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LUDZIE

DRUGA STRONA ¯YCIA

Rozmowa z Andrzejem Potêp¹

Przeszkody pokonane
Rzadkie
urodziny
ANNA MROŻEK z Porąbki Uszewskiej ma 100 lat. Z okazji niezwykłych
urodzin odwiedzili ją przedstawiciele
Urzędu Gminy w Dębnie oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, którzy prócz
życzeń mieli także prezenty.
Wizytę złożono w domu jubilatki,
która z powodu niedawnej choroby raczej unika wychodzenia z domu. Dlatego goście odwiedzili ją w Porąbce
Uszewskiej. Obok najbliższej rodziny
– dwóch synów wraz z wnukami - pojawił się także zastępca wójta Gminy
Dębno Antoni Brachucy wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Stanisławą Pabian, a także przedstawicielem ZUS-u. Wszyscy mieli dla jubilatki
najserdeczniejsze życzenia i prezenty.
Samorządowe władze przygotowały
okolicznościowy adres, jubileuszowy
prezent w postaci gotówki oraz słodycze. ZUS miał z kolei wiadomość o podwyższonej emeryturze. Obchodząca
setne urodziny Anna Mrożek dziękując za prezenty i kwiaty pytała, czy aby
na nie zasługuje. W gronie odwiedzających gości nikt co do tego nie miał
wątpliwości. Wszyscy byli też zgodni co
do tego, że zmagającej się chorobą stulatce zbyt długo przeszkadzać nie należy . Dlatego po złożeniu życzeń pozostawiono ją pod opieką najbliższych.
W gminie Dębno poza Anną Mrożek
żyją jeszcze dwie inne kobiety, które
przekroczyły „setkę”. Maria Mleczko
ma 101 lat, a Małgorzata Mytnik 104.
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- Piêtnasta edycja Turnieju Rycerskiego za
nami, ale odby³a siê nie bez k³opotów…
- Przygotowania do tegorocznego turnieju
napotyka³y wyj¹tkowo du¿o problemów. Na
krótko przed imprez¹ pojawi³a siê z³a wiadomoœæ, ¿e wspó³organizator – Muzeum Okrêgowe w Tarnowie nie otrzyma³o na t¹ imprezê dofinansowania z Urzêdu Marsza³kowskiego. Sfinansowanie bogatego programu stanê³o pod znakiem zapytania. Na szczêœcie
hojna pomoc sponsorów oraz œrodki pozyskane przez DCK ze Starostwa Powiatowego i innych Ÿróde³ pozwoli³y na zaproszenie
doskona³ych polskich i zagranicznych bractw
rycerskich, renomowanych grup rekonstrukcyjnych i a¿ trzech grup konnych.
- Pogoda tym razem te¿ nie sprzyja³a organizatorom.
- Warunki w zamkowej fosie, bêd¹cej aren¹
turniejowych zmagañ by³y bardzo trudne.
Przed sam¹ imprez¹ deszcz pada³ bez przerwy prawie dwa tygodnie wiêc z ogromnym
niepokojem spogl¹da³em w niebo. I tym razem mieliœmy du¿o szczêœcia, gdy¿ na dwa
dni przed imprez¹ przesta³o padaæ i wyjrza³o d³ugo upragnione s³oñce. Niestety zamkowa fosa przypomina³a jezioro. Aby przygotowaæ chocia¿ fragment terenu do pokazów
zosta³ rozsypany piasek, który osuszy³ ³¹kê
na tyle, ¿eby mogli tam wejœæ rycerze oraz
wjechaæ konie.
- Znacznie trudniej by³o z ustawieniem urz¹dzeñ weso³ego maisteczka.
- Na ³¹ce od strony trasy numer 4 nie uda³o
siê ustawiæ weso³ego miasteczka. Ciê¿arówki z urz¹dzeniami rozrywkowymi utonê³y przy
próbie wjazdu i dwa dni trwa³o ich wyci¹gniê-

Andrzej
Potêpa jest
dyrektorem
Dêbiñskiego
Centrum
Kultury i
organizatorem Turnieju
Rycerskiego
w Dêbnie
cie. Ale i tym razem uda³o siê wybrn¹æ z k³opotu, ustawiaj¹c kilka najatrakcyjniejszych
urz¹dzeñ na placu s¹siaduj¹cym z zamkiem.
- W niedzielny, turniejowy poranek stres by³
ju¿ chyba mniejszy.
- Mo¿emy mówiæ o ogromnym szczêœciu gdy¿
mimo wszystkich przeciwnoœci niedziela przywita³a turniejowych goœci s³onecznym porankiem, a piêkny choæ doœæ ch³ody dzieñ zgromadzi³ w Dêbnie kilkanaœcie tysiêcy widzów.
Ci, którzy zdecydowali siê przyjechaæ, z pewnoœci¹ tego nie ¿a³owali. Program by³ niezwykle ró¿norodny i bardzo dynamiczny a poniewa¿ w tym roku obchodzimy 600-n¹ rocznicê Bitwy pod Grunwaldem tematem wielu
pokazów i inscenizacji by³o to w³aœnie wydarzenie.
- Turniej to tradycyjna rywalizacja „O z³oty
warkocz Tar³ówny”.
- W tym roku zwyciêzc¹ turnieju bojowego
zosta³ ciê¿kozbrojny rycerz œredniowieczny
z Warszawy i jemu przypad³o g³ówne trofeum.

Œlubowanie w urzêdzie
Pierwsze ślubowanie składane
przez przyjmowanego do pracy urzędnika usłyszał Wójt Gminy Grzegorz
Brach. I tak już będzie w przyszłości,
bo tego wymaga znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych.
Tak uroczyście do pracy w Urzędzie
Gminy Debno jeszcze nikogo nie przyjmowano. Ślubowanie przed Wójtem Gminy
Dębno, jego zastępcą oraz Sekretarzem
Gminy złożył Patryk Rojek, który do pracy został przyjęty po wygraniu konkursu.
Powierzono mu samodzielne stanowisko
ds. zamówień publicznych. Spośród kilkuosobowego grona kandydatów wykazał się
największą wymaganą wiedzą i nie było
żadnych wątpliwości, że to właśnie jemu
trzeba powierzyć to stanowisko. Dodatkowym atutem Patryka Rojka był także
fakt, że wcześniej odbył staż w Urzędzie
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Miejskim w Brzesku, gdzie także zajmował się zamówieniami publicznymi.
Zgodnie z wymaganiami znowelizowanej
ustawy przed podpisaniem umowy o pracę
na czas nieokreślony odbył wymagane szkolnie dla pracowników samorządowych.
Nowy specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Dębnie jest absolwentem prawa i administracji na UJ,
ukończył także studia podyplomowe na
Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu
zamówień dyplomowych będąc aktualnie w
trakcie pisania pracy dyplomowej.
Jego pozazawodowe zainteresowania
krążą wokół żużla. Pisze teksty sportowe
do specjalistycznych magazynów, współredaguje portal żużlowy, współpracuje z Sebastianem Ułamkiem i Tomaszem Gollobem
przygotowując im angielskojęzyczną stronę
internetową.
(g)
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Marian Kurek wycofa³ siê z rywalizacji

Trzech kandydatów na wójta
Spoœród czterech kandydatów
do urzêdu Wójta Gminy Dêbno, którzy pierwotnie zg³osili
siê do rywalizacji, do ostatecznej rozgrywki przyst¹pi
trzech. Z rywalizacji wycofa³
siê Marian Kurek. – Grzegorz
Brach gwarantuje realizacjê
programu rozwoju gminy, z
którym siê uto¿samiam i w
tej sytuacji mój strat w wyborach nie ma sensu – t³umaczy.
Zamieszanie spowodowały względy formalne. Grzegorz Brach do ostatniej chwili wstrzymywał się z decyzją o ubieganiu
się o ponowny wybór na stanowisko wójta gminy uzależniając ją od całkowitego
oczyszczenia go z zarzutów. Doniesienia
o rzekomej korupcji i działaniu na szkodę
gminy dotyczące m.in. zakupu samochodu dla Zakładu Usług Komunalnych, dokonanego przecież zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych, były stałym
elementem tej kadencji. Postępowanie
trwające trzy lata zakończyło się 5 listopada. Podczas rozprawy, która odbyła się
przed tarnowskim sądem uniewinniono
wójta Grzegorza Bracha od zarzutów.
Ponieważ nie było pewności, że w tym
terminie sąd podejmie ostateczną decyzję, na kandydowanie zdecydował się

Oświadczenie
Mariana Kurka
Nie jest tajemnicą że Wójt Grzegorz
Brach wielokrotnie był niesłusznie
oskarżany o niecne czyny przez ludzi,
którzy nie mogą pogodzić się z jego
zwycięstwem w wyborach. Jedna taka
sprawa w wątpliwych dla mnie
okolicznościach znalazła finał w
sądzie. Rozstrzygnięcie jej miało
nastąpić po upływie terminu zarejestrowania kandydatów na wójta. Nie
mogliśmy pozwolić, aby w skutek
zbiegu terminów pozbawić możliwości
kandydowania pana Grzegorza Bracha
a tym samym zniweczyć wysiłki w
przebudowie i rozwoju Gminy Dębno,
które ponosimy od kilku lat. Zresztą
pan Grzegorz Brach do końca pozytywną decyzję o kandydowaniu
uzależniał od uznania jego niewinności wobec jakichkolwiek zarzutów.

Kandydaci na Wójta
Gminy Dêbno

1. Brach Grzegorz,

lat 48,

wykszta³cenie wy¿sze, KOMITET
WYBORCZY WYBORCÓW NASZA
GMINA DÊBNO, Dêbno, nie nale¿y
do partii politycznej

2. Koz³owski Wies³aw
Kazimierz, lat 46,
wykszta³cenie wy¿sze, KOMITET
WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŒÆ, Dêbno, cz³onek
Prawa i Sprawiedliwoœci
Marian Kurek zrezygnował z
kandydowania na wójta, bo identyfikuje się z programem Grzegorza
Bracha.
Marian Kurek przyjmując do realizacji
program Grzegorza Bracha, z którym od
lat współpracuje. Po rozprawie z 5 listopada 2010 r. Marian Kurek uznał, że jego
start w wyborach na Wójta Gminy Dębno
nie ma sensu. Ubiegać się natomiast będzie o mandat radnego Sejmiku województwa Małopolskiego.

3. Okrzesa Maria
Rozalia, lat 65, wykszta³cenie
œrednie, KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW DOBRA
WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA,
Por¹bka Uszewska, nie nale¿y do
partii politycznej

(g)

Wobec faktu, że pozostali kandydaci nie
dawali nadziei na kontynuowanie polityki
dynamicznego rozwoju gminy wspólnie z
osobami tworzącymi komitet wyborczy
„Samorządy Razem” i skupionymi wokół
zarządu gminnego PSL w Dębnie podjęliśmy decyzję o moim kandydowaniu na
wójta. Dziś, kiedy mamy pewność, że wójt
będzie mógł kandydować i że jest niewinny, nie ma potrzeby konkurować z panem
Grzegorzem Brachem. Dlatego wycofałem
zgodę na kandydowanie na wójta, tym
bardziej że od 8 lat współpracujemy w
bardzo dobrej atmosferze, czasem się
spierając, ale tylko i wyłącznie na argumenty dotyczące rozwoju gminy i poprawy
warunków życia jej mieszkańców. Wycofałem zgodnę także dlatego, że wspólnie z
Panem Brachem ustaliliśmy program
wyborczy, który będzie realizował, jeśli
wygra wybory, a więc kontynuowanie
rozwoju gminy w duchu mojego hasła
„Człowiek jest najważniejszy”. Wymienię

choćby kilka założeń programowych:
rozwój infrastruktury mającej na celu
poprawę warunków życia mieszkańców
gminy, budowanie w pierwszej kolejności infrastruktury, szczególnie
kanalizacyjnej, tam gdzie mieszkają
ludzie, powstają nowe osiedla i nowe
domy, urządzanie centrów wsi:
budowa chodników, ogólnodostępnych
placów zabaw, mini parków, oczywiście
ciągły rozwój sportu, wspieranie
organizacji społecznych.
Co więcej, uzyskałem poparcie Pana
Bracha dla moich kandydatów do rady
gminy, dla kandydatów do rady
powiatu startujących z komitetu
„Samorządy Razem” jak również w
wyborach do Sejmiku Województwa
Małopolskiego, do którego kandyduję.
Oczywiście, Grzegorz Brach ma pełne
moje poparcie w wyborach na wójta.
Marian Kurek
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WYBORY SAMORZ¥DOWE 21 LISTOPADA 2010 r.
Kandydaci do Rady Gminy Dêbno
Imiê i nazwisko

wiek

miejsce zamieszkania

lista

Per³a
Biadoliny Szlacheckie
Wola Dêbiñska
Biadoliny Szlacheckie

lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZ¥DY RAZEM”
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DÊBNO

50
37
59
44
67
59

Wola Dêbiñska
Wola Dêbiñska
Jastew
Wola Dêbiñska
Jastew
Wola Dêbiñska

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
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49
49
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51
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NiedŸwiedza
£oniowa
NiedŸwiedza
£oniowa
£oniowa
NiedŸwiedza
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Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DÊBNO
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DÊBNO

36
43
37
56

Dêbno
Dêbno
Dêbno
Dêbno

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
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29
27
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£ysa Góra
£ysa Góra
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Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
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30
53
43
63
34

Por¹bka Uszewska
Por¹bka Uszewska
Do³y
Por¹bka Uszewska
Do³y

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
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42
46
68
58
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Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZ¥DY RAZEM”
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DÊBNO
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DÊBNO

Okrêg nr 1 Biadoliny Szlacheckie Per³a
1. Maliszczak Ma³gorzata Janina
1. Jarosz Stanis³awa
1. Hebda Andrzej
1. Pankowski Jan W³adys³aw

42
60
37
56

Okrêg nr 2 Jastew Wola Dêbiñska
1.Œwierczek Marian Marek
2.Roczniak Kazimierz
1.Sowa Maria Zofia
2. Œlusarczyk Kazimierz Józef
1.Hebda Tadeusz
2.Ciuruœ Józef

Okrêg nr 3 NiedŸwiedza £oniowa
1. Jankowska Maria Bogumi³a
2. Kuna Ma³gorzata Halina
1.Michór Piotr Jan
2. Szpak Maria
1.Kraj Pawe³ Stanis³aw
2. Malinowski Janusz Krzysztof

Okrêg nr 4 Dêbno
1. Gurgul Grzegorz
2. Ryba Dorota Maria
1. Ko³odziej Dominik Maksymilian
2. PowroŸnik Krystyna Maria

Okrêg nr 5 £ysa Góra Jaworsko
1. Marek Jaros³aw Czes³aw
2. Matura Piotr
1. Kopytko Henryk
2. Kot Halina
1. Sacha Bo¿ena El¿bieta
2. Sztabiñski Jan

Okrêg nr 6 Maszkienice
1. Chmielarz Anna
2. Zborowski Andrzej Jerzy
1. Kita Anna
2. Chrapusta Bogus³aw Szczepan
1. Pierzga Stanis³aw
2. Piwowarski Karol Micha³

Okrêg nr 7 Por¹bka Uszewska Do³y
1. Hebda Krzysztof
1. de Vries Ewa
2. Zych Jan Piotr
1. Rzepa El¿bieta Genowefa
2. Juszczyk Marek

Okrêg nr 8 Sufczyn
1. Ogar Józef Piotr
2. P³aneta Ewa
1. Robak W³adys³aw
1. Sacha Edward Gustaw
2. Witek Krzysztof Wac³aw
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Dobre efekty prac renowacyjnych

KOŒCIÓ£ JAK NOWY
Zakoñczono prace renowacyjne elewacji koœcio³a parafialnego w Por¹bce Uszewskiej.
Koszt ca³kowity inwestycji
wyniós³ blisko 700 tysiêcy
z³otych. Parafia uzyska³a na
ten cel dofinansowanie w
wysokoœci pó³ miliona z³otych
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w kwocie pó³
miliona.
Głównym problemem, dla którego koniecznym było podjęcie prac konserwatorskich, okazało się duże zawilgocenie kościoła, spowodowane złym stanem elewacji oraz
samym położeniem obiektu sakralnego – u
podnóża zbocza Rogal. Pomimo licznych remontów i napraw, jakim poddawane były:
cegła, spoiny, kamień oraz tynki, proces
degradacji tych elementów nasilił się w okresie ostatnich dziesięcioleci z powodu wielu
czynników destrukcyjnych m.in.: silne zanieczyszczenia atmosferyczne, niszczące
działania nawarstwień tzw. patyny atmosferycznej uszczelniającej powierzchnię elewacji, uszkodzenia powstałe przez mecha-

niczne ścieranie powierzchni przez stałe
cząstki niesione przez powietrze oraz oddziaływanie mchów i porostów.
Generalnym założeniem prac konserwatorskich było przeprowadzenie pełnego zakresu konserwacji techniczno-zachowawczej elewacji kościoła pozwalającej na usunięcie czynników niszczących oraz przywró-

Grzebień transeptu. Widoczna
wypłowiała farba przed renowacją

Grzebień transeptu po usunięciu
powłoki malarskiej - po renowacji

Wieżyczka od strony wschodniej.
Widoczna złuszczona powloka farby.

Wieżyczka po renowacji.
cenie pełnych parametrów wytrzymałościowych materiałów i konserwacji plastycznoestetycznej. Wszystkie niezbędne prace zostały wykonane, dzięki czemu przywrócono
oryginalny wygląd obiektu.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (intensywne opady deszczu),
udało się wykonać cały zakres prac. Całość
inwestycji została zrealizowana w zaplanowanym terminie. - Chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim tym, którzy pomagali nam w renowacji – mówi ks. Józef Golonka, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja
Apostoła w Porąbce Uszewskiej.
Kościół Parafialny w Porąbce Uszewskiej
został zaprojektowany przez wybitnego architekta, twórcę tzw. gotyku nadwiślańskiegp – Jana Sasa-Zubrzyckiego. Obiekt
wzniesiono w latach 1910-1918. Niespełna 70
lat później, 30.10.1985 roku, został wpisany
do rejestru zabytków Województwa Tarnowskiego, jako cenny przykład architektury sakralnej. Wraz z pobliską Grotą Matki Bożej
z Lourdes tworzy on znane w całej Polsce
sanktuarium maryjne, chętnie odwiedzane
przez turystów i pielgrzymów z całego kraju.
W ciągu roku, liczba osób odwiedzających
sanktuarium w Porąbce Uszewskiej sięga
30 tys. Największą popularnością cieszą się
uroczystości ku czci Matki Bożej Różańcowej (początek października) oraz Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes każdorazowo połączone z obchodami Światowego Dnia
Chorego przypadającego na11 lutego w rocznicę jej objawień w Grocie Masabielskiej. W
uroczystościach uczestniczy zazwyczaj około
3-4 tysięcy osób.
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Rekordowa
kwesta
Ponad sześć tysięcy złotych zebrano
podczas kwesty odbywanej się w niedzielę i w poniedziałek na cmentarzu
w Dębnie. – To najlepszy wynik w dotychczasowej historii kwesty, który
pozwoli nam na renowację kolejnego
nagrobka zabytkowej nekropolii –
mówi Marian Kurek, członek Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie, które od kilku lat prowadzi kwestę.
W tym roku warunki do zbierania datków były wymarzone. Piękna pogoda spowodowała, że cmentarz odwiedzało bardzo
dużo ludzi. Kwestujący, wśród których byli
pracownicy zamku w Dębnie Krystyna Gurgul, dyrektorzy kilku szkół z gminy Debno,
sołtysi, urzędnicy i radni , zachęcali do
wsparcia renowacji zabytkowych nagrobków i wręczali ulotkę informującą o kweście. Z reguły spotykali się z bardzo życzliwymi reakcjami. – Było sporo osób, które
wrzucały datki więcej niż jeden raz – dodaje Marian Kurek.
Dochody z tegorocznej kwesty zostaną
przeznaczone na odnowienie neogotyckiego pomnika nagrobnego s. Stanisława Chodackiego, który znajduje się w złym stanie.
Widoczne są duże ubytki piaskowca na postumencie, liczne spękania i rozwarstwienia. Całość pomnika pokrywa mech i liczne
zabrudzenia. Pomnik ma formę wysokiego, dekorowanego, wielobocznego cokołu,
na którym stoi figura Matki Boskiej Różańcowej. Od frontu w części środkowej
cokołu płyta inskrypcyjna w formie tarczy
herbowej.

Doradz¹
za darmo
Bezpłatne doradztwo w zakresie
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oferuje zainteresowanym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Biuro Powiatowe w Brzesku. Punkt konsultacyjny znajdujący się w Brzesku
przy ulicy Okocimskiej 5 jest czynny
w środy od g. 10 do 12.
Usługi doradcze świadczone są w ramach
projektu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. W Powiatowych Punktach
Konsultacyjnych można uzyskać podstawową wiedzę i dotyczącą wykorzystania
energii biomasy, słońca, wiatru, wody, ciepła Ziemi.
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Przedszkole oficjalnie otwarte
Sufczyn, najwiêksza wieœ w gminie
Dêbno, po 50 latach doczeka³ siê
przedszkola. W uroczystoœci inauguracyjnej jego dzia³alnoœci uczestniczyli przedstawiciele w³adz lokalnych,
kuratorium oœwiaty i inni zaproszeni
goœcie.
Na uruchomienie przedszkola niepublicznego zdecydowali się Barbara i Stanisław
Bączkowie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Brzesku. Na potrzeby przedszkola oddali część wybudowanego
przed laty swojego domu w Sufczynie. Po

adaptacji obiekt idealnie spełnia swoją funkcję. Poza obszernymi salami, toaletami i jadalnią dysponuje także dobrze utrzymanym
ogrodem, który zwłaszcza w okresie letnim będzie dla dzieci dodatkową atrakcją.
Prace adaptacyjno-remontowe wykonano w bardzo szybkim tempie. Rozpoczęte
7 lipca roboty już we wrześniu były zakończone. W międzyczasie ogłoszono nabór. W sumie z oferty przeznaczonej dla
50 dzieci skorzystało 34 dzieci, które przebywają w dwóch grupach. Opiekę nad nimi
sprawuje wykwalifikowana kadra w godzinach od 7 do 17. Dopóki są wolne miejsca zainteresowani mogą zapisywać swoje pociechy w wieku od 2,5 roku życia.

Energia s³oneczna dla klubu
Oszczêdnoœci w klubowej kasie i
czyste powietrze to g³ówne spodziewane efekty decyzji o wyposa¿eniu
siedziby klubu „Orze³” Dêbno w
instalacjê solarn¹. Koszty z tym
zwi¹zane siêgaj¹ce 18, 5 tysi¹ca
z³otych pokry³ bud¿et Gminy Dêbno.
Kolektory słoneczne o powierzchni 10
metrów kwadratowych zamontowano już
na budynku. Będą służyć do ogrzewania
wody, której w klubie zrzeszającym ponad
200 sportowców, zużywa się bardzo dużo.
Podgrzana za pomocą solarnej instalacji
woda będzie też wykorzystywana w pralni.
Szacuje się, że w okresie od wiosny do jesieni ciepło pozyskiwane za pomocą kolektorów słonecznych powinno w zupełności
wystarczyć na potrzeby klubu. Nie wykorzystana od razu ciepła woda będzie magazynowa w zbiorniku.
Samorządowe władze decydując się na sfinansowanie instalacji mają nadzieję, że przyniesie ona także wymierne korzyści ekonomiczne. – Najprawdopodobniej zmniejszą się
koszty utrzymania klubu, co dla budżetu
finansującego jego działalność nie jest bez
znaczenia. Zaoszczędzone pieniądze będzie
można wykorzystać na szkolenia sportow-
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ców lub poszerzenie oferty klubu – podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Zamontowana instalacja ma charakter
wzorcowy. Firma z Nowego Targu, która ją
sprzedała po promocyjnej cenie, traktuje ją
jako rozwiązanie modelowe. Zainteresowani mogą sobie ją obejrzeć w warunkach pracy i na tej podstawie ocenić czy warto inwestować w tego rodzaju rozwiązanie czy też
nie.

WYDARZENIA

BÓG , HONOR, OJCZYZNA!
Pod takim has³em mogliby podpisaæ siê wszyscy uczestnicy obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci.
W szko³ach na terenie gminy nadano im szczególn¹ oprawê.

£oniowa
Z okazji 92. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê nie mog³o zabrakn¹æ uroczystej akademii. W
tym roku przygotowali j¹ uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem Leszka Malinowskiego. Goœciem specjalnym
uroczystoœci by³ Kazimierz Bojdo, jeden z solistów grupy œpiewaczej „Niedzwiedzoki”, który wykona³ szereg
autorskich pieœni o tematyce patriotycznej.

Wola Dêbiñska
Tutaj 92. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci
tak¿e podkreœlono specjaln¹ akademi¹. Donios³oœæ tego
wydarzenia zaznaczy³y nie tylko deklamowane przez m³odzie¿ gimnazjum patriotyczne wiersze, pieœni wykonane

Sufczyn
Podobny przebieg mia³y uroczystoœci w
Sufczynie. Tym razem ciê¿ar przygotowañ spad³ na uczniów klasy II gimnazjum , któr ych pod swoj¹ opiekê wziê³a
Beata Rapacz i Monika Hebda. Wystêp

przez chór szkolny, ale równie¿ okolicznoœciowa dekoracja. Wszystkim uczestnikom apelu udzieli³ siê uroczysty nastrój podczas ogl¹dania przygotowanej na tê
okazjê pod kierunkiem Barbar y Legutko prezentacji
multimedialnej, która odnosi³a siê do najwa¿niejszych
dat i wydarzeñ w naszych narodowych dziejach. O znaczeniu daty 11 listopada w historii Polski i powrocie
Polaków do upragnionej wolnoœci wspomina³a równie¿ dyrektor Bogus³awa Faron. Podziêkowa³a m³odzie¿y
za pamiêæ i za w³¹czenie siê Samorz¹du Uczniowskiego do akcji zaproponowanej przez Prezydenta RP i Ministra Edukacji Narodowej, polegaj¹cej na wykonaniu
kotylionów w narodowych bar wach, które ozdobi³y stroje
uczniów. Obchodz¹c kolejn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci pamiêtamy o wszystkich tych, którzy walczyli o
woln¹ i niezale¿n¹ Ojczyznê. Koordynacjê uroczystoœci wziê³a
na siebie Bogus³awa Frankowska.
(n)

przywróci³ pamiêæ o przodkach, którzy
walczyli o Polskê. Uczniowie recytowali
wiersze znanych poetów przeplatane
pieœniami patriotycznymi w wykonaniu
uczniów kl. IV i V, których przygotowa³a
Aneta Kania. Ca³y monta¿ s³owno –
muzyczny przepe³niony by³ wieloma sym-

bolami wa¿nymi dla naszego narodu.
Uczniowie klas „0” – III szko³y podstawowej na ten dzieñ przygotowali bia³o
– czerwone chor¹giewki, ka¿da klasa
wykona³a okolicznoœciowe gazetki poœwiêcone Niepodleg³oœci.

listopad - grudzieñ 2010, ¯ycie Gminy Dêbno

(s)

7

WYDARZENIA

Muzyka malowana wyobraŸni¹

Chopin w plastycznej ods³onie
Sto dwadzieœcia prac nades³ano na organizowany przez
dêbiñski oddzia³ Muzuem
Okrêgowego w Tarnowie
konkurs plastyczny z okazji
200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Rywalizacja
plastyczna by³a te¿ dobr¹
okazj¹ do integracji uczniów
z ró¿nych szkó³ z kilku powiatów z osobami niepe³nosprawnymi.

Plastyczne zmagania były dobrą sposobnością do tego, by zapoznać się z osobą
genialnego kompozytora. Przed przystąpieniem do pracy niektórzy jego uczestnicy studiowali nie tylko biografię muzyka, ale także jego muzykę. Efekty okazały się bardzo interesujące. Prace oceniane były w trzech kategoriach. Osobno
potraktowano szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i warsztaty terapii

wyniki

zajęciowej oraz środowiskowe domy samopomocy. Efekty plastycznej twórczości oceniało ośmioosobowe jury w składzie: Przewodnicząca Komisji Grażyna
Kramer - Dyrektor Banku Zachodniego

Szko³y podstawowe
1 miejsce – Anita Rajczyk, kl.IV, praca
pt.”RADOŒÆ”, Szk³. P. w Sufczynie
2 miejsce – Rados³aw Batko, kl. VI, „Chopin przy joggingu”, Szk³. P. w Woli Dêbiñskiej
3 miejsce – Rozalia Makarska, „Walc jesienny”, kl. II, Szk³. Podst. w Ryglicach
wyró¿nienia:
1. Magdalena Witek, „NOSTALGIA” Sz.P. w
Sufczynie
2. Karolina Bodzioch, „Koncert fortepianowy”, Szk³. P. w Biadolinach Szlacheckich
3. Natalia Sumara, „Mo¿e wiosna, mo¿e
lato”, Szk³. P. w Dêbnie
4. Weronika Witek, Sz.P. w Sufczynie
5. Kacper Jeleñ, Sz.P. w Biadolinach Szlacheckich
6. Julia Ferenc, Sz.P. w Gnojniku
7. Wioletta Kornaœ, Sz. P. w Gnojniku
8. Wiktoria Nowak, Sz.P. w £êkawce
9. Jakub Gawlik, Sz.Podst. Specjalna dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych w Tarnowie
10. Milena Pres, Sz. Podst. Specjalna dla
Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych w Tarnowie
11. Kamil Micha³ek, Sz. Podst. Specjalna dla
Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych w Tarnowie
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12. Ma³gorzata Baczyñska, Sz. Podst. w
Dêbnie

Szko³y ponadpodstawowe
1 miejsce – Paulina Radoñ, „Scherzo b-moll”,
I LO w Tarnowie
2 miejsce – Joanna Palej i Dawid Armatys,
„W g³owie Chopina”, Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie
3 miejsce – Justyna Bobka, I LO w Tarnowie
wyró¿nienia:
1. Diana Hasooni – za du¿¹ kreatywnoœæ, I
LO w Tarnowie
2. Weronika Kukla – Gimnazjum Muzyczne
w Tarnowie
3. Katarzyna Matlak – I LO w Tarnowie
4. Dominika Góral – Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
5. Monika Walaszek – I LO w Tarnowie
6. Klaudia Ptasiñska – Gimnazjum w Sufczynie
7. Kornelia Batko – Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
8. Magdalena Tatara – Gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej
9. Monika Regiec – I LO w Tarnowie
10. Sebastian Szegda – Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie im. Euge-
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WBK I Oddział w Brzesku, Marian Kurek- Sekretarz Gminy Dębno, Anna Śliwińska-Kukla - Artysta plastyk, nauczyciel ZSP w Tarnowie, Jerzy Ruszel Artysta plastyk, nauczyciel ZSP w Tarnowie, Stanisława Kumorek - Instruktor Pracowni Relaksacyjno-Terapeutyczne, Pałac Młodzieży w Tarnowie,
Małgorzata Rega - Etnograf, Samorządowe Centrum Edukacyjne w Tarnowie,
Krystyna Gurgul - Historyk sztuki, Kierownik Muzeum Zamek w Dębnie, Jolanta Januś - Historyk sztuki, Muzeum
Zamek w Dębnie.
(n)

nii Gierat, ul. Romanowicza
11. Anna Gurgul – Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej

Warsztaty Terapii Zajêciowej
i Œrodowiskowe Domy
Samopomocy
1 miejsce – Ewelina Migoñ, „Chopin jakiego
znam”, Warsztaty Terapii Zajêciowej w Tarnowie
2 miejsce – Pawe³ Go³¹b, „Z lotu ptaka”,
Warszta Terapii Zajêciowej w Zawadzie
Uszewskiej
3 miejsce – Agnieszka Borzemska, „Muzyczne wyobra¿enie”, Warsztaty Terapii Zajêciowej w Tarnowie
wyró¿nienia:
Wyró¿nienie szczególne otrzymuje Bernadetta Bant , WTZ w Zawadzie Uszewskiej
1.Antoni Merecik – Warsztaty Terapii Zajêciowej w Zawadzie Uszewskiej
2. Filip Patalas – Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach
3. Andrzej S³onina – WTZ w Tarnowie
4. Jaros³aw Kuk – WTZ w Tarnowie
5. Agnieszka Stelmach – WTZ w Dêbicy
6. Beata Paczeœniak – WTZ w Dêbicy

INICJATYWY

Przyjemne z po¿ytecznym w £ysej Górze

Ekologiczna edukacja
Konkursy, nauka i zabawa
– to wszystko czeka³o na
uczestników „Eko-Dnia”
zorganizowanego w Zespole Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych w £ysej
Górze w ramach projektu
„M³odzi i Odpowiedzialni”
Razem z gospodarzami
rywalizowali uczniowie z
zaprzyjaŸnionych brzeskich
gimnazjów.

Potępa, dyrektor Dębińskiego Centrum
Kultury i Włodzimierz Gurgul, emerytowany dyrektor ZSTiO.
Pracy im nie brakowało, bo konkursowe zmagania były bardzo zacięte. Rywalizowano w konkursie na „Przedmiot
użytkowy lub zabawkę” wykonane z surowców wtórnych oraz w konkursie

Dzień, w którym ekologia wysunęła
się na pierwszy plan, przygotowano 19
października. Małgorzata Rega, która
była inicjatorem tej formy edukacji, za-

dbała także o jurorów. W tej roli wystąpili: Krystyna Gurgul, kierownik znajdującej się w zamku w Dębnie filii Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Andrzej

„Sprawnego Ekologa”. W tym pierwszym zwyciężył Piotr Niemiec z Gimnazjum w Łysej Górze przedstawiając
„Pantofle na każdą okazję”, wyjęte jakby z „Baśni z Tysiąca i jednej nocy”, a
wykonane właśnie z surowców wtórnych.
W drugim konkursie należało wykazać się dużą sprawnością. Zmagania
obejmowały np. grę w kręgle, których
rolę pełniły puste puszki po napojach,
oraz rozpoznawanie głosów ptaków,
gatunków ptaków czy też sprawdzian
umiejętności segregacji surowców wtórnych. Tytuł sprawnego ekologa zdobyła
drużyna Gimnazjum MOS z Łysej Góry.

Organizatorzy zadbali także o to, by
ekologia budziła pozytywne skojarzenia
kulinarne.
Uczniowie Technikum Hotelarskiego
pokazali jak należy przyjmować gości i
przygotowywać potrawy. Można było
skosztować domowego chleba, masła,
smalcu, zdrowych ciasteczek, soków
owocowych i koziego sera. Wszystko bez
konserwantów. Zainteresowani mogli
doświadczalnie przekonać się o szkodliwości choćby coca-coli. Proste eksperymenty chemiczne dały na to wystarczająco dużo dowodów.
W finale można było przekonać się jak
smakuje żurek i gulasz serwowany w
chlebie, a przyjęte kalorie można było
szybko spalić oddając się ekologicznym
tańcom wykonywanym przy muzyce
zespołu tworzonego głównie przez
uczniów technikum hotelarskiego.
(pg)

reklama
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Mieæ WyobraŸniê Mi³osierdzia

BEZINTERESOWNIE
DLA POTRZEBUJ¥CYCH
W okresie od kwietnia do
koñca wrzeœnia tego roku
Publiczne Gimnazjum w Sufczynie uczestniczy³o w projekcie przygotowuj¹cym
m³odzie¿ do pe³nienia ról
spo³ecznych zwi¹zanych z
szeroko rozumian¹ bezinteresown¹ pos³ug¹ na rzecz potrzebuj¹cych.
W projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” wzięły udział 52 szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne w rejonie obejmującym
tarnowską Delegaturę Kuratorium Oświaty w Krakowie.
- Naszemu projektowi nadaliśmy nazwę
„Kiełkujące ziarenko”, uwzględniając wielorakie symboliczne znaczenie tej nazwy,
począwszy od młodego wieku wolontariuszy i związanego z nim wzrastania poprzez
rozwój ich osobowości i potrzeby pomagania
po „ziarenko nadziei” dla naszych podopiecznych – mówi Małgorzata Wiśniowska – Robak, dyrektor ZS w Sufczynie.
Opieką gimnazjalistów objętych zostało
dwoje uczniów i starsza mieszkanka Sufczyna. Uczniowie korzystali z pomocy w
nauce, mieszkanka Sufczyna mogła liczyć
na pomoc przy pracach porządkowych. W
czasie wizyt w Domu Pomocy Społecznej w

Darczyñcy wspieraj¹cy projekt
„Mieæ wyobraŸniê mi³osierdzia”
Porąbce Uszewskiej, oprócz wspólnej modlitwy z pensjonariuszami uczestnicy projektu pomagali mieszkańcom DPS w wykonywaniu codziennych czynności. Uczniowie
zaangażowali się także w modlitewne wsparcie dla pracujących na misjach uczestnicząc
w modlitwie różańcowej. Nie zabrakło też
wizyt w Zespole Przyszpitalnych Szkół Specjalnych w Tarnowie, które były okazją do
wspólnego spędzania czasu i wręczenia prezentów dla jej uczniów. Cyklicznie odwiedzano rodziny osób niepełnosprawnych, którym w miarę możliwości pomagano w drobnych pracach gospodarczo-porządkowych.
Ponadto zainicjowano w środowisku lokalnym zbiórkę surowców wtórnych, która
rozszerzyła się również na środowiska
uczniowskie, studenckie i zakładowe. - W
związku z tragiczną powodzią, zaangażowaliśmy się w akcję pomocy mieszkańcom
gminy Borzęcin, organizując w naszej szkole zbiórkę środków czystości – dodaje dyrektor ZS w Sufczynie.
Wykonana praca i zaangażowanie zostały docenione przez komisję kwalifikacyjną
w Tarnowie i szkoła została zaproszona do
zaprezentowania swoich działań w drugim
etapie konkursu wraz z 23 najlepszymi zespołami wolontariuszy z terenu byłego województwa tarnowskiego. Spora w tym zasługa sponsorów, którzy mocno pomagali
gimnazjalistom w realizacji projektu.
(w)
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„Bakoil” F.H.U. Andrzej Baka Sufczyn, „BauMont” F.H.U. Piotr Œwigut Sufczyn, „B¹czek”
R. B¹czek, M. B¹czek F.H.U. – „Hitpol” £ysa
Góra, „Domar” F. H. Marcin Batko Brzesko, Gospodarstwo Sadownicze Witold Prokop £ysa Góra, Jacenty Macheta F.H.U.Wola Dêbiñska, Ks. Pra³at Czes³aw Konwent Dyrektor Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego w Por¹bce Uszewskiej, „Memoria et
Bonum” Stowarzyszenie Przyjació³ Szkó³ im.
Ks. P³k. Pra³ata Tadeusza D³ubacza , Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Sufczynie, Parafianie
parafii Œwiêtego Ducha w Sufczynie, „P³aneta” Handel-Us³ugi P³aneta Adam i P³aneta
Jan Sufczyn, „Pol- Inox” PPHU Wies³aw Kubik Sufczyn, „Rigips- Bud” Dorota Stypka
Sufczyn, Sklep Wielobran¿owy Halina Niemiec Sufczyn, Spo³eczna Rada Rodziców w
Sufczynie , „Stanmet” F. H. Stanis³aw Kaba³a Sufczyn , „Tomdek” Sklep spo¿ywczoprzemys³owy Tomasz Dudek Sufczyn, „Uran”
s.c. FHU. Imio³o P., Wo³ek M., Sufczyn,
Us³ugi Remontowo Budowlane Kazimierz
Golonka Sufczyn , „Vit- Am” Gospodarstwo
Sadownicze Ma³gorzata i Aleksander Mleczko £ysa Góra, Zak³ad Rtv P³aneta Andrzej
Sufczyn

INICJATYWY

„£oniowiacy” podsumowali dzia³alnoœæ

Dobry rok stowarzyszenia
Z udzia³em zaproszonych
goœci odby³o siê 23 paŸdziernika w £oniowej spotkanie
bêd¹ce podsumowaniem
dzia³alnoœci istniej¹cego od
2008 roku Stowarzyszenia
Folklorystycznego „£oniowiacy”. – Okazja jest nie byle
jaka, bo mijaj¹cy rok przyniós³ mi³oœnikom folkloru
wiele powodów do zadowolenia – t³umaczy prezes Stowarzyszenia Jaros³aw Mleczko
A wszystko dzięki zaangażowaniu ludzi i
trafnym inicjatywom. Asumpt do pracy dał
sukces pierwszej, dużej imprezy plenerowej
„Święto Łopołki”. Wskrzeszenie tradycji
wikliniarstwa, której efektem były wyplatane dawniej kosze, okazało się strzałem w
dziesiątkę. Impreza plenerowa zorganizowana po raz pierwszy półtora roku temu
zgromadziła rzemieślników z całego regionu, a prezentowane przez nich towary spotkały się z zainteresowaniem nabywców
znużonych już masową produkcją.

Renata Szpak
wykazała się dużą
skutecznością w
pozyskiwaniu
pieniędzy.
Pierwsze sukcesy dodatkowo zdopingowały członków stowarzyszenia. W 2010 roku
sekretarz Stowarzyszenia Renata Szpak
przygotowała 8 wniosków, z których siedem
uzyskało pozytywne oceny i dofinansowanie do planowanych inicjatyw. Najwyższe
dofinansowanie - 20 tysięcy złotych – pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

O podniebienia uczestników spotkania zadbały „Włościanki”.
twa Narodowego na realizację projektu pod
nazwą „Bo w tradycji jest siła zaklęta”. W
ramach projektu zorganizowano sesję zdjęciową Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”,
nagrana została płyta z przyśpiewkami regionalnymi oraz płyta DVD przedstawiają-

równo dzieci jak i młodzież oraz dwie osoby
dorosłe, występ zespółu folklorystycznego z
Izmiru w Turcji, udział ZPiT „Łoniowiacy”
w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystyczny w Portugalii. Ponadto przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego

O stowarzyszeniu
Wiosn¹ 2008 powsta³ pomys³ zorganizowania przy ZPiT „£oniowiacy” grupy seniorów z³o¿onej z by³ych tancerzy ZPiT £oniowiacy. Wraz z za³o¿eniem grupy narodzi³ siê pomys³
utworzenia Stowarzyszenia, które wspiera³oby dzia³ania Dêbiñskiego Centrum Kultury pozyskuj¹c œrodki finansowe na dzia³alnoœæ zespo³u ze Ÿróde³ dostêpnych dla stowarzyszeñ.
Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowiacy” zosta³o za³o¿one w listopadzie 2008 roku
stawiaj¹c sobie tak ambitne zadania jak d¹¿enie do zachowania cennych wartoœci kultury
ludowej, prowadzenie edukacji kulturalnej, sprawowanie opieki nad wszelkimi formami
dzia³alnoœci grup i zespo³ów artystycznych, pielêgnowanie i promowanie wartoœci wynikaj¹cych z tradycji narodowej i bogactwa folkloru oraz wiele innych. Zarz¹d Stowarzyszenia:
Jaros³aw Mleczko – prezes, Stanis³aw Rzepa – wice prezes, Marek P³aneta – wice prezes,
Renata Szpak – Sekretarz, Piotr Kopytko – skarbnik
ca układy taneczne zespołu, wydano dwie
publikacje dokumentujące i popularyzujące
folklor. Łącznie wszystkie środki pozyskane przez Stowarzyszenie na potrzeby Zespołu oraz wsi Łoniowa w latach 2009 – 2010
wyniosły 53800 zł.
Wśród najważniejszych inicjatyw stowarzyszenia są opisywane już na tych łamach
warsztaty tkackie w Łoniowej, w których
udział wzięło 11 osób w różnym wieku za-

Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski.” Zakupiono
garderobę dla ZPiT „Łoniowiacy”, a w ramach programu VII edycji „Działaj Lokalnie” pozyskano maksymalną kwotę 6000 zł.
z czego z tej kwoty zakupiono 1 namiot ekspresowy, 30 sztuk krzeseł, zorganizowano
wyjazdowe warsztaty garncarskie w Rabce z
udziałem klas III-VI Szkoły Podstawowej w
(n)
Łoniowej.
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SUFCZYN WYGRYWA
wyniki

Sufczyn najpiêkniejsz¹ wsi¹ w gminie Dêbno – takie s¹ wyniki tegorocznej, XIII edycji konkursu „Moja wieœ jest
piêkna i czysta”. Do rywalizacji przyst¹pi³o tym razem 13 wsi. Zgodnie z regulaminem oceniano tak¿e szko³y i
przedszkola, przyznawano te¿ nagrody indywidualne.

Jastew

Maszkienice

Kategoria: ogród tradycyjny:
Nagroda specjalna - Maria Pach
Kategoria: ogród kwiatowy
Nagroda specjalna – Danuta i Stanis³aw
Matura
III miejsce Celina Sowa
Kategoria: ogród mieszany:
Nagroda specjalna - Danuta i Stanis³aw Pach
III miejsce Wanda i Jan Sowa
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce El¿bieta i Jerzy Wroñscy
II miejsce Bogus³awa i Stanis³aw Faron

Kategoria: ogród mieszany
I miejsce – Ewa Miœkowicz
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce – Jadwiga Pa³ka
II miejsce Roman Pa³ka

Per³a
Kategoria: ogród kwiatowy
I miejsce – Maria Cury³o

Wola Dêbiñska
Kategoria: ogród kwiatowy
I miejsce Jolanta Migda
Kategoria: ogród mieszany
II miejsce Agata Siemieniec
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Maria Lipiñska
III miejsce – Barbara Sosin
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Biadoliny Szlacheckie
Kategoria: ogród mieszany
III miejsce – Marek G¹siorek

£oniowa
Kategoria: ogród tradycyjny
III miejsce – Zofia Gurgul
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce – Barbara Musia³
Anna Pabjan
Maria Matura
II miejsce – Magdalena Burnóg
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Maria Koczwara
Jaros³aw Mleczko

Dêbno
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Genowefa Koczwara
II miejsce – Pawe³ Biliñski
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Kategoria: ogród iglaki
I miejsce – Ma³gorzata Przepiórka
III miejsce – Barbara Jedlecka

Sufczyn
Kategoria: ogród kwiatowy
I miejsce – Zofia Ko³odziej
II miejsce – Maria Witek
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce – Bogumi³a Sacha
I miejsce – Bernadeta Koza
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce – Maria Rojek

£ysa Góra
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce –Bo¿ena Sacha
II miejsce – El¿bieta Rega
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce El¿bieta Sak³ak
II miejsce - Gra¿yna Surga
Kategoria: ogród tradycyjny
III miejsce - El¿bieta Przy³ucka

NiedŸwiedza
Kategoria: ogród kwiatowy
II miejsce- Maria Musia³

INICJATYWY
W związku z powodzią komisja konkursowa (Marek Gurgul – przewodniczący komisji, dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i
Przedszkoli, Stanisława Pabian – przedstawiciel Urzędu Gminy, Elżbieta Rzepa
– przewodniczący Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska, Bernadetta Wojtasińska – przedstawiciel Rady Gminy, Małgorzata Szot- przedstawiciel ODR) tylko
raz odwiedziła ogrody zgłoszone do konkursu. Obejrzała 59 gospodarstw indywidualnych, 7 szkół i 3 przedszkola.
Szczególną uwagę przy ocenie zwracano na wygląd zewnętrzny budynków,
estetykę i wystrój fasady domów (balkony, tarasy, parapety, roślinność balkonową, a także zagospodarowanie i estetykę obejścia wokół posesji. Ważne dla
komisji było również oddzielenie części
wypoczynkowej od gospodarczej (architektura ogrodowa) i stan ogródków przydomowych (kwiaty, krzewy, żywopłoty,
kompozycja i ogólne wrażenie ogrodu).
Jak co roku ogrody zachwycały swoją
okazałością i różnorodnością. Dało się zaobserwować godną podziwu przemianę
niektórych posesji i ogrodów – z tradycyjnego modelu rolniczego na model rekreacyjny – bogaty w różnorodność kwiatów i krzewów. Uwagę komisji zwracały
dekoracyjne elementy z tzw. architektury ogrodowej: drewniane altanki porośnięte glicynią bądź winoroślami, pergole oplecione kwiatami, stawy z rybkami,
oczka wodne z fontanną lub kaskadą,
ozdobne studnie, palisady, płotki, naturalne kamienie, korzenie, rzeźby oraz
kapliczki.

Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Maria Dudek
II miejsce - Bogus³awa Dudek
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce £ucja Sambor
I miejsce Beata Sula

Do³y
Kategoria: ogród tradycyjny
I miejsce – .Jadwiga Dudek
Kategoria: ogród kwiatowy
Nagroda specjalna – Barbara i Janusz Gajda
Kategoria: ogród mieszany
II miejsce – Halina Matura
III miejsce - W³adys³aw Gurgul

Por¹bka Uszewska
Kategoria: ogród tradycyjny
I miejsce – Teresa Smoleñ
Kategoria: ogród kwiatowy
I miejsce - Halina Mleczko
I miejsce – Anna £agosz
III miejsce – Lucyna Wojtowicz
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce – Maria Przeklasa
II miejsce – Zofia Kurek

O przyznaniu w tym roku palmy pierwszeństwa Sufczynowi zadecydował fakt,
że w ciągu ostatnich lat zaobserwowano
tam znaczy wzrost zainteresowania estetycznym zgospodarowaniem posesji. –
Mamy tu coraz więcej przepięknie urządzonych ogrodów zarówno tych znajdujących się w centrum wsi, wzdłuż drogi
powiatowej jak i na obrzeżach miejscowości, co wskazuje na duże zaangażowanie społeczności lokalnej w działanie na
rzecz upiększania wsi. W efekcie coraz
więcej mieszkańców zgłasza swoje ogrody do konkursu – tłumaczy przewodniczący komisji Marek Gurgul.

Jaworsko
Kategoria: ogród kwiatowy
II miejsce – Rozalia Batko
W³adys³awa Wróbel
III miejsce –. Beata Marecik
Kategoria: ogród mieszany
II miejsce Stanis³awa Dudowicz
III miejsce Maria Klimek
Anna Ruman
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce – Danuta Mleczko
Budynki oœwiatowe zg³oszone do konkursu
komisja oceni³a nastêpuj¹co w:
I miejsce - Publiczne Przedszkole w Por¹bce
Uszewskiej, Publiczne Przedszkole w Woli
Dêbiñskiej
II miejsce - Publiczne Przedszkole w £oniowej
I miejsce – Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w
Dêbnie, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach, Publiczna Szko³a Podstawowa w
Biadolinach Szlacheckich, Zespó³ Szkó³ w
Por¹bce Uszewskiej
II miejsce – Zespó³ Szkó³ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Wola Dêbiñska, Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej, Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
listopad - grudzieñ 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Ś

Pomnik nagrobny
Stanisława Chodackiego

rodki finansowe pozyskane pod
czas tegorocznej dwudniowej
kwesty przeprowadzonej na
cmentarzu parafialnym w Dębnie zostaną przeznaczone na remont jednego
z piękniejszych XIX wiecznych pomników znajdujących się na tym cmentarzu. Jest to pomnik nagrobny – figura
Matki Boskiej Różańcowej z Lourdes na
wysokim, wielobocznym, dekorowanym
cokole ustawionym w miejscu pochówku śp. Stanisława Chodackiego zmarłego 15 stycznia 1896 roku. O samym
zmarłym niestety niewiele dziś wiemy.
Na podstawie wpisu dokonanego w Księdze Zgonów USC w Dębnie obok nazwiska St. Chodackiego podany jest jego
adres zamieszkania – Dębno 124, a więc
w tej części wsi, która położona jest na
południe od kościoła. Na nagrobku ufundowanym przez żonę – Katarzynę z
domu Koczwara widnieje informacja, iż
przeżył on 53 lata. Natomiast we wspomnianej już Księdze Zgonów (USC w
Dębnie), w tabeli gdzie podaje się wiek
zmarłego, zanotowano, iż „Stanislaus
Chodacki zmarł w wieku 50 an”, a przyczyną jego zgonu były suchoty – phtisis, czyli popularna u schyłku XIX wieku gruźlica.
Trudno dziś wytłumaczyć skąd ta różnica, taki błąd, a może tylko jakieś niedopatrzenie spowodowane piętrzącymi
się problemami, z jakimi musiała zmierzyć się pozostała samotnie z dziećmi
wdowa Katarzyna? Śledząc dalej wpisy
w Księdze Zgonów, zaledwie dwie rubryki niżej pojawia się kolejna informacja odnosząca się pośrednio do Stanisława Chodackiego. Pod datą 23 luty 1896
r. jest informacja o zgonie półrocznego
dziecka o imieniu Józef, syna Stanisława Chodackiego i Katarzyny z domu Koczwara. Jak wielki dramat musiała przeżywać kobieta, która w tak krótkim
czasie straciła męża i maleńkie dziecko…. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ów pomnik został ufundowany
przez nią nieco później, może w następnym roku, a może jeszcze trochę później. Miejmy nadzieję, że podczas przeprowadzania prac konserwatorskich, po
dokładnym odczyszczeniu całego pomnika uda się odsłonić jakąś datę lub nazwisko rzemieślnika czy warsztatu –
zakładu, w którym mogła powstać interesująca nas figura Matki Boskiej Różańcowej. Wielu kamieniarzy przecież
w ten sposób znaczyło wykonywane
przez siebie prace.
Pomnik nagrobny wykonany jest z
dwóch rodzajów kamienia, zapewne piaskowca i wapienia, ustawiony na prostokątnej, niskiej płycie, na której
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ośmioboczny dość niski cokół przechodzący w wysoki, również ośmioboczny
postument. Na nim osadzony jest główny trzon pomnika zdobiony płyciznami
o formie wydłużonych prostokątów ujętych od dołu i od góry motywem gotycyzujących, czterolistnych, stylizowanych
kwiatów. Od frontu, w części środkowej znajduje się wykuta, w tym samym
kawałku piaskowca płyta inskrypcyjna
o formie tarczy herbowej. Na niej czytelny jeszcze napis:
+
D.O.M
Śp.
Stanisław Chodacki
Przeżył lat 53 + 15/I 1896.
Prosi o Zdrowaś
Maryo
Fundatorka żona
Nad tarczą widoczna jest płaskorzeźbiona korona otwarta. Boki oraz tył
trzonu zdobią w partiach środkowych
płaskorzeźbione medaliony z motywami roślinnymi. Całość postumentu wieńczy figura Matki Boskiej wyraźnie nawiązująca do układu ikonograficznego
tak bardzo charakterystycznego dla figury Matki Boskiej z Lourdes. Stoi w
lekkim kontrapoście, z głową przechyloną i nieznacznie uniesioną w górę, ze
złożonymi na piersiach rękoma. Głowę
osłoniętą długim, drapowanym welonem
wieńczy otwarta korona. Jej ważnym
atrybutem jest różaniec przewieszony
przez prawe przedramię i spływający
pionowo w dół. Tak właśnie wygląda figurka Matki Boskiej z Lourdes, której
autorem jest rzeźbiarz mający polskie
korzenie. Wprawdzie jej autor - Józef
Fabisch (Fabiś) urodził się we Francji
k/Lyonu, ale jego ojciec był Polakiem,
pochodził z Andrychowa. Do sanktuarium wykonał tę rzeźbę w roku 1864,
czyli zaledwie kilka lat po pierwszym objawieniu się Matki Boskiej.
Ponad stuletni okres czasu ze zmieniającymi się porami roku, zanieczyszczeniem powietrza, różnymi warunkami atmosferycznymi i kwaśnymi deszczami doprowadziły obiekt do stanu
mocnego zniszczenia. Widoczne są
(zwłaszcza na postumencie) duże rozwarstwienia płatowe kamienia i liczne
spękania, które z każdym rokiem pogłębiają się coraz bardziej. Procesowi
temu sprzyjają także zabrudzenia i porastające niemal cały pomnik mchy.
Porównując posiadaną dokumentację
fotograficzną z roku 1985 z tą pochodzącą z roku 2005 i ze stanem obecnym,
widać jak bardzo i w szybkim tempie ten
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proces niszczenia postępuje. Jedynie
fachowe i profesjonalne prace konserwatorskie, przeprowadzone w miarę
szybko, mogą ocalić ten piękny pomnik
przed całkowitym i bezpowrotnym
zniszczeniem. Na cmentarzu parafialnym w Dębnie znajduje się jeszcze co
najmniej kilkanaście pięknych, cennych
i bardzo zniszczonych pomników nagrobnych, które też czekają na renowację…
JJ

KULTURA

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

1.

Franciszkanin SS. Prawdziwa
historia Gereona Goldmana OFM

2 . Za i przeciw, czyli S¹dy
kapturowe Ojca Leona
3.

Wojnarowska E. Pod
bezkresnym niebem

4 . Deforges R. Niebieski rower
5 . Deforges R. Aleja Henri Martin
6 . Deforges R. A diabe³ wci¹¿ siê
œmieje
7 . Deforges R. Czarne tango
8.

Goscinny Nieznane przygody
Miko³ajka

KRÓLOWIE BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano
na podstawie liczby
wypo¿yczonych ksi¹¿ek
Marcelka Pabian - Por¹bka Uszewska
Dorota Oleksiak - £oniowa
Gra¿yna Wielgosiñska - Brzesko
Monika Szafrañska - Por¹bka Uszewska
Danusia Koczwara - Dêbno
Ma³gorzata Koczwara - Dêbno
Aneta Pabian - Por¹bka Uszewska
Filip Jewu³a - Por¹bka Uszewska
Alicja Matras - Por¹bka Uszewska
Bo¿ena Sacha - £oniowa

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
Monika Sawicka

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Kolejność uczuć
„Masz dobre, czyste serce poorane bliznami. Każdy cios w splot słoneczny, każde uderzenie pięścią w twarz, każdy siniak i guz
zostawił ślad nie tylko na twoim ciele, ale
zapisał się w głowie i ciął serce jak brzytwa.
On ci to zrobił. Twój mąż, twoja wielka miłość. Ale nie myślisz o nim źle, przecież nie
jest potworem, ma po prostu problemy, jest
słaby, a ty wiesz, że cię kocha....

Leon Knabit OSB

... jakby Boga
nie było
o nowych grzechach i bożkach z ojcem Leonem rozmawia Agnieszka Nieć.
„ Jeśli świat pójdzie bezkrytycznie w tym kierunku, jaki wyznaczają grzechy- manipulacje genetyczne, narkomania, powszechna bieda i gigantyczne
bogactwo, zatrute środowisko naturalne- to wtedy
chyba nastąpi całkowita zagłada ludzkości... Ale oparcie się o Boga daje siłę dobru. Dlatego potrzeba mocnych ludzi wierzących. A więc trzeba trzymać się Pana
Boga i zacząć naprawdę żyć bardziej konsekwentnie
według planu, który On zamierzył, stwarzając świat
(Wszechświat!) i człowieka.

Eric- Emmanuel Schmitt

Zapasy z życiem
Dziesięcioletni chłopiec wychowuje się na
ulicach japońskiego miasta. Zwraca na siebie
uwagę mistrza sumo, który przekonuje go,
by wstąpił do jego szkoły. Chłopiec nie wierzy w siebie, pędzi żywot właściwy wychowankom ulicy, jest bezwzględny, obrotny, ale
i zagubiony. Dzięki mistrzowi zen odnajduje
swą drogę i odkryje drzemiącą w nim siłę, a przy okazji również
miłość.
Manu Keirse

Piętno smutku. Słowa
otuchy dla tych, którzy
cierpią
Smutek towarzyszy nam w życiu jak cień. Jest
odwrotną stroną miłości. Im bardziej kogoś kochamy, tym mocniej cierpimy po jego stracie. Im
więcej coś cenimy, tym bardziej odczuwamy tego
brak.
Przechodzenie przez smutek jest mozolne. Droga pokonywania
smutku jest długa. Nikt nie powinien przechodzić jej sam.
Nie jest to książka o śmierci, ale o życiu- życiu emocjonalnym
kogoś, kto stracił bliską osobę. Nie została napisana po to, aby
przeczytać ją jednym tchem, czy przeczytać raz i odłożyć na półkę,
ale po to, by ciągle na nowo brać ją do ręki.
listopad - grudzieñ 2010, ¯ycie Gminy Dêbno

15

RAPORT POWODZIOWY

DOM KUL
Wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego w Dêbiñskim
Centrum Kultury ruszy³y ró¿norodne zajêcia. Dom Kultury w
Jastwi jest otwarty dla wszystkich chêtnych przez szeœæ dni w
tygodniu. Od poniedzia³ku do pi¹tku jest czynny po 13 godzin
dziennie – w godzinach od 7.00 – 20.00, a w sobotê od 9.00
do 13.30.
Biuro DCK funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 i w sobotę w
godzinach pracy. Przez cały ten czas każdy może nieodpłatnie skorzystać z internetu w dobrze wyposażonej pracowni
komputerowej lub przyjść z własnym laptopem, ponieważ w całym budynku jest
bezprzewodowa sieć wi-fi.

Oferta dla aktywnych
W Domu Kultury można miło spędzić
czas z przyjaciółmi, rozgrywając pojedynek bilardowy, mecz tenisa stołowego lub
pograć w „piłkarzyki”. Osoby preferujące ruch na świeżym powietrzu mogą skorzystać z boiska do piłki nożnej, które
znajduje się obok budynku. Dla ludzi aktywnych DCK ma w ofercie zajęcia z aerobiku oraz sekcję karate. Aerobik odbywa się w każdy wtorek w godz. od 19.00
do 20.00.
Zajęcia karate prowadzi znakomity
trener - Sensei Wiesław Gwizd- zdobywca stopnia mistrzowskiego 4 Dan na Międzynarodowym Zgrupowaniu w Holandii.
Obecnie pełni funkcję prezesa Tarnowskiego Klubu Sportowego Kyokushin
Karate. Dzięki dużemu doświadczeniu i
wieloletniej pracy instruktorskiej, przyczynił się do wysokiego wyszkolenia swoich podopiecznych. Jego wychowankowie
uzyskali wicemistrzostwo świata, srebrny i brązowy medal w mistrzostwach
Europy oraz wiele tytułów mistrzów Polski. Treningi odbywają się w soboty i są
realizowane w dwóch grupach wiekowych. Grupa I (dzieci) o godz. 10.00, a
grupa II (młodzież i dorośli) o godz. 11.15.

Taniec
Ciekawą propozycją dla dzieci są zajęcia taneczne, które odbywają się w
każdy czwartek o godz. 16.00. Dzieci
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mają możliwość nauki tańców współczesnych i towarzyskich, jak również
jazz, hip-hop. Założeniem tych zajęć
jest kształtowanie poczucia rytmu,
wrażliwości muzycznej i ruchowej, poznanie podstawowych technik tanecznych: tańca współczesnego, klasycznego, pantomimy. Równocześnie prowadząca zwraca uwagę na kształtowanie
precyzji ruchu, wyrabianie estetyki i
elegancji. Zajęcia umożliwiają pozbycie
kompleksów, oddziałują na rozwój psychofizyczny dziecka oraz na ogólną i
specjalistyczną sprawność ruchową.

Zajêcia muzyczno - jêzykowe
Od października poszerzono ofertę o
zajęcia muzyczno-językowe. Prowadzone są sprawdzoną i rekomendowaną metodą First Steps (nauka poprzez zabawę). Nowe słówka i zwroty wprowadzone są poprzez zabawy ruchowe, elementy zajęć rytmicznych, teatralnych, piosenki i konkursy. Dzięki łatwo wpadającym
w ucho piosenkom oraz rymowankom
dzieci dużo szybciej i skuteczniej przyswajają sobie liczne zwroty oraz słowa w
języku obcym. Dzieci w atmosferze zabawy i relaksu bardzo szybko zapamiętują przekazywane treści, a co najważniejsze w nauczaniu języka nie boją się
mówić i nazywać otaczające je przedmioty i zjawiska. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. od 17.00 do 18.00.

Balet
Bardzo dużą popularnością cieszy się
ognisko baletowe, które w tym roku prowadzi tancerka Teatru Wielkiego z Warszawy Pani Joanna Kucharek. Dzieci mają
doskonałe warunki, gdyż sala zajęciowa
posiada ścianę z luster i została wyposażona w profesjonalne poręcze baletowe
oraz doskonały instrument do akompaniowania. Zajęcia baletowe odbywają się
w poniedziałki i środy. Grupa I (młodsza)
o godz. 16.30, grupa II (starsza) o godz.
17.30.

Plastyka
Zajęcia plastyczne mają już swoją
ugruntowaną sławę i dużą grupę chętnych. Realizowane są w każdy piątek w
dwóch grupach wiekowych. Grupa I (klasy „0” oraz I-III szkół podstawowych) w
godz. 16.00 – 17.00, grupa II (klasy IV-VI
szkół podstawowych i I-III gimnazjum)
w godz. 17.00 – 18.30. Pod fachowym
okiem instruktora uczestnicy zapoznają
się z bogatym wachlarzem różnorodnych
technik plastycznych i środków artystycz-

PODSUMOWANIE

ULTURY DLA WSZYSTKICH
nego wyrazu. Pracownię plastyczną oraz
korytarze domu kultury zdobią ciągle
nowe, ciekawe prace uczestników. W ramach zajęć kilka razy w roku odbywają
się również konkursy plastyczne o różnorodnej tematyce.

Muzyka
Największą tradycję ma ognisko muzyczne. W Dębińskim Centrum Kultury funkcjonuje już od 20 lat i w tym
czasie wykształciło setki młodych muzyków. Wielu absolwentów ogniska
kontynuuje naukę w Szkołach Muzycznych, a kilku związało z muzyką
swoją przyszłość zawodową. W tym
roku można podjąć naukę gry na pianinie, gitarze, klarnecie i saksofonie. Zainteresowanie nauką gry na instrumentach jest bardzo duże. Zajęcia prowadzi kilku nauczycieli, a mimo to nie
wszyscy chętni znaleźli miejsce.
Od października rozpoczęła działalność
szkółka perkusyjna. Zajęcia odbywają się
w odpowiednio wyposażonej i wygłuszonej sali, a do dyspozycji uczniów jest profesjonalny zestaw perkusyjny. Z powodu
dużego zainteresowania nauką gry na
tym instrumencie limit miejsc na ten rok
został już wyczerpany.

Fotografia i film
W listopadzie ruszają zajęcia fotograficzno – filmowe, które poprowadzi instruktor fotografii, filmu i turystyki. Reżyser filmów szkoleniowych, naukowych
i dydaktycznych, kierownik koła fotograficznego i filmowego. Laureat licznych
konkursów fotograficznych i filmowych.
Swoją pasję fotografii i filmu pogłębił podczas pracy w redakcji wojskowej TVP
Warszawa. Zajęcia będą obejmowały bardzo szerokie spektrum wiedzy – od fotografii analogowej, poprzez cyfrową aż do
zaawansowanej obróbki komputerowej.

Zespo³y muzyczne
W domu kultury jest dobrze wyposażona sala prób dla zespołów muzycznych,
z której każdy może skorzystać. Za niewielką opłatą i po ustaleniu godzin prób
można ćwiczyć, mając do dyspozycji wygłuszone pomieszczenie oraz sprzęt nagłaśniający, zestaw perkusyjny, mikrofony i wzmacniacze gitarowe. Obecnie
ćwiczą tu dwa zespoły rockowe.
Z inicjatywy dębińskich muzyków rozpoczyna działalność zespół, który kompletuje skład i krystalizuje pomysł na styl
muzyczny. Pierwsze próby zwiastują
obiecującą formację, która być może już
w najbliższym sezonie pojawi się na sce-

nie. W skład grupy wchodzą zarówno doświadczeni muzycy jak i młodzi, ale już
utytułowani wychowankowie DCK. Zespół ma się składać z sekcji rytmicznej,
sekcji dętej oraz wokalistów.

Amatorski ruch artystyczny
Poza siedzibą DCK działają zespoły
folklorystyczne oraz orkiestra dęta. Najliczniejszy zespół folklorystyczny funkcjonuje w Łoniowej. Zajęcia odbywają się
tam dwa razy w tygodniu – we wtorki i
piątki. Łącznie w 5 grupach tańczy 120
osób, co świadczy o popularności zespołu
oraz jakości pracy choreografa i kierownika muzycznego. Grupy folklorystyczne działają także w Maszkienicach oraz
w Łysej Górze. Pod patronatem DCK jest
również Orkiestra Dęta z Łysej Góry.
Dzięki przekazaniu przez Zarząd Kółka
Rolniczego sali i pomoc w jej remoncie,
orkiestra ma bardzo dobre warunki do
pracy. Muzycy zostali wyposażeni w
nowe, markowe instrumenty muzyczne.
Środki na instrumenty pochodziły z wniosku zaakceptowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkursy i imprezy
plenerowe
Ofertę Dębińskiego Centrum Kultury
uzupełniają konkursy, przeglądy, festiwale i olimpiady o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym, których w ciągu roku odbywa się blisko 40. Największym zainteresowaniem cieszą się imprezy plenerowe, odbywające się od maja do
września. Już w styczniu na stronie internetowej www.dck.net.pl będzie można zapoznać się z kalendarzem imprez i
konkursów na 2011 rok.

Wakacje i ferie w DCK
Dom Kultury oferuje dzieciom możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych. W wakacje i ferie

można miło spędzić czas, uczestnicząc w
zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych oraz różnorodnych grach, zabawach i zajęciach edukacyjnych. Zajęcia
trwają od 9.00 do 16.00 a opiekę sprawują
doświadczeni nauczyciele. Wszyscy
uczestnicy otrzymują dwa razy dziennie
posiłek w postaci świeżych drożdżówek i
herbaty. Niezwykła różnorodność zajęć
rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych sprawia, że dzieci z radością codziennie rano przyjeżdżają do Jastwi. W czasie
poprzednich ferii zimowych w zajęciach
uczestniczyło ponad 40 dzieci a taki sposób spędzania wakacji wybrało prawie
120 dzieci z całej gminy Dębno.
(ap)
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Poznaliœmy stypendystów!
Dwudziestu uczniów z kilku szkó³
Gminy Dêbno korzystaæ bêdzie w tym
roku szkolnym z programu stypendialnego. Beneficjentów Funduszu
Stypendialnego ”Otwieramy horyzonty” wy³oni³a komisja stypendialna.

Pograj¹
w boule
W PSP w Biadolinach Szlacheckich dobiega końca realizacja programu „Gry i zabawy naszych rodziców i coś więcej”. Program ten opracowany został przez UKS
„Olimpia” działający przy tutejszej szkole
i koordynowany przez jego prezesaPawła
Sachę. Dotacja w wysokości 3000.00zł pozyskana dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Społecznej
„Horyzonty” działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pozwoliła na wykonanie pełnowymiarowego
boiska do boule (gra wywodząca się z Francji polegająca na rzucaniu stalowymi kulami tak, by zatrzymały się one jak najbliżej
małej kulki zwanej świnką), szachownicy
plenerowej oraz zakup kompletu figur szachowych. Głównym celem projektu była
aktywizacja społeczności lokalnej wokół
wyznaczonego i opracowanego działania
dla wspólnego dobra i dlatego w jego realizację zaangażowano dużą grupę pracowników szkoły, byłych i obecnych uczniów
oraz ich rodziców.

W jej skład weszło sześć osób: Urszula
Kozioł – wykładowca Państwowej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie – przewodnicząca
Komisji, Monika Mazur – darczyńca Funduszu „Otwieramy Horyzonty”, Lidia
Okrzesa – nauczycielka w Zespole Szkół w
Porąbce Uszewskiej, Barbara Szostak – podinspektor ds. funduszu unijnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi gminy
Dębno, Mirosław Biedroń – radio RDN-Małopolska i Marcin Kluska - Uniwersytet
Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych, uczestnik programu Citi
helps students. Students help locally”.
Wybory stypendystów podobnie jak w poprzednim roku, kiedy to program realizowano po raz pierwszy, dokonywano na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów,
wśród których były m.in, wyniki uzyskiwane w nauce oraz sytuacja materialna rodzi-

Europejskie metody

(s)

W Roskoszu koło Białej Podlaskiej
odbyło się XI Polsko-Niemieckie Seminarium Opiekunów Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Wśród nielicznych uczestników elitarnego szkolenia znalazł się także druh Piotr Gagatek z Dębna.
Przy wsparciu naczelnika OSP Dębno Antoniego Stężowskiego pozytywnie przeszedł rekrutację i jako jedyny uczestnik z
całej Małopolski wziął udział w seminarium. Szkolenie miało na celu zmotywowa-
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ny. Każde z kryteriów było osobno punktowane, a o zakwalifikowaniu kandydata do
udziału w programie stypendialnym decydowała suma uzyskanych punktów.
Ostateczna lista stypendystów, którzy
korzystać będą ze wsparcia finansowego
przez dziesięć kolejnych miesięcy bieżącego
roku szkolnego wygląda następująco:
1. Igor Kłusek ........................ 86,3333 pkt.
2. Bartłomiej Kłusek ..................... 82 pkt.
3. Edyta Pałucka ......................... 75,3 pkt.
4. Monika Gurgul ...................... 72,83 pkt.
5. Damian Jarek .................... 66,6666 pkt.
6. Jarosław Matura ..................... 66,3 pkt.
7. Katarzyna Mendelowska ...... 65,83 pkt.
8. Olga Gurgul ........................... 61,83 pkt.
9. Kinga Dziaduła .......................... 59 pkt.
10. Karolina Rudek ...................... 58,3 pkt.
11. Anna Myszka ........................... 58 pkt.
12. Albert Laska .......................... 54,3 pkt.
13. Anna Gurgul ............................ 54 pkt.
14. Patrycja Smoleń ..................... 52,6 pkt.
15. Paulina Hojnowska .............. 52,16 pkt.
16. Aleksandra Michałek ............... 48 pkt.
17. Natalia Widło ....................... 47,83 pkt.
18. Karolina Gala ......................... 46,5 pkt.
19. Adam Morys ............................. 43 pkt.
20. Sylwia Nowak ........................ 42,6 pkt.
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nie młodych ludzi do pracy w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, a także zachęcenie do działania jednostek na rzecz
lokalnej OSP oraz gminy. Polscy i niemieccy wykładowcy prezentowali sprawdzone
w obydwu krajach techniki pracy z młodzieżą. Obok części wykładowej były także
zajęcia praktyczne. Ich efektem miało być
zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie opiekunów MDP do pracy z młodzieżą oraz prezentacja technik i metodyki
szkolenia. Duża część seminarium poświęcona była sposobom zdobywania środków
na funkcjonowanie MDP.
Uczestnictwo w szkoleniu było okazją do
zdobycia nie tylko fachowej wiedzy, ale także ciekawych kontaktów z młodymi strażakami z Niemiec, które ochotnicy z Dębna chcą kontynuować, mając nadzieję na
realizację ciekawych międzynarodowych
projektów. Naczelnik OSP Antoni Stężowski liczy na dobre owoce szkolenia i rozwój
drużyn młodzieżowych pod okiem Piotra
Gagatka, który udział w seminarium traktuje jako dobrze wykorzystany czas. - Nabrałem nowych doświadczeń, poznałem ciekawych ludzi, których pasją, tak samo jak
moją, jest straż i praca z młodzieżą. Mam
nadzieję, że uda mi się jeszcze niejeden raz
uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach –
podkreśla.
(n)
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Nagrody dla nauczycieli
Osiem osób otrzyma³o w tym roku
nagrody Wójta Gminy Dêbno Grzegorza Bracha przyznawane w zwi¹zku
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Wœród nagrodzonych znalaz³o
siê trzech dyrektorów szkó³ i piêciu
nauczycieli.
Wyróżnionych w tym roku pedagogów
Wójt Grzegorz Brach zaprosił do Urzędu
Gminy Dębno. W sali konferencyjnej odbyła się skromna ceremonia, podczas której wójt wręczył zaproszonym gościom
nagrody. – Proszę ich nie traktować jako
zapłatę za swoją prace, ale jako symboliczne uhonorowanie Państwa wysiłku –
podkreślał. W tym roku nagroda wójta
wyniosła 1900 zł brutto. Otrzymali ją nauczyciele typowani przez dyrektorów oraz

nauczyciele wskazani także przez wójta,
do którego należą także decyzje w sprawie nagród dla dyrektorów szkół.
Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli
się: Małgorzata Wiśniowska – Robak (dyrektor Zespołu Szkół w Sufczynie), Barbara Kawa (dyrektor przedszkola w Łoniowej), Artur Potępa (dyrektor Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze),
Teresa Gołąb (nauczyciel, SP w Jaworsku),
Bożena Kubala (nauczyciel, ZS w Woli
Dębińskiej), Jacek Sacha (nauczyciel, ZS
w Sufczynie), Małgorzata Dudek (nauczyciel, ZS Porąbka Uszewska), Dorota Pomykacz (nauczyciel, ZSP w Dębnie).
(g)

Otrzymali
pomoc
z ministerstwa

Odblaskowy ranking
Szko³a Podstawowa w £oniowej
okaza³a siê najlepsz¹ w Gminie
Dêbno w konkursie „Odblaskowa
szko³a” organizowanego przez
policjê. Na 330 zespo³ów z ca³ego
województwa zajê³a 56 miejsce.
Konkurs rozstrzygnięto na podstawie sprawozdań nadesłanych przez szkoły, w których
relacjonowały one realizację konkursowych
zadań. Jury konkursu, składające się z przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolskiego
Kuratorium Oświaty, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie tych dokumentów ustaliło ostateczny ranking uczestników. Na naj-

lepsze miejsce w gminie szkoła w Łoniowej
zapracowała solidnie. Wyposażono w kamizelki odblaskowe wszystkich uczniów, szkoła
wzięła udział w akcji „Przedłużamy wakacje”, zorganizowano konkurs wiedzy „Bezpiecznie poruszamy się po drogach”, konkurs
plastyczny „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, przeprowadzono szkolny konkurs
na temat bezpieczeństwa, zorganizowano spotkanie z policjantem, rozpoczęto przygotowania do uzyskania karty rowerowej przez
uczniów klas czwartej i piątej, przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze, przeszkolono wszystkich uczniów z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, zorganizowano wycieczkę do PSP w
Brzesku i przeprowadzono symulację wzywania pierwszej pomocy poprzez powiadamianie
służb ratowniczych.

Siedemnaœcie tysiêcy z³otych w
formie zasi³ku powodziowego
przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trafi³o do
rodzin mieszkaj¹cych w gminie
Dêbno. Dla niektórych spoœród
obdarowanych by³o to spore
zaskoczenie. – Bardzo mi³a niespodzianka, ale nie bardzo wiem za co
te pieni¹dze? – komentowa³ jeden
z mieszkañców Sufczyna.
Zasiłki powodziowe wymyśliło Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmując zasadę, że otrzyma je każde uczące
się w szkole dziecko z rodziny, która skorzystała z pomocy dla powodzian w wysokości do 6 tys. zł. Bez względu na wielkość strat poniesionych wskutek powodzi na jedno dziecko w poszkodowanej
rodzinie przyznawano po tysiąc złotych.
Pieniądze mają być przeznaczone na zakup podręczników i pomocy szkolnych,
ale korzystający z pomocy nie muszą
przedstawiać żadnych faktur dokumentujących wydatki.
W gminie Dębno z pomocy w tej formie
skorzystało 12 rodzin, które uzyskały
wsparcie dla 17 dzieci.

(s)
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Konkurs
z widokówk¹
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Łoniowej i Dębińskie Centrum Kultury już po raz dwunasty zorganizowały
Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki „Widokówka z pozdrowieniami z
mojej miejscowości”. Jego efekty podsumowano 29 października w szkole
w Łoniowej
Uczestniczący w konkursie uczniowie
zaprezentowali w swych pracach nie tylko
znane miejsca i obiekty architektoniczne,
ale i wydarzenia kulturalne oraz warte spopularyzowania walory przyrodnicze własnego regionu. Mali artyści mieli możliwość wyboru techniki plastycznej oraz formy pozdrowień dołączonych do widokówki. Dla organizatorów najważniejsza była, poza sposobem ujęcia i przedstawienia tematu, samodzielność wykonania prac. Konkursowe widokówki można obejrzeć na wystawie w bibliotece szkolnej w Łoniowej.

Trzy uroczystoœci w jednym
18 października w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Łoniowej po raz czwarty świętowano
Dzień Patrona. Jak co roku w uroczystości uczestniczyli rodzice oraz zaproszeni goście.
Dzień Patrona rozpoczęła msza św., po
której odbyła się akademia przygotowana
przez uczniów. Uroczystość była okazją do
połączenia trzech ważnych wydarzeń: uhonorowania patrona Jana Pawła II, przyjęcia
pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły
oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Laureaci klasy I-III
Miejsce I Aleksandra Smoleñ ze SP
w Jaworsku,
Miejsce II Natalia Pabijan ze SP
w £oniowej
Miejsce III Weronika Burnóg i Sylwia
Dudek ze SP w £oniowej.
Wyró¿nienia: Gabriela Cyga, Micha³ Cyga,
Izabela Rojek, Kamil Œwigut (klasa I SP
w Sufczynie)
Laureaci klasy IV-VI
Miejsce II Julia Gagatek ze SP w NiedŸwiedzy i Filip Jarek ze SP w woli Dêbiñskiej
Miejsce III Angelika Kubera ze SP w Woli
Dêbiñskiej oraz Laura Tomczyk ze SP w
Maszkienicach.
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Zgodnie z tradycją „pierwszacy”, po uroczystym ślubowaniu, zostali pasowani na
uczniów. Stuprocentowym uczniom pamiątkowe dyplomy oraz plakietki wręczyła dyrektor szkoły Marta Migdał-Duź. Potem
przedstawiciele samorządu uczniowskiego
w imieniu wszystkich uczniów, podziękowali
nauczycielom za ich pracę. W części artystycznej, wszyscy przypomnieli sobie przesłanie Jana Pawła II, który także jest dla
nas nauczycielem, a wskazywał na to, co
dobre, obdarzał zaufaniem i przyjaźnią,
wskazywał właściwe drogi.
(m)

Bezpiecznie w gospodarstwie
„Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w
gospodarstwie rolnym” brzmiał tytuł konkursu plastycznego, do którego zostali zaproszeni uczniowie kl. IV Zespołu Szkół im.
ks. prałata płk. T. Dłubacza w Sufczynie
przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie placówka terenowa w Brzesku. Do konkursu z terenu gminy Dębno została zaproszona tylko jedna szkoła. Uczniowie otrzymali bezpłatne książki informujące, jak uniknąć wie-
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lu niebezpieczeństw, które zagrażają zdrowiu i życiu przy rozmaitych pracach w gospodarstwie rolnym. Dzieci z kolei wykonały prace plastyczne na zadany temat, a 3
listopada przedstawiciele KRUS Mariusz
Rogóż i Maciej Dzień dokonali podsumowania konkursu i wręczyli wszystkim uczestnikom nagrody. Na szczególne wyróżnienie
zasłużyli: Marcin Gala, Gabriela Racibor,
Anna Rega, Anita Rajczyk.
(s)

REKREACJA

II £ysogórski Piknik Rekreacyjny

Akrobacje i niezwyk³e samochody
Sporo atrakcji przygotowali
dla publicznoœci organizatorzy II £ysogórskiego Pikniku
Rekreacyjnego odbywaj¹cego
siê w ramach projektu „Rok
aktywnej £ysej Góry” dotowanego przez Starostwo
Powiatowe w Brzesku. Mieszkañcy wysi³ki docenili, t³umnie odwiedzaj¹c w niedzielê
3 paŸdziernika tereny LKS
„K³os” £ysa Góra.
Nie bez znaczenia dla wysokiej frekwencji była także pogoda. Działacze
klubu jeszcze na kilka dni przed planowanym piknikiem byli mocno zaniepokojeni, bo ciężkie chmury pokrywające
niebo niczego dobrego nie zwiastowały.
Szczęśliwie w dzień imprezy można się
było cieszyć słońcem, które przyciągnęło na stadion dziesiątki mieszkańców.
Na nudę nie narzekali.
Imprezę plenerową zainaugurował
mecz piłki nożnej pomiędzy trampkarzami Kłosa Łysa Góra i Gromu Sufczyn, wygrany przez gospodarzy 5-3.
Gromkie brawa za swój występ akrobatyczny zebrał 19 –letni Marcin Gurgul,
uczeń IV klasy miejscowego technikum
hotelarskiego. Kolejne punkty programu to konkursy z nagrodami: dla pań
trudny slalom zręcznościowy, dla panów
podnoszenie ciężarka, które okazało się
strzałem w dziesiątkę, jako że chętnych

do zaprezentowania swej siły nie
brakowało. Były też inne konkurencje: np. rzut oponą, przeciąganie samochodu na czas.
Kiedy na „arenę” piknikową wkroczyły sportowe samochody Tuning
Team Tarnów i Strefy Południe dało
się wyczuć ekscytującą atmosferę.
Tymczasem zgromadzona publiczność miała jeszcze przed sobą pozorowany wypadek samochodowy i popisową akcję strażaków z PSP Brzesko, która obejmowała gaszenie i cięcie samochodu oraz reanimację kierowcy. Niemałych wrażeń dostarczyli
również członkowie Tarnowskiej
Sekcji Motocrossowej, którzy… murawy nie szczędzili, choć na boisko
wjechali w asyście dostojnej syrenki,
która wzbudzała nie mniejsze zainteresowanie niż tuningowane wg najnowszej mody hondy i mercedesy. Całości towarzyszyła oprawa muzyczna, organizatorzy zapewnili także
obficie zaopatrzony punkt gastronomiczny.
- Po raz drugi piknik rodzinny był
organizowany stosunkowo późno.
Niemały wpływ miała na to tegoroczna powódź. Mimo to kolejny raz pogoda dopisała, atmosfera była bardzo
dobra, publiczność była zdyscyplinowana, dzięki czemu było bezpiecznie.
- mówią zgodnie prezes klubu Wacław Batko oraz Piotr Matura i Jakub Bujak, zawodnicy Kłosa, którzy
podczas tej imprezy plenerowej wcielili się w role spikerów.
(k)

FOTOGRAFIA TO JEJ HOBBY
Kornelia Bednarek jest uczennicą kl. II gimnazjum w Zespole Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Sufczynie. Jej największą pasją jest fotografia. Fotografuje naturę o każdej porze roku. I jak mówi: …”zawsze fascynowało mnie uwiecznienie, czegoś co „żyje” tylko przez chwilę. Moja przygoda z fotografią trwa dzięki mojej rodzinie, znajomym i nauczycielom,
którzy mnie nie zniechęcają, wręcz mobilizują do dalszej pracy.
Wiem, że moje prace zawsze oceniają szczerze. Za to właśnie
jestem im wdzięczna. Często mi doradzają, pomagają, podpowiadają…
W chwili obecnej w szkolnej bibliotece Kornelia prezentuje na
wystawie swoje ostatnio wykonane zdjęcia krajobrazów. Wcześniej zaprezentowała swoje prace podczas podsumowania konkursu „Moja wieś jest piękna i czysta”. Wtedy były to kwiaty.
Kornelia jest przekonana, że gdyby nie fotografia, to na pewno miałaby inne hobby, ale żadne nie sprawiałoby jej takiej
radości. Sama jeszcze nie wie czy z fotografią będzie wiązała
swoją przyszłość.
(s)
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Kibicowali „Wiœle”
W ramach realizacji projektu z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z dotacji Gminy Dębno przez
MKS „Arabeska” o nazwie „Jestem aktywny”, 23 października zorganizowano wycieczkę dla uczniów Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Mieli oni możliwość oglądania i dopingowania na żywo drużyny Wisły Kraków podczas meczu Ekstraklasy. Przed meczem
organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, wszyscy kibice mogli
pomalować twarz w barwy klubowe, na murawie można było
uczestniczyć w treningu piłki nożnej prowadzonym przez trenerów
LKS Zieleńczanka Zielonki. Odbyły się również pokazy gimnastyczno-artystyczny grupy tanecznej Atelier natomiast w przerwie odbył się występ cheerleaderek. Na boisku nie brakowało
emocji, mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Wisły 5:2.
Młodzież z Zespołu Szkół w
Porąbce Uszewskiej już po raz
czwarty miała możliwość uczestniczyć w takim wydarzeniu. - Wbrew powszechnej opinii i wielu zastrzeżeń do kultury kibicowania w kraju na stadionach jest
coraz bezpieczniej dlatego wyjazd na mecz
piłki nożnej może być ciekawą alternatywą
spędzenia wolnego czasu – podkreśla Mikołaj Gurgul, opiekun grupy.
Mikołaj Gurgul, Fot. Mikołaj Gurgul

PI£KARSKIE
IGRZYSKA

Tenis w Sufczynie
W hali sportowej Zespołu Szkół w Sufczynie odbyły się zawody z cyklu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt w grze indywidualnej i drużynowej. W
turnieju indywidualnym udział wzięło 16 zawodniczek ze szkół: SP Sufczyn, SP Jaworsko, SP Łysa Góra, SP Biadoliny Szlacheckie, SP Porąbka Uszewska. Rywalizację indywidualną wygrała Natalia Widło, a drużynowo najlepsza okazała się SP w Jaworsku.
Zespołami opiekowali się: SP Jaworsko- Marta Wolnik, SP Biadoliny Szlacheckie – Paweł
Sacha, SP Łysa Góra – Aleksander Gurgul,
SP Sufczyn - Marek Przeklasa, SP Porąbka
Uszewska – Mikołaj Gurgul.

Klasyfikacja INDYWIDUALNA:
1. Wid³o Natalia, SP Biadoliny Szlacheckie
2. Lubowiecka Weronika, SP Por¹bka Usz.
3. Franczyk Angelika, SP Jaworsko
4. Gadzia³a Julia, SP Biadoliny Szlacheckie
5. Dawid Joanna, SP Biadoliny Szlacheckie
W hali sportowej Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej odbyły się zawody piłkarskie z cyklu Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W turnieju rozegranym o Puchar Wójta
Gminy Dębno – Grzegorza Bracha udział
wzięły reprezentacje ośmiu szkół: PSP
Porąbka Uszewska, PSP Wola Dębińska,
PSP Łysa Góra, PSP Sufczyn, PSP Jaworsko, PSP Dębno, PSP Maszkienice, PSP
Biadoliny Szlacheckie. Drużyny zostały
podzielone na dwie grupy w których mecze
rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Najlepiej z trudami turnieju poradziła sobie reprezentacja szkoły z Woli
Dębińskiej, która występowała w składzie:
Bartosz Sebastian, Bączek Dawid, Hebda
Artur, Burnóg Maciej, Urbaszewski Adrian,
Duda Dawid, Sadłoń Marcin, Kozłowski
Krystian, Jarek Filip, Rabiasz Michał. Zespół prowadził Rafał Michalec.
(mg)
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6. Ogar Agata, SP Biadoliny Szlacheckie
7. Nadolnik Kamila, SP Por¹bka Usz.
8. Stypka Magdalena, SP Sufczyn
9. Brachucy Weronika, SP Por¹bka Usz.
10. Cieœla Karolina, SP £ysa Góra
11. Kuboñ Alicja, SP Jaworsko
12. Ochwat Joanna, SP Jaworsko
13. Smoleñ Natalia, SP Jaworsko
14. Sutor Anna, SP Por¹bka Usz.
15. Mytnik Paulina, SP £ysa Góra
16. Batko Weronika, SP Sufczyn
Klasyfikacja GRUPOWA:
1. SP Jaworsko I
2. SP Biadoliny Szlacheckie I
3. SP Por¹bka Uszewska I
4. SP £ysa Góra
5. SP Jaworsko II
6. SP Sufczyn
7. SP Biadoliny Szlacheckie II
8. SP Por¹bka Uszewska II
Pó³fina³y :
Por¹bka Usz. – Biadoliny Sz. ......... 0 : 1
Wola Dêbiñska – Sufczyn .............. 3 : 0
Mecz o III miejsce
Por¹bka Uszewska - Sufczyn .......... 2 : 1
Fina³:
Biadoliny Sz. - Wola Dêbiñska .. 2:5 (2:2)
Klasyfikacja koñcowa:
1. PSP Wola Dêbiñska
2. PSP Biadoliny Szlacheckie
3. PSP Por¹bka Uszewska
4. PSP Sufczyn
5-6. PSP £ysa Góra
PSP Jaworsko
7-8. PSP Dêbno
PSP Maszkienice

KULTURA

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

STA£Y FRAGMENT GRY
V liga

Orze³ Dêbno
Pierwszy mecz omawianego okresu wydawał się stwarzać nadzieje na lepsze czasy
dla zespołu z Dębna, który po pięciu kolejkach miał w dorobku zaledwie jeden punkt.
W spotkaniu rozgrywanym na własnym boisku Orzeł pokonał bowiem Skalnika Kamionka Wielka. Początek meczu nie wskazywał jednak na to, że podopieczni trenera
Marka Przeklasy przerwą złą serię. W 31
min sędzia podyktował bowiem „jedenastkę” dla drużyny gości i Skalnik objął prowadzenie. Na szczęście jeszcze przed przerwą
do remisu doprowadził Paweł Bernady, zaś
bramka strzelona przez tego samego zawodnika w 87 min z rzutu karnego, zapewniła
ekipie z Dębna pierwsze w sezonie zwycięstwo. Niestety, okazało się, że był to zarazem ostatni do tej pory sukces Orła, którego dorobek w ośmiu kolejnych meczach ograniczył się do skromnych dwóch punktów.
Pierwszy z nich zdobyli dębnianie już tydzień później, kiedy po bramce strzelonej w
89 min przez Przemysława Łazarza zremisowali na wyjeździe 1-1 z piątoligowym beniaminkiem, Piastem Czchów. W ostatnią
niedzielę września, nasz zespół zmierzył się
z kolejnym lokalnym rywalem, spadkowiczem z czwartej ligi, Olimpią Wojnicz. Do
przerwy, w tym rozgrywanym w Wojniczu
spotkaniu, gospodarze – trenowani zresztą
przez byłego szkoleniowca Orła, Mariusza
Lasotę - wygrywali 2-0. Gol strzelony w 49
min przez Przemysława Łazarza dał jeszcze gościom nadzieję na korzystny rezultat.
Niestety, dębnianie nie tylko nie byli w sta-

nie zdobyć wyrównującej bramki, lecz jeszcze w ostatniej minucie stracili kolejnego
gola i przegrali 1-3. W dziewiątej kolejce,
ekipa z Dębna grała u siebie z zamykającym
tabelę beniaminkiem, Iskrą Tarnów. Wydawało się, że nie ma lepszej okazji do odniesienia drugiego w sezonie zwycięstwa. Boiskowa rzeczywistość okazała się jednak
całkiem inna. Po bezbramkowej pierwszej
połowie, w drugiej to goście strzelili dwie
bramki (58 min oraz 71 min), zaś ekipa z
Dębna musiała gonić wynik. Ostatecznie
udało się jej to tylko częściowo. W 77 min
kontaktowego gola strzelił Krzysztof Pałka, w ostatniej minucie ten sam zawodnik
zdobył natomiast bramkę na wagę remisu.
Kolejny mecz był dla ekipy z Dębna zupełnie nieudany. Nie strzeliła ona w Tymbarku
żadnej bramki, straciła ich natomiast aż cztery. Pewnym usprawiedliwieniem dla postawy naszego zespołu może być fakt, że trener Przeklasa miał w tym meczu do dyspozycji tylko jedenastu zawodników. Punktów
nie udało się piłkarzom Orła zdobyć rów-

Wszystko wskazuje na to, ¿e na
wiosnê Or³a nie poprowadzi trener Marek Przeklasa. Ju¿ w
trakcie rozgrywek z³o¿y³ on bowiem rezygnacjê, a zespó³ z
Dêbna poprowadzi³ do koñca
jesiennej r undy jedynie na
proœbê zarz¹du klubu.
nież tydzień później, kiedy na własnym boisku zmierzyli się z Polanem Żabno. Już do
przerwy goście dwukrotnie pokonali stojącego w bramce gospodarzy Pawła Urbańskiego. Po zmianie stron miejscowi odpowiedzieli natomiast jedynie celnym strzałem
Adriana Gurgula (71 min) i zeszli z boiska
pokonani 2-1. Przed kolejnym meczem, szkoleniowiec Orła znów miał problemy kadrowe. I nie były to bynajmniej kłopoty bogactwa, z jakimi borykał się trener przeciwnika. W odbywającym się na boisku w Niecieczy spotkaniu z Termaliką Bruk-Bet II Nieciecza, prowadzący zespół gospodarzy Paweł
Piotrowicz miał bowiem do dyspozycji cały
szereg graczy z kadry drużyny pierwszoligowej, podczas gdy w Orle z konieczności w
polu zagrać musiał rezerwowy bramkarz,
Paweł Hebda. W tej sytuacji można chyba
się domyślić, że ekipa z Dębna tylko w początkowych minutach była w stanie dotrzymać kroku rywalom. Pierwszą bramkę dębnianie stracili w 22 min z mocno problematycznego rzutu karnego, kolejne dwa gole
strzelone przez rywala w bardzo krótkim

odstępie czasu (36 min i 37 min), spowodowały zaś, że losy spotkania były już praktycznie rozstrzygnięte. W drugiej połowie,
gospodarze „dorzucili” jeszcze jedną bramkę i Orzeł przegrał 0-4. W ostatnim październikowym meczu dębnianie zmierzyli się
na własnym boisku z Barciczanką Barcice.
Kibice Orła liczyli przed tym spotkaniem na
przerwanie złej passy. Po pierwsze, ich ulubieńcy wreszcie zagrali w miarę mocnym
składzie, po drugie, Barciczanka przed tym
meczem „poszczycić się” mogła serią pięciu
kolejnych spotkań bez wygranej. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Na przerwę oba zespoły zeszły przy prowadzeniu 1-0 ekipy z
Barcic, zaś pięć minut po przerwie goście
strzelili drugą bramkę. Orzeł odpowiedział
wprawdzie w 67 min celnym strzałem Pawła Bernadego, lecz na nic więcej nie pozwolił
tego dnia gospodarzom sędzia, który m.in.
w końcówce meczu pokazał drugie żółte
kartki Łukaszowi Zapartowi oraz Mateuszowi Gurgulowi. W czternastej kolejce,
Orzeł znów zagrał u siebie, tym razem z
Nową Jastrząbką. Spotkanie to było jednostronnym widowiskiem, w którym „chłopcami do bicia” byli niestety piłkarze z Dębna.
Początkowe minuty nie wskazywały na tak
wysoką porażkę gospodarzy. Stracili oni jednak bramki w 44 min i w doliczonym czasie
pierwszej połowy i do przerwy przegrywali 02. W pierwszych dwudziestu minutach drugiej części meczu Nowa Jastrząbka powiększyła swój dorobek o kolejne dwa trafienia,
wygrywając 4-0. Na kolejkę przed zakończeniem rundy jesiennej, ekipa z Dębna zajmuje
w tabeli ostatnie szesnaste miejsce.
Ocena: 2
cięg dalszy na stronie 24
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dokończenie ze strony 23

Klasa „A”

Sokó³ Maszkienice
Cztery dni po zwycięstwie odniesionym w
zaległym spotkaniu ze Spółdzielcą Grabno,
piłkarze z Maszkienic znów wybiegli na własne boisko, tym razem by zmierzyć się z
kolejnym beniaminkiem, Temidą Złota. Gospodarze objęli prowadzenie w 18 min po trafieniu Krzysztofa Hajdo, na dwie minuty
przed przerwą przewagę Sokoła zwiększył
natomiast Patryk Tomczyk. W drugiej połowie maszkieniczanie nie podwyższyli już
wyniku, sami stracili natomiast bramkę i
zwyciężyli 2-1. W trzeci weekend września
ekipa grającego trenera Tomasza Rogóża
zmierzyła się przed swoimi kibicami z lokalnym rywalem, Kłosem Łysa Góra. Własne
boisko znów okazało się atutem wystarczającym do zdobycia trzech punktów. Jedyna
do przerwy bramka padła w 42 min po strzale Patryka Tomczyka. Tuż po wznowieniu
gry w drugiej połowie na 2-0 podwyższył
Mateusz Kubala. Grający w osłabieniu goście zdołali doprowadzić do remisu, lecz drugi tego dnia gol zdobyty w 89 min przez Patryka Tomczyka, spowodował, że komplet
punktów pozostał w Maszkienicach. Tydzień później zwycięska seria Sokoła przerwana została w Uszwi. Pierwsza połowa
absolutnie nie wskazywała na wysoką porażkę zespołu z Maszkienic, który po trafieniu z 31 min najlepszego swojego snajpera, Patryka Tomczyka, prowadził 1-0. W
drugiej części spotkania bramki strzelali jednak już tylko gospodarze. Do remisu Uszew
doprowadziła już w 55 min, zaś katem Sokoła okazał się były piłkarz tego zespołu,
Krystian Stec, który między 57 a 69 min aż
czterokrotnie zmusił do kapitulacji doświadczonego Andrzeja Kozuba. W ostatniej minucie gospodarze przypieczętowali zwycięstwo zdobyciem kolejnego gola i ostatecznie
zwyciężyli aż 6-1. Bez punktów zakończyli
maszkieniczanie również pierwszy październikowy mecz, w którym mimo gry na własnym boisku uznać musieli wyższość innej
drużyny z czołówki, Victorii Bielcza. Pojedynek ten zakończył się wynikiem 1-0 dla
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gości, którzy jedynego gola zdobyli po dwóch
kwadransach gry. Zdecydowanie bardziej
udane dla naszego zespołu były kolejne cztery październikowe spotkania o punkty. W
pierwszym z nich Sokół zagrał na wyjeździe
z Pogórzem Gwoździec. Bohaterem pierwszej połowy był Mateusz Kural; po bramkach strzelonych przez niego w 25 i 35 min,
maszkieniczanie wygrywali 2-0. Trzy minuty po przerwie na 3-0 podwyższył Patryk

Dla zespo³u z Maszkienic
pier wsza runda skoñczy³a siê
zdecydowanie za wczeœnie. W
piêciu ostatnich meczach omawianego okresu zdoby³ oni 13
„oczek”, jedyne punkty trac¹c
w remisowym meczu z Olimpi¹
Bucze. Dla porównania w
pierwszych piêciu spotkaniach
tego sezonu maszkieniczanie
zdobyli 6 pkt.
Tomczyk, zaś w odpowiedzi na gola zdobytego przez Pogórze na kwadrans przed końcowym gwizdkiem, wynik na 4-1 dla gości
ustalił w 83 min Andrzej Węgrzyn. Tydzień
później zanosiło się na kolejne trzy punkty
dla Sokoła, który po trafieniach Patryka
Tomczyka w 36 min oraz Słupskiego w 62
min, prowadził 2-0. W końcowych dwudziestu minutach dwukrotnie między słupki trafiali jednak goście i mecz zakończył się remisem 2-2. Następne dwa pojedynki przyniosły już maszkieniczanom komplet punktów. W wyjazdowym spotkaniu z Ivą Iwkowa ponownie dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się Mateusz Kural. W 20 min otworzył on wynik, zaś w 90 min ustalił rezultat
na 4-2 dla Sokoła. Bramkę na 2-0 strzelił w
31 min Andrzej Węgrzyn, zaś po dwóch golach zdobytych przez gospodarzy w samej
końcówce pierwszej połowy, bramkę dającej
naszej drużynie prowadzenie 3-2 strzelił po
dziesięciu minutach gry w drugiej połowie
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Krzysztof Hajdo. O wiele łatwiej przyszło
„sokołom” zwycięstwo w ostatnią sobotę
października, kiedy to grając na własnym
boisku zwyciężyli 3-1 grającą cały mecz w
dziesięciu Andaluzję Rudy Rysie. Do przerwy jedyna bramka padła w 11 min po strzale Krzysztofa Hajdo, w drugiej połowie gole
w 62 i 70 min dorzucił Marcin Słupski, zaś
gol strzelony w 71 min przez gości nie był w
stanie odmienić losów meczu. Tenże Marcin Słupski zadecydował o tym, że w
pierwszą niedzielę listopada, maszkieniczanie pokonali na wyjeździe 1-0 Strażaka Mokrzyska. Ciekawostką tego meczu był fakt,
że czerwonymi kartkami ukarani zostali w
nim obaj podstawowi bramkarze. Faul golkipera Strażaka na Patryku Tomczyku zakończył się rzutem karnym, pewnie wykonanym w 77 min przez Marcina Słupskiego.
Już po zakończeniu rundy Sokół rozegrać
miał jeszcze zaległy pojedynek z Victorią
Porąbka Uszewska, przed którym zajmował szóste miejsce.
Ocena: 5

K³os £ysa Góra
W pierwszym meczu omawianego okresu, ekipa z Łysej Góry zaprezentowała fantastyczną wręcz skuteczność strzelecką. W
rozgrywanym na własnym boisku spotkaniu z Dunajcem Mikołajowice zdobyła bowiem 11 bramek. Gospodarze objęli prowadzenie w 8 min po rzucie karnym Bogumiła
Szafrańskiego, na następne trafienia czekać trzeba było do jednak końca pierwszej
połowy. W 42 min Marcin Siudut podwyższył na 2-0, a gole zdobyte w odstępie kilkudziesięciu sekund przez Macieja Urbaszewskiego i Bogumiła Szafrańskiego, spowodowały, że do przerwy Kłos wygrywał 4-0. Tuż
po przerwie bramkę zdobyli goście, lecz w 57
min między słupki trafił Przemysław Kural. Między 64 a 80 min podopieczni trenera
Mariusza Sachy zdobyli jeszcze sześć goli.
Festiwal strzelecki zainaugurował Mateusz
Tyrkiel, zaś zakończył Bogumił Szafrański.
Ten ostatni wcześniej jeszcze dwukrotnie
pokonał bramkarza Dunajca (w sumie zdobył pięć goli), kolejną bramkę strzelił także
Mateusz Tyrkiel, zaś ósme trafienie padło
po niefortunnej interwencji zawodnika z
Mikołajowic. Tydzień później łysogórzanie
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w derbowym pojedynku zagrali na wyjeździe z Sokołem Maszkienice. Po bramce zdobytej przez gospodarzy w końcówce pierwszej połowy, do przerwy Kłos przegrywał 01. Tuż po wznowieniu gry po przerwie było
już 2-0 dla Sokoła. Po godzinie gry drugą
żółtą kartką ukarany został Marcin Siudut
i wydawało się, że jest już po meczu. Trafienia Mateusza Gawła (68 min) oraz Bogumiła Szafrańskiego (79 min), pozwoliły ekipie
z Łysej Góry na doprowadzenie do remisu.
Kłos wyjechał jednak z Maszkienic bez punktów, gdyż w 89 min gospodarze zdobyli trzeciego gola. W ostatni weekend września piłkarze z Łysej Góry sprawili swoim kibicom
bardzo przykrą niespodziankę, przegrywając na własnym boisku 1-4 z Temidą Złota.

¯adnej z dru¿yn brzeskiej klasy „A” nie uda³o siê strzeliæ w
jednym spotkaniu tylu bramek
(11), co ekipie z £ysej Góry w
pojedynku siódmej kolejki z
Dunajcem Miko³ajowice. Pi³karze K³osa i Dunajca byli przy
tym wspó³rekordzistami je¿eli
chodzi o iloœæ goli w jednym
meczu (12). Co ciekawe, tyle
samo bramek pad³o w innym
meczu tej kolejki, Uszew Sokó³ Borzêcin Górny, zakoñczonym wynikiem 3-9.
Już do przerwy przyjezdni prowadzili 2-0, w
63 min strzelili zaś trzecią bramkę. Pięć minut później gola zdobył co prawda Bogumił
Szafrański, lecz goście na kwadrans przed
końcowym gwizdkiem strzelili czwartego
gola. Ekipie z Łysej Góry znów nie było dane
dokończyć tego meczu w pełnym składzie,
w 37 min po drugiej żółtej kartce boisko opuścić musiał Bogdan Szot. Punktów nie przyniósł naszej drużynie również wyjazdowy
pojedynek z Victorią Bielcza. W 38 min go-

spodarze prowadzili w nim już 3-0. Jeszcze
przed przerwą (43 min) gola z rzutu karnego strzelił Bogumił Szafrański, zaś w 49 min
kontaktową bramkę zdobył Rafał Stolarz.
W 83 min wydawało się, że Kłos przerwie
serię porażek, gdyż do remisu doprowadził
Bogumił Szafrański. Ostatnie słowo znów
należało jednak do rywali i dzięki trafieniu z
86 min, Victoria wygrała 4-3. Zgodnie z niepisaną tradycją, ekipa z Łysej Góry kończyła spotkanie w dziesiątkę; w 66 min drugą w
krótkim odstępie czasu czerwoną kartkę
zobaczył Marcin Siudut. Trzy następne spotkania łysogórzanie kończyli już zwycięsko.
Serię tę zapoczątkowała wygrana na własnym boisku 2-1 z Pogórzem Gwoździec.
Jedyną w pierwszej połowie bramkę strzelił
w 29 min Rafał Stolarz, sześć minut po przerwie wynik podwyższył zaś Bogumił Szafrański. Zespół z Gwoźdźca odpowiedział co
prawda golem zdobytym w 76 min, lecz wynik nie uległ już zmianie. Wręcz fatalnie dla
Kłosa rozpoczął się wyjazdowy pojedynek z
Olimpią Bucze, rozgrywany w czwartą niedzielę października. W 2 min po wrzutce w
pole karne, Piotr Matura interweniował tak
niefortunnie, że zaskoczył Wacława Batko.
Dokładnie pół godziny później obrońca gospodarzy sfaulował wychodzącego na czystą
pozycję Bogumiła Szafrańskiego. Dla zawodnika Olimpii skończyło się to czerwoną
kartką, a sam poszkodowany doprowadził z
rzutu wolnego do wyrównania. Na dwie mi-

nuty przed przerwą, gości na prowadzenie
wyprowadził Mateusz Tyrkiel, zaś w 64 min
Bogumił Szafrański po raz kolejny precyzyjnie uderzył z rzutu wolnego. Ostatecznie Kłos wygrał 3-2. Tydzień później nasza
drużyna zagrała u siebie z Ivą Iwkowa. Po
22 minutach i trzech trafieniach Bogumiła
Szafrańskiego Kłos prowadził już 3-0. W
drugiej połowie atakowała Iva, lecz goście
jedyną bramkę zdobyli w 57 min z rzutu
karnego. Siedem minut później wynik na 41 ustalił zaś Mateusz Gaweł. W ostatniej
kolejce rundy jesiennej, łysogórzanie zmierzyli się na wyjeździe z Andaluzją Rudy Rysie. Pojedynek ten rozpoczął się po myśli
gospodarzy, którzy w 12 min objęli prowadzenie. Nie cieszyli się nim jednak zbyt długo, gdyż w 29 min do remisu doprowadził
Bogumił Szafrański. Więcej bramek już w
tym meczu nie padło i zakończył się on remisem 1-1. Aktualnie Kłos zajmuje siódme
miejsce, lecz jeszcze w tym roku rozegrać
miał zaległy mecz z Uszwią.
Ocena: 4

Victoria Por¹bka
Uszewska
Ekipa z Porąbki Uszewskiej z pewnością
nie zaliczy tej rundy do udanych. W drugą
niedzielę września Victoria zagrała na wyjeździe z Ivą Iwkowa. Zgodnie z oczekiwaniami piłkarze naszego klubu nie sprostali
znacznie wyżej notowanemu rywalowi, przegrywając 1-2. Po bezbramkowej pierwszej
połowie, w 55 min przyjezdni objęli co prawda prowadzenie po strzale Pawła Fejkiela,
lecz bramki strzelone przez gospodarzy w
76 i 87 min przechyliły szalę zwycięstwa na
korzyść zespołu z Iwkowej. Tydzień później
kibice w Porąbce Uszewskiej cieszyć mogli
się z pierwszych punktów. Zdobyte one zostały zresztą w bardzo efektowny sposób,
gdyż zespół trenera Józefa Migdy, grając na
własnym boisku rozgromił Andaluzję Rudy
Rysie. Wynik otworzył w 22 min Paweł Fejkiel, zaś samobójcze trafienie gracza gości
cięg dalszy na stronie 26
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(30 min) oraz celny strzał Dariusza Łazarza
(35 min), spowodowały, że do przerwy było
3-0. W 48 min gola zdobyła wprawdzie Andaluzja, lecz trafienia Pawła Fejkiela, Mateusza Gagatka oraz Lucjana Zycha przypieczętowały wygraną naszej ekipy 6-1. W
kolejnych dwóch meczach zespół z Porąbki
Uszewskiej tracił po trzy bramki na wyjazdach i schodził z boiska pokonany. W ostatni weekend września, bardzo mocno osła-

O ile na w³asnym boisku zespó³
z Por¹bki Uszewskiej spisuje
siê bardzo s³abo, o tyle jego
postawê na wyjazdach okreœliæ
mo¿na jako tragiczn¹. Wystarczy powiedzieæ, ¿e Victoria
przegra³a wszystkie siedem meczów wyjazdowych, strzelaj¹c
w nich 7 bramek, a trac¹c 22.
biona kadrowo Victoria zagrała ze Strażakiem Mokrzyska. Pierwszą bramkę w strzelił w 33 min Wojciech Zych, lecz już minutę
później było 1-1. Po godzinie gry na prowadzenie wyszedł zespół z Mokrzysk, w 75 min
drugą tego dnia bramkę zdobył jednak Wojciech Zych. W końcowych sekundach, porąbczanie pozwolili rywalom na strzelenie
trzeciego gola i mecz zakończył się ich porażką 2-3. W dziesiątej kolejce rywalem Victorii była w wyjazdowym spotkaniu Temida
Złota. Tym razem pierwszą bramkę zdobyli
w 25 min gospodarze, zaś w 43 min do remisu doprowadził Paweł Fejkiel. Po zmianie
stron gole strzelali już tylko miejscowi, stąd
też Temida wygrała 3-1. W drugą niedzielę
października, w Porąbce Uszewskiej doszło
do meczu dwóch najsłabszych drużyn brzeskiej grupy klasy „A”. W spotkaniu między
Victorią, a Koroną Niedzieliska kibice nie
doczekali się bramek i tym samym gospodarze zdobyli czwarty, ostatni do tej pory,
punkt w sezonie. Zdobyli punkt, ale stracili
bramkarza Łukasza Migdę, który doznał
poważnej kontuzji. W dwóch kolejnych meczach porąbczanie nie tylko nie powiększyli
swojego dorobku punktowego, lecz i nie
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strzelili bramki. Po wyjazdowej przegranej
0-3 ze Spółdzielcą Grabno, ulegli bowiem na
własnym boisku 0-1 spadkowiczowi z „okręgówki”, Olimpią Kąty (w spotkaniu tym w
bramce gospodarzy zagrać musiał obrońca,
Łukasz Mirga). Niepowodzeniem zakończył
się również kolejny pojedynek naszego zespołu, który zmierzył się w Łękach z liderem, Sokołem Borzęcin Górny. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla Victorii, która
w 3 min objęła prowadzenie za sprawą Lucjana Zycha. Gospodarze szybko odrobili jednak te straty i w 18 min prowadzili już 2-1.
Jakby tego było mało w ostatnim kwadransie pierwszej połowy drużyna z Porąbki
Uszewskiej straciła kolejne dwa gole, i do
szatni schodziła przegrywając 1-4. W drugiej połowie pierwsi bramkę strzelili miejscowi, zaś wynik na 5-2 ustalił w 75 min
Paweł Fejkiel. W meczu piętnastej kolejki,
nasza ekipa na własnym boisku zagrała z
dużo wyżej klasyfikowanym Dunajcem Mikołajowice. Spotkanie to miało podobny przebieg do pojedynku z Sokołem. Jego wynik
znów otworzył (tym razem w 12 min) Lucjan Zych. Goście odpowiedzieli na to celnymi strzałami w 24 i 35 min, zaś w 62 min
wygrywali już dwoma bramkami. Ostatnie
słowo należało do Sebastiana Kubali, który
w 89 min ustalił wynik na 3-2 dla ekipy z
Mikołajowic. Po spotkaniach ostatniej kolejki, Victoria zajmuje ostatnie miejsce. Kibice w Porąbce Uszewskiej mogą tylko mieć
nadzieję, że sytuacja ta zmieni się po rozegraniu zaległych meczów z Sokołem Maszkienice, Victorią Bielcza oraz Olimpią Bucze.
Ocena: 2

Klasa „B”

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie
W pierwszym meczu po krótkiej przerwie
spowodowanej złym stanem boisk, podopieczni trenera Jana Kargula zagrali u siebie ze spadkowiczem z klasy „A”, Porębą
Spytkowską. Wynik meczu otworzył Maciej Kozioł, lecz goście po minucie doprowadzili do remisu, zaś na przerwę zeszli prowadząc 2-1. W 63 min
nasza ekipa przegrywała już 1-3, lecz trafienia
Marcina Martyniuka (z
rzutu karnego) i Marka Bryla, doprowadziły
w 88 min do remisu 3-3.
W doliczonym czasie gry
zwycięskiego gola dla
Startu 77 strzelił zaś
Marcin Martyniuk. Tydzień później drużyna z
Biadolin Szlacheckich
zmierzyła się na wyjeździe z Jednością Pale-
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śnica. Bohaterem tego spotkania był Karol
Rzepka, który zdobył trzy bramki. Ponieważ zaś przed jego hat-trickiem na listę
strzelców wpisał się Mateusz Banaś, Start
77 wygrał to spotkanie 4-0. Bez porażki kończyli biadolinianie również cztery kolejne
mecze. W pierwszym z nich po wyrównującym trafieniu Karola Rzepki, ekipa z Biadolin Radłowskich zremisowała na własnym
boisku 1-1 z Bizonem Orlikiem Szczurowa.
W pierwszą niedzielę października, grając
ponownie przed swoimi kibicami, piłkarze
Startu 77 pokonali 2-1 Okocim. Bramkę dającą im prowadzenie zdobył w 17 min Marcin Martyniuk, na 2-0 podwyższył zaś w 70
min Jakub Wojtas. Ten drugi wszedł na boisko po przerwie i strzelając bramkę sprawił
sobie prezent na przypadające dzień później
17. urodziny. Kolejnym przeciwnikiem drużyny trenera Kargula był rywal „zza miedzy”, czyli Jastrząb Łoniowa. Ten rozgrywany w Łoniowej derbowy pojedynek zakończył się wynikiem 1-0 dla gości, dla których zwycięską bramkę strzelił debiutujący

Najlepszym strzelcem zespo³u
z Biadolin Szlacheckich w drugiej czêœci sezonu by³ Marcin
Mar tyniuk. Na listê strzelców
wpisywa³ siê on oœmiokrotnie.
Zawodnik ten bramki strzela³ a¿
w szeœciu meczach, w tym w
czterech ostatnich pojedynkach
o punkty.
w drużynie Jan Frankowski. Trzecia niedziela października przyniosła kibicom Startu 77 kolejny derbowy pojedynek. Ich ulubieńcy na własnym boisku zmierzyli się z
Gromem Sufczyn. W poprzednich latach lepiej w bezpośrednich meczach spisywali się
piłkarze z Sufczyna, tym razem górą była
ekipa z Biadolin Radłowskich. Bardzo szybko, bo już w 4 min objęła ona prowadzenie
za sprawą rzutu wolnego wykonywanego
przez Marcina Martyniuka. Ten sam zawodnik podwyższył w 63 min na 2-0, zaś wynik
meczu na 3-0 ustalił w 81 min Andrzej Roczniak. Seria siedmiu kolejnych meczów bez
porażki przerwana została tydzień później.
Dokonała tego Pogoń Biadoliny Radłowskie,
wygrywając u siebie 2-1. W spotkaniu tym
długo zanosiło się na sukces gości, którzy od
24 min po trafieniu niezawodnego Marcina
Martyniuka prowadzili 1-0. Gospodarze walczyli jednak do końca. Do remisu doprowadzili w 86 min, zaś zwycięskiego gola zdobyli
w doliczonym czasie gry. W ostatnim październikowym meczu, na naszą ekipę znów
czekał wymagający rywal, na własnym boisku zagrała ona bowiem z Orłem Stróże.
Pierwsza połowa należała do gospodarzy i
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po trafieniach Jakuba Wojtasa (9 min) oraz
Marcina Martyniuka (31 min) prowadzili oni
2-0. W 58 min goście wykorzystali jednak
„jedenastkę”, zdobywając kontaktowego
gola. Ostatnie 25 minut przyszło piłkarzom
Startu 77 grać w osłabieniu, lecz nie dali oni
sobie odebrać zwycięstwa, pokonując wicelidera 2-1. W ostatniej kolejce sprawili jednak
swoim kibicom przykrą niespodziankę. Do
przerwy wyjazdowy mecz z Przyborowem
układał się po myśli naszej drużyny. Po
bramce strzelonej w 24 min przez Mateusza
Banasia i rzucie karnym wykorzystanym w
44 min przez Marcina Martyniuka, Start 77
prowadził 2-0. Po zmianie stron celnie strzelali jednak już tylko gospodarze i Przyborów
wygrał 4-2. Porażka ta zepchnęła zespół z
Biadolin Szlacheckich na piąte miejsce, zaś
do rozegrania pozostał mu jeszcze zaległy
wyjazdowy mecz z liderem, Arkadią Olszyny.
Ocena: 5

Grom Sufczyn
Gorzej niż ekipa z Biadolin Szlacheckich
poczynał sobie w omawianym okresie zespół z Sufczyna. Początek był jednak obiecujący, gdyż Grom pokonał na własnym boisku 4-2 Tęczę Gosprzydowa. Prowadzenie
objęli gospodarze w 38 min po strzale Dariusza Miroszewskiego. W odpowiedzi na
bramkę zdobytą przez rywali w 52 min, do
siatki Tęczy trafiali kolejno Dawid Bogacz
(60 min), Sebastian Witek (68 min) i ponownie Dariusz Miroszewski (74 min), zaś
wynik ustalony został w 83 min. Dwa kolejne mecze kończyły się przegranymi ekipy z Sufczyna. W szóstej kolejce zupełnie
niespodziewanie przegrała ona na wyjeździe 0-1 z Iskrą Szczepanów, dla której było
to pierwsze zwycięstwo w sezonie (w spotkaniu tym Andrzej Gołąb nie wykorzystał
rzutu karnego). Tydzień później sufczynianie niejako zgodnie z planem nie sprostali
kroczącej od zwycięstwa do zwycięstwa
Arkadii Olszyny. Do przerwy w meczu rozgrywanym w Sufczynie lider prowadził 2-0.
W 62 min kontaktową bramkę strzelił z
„jedenastki” Damian Czyż, gol zdobyty
przez gości w 82 min przypieczętował jednak ich wygraną. Dla odmiany w dwóch
następnych ligowych pojedynkach, podopieczni trenera Rafała Michalca zgodnie
ze swoją nazwą rozgromił rywali. Losy wyjazdowego spotkania ze spadkowiczem z
klasy „A”, Porębą Spytkowską rozstrzygnęły się już do przerwy. Jego wynik otworzył w 8 min Sebastian Witek, po kwadransie gry na listę strzelców wpisał się Damian
Czyż, w 22 min na 3-0 podwyższył Dawid
Bogacz, zaś rezultat na 4-0 ustalił Jan Robak, wykorzystując w 32 min rzut karny.
Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek z Jednością Paleśnica, w którym
piłkarze Gromu wystąpili w roli gospodarzy. Jego bohaterem był Dariusz Mirosławski, po którego strzałach bramkarz gości

trzykrotnie (12, 41 i 48 min) wyciągać musiał piłkę z siatki. Czwarty gol był zasługą
Przemysława Witka oraz obrońcy Jedności, który po dośrodkowaniu rezerwowego
gracza Gromu umieścił piłkę we własnej

Zespó³ z Sufczyna mia³ bardzo
nieudan¹ koñcówkê pier wszej
rundy. Nie licz¹c meczu z Tymonem Tymowa, któr y odby³
siê po zamkniêciu tego numeru, w czterech ostatnich tegorocznych meczach pi³karze Gromu schodzili z boiska pokonani. W zdobyciu punktów nie
pomóg³ im nawet fakt, ¿e w obu
spotkaniach rozgr ywanych na
w³asnym boisku zdobyli po trzy
bramki.
bramce. Seria efektownych zwycięstw przerwana została w trzecią niedzielę października, kiedy to zespół z Sufczyna w derbowym spotkaniu przegrał na wyjeździe 0-3
ze Startem-77 Biadoliny Szlacheckie.
Pierwszą bramkę stracił Grom już w 4 min,
kolejne dwie padły zaś w drugiej połowie.
Rozgrywane w Sufczynie spotkanie z Okocimiem miało nietypowy przebieg. Goście
prowadzili w nim już 3-0, miejscowym udało się doprowadzić do remisu 3-3, ostatecznie przegrali jednak 3-5, po dwóch czerwonych kartkach kończąc to spotkanie w dziewięciu. Tydzień później, piłkarze z Sufczyna sprawili swoim kibicom przykrą niespodziankę, przegrywając na wyjeździe 1-2 z
lokalnym rywalem, Jastrzębiem Łoniowa.
Niepowodzeniem zakończył się również ich
pierwszy listopadowy mecz, w którym grając przed własnymi kibicami ulegli 3-4 ekipie Orlika Bizon Szczurowa. Przed zaległym spotkaniem w Tymowej nasz zespół
zajmuje dziewiąte miejsce.
Ocena: 3

Jastrz¹b £oniowa
Zespół z Łoniowej powrócił na boiska
klasy „B” po dwuletniej przerwie i na razie plasuje się w dolnych rejonach tabeli.
Po trzech pierwszych spotkaniach piłkarze z Łoniowej mieli na koncie trzy punkty, zaś dorobek ten zawdzięczali pokonaniu na własnym boisku 3-1 Tymona Tymowa. We wrześniu Jastrząb powiększył
swe konto o jedno tylko „oczko”. W drugą
niedzielę tego miesiąca zremisował bowiem na własnym boisku 3-3 z Iskrą Szczepanów, aby w kolejnych meczach zostać
rozgromionym w Olszynach przez tamtejszą Arkadię (6-0) oraz przegrać u siebie

2-3 ze spadkowiczem z klasy „A”, Porębą
Spytkowską. Także październikowe występy rozpoczęli zawodnicy naszego klubu
od zdobycia jednego „oczka”. Remisując 22 w Paleśnicy zdobyli pierwszy w tym sezonie punkt w spotkaniu wyjazdowym. W
kolejnych dwóch spotkaniach zespół z
Łoniowej mimo gry na własnym boisku nie
tylko nie zdobył żadnego punktu, lecz i
nie potrafił strzelić ani jednej bramki; po
porażce 0-1 z lokalnym rywalem Startem77 Biadoliny Szlacheckie, tydzień później
uległ Okocimiowi. Znacznie lepiej spisali
się gracze Jastrzębia w dwóch następnych
meczach, w których wystąpili w roli gospodarza. Najpierw pokonali bowiem 3-2
Orlika Bizon Szczurowa, zaś w ostatnią

Po powrocie do r ywalizacji w
klasie „B”, ekipa z £oniowej
bardzo Ÿle radzi sobie w meczach wyjazdowych. W czterech
takich spotkaniach Jastrz¹b
wywalczy³ tylko jeden punkt i
strzeli³ 4 bramki, trac¹c a¿ 17.
Przestanie to jednak dziwiæ,
jeœli weŸmie siê pod uwagê
fakt, ¿e w ostatnim sezonie
(2007/08), zespó³ ten pokona³
na wyjeŸdzie jedynie Têczê Gospr zydowa, zdobywaj¹c równie¿ walkowerem punkty za
spotkanie z rezerwami Olimpii
Wojnicz.
niedzielę października wygrali 2-1 z innym
zespołem z naszej gminy, Gromem Sufczyn. Trzynasta kolejka okazała się jednak dla nich pechowa, gdyż ulegli na wyjeździe 2-4 Pogoni Biadoliny Radłowskie i
zajmują dwunastą pozycję (przed zaległym
spotkaniem z Tęczą Gosprzydowa).
Ocena: 3-
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Turniej Orlika o Puchar Premiera

Ambitna postawa m³odych
Ponad 150 uczniów wzięło udział w eliminacjach gminnych Turnieju Orlika o
Puchar Premiera Donalda Tuska, którego finał odbył się w Warszawie 23 października br. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w dwóch kategoriach o Puchar
Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha.

Osobno zmagali się uczniowie w wieku:
10-11 lat i 12-13 lat. W pierwszym dniu w
piłkarskich meczach zagrało 60 dziewcząt
w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii zwyciężył zespół UKS „Start”
Łysa Góra, w drugiej najlepsze okazały się
piłkarki UKS „Gwiazda” Dębno.

Wyniki
Dziewczêta m³odsze
PSP Por¹bka Uszewska, UKS „Start” £ysa
Góra , „Ma³olatki” £ysa Góra
Por¹bka Usz. – Start £ysa Góra ............ 1:2
Por¹bka Usz. – Ma³olatki £ysa Góra ...... 1:0
Start £ysa Góra - Ma³olatki £ysa Góra ... 2:2
I miejsce - UKS „Start” £ysa Góra II miejsce – PSP Por¹bka Uszewska, III miejsce
„Ma³olatki” £ysa Góra
UKS „Start” £ysa Góra: Gurgul Katarzyna,
Bodzioch Weronika, Sak³ak Sylwia, Cieœla
Karolina, Mytnik Anna, Mytnik Paulina, Wo³ek Katarzyna, Franczyk Angelika, Biedroñ
Zuzanna, Knapik Aleksandra. Opiekun: Aleksander Gurgul

Dziewczêta starsze
ZS Por¹bka Uszewska, ZS Wola Dêbiñska,
UKS „Gwiazd” Dêbno.
Por¹bka Usz. – Dêbno ....................... 0:3
Por¹bka Usz. – Wola Dêbiñska ........... 1:1
Dêbno - Wola Dêbiñska ..................... 3:1
I miejsce UKS „Gwiazda„ Dêbno, II miejsce
ZS Wola Dêbiñska, III miejsce ZS Por¹bka
Uszewska
UKS „Gwiazda„ Dêbno: Aneta Koczwara,
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Drugiego dnia do rywalizacji przystąpiło
ok. 100 chłopców. Rywalizację w młodszej
kategorii wygrał UKS „Start” Łysa Góra, a
wśród starszych najlepsi byli reprezentanci
ZS Porąbka Uszewska.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali pamiątkowe koszulki z

Monika Koczwara, Agata Sacha, Gurgul Monika, Wojkowska Justyna, Gurgul Anna, Ewelina Bachara, Ewelina Basta, Gabriela Sacha, Edyta Chrapusta
Opiekun: Aleksandra Wrona

Ch³opcy m³odsi
PSP Por¹bka Uszewska I, PSP Por¹bka
Uszewska II, PSP Jaworsko, PSP £ysa Góra,
PSP Dêbno
Por¹bka Usz. I – Start £ysa Góra ...... 0:1
Jaworsko – PSP Dêbno ..................... 2:1
Por¹bka Usz. II – Start £ysa Góra ..... 0:4
Jaworsko - Por¹bka Usz. I ................ 0:2
Por¹bka Usz. II - Dêbno ................... 0:1
Start £ysa Góra - Jaworsko .............. 2:0
Dêbno - Por¹bka Usz. I ..................... 1:2
Jaworsko - Por¹bka Usz. II ............... 1:0
Dêbno – £ysa Góra ........................... 1:0
Por¹bka Usz. I - Por¹bka Usz. II ......... 2:0
I miejsce - UKS „Start” £ysa Góra, II miejsce PSP Por¹bka Uszewska I, III miejsce
PSP Dêbno, IV miejsce PSP Jaworsko, V
miejsce PSP Por¹bka Uszewska II
UKS „Start” £ysa Góra: Migda Jakub, Œliwa
Dawid, Gêbka Dawid ,Wojtasiñski Filip, Kusek Dawid, Gadzia³a Sebastian, B¹ba Woj-

SPORT

ch pi³karzy
logo turnieju, a dla każdej drużyny były
pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy wyjechali z pucharami ufundowanymi przez Wójta Gminy Dębno. Odpowiedzialny za organizacje animator sportu Mikołaj Gurgul podkreśla, że frekwencyjny sukces
imprezy to zasługa opiekunów zespołów.

ciech, Ksi¹¿ek Kacper, Kubala Kamil, Kapusta Kacper. Opiekun: Aleksander Gurgul

- Mirosław Ryba, Aleksander Gurgul,
Marta Wolnik, Aleksandra Wrona, Rafał
Michalec, Dariusz Bojdo i Piotr Góral to
osoby, którym chciałbym podziękować za
ogromne zaangażowanie w przygotowanie zespołów – podkreśla.
(p)

Wola Dêbiñska III
Wola Dêbiñska I
Start £ysa Góra

5
3
0

6:1
4:2
0:7

Ch³opcy starsi
ZS Wola Dêbiñska I, ZS Wola Dêbiñska II,
ZS Wola Dêbiñska III, ZS Por¹bka Uszewska, „Turtelona” £ysa Góra, FC Biadoliny,
UKS „Start” £ysa Góra.
Grupa A
Wola D. II - FC Biadoliny ..................... 1:0
Wola D. II - ZS Por¹bka Usz. .............. 0:0
Wola D. II - Turtelona £ysa G. ........... 0:1
FC Biadoliny - ZS Por¹bka Usz. ........... 1:3
FC Biadoliny - Turtelona £ysa Góra ....... 1:2
ZS Por¹bka Usz. - Turtelona £ysa G. ... 1:2
1. Turtelona £ysa Góra
2. ZS Por¹bka Uszewska
3. Wola D. II
4. FC Biadoliny

9
4
4
0

5:2
4:3
1:1
2:6

Grupa B
Wola Dêbiñska III - Start £ysa Góra .... 4:0
Start £ysa Góra - Wola Dêbiñska I ...... 0:3
Wola Dêbiñska I - Wola Dêbiñska II .... 1:2

Pó³fina³y:
IA Turtelona £ysa Góra – IIB Wola
Dêbiñska I ....................................... 2:1
IB Wola Dêbiñska III – IIA ZS Por¹bka
Uszewska ....................... 0:0 (karne 4:5)
Mecz o III miejsce :
Wola Dêbiñska I – Wola Dêbinska III 2:1
Fina³:
Turtelona £ysa Góra – ZS Por¹bka
Uszewska ....................... 0:0 (karne 3:4)
I miejsce – ZS Por¹bka Uszewska
II miejsce – Turtelona £ysa Góra
III Miejsce ZS Wola Dêbiñska I
IV miejsce ZS Wola Dêbiñska
ZS Por¹bka Uszewska: Gurgul Jakub, Bodura Aleksander, Migda³ Eliasz, Pabian Marcin, Nowak Grzegorz, Pa³ucki Artur, Opiekun: Miros³aw Ryba

Drugi
w województwie
Rafał Kluska z II klasy Gimnazjum w Zespole Szkół w Porąbce
Uszewskiej zajął II miejsce w odbywającym się w Nowym Targu
finale Indywidualnych Małopolskich Biegów Przełajowych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. – To nie lada wyczyn, bo
konkurencja była bardzo silna –
cieszy się Tomasz Gurgul, dyrektor ZS w Porąbce Uszewskiej.
Konkurencja była nie byle jaka.
Do finału wojewódzkiego awansowali najlepsi zawodnicy wyłonieni w
kwalifikacjach gminnych i powiatowych. W sumie w finale we wszystkich kategoriach wzięło udział 15000
uczniów. Reprezentant Szkoły w
Porąbce Uszewskiej wystartował w
biegu na dystansie 1500 metrów i w
stawce 120 zawodników zajął II miejsce. Wynik jest tym bardziej godny
zauważenia, że Rafał wyprzedził
wielu zawodników trenujących bieganie w klubach sportowych.
Jego wytrzymałość nie jest jednak
przypadkowa. Rafał trenuje piłkę
nożną w LKS VICTORIA Porąbka
Uszewska oraz piłkę ręczną w tarnowskim Pałacu Młodzieży. Jest wszechstronnie uzdolnionym, ambitnym człowiekiem, który odnosi sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, np. w
narciarstwie alpejskim. Z powodzeniem reprezentuje szkołę w większości zawodów sportowych, indywidualnych i zespołowych.
(p)
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Bal
u Pani
Jesieni
Pięknego, jesiennego
dnia 4. listopada 2010
roku dzieci z Oddziału
Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sufczynie
gościły swoich rodziców i
zaproszonych gości na
uroczystym Balu u Pani
Jesieni przygotowanym
przez wychowawczynię
Urszulę Sworst.
W czasie występu dzieci mogły prezentować
swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przed
większą publicznością.
Mali artyści doskonale
poradzili sobie z tremą.
Odważnie i z dużym wyczuciem zaprezentowali
piosenki oraz wiersze o
jesieni, które były wynikiem dwumiesięcznej
pracy. Przejęci występem
dali z siebie wszystko,
czym zasłużyli na gromkie brawa, którym nie
było końca.
W nagrodę za wspaniały występ rodzice przygotowali dla dzieci poczęstunek, sami również spędzili miło czas wzajemnie się
integrując.

Gospodynie na podium
Trzecie miejsce zajęło KGW „Włościanki” z
Łoniowej uczestniczące w II edycji Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach.
Konkurs składał się z trzech kategorii. Pierwszą
było bibułkarstwo, w ramach której gospodynie z
Łoniowej wykonały z bibuły różdżkę weselną. Druga kategoria polegała na prezentacji stoiska i potrawy. Zaproponowaną potrawą była pamuła z ziemniakami opisana piosenką przygotowaną przez członkinie naszego koła. W trzeciej kategorii prezentowano scenkę obyczajową „Łoniowskie kiszenie kapusty”. Po podsumowaniu wyników okazało się, że
KGW „Włościanki” zajęły trzecie miejsce na 16 kół
z 12 powiatów.
Poza dyplomem panie otrzymały nagrodę pieniężną
, dwie nagrody rzeczowe oraz płyty DVD z nagraniem prezentowanego podczas konkursu programu.
(k)

Placki ziemniaczane
z farszem grzybowym
Lekko pikantny grzybowy farsz z cebu-

szczyptę gałki muszkatałowej - lekko wymie-

li, świeżych kapeluszy grzybów lub pie-

szać na jednolitą masę. Ciasto wykładamy

czarek (bo teraz niema już grzybów w le-

na lekko posypaną mąką stolnicę i formuje-

sie)

my gruby wałek, dzielimy na 20 kawałków.

Składniki: litrowy pojemnik ugoto-

Każdą część rozwałkujemy na placek według

wanych ziemniaków(mogą być z poprzed-

uznania, nadziewamy farszem i zlepiamy

niego dnia), 2 żółtka, łyżka mąki ziem-

boki , formując zgrabne pierogi. Każdy pla-

niaczanej, łyżka mąki pszennej, szczypta

cek oprószamy mąką krupczatką (trzeba do-

gałki muszkatołowej, mąka krupczatka do

cisnąć dłonią, by mąka dokładnie przylgnę-

panierowania, olej do smażenia.

ła) i smażymy z obu stron na złoty kolor.

Ugotowane ziemniaki przepuścić przez
praskę, dodać żółtka, obie mąki oraz
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Podajemy gorące s sosem lub keczupem oraz
delikatną w smaku surówkę..
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Ma³gorzata Kuna zastêpca przewodnicz¹cej KGW „W³oœcianki” w £oniowej

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Marek Przeklasa

Mieszkańcy gminy docenili jego zaangażowanie społeczne już dwukrotnie w wyborach samorządowych powierzając mu mandat radnego. I
trudno się im dziwić, bo Marek Przeklasa swoim dorobkiem mógłby obdzielić kilka osób.
Swoją obecność w życiu społecznym zaznaczył szczególnie w dwóch dziedzinach.
Pierwszą jest edukacja, drugą sport. Zarówno jedna jak i druga to jego naturalne
środowisko. Jako nauczyciel w podnoszenie poziomu edukacji i warunków nauczania zainteresowany jest niejako z definicji. Dał na to mocne dowody w latach 1992
– 2002, gdy jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczynie podjął się budowy nowej części budynku szkoły. W tym
samym czasie zainicjował również budowę sali gimnastycznej w Sufczynie, a także boiska sportowego, placu zabaw i ogro-

dzenia terenu szkoły. Dziś z efektów pracy sprzed lat korzystają już kolejne roczniki uczniów, a nauczyciele mogą pracować w lepszych warunkach.
Liczne sportowe inicjatywy Marka Przeklasy to także nie jest przypadek. Jest
przecież trenerem piłki nożnej i nauczycielem wychowania – fizycznego. Ale jego
aktywność w tej dziedzinie wyraźnie wykracza ponad przeciętność. Wziął na siebie obowiązki prezesa Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS Sufczyn,
inicjatora i organizatora licznych imprez i
zawodów sportowych. Nie sposób nie wymienić w tym kontekście Sportowej Ligi
Zakładów Pracy, w której regularnie
uczestniczy kilkanaście zespołów rywalizując zarówno latem jak i zimą. Jakby tego
było mało, to znajduje jeszcze czas na pracę związkową. Jest Prezesem ZNP Gminy
Dębno, członkiem zarządu małopolskiego
ZNP. W Sufczynie, w którym mieszka,

pracuje ponadto w Radzie Sołeckiej. Jak
na jednego człowieka, to obowiązków mu
nie brakuje. Ciekawe jak mu się to wszystko udaje ze sobą pogodzić.
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Z natury jestem…
Trudne pytanie, wydaje mi siê, i¿ najlepiej opisaliby mnie moi najbli¿si. Staram siê byæ otwarty na wszystkich i znaleŸæ wspólny jêzyk z ka¿dym, kogo spotykam na swojej drodze. Myœlê,
¿e jak do tej pory ca³kiem nieŸle mi to wychodzi. Kluczem do tego jest szczeroœæ i uœmiech,
którego czasem tak bardzo nam brakuje.
Mam s³aboœæ do…
Sportu (¿u¿el i koszykówka) oraz wycieczek górskich. Kiedy nadchodzi sezon ¿u¿lowy swój kalendarz uk³adam w³aœnie pod jego k¹tem. Natomiast trekking górski pozwala mi „na³adowaæ akumlatory”. Uwielbiam wêdrowaæ po górach, a poniewa¿ ceniê sobie ciszê i spokój,
zamiast zat³oczonych Tatr najczêœciej wybieram
Beskidy, s³owack¹ Fatrê lub rumuñskie Alpy
Rodniañskie.
Moja pasja to…
Dziennikarstwo sportowe. Swego czasu kolega namówi³ mnie do spróbowania swoich si³ w
tej dziedzinie i okaza³o siê to strza³em w dziesi¹tkê! Pracujê dla jednego z najpopularniejszych portali ¿u¿lowych – eSpeedway.pl, Ponadto jestem jednym z redaktorów dwumiesiêcznika Super Speedway. Wspó³pracujê te¿ z najlepszymi polskimi ¿u¿lowcami – Mistrzem Œwiata Tomaszem Gollobem i Mistrzem Europy Sebastianem U³amkiem.
Moja pierwsza mi³oœæ…
Kole¿anka ze szko³y œredniej. Czy to by³a jednak mi³oœæ? Na pewno swojego rodzaju zauroczenie.
Mój pierwszy cenny przedmiot…
Rower BMX, który dosta³em od rodziców w wieku 9 lat. Na pocz¹tku lat 90-tych tego typu
rowery by³y nie lada gratk¹. Pamiêtam jak wspól-

nie z tat¹ pojechaliœmy po niego do hurtowni
rowerów ROMET, która znajdowa³a siê w… Bydgoszczy! Nie mog³em siê doczekaæ, kiedy w
koñcu dotrzemy do domu i bêdê móg³ przetestowaæ nowy sprzêt.
¯yciowe osi¹gniêcie…
Mam nadziejê, ¿e wszystko jeszcze przede mn¹.
Na pewno ciesz¹ ukoñczone studia. Olbrzymi¹
radoœæ sprawi³ mi niedawny wywiad, jaki uda³o
mi siê przeprowadziæ z jednym z moich bohaterów z dzieciñstwa – Amerykaninem Shawnem
Moranem.
¯yciowa pora¿ka…
Trudno mi wskazaæ takie zdarzenia. Na szczêœcie chyba nie dotknê³o mnie nic, co móg³bym
tak okreœliæ.
Moje najwiêksze marzenie…
Podró¿ kolej¹ transsyberyjsk¹ do W³adywostoku, a przy okazji obejrzenie tam meczu ¿u¿lowego. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê kiedyœ
przejœæ g³ówny grzbiet ³añcucha karpackiego,
który biegnie przez terytoria Polski, Ukrainy,
Wêgier i Rumunii. Ponadto chcia³bym byæ po
prostu szczêœliwy.
Moja ulubiona lektura…
Z racji swoich pasji g³ównie czytam ksi¹¿ki, które dotycz¹ gór oraz sportu ¿u¿lowego. Obecnie
jestem w trakcie lektury pt. „No Bull – Autoryzowana Biografia Billy Hamilla”. Mi³oœnikom
gór (i nie tylko) polecam natomiast ksi¹¿kê Joe
Simpsona „Dotkniêcie pustki”.
Moja praca…
Od kwietnia 2010 roku pracujê w Urzêdzie
Gminy Dêbno. Trafi³em do dzia³u inwestycji,
gdzie zajmujê siê przetargami publicznymi. Tematyka z pewnoœci¹ nie jest ³atwa, w razie w¹tpliwoœci jednak zawsze mogê liczyæ na pomoc
kole¿anki i kolegów ze swojego referatu.
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