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Rozmowa

Sukces

Barbara B¹czek, w³aœcicielka przedszkola w Sufczynie

S¥ JESZCZE
WOLNE MIEJSCA
Fabian Kural z Zespo³u Szkó³ w
Por¹bce Uszewskiej zwyciê¿y³ w
ósmej edycji Miêdzypowiatowego
Konkursu Wiedzy o Olimpiadach
odbywaj¹cej siê na zamku w
Dêbnie. To pierwszy sukces przedstawiciela gospodarzy w dotychczasowej historii tej rywalizacji.
W finale konkursu organizowanego
przez Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej oraz samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie i Wójta Gminy Dębno
wzięło udział 16 uczniów. W pierwszym
etapie rozwiązywali oni test sprawdzający wiedzę na temat historii olimpizmu.
Najlepsza ósemka rywalizowała w ścisłym finale. Ich odpowiedziom przysłuchiwali się nie tylko jurorzy, ale także
pozostali uczestnicy rywalizacji oraz zaproszeni goście i publiczność. Reprezentanci gospodarzy pokazali się z bardzo
dobrej strony. Obok zwycięzcy do finału
dotarli także Jerzy Marecik i Jan Pałucki. Ten pierwszy zajął drugie miejsce, a
drugi był trzeci ex aequo z Klaudiuszem
Turkiem z Gimnazjum nr 2 w Brzesku.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło członków Małopolskiej Rady Olimpijskiej, wśród których znaleźli się: Barbara Ślizowska, Honorata Mroczek –
Marcińczyk oraz Jerzy Gurpiel i Krzysztof Kmieć. Znakomita polska gimnastyczka, medalista olimpijska z Melbourne,
Barbara Ślizowska nie tylko kibicowała
uczestnikom konkursu, ale dzieliła się z
nimi doświadczeniami z udziału w olimpiadach. – Dzisiaj olimpijczyków oglądają
miliardy, kiedyś oglądali nas nieliczni i to
dopiero po powrocie z igrzysk – wspominała.
(p)
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- Przeciera Pani szlaki, jeœli chodzi o ten
rodzaj dzia³alnoœci w gminie Dêbno. Przedszkole w Sufczynie bêdzie pierwszym przedszkolem niepublicznym.
- Gdyby nie to, ¿e wójt i jego zastêpca pomagaj¹ mi od pocz¹tku, to nie wiem, czy
bym siê nie wycofa³a. Pomoc w³adz samorz¹dowych jest bardzo du¿a. Jeœli zakoñczymy inwestycjê, to sami bêdziemy chcieli
podziêkowaæ oficjalnie w³odarzom gminy…
A co do obaw, to wydaje siê, ¿e sytuacja
jest sprzyjaj¹ca. Sufczyn to jedna z najwiêkszych wsi w gminie, która nie ma
swojego przedszkola. Do tej pory zg³oszono do nas 38 dzieci, czeœæ dzieci jest zapisanych do przedszkoli w innych wsiach,
bo ludzie nie dowierzaj¹, ¿e we wrzeœniu
przedszkole rozpocznie dzia³alnoœæ.
- Mo¿e boj¹ siê, ¿e to przedszkole „niepubliczne”?
- To nie ma dla korzystaj¹cych z przedszkola ¿adnego znaczenia, bo to oznacza
jedynie, ¿e przedszkole otrzymuje ni¿sz¹
dotacjê z bud¿etu. Poza tym wszystko funkcjonuje normalnie. My bêdziemy chcieli
nawet zaoferowaæ wiêcej ni¿ przewiduje
standard. Przedszkole bêdzie czynne od
godziny siódmej do siedemnastej. Obok
zwyczajowych zajêæ oferowanych w przedszkolach bêdziemy chcieli uruchomiæ tak¿e zajêcia z jêzyka angielskiego i niemiec-

Osoby zainteresowane zapisaniem
dziecka do przedszkola wiêcej informacji mog¹ uzyskaæ pod numerem telefonu: 666092629 lub (14) 6630119
kiego, rytmikê, zajêcia logopedyczne oraz
gimnastykê korekcyjn¹. Ostateczny kszta³t
zajêæ okreœlimy po spotkaniu z rodzicami
uwzglêdniaj¹c ich sugestie.
- Sporo siê mówi o demograficznych tendencjach… Jak pod tym wzglêdem rysuje
siê przysz³oœæ.
- Nie jest Ÿle. W Sufczynie rodzi siê mniej
wiêcej 30 dzieci rocznie, a my bêdziemy
mogli przyj¹æ maksymalnie 50 w dwóch
oddzia³ach. Nie powinno byæ problemu.
- Ale ca³e przedsiêwziêcie nie jest tak zupe³nie bezproblemowe.
- K³opoty maj¹ charakter biznesowy. Bardzo trudno by³o nam uzyskaæ kredyt, bo
banki daj¹ pieni¹dze na dzia³alnoœæ obej-
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muj¹c¹ pe³ne dwanaœcie miesiêcy. Nikogo nie obchodzi³o, ¿e sama przez 19 lat
prowadzi³am dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i nie
jestem pod tym wzglêdem nowicjuszem.
Dopiero bank spó³dzielczy uzna³, ¿e warto
siê w to przedsiêwziêcie zaanga¿owaæ, bo
ma ono tak¿e walory spo³eczne.
- Rodziców, którzy rozwa¿aj¹ pos³anie dzieci do przedszkola, interesuj¹ tak¿e koszty…
- W sumie miesiêczna opieka wraz z wy¿ywieniem bêdzie kosztowaæ mniej wiêcej
240 z³otych. Dzieæmi opiekowaæ siê bêd¹
osoby maj¹ce pe³ne wykszta³cenie pedagogiczne.
- Na potrzeby przedszkola przystosowany jest
budynek mieszkalny.
- Kiedyœ budowaliœmy go z myœl¹ o innym
przeznaczeniu, potem przypadek zrz¹dzi³,
¿e sta³ niewykorzystany. Uk³ad pomieszczeñ jest jednak bardzo korzystny dla przedszkola. Wszystko wykonywane jest zgodnie z zaleceniami s³u¿b sanitarnych, dzieci do dyspozycji mieæ bêd¹ tak¿e ogród.
Obiektywnie oceniaj¹c warunki bêd¹ bardzo dobre, co podkreœlaj¹ tak¿e postronni
obserwatorzy.
- Czy jest jeszcze mo¿liwoœæ zapisania dziecka?
- Czekamy na wszystkich chêtnych. Jest
jeszcze trochê miejsc i warto z tej mo¿liwoœci skorzystaæ.
(g)
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Strategicznie
o gminie
Lokaln¹ strategiê rozwoju
przygotowa³y w ramach Lokalnej Grupy Dzia³ania „Przedgórze” gminy Dêbno, Brzesko,
Borzêcin i Rad³ów. Swoje uwagi
i sugestie w tej sprawie móg³
zg³aszaæ ka¿dy z mieszkañców
wype³niaj¹c tak zwan¹ kartê
projektu. – To szansa poprawy
warunków ¿ycia poprzez realizacjê projektów niemo¿liwych
dot¹d ze wzglêdu na brak
pieniêdzy – komentuje Marian
Kurek, Sekretarz Gminy.
Gmina Dębno przystąpiła do LGD
„Przedgórze” chcąc skorzystać z
możliwości, jakie daje program LEADER współfinansowany z budżetu
Unii Europejskiej. A są one niemałe.
Na każdego mieszkańca przypada 148
zł, co w przypadku całej gminy daje
sumę przekraczającą 2 mln zł. Pieniądze mogą być wydawane zarówno
na tzw. miękkie projekty czyli przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe takie jak szkolenia czy zajęcia warsztatowe, ale również na mniejsze zadania inwestycyjne zgodne ze strategią rozwoju.
Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i
ekspertów w zakresie funduszy unijnych dla wsi dokonano wspólnej analizy mocnych i słabych stron gminy Dębno, która ma być podstawą do określenia potrzeb mieszkańców gminy. Każdy z obecnych otrzymał kartę projektu, za pomocą której mógł zgłaszać do
strategii pomysł przyczyniający się,
jego zdaniem, do poprawy warunków
życia na wsi, a konkretnie na obszarze
działania LGD Przedgórze. Kartę projektu mógł złożyć każdy z mieszkańców gminy Dębno. Wystarczyło tylko
wypełnić tę kartę i złożyć w urzędzie
gminy. W karcie należało podać miejsce realizacji projektu, np. centrum
wsi, opis problemu, który miał być rozwiązany, cel projektu, szacunkowy
koszt oraz wykonawcę projektu.
Obecnie eksperci pracują nad ostatecznym kształtem strategii, który
najprawdopodobniej jeszcze w tym
miesiącu zostanie przesłany do akceptacji władzom gminy. Potem
przyjdzie czas na realizację projektów.
(p)

W Jastwi nowy
chodnik prowadzić
będzie aż do
Dębińskiego
Centrum Kultury.

Prawie pó³tora kilometra nowych chodników

Bezpieczniej i ³adniej
Poprawa bezpieczeñstwa przy drogach powiatowych to g³ówny efekt
wykonywanych w³aœnie prac przy
budowie chodników w kilku wsiach
gminy Debno. Nie bez znaczenia s¹
tak¿e wzglêdy estetyczne, bo z
chodnikami wzd³u¿ g³ównych dróg
wsie prezentuj¹ siê znacznie lepiej.
W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy nowych chodników przybędzie naprawdę sporo.
Prace realizowane są zarówno przy współpracy z powiatem jak i wyłącznie własnymi siłami.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w
Brzesku wykonywane są chodniki przy drogach powiatowych w Porąbce Uszewskiej,
Łoniowej, Biadolinach i Sufczynie. Łączna długość wyniesie 730 metrów, a koszty z tym
związane przekroczą 484 tys. zł. Zgodnie z
przyjętymi zasadami współpracy starostwo i

gmina podzielą się kosztami po równo. W chwili
zamykania tego numeru „Życia Gminy” ogłoszony był także przetarg na wykonanie chodnika w Niedźwiedzy o długości 130 metrów.
Termin zakończenia większości prac to
koniec wakacji. Jedynie w przypadku budowy chodnika w Niedźwiedzy może on być
nieco dłuższy ze względu na to, że przetarg
ogłoszono w tym przypadku później.
Bezpieczniej będzie także w Jastwi, gdzie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich budowany jest chodnik prowadzący od „czwórki” w kierunku Dębińskiego
Centrum Kultury. Cały odcinek liczy 600
metrów. Dodatkowo, także w ramach
PROW wybudowany zostanie parking przed
DCK oraz droga dojazdowa do domu kultury. W sumie koszty z tym związane sięgną
372 tys. zł. Także w tym przypadku ukończenie robót planowane jest na koniec wakacji.
(pg)

Grzywna dla opornych
Sześciu mieszkańców Porąbki
Uszewskiej i Dębna zostało skazanych
na kary grzywny przez Sąd Rejonowy
w Brzesku za to, że nie podłączyli się
do sieci kanalizacyjnej nie mając ku
temu żadnych przeszkód technicznych.
Mają zapłacić od 300 do 600 złotych.
Sąd uznał, że osoby te naruszyły zapisy
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzaniu ścieków oraz przepisów określających zasady utrzymania porządku. Nie
podłączyły się do kanalizacji, której budowa
została ukończona w latach 2006 – 2007.
Władze gminy wielokrotnie wzywały te osoby, by dopełniły ciążącego na nich obowiązku
i włączyły się do sieci, ale nie przyniosło to
żadnego skutku. Tymczasem biegły powołany przez sąd potwierdził, że obwinieni mają
techniczne możliwości podłączenia.

Z żądaniem interwencji w tej sprawie zwróciło się kilkudziesięciu mieszkańców Porąbki
Uszewskiej, którzy skierowali do Wójta Gminy Dębno pismo w tej sprawie. Uznali, że
mieszkańcy nie podłączający się do sieci działają na szkodę większości psując wizerunek
Porąbki Uszewskiej jako wsi agroturystycznej. Skarżący się mieszkańcy wskazywali, że
po wybudowaniu kanalizacji znacznie poprawił się stan środowiska, a uciążliwości w postaci przykrego zapachu zostały w dużej mierze zlikwidowane. Na uzyskanie pełnego
efektu ekologicznego nie pozwalają jednak
osoby uchylające się od obowiązku.
Zgodnie z sugestią mieszkańców wójt
Grzegorz Brach skierował sprawę do sądu,
który podzielił jego argumentację zasadzając
karę grzywny. Wyrok jest nieprawomocny.
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Wybory prezydenckie `2010

Kaczyñski pokona³ Komorowskiego
Blisko 70 procent g³osów
oddanych w gminie Dêbno w
drugiej turze wyborów prezydenckich pad³o na Jaros³awa
Kaczyñskiego. Ostateczny
zwyciêzca wyborów Bronis³aw Komorowski otrzyma³
niewiele ponad 30 procent
g³osów. W stosunku do wyborów prezydenckich z 2005
roku poparcie dla kandydata
PiS by³o jednak o kilka punktów procentowych mniejsze.
Przed piêcioma laty Lech
Kaczyñski uzyska³ w drugiej
turze 74,87 procent, podczas
gdy jego rywal Donald Tusk
uzyska³ 25,13 procent g³osów.
Frekwencja wyborcza w gminie była wyższa od średniej krajowej i wyniosła ponad
59 procent czyli także więcej niż to miało
miejsce w wyborach w 2005 roku, kiedy to
do urn w gminie Dębno poszło 57,21 procent
uprawnionych do głosowania. Spośród 11
komisji obwodowych największą frekwencję odnotowano w Niedźwiedzy (63,38 procent), a najniższą w Jaworsku (51,44 procent). Jarosław Kaczyński wygrał we
wszystkich komisjach obwodowych. Największe poparcie Jarosław Kaczyński uzyskał w Niedźwiedzy (82,71 procent), a najmniejsze w Jaworsku (60,9 procent).
Przed pięcioma laty najwyższa frekwencja była w komisji w Urzędzie Gminy w
Dębnie (62,08 procent), a najniższa w Jaworsku (47,84 procent). W Niedźwiedzy do
urn poszło 59,42 procent uprawnionych co
dało tej komisji czwarte miejsce pod względem frekwencji. Najwyższe popracie Lech
Kaczyński uzyskał w Niedźwiedzy, gdzie
głosowało na niego 88,26 procent uprawnionych. Najmniej głosów (65,44 procent) uzyskał natomiast w Maszkienicach.
Analizując wyniki uzyskane w pierwszej
turze można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Bronisław Komorowski w
ostatecznej rozgrywce przejął większość
głosów oddanych wcześniej na Grzegorza
Napieralskiego, które wskazało w pierwszej
turze ponad 8 procent wyborców. W pierwszej turze kandydat PO uzyskał na ternie
gminy 23,78 procent wszystkich oddanych
głosów.
(p)
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Pogoda ma najwyraŸniej
s³aboœæ do organizatorów
Biesiady Agroturystycznej w
Por¹bce Uszewskiej. Podczas
tegorocznej, trzynastej edycji, nad stadionem LKS „Victoria” znowu œwieci³o s³oñce i
setki goœci mog³y do woli
delektowaæ siê smako³ykami
przygotowanymi przez ko³a
gospodyñ wiejskich i gospodarstwa agrotyrstyczne.
Do kulinarnej rywalizacji przystąpiło w
tym roku kilkanaście uczestników, którzy
przygotowali w sumie kilkadziesiąt potraw i

Biesiada Agroturystyczna w Por¹bce Uszewskiej

Pysznoœci na sto³ach,
artyœci na estradzie
napojów. Jury oceniające walory kulinarnych
propozycji obradujące pod przewodnictwem
wójta Grzegorza Bracha miało, jak zwykle,
niełatwe zadanie. Wyzwaniem była już sama
degustacja kilkudziesięciu potraw, a co dopiero wskazanie tych najlepszych. Po doświadczeniach z lat ubiegłych, kiedy to werdykty jurorów wzbudzały kontrowersje
wśród uczestników, zdecydowano się na rozwiązanie akceptowalne przez wszystkich.
Zamiast wybierać jedną, zwycięską propozycję, wskazywano najlepszą potrawę na
każdym ze stoisk.
– Na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z
Dębna na uwagę zasłużyły pierogi z kapustą
i śliwką i babeczki z mięsem. Proziaki, czyli
placki sodowe, nadziewane kapustą i serem,
pieczone na blasze najbardziej nam smakowały z dań przygotowanych przez KGW z
Łoniowej – uzasadniał Andrzej Kubala, członek jury legitymujący się profesjonalnym
przygotowaniem z gastronomii . Kolejno jury
odwiedziło stoisko KGW z Biesiadek. Panie
miały doskonały kuskus z groszkiem i boczkiem. Wśród smakołyków przygotowanych
przez gospodarstwo „Joanna” najbardziej
smakowite okazało się ciasto z truskawkami i borówkami. Zajazd „Porąbka” zaprezentował świetny bób z omastą i z boczkiem. U Zofii Pabian wyróżnione zostały
klopsy z pieczarkami, kapustą, młodymi
ziemniakami i młodą pietruszką oraz danie
pamuła. U Katarzyny Wojtowicz najbardziej
smakowało ciasto z borówkami, u Teresy
Gurgul kapusta gotowana, u Barbary Pałuckiej pasztety zapiekane, u Marii Ostręgi
napój z miętą i agrestem. Przedostatnie stoisko było prowadzone przez Anastazję Smo-

leń. Uwagę jury zwróciły zwłaszcza kotleciki z sosem pieczarkowym. Natomiast u Anastazji Rzepy placek z miętą, melisą i miodem. – Jury starało się wybrać z bogactwa
każdego stołu przygotowanego na tą biesiadę. Za całokształt pierwsze miejsce postanowiliśmy przyznać jednogłośnie Anastazji
Smoleń – ogłosił Andrzej Kubala. Nagrodę
dodatkową ufundowaną przez lekarzy Ewę
i Artura Plichtów dla najzdrowszej potrawy
otrzymała Anastazja Rzepa za placek z miodem, melisą i miętą.
- Agroturystyka to jest specyfika Porąbki
Uszewskiej. Ale każda z 13 miejscowości
gminy raz w roku ma dużą plenerową imprezę, profilowaną zgonie z charakterem
miejscowości. Te miejscowości mają też ambicję by takie imprezy się odbywały. W związku z tym aktywnie włączają się w przygotowanie, co doskonale służy integracji lokalnej społeczności, a przede wszystkim pokazania wszystkim gościom i ludziom z zewnątrz naszej gościnności, dobrej kuchni.
To działa jak zaproszenie – mówił Andrzej
Potępa, dyrektor Dębińskiego Centrum
Kultury, współorganizator imprezy. Poza
tym Biesiada to okazja pokazania artystycznego dorobku gminy. Po południu i wieczorem zaprezentowały się m.in. dzieci z Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej, Orkiestra Dęta z Łysej Góry, Zespół Śpiewaczy
„Niedźwiedzioki” oraz duet „Bahamas” i
zespoły „Tyroli Band” i „Liverpool”. Do tańca zagrał zaś „Bod-music”. Warto było skorzystać z okazji i poruszać się w rytm muzyki. Tej niedzieli kalorii do spalenia było w
nadmiarze.
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„Krakowiaczek” z oklaskami
Jedenaście zespołów zaprezentowało się na deskach sceny amfiteatru w
Łoniowej podczas kolejnej edycji Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego
„Krakowiaczek”. Zespoły przygotowały się na tyle starannie, że zasłużyły
nie tylko na brawa od publiczności, ale
także na uznanie komisji artystycznej.
Podkreślano interesującą choreografię
oraz dbałość o szczegóły strojów. W wielu

przypadkach wykorzystywano tradycyjne
rekwizyty związane z obyczajowością regionów, a w tańcach znalazło się miejsce także
dla pokazania dawnych zabaw dziecięcych.
Słowa podziękowania o jurorów usłyszeli
organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu oraz wspierająca organizatorów OSP w Łoniowej.
W przeglądzie gminę Dębno reprezentowały zespoły z Łoniowej i Łysej Góry.
(n)

W £oniowej œwiêtowano sukces polskiego orê¿a

PAMIÊTALI O GRUNWALDZIE
600. rocznicê Bitwy pod
Grunwaldem uhonorowali
mieszkañcy £oniowej. Obchody zorganizowano tu nie bez
przyczyny, bo w³aœnie przez
£oniow¹ prowadzi³ szlak
wojsk wracaj¹cych po bitwie
z si³ami Zakonu Krzy¿ackiego.
Ślad tej obecności widoczny jest przy głównej drodze prowadzącej przez wieś. Sto lat
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Komentuje dla nas

temu dziadowie dzisiejszych mieszkańców
Łoniowej postawili tam krzyż upamiętniający zbrojny wysiłek rycerstwa zjednoczonego pod dowództwem króla Władysława
Jagiełły. Znacznie wcześniej usypano tam
kopiec na pamiątkę tego wydarzenia.
W drugą niedzielę lipca pod krzyż grunwaldzki pomaszerowali mieszkańcy wsi
uczestniczący wcześniej w mszy świętej w
intencji Ojczyzny. W hołdzie walczącym za
Ojczyznę złożono kwiaty i wieńce, zapłonęły znicze…
Potem na festynie w amfiteatrze można
się było cieszyć słoneczną pogodą i występami na scenie. A działo się niemało. Specjalnie

na zaproszenie gospodarzy przyjechali rycerze z niepołomickiego
Bractwa Rycerskiego. Nie zważając
na upał wystąpili w pełnym rynsztunku, a podczas pokazu walk nie
oszczędzali się ani trochę. Trzask
oręża w amfiteatrze był na tyle sugestywny, że niektórzy poważnie niepokoili
się o stan zdrowia walczących. Ostatecznie
obyło się jednak bez kontuzji i spokojnie można było wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych. Na scenie zaprezentowały się najpierw
Edyta Burnóg i Justyna Kania, a następnie
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znany w gminie Zespół Śpiewaczy „Niedźwiedzoki”. Nie zabrakło też orkiestry dętej z
Łysej Góry i artystycznych prezentacji
uczniów szkoły w Łoniowej.
Organizatorzy – Rada Sołecka w Łoniowej – zadbali, by przed finałem piłkarskich
Mistrzostw Świata w RPA amfiteatr nie opustoszał. W remizie ustawiono telewizor z
dużym ekranem, który miał zatrzymać ludzi na festynie. Pomysł okazał się trafiony,
a dodatkową motywacją do udziału w festynie była także wieczorna zabawa taneczna.
(g)

Janusz Burnóg, so³tys £oniowej
Dwa tygodnie przygotowywaliśmy tę imprezę pracując naprawdę
w pocie czoła. Cieszę się, że się udało, że pogoda dopisała i jestem
przekonany, że warto było upamiętnić tę rocznicę. Łoniowa była
miejscem przystanku dla powracających z bitwy wojsk. Dziękuję
wszystkim organizacjom, które wsparły Radę Sołecką i pomogły
w przygotowaniu tego wydarzenia.

WYDARZENIA

£oniowa przypomina wartoœæ rêkodzie³a

ATRAKCYJNA TRADYCJA
Z udzia³em wicemarsza³ka
województwa ma³opolskiego
Romana Ciepieli mieszkañcy
£oniowej i ca³ej gminy Dêbno
bawili siê podczas drugiej
edycji „Œwiêta £opo³ki”. W
amfiteatrze letnim tradycja
znowu spotka³a siê ze wspó³czesnoœci¹.
Obok tradycyjnych wyrobów można było
oglądać także ofertę handlową znaną powszechnie ze sklepów. Ale dla gości nie ona
była główną atrakcją. Uwagę skupiały
przede wszystkim… łopołki. - Dawniej
mieszkańców Łoniowej nazywano „łopołco-

rzami”, dlatego, że w każdym domu kiedyś
wykonywano coś w rodzaju koszyków, tylko nie z wikliny, ale z młodych, prażonych w
piecu dębowych witek, zwanych łopołkami.
Z uwagi na tę tradycję tak nazwaliśmy święto
wsi – tłumaczy Jarosław Mleczko, prezes
Stowarzyszenia. Całe niedzielne popołudnie
na scenie i obok niej nie brakowało atrakcji.
Były gry i zabawy dla dzieci, kiermasz rękodzieła ludowego oraz występy gospodarzy

„Łoniowiaków” oraz zaproszonego zespołu
„Ezgim” z Izmiru w Turcji. Uczestników
odwiedził wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Roman Ciepiela. Imprezę
komplementował też wójt Gminy Dębno
Grzegorz Brach – Święto Łopołki, to ciekawa inicjatywa, bo pokazuje lokalny folklor
oraz rzeczy będące wkrótce nie do odtworzenia: ginące zawody, tradycje, obyczaje,
których w życiu codziennym nie znajdziemy. Kultura ludowa w Łoniowej jest ceniona, szanowana i rozwija się. Cieszę się, że
dzięki takim działaniom młodzi nie wstydzą
się, że mają swe korzenie na wsi – mówi
wójt Grzegorz Brach. – To jest promocja folkloru, ale też element sprzyjający integracji
naszej wsi – dodaje Jarosław Mleczko.
„Święto Łopołki” zostało zrealizowane w
partnerstwie z Województwem Małopolskim, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Gminy Dębno i Starostwa Powiatowego w Brzesku.
(GB)

GMINA DAJE LUDZIOM PRACÊ
Osiem osób pracuje od początku czerwca na terenie
gminy Dębno wykonując roboty publiczne. Zatrudnienie
na cztery miesiące otrzymali ci mieszkańcy gminy, którzy
od dłuższego czasu zarejestrowani byli jako bezrobotni w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku.
Zatrudnieni zajmują się przede wszystkim pracami porządkowymi na terenie gminy pozostając do dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych i sołtysów. Zajęcia im nie brakuje. Po powodzi konieczne

jest sprzątanie dróg i chodników. Do porządku trzeba doprowadzić
rowy, a trawa przy drogach wymaga wykoszenia. Pierwsze efekty
już widać. Zarośnięte pobocza w wielu miejscach zostały uporządkowane powodując znaczną poprawę widoczności. Coraz mniej widoczne są natomiast ślady pozostawione po powodzi.
Koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych pokryje w większości PUP. Dofinansowanie do wynagrodzenia z tego źródła wyniesie 90 procent całkowitych kosztów.
(g)
lipiec - sierpieñ 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Gminny Konkurs Plastyczny „Cud natury”

WYNIKI: KLASY I-III

Drzewa spod o³ówka

I m-ce : Aneta Matura – Por¹bka Uszewska
II m-ce : Patrycja Mytnik – Wola Dêbiñska
III m-ce : Sara Ogar – Sufczyn
Wyró¿nienie : Anita Rajczyk – Sufczyn

Trzydziestu trzech uczestników
wzięło udział w piątej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Malowanie jest
łatwe” zorganizowanego przez Publiczną
Szkołę Podstawową w
Biadolinach Szlacheckich i Dębińskie Centrum Kultury.
W tym roku zaplanowano plener malarski,
ale kiepska pogoda pokrzyżowała plany organizatorom. Problemy z prezentacją cudów
natury, które były tematem prac, pozwoliła rozwiązać technika. Cuda natury pokazano w sali gimnastycznej szkoły w Biadolinach Szlacheckich.

WYNIKI: KLASY IV-VI

Młodzi artyści stanęli przed dużym wyzwaniem. W ciągu dwóch godzin mieli

wiernie przedstawić prezentowane drzewa mając do dyspozycji ołówki. Chociaż
temat pracy i technika była trudna, dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniem. Rezultaty pracy uczniów okazały

I m-ce : Anna Gurgul – Dêbno
II m-ce : Wojciech Kubala – Maszkienice
III m-ce : Igor K³usek – Biadoliny Szlacheckie
Wyró¿nienie : Marcela Zawierucha – Maszkienice
się dla jurorów wręcz zaskakujące. – Przygotowane szkice były nie tylko oryginalne, ale też zwracały uwagę wysokim poziomem artystycznym – podkreślali członkowie komisji oceniającej prace.
Jurorzy, którymi byli plastycy Joanna
Maderska i Alicja Kubala, oceniali prace
w dwóch kategoriach wiekowych. Osobno
klasyfikowano uczestników z klas I-III
oraz z klas IV- VI.
(n)

Pierwsze efekty renowacji

Zmartwienie proboszcza
Na koniec sierpnia planowany
jest fina³ prac renowacyjnych
koœciele w Por¹bce Uszewskiej. Inwestycja wspó³finansowana ze œrodków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
wyceniana jest na 700 tys. z³.

Komentuje dla nas

Prace wykonywane w ramach PROW
to pierwszy etap koniecznej renowacji.
Obejmują one odnowienie całej elewacji
zewnętrznej, która znajduje się w bardzo złym stanie. Gołym okiem widoczne są poważne zniszczenia na wszystkich ścianach. Firma, która wygrała
przetarg na realizację prac, wykonuje
je zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Pierwsze efekty już widać.
Oczyszczona dokładnie cegła spowodowała, że ściany wyglądają teraz jak
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nowe. Tam, gdzie jest to konieczne uzupełniane są ubytki.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem
prace powinny być zakończone z końcem
sierpnia. Proboszcz parafii w Porąbce
Uszewskiej ks. Józef Golonka ma nadzieję,
że uda się dotrzymać tego terminu zdając
sobie jednak sprawę z tego, że nie będzie to
łatwe. – Warunki pogodowe w maju i z początkiem czerwca spowodowały, że prace się
opóźniły. Firma zapewnia, że zrobi wszystko, by zdążyć – tłumaczy.
Wykonywane prace chwalą także samorządowe władze gminy, które pomogły parafii przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie. Neogotycki kościół w Porąbce
Uszewskiej to jeden z najważniejszych zabytków na terenie gminy, który dla przyjezdnych stanowi atrakcję turystyczną. Jego renowacja powinna zwiększyć jeszcze
zainteresowanie turystyką w gminie – podkreśla wójt Grzegorz Brach.
(p)

ks. Józef Golonka, proboszcz parafii w Por¹bce Uszewskiej
Obawiam się, że siedemset tysięcy może się okazać kwotą zbyt małą, żeby
przeprowadzić renowację do końca. Na razie pewne jest pół miliona z Programu Rozwoju Obszarów Wiesjkich, które jednak wypłacane są dopiero po
zakończeniu prac. Na razie nie wiem, skąd wziąć resztę. Sponsorów w Porąbce
Uszewskiej raczej nie ma, a parafia liczy ledwie tysiąc siedemset osób… Kiedy
powstała było sześć tysięcy parafian… Jeśli jednak parafianie nie pomogą, to
będzie ciężko, ale jakoś trzeba sobie będzie radzić, bo renowacja jest niezbędna.
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Zamkowy Dzieñ Dziecka

Zabawa wbrew pogodzie
Kilkaset dzieci skorzysta³o z
oferty przygotowanej w
zwi¹zku z ich œwiêtem przez
muzealników z zamku w
Dêbnie. W dobrej zabawie nie
przeszkodzi³a im nawet fatalna pogoda. – Dr¿a³am, ¿e
zacznie padaæ, ale uda³o siê!
– cieszy³a siê Krystyna Gurgul, kierownik dêbiñskiej filii
Muzeum Okrêgowego w Tarnowie.
Do Dębna zjechały dzieci nie tylko ze szkół
znajdujących się na terenie gminy, ale także uczniowie ze szkół tarnowskich, z Brzeska i całego powiatu brzeskiego. Miejsca

parkingowe wypełniły się już koło dziewiątej rano. Chmury nad zamkiem nie odstraszyły nikogo, a stoiska z pamiątkami, dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki konne i potyczki rycerskie przyciągały całe tłumy najmłodszych. Specjalnie dla nich na ustawionej przed zamkiem scenie odbywały się artystyczne prezentacje. Mimo nie najwyższej
temperatury z pokazu nie zrezygnowały
nawet skąpo odziane tancerki z Dębna. Do
stanowiska, przy którym można się było
chociaż przez chwilę poczuć rycerzem, usta-

wiła się długa kolejka. Ochronne kostiumy i
specjalne kaski pozwalały na bezpieczną
walkę.
W zamkowych komnatach czekały białogłowy objaśniające jak przed wiekami wyglądała kuchnia i jakie sprzęty miały w niej
do dyspozycji panie domu. W sali rycerskiej
można było wcielić się w role dawnych tancerzy, a w zamkowej kaplicy oglądano relikwiarzowy krzyż. Nie obyło się bez opowieści o białej damie czekającej na gości w sali
koncertowej, a na koniec zwiedzania można się było zapoznać z dawnymi recepturami na medykamenty.
Przed zamkiem czekały kolejne atrakcje.
Przechadzający się na szczudłach animatorzy zapraszali do namiotu, w którym powstawały spontaniczne zespoły bębniarzy. Kto
miał tylko ochotę mógł skorzystać z gier
zręcznościowych, by chwilę później posilić
się przy stoisku Koła Gospodyń Wiejskich
„Warkocz Tarłówny”. Nie brakowało tez
chętnych na konne przejażdżki.
(p)

Mama Calineczk¹
„Calineczkę” Hansa Christiana Andersena wystawili w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Maszkienicach…
rodzice. Ich pociechy tym razem zasiadły na widowni przyglądając się aktorskim popisom swoich mam i ojców.
Do teatralnego przedsięwzięcia doszło w
związku z Dniem Rodziny. Nauczycielki
przedszkola zaproponowały rodzicom odejście od rutyny i przygotowanie spektaklu.
Wybór padł na „Calineczkę”, rodzice powie-

dzieli „tak” i prace ruszyły pełną parą.”Aktorzy” pilnie uczyli się ról, poświęcali swój
wolny czas na próby oraz wykonanie strojów. Nauczycielki z przedszkola: Magdalena
Drużkowska, Agnieszka Fikas, Gertruda
Stępak i Paulina Góra wykonały dekoracje
oraz przygotowały oprawę muzyczną do
bajki.
Sądząc z reakcji dzieci efekt był naprawdę dobry.
(m)

lipiec - sierpieñ 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Spotkanie z wê¿em
Krakowski Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze i Aquarium były
celem zorganizowanej w Dzień Dziecka wycieczki kilkudziesięciu uczniów
ze szkół gminy Dębno uczestniczących
w zajęciach kółka przyrodniczego prowadzonych w ramach projektu „Szkoła równych szans”. Mieli okazję poznać
roślinność charakterystyczną dla innych kontynentów, a nawet wziąć do
ręki… węża.
W wyprawie wzięło udział 51 uczniów z
kilku szkół. Do dyspozycji mieli przewodnika, który odpowiadał nawet na najbardziej
szczegółowe pytania. Zwiedzenie ogrodu
było tym bardziej atrakcyjne, że można było

wręcz dotknąć roślin znanych
najczęściej z filmów czy literatury takich jak bananowiec,
drzewo kawowe, ananas, kaktus czy krzew herbaty.
Uczestnicy wyprawy oglądali
rośliny o potężnych liściach
zdolnych utrzymać nawet
dziecko ważące 25 kg. Bliżej
można się było przyjrzeć także roślinom znanych z naszych
ogrodów.
W Muzeum Przyrodniczym i Aquarium
dominowała fauna. Bogato reprezentowane były ryby, ciekawość budziły węże. Te
nie wyposażone w niebezpieczny jad można
było nawet dotknąć. Przewodnicy opowia-

dali też m.in. o mechanizmach obronnych
płazów i o gatunku małp, które jako jedyne
na świecie mają świadomość swojego istnienia
(Nd)

Jêzykowe efekty projektu edukacyjnego

ZAGRALI PO ANGIELSKU
Szeœæ szkó³ zaprezentowa³o
przygotowane przez uczniów
klas IV-VI spektakle teatralne
podczas pierwszego w gminie
przegl¹du zorganizowanego
w ramach projektu „Szko³a
równych szans”. Ka¿de z
wystawionych w Zespole
Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
przedstawieñ opracowano w
jêzyku angielskim.
W przeglądzie swoje teatralne propozycje
pokazały szkoły z Biadolin Szlacheckich,
Maszkienic, Dębna, Sufczyna, Woli Dębińskiej i Porąbki Uszewskiej. Widzowie obejrzeli m.in. Kopciuszka w wersji western, a
także Kota w butach.
Prace nad spektaklami odbywały się już
od połowy września ubiegłego roku. Umiejętności językowe doskonalono podczas
zajęć odbywających się w ramach kółka

10

języka angielskiego. Na potrzeby każdej
sztuki zostały zakupione scenariusze,
uszyto stroje, uczniowie z opiekunami
pracowali nad przygotowaniem scenografii. Koszty z tym związane pokryto dzięki
wsparciu z funduszy Unii Europejskiej
uzyskanemu w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Impreza miała charakter przeglądu, w
którym nie przyznawano żadnych miejsc.

¯ycie Gminy Dêbno, lipiec - sierpieñ 2010

Formuła okazała się mimo to na tyle interesująca, że uczestnicy wyrazili zainteresowanie kontynuowaniem przeglądu jako stałego wydarzenia. Wiadomo, że w przyszłym
roku odbędzie się kolejna edycja przeglądu,
bo zakłada ta projekt „Szkoła równych
szans”. Utrzymanie teatralnych prezentacji w kolejnych latach zależeć będzie od możliwości finansowych.
(n)

INICJATYWY

Œpiewali przeboje

Wizytator na konkursie
Dwudziestu dwóch wykonawców wziê³o udzia³ w
ósmej edycji Gminnego
Konkursu Piosenki Angielskiej English Song 2010
odbywaj¹cego siê w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Maszkienicach. Wœród
przygotowanych utworów
nie zabrak³o przebojów tej
miary artystów co The
Beatles, Elton John, Stinga,
Whitney Houston czy
Michael Jackson.
Konkurs, w którym trzeba
wykazać się zarówno muzykalnością jak i znajomością języka
angielskiego, odbył się z początkiem czerwca. Wykonawców
oceniało profesjonalne jury, w
którym role eksperta językowego wzięła na siebie Natalia Kural, a specjalistą od muzyki był
Jerzy Pleśniarski. Osobno klasyfikowano uczniów klas I-III,
IV-VI oraz gimnazjalistów.
Żaden z uczestników konkursu nie był pozostawiony sam sobie. W przygotowania do rywali-

zacji, które w niektórych przypadkach rozpoczęto na długo
przed konkursem, zaangażowali
się nauczyciele: Joanna Bańbor,
Agnieszka Basta, Anna Gurgul,
Beata Korpok, Joanna Matras,
Artur Potępa, Magdalena Smoleń, Karolina Sobol, Monika
Szczupak . Pomogli nie tylko
przy doborze utworów, ale doradzali jak przygotować utwór
od strony wokalnej i językowej.
W ocenie organizatorów
efekty były naprawdę dobre.
Poza publicznością przekonał
się o tym także wizytator ku-

ratorium oświaty Józef Lewicki, który w tym roku był gościem specjalnym konkursu.
Wśród najmłodszych dzieci
najlepsza okazała się reprezentantka gospodarzy Anna
Stolarczyk. Drugie miejsce
zajął Wojciech Bąba z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w
Łysej Górze, zaś trzecie wywalczyła Emilia Gliździńska z
Niedźwiedzy. W kategorii klas
IV – VI pierwsze miejsce wyśpiewała Edyta Pałucka z Porąbki Uszewskiej. Na drugim
miejscu uplasowały się Joan-

na Ochwat z Jaworska i Kinga
Greń z Woli Dębińskiej. Trzecie miejsce przypadło w udziale Filipowi Wojtasińskiemu z
Łysej Góry oraz Konradowi
Stypce z Woli Dębińskiej.
Wśród najstarszych wykonawców I miejsce zajęła Paulina
Kubala z Woli Dębińskiej. Na
drugim miejscu znalazła się
Edyta Burnóg z Zespołu Szkół
w Porąbce Uszewskiej. Trzecie miejsce zajęły ex aequo Justyna Kania z Porąbki Uszewskiej i Katarzyna Szlachta z
Woli Dębińskiej.

Piknik w Por¹bce

POKAZOWE GASZENIE

Konkursy sportowe, pokazy taneczne, prezentacja umiejętności ratowniczych strażaków to tylko część atrakcji, jakie przygotowano podczas pikniku rodzinnego w Porąbce Uszewskiej. Plenerowa impreza była też
okazją do oficjalnego otwarcia kompleksu sportowego zmodernizowanego w ramach projektu „Orlik Plus”.
Impreza, która zgromadziła nauczycieli,
uczniów i ich rodziców, a także samorządo-

we władze, to efekt współpracy Zespołu
Szkół w Porąbce Uszewskiej, Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Agroturystycznego i MUKS „Arabeska”. Wspólnie przygotowano wniosek: „Dobro należy
wspierać, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu”, który zyskał akceptację Fundacji „Działaj lokalnie” uzyskując tym samym wsparcie finansowe.
Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Popisy grupy tanecznej

Forever Dance oraz występy muzycznowokalne uczennic szkoły oglądały tłumy
mieszkańców. Popularnością cieszył się
także pokaz akcji gaśniczej w wykonaniu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce
Uszewskiej oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Chętni mogli wziąć udział w
rywalizacji sportowej w kilku konkurencjach, a przy grillu można było uzupełnić
stracone kalorie.

lipiec - sierpieñ 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Cuda z manufaktury z Miœni

Œwiêtojañska
noc z konsulem
Prawdziwe t³umy oblega³y Zamek
w Dêbnie w Œwiêtojañsk¹ Noc Muzealn¹. Magnesem okaza³y siê liczne
atrakcje przygotowane przez gospodarzy.
- To już kolejna taka impreza w tym miejscu. Jestem przekonany, że będziecie Państwo mogli doznać
niezwykłych wzruszeń. Na samym początku chcemy
pokazać niezwykłą ekspozycję produktów najbardziej
znanej i najdroższej europejskiej wytwórni porcelany
w Miśni. Okazją do jej zaprezentowania jest obchodzona w tym roku rocznica 300 lecie istnienia tej Królewskiej Manufaktury w Miśni – powitał widzów Adam
Bartosz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

KA¯DY INNY,
WSZYSCY RÓWNI
Uczniowie Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
wziêli udzia³ w projekcie „Ka¿dy inny,
wszyscy równi” realizowanym przez Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”. W ramach trwaj¹cych przez cztery
miesi¹ce zajêæ finansowanych z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki by³a okazja zarówno do rozrywki jak i do nauki.
Obok uczniów z Woli Dębińskiej w
projekcie brali udział także ich rówieśnicy z Gminajzum w Jadownikach. W
sumie w zajęciach uczestniczyło 60 osób,
a przygotowana dla nich oferta była
bardzo szeroka.
Obok spotkań grupowych z socjoterapeutą, samorządowcami i parlamentarzystami przygotowano także wspólne rozgrywki sportowe, zajęcia na si-

Wernisaż zaszczyciło swą obecnością wielu, ponad
100 widzów, wśród których byli m.in. patron honorowy wystawy dr Heinz Peters, konsul generalny Republiki Niemieckiej w Krakowie, starosta brzeski Ryszard
Ożóg oraz przewodniczący Rady Gminy Dębno Stanisław Pierzga. - Bardzo dziękuję za przygotowanie tej
ekspozycji w tym niezwykłym miejscu, jakim jest Zamek w Dębnie – powiedział w swym słowie wstępnym
dr Heinz Peters. Na wystawie można obejrzeć różnorodne formy naczyń: od czajników, imbryków, filiżanek, spodków, po talerze i porcelanowe figurki. - Prezentujemy 300 z ponad 800 zachowanych egzemplarzy porcelany należącej do rodziny Sanguszków, która
to kolekcja znajduje się w depozycie Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Zachęcam do zwiedzania tej ekspozycji, która będzie czynna do zakończenia sezonu –
mówi Krystyna Gurgul, kustosz Zamku w Dębnie.
Poza wystawą uczestnicy Świętojańskiej Nocy
Muzealnej mogli wziąć udział w koncercie muzyki
Tria Kameralnego Filharmonii Świętokrzyskiej oraz
tarnowskiego zespołu „Anakonda”, a także obejrzeć
wystawę poplenerową „Na dworską nutę” pokazującą efekty trzech plenerów malarskich, w Dębnie,
Nowym Wiśniczu i Jeżowie.
(GB)
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łowni w Brzesku, naukę podstawowych kroków tanecznych. W programie znalazły się też wyjazdowe warsztaty na Jamnej zakończone rajdem pieszym po okolicy i integracyjnym spotkaniem przy ognisku. Zorganizowano też rodzinny piknik na boiskach
przy Klubie Sportowym Orzeł Dębno
z pokazami artystycznymi, rozgrywkami piłkarskimi, zabawą z udziałem
publiczności i występami zaproszonych
zespołów.
Jak twierdzą organizatorzy zajęcia
przyniosły zamierzony efekt. Gimnazjaliści nie tylko aktywnie uczestniczyli w zajęciach rozwijając swoje umiejętności, ale też nauczyli się doceniać zdolności i zainteresowania innych.
(f)

Sceniczna edukacja

„Uroki wiosny” to tytuł autorskiego programu realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą
do wiedzy”. Współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej przedsięwzięcie adresowane było do uczniów
klasy pierwszej. Efekty pracy wykonanej w ramach projektu zaprezen-
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towano pod koniec roku szkolnego,
podczas specjalnego pokazu dla rodziców. Obok montażu słowno – muzycznego „Kochanym Rodzicom”, w trakcie którego recytowano wiersze i śpiewano piosenki było także przedstawienie „Za co kochamy Was rodzice”. W finale nie zabrakło laurek i
kwiatów dla rodziców
(g)
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Szczególny charakter mia³y w tym roku obchody œwiêta patrona szko³y w Zespole Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej. Obok tradycyjnych uroczystoœci szkolnych przygotowano tak¿e konkurs o
kardynale Stefanie Wyszyñskim, w którym udzia³ wziêli tak¿e uczniowie innych szkó³ nosz¹cych imiê Prymasa Tysi¹clecia.

SPEKTAKL DLA PATRONA
Szkolne uroczystoœci odbywa³y siê w
kolejn¹ rocznice œmierci kardyna³a Wyszyñskiego. Ich przewodnim motywem
by³y s³owa Prymasa Tysi¹clecia: „Warto s³u¿yæ ka¿demu cz³owiekowi i dla
ka¿dego warto siê poœwiêciæ. Je¿eli
cokolwiek warto na œwiecie czyniæ, to
tylko jedno – mi³owaæ”.
Uczniowie do obchodów przygotowali się
bardzo starannie. Świętowanie rozpoczął
uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, uczniów i nauczycieli do kościoła parafialnego w Dębnie, gdzie ksiądz Andrzej
Basiaga odprawił mszę świętą odwołując się
w jej trakcie do osoby kardynała. Podczas
odbywającej się zaraz potem akademii można się było przekonać, że uczniowie z Woli
Dębińskiej na brak pomysłów i talentów nie
narzekają. Obok tradycyjnych recytacji były
popisy wokalne i taneczne oraz teatralne.
Wszystkie prezentacje łączyła osoba patrona szkoły, który – jak się okazało – może

Dwudziestu uczniów z czterech szkó³
wziê³o udzia³ w odbywaj¹cym siê w
Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
miêdzygimnazjalnym konkursie
wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoœci kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. – Zaprezentowany przez nich poziom przygotowania oceniam jako bardzo wysoki
– komentowa³ ks. dziekan Marian
Majka, jeden z jurorów i patronów
konkursu.

być inspiracją także dla grup
tanecznych. Bożena Kubala,
która wzięła na siebie organizację uroczystości, nie zapomniała także o tym, by przypomnieć najważniejsze wydarzenia z biografii prymasa.
Konferansjerzy opowiadali o
nich w przerwach między występami na scenie.
Obok uczniów i nauczycieli
świętowali także zaproszeni

goście, wśród których znaleźli się Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach, radni:Józef Ciuruś i Wiesław Pach, kierownik Centrum Medycznego Holi-Med Barbara Juza, wiceprezes Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej „Porozumienie” Grzegorz Przybyło, poprzednia
dyrektor szkoły Władysława Sadłoń, przedstawicielki zarządu Rady Rodziców Urszula
Przybyło i Wanda Kubala, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi.
(n)

TEST O KARDYNALE

Do rywalizacji przystąpiły szkoły z Gródka nad Dunajcem, Dąbrówki, Gnojnika, Przyborowa i Woli Dębińskiej, które noszą imię
Prymasa Tysiąclecia. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z kilkudzie-

sięciu pytań obejmującego wydarzenia z życia
kard. Wyszyńskiego oraz wydarzenia związane z obchodami tysiącleci chrztu Polski.
Sami uczestnicy oceniali, że zadania nie
były trudne. – Większość rozwiązałam, ale
jak będzie, to się dopiero okaże – mówiła
nam Weronika Drużkowska reprezentująca gospodarzy.

Ostatecznie na pierwsze miejsce zapracowała Zuzanna Cieśla z gimnazjum w Gnojniku, na drugim miejscu znalazła się Paulina
Łuszcz z gimnazjum w Przyborowie, a trzecią
lokatę zdobyła właśnie Weronika Drużkowska. Wyróżnieniem nagrodzono drugą przedstawicielkę gospodarzy Marzenę Mleczko.
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Folder o strojach
Folder prezentujący stroje pięciu różnych
regionów Polski wydało Stowarzyszenie
Folklorystyczne „Łoniowiacy”. Pieniądze na
ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Część publikacji,
którą przygotowano także w języku angielskim, zawiera informacje o atrakcjach turystycznych i najważniejszych wydarzeniach
w gminie Dębno.

Torreadorzy w Jaworsku

Tkaj¹ a¿ mi³o
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łoniowej biorą udział w rozpoczętych 9 lipca
warsztatach tkackich zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Folklorystyczne
„Łoniowiacy” i Publiczną Szkołę Podstawową w Łoniowej. W trakcie zajęć poznają
podstawowe techniki tkackie i wykonywać
będą tkaniny dekoracyjnego według gotowego lub własnego projektu. Warsztaty finansowane są ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Z folklorem do Portugalii
W międzynarodowym festiwalu w portugalskim Recarei weźmie udział Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”. Do Portugalii 14
lipca pojechało 27 członków zespołu, czterech muzyków z kapeli, choreograf, tłumaczka i dyrektor DCK. Koszty wyjazdu,
który przewidziany jest na kilkanaście dni
(powrót 28 lipca) to 30 tys. zł. W całości
pokrywa je Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiacy”, które pozyskało pieniądze m.in. z wpłat od uczestników wyjazdu
oraz z innych dochodów własnych. Wyjazd
przygotowywano kilka miesięcy negocjując
stawki zarówno z ubezpieczycielami jak i
przewoźnikami.
(o)

Kilkudziesiêciu uczestników z klas I-VI
szkó³ z ca³ej gminy Dêbno zgromadzi³
odbywaj¹cy siê w Jaworsku XIII Przegl¹d Dorobku Artystycznego Szkó³ Podstawowych. Swoje propozycje m³odzi
wykonawcy prezentowali w sali remizy stra¿ackiej, któr¹ do dyspozycji odda³a dzieciom jednostka OSP.
Na scenie dominowały popisy wokalne,
ale nie brakowało także tańca i układów
choreograficznych, a także innych form
artystycznych. Niemal każdy z uczestników prezentacjo nie mającej charakteru
konkursowego przykładał sporą wagę do
kostiumów. Nie mogło być inaczej, skoro
w tym roku przegląd odbywał się pod hasłem prezentacji różnych kultur i tradycji. Na scenie oglądano m.in. górali, krakowianki, ale także torreadorów.
Nikt nie wyjechał z pustymi rękami. Obok
dyplomów były także nagrody, ale najważ-

niejsza była satysfakcja. W końcu wystąpić
na scenie to jest coś.
(P)

Podsumowanie VIII edycji akcji „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”

TAÑCZYLI DO MUZYKI CHOPINA
8 czerwca 2010 roku w budynku Dębińskiego Centrum
Kultury w Jastwi odbyło się podsumowanie VIII edycji
akcji „Całą Polska Czyta Dzieciom” pod hasłem „Wielcy
Polacy w literaturze dziecięcej” ze szczególnym podkreśleniem twórczości Fryderyka Chopina.
Dyskusja panelowa nt. „Wrażliwość na kulturę narodową”, która odbyła się 25.03.2010 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce
Uszewskiej z udziałem dyrektorów przedszkoli, nauczycieli, bibliotekarzy, przyjaciół biblioteki rozpoczęła akcję wspólnego czytania
dzieciom.
Przedszkolaki i sześciolatki poznawały wybrane postaci wielkich
Polaków (Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, Jan Matejko) i ich dzieła.
Czytali rodzice, bibliotekarze, dziadkowie, zaproszone osoby.
W spotkaniu podsumowującym akcję wzięły udział dzieci z dwunastu placówek przedszkolnych i szkolno- przedszkolnych naszej gminy.
W czasie spotkania wszystkie dzieci wykonały taniec „Kwiatów”,
„Motyli” i „Biedronek” do muzyki Fryderyka Chopina.
Wysłuchały koncertu w wykonaniu Pawła Sachy - ucznia IV
Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, który zaprezentował po-
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loneza g-moll, nokturn oraz walca minutowego Fryderyka Chopina. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki.

BEZPIECZEÑSTWO

Pogoñ za skazanymi
Policjanci z posterunku w Dębnie w okresie od maja do lipca zatrzymali sześciu skazanych przez sąd i poszukiwanych przez Sąd
Rejonowy w Brzesku. Wśród zatrzymanych
byli sprawcy kradzieży, kierowcy jeżdżący
po pijanemu i winni znęcaniu się nad rodziną.
Funkcjonariusze wyłapywali ich po kolei. W
jednym przypadku zatrzymywali delikwenta „na raty”. Za pierwszym razem zdołał
zbiec ścigającym go policjantom dzięki zapadającemu szybko w lesie zmrokowi. Po
dwóch tygodniach ciemności mu już jednak
nie sprzyjały i wpadł w ręce policji.

sły. w tej liczbie znalazł się mieszkaniec
Dołów, który najpierw zaczepił mieszkańca Łoniowej, by następnie szybko przejść
do bójki. Wykazał się przy tym sporą brutalnością. U jego ofiary stwierdzono złamanie nosa i wstrząśnienie mózgu. Chwilowo
pobity mężczyzna stracił przytomność.

Alkoholowe w³amanie
Głównie alkohol padł łupem złodziei,
którzy włamali się do sklepu GS w Sufczynie. Pod osłoną nocy włamali się do
sklepu od zaplecza i zabrali wódkę, piwo
oraz papierosy. Właściciel ocenił wielkość
strat na 13 tys. zł.

Wywa¿one okno

Skopany do nieprzytomnoœci

Domniemany sprawca włamania w Maszkienicach najpierw wyważył drzwi w kuchni, a następnie wszedł do domu i zaczął penetrować zakamarki w poszukiwaniu łupu.
Z informacji uzyskanych przez policję wynika, że zginęła gotówka. Śledztwo w tej sprawie trwa.

Sąd zajmie się sprawcami rozboju, do
którego doszło 10 lipca w Niedźwiedzy.
Kilku mężczyzn upatrzyło sobie na swoją
ofiarę 16-letniego chłopca z Biesiadek. Zaatakowali go znienacka i wspólnie zaczęli
go bić okładając go pięściami i kopiąc po
całym ciele. Obrażenia, które spowodowali, okazały się bardzo poważne. Nastolatek stracił przytomność nie odzyskując
jej także na drugi dzień, a o jego życie
lekarze walczyli na intensywnej terapii.
Sprawcami rozboju okazali się mieszkańcy Niedźwiedzy, wśród których byli także
nieletni. wkrótce zostaną im postawione
zarzuty, a niebawem najprawdopodobniej
staną przed sądem.

Pobicie w £oniowej
Osiemnastoletni mężczyzna z Łoniowej
został pobity wieczorem 11 lipca w swojej
wsi. tego dnia we wsi trwał festyn z okazji
600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem i niektórym najwyraźniej krew krążyła w żyłach
szybciej niż zwykle. W ślad za tym do głowy
przychodziły też nie najmądrzejsze pomy-

Plener w nowym Wiœniczu
Najpierw było
zwiedzanie zamku,
a następnie odtwarzanie zamkowych
realiów za pomocą
farb, pędzla i kartki papieru. Uczestnicy zajęć plastycznych w Dębińskim
Centrum Kultury
podczas wycieczki
do nowego Wiśnicza mogli spraw-

Po szlifierkê
Na 10 tys. zł wycenił straty spowodowane włamaniem właściciel obrabowanego domu w Dębnie. Złodziej korzystając z
nieobecności domowników skradł m.in.
piłę spalinową i szlifierkę oraz kilka innych narzędzi elektrycznych. Do włamania doszło nocą z 24 na 25 czerwca.

Dwóch na jednego
Mieszkaniec Porąbki Uszewskkiej padł
ofiara rozboju w tej wsi. Napadli na niego
mężczyźni w wieku 21 i 22 lat mieszkający
w Dębnie i w Porąbce Uszewskiej, którzy
byli mu zresztą znani. Najpierw pobili mężczyznę okładając go pięściami i kopiąc, a potem zabrali mu kluczyki do samochodu, z
którego skradli odtwarzacz samochodowy.
Poszkodowany doznał poważnych obrażeń.
Napastników czekają teraz bardzo poważne konsekwencje karne.

Hieny cmentarne
Liczne elementy metalowe i kajnerowe
skradziono w okresie od kwietnia do czerwca
br. z cmentarza w Maszkienicach. Dokładny
czas kradzieży trudno okreslić ze względu
na to, że właściciele nagrobków w niektórych przypadkach nie byli na cmentarzu od
kilku tygodni. Policja zainteresowana jest
wszelkimi informacjami, które mogłyby pomoc w schwytaniu cmentarnych hien.

Œmia³a wizja Bitwy
pod Grunwaldem
Na zakończenie zajęć plastycznych odbywających się w Debińskim Centrum Kultury wszyscy ich uczestnicy wykonali dzieło
inspirowane obrazem Jana Matejki pt: „Bitwa pod Grunwaldem”. Kilkumetrowy obraz wykonany przez 38 młodych plastyków
ma niewiele wspólnego ze sławnym oryginałem, ale widać w nim świeżość spojrzenia
i radość tworzenia. Pośród postaci historycznych pojawiają się całkiem współczesne elementy tworząc niepowtarzalną całość.

dzić swoje umiejętności uczestnicząc
w plenerze malarskim. Najpierw powstały szkice, a następnie w ruch poszły farby. Niektórzy skupili się na
detalach architektonicznych, a inni
pokazali zamek
wkomponowany w
zieleń parku.
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RAPORT POWODZIOWY

BILANS PO WIELKIEJ WODZIE
W porównaniu z innymi rejonami kraju tegoroczna powódŸ obesz³a siê z gmin¹
Dêbno stosunkowo ³agodnie.
Mimo to w samej infrastrukturze komunalnej stary przekroczy³y 4,15 mln z³, a szacunkowe koszty stabilizacji
niebezpiecznych osuwisk to
ponad 3,3 mln z³.
Pogotowie powodziowe wprowadzono w
gminie wieczorem 16 maja. Automatycznie
pracę rozpoczął Zespół Kryzysowy pełniąc
dyżur w Urzędzie Gminy w Dębnie. Na tle
dramatycznych wieści docierających z różnych stron kraju, w tym także z pobliskiej
gminy Szczurowa, sytuacja była tu raczej
dobra. Warunki hydrologiczne monitorowano na bieżąco, by w razie potrzeby być jak
najlepiej przygotowanