do parku rozrywki „Rabko-
land” w Rabce Zdroju, krakowskiego zoo i
parku miniatury w Inwałdzie pojechało
za każdym razem 35-40 dzieci. Oferta

była tym bardziej atrakcyjna, że korzy-
stanie z niej było zupełnie bezpłatne.
Wśród uczestników zajęć dominowali
uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów, a najliczniej byli reprezentowani
mieszkańcy Dębna, Woli Dębińskiej i Suf-
czyna.

Stowarzyszenie na tym nie poprzesta-
nie. – Zajęcia będziemy prowadzić także
w roku szkolnym z tym, że na razie mamy
zapewnione finansowanie do końca grud-
nia. Mamy nadzieję, że uda nam się zdo-
być pieniądze na prowadzenie świetlicy
także w roku przyszłym – mówi Aleksan-
dra Bilińska.

Z plagą ślimaków zmagają się od
tygodni mieszkańcy gminy Dębno.
Mięczaków zjadających niemal
wszystko jest tak dużo, że na pose-
sjach trudno postawić stopę, by się
nie natknąć na nie.

Ślimaki upodobały sobie szczególnie te-
reny w Porąbce Uszewskiej, Dębnie, Łysej
Górze i Jaworsku. Właściciele posesji co-
dziennie mają ich tam setki. Na działce
wielkości 20 arów można się doliczyć każ-
dego dnia 500-600 ślimaków nagich.
Niszczą niemal doszczętnie wszelką ro-
ślinność. Zjadają przydomowe plantacje
warzyw, niszczą trawniki, brudzą chod-
niki i tarasy.

Nie będący sobie z nimi w stanie pora-
dzić mieszkańcy o pomoc zwrócili się do
samorządu. Tymczasem zgodnie z obowią-
zującymi przepisami samorząd w tej spra-

wie nie może podejmować żadnych decy-
zji. – Zwróciliśmy się jednak do Państwo-
wej  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa o podjęcie stosownych działań, któ-
re pozwoliłyby rozwiązać problem– tłu-
maczy wójt gminy Dębno Grzech Brach.
W odpowiedzi samorządowe władze usły-
szały wprawdzie, że ślimak nie jest szkod-
nikiem, którego zwalczanie ma być podej-
mowane z urzędu, ale jednocześnie in-
spekcja nie zostawiła mieszkańców sa-
mych sobie. – Zaraz po naszym telefonie
w tej sprawie do urzędu przyjechał pra-
cownik inspekcji, przywiózł ulotki infor-
macyjne, spotkał się z mieszkańcami
Łysej Góry, dogłębnie wyjaśnił im problem
podając też listę środków dopuszczonych
do stosowania, które pozwalają skutecz-
niej radzić sobie z plagą – informuje wójt
Grzegorz Brach.

Szczegółową instrukcję objaśniającą,
jak można sobie radzić ze ślimakami przy-

gotowały także władze samorządowe
przekazując ją mieszkańcom za pośred-
nictwem sołtysów. Tą drogą mieszkańcy
dowiedzieli się, że rozwojowi ślimaków
sprzyjają tereny zachwaszczone, zaro-
śnięte rowy i dziko rozrastająca się ro-
ślinność. W połączeniu z wilgocią i śred-
nią temperaturą daje to idealne warunki
dla rozmnażania ślimaków, które jako
obojnaki rozmnażają się bardzo łatwo i
szybko. Utrudnić im to można nie dopusz-
czając do zachwaszczania terenu, wyko-
nując podorywki i bronując pola. W sytu-
acji, gdy właściciele prywatnych terenów
nie porządkowaliby swoich posesji pod
tym kątem gmina może to zlecić firmie
zewnętrznej obciążając kosztami właści-
ciela działki. W sierpniu tygodniowo wy-
syłano kilkanaście upomnień do właści-
cieli działek nie stosujących się do tych
zaleceń.

(p)

Oferta „Rodziny Kolpinga” trafi³a na podatny grunt

Pó³ setki dzieci w œwietlicy

Z punktu widzenia zagospodarowania
wolnego czasu dzieciom i młodzieży to waż-
na oferta w gminie. Dziś na zajęcia w świe-
tlicy chodzi codziennie przeciętnie 50 dzie-
ci. Do dyspozycji mają warsztaty dzienni-
karskie, pomoc w odrabianiu zadań domo-
wych i przygotowaniu się do zajęć w szkole,
a co dwa tygodnie można skorzystać z po-
mocy psychologa. Raz w tygodniu prowa-
dzone są zajęcia z języka angielskiego, w
których uczestniczą także licealiści  przy-
gotowujący się do egzaminu maturalnego.
Uczestnicy zajęć mogą też pograć w ping-
ponga, a świetlica czynna jest od g. 12 do 17.

(gp)

Œlimaki jak grzyby po deszczu

Pe³zaj¹ca plaga
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WYDARZENIA

Dwie tony darów dla poszkodowa-
nych przez powódź to efekt prowadzo-
nej w lipcu i w sierpniu współorgani-
zowanej przez Radę Sołecką w Łysej
Górze, Stowarzyszenie „Krakus”, Ak-
cję Katolicką i parafialny oddział Ca-
ritas.

Akcja prowadzona była w sklepach na te-
renie całej gminy. Wystawiono w nich ko-
sze, w których można było zostawiać dary
dla ofiar powodzian. Zbierano przede
wszystkim produkty żywnościowe o dłuż-

niu szeregu warunków formalnych. Ko-
nieczna jest przede wszystkim decyzja ze-
brania wiejskiego o przeznaczeniu pienię-
dzy na konkretny cel, samorząd wymaga
też uzasadnienia wydatków i trzymania się

szym terminie przydatności do spożycia,
środki czystości oraz narzędzia takie jak
łopaty czy miotły niezbędne przy porządko-
waniu domów i posesji. W domu parafialnym
w Łysej Górze można było ponadto zosta-
wiać odzież w dobrym stanie i obuwie.

Reakcja na tę inicjatywę była bardzo przy-
chylna. – Żaden z właścicieli sklepów, któ-
rym zaproponowaliśmy udział w akcji, nie
odmówił, a klienci sklepów dzielili się czym
tylko mogli. Wielu kupowało wręcz specjal-
nie więcej produktów, żeby wspomóc powo-

dzian – relacjonuje Roman Sacha, sołtys
Łysej Góry.

Caritas mająca rozeznanie w skali potrzeb
wskazywał parafie, do których powinny tra-
fić dary.  Ostatecznie przygotowano trzy
transporty, które dostarczyły dary do para-
fii Grobla, Tuchów i Słupiec. Jacek Babiar-
ski nie tylko udostępnił do tego swój samo-
chód, ale też sam wystąpił w roli kierowcy. –
Chciałbym mu za to publicznie podziękować
podobnie jak wszystkich innym uczestnikom
tej akcji – podkreśla sołtys Sacha.

Przez dwa miesi¹ce zbierali dary dla powodzian

TRANSPORT DLA TRZECH PARAFII

Fundusz so³ecki po raz drugi

GMINA DAJE WIÊCEJ
W gminie Dêbno ponownie
skorzystano z mo¿liwoœci,
jakie daje ustawa i wyodrêb-
niono w bud¿ecie pieni¹dze
przeznaczone na fundusz
so³ecki. Generalnie efekt jest
taki, ¿e do dyspozycji so³ectw
bêdzie nieco wiêcej pieniêdzy
ni¿ dot¹d, ale za to dok³adnie
trzeba siê bêdzie z ich wyda-
wania rozliczaæ.

Z ustawowych zapisów gmina w ubie-
głym roku mogła skorzystać lub nie. Zde-
cydowano się na utworzenie funduszu so-
łeckiego w przekonaniu, że będzie to ko-
rzysta sytuacji dla poszczególnych wsi.

Nie wszyscy sołtysi podzieli ten pogląd.
Niektórzy obawiali się, że narzucenie z góry
obszarów, w jakich można wydać sołeckie
pieniądze spowoduje  ograniczenia kompli-
kujące realizację zadań na wsi. Zgodnie z
formalnymi wymaganiami sołectwa mogą
korzystać z przyznanej im puli po spełnie-

kwot ustalonych według wskazanego w
ustawie algorytmu.

Zwolennicy funduszu sołeckiego pod-
kreślają, że stworzy on szansę na więk-
sze wydatki dla sołectw. Dobrym efek-
tem wprowadzenia funduszu ma być tak-
że zwiększenie odpowiedzialności rad so-
łeckich za podejmowane decyzje i zmia-
ny następujące na wsi.

W przyszłym roku fundusz sołecki wy-
niesie ogółem ponad 335 tys. zł. Poszcze-
gólne wsie będą miały do dyspozycji od
ponad 13 tys. zł do ponad 43 tys. zł. Po-
dobnie  jak w roku ubiegłym także teraz
w granicach dozwolonych ustawowo gmi-
na zwiększyła wysokość funduszu sołec-
kiego w niektórych sołectwach dokłada-
jąc do niego z budżetu gminy.

(g)

Ko
m

en
tu

je
 d

la
 n

as Marian Kurek, Sekretarz Gminy
Przed rokiem były obawy, że wprowadzenie funduszu sołeckiego
usztywni wydatki w sołectwach. Doświadczenie pokazuje, że
większych problemów nie ma. Pożytek jest natomiast taki, że
wszystko to, co zaplanowano decyzją zebrania wiejskiego jest
zrealizowano lub jest jeszcze w trakcie realizacji i mieszkańcy
nie mają poczucia, że ich decyzje nie są wykonywane. Dotychczas
można było zmieniać plany przyjęte podczas zebrań wiejskich, co
czasem, rodziło różne podejrzenia. Dzisiaj takiego niebezpieczeń-
stwa nie ma, a przyjęcie planu do wykonania stabilizuje politykę
inwestycyjną wsi.
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Piêæ koncertów w ci¹gu miesi¹ca
z³o¿y³o siê na trzeci¹ ju¿ edycjê
Festiwalu Muzyka Lata odbywaj¹cego
siê w Zamku w Dêbnie. Organizato-
rzy - Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie i
krakowska Grupa Twórcza „Castello”
– przygotowali bardzo zró¿nicowany
program siêgaj¹cy od muzyki baroko-
wej a¿ po wiek XX.

Festiwal ruszył 18 lipca koncertem Alek-
sandry Świgut, młodej, utalentowanej pia-
nistki, tydzień później zagrał Paweł Kubi-
ca, z początkiem sierpnia melomani wysłu-

III edycja Festiwalu „Muzyka Lata”

KONCERTOWY MARATON

chali koncertu Tria fortepianowego (Maria
Sławek, Krzysztof Sadłowski, Piotr Różań-
ski), następnie zagrał CRACOW DUO (Ma-
rek Szlezer, Jan Kalinowski), a w finale
kwintet w składzie: Daniel Stabrawa – I
skrzypce, kierownictwo artystyczne, Maria
Stabrawa – II skrzypce, Ewa Szczepańska –
altówka, Krzysztof Sadłowski – wioloncze-
la i Piotr Kosiński – fortepian.

W repertuarze, ze względu na 200. rocz-
nicę urodzin Fryderyka Chopina dominowały
utwory polskiego geniusza fortepianu. Ale
nie zabrakło też kompozycji innych twór-

ców. W programie znalazły się  arcydzieła
muzyki solowej i kameralnej Bacha, Mozar-
ta, Schumanna, Brahmsa, Prokofiewa, Szo-
stakowicza i Szymanowskiego..

Podczas pierwszych koncertów widownia
była skromniejsza niż przed rokiem, ale z
czasem informacja o festiwalu docierała co-
raz szerzej i w drugiej części wydarzenia,
które odbywało się pod honorowym patro-
natem posłanki na Sejm RP Urszuli Augu-
styn, salę koncertową zapełniało już więk-
sze grono melomanów.

(n)

Koncert na jubileusz „Solidarnoœci”

BAL Z DUETEM
BAL u PANA BOGA – bardzo wyso-

ko oceniany przez krytyków koncert
w wykonaniu wokalistki Joanny Sło-
wińskiej i akordeonisty Jarosława
Bestera okazał się bardzo interesują-
cy dla widowni zamku w Dębnie. Arty-
stów oklaskiwały tłumy słuchaczy.

Koncert zorganizowany z okazji 30. rocz-
nicy „Solidarności” był wyjątkowy także ze
względu na repertuar. Artyści przygotowali
utwory m.in. Zygmunta Koniecznego, Prze-
mysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmar-
skiego wykonywane do słów Adama Mickie-

wicza i Stanisława Wyspiańskiego. Wszyst-
ko to okazało się dobrze trafiać w gusta pu-
bliczności w Dębnie, która najwyraźniej po-
dzielała wysoką ocenę wystawianą artystom
przez krytyków.

Ale też trudno się temu dziwić. Joanna
Słowińska to wszak jedna z najbardziej
wszechstronnych polskich wokalistek, któ-
ra z autorskimi recitalami występowała w
większości krajów Europy i w USA. Jaro-
sław Bester z kolei (akordeonista, kompo-
zytor) uznawany jest za jednego z najorygi-
nalniejszych muzyków młodego pokolenia
w Europie i na świecie. W swoim dorobku,
poza płytami wydanymi w nowojorskim wy-
dawnictwie Tzadik oraz udziałem w wielu
innych produkcjach fonograficznych, ma na
swoim koncie nagrania dla radia i telewizji
w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Polsce.
Współpracował z wybitnymi muzykami z
kręgu muzyki klasycznej, jak i szeroko ro-
zumianej muzyki awangardowej, m.in. z
Johnem Zornem, Tomaszem Stańką, Do-
nem Byronem, Grażyną Auguścik i wieloma
innymi.

Nieoczekiwanie dla organizatorów  na kon-
cercie pojawił się także mer Paryża XIII dziel-
nicy, który w czasach stanu wojennego po-
magał Polakom, organizował m. in. trans-
porty z darami do Polski. Będąc w Polsce na
urlopie zwiedzał zamki na poludniu kraju, w
Wiśniczu dowiedział się o koncercie w Dęb-
nie i korzystając z okazji przyjechał i oklaski-
wał Joannę Słowińską i Jarsława Bestera.

(n)Joanna Słowińska

Na koncercie pojawił się także mer
Paryża III dzielnicy.
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Ma³gorzata Przybysz - mezzosopran
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wroc³awiu w klasie prof. Ewy Czermak. Laureatka II
Nagrody oraz Nagrody Specjalnej na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki
Platówny we Wroc³awiu (2000) oraz finalistka III Miêdzynarodowego Konkursu Wokalnego w
Chinach (Ningbo 2005). Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki.
Swoje umiejêtnoœci wokalne doskonali³a m.in. pod kierunkiem prof. Teresy ¯ylis-Gary. W
2004 roku zadebiutowa³a na scenie Opery Wroc³awskiej w  partii Berty w operze „Cyrulik
Sewilski” G. Rossiniego. Kreowa³a równie¿ partie II Norny i Wellgundy w „Zmierzchu Bo-
gów” Richarda Wagnera oraz partie Schwertleite w „Walkirii” oraz Wellgunde w „Zmierzchu
Bogów” R. Wagnera w realizacji Opery Wroc³awskiej.
Wspó³pracowa³a z Filharmonia Kalisk¹, Filharmoni¹ Lubelsk¹, Filharmoni¹ Wroc³awsk¹, Fil-
harmoni¹ Jeleniogórsk¹.

padło do gustu. Do tego stopnia, że wyko-
nawcy dwukrotnie jeszcze byli wywoływani
na scenę. Gdyby nie ich stanowcze przypo-
mnienie, że tego wieczoru zaplanowano jesz-
cze inne atrakcje, pewnie na tym by się nie
skończyło. Tymczasem w sali ze słupem cze-
kała na gości wystawa malarstwa Adama
Jańca oraz degustacja wina z winnicy Marci-
na Ostręgi w Łoniowej. Janiec zaproponował
wystawę monotematyczną, na która zresztą
wskazywał jej tytuł „etiudy królestwa flo-
ry”. Oglądający w kwiatach na płótnie mogli
zatem przebierać. Zainteresowani muzyczną
częścią wieczoru płótnom przyglądali się w
towarzystwie Anny Pietrzak i Małgorzaty
Przybysz, które melomanom nie skąpiły cza-
su wpisując na płytach dedykacje.

(p)

nych związanych z Fryderykiem Chopinem
współorganizowanych przez Stowarzysze-
nie PLUS ULTRA w Tarnowie i filię w Dęb-
nieTarnowskiego Muzeum Okręgowego. W
maju z recitalem wypełnionym utworami
Fryderyka Chopina wystąpiła pianistka Do-
minika Szlezynger. W ostatnią niedzielę
sierpnia melomani wysłuchali „Pieśni” Cho-
pina oraz utworów kompozytorów hiszpań-
skich, którzy w programie obok polskiego
geniusza znaleźli się nieprzypadkowo. Było
to swoiste nawiązanie do biografii polskiego
kompozytora, który czas jakiś spędził na
Majorce mając okazję wsłuchać się w muzy-
kę hiszpańska.

Publiczności zgromadzonej w zamku w
Dębnie, która nie była w stanie zmieścić się
na sali, takie zestawienie najwyraźniej przy-

Nadkomplet publicznoœci
oklaskiwa³ wykonawców
koncertu „Chopin w ogrodach
Hiszpanii”, który odby³ siê
29 sierpnia w sali koncerto-
wej zamku w Dêbnie. Doma-
gaj¹ca siê bisu widownia
wiedzia³a co robi, bo na ariê
z opery „Carmen” Georgesa
Bizeta warto by³o czekaæ.

Koncert duetu Anna Pietrzak (gitara) i
Małgorzaty Przybysz (mezzosopran) był już
drugim z cyklu trzech wydarzeń muzycz-

Koncert z Chopinem w tle

Carmen w zamkowych komnatach

Adam Janiec
Urodzi³ siê w 1961 roku w Paczkowie ko³o
K³odzka, ale od wielu ju¿ lat mieszka wraz z
rodzin¹ w £êtowicach. Od ponad 25 lat ma-
luje g³ównie w technice olejnej, a owoce swo-
ich artystycznych zmagañ pokazywa³ na 35
wystawach indywidualnych i ponad 40 wy-
stawach zbiorowych. To bardzo du¿y i impo-
nuj¹cy dorobek, jak na tak m³odego twórcê.
Jego prace w zamkowym muzeum goszcz¹
ju¿ po raz drugi. Tym razem s¹ to najpiêk-
niejsze kwiaty: ”stokrotki, fio³ki, kaczeñce i
maki, pod polskim niebem w szczerym polu
wyros³e, w ich zapachu, urodzie jest Polska”.
S¹ to kwiaty, które zawsze zachwyca³y, wzru-
sza³y i przywo³ywa³y najmilsze wspomnienia
z dzieciñstwa, z czasu beztroski, z domu ro-
dzinnego pe³nego ciep³a i mi³oœci, które ko-
jarzymy z osobami bliskimi…. Ka¿dy z nas
ma swoje ulubione kwiaty, mia³ je tak¿e Fry-
deryk Chopin. To by³y fio³ki, a Adam Janiec
przypomnia³ nam o tym dedykuj¹c mu kilka
swoich prac ( m. in. „Dla Fryderyka”, „Od
Fryderyka”). Wystawa bêdzie czynna do 20
paŸdziernika. Zachêcamy i serdecznie zapra-
szamy do jej ogl¹dania. Istnieje tak¿e mo¿li-
woœæ zakupu prezentowanych na wystawie
obrazów.

JJ

Anna Pietrzak
Wszechstronna gitarzystka oraz pedagog, laureatka kilkunastu krajowych i zagranicznych kon-
kursów gitarowych, wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury oraz Samorz¹du Miasta
Wroc³awia. Wyda³a trzy p³yty, które otrzyma³y pozytywne recenzje w fachowej prasie muzycz-
nej. Solow¹ „La Catedral – XX century guitar music”, „GITANA Electric – eclectic” z udzia³em
znakomitych polskich i zagranicznych muzyków jazzowych oraz „Farewell”  w duecie z bratem
£ukaszem. Ukoñczy³a z wyró¿nieniem studia na Akademii Muzycznej im. Karola Lipiñskiego
we Wroc³awiu w klasie gitary st. wyk³. Marka Zieliñskiego i prof. Piotra Zaleskiego oraz
Konserwatorium Muzyczne w Pireus/Grecja w klasie gitary Costasa Cotsiolisa.
Koncertuje solo, w zespo³ach kameralnych oraz z towarzyszeniem orkiestr w kraju i za
granic¹, m.in. w Austrii, Czechach, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, na
Wêgrzech i S³owacji. Jest zapraszana do prowadzenia kursów i warsztatów gitarowych.
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RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowana
w oparciu o
dane staty-
styczne z
bibliotek
publicznych na
terenie Gminy
Dêbno i obej-
muje okres
od 10 lipca
2010 r do
10 wrzeœnia
2010 r.

MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

KRÓLOWIE BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano
na podstawie liczby
wypo¿yczonych ksi¹¿ek

Jolanta Szpak (£oniowa)

Kinga Koczwara (Dêbno)

Danuta Koczwara (Dêbno)

Lidia Szczecina (Por¹bka Uszewska)

Karolina Szewczyk (£oniowa)

Karolina Marecik (£oniowa)

Ania Kutek (Do³y)

1. E . Misiak
„Wielki myk”

2. E. Misiak
„Ostatni klik”

3. M. Sandemo
„Saga ludzi lodu”

4. D. Terakowska
„Poczwarka”

Phyllis Reynolds Naylor  

Alice na wakacjach
Poznajcie Alice: ma dwanaście lat, ukocha-
nego tatę i brata, dwie najbliższe przyjaciół-
ki i całkiem nowego chłopaka. I niekończącą
się listę pytań. Ile razy trzeba myć zęby
przed całowaniem? Co wypada kupić chło-
pakowi na urodziny? Jak dobrze wypaść na
plaży? I dlaczego wszystko jest tak skompli-
kowane, gdy nie ma się mamy?
Alice stara się jak najmądrzej przeżyć Lato
Pierwszego Chłopaka, a jej trzeźwe podejście do życia i poczucie
humoru sprawiają, że na pewno stanie się przyjaciółką wielu swoich
rówieśniczek.

James Grady

Wściekłe psy
Piątka bohaterów przebywająca na le-
czeniu w tajnym ośrodku psychiatrycz-
nym CIA znajduje zwłoki terapeuty.
Wiedzą, że ktoś próbuje wrobić ich w
morderstwo, więc decydują się na
ucieczkę i odnalezienie sprawcy zabój-
stwa. Ponieważ przestają brać leki, za-
kładają, że do chwili całkowitej rozsyp-

ki mają zaledwie tydzień i w tym czasie muszą rozwiązać za-
gadkę. Stopniowo, poprzez retrospekcję, dowiadujemy się, ja-
kie wydarzenia doprowadziły ich do obecnego stanu.

Beata Wawryniuk

Motyl na szpilce  
 Jak poradzić sobie w wielkim mie-
ście, kiedy się nie ma pracy, forsy, fa-
ceta i perspektyw? Trzeba przy tym
wykarmić siebie i kota, zdławić de-
presję i udowodnić rodzicom, że wy-
chowali geniusza.
 ”Motyl na szpilce” to pełen dowcipu
i ciepła portret Ewy Bielskiej, młodej
kobiety z małego miasteczka, szukającej szczęścia w stolicy.
Szereg zabawnych sytuacji, wpadek życiowych i niepowo-
dzeń staje się pretekstem do konfrontacji małomiasteczko-
wych wyobrażeń o świecie z twardą rzeczywistością metro-
polii. Zimny prysznic bohaterka przyjmuje z wrodzoną sobie
mieszanką tragizmu i pogody ducha. Szczególnie, że w jej
życiu zaczynają pojawiać się mężczyźni. Czy któryś z nich
okaże się tym jedynym?

Christina Hachfeld-Tapukai

Miłość lwicy
 „Miłość lwicy” to ciekawa opowieść Christi-
ny o jej fascynacji Afryką, miłości do wojowni-
ka Samburu i pełnym niespodzianek życiu na
Czarnym Lądzie. Schemat jest ten sam co w
„Białej Masajce”, i muszę przyznać, że czyta-
jąc ciągle porównywałam te dwie powieści i
ich bohaterki, już teraz muszę stwierdzić, że
w tym porównaniu „Lwica” wypada o wiele

lepiej. Sama warstwa językowa jest tu o wiele lepsza, to pewnie
dlatego, że bohaterka pracowała w Niemczech jako dziennikarka

KULTURA
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Biadoliny Szlacheckie
z innej strony

rach 11,5 x 30 m, a opracowane został w
oparciu o projekt austriackiego architekta,
porucznika Roberta Motke. Jego północne
zamknięcie stanowi kamienny mur z trój-
kątnym naczółkiem nad częścią centralną i
z wnęką, w której znajduje się tablica z in-
skrypcją w języku niemieckim: Gdy nas noc
ciemna przytuliła ofiarował nam dobry Bóg
gwiazdkę złotą zwiastującą zwycięstwo i
prowadzącą w górę, ku Tobie, kochana oj-
czyzno! oraz umieszczony nad nią wyrzeź-
biony w kamieniu wieniec pośmiertnej
chwały. Pozostałe boki cmentarza otacza
żelazne ogrodzenie o kamiennych filarach
z pięciometrowej wysokości betonowym
krzyżem na kamiennym cokole, któremu
towarzyszą dwie bramki. Znajduje się na
nim trzydzieści grobów oznaczonych żeliw-
nymi i drewnianymi krzyżami z emaliowa-
nymi tabliczkami, na których widnieją na-
zwiska pochowanych w nich 68 żołnierzy

Położony na zachodnim krańcu wsi
Biadoliny Szlacheckie, a na pół
nocnym skraju lasów biadolińskich

cmentarz żołnierski nr 271 jest jedną z po-
nad czterystu nekropolii skrywających pro-
chy żołnierzy armii monarchii austro-wę-
gierskiej i carskiej Rosji, którzy poległych i
zmarli na skutek odniesionych ran w la-
tach 1914-1915 na terenie dawnej Galicji
Zachodniej podczas działań wojennych
pierwszej wojny światowej. Tak jak wszyst-
kie wojenne cmentarze z tamtych czasów
założony został przez jeden z pododdzia-
łów utworzonego przy austriackim C.K. Mi-
nisterstwie Wojny IX Wydziału Grobów
Wojennych. Trzeba zaś wiedzieć, iż do pod-
oddziałów tych powoływano nie tylko ofi-
cerów i żołnierzy wykonujących w cywilu
przydatne do realizacji stawianych przed
nimi zadań zawody budowlane: murarzy,
kamienia, cieśli czy kowali, ale także archi-
tektów, rzeźbiarzy i malarzy. A byli wśród
nich również wybitni architekci i artyści pol-
scy, między innymi Jan Szczepkowski, Fran-
ciszek Mazur, Alfons Karpiński, Henryk
Uziębło i Wojciech Kossak. Dzięki temu
wszystkie założone wówczas cmentarze
żołnierskie cechował wysoki poziom arty-
styczny, znakomite wkomponowanie w ota-
czający je krajobraz, trwałość i bardzo sta-
ranne wykonanie.

Cmentarz ¿o³nierski
Cmentarz wojenny w Biadolinach Szla-

checkich założony został najpewniej w dru-
giej połowie  1915 roku. A jest on jedyną
tego rodzaju nekropolią na terenie gminy
Dębno, albowiem oprócz niego na jej tere-
nie są tylko dwie niewielkie kwatery żoł-
nierskie znajdujące się na cmentarzach pa-
rafialnych w Dębnie i Porąbce Uszewskiej.
Plan jego ma kształt prostokąta o wymia-

armii austro-węgierskiej i rosyjskiej pole-
głych walkach lub zmarłych w lazaretach
między lutym 1914 a majem 1915 roku. A
są wśród nich i dwa polskie nazwiska:  Jó-
zefa Zajdy i  Adama Chmielowskiego. Oprócz
nich owych grobów jest tu jeszcze zbioro-
wa mogiła z kilkunastoma bezimiennymi
pochówkami.

Cha³upa „krakowska”
Stojąca w samym centrum wsi Biadoliny

Szlacheckie, na posesji oznaczonej nume-
rem 35, należąca do spadkobierców zmarłej
przed kilku laty Zofii Witkowej  chałupa ta
jest przykładem zanikającego już w gminie
Dębno drewnianego wiejskiego budynku
mieszkalnego typu krakowskiego z końca
XIX wieku. A jeszcze kilkadziesiąt lat temu
takie właśnie domy, jak też podobne do to-
warzysząca jej obórka budynki gospodarcze
stanowiły o obliczu większości wsi naszej
części Małopolski.

Prezentowana w albumie biadolińska cha-
łupa powstała już ponad sto lat temu. Jest
w całości drewniana, o zrębowej konstruk-
cji wzniesionych z sosnowych płazów pobie-
lanych ścianach Ma jednotraktowy rozkład
wnętrz nakrytych belkowymi stropami.
Mieszkalną jej część stanowi kuchnia o jed-
nym oknie, sąsiadująca z nią ciemna komo-
ra i pokój o dwóch oknach, zwany dawniej
„białą izbą” lub „świetlicą” , oddzielony od
kuchni wąską sienią. Poza tym w jej zachod-
niej części jest też nakryta wraz nią wspól-
nym dwuspadowym dachem niewielka obór-
ka. czterospadowy. Obejście, które niegdyś
dopełniała drewniana stodoła i zachowana
do dziś drewniana obórka otacza tradycyjny
płot o drewnianych sztachetach.

Andrzej B. Krupiński (fragment
publikacji ZABYTKI GMINY DĘBNO.
Akwarele Andrzeja B. Krupińskiego,

Dębno 2008)
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BEZPIECZEÑSTWO

Ranna motocyklistka
Jedna osoba została ranna w wypadku, do

którego doszło 17 lipca w Woli Dębińskiej. Z
policyjnych ustaleń wynika, że zderzyły się
fiat ducato i motocykl. Wstępnie przyjęto, że
prawdopodobnie kierujący fiatem wyjeżdża-
jąc z drogi podporządkowanej nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu motocyklistce. W
wyniku zdarzenia kierująca  motocyklem z
obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Skradli… bramê
Nieznani sprawcy w pierwszej połowie lip-

ca skradli bramki wejściowe znajdujące się
w ogrodzeniu oczyszczalni ścieków. Przy-
puszczalnie łup postanowili zamienić na go-
tówkę w skupie metali.

Bardzo d³uga
kradzie¿

Nocą z 25 na 26 lipca w Biadolinach Szla-
checkich doszło do włamania do sklepu „Gro-
szek”. Rabusie dostali się do środka wycina-
jąc otwór w tylnej części sklepu. Towar mu-
sieli stamtąd wynosić bardzo długo, bo po
podliczeniu strat okazało się, że sięgnęły one
kwoty 20 tys. zł. Interesował ich głównie
alkohol i papierosy. Sąsiedzi jednak niczego
nie wiedzieli ani  nie słyszeli.

Mandat za gapiostwo
Mandat dla sprawcy – taki był finał wy-

padku, do którego doszło 27 lipca w Sufczy-
nie. Zderzyły się w nim trzy pojazdy osobo-
we. Kierujący samochodem ciężarowym w
wyniku niezachowania bezpiecznej odległo-
ści najechał na tył poprzedzającego go po-
jazdu iveco, który z kolei uderzył w volks-
wagena caddy. Szczęśliwie w wyniku zda-
rzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Budowlana kradzie¿
Nocą z 29 na 30 lipca w Jaworsku z tere-

nu budowy zniknęło okno dachowe i narzę-
dzia wykorzystywane tam w pracy takie jak
wiertarka czy drabiny aluminiowe. Wyso-
kość strat oszacowano na 3400 zł.

Z³odzieje oleju
Olej napędowy jako przedmiot kradzieży

upatrzył sobie nieznany sprawca lub spraw-
cy. Najpierw nocą z 9 na 10 sierpnia dobrał
się w Biadolinach Szlacheckich do koparki, z
której spuścił 300 litrów oleju napędowego.
Niedługo potem podobny sposób zastosowa-
no w Porąbce Uszewskiej. Tym razem w oko
wpadła złodziejowi ciężarówka, do której
włamał się w nocy z 13 na 14 sierpnia, a na-
stępnie opróżnił jej bak. Tym razem łupem
rabusia padło 200 litrów oleju napędowego.

PIJAÑSTWO
NA DROGACH

Pijani kierowcy zatrzymywa-
ni na drogach to wci¹¿ nor-
ma w gminie Dêbno. W ci¹gu
ostatnich dwóch miesiêcy
policjanci natrafili na szeœciu
kierowców „pod wp³ywem”.

W odstępie ledwie godziny, 15 lipca, po-
licjanci Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Brzesku za-
trzymali w Sufczynie dwóch pijanych.
Pierwszy jechał rowerem, drugi kierował
skodą. Obydwaj mieli ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. Powyżej 0,3 promi-

la alkoholu miał mężczyzna, który jechał
volkswagen golfem w Dębnie. Trafił na
policyjny patrol, który sprawdził kierow-
cę pod kątem trzeźwości. Efekt jest taki,
że kierowca odpowie za jazdę pod wpły-
wem alkoholu. W Sufczynie kolejnego nie-
trzeźwego kierowcę zatrzymano 2 sierp-
nia wieczorem. 17-latek kierował moto-
rowerem mając powyżej 0,5 promila alko-
holu w organizmie. Mężczyzna jadący sa-
mochodem marki renault 19, który trafił
na policyjny patrol w Porąbce Uszewskiej,
miał natomiast w organizmie 1 promil al-
koholu. Z kolei w Łoniowej, 25 sierpnia,
zatrzymano kierującego volkswagenem
passatem, który miał ponad 3 promile al-
koholu w organizmie.

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Brzesku
prowadzi postępowanie w sprawie wy-
padku drogowego, do którego doszło 14
sierpnia 2010 r. o godz. 22:30 w Masz-
kienicach, gdzie nieznany kierujący po-

Policja poszukuje œwiadków
trącił pieszego, a następnie oddalił się z
miejsca zdarzenia. Ewentualni świadko-
wie tego zdarzenia proszeni są o kon-
takt z Komendą Powiatową Policji w
Brzesku, tel. (14) 66-26-222 lub tel. alar-
mowy 997.

Zgin¹³ pieszy
Tragicznie zakończył się wypadek, do którego doszło 24 sierpnia o g. 20.35 w Dębnie.

Przechodzący przez jezdnię mężczyzna w wieku 59 lat został potrącony samochód renault
espace. W wyniku poniesionych obrażeń pieszy zmarł w szpitalu.

O sporym szczęściu mogą mówić pasaże-
rowie bmw, które 10 września rano zjecha-
ło z drogi, uderzyło w przydrożną lampę i
zatrzymało się na polu. Rozmiękczony grunt
spowodował, że słup oświetleniowy nie sta-
wiał dużego oporu, dzięki czemu łatwo prze-

sunął się po uderzeniu. Cztery osoby podró-
żujące bmw być może temu zbiegowi oko-
liczności zawdzięczają, że z wypadku wy-
szły bez szwanku. Kierująca samochodem
kobieta odmówiła przyjęcia mandatu i spra-
wa będzie rozstrzygana przez sąd grodzki.

Œciêta lampa
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RAPORT  POWODZIOWY

Do samego rana bawili
siê uczestnicy tegorocznych
do¿ynek odbywaj¹cych siê
w NiedŸwiedzy. W roli gwiaz-
dy tradycyjnego œwiêta wy-
st¹pi³ kabaret PAKA.

Tradycyjnie, za tegoroczne zbiory dzięko-
wano najpierw podczas polowej mszy świę-
tej w Niedźwiedzy. Potem w imieniu rolni-
ków efekty pracy podsumowali starostowie
dożynek Maria Jankowska i Grzegorz Hoj-
nowski, a reprezentacje większości sołectw
Gminy Dębno zaprezentowały wieńce do-
żynkowe. Każdy z nich oceniało profesjo-
nalne jury przyznając ostatecznie ufundo-
wane przez samorząd nagrody w kategorii
wieńca tradycyjnego i współczesnego. Po-
ziom przygotowanych prac był na tyle wy-
soki, że jedynym sprawiedliwym wyjściem
okazało się przyznanie kilku nagród równo-

Do¿ynkowe œwiê
do bia³ego rana

rzędnych. Gościnnie występujący w Nie-
dźwiedzy zespół Otfinowianie przypomniał
dożynkowe obrzędy sprzed lat w składają-
cym się z trzech części widowisku. Eksperci
oglądający przygotowane w tym roku wień-
ce uzgodnili w tym czasie werdykt i wójt
Grzegorz Brach wraz z posłem Edwardem
Czesakiem mogli wręczyć nagrody.

Po tym, zgodnie z tradycją gospodarz
gminy poczęstował uczestników dożynek
chlebem wypieczonym z tegorocznych zbio-
rów, rozpoczęła się festynowa część doży-
nek. Publiczność bawił najpierw słynny z
wielu telewizyjnych występów kabaret
PAKA, a muzyczną oprawę zapewnił zespól
„Bobi”, który spodobał się na tyle, że bisom
wydawało się nie być końca. Żeńska częsć
publiczności nieco więcej uwagi poświęcała
wokaliście grupy, męska nawyraźniej była
pod większym wrażeniem trzech tancerek
towarzyszących liderowi zespołu. Wszyst-
kim do gustu przypadł natomiast repertu-
ar, w którym nie brakowało piosenek zna-
nych od lat z innych wykonań.
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TEMAT NUMERU

STAROŒCINA – MARIA JANKOWSKA
jest rodowit¹ mieszkank¹ NiedŸwiedzy. Ma
troje dzieci Grzegorza, Katarzynê i Karoli-
nê. Jest tak¿e szczêœliw¹ babci¹ czworga
wnucz¹t. Wraz z mê¿em Micha³em prowa-
dzi tradycyjne gospodarstwo rolne o po-
wierzchni ponad 3 hektarów oraz hoduje
zwierzêta. Dziêki temu dzieci i wnuki Pañ-
stwa Jankowskich znaj¹ smak prawdziwego
wiejskiego mleka, œmietany, jajek, ciasta
wypieczonego z w³asnej m¹ki, domowych
konfitur oraz wspania³ych wiejskich wêdlin.
Swój czas dzieli pomiêdzy dom, gospodar-
stwo rolne oraz pracê zawodow¹ gdy¿ od
przesz³o 19 lat jest pracownikiem Poczty
Polskiej. Kocha kwiaty wiêc jej dom i ogród
jest zawsze piêknie ukwiecony. W wypielê-
gnowanym ogrodzie Pani Marii najpiêkniej
kwitn¹ mieczyki, które lubi szczególnie.

STAROSTA – GRZEGORZ HOJNOWSKI
od przesz³o 20 lat mieszka w NiedŸwiedzy.
Wywodzi siê z rodziny o bogatych tradycjach
rolniczych. Wraz z ¿on¹ Agat¹ maj¹ czwór-
kê dzieci - Patrycjê, Marlenê, Nikodema i
Nadiê. Pan Grzegorz jest zawodowym kie-
rowc¹ i najlepszym przyk³adem na to ¿e pra-
ca mo¿e dawaæ nie tylko pieni¹dze ale rów-
nie¿ szczêœcie. W m³odoœci pracowa³ bo-
wiem jako kierowca PKS-u i je¿d¿¹c przez
NiedŸwiedzê pozna³ swoj¹ dzisiejsz¹ ¿onê.
Obecnie pracuje jako kierowca samochodu
ciê¿arowego na trasach miêdzynarodowych.
Mimo, i¿ rzadko bywa w domu, zawsze chêt-
nie anga¿uje siê w sprawy parafii i koœcio³a,
a zw³aszcza z przyjemnoœci¹ bierze udzia³
w nabo¿eñstwie jako liturgiczna s³u¿ba o³ta-
rza gdy¿ od najm³odszych lat pe³ni³ pos³ugê
jako ministrant. Lubi sport, a zw³aszcza pi³-
kê no¿n¹ i po wielu dniach spêdzonych za
kó³kiem chêtnie biega z pi³k¹ - jak sam mówi
– dla zdrowia i figury.

êtowanie
a

W finale królował taniec. W amfiteatrze
w Niedźwiedzy najbardziej wytrwali tańczyli
aż do wczesnych godzin rannych.

(n)

Konkurs wieñca do¿ynkowego
Kategoria wieñca tradycyjnego

I miejsce (400 z³otych): Jastew, NiedŸwie-
dza, Por¹bka Uszewska, Wola Dêbiñska

II miejsce (250 z³otych): Jaworsko,
Sufczyn

III miejsce (200 z³otych): Maszkienice

wyró¿nienie (100 z³otych): Biadoliny
Szlacheckie

Kategoria wieñca wspó³czesnego

I miejsce ( 300 z³otych): Do³y

II miejsce (200 z³otych): £oniowa

III miejsce (100 z³otych): Dêbno

Wyró¿nienie specjalne: Dêbno
(za wykonanie wieñca w kszta³cie krzy¿a)
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EDUKACJA

leżała, ale zdecydowano się na to ze wzglę-
du na mniejsze koszty, bo wyprawę w okoli-
ce Porto uczestnicy finansowali sobie sami.

Pobyt na miejscu trudy podróży wyna-
grodził jednak z nawiązką. Wśród zespo-
łów folklorystycznych  m.in. z Hiszpanii,
Francji i Portugalii „Łoniowiacy” zrobili
naprawdę duże wrażenie. Na tle grup za-
chodnioeuropejskich prezentujących ra-
czej stonowany spokojny folklor, prezen-
towali się bardzo dynamicznie. Wrażenie
robiły niemal akrobatyczne układy cho-
reograficzne i barwen stroje. – Publicz-
ność, która oglądała występy trwające od
godziny dwudziestej pierwszej aż do
pierwszej w nocy przyjęła nas bardzo cie-
pło bez względu na to gdzie występowali-
śmy – relacjonuje Andrzej Potępa. Obok
koncertów w mieście odbywały się rów-
nież pokazy na wzgórzu wśród winnic z
estradą ustawioną na zboczu, która nie-
mal wisiała w powietrzu.

Poza festiwalowymi atrakcjami gospoda-
rze zadbali także o to, by goście mogli po-
znać nieco ich kraj. Były zatem wycieczki do
Porto, jednego z najstarszych miast Portu-
gali z malowniczymi, wąskimi uliczkami sły-
nącego z niezwykłego wina. Był także czas
na wyjazd do Fatimy i plażowanie nad oce-
anem, który robił wprawdzie niezwykłe
wrażenie, ale ze względu na niską tempera-
turę wody nie zachęcał raczej do kąpieli.

Sami Portugalczycy zachęcali za to do
kolejnej wizyty. – Niezwykle mili i otwarci
ludzie, ale nie narzucający się ze swoimi pro-
pozycjami – opowiadaj uczestnicy wypra-
wy, których zakwaterowano w szkole. Go-
spodarze sami przygotowywali dla nich po-
siłki, które pozwoliły poznać członkom ze-
społu walory kuchni śródziemnomorskiej.
Być może Portugalczycy niebawem będą

W roli gwiazdy XXVI miêdzy-
narodowego Festiwalu Folklo-
rystycznego w Recarei w
pó³nocnej Portugalii wystêpo-
wali w wakacje „£oniowia-
cy”. – Podczas ka¿dego kon-
certu zespó³ prezentowa³ siê
jako ostatni – mówi Andrzej
Potêpa, dyrektor Dêbiñskiego
Centrum Kultury.

Wyprawa do Portugali łatwa nie była. We
znaki grupie 38 osób dała się zwłaszcza pod-
róż. Jazda autobusem z krótkimi przerwa-
mi przez 60 godzin do przyjemności nie na-

Portugalska wizyta „£oniowiaków”

Przyjêcie godne gwiazdy

mieli okazję poznać charakterystyczne ce-
chu kuchni polskiej. Wstępnie umówiono się
na rewizytę. Okazją dla mógłby być „Kra-
kowiaczek” lub „Święto Łopołki”.

(g)
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INICJATYWY

znacznie. Budynek, zwłaszcza w części
przeznaczonej dla gimnazjum, nie ma od-
powiednio szerokich korytarzy. W efek-
cie na przerwach uczniowie tłoczą się
przed klasami nie mając możliwości odpo-
cząć w dobrych warunkach. Plac zabaw
umożliwia im to, jeśli tylko jest odpowied-
nia pogoda.

Urządzenia miejsca do wypoczynku dla
uczniów szkoły poprały także Uczniow-
ski Klub Sportowy „Arabeska”, Stowa-
rzyszenie Agroturystyczne, Rada Sołec-
ka i Rada Rodziców. Wspólnie utworzono
„Porozumienia dla rozwoju kultury fi-
zycznej”, którego efektem były zakoń-
czone sukcesem starania o pozyskanie
pieniędzy na zakup i montaż niezbędnych
urządzeń. Wkład własny pochodzący z
dochodów z festynów szkolnych i wspar-
cia Rady Rodziców pozwolił sięgnąć także
po pieniądze z projektu „Działaj lokalnie”
i dziś uczniowie mają wygodne miejsce, w
którym można odpocząć w przerwie mię-
dzy lekcjami.

(n)

Tka³y
i dyskutowa³y

Dwanaście uczestniczek spróbowa-
ło swoich sił w… tkactwie w ramach
odbywających się w Łoniowej warsz-
tatów zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie Folklorystyczne „Łoniowia-
cy”. W ciągu dwóch miesięcy nie tylko
przygotowały swoje pierwsze prace,
ale także miło spędziły czas.

Zajęcia, których inicjatorką była Rena-
ta Szpak, zainteresowały zarówno przed-
stawcielki młodszego pokolenia jak i już
dojrzałe panie. Zarówno nastolatki jak i
poważne gospodynie chciały poznać taj-
niki tkactwa i sprawdzić się w tym rze-
miośle. Wyszło nieźle.

Dwa miesiące pod okiem instruktorki
Lucyny Batko pozwoliły poznać przynaj-
mniej najważniejsze sekrety tkactwa i
opanować rzemiosło na tyle, by pod okiem
instruktorki można było utkać swoje
pierwsze dzieło wykonane bądź to według
własnego projektu bądź to według pro-
jektu gotowego.

Poza zdobywaniem umiejętności czysto
technicznych uczestniczki miały także
sporo okazji do wymiany poglądów i opi-
nii, a wspólne zajęcia okazały się sposo-
bem na integrację różnych pokoleń. – Nie
przerywając pracy mogłyśmy ze sobą roz-
mawiać poruszając różne tematy: od bez-
pieczeństwa na drogach aż po rozważa-
nia na temat sensu nauki w szkole – chwa-
li jedna z uczestniczek.

Zajęcia odbywały się w Publicznej
Szkole Podstawowej w Łoniowej, której
dyrekcja udostępniła pomieszczenia
mimo prowadzonych prac remontowych.
Niezbędne akcesoria takie jak drewnia-
na ramka, motki wełny i nici lniane za-
pewnił organizator warsztatów, który
postarał się o dofinansowanie z budżetu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

(p)

Niespodzianka w postaci
nowoczesnego placu zabaw
czeka³a na rozpoczêcie roku
szkolnego na uczniów Zespo-
³u Szkó³ w Por¹bce Uszew-
skiej. Zestaw zabawowy i
sprawnoœciowy mo¿na by³o
kupiæ i zamontowaæ przed
szko³¹ dziêki wspólnemu
wysi³kowi szko³y i kilku
lokalnych organizacji.

Plac zabaw, który urządzono obok bu-
dynku szkoły, jest częścią szerszego
przedsięwzięcia. Polega ono na utworze-
niu przy  szkole minikompleksu rekre-
acyjnego umożliwiającego uczniom spę-
dzanie przerw międzylekcyjnych na świe-
żym powietrzu. W przypadku Szkoły w
Porąbce Uszewskiej ma to całkiem spore

Porozumienie
dla placu zabaw

Ko
m

en
tu

je
 d

la
 n

as Tomasz Gurgul,
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej

Zaangażowanie społeczności lokalnej w przedsięwzięcie, jak również radość
dzieci bawiących się na placu świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu
obiekty .Plac dostępny jest dla dzieci w godzinach popołudniowych, oczywi-
ście pod opieką dorosłych. Mam nadzieję, że urządzenia będą wykorzystywa-
ne w sposób prawidłowy i będą służyć jak najdłużej.
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Sztafeta po¿arnicza

M³odzie¿owa dru¿yna dziewcz¹t do 16 lat
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 96,0 pkt.
2 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 89,6 pkt.
M³odzie¿owa dru¿yna ch³opców  do 16 lat
1 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 113,9 pkt.
2 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 111,0 pkt.
3 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 105,4 pkt.
4 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym ......... 105,0 pkt.
5 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym ......... 102,8 pkt.
6 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym ......... 97,2 pkt.
Grupa „C”  - kobieca dru¿yna po¿arnicza (pow. 16 lat)
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 58,6 pkt.
2 miejsce - OSP Wola Dêbiñska ........... z wynikiem ³¹cznym ......... 62,2 pkt.
3 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 62,6 pkt.
4 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym ......... 63,6 pkt.
5 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym ......... 66,9 pkt.
6 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 71,0 pkt.
Grupa „A” - mêska dru¿yna po¿arnicza (pow. 18 lat)
1 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym ......... 52,7 pkt.
2 miejsce - OSP Wola Dêbiñska ........... z wynikiem ³¹cznym ......... 54,1 pkt.
3 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 56,7 pkt.
4 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 58,3 pkt.
5 miejsce - OSP NiedŸwiedza ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 59,1 pkt.
6 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym ......... 59,8 pkt.
7 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym ......... 62,0 pkt.
8 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym ......... 63,0 pkt.
9 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 63,4 pkt.
10 miejsce - OSP Jastew ...................... z wynikiem ³¹cznym ......... 67,7 pkt.
11 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 69,1 pkt.
12 miejsce - OSP Jaworsko ................... z wynikiem ³¹cznym ......... 69,2 pkt.

Dwadzieœcia siedem dru¿yn wziê³o
udzia³ w odbywaj¹cych siê w
Por¹bce Uszewskiej gminnych
Zawodach Sportowo-Po¿arnicznych.
Rywalizacjê seniorów wœród
mê¿czyzn wygrali ochotnicy z OSP
w Dêbnie, a w wœród kobiet
najlepsza by³a dru¿yna OSP Per³a.
Wœród dru¿yn juniorskich na
pierwszym miejscu znaleŸli siê
OSP Per³a (dziewczyny) i OSP Do³y
(ch³opcy). Jak zwykle zmagano siê
w dwóch konkurencjach: æwiczeniach
bojowych i sztafecie po¿arniczej
7 x 50 m z przeszkodami. Zespo³y
m³odzie¿owe oceniono w rozwiniê-
ciu bojowym i biegu sztafetowym
400 m z przeszkodami.

Klasyfikacje

Stra¿acka ry
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Æwiczenie bojowe

M³odzie¿owa dru¿yna dziewcz¹t do 16 lat
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym 941,8 pkt.
2 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym 887,7 pkt.
M³odzie¿owa dru¿yna ch³opców do 16 lat
1 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym 944,9 pkt.
2 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym 937,5 pkt.
3 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym 914,1 pkt.
4 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym 904,4 pkt.
5 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym 893,0 pkt.
6 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym 883,7 pkt.
7 miejsce - OSP Maszkienice - dyskwalifikacja.
Grupa „C”  - kobieca dru¿yna po¿arnicza (pow. 16 lat)
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym 49,5 pkt.
2 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym 67,4 pkt.
3 miejsce - OSP Wola Dêbiñska ........... z wynikiem ³¹cznym 68,3 pkt.
4 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym 70,0 pkt.
5 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym 85,0 pkt.
6 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska - dyskwalifikacja.
Grupa „A”  - mêska dru¿yna po¿arnicza (pow. 18 lat)
1 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym ......... 40,0 pkt.
2 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 53,3 pkt.
3 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 51,8  pkt.
4 miejsce - OSP Jastew ...................... z wynikiem ³¹cznym ......... 54,2 pkt.
5 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym ......... 56,8 pkt.
6 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym ......... 59,8 pkt.
7 miejsce - OSP Jaworsko ................... z wynikiem ³¹cznym ......... 60,0 pkt.
8 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym ......... 60,3 pkt.
9 miejsce - OSP NiedŸwiedza ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 60,6 pkt.
10 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 64,2 pkt.
11 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 69,5 pkt.
12 miejsce - OSP Wola Dêbiñska - dyskwalifikacja.

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW:

M³odzie¿owa dru¿yna dziewcz¹t do 16 lat
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 1037,8 pkt.
2 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 977,3 pkt.
M³odzie¿owa dru¿yna ch³opców  do 16 lat
1 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 1050,3 pkt.
2 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym ......... 1034,7 pkt.
3 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 1025,1 pkt.
4 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 1018,3 pkt.
5 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym ......... 995,8 pkt.
6 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym ......... 988,7 pkt.
7 miejsce - OSP Maszkienice - dyskwalifikacja.
Grupa „C”  - kobieca dru¿yna po¿arnicza (pow. 16 lat)
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 108,1 pkt.
2 miejsce - OSP Wola Dêbiñska ........... z wynikiem ³¹cznym ......... 130,5 pkt.
3 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym ......... 133,6 pkt.
4 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym ......... 134,3 pkt.
5 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 156,0 pkt.
6 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska - dyskwalifikacja.
Grupa „A”  - mêska dru¿yna po¿arnicza (pow. 18 lat)
1 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym ......... 92,7 pkt.
2 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 108,5 pkt.
3 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 116,7 pkt.
4 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym ......... 119,6 pkt.
5 miejsce - OSP NiedŸwiedza ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 119,7 pkt.
6 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym ......... 119,8 pkt.
7 miejsce - OSP Jastew ...................... z wynikiem ³¹cznym ......... 121,9 pkt.
8 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym ......... 122,3 pkt.
9 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 127,8 pkt.
10 miejsce - OSP Jaworsko ................... z wynikiem ³¹cznym ......... 129,2 pkt.
11 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 133,3 pkt.
12 miejsce - OSP Wola Dêbiñska - dyskwalifikacja.

ywalizacja na stadionie
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NASZA SUBIEKTYWNA OCENA – CENZURKI W SKALI
SZKOLNEJ OD 1 DO 6STA£Y FRAGMENT GRY

sce wydarzenia, które wstrząsnęły Or-
łem. W ciągu dwóch minut (65 min i 67
min) goście dwukrotnie pokonali bowiem
Pawła Urbańskiego i wyszli na prowa-
dzenie. Ostatnie w tym pojedynku sło-
wo należało jednak do miejscowych, zaś
konkretnie do Adriana Gurgula, który
w 80 min po raz drugi wpisał się na listę
strzelców, doprowadzając do remisu 2-
2. Takim też rezultatem zakończyło się
to spotkanie i mało kto przypuszczał
chyba wówczas, że w kolejnych trzech

meczach dębnianie nie
zdobędą ani  jednego
punktu. W trzeciej kolej-
ce zespół z Dębna znów
zagrał na własnym bo-
isku, tym razem za prze-
c iwnika mając ekipę
Olimpii Pisarzowa, która
w poprzednim sezonie
zajęła spadkowe miejsce,
zaś w piątej lidze utrzy-
mała się tylko dzięki
szczęśliwej dla niej se-
kwencji zdarzeń w wy-
ższych klasach rozgryw-
kowych. Już pierwsze
minuty tego spotkania
pokazały, że o zwycię-
stwo będzie gospodarzom

trudno. W krótkim odstępie czasu stra-
cili oni bowiem dwie bramki i w 16 min
przegrywali 0-2. Wprawdzie minutę
później kontaktowego gola zdobył z
rzutu karnego Paweł Bernady, lecz jesz-
cze przed przerwą przewaga gości po-
nownie wzrosła do dwóch bramek, zaś
w 73 min Olimpia prowadziła 5-1. Do-

piero wtedy – podobnie jak na wiosnę –
podopieczni trenera Przeklasy wzięli się
do gry, strat jednak nie udało im się już
odrobić. Celny strzał Krzysztofa Pałki
oraz druga w tym meczu „jedenastka”
wykorzystana przez Pawła Bernadego
pozwoliły gospodarzom na zmniejszenie

V liga

Orze³ Dêbno
Zespół ze stolicy gminy w poprzednim

sezonie do samego końca walczył o
utrzymanie się w piątej lidze. Teraz z
góry powiedzieć można, że Orzeł opuści
szeregi piątoligowców, co wynika z fak-
tu, że po zakończeniu rozpoczętych w
sierpniu rozgrywek ta klasa rozgryw-
kowa zostanie zlikwidowana. Patrząc na

dotychczasowe występy podopiecznych
trenera Marka Przeklasy trudno uwie-
rzyć, aby byli oni w stanie osiągnąć lo-
katę gwarantującą im w przyszłym se-
zonie występy w czwartej lidze (na pew-
no zagrają w niej ekipy sklasyfikowane
na pozycjach 1-5, być może również ze-
społy z miejsc 6-8). Po pięciu rozegra-
nych meczach, Orzeł z dorobkiem jed-
nego zaledwie punktu zajmuje bowiem
przedostatnie miejsce, wyprzedzając je-
dynie tarnowską Iskrę. W inauguracyj-
nym meczu drużyna z Dębna zmierzyła
się w Nowym Sączu z tamtejszą Heleną.
Przez ponad pół godziny dębnianie do-
trzymywali kroku gospodarzom, w koń-
cowych dziesięciu minutach pierwszej
połowy, po strzałach Marka Olszewskie-
go stracili jednak dwa gole. Po pięciu
minutach gry w drugiej połowie prze-
waga gospodarzy wzrosła do trzech tra-
fień, zaś wynik meczu na 4-0 ustalił w
82 min Marek Olszewski, strzelając
trzecią tego dnia bramkę. Trzy dni póź-
niej, w pierwszym meczu przed własną
publicznością, dębnianie zmierzyli się z
Łososiem Łososina Dolna. W ostatnim
kwadransie pierwszej połowy (35 min),
ekipa trenera Przeklasy objęła prowa-
dzenie po celnym strzale Adriana Gur-
gula. Niemal dokładnie w połowie dru-
giej części spotkania miały jednak miej-

dystansu, lecz mecz zakończył się ich
porażką 3-5. W ostatnią sobotę sierpnia
Orzeł po raz trzeci z rzędu zagrał przed
swoimi kibicami. Ci, po końcowym
gwizdku spotkania z niedawnym czwar-
toligowcem, Tuchovią Tuchów, z pew-
nością nie mieli jednak powodów do za-
dowolenia. Już do przerwy po dwóch
golach strzelonych przez gości w ciągu
dwóch zaledwie minut (21 min i 23 min),
dębnianie przegrywali 0-2. Na początku
drugiej połowy kolejne dwie bramki dla
Tuchovii zdobył Szymon Martuś - no-
tując tym samym hat-trick - zaś w koń-
cowych minutach tuchowianie jeszcze
dwukrotnie przypieczętowali swoją wy-
ższość, zwyciężając w końcowym rozra-
chunku aż 6-0. Przyjezdni mieli o tyle
ułatwione zadanie, że w 45 min drugą
żółtą kartką ukarany został Łukasz
Drużkowski i całą drugą połowę gospo-
darze grali w osłabieniu. W piątym w
tym sezonie meczu, naszej ekipie przy-
szło zagrać w Grybowie z tamtejszą
Grybovią. Spotkanie to zakończyło się
trzecią z rzędu porażką Orła. Podobnie
jak w inauguracyjnym spotkaniu, pierw-
sze dwa kwadranse absolutnie nie wska-
zywały na tak wysoką porażkę gości. W
ostatnich piętnastu minutach pierwszej
połowy grybowianie strzelili jednak trzy
bramki (jedna z nich padła po rzucie
karnym) i było praktycznie po meczu.
Pewna nadzieja na wywiezienie z Gry-
bowa korzystnego rezultatu pojawiła
się w 69 min, gdy gola dla Orła zdobył
Paweł Bernady, lecz prysła ona osiem
minut później po czwartej bramce dla
gospodarzy. Ostatecznie dębnianie prze-
grali to spotkanie 1-4.

Ocena: 1

Klasa „A”

K³os £ysa Góra
Po sześciu kolejkach nowego sezonu

odmłodzona drużyna z Łysej Góry kla-
syfikowana jest na piątej pozycji, mając
jednak niewielką przewagę nad Spół-
dzielcą Grabno i Victorią Bielcza, które
mają jeszcze do rozegrania zaległe me-
cze. W inauguracyjnym pojedynku ze-
spół grającego trenera Mariusza Sachy
zmierzył się na własnym boisku ze Stra-
żakiem Mokrzyska. Biorąc pod uwagę
miejsca zajęte przez oba zespoły w po-
przednim sezonie, więcej szans na kom-
plet punktów mieli gospodarze. Przebieg
spotkania zweryfikował jednak te ocze-
kiwania. Rozpoczęło się ono pomyślnie
dla gospodarzy, którzy po kwadransie
gry objęli prowadzenie po celnym strza-

Ekipa z Dêbna zajmuje niezbyt
chlubne pierwsze miejsce w kla-
syfikacji na najwiêksz¹ liczbê
straconych bramek. W piêciu
meczach bramkarz Or³a, Pawe³
Urbañski, a¿ 21 razy wyci¹gaæ
musia³ pi³kê z siatki, przy czym
w czterech spotkaniach kapitu-
lowa³ on przynajmniej czterokrot-
nie.
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le Bogumiła Szafrańskiego. Cztery mi-
nuty później zespół z Mokrzysk dopro-
wadził wprawdzie do remisu, lecz w 20
min po drugim tego dnia celnym ude-
rzeniu Bogumiła Szafrańskiego, Kłos
ponownie wyszedł na prowadzenie. W
końcówce pierwszej połowy goście znów
wyrównali jednak stan meczu, zaś w 84
min Wacław Batko skapitulował po raz
trzeci i mecz zakończył się porażką Kło-
sa 2-3. Tydzień później ekipa z Łysej
Góry pojechała do Porąbki Uszewskiej,
aby w derbowym pojedynku zmierzyć się
z tamtejszą Victorią. Wynik spotkania
ponownie otworzył – tym razem w 2 min
– Bogumił Szafrański, lecz w 22 min
było już 2-1 dla gospodarzy. Do wyrów-
nania doprowadził w 62 min Dawid Zbo-
rowski, zaś na dwie minuty przed koń-
cowym gwizdkiem, drugą w tym spotka-
niu, a czwartą w tej rundzie, bramkę
zdobył Bogumił Szafrański. Tym samym
Kłos wygrał 3-2 i piłkarze z Łysej Góry
cieszyć mogli się z pierwszego w tym
sezonie zwycięstwa. Po tej wygranej,
piłkarze Kłosa poszli „za ciosem” i w
trzeciej kolejce znów pokusili się o kom-
plet punktów. Tym razem ich ofiarą w
spotkaniu rozegranym w Łysej Górze
padł zespół Korony Niedzieliska. Na
pierwsze trafienie w tym spotkaniu cze-
kać trzeba było dość długo, bo do 23 min,
kiedy to między słupki wpadła piłka
uderzona przez Damiana Książka. W
drugiej części pierwszej połowy kibice
doczekali się jednak jeszcze trzech cel-
nych strzałów. W 29 min bramkarza
gości do kapitulacji zmusił Przemysław
Kural, w 38 min na 3-0 podwyższył Wal-
demar Gaweł, zaś w 43 min bramkę
strzelili przyjezdni. Po kilku minutach
gry w drugiej połowie mogło być 3-2,
lecz Jakub Batko obronił rzut karny
podyktowany po faulu Macieja Urba-
szewskiego. W 68 min Andaluzja zdoby-
ła kontaktową bramkę i zanosiło się na
nerwową końcówkę. Już trzy minuty
później Maciej Urbaszewski rehabilitu-
jąc się za sytuację z początku drugiej
połowy, podał jednak do Piotra Matury,

zaś ten po-
konał rezer-
w o w e g o
b r a m k a r z a
A n d a l u z j i ,
ustalając re-
zultat na 4-
2. Wygrana
ta miała  o
tyle większą
wartość, że
już w 35 min
ze względu
na kontuzję
kostki  bo-
isko opuścić
musiał Bogu-
mił Szafrań-

ski. Kontuzja ta uniemożliwiła najlep-
szemu snajperowi Kłosa również występ
w wyjazdowym pojedynku z beniamin-
kiem, Spółdzielcą Grabno. Do przerwy
notowano w tym meczu wynik 1-0 dla
ekipy z Grabna. Gdy jednak w 57 min
boisko opuścić musiał strzelec jedynej
dotąd bramki, Maciej Dębski, wydawało
się, że Kłosa stać będzie na odniesienie
trzeciego z rzędu zwycięstwa. Stało się
jednak inaczej. Grający w osłabieniu go-
spodarze zdobyli jeszcze dwa gole, zaś
nasz zespół stać było tego dnia jedynie
na strzelenie honorowej bramki - jej
autorem był w 71 min Waldemar Gaweł
– i Kłos musiał pogodzić się z porażką
1-3. Oprócz punktów, goście stracili w
tym środowym meczu również Dawida
Zborowskiego, który po zderzeniu z
bramkarzem Spółdzielcy trafił na kilka
dni do tarnowskiego szpitala. Rzecz ja-

sna zawodnika tego zabrakło w rozgry-
wanym w Łysej Górze pojedynku ze
spadkowiczem z klasy okręgowej, Olim-
pią Kąty, w spotkaniu tym do zespołu
powrócił natomiast po kontuzji Bogu-
mił Szafrański. I chociaż na boisku po-
jawił się dopiero w 65 min, to po raz trze-
ci w tym sezonie zdobył dwie bramki w
meczu. Nim powiększył on jednak swój
dorobek strzelecki, dwukrotnie w ciągu
minuty na listę strzelców wpisał się
Rafał Stolarz i w 17 min Kłos prowadził
2-0. Po sześciu minutach gry w drugiej

połowie kontaktową bramkę zdobyła
wprawdzie Olimpia, lecz w 66 min po raz
pierwszy tego dnia dał o sobie znać Bo-
gumił Szafrański. Trzy minuty później,
goście znów zmniejszyli wprawdzie stra-
ty do jednego tylko trafienia, bramka
zdobyta w 76 min przez Bogumiła Sza-
frańskiego z „jedenastki” przesądziła
jednak o wygranej 4-2 piłkarzy z Łysej
Góry. W szóstej kolejce, Kłos zagrał na
wyjeździe (w Buczach) z Sokołem Bo-
rzęcin Górny. Mecz ten zaczął się po-
dobnie jak pojedynek w Porąbce Uszew-
skiej, czyli od bramki zdobytej w 4 min
przez Bogumiła Szafrańskiego. Po kwa-
dransie gry było wprawdzie 1-1, lecz po
golu strzelonym w 36 min przez Macie-
ja Urbaszewskiego na przerwę oba ze-
społy zeszły przy jednobramkowym pro-
wadzeniu naszej ekipy. W drugiej poło-
wie gospodarze zdobyli dwie bramki i w
78 min to Sokół wygrywał 3-2. Minutę
później po raz kolejny dał jednak o so-
bie znać Bogumił Szafrański i mecz za-
kończył się wynikiem 3-3. Radość pił-
karzy Kłosa była tym większa, że ostat-
niego gola zdobyli oni grając w dziesię-
ciu, gdyż w 66 min drugą żółtą i w kon-
sekwencji czerwoną, kartką ukarany
został Damian Książek.

Ocena: 4

Sokó³ Maszkienice
Ekipa z Maszkienic w dotychczas roze-

granych meczach jest tylko cieniem świet-
nie spisującego się na wiosnę zespołu, któ-
ry w rundzie rewanżowej poprzedniego
sezonu zanotował na koncie dziesięć zwy-
cięstw, doznając trzech zaledwie porażek.
Maszkieniczanie rozpoczęli sezon o ty-
dzień później od większości zespołów ry-
walizujących o punkty w brzeskiej grupie
klasy „A”, gdyż mający się odbyć w pierw-
szej kolejce derbowy pojedynek z Victorią
Porąbka Uszewska został na prośbę gości
przełożony i rozegrany zostanie dopiero
po zakończeniu rozgrywek, w czwartek
11 listopada. Inauguracyjny mecz przy-
szło w tej sytuacji rozegrać podopiecznym
grającego trenera Tomasza Rogóża na
boisku w Niedzieliskach. Tamtejsza Ko-
rona, która poprzedni sezon zakończyła
na czternastej pozycji i w klasie „A” utrzy-
mała się bardzo szczęśliwie, nie okazała
się zbyt wymagającym rywalem dla na-
szej ekipy. Największym problemem dla
gości były komary, atakujące bez opamię-
tania ławkę rezerwowych Sokoła. Do
przerwy, po bramce strzelonej w 38 min,
1-0 prowadzili jednak miejscowi. Po zmia-
nie stron na boisku niepodzielnie pano-
wali już maszkieniczanie. Do remisu do-
prowadził w 55 min Tomasz Rogóż. Sie-
dem minut później, pierwszą tego dnia

Bogumi³ Szafrañski zdoby³ nie-
mal po³ow¹ (8 z 17) bramek
strzelonych dotychczas przez
ekipê z £ysej Góry. Supersnaj-
per K³osa bardzo regularnie wpi-
suje siê przy tym na listê strzel-
ców. Wyst¹pi³ w piêciu meczach
i w czterech z nich zdoby³ po
dwa gole.

cięg dalszy na stronie 24
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bramkę strzelił wprowadzony na boisko
po przerwie Krzysztof Gurgul, zaś na 3-1
podwyższył w 65 min Patryk Tomczyk. W
85 min, asystujący przy pierwszym i trze-
cim golu Marcin Słupski postanowił wziąć

sprawę w swoje ręce (czy raczej nogi) i
Sokół prowadził 4-1. Ostatnia bramka
była sprawą rezerwowych graczy gości. W
doliczonym już czasie gry, Cezary Chmie-
larz podał do Krzysztofa Gurgula, zaś ten
ustalił wynik na 5-1. Tydzień później
Sokół zagrać miał na własnym boisku ze
Spółdzielcą Grabno. Kibice w
Maszkienicach znów nie zo-
baczyli jednak w akcji swoich
ulubieńców. Ze względu na
ślub Tomasza Rogóża (przy
okazji trenerowi Sokoła i
wybrance jego serca składa-
my serdeczne gratulacje) spo-
tkanie to zostało bowiem
przełożone na 8 września.
Tak więc w drugim kolejnym
pojedynku maszkieniczanom
przyszło zagrać na wyjeździe.
Tym razem ich rywalem, w
spotkaniu odbywającym się w
ostatnią sobotę sierpnia, był
spadkowicz z klasy okręgo-
wej, Olimpia Kąty. To nie-
zwykle wyrównane, i zakoń-
czone rezultatem spotyka-
nym raczej na hokejowych
taflach, spotkanie sędziowała pani Ange-
lika Kuryło. Obecność na boisku przed-
stawicielki płci pięknej nie przyniosła jed-
nak szczęścia naszej ekipie. Pierwszą
bramkę strzelili po niemal kwadransie gry
gospodarze, lecz w 22 min do remisu do-
prowadził Patryk Tomczyk. W kolejnych
minutach pierwszej połowy historia po-
wtórzyła się. Na gola strzelonego w 29
min przez Olimpię, celnym strzałem z
rzutu karnego w ostatniej minucie tej
części pojedynku odpowiedział Marcin
Słupski. W 67 min bliżsi wygranej byli przy-
jezdni, po uderzeniu Krzysztofa Gurgula,
to Sokół prowadził bowiem 3-2. Gospoda-
rze absolutnie nie zamierzali się jednak
poddawać i po golach zdobytych w 75 min
i 80 min, to oni wyszli na prowadzenie 4-
3. Gdy w 85 min drugą tego dnia bramkę
strzelił Patryk Tomczyk, wydawało się,
że pojedynek ten zakończy się podziałem
punktów. Niestety, maszkieniczanie mu-
sieli pogodzić się z drugą w tym sezonie

porażką, zaś bramka decydująca o ich prze-
granej padła na minutę przed zakończe-
niem meczu. W ostatni weekend sierpnia
ekipa z Maszkienic zagrała wreszcie przed
własną publicznością. Nie był to jednak
debiut udany, gdyż po bramkach straco-
nych w 23 min i 45 min, nasz zespół uległ
swojemu imiennikowi z Borzęcina Gór-
nego. Punktów nie udało się zdobyć pił-
karzom z Maszkienic również w szóstej
kolejce, w której zmierzyli się w Mikoła-
jowicach z tamtejszym Dunajcem. Poje-
dynek ten rozpoczął się dobrze dla Soko-
ła, który w 21 min objął prowadzenie za
sprawą trafienia Marcina Słupskiego. Już
cztery minuty później było jednak 1-1, zaś
chwilę przed końcem pierwszej połowy
gospodarze strzelili drugą bramkę. Po
przerwie Dunajec udowodnił swą wy-
ższość zdobyciem kolejnych trzech goli i
maszkieniczanie podobnie jak w Kątach
pogodzić musieli się z utratą pięciu bra-
mek, tym razem przegrywając 1-5. Na do-

miar złego, w 39 min kontuzji doznał Pa-
tryk Tomczyk, który z rozciętą nogą tra-
fił na pogotowie. W drugą środę września,
Sokół zagrał ze Spółdzielcą Grabno, we
wspomnianym już zaległym meczu trze-
ciej kolejki. Pojedynek rozpoczął się z po-
nad dwudziestominutowym opóźnieniem,
gdyż do Maszkienic nie dotarła wyzna-
czona trójka sędziowska. Jego bohaterem
okazał się Mateusz Kubala; po bramkach
zdobytych przez niego w 74 min i 79 min,
Sokół wygrał 2-0 i awansował na jedena-
ste miejsce w tabeli.

Ocena: 3+

Victoria Por¹bka
Uszewska

Za nami jest już wprawdzie sześć ko-
lejek spotkań o mistrzostwo brzeskiej
grupy klasy „A”, lecz zespół z Porąbki

Zespó³ z Maszkienic jest w tym
sezonie bardzo bezkompromiso-
wy, w ¿adnym meczu nie podzie-
li³ siê z rywalem punktami, od-
nosz¹c dwa zwyciêstwa i dozna-
j¹c trzech pora¿ek.

Uszewskiej zdołał rozegrać tylko trzy
mistrzowskie mecze. W pierwszym ter-
minie Victoria, która w przerwie mię-
dzy sezonami pożegnała się z trenerem
Krzysztofem Chlewskim (jego miejsce
na trenerskiej ławce zajął Józef Migda)
zagrać miała na wyjeździe z Sokołem
Maszkienice, ten derbowy pojedynek na
prośbę gości został jednak przełożony i
rozegrany zostanie 11 listopada. Układ
terminarza sprawił, że pierwszym ry-
walem ekipy z Porąbki Uszewskiej był
inny zespół z naszej gminy, Kłos Łysa
Góra. Spotkanie to rozpoczęło się bar-
dzo pechowo dla gospodarzy, już w 2 min
bramkę zdobyli bowiem rywale. Po kwa-
dransie gry do remisu doprowadził jed-
nak Mariusz Wnętrzak, zaś bramka
strzelona w 22 min przez Tomasza Bo-
durę, spowodowała że do przerwy Vic-
toria prowadziła 2-1. Jak się jednak
okazało było to wszystko na co w trze-
cią niedzielę sierpnia stać było zespół z
Porąbki Uszewskiej. Po zmianie stron,
goście w 62 min wyrównali stan derbo-
wej konfrontacji, zaś dzięki bramce zdo-
bytej na dwie minuty przed upływem
regulaminowego czasu, to piłkarze z
Łysej Góry cieszyć mogli się ze zwycię-
stwa 3-2. Tydzień później Victoria zmie-
rzyła się na wyjeździe z Uszwią. Nasz
zespół przystąpił do tego pojedynku w
bardzo osłabionym składzie i nie był w
stanie nawiązać walki z gospodarzami,
którzy w tym sezonie wydają się być jed-
nym z głównych pretendentów w walce
o awans do klasy okręgowej. „Katem”
naszej drużyny okazał się w tym poje-
dynku Grzegorz Płachta, który w 20
min otworzył wynik, zaś na trzy minu-
ty przed końcem pierwszej połowy pod-
wyższył na 2-0. Mało tego, w 70 min po
jego uderzeniu, gospodarze prowadzili
już 4-0 (trzecią bramkę Uszew zdobyła
kwadrans wcześniej). Ekipę z Porąbki
Uszewskiej stać było w tej konfrontacji
na zdobycie jednego tylko gola; po bram-

ce strzelonej w 83 min przez osiemna-
stoletniego Wojciecha Zycha, Victoria
przegrała 1-4. Trzy dni później drużyna
z Porąbki Uszewskiej zmierzyć miała
się ze swoją imienniczką z Bielczy. Po-
dobnie jak pojedynek z Sokołem Masz-
kienice spotkanie to zostało jednak
przełożone i jeżeli pozwolą na to wa-
runki atmosferyczne rozegrane zosta-

Do tej pory ¿adnemu z pi³karzy
Victorii nie uda³o siê w tym se-
zonie str zeliæ pr zynajmniej
dwóch goli. Skromnym bardzo
³upem bramkowym podzieli³o siê
trzech zawodników.
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nie 14 listopada. W piątej kolejce, nasz
zespół pojechał do Gwoźdźca na spotka-
nie z tamtejszym Pogórzem. Victoria
wystąpiła w tym meczu w znacznie
mocniejszym składzie niż w pojedynku
z Uszwią. Nie dość tego, była ekipą po-
siadającą przez większą część meczu
przewagę optyczną. Cóż jednak z tego,
skoro piłkarze z Porąbki Uszewskiej po
raz kolejny zagrali nieskutecznie i nie
zdołali ani razu zmusić do kapitulacji
dobrze spisującego się między słupkami
bramkarza Pogórza. Gospodarze wypro-
wadzili tymczasem dwie szybkie kontry,
kończone celnymi strzałami Dawida
Machety (28 min oraz 62 min) i po koń-
cowym gwizdku cieszyć mogli się ze
zwycięstwa 2-0. W pierwszy weekend
września, Victoria zagrać miała na wła-
snym boisku z Olimpią Bucze. Kibice w
Porąbce Uszewskiej liczyli na to, że ich
ulubieńcy przełamią złą passę i zdobędą
pierwsze w tym sezonie punkty. Nie-
stety, oczekiwania te storpedowane zo-
stały przez aurę; ulewne opady deszczu
spowodowały bowiem, że boisko w Po-
rąbce Uszewskiej nie nadawało się do
gry i trzeci już w rundzie jesiennej mecz
naszej ekipy został odwołany. Rozegra-
ne do tej pory spotkania Victorii nie na-
pawają zbytnim optymizmem, zaś nasz
zespół z zerowym dorobkiem punkto-
wym zamyka tabelę.

Ocena: 1

Klasa „B”

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie

Większość spotkań czwartej kolejki,
zaplanowanej na pierwszy weekend
września nie doszła do skutku, gdyż po
opadach deszczu boiska nie nadawały się
do gry. Jedynym wyjątkiem był tu poje-
dynek Arkadii Olszyny ze Startem 77,
który już wcześniej przełożony został
na 14 listopada. Po trzech kolejkach
ekipa z Biadolin Szlacheckich klasyfi-

kowana jest w tabeli na szóstej pozycji.
W pierwszym pojedynku zespół prowa-
dzony przez trenera Jana Kargula zmie-

rzył się na własnym boisku z Tymonem
Tymowa. Spotkanie to zakończyło się
iście hokejowym wynikiem 8-3. Gospo-
darze objęli prowadzenie już w 1 min po
strzale Karola Rzepki. W 24 min Start
77 prowadził już 4-0, gdyż bramkarza
gości do kapitulacji zmuszali kolejno
Mateusz Banaś, Jakub Wojtas oraz asy-
stujący przy dwóch pierwszych trafie-
niach Marcin Martyniuk. Wynik do
przerwy na 5-1 ustalił w 44 min Maciej
Kozioł. Po zmianie stron kolejne dwie
bramki (w 52 min na 6-1 i w 64 min na 7-
2) zdobył najskuteczniejszy w ubiegłym
sezonie – 24 trafienia – strzelec ekipy z
Biadolin Szlacheckich, Marcin Marty-
niuk, „swojego” gola strzelił w 74 min
także Andrzej Roczniak. Tydzień póź-
niej, Start 77 zmierzył się na boisku w
Lipnicy Murowanej z występującą w roli
gospodarza Tęczą Gosprzydowa. Fawo-
rytem tego meczu wydawali się być go-
ście, którzy niespełna cztery miesiące
wcześniej, rozgromili u siebie ekipę z
Gosprzydowej 9-0. Boisko zweryfikowa-
ło jednak te oczekiwania. Do przerwy
Tęcza prowadziła 1-0. W 56 min do re-
misu doprowadził wprawdzie Maciej
Kozioł, lecz mecz zakończył się porażką

W ostatnich dniach sierpnia w
Biadolinach Szlacheckich dosz³o
do transferowego hitu. Pozyska-
no bowiem Grzegorza Witka,
bramkarza, który ostatnio wystê-
powa³ w Olimpii Bucze, zaœ w
swojej karierze broni³ m.in. barw
drugoligowego Okocimskiego
Brzesko, Or³a Dêbno, czy te¿
Pagenu Gnojnik. Po dotychczasowych spotka-

niach nie mo¿na wskazaæ naj-
skuteczniejszego zawodnika
Gromu, trzech pi³karzy zdoby³o
bowiem po jednej bramce. „Kró-
lem” ostatnich podañ jest nato-
miast Sebastian Witek, któr y
asystowa³ przy obu golach strze-
lonych z Przyborowem.

zespołu z Biadolin Szlacheckich 1-3. W
trzecim meczu, podopieczni trenera
Kargula zagrali na własnym boisku z
Iskrą Szczepanów, która w poprzednich
spotkaniach doznała dwóch porażek.
Długo wszystko wskazywało na łatwą
wygraną gospodarzy. Po dwóch kwa-
dransach na prowadzenie ekipę z Bia-
dolin Szlacheckich wyprowadził pozy-
skany przed sezonem Marek Bryl. W
drugiej połowie dwie bramki strzelił
Marcin Martyniuk i w 62 min Start 77
prowadził 3-0. Potem gole zdobywali już
jednak tylko rywale i mecz zakończył
się wynikiem 3-3.

Ocena: 4

Grom Sufczyn
Ekipa z Sufczyna klasyfikowana jest

aktualnie na siódmej pozycji, czyli za-
ledwie o „oczko” niżej od lokalnego ry-
wala. Co ciekawe, drużyna trenowana
przez Rafała Michalca, podobnie jak ze-
spół z Biadolin Radłowskich, ma na
koncie po jednym zwycięstwie, remisie
oraz porażce. W inauguracyjnym me-
czu, dzięki celnemu strzałowi Bartło-
mieja Sachy, sufczynianie pokonali 1-0
Pogoń Biadoliny Radłowskie. Znacznie
gorzej powiodło im się w drugiej kolej-
ce, w której w wyjazdowym spotkaniu
zostali rozgromieni 4-0 przez Orzeł
Stróże. W ostatnim rozegranym do tej

pory spotkaniu, Grom zmierzył się na
własnym boisku z Przyborowem. Pro-
wadzenie objęli w nim już w 8 min go-
ście, do przerwy notowano zaś wynik
1-1. Po zmianie stron drugiego gola
zdobyli piłkarze z Sufczyna, ostatecz-
nie pojedynek ten zakończył się wyni-
kiem 2-2, zaś bramki dla gospodarzy
strzelili w nim Rafał Niewola i Damian
Czyż. W czasie pierwszego weekendu
września Grom zagrać miał w Tymo-
wej z zamykającym tabelę tamtejszym
Tymonem, ze względu na złe warunki
atmosferyczne pojedynek ten został
jednak odwołany.

Ocena: 4

   (T)
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Dru¿yna Karczmy pod Jesio-
nami zwyciê¿y³a w klasyfika-
cji ogólnej VIII edycji Sporto-
wej Ligi Gminy Dêbno o Pu-
char Wójta Grzegorza Bracha.
Na drugim miejscu rywaliza-
cjê zakoñczy³a dru¿yna Urzê-
du Gminy i Nauczycieli,
a trzecie miejsce z jednakow¹
iloœci¹ punktów zajê³y
dru¿yny: Lektorów z
Dêbna i Turbo-Zimoli.

Przed obywającą się 7 sierpnia na stadio-
nie w Porąbce Uszewskiej ostatnią roz-
grywką sytuacja wciąż nie była wyjaśniona.
Teoretycznie szanse na pierwsze miejsce
miały jeszcze trzy zespoły. Nic dziwnego, że
mecze piłkarskie miały bardzo zacięty prze-
bieg. Do turnieju przystąpiło 10 zespołów,
które zostały podzielone na dwie grupy, w
których rywalizacja toczyła się systemem
każdy z każdym. Mecze odbywały się na
dwóch boiskach, a czas meczu wynosił 2 x 10
minut. Zespoły liczyły po pięciu zawodników
w polu plus bramkarz. Mecze sędziowali sę-
dziowie Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku:
Henryk Matras i Mirosław Nieć.

W fazie grupowej rozgrywek najlepiej po-
radziły sobie zespoły: Urząd Gminy i Na-
uczyciele, KINGWAY Jastew, Karczma Pod
Jesionami i Juniorzy Porąbka Uszewska. W

VIII edycja Sportowej Ligi Gminy Dêbno

Pi³karski fina³ w Por¹bce
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Miros³aw Jab³oñski, Karczma pod
Jesionami
Chętnych do udziału w rozgrywkach u
nas nie brakuje i problemu ze składem
raczej nie mamy. To dobra inicjatywa,
warto ją kontynuować, bo zabawa jest
fajna.

Sebastian Greñ, Lektorzy
Impreza jest dobrze zorganizowana, a
rywalizacja jest dosyć wyrównana.
Mamy z jednej strony dobrą zabawę, a z
drugiej jest to okazja do tego, żeby trochę
pograć.

Piotr Gagatek, OSP Dêbno
Ogólnie biorąc to dobry sposób na
zagospodarowanie wolnego czasu i
popularyzację sportu. To dodatkowa
okazja do tego, żeby pograć, ale mogłoby
być trochę więcej dyscyplin uwzględnio-
nych w rozgrywkach.

wielkim finale zmierzyły się Urząd Gminy i
Nauczyciele z KIGWAY Jastew. W regula-
minowym czasie padł remis 3:3, ale w rzu-
tach karnych lepsi okazali się zawodnicy z

drużyny Urząd Gminy i Nauczyciele, którzy
tym samym zwyciężyli w ostatniej dyscypli-
nie ligi.

(n)

Grupa I
Lektorzy Dêbno - OSP Dêbno ..................................................................................... 4 : 1
KINGWAY Jastew - Juniorzy Por¹bka Uszewska .......................................................... 2 : 4
LKS Jastrz¹b £oniowa  - Lektorzy Dêbno ................................................................... 2 : 5
OSP Dêbno -  KINGWAY Jastew ................................................................................... 2 : 4
Juniorzy Por¹bka Uszewska - LKS Jastrz¹b £oniowa .................................................. 1 : 0
Lektorzy Dêbno - KINGWAY Jastew ............................................................................. 0 : 3
OSP Dêbno - Juniorzy Por¹bka Uszewska ................................................................... 0 : 5
KINGWAY Jastew - LKS Jastrz¹b £oniowa ................................................................... 3 : 0
Lektorzy Dêbno - Juniorzy Por¹bka Uszewska ........................................................... 0 : 2
OSP Dêbno - LKS Jastrz¹b £oniowa ........................................................................... 3 : 5

Tabela grupy I
M-ce .Dru¿yna ............................. Mecze ................... Punkty ........................ Bramki
1 ...... Juniorzy P. U. ...................... 4 .......................... 12 .............................. 12 : 2
2 ......KINGWAY Jastew ................. 4 .......................... 9 ................................ 12 : 6
3 ...... Lektorzy Dêbno .................. 4 .......................... 6 ................................ 9 : 8
4 ...... Jastrz¹b £oniowa ............... 4 .......................... 3 ................................ 7 : 12
5 ......OSP Dêbno ......................... 4 .......................... 0 ................................ 6  : 18

Grupa II
Karczma Pod Jesionami - Zajazd Por¹bka Uszewska .................................................. 1 : 2
OSP Wola Dêbiñska  - Turbo-Zimole ........................................................................... 1 : 2
Urz¹d Gminy i Nauczyciele - Karczma Pod Jesionami .................................................. 2 : 5
Zajazd Por¹bka Uszewska - OSP Wola Dêbiñska ........................................................ 3 : 1
Turbo-Zimole  - Urz¹d Gminy i Nauczyciele ................................................................. 2 : 3
Karczma Pod Jesionami - OSP Wola Dêbiñska ............................................................ 1 : 0
Zajazd Por¹bka Uszewska - Urz¹d Gminy i Nauczyciele .............................................. 3 : 4
Karczma Pod Jesionami - Turbo-Zimole ...................................................................... 4 : 0
OSP Wola Dêbiñska - Urz¹d Gminy i Nauczyciele ........................................................ 1 : 7
Zajazd Por¹bka Uszewska  - Turbo-Zimole .................................................................. 1 : 1

Tabela grupy II
M-ce .Nazwa dru¿yny ................... Mecze ................... Punkty ........................ Bramki
1 ......Karczma Pod Jesionami ...... 4 .......................... 9 ................................ 11 : 4
2 ......Urz¹d Gminy i Nauczyciele .. 4 .......................... 9 ................................ 16 :11
3 ...... Zajazd Por¹bka Uszewska .. 4 .......................... 7 ................................ 9 : 7
4 ...... Turbo-Zimole ...................... 4 .......................... 4 ................................ 5 : 9
5 ......OSP Wola Dêbiñska ............ 4 .......................... 0 ................................ 3 : 13
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go było dla działaczy zaskoczeniem. W
żaden sposób nie zabiegali o promowanie
swoje działalności. Okazało się jednak, że
praca broni się sama. Na prestiżową na-
grodę klub zasłużył sobie przede wszyst-
kim działalnością w ciągu ostatnich 2-3
lat. W tym okresie „Kłos” włączył się w
akcję honorowego oddawania krwi, orga-
nizację pikniku rekreacyjnego oraz uru-
chomienie siłowni, z której obok miesz-

Nagrodę „Kryształu soli” przyzna-
waną przez Marszałka Województwa
Małopolskiego uhonorowano LKS
„Kłos” Łysa Góra. – To dowód uznania
dla naszej działalności, która wykra-
cza daleko poza sport – cieszą się pre-
zes klubu Wacław Batko i kierownik
klubu Jakub Bujak.

Wyróżnienie podczas szóstej edycji kon-
kursu dla organizacji pożytku publiczne-

kańców Łysej Góry korzystają także
mieszkańcy Sufczyna i Jaworska.

Tego rodzaju szeroka działalność wpisuje
się bardzo dobrze w ideę nagrody ustano-
wionej w 2005 roku. Od początku ma ona na
celu wspieranie tych organizacji, które pręż-
nie działają na rzecz lokalnego środowiska
podejmując różnego rodzaju inicjatywy ak-
tywizujące mieszkańców.

(n)

Kryszta³ dla K³osa

Klasyfikacja koñcowa:
1. Domos³awice
2. FC Tur telona
3. FC Per³a
4. Manchester United
5. Depor tivo La Chi Queno
6. Dzikie Ma³py

Sk³ady dru¿yn:
FC Tur telona: Damian Bodzioch, Kon-
rad Bojdo, Mateusz Kutek, Szymon Sa-
cha, Damian Œliwa, Kacper Ksi¹¿ek.

Depor tivo La Chi Queno: Adam Dru¿-
kowski, Kamil Kubala, Sebastian Ku-
bala, Dawid Œliwa, Przemys³aw Rusin.

Dzikie Ma³py: Emil Sowa, Piotr Niemiec,
Mariusz Knapik, Wojciech Smoleñ, Ra-
dos³aw Batko, Krzysztof PowroŸnik,
Pawe³ Sowa.

Manchester United: Krzysztof Kural,
Piotr Sak³ak, Tomasz Gurgul, Marek Gur-
gul, Filip Jarek, Dawid Jarek.

Domos³awice: Chmielowski Piotr,
Chmielowski Kamil, Muszyñski Damian,
Tokarczyk Bar t³omiej, Fior Mariusz,
Paw³owski Tomasz, Tokarczyk Szymon.

FC Per³a: Bar t³omiej Ogar, Adam Wo-
³ek, Maciej ¯urek, Piotr Jakubas, Pa-
tr yk Góral.

Dzikie dru¿yny w £ysej Górze

mi. Najlepszym bramkarzem turnieju został
uznany Szymon Sacha (FC Turtelona).

Organizatorzy, którzy nie kryli satysfak-
cji z przebiegu zawodów, zapowiadają kon-
tynuację imprezy.- Bardzo cieszy fakt, że do
turnieju zgłosiły się drużyny spoza naszej
miejscowości, zaproponowana przez nas for-
ma spędzania wolnego czasu trafia na po-
datny grunt. to wszystko sprawia, że chce-
my doprowadzić w przyszłym roku do kolej-
nego turnieju – mówią zgodnie Wacław Bat-
ko, prezes LKS „Kłos” Łysa Góra, Jakub
Bujak, kierownik drużyny i Piotr Matura,
inicjator turnieju.

(g)

Dru¿yna Domos³awic zwyciê-
¿y³a w III Turnieju Dzikich
Dru¿yn w Pilce No¿nej o
puchar prezesa LKS „K³os”
£ysa Góra. W rywalizacji
odbywaj¹cej siê 1 sierpnia na
stadionie w £ysej Górze
uczestniczy³o szeœæ zespo³ów.

W tym roku zmagania piłkarskie odby-
wały się w ramach projektu „Rok aktywnej
Łysej Góry”, który finansowo wspierany był
z budżetu powiatu Brzeskiego. Zgodnie z
regulaminem w rywalizacji mogli wziąć
udział chłopcy urodzeni w roku 1996 i młod-
si. Mecze trwające 2 x 7 minut rozgrywano
systemem „każdy z każdym”. Zespoły skła-
dały się z czterech zawodników grających w
polu i z bramkarza.

Wszystkie potraktowały turniej bardzo
poważnie. Efekt był taki, że emocji podczas
meczów  nie brakowało. Kibice, wśród któ-
rych nie brakowało także rodziców młodych
piłkarzy, mogli oglądać bardzo zaciętą ry-
walizację obfitująca w sporą liczbę bramek.

Królem strzelców w turnieju został Piotr
Chmielowski (Domosławice) z 22 trafienia-
mi, drugi w klasyfikacji strzelców był Da-
mian Bodzioch (FC Turtelona) z 14 bram-
kami, a na trzecim miejscu sklasyfikowano
Bartłomieja Ogara (FC Perła) z 9 bramka-
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- W tym roku to ju¿ piêtnasta edycja
turnieju. Formu³a siê powoli nie wyczer-
puje?

- Problem wyczerpania siê formu³y za-
czyna siê wtedy, gdy frekwencja spada.
Do tej pory tego problemu nie tylko nie
ma, ale publicznoœæ jest coraz liczniej-
sza. Obserwujê inne turnieje, które maj¹
d³u¿sz¹ tradycjê i tam wci¹¿ jest zainte-
resowanie, mimo ¿e formu³a co roku
jest podobna.

- Na frekwencjê pracuj¹ nie tylko miesz-
kañcy okolicy…

- Od dwóch lat korzystamy z badañ pro-
wadzonych przy okazji turnieju przez fir-
my ubezpieczeniowe, które robi¹ ankie-
ty dla w³asnych celów i jesteœmy pod
wra¿eniem informacji, ¿e widownia tur-
nieju rekrutuje siê niemal z ca³ej Pol-
ski. Szczególnie licznie odwiedzaj¹ nas
mieszkañcy Górnego i Dolnego Œl¹ska.
Ale przyje¿d¿aj¹ tak¿e goœcie z Krako-
wa, Wroc³awia, a nawet z Mazowsza,
Gdañska i W³oc³awka.

- Co ich czeka w tym roku, na co zwró-
ci³by Pan szczególnie uwagê?

- Nawi¹zujemy do 600. rocznicy Bitwy
pod Grunwaldem. To wydarzenie w pro-
gramie turnieju jest mocno akcentowa-
ne. Zaplanowaliœmy miêdzy innymi po-
kazy rewii konnej, która w repertuarze

1. Agencja Eventów Historycznych – Sar-
mata

2. Dru¿yna Rycerska Jakuba Odrow¹¿a
3. Chor¹giew Rycerstwa Ziemi Sandomier-

skiej
4. Grupa Odtwórstwa Historycznego Per Se-

acula
5. Dru¿yna Zamku Rycerskiego w Chêcinach
6. Wyborowa Chor¹giew Pancerna Falco
7. Niepo³omickie Bractwo Rycerskie
8. Konfraternia Rycerska z Krakowa
9. Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego

10. Prywatna Chor¹giew von Reihl
11. Trzeci Najemny Oddzia³ Piechoty Japoñ-

skiej
12. Krakowska Chor¹giew Nadworna

Widownia z c

13. Cannabis Dei
14. Bractwo Rycerskie Kruk Starostwa

Rabsztyñskiego
15. Fratres Milites Christu De Dobrin
16. Bractwo Rycerskie Ziemi Miechowskiej
17. Grupa „Widar”
18. Zamojskie Bractwo Rycerskie
19. Dru¿yna £ucznicza „Hultaje i Swawol-

nicy”
20. Memento Mori – Czechy
21. Polska Rewia Konna
22. Grupa Wolty¿ersko - kaskaderska PLO-

KLAN z Tyczyna
23. Bractwo Rycerskie Œw. Jerzego z Wy-

szehradu – Wêgry
24. Zakon œw. Jana Jerozolimskiego
25. Teatr Dzieci Ognia
26. Zespó³ muzyki dawnej „Bum Tralala” z

Krakowa

XV MIĘDZYNARODOWY

TURNIEJ RYC
O ZŁOTY WA

Uczestnicy turnieju

Rozmowa z Andrzejem Potêp¹,
dyrektorem Dêbiñskiego Centrum
Kultury
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Czêœæ oficjalna
– dziedziniec zamkowy – godz. 11.00

11.30¯ycie Sarmaty – Scenki Rodzajowe z XVII
wieku

12.30Oficjalne Otwarcie Turnieju – Salwa
Armatnia – prezentacja wojsk

13.00Auxiliares – Kawaleria Rzymska

13.20Pokazy Walk I W³adania Broni¹ - Wêgier-
skie Bractwo Rycerskie

13.40Wolty¿ Kozacki - Kaskaderzy Konni

14.00Rota Piesza – XV Wiek

14.20Czescy Landsknechci - Bractwo Rycer-
skie Memento Mori - Czechy

15.00£ucznicy Konni

15.20Fina³ Turnieju £uczniczego

15.40Wielka Wojna z Krzy¿akami – Insceniza-
cja Bitewna

16.00Bitwa Pod Grunwaldem - ̄ ywe Szachy

16.30Konnica Grunwaldzka –

• turniej zrêcznoœciowy we w³adaniu
boni¹ bia³¹ i drzewcow¹,

• turniej bojowy na Kopie-Joust,

• Bohurt - pojedynki na maczugi turniejo-
we

17.00Fina³ Turnieju Bojowego – Wrêczenie
G³ównego Trofeum – „Z³otego Warkocza
Tar³ówny”

17.30Tricetiletá Válka - Bractwo Rycerskie
Memento Mori - Czechy

17.45Koncert Muzyki Dawnej

18.00D¿ygitówka Kozacka - Konnica

18.20Potop Szwedzki – Inscenizacja Bitewna Z
XVII Wieku

18.40„Obrona Chor¹¿ego” – Turniej Bojowy
Dru¿yn Rycerskich

19.00Kanonierzy – „Lud Ognisty” – Przegl¹d
Artylerii Dawnej

19.20Kazimierz Pu³aski Bohater Dwóch
Narodów - Konnica

19.40Tañce Dawne

20.00Musztra Halabardników

20.20Taniec z Ogniem

20.40Bitwa z Udzia³em Wszystkich Wojsk,
Artylerii I Konnicy

21.00Pokaz Sztucznych Ogni

Koncerty w zamku
o godz. 14.00, 15.00 i 16.00
– Zespó³ muzyki dawnej z Krakowa

ma tak¿e prezentacjê jazdy z czasów
Bitwy pod Grunwaldem. Ponadto bêdzie
prezentacja rocznicowej bitwy na… sza-
chownicy, której towarzyszyæ bêdzie ko-
mentarz historyczny. Nie zabraknie te¿
inscenizacji bitewnej pod nazwa „Wiel-
ka bitwa z Krzy¿akami”.

- Akcenty grunwaldzkie to g³ówny punkt
programu, ale na tym siê chyba nie skoñ-
czy?

- Spore zainteresowanie powinien wy-
wo³aæ turniej na kopie balsowe. Poje-
dynki bêd¹ toczone „na ostro”, bo bal-
sa to materia³ bardzo ³amliwy i dziêki
temu bezpieczny dla œcieraj¹cych siê
rycerzy, a to gwarantuje z kolei widowi-
skowoœæ walk. Zaprezentuj¹ siê tak¿e
kozaccy d¿ygici.

- Rycerskim pokazom towarzyszyæ bêd¹
tak¿e akcje charytatywne….

-  Obecnoœæ tak du¿ej liczby ludzi to dobra
okazja do organizacji akcji honorowego
oddawania krwi. Do dyspozycji bêdzie naj-
nowoczeœniejszy w kraju ambulans, w
którym chêtni bêd¹ mogli podzieliæ siê
swoj¹ krwi¹ w zamian za co otrzymaj¹
bilet wstêpu i talon na gor¹ce danie.

- Przy okazji takiej imprezy nie sposób
pomin¹æ finansów. Ze sponsorami nie
powinno byæ problemu.

- Impreza na tyle dobrze wpisa³a siê w
kalendarz wydarzeñ w regionie, ¿e spon-
sorzy zg³aszaj¹ siê ju¿ sami. Niezmien-
nie najwa¿niejszych jest browar Okocim,
a w tym roku interesuj¹ca ofertê z³o¿y³
tak¿e Bank Zachodni WBK, który spon-
soruje wy³¹cznie pokaz sztucznych ogni.

- W przypadku imprezy plenerowej do pe³-
ni szczêœcia potrzebna jest dobra pogo-
da. Po ubieg³orocznych perypetiach pew-
nie jest niepokój.

- Zmiana terminu okaza³a siê wtedy do-
brym pomys³em, bo pogoda by³a wyœmie-
nita. Tym razem wola³bym jednak nic
podobnego nie prze¿ywaæ.

PROGRAM

 ca³ej Polski

YCERSKI
19 września 2010r.

WARKOCZ TARŁÓWNY

Akcja honorowego oddawania krwi w ramach programu „Ognisty ratownik, gor¹ca
krew” odbywaæ siê bêdzie podczas turnieju od g. 11.00  do g.  17.00
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Ciasto z borówkami
Składniki:
6 jaj, 1/2 kg mąki, 1 i 1/2 kostki mar-

garyny, 1/2 szklanki cukru do ciasta,
1/2 szklanki cukru do piany, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia, 2 kisiele w prosz-
ku (najlepiej wiśniowe).

Mąkę przesiać, wymieszać z prosz-
kiem do pieczenia i posiekać z cukrem,
margaryną i  żółtkami. Zarobić ciasto,
a następnie oddzielić 1/3 części i włożyć
do lodówki. Pozostałą część ciasta roz-
wałkować i wyłożyć na nasmarowaną
masłem blaszkę.

Białka ubić na sztywną pianę i do-
dać do niej cukier oraz kisiel w prosz-
ku.  Do borówek dodać troszkę bułki
tartej.

Ciasto wyłożone na blaszce, także po-
sypać bułką tartą (jednak nie za dużo),
a następnie wyłożyć borówki oraz wy-
lać pianę. Na koniec, pozostałą część
ciasta zetrzeć na tarce, bezpośrednio na
placek. Tworzy się w ten sposób swego
rodzaju kruszonkę.

Tak przygotowane ciasto włożyć do
piekarnika i piec przez ok. 30- 40 min.

Katarzyna Wójtowicz

Zajêcia muzyczno - jêzykowe
stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyj-

nego nauczania dzieci języka angielskiego.
Dzięki łatwo wpadającym w ucho piosenkom i
rymowankom dzieci dużo szybciej i skutecz-
niej przyswajają sobie liczne zwroty oraz sło-
wa w języku obcym. To co wyróżnia tę meto-
dę to atmosfera zabawy oraz odprężenia, dzię-
ki którym dzieci podświadomie stają się inte-
gralną częścią środowiska obcojęzycznego.
Taka metoda, jak żadna inna daje możliwość
„osłuchania” się z językiem, a to pomaga za-
pobiec problemom z nauką języka na wyższych
szczeblach edukacji (powszechne problemy
uczniów z ćwiczeniami polegającymi
na słuchaniu obcojęzycznych tek-
stów i dialogów, tzw.”listening”).
Fundamentem tych zajęć jest meto-
da „Total Physical Response” - re-
agowanie całym ciałem oraz autor-
ski program naszej szkoły „First
Steps Method” (nauka poprzez za-
bawę). Wielu metodyków uważa, iż
nauka języka obcego nie powinna ni-
czym różnic się od nauki języka oj-
czystego. Aby osiągnąć biegłości w ję-
zyku obcym, dzieci powinny uczyć się
go tak, jak uczyły się swojego ojczy-
stego języka. Najpierw słuchają ( ro-
zumieją co się do nich mówi oraz wykonują
proste polecenia - „Total Physical Response”),
potem uczą się mówic. Zaś czytanie i pisanie
stanowi dopiero  kolejny szczebel „wtajemni-
czenia”. Dwa pierwsze etapy, tj. słuchanie i
mówienie (listening oraz speaking) stanowią
podstawowe ogniwo nauki języka obcego. Po-
minięcie tych dwóch etapów bądź zbyt szyb-
kie przejście do ćwiczeń związanych z czyta-
niem lub pisaniem w obcym języku skutkuje
poważnymi problemami z nauką języka an-
gielskiego oraz powoduje u uczniów zniechę-
cenie do nauki, która często ogranicza się je-
dynie do obciążania dzieci żmudnymi ćwicze-

niami gramatycznymi czy zmuszaniem do
przyswajania sobie zbyt wielu słów. Uczenie
się poprzez zabawę oraz z wykorzystaniem
muzyki jest nie tylko przyjemniejsze, ale przy-
nosi dużo lepsze efekty. Poznane słowa i zwro-
ty przechowywane są w pamięci długotrwa-
łej, ponieważ zostały przyswojone w atmosfe-
rze odprężenia i zabawy.

Zajêcia taneczne
Oferujemy zajęcia taneczne z zakresu tań-

ca towarzyskiego, współczesnego oraz kur-
su dla przedszkolaków lub troszkę starszych
dzieci, w którym wprowadzamy elementy
tańca ludowego oraz towarzyskiego. Dzięki

profesjonalnym instruktorom zajęcia tanecz-
ne stymulują rozwój kreatywności dzieci,
kształtują postawy przyszłych artystów,
kształtują zainteresowanie ruchem oraz mu-
zyką. A to wszystko w przyjemnej dla dzieci
formie. Nasi instruktorzy są do dyspozycji ro-
dziców i uczniów po każdych zajęciach (indy-
widualne konsultacje). Chętnie odpowiedzą
również na korespondencję elektroniczną.
Włączają się w różne imprezy okolicznościo-
we, pomagają w organizowaniu uroczystości
z udziałem uczestników kursu.

NOWA OFERTA DCK

W zajęciach wakacyjnych uczestniczyły
dziesiątki dzieci. W czasie roku szkolnego
nie powinno być inaczej.
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CZ£OWIEK
N U M E R U Stanis³aw Pierzga
Znajomi mówią, że najbardziej cha-

rakterystyczną cechą Stanisława
Pierzgi jest upór. – Gdy sobie wyzna-
czy jakiś cel, to nie ma takiej siły, któ-
ra by go zatrzymała – podkreślają. Z
efektów tej determinacji korzystają
dziś setki mieszkańców gminy.

Bodaj najbardziej spektakularny przykład
konsekwencji w dążeniu do osiągania wy-
znaczonego celu to kanalizacja w Maszkie-
nicach. Stanisław Pierzga był nie tylko ini-
cjatorem jej budowy, ale także tym, kto za-
biegał o dofinansowanie. Przekonywał przy
tym mieszkańców, że warto się zdecydować
na niełatwa inwestycję, bo w dalszej per-
spektywie to jednak znaczna poprawa kom-
fortu życia i ochrona środowiska. Lekko mu
na pewno nie było, bo w tamtych latach
uciążliwa dla mieszkańców inwestycja by-
najmniej nie była oczkiem w głowie samo-
rządowej władzy. Nie mając z tej strony po-
mocy musiał z problemem zmagać się sam.
Ale swego dopiął, bo w Maszkienicach z ka-
nalizacji mieszkańcy korzystali znacznie
wcześniej niż gdzie indziej.

Udało się mu także przywrócić pamięć o
ofiarach II wojny światowej, niczemu nie
winnych pasażerach pociągu zbombardowa-
nego pod Maszkienicami. Kolejna uroczy-
stość upamiętniająca kilkadziesiąt osób, któ-
re zginęły wskutek nalotu, daje nadzieję, że
wydarzenie to na stałe wejdzie do kalenda-
rza gminnych uroczystości.

Od lat zabiega o ukrócenia chamstwa i
brawury kierowców przemierzających gmin-
ne drogi. Zwołał w tej sprawie nawet debatę
z udziałem przedstawicieli instytucji i urzę-
dów wojewódzkich współodpowiedzialnych
za bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jego
monity w tej sprawie słychać na sesjach Rady
Gminy w Dębnie regularnie. Głos brzmi tym
donośniej, że od 10 lat jest to głos przewod-
niczącego Rady Gminy, który nie tylko dba
o sprawny przebieg obrad, ale zawsze jest
ich aktywnym uczestnikiem. O jego sku-
teczności niejednokrotnie przekonywali się
strażacy, nauczyciele, a także rolnicy, któ-
rych jako członek koła łowickiego wspierał
w dochodzeniu odszkodowań za szkody spo-
wodowane przez dziką zwierzynę.
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Z natury jestem…

… spokojny, ciê¿ko wytr¹ciæ mnie z rów-

nowagi. Cierpliwy i pozytywnie nasta-

wiony do ¿ycia i otaczaj¹cych mnie lu-

dzi.

Mam s³aboœæ do...

…  zdecydowanie do: ³adnych dziew-

czyn i pi³ki no¿nej.

Moja pasja to…

… jak wy¿ej: spor t, g³ównie pi³ka no¿-

na.  – Obecnie dzia³am na rzecz klubu

LKS  „K³os”  £ysa Góra, jako kierow-

nik tej dru¿yny.

Moja pierwsza mi³oœæ…

… chyba w latach szko³y podstawowej,

to by³o tak dawno, ¿e nie pamiêtam…

Mój pierwszy cenny przedmiot…

… jak dla ka¿dego m³odego ch³opca,

rower, który otrzyma³em na Komuniê

Œw.  Inny cenny, na który zapracowa-

³em to samochód.

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie…

…  Mam dopiero 23 lata i s¹dzê, ¿e

takowe  dopiero przede mn¹.

Moja ¿yciowa pora¿ka…

…  ¯yciowej jeszcze nie by³o i  mam

nadziejê, ¿e mnie ominie. Po ma³ych

pora¿kach staram siê szybko braæ w

garœæ.

Moje najwiêksze marzenie…

… wczasy w ciep³ych krajach  -  marze-

nie, które byæ mo¿e wkrótce zrealizujê.

Moja ulubiona lektura…

…  przede wszystkim gazety o tematy-

ce spor towej, „¯ycie Gminy”,  tak¿e

prasa codzienna.  Z lektur szkolnych

na pewno  „W pustyni i w puszczy”

Henryka Sienkiewicza.

Moja praca…

…  od 3 lat pracujê w centrum dystrybu-

cyjnym  Jeronimo Martins w Wojniczu.  To

moja pierwsza, sta³a praca po ukoñcze-

niu szko³y, która daje mi zadowolenie.

Jego oddech czuje na plecach także samo-
rządowa władza. Jako recenzent samorzą-
dowych poczynań w dyplomację się raczej
nie bawi nazywając sprawy po imieniu. I chy-
ba dobrze, bo to krytyczne spojrzenie wy-
chodzi najczęściej wszystkim na zdrowie.
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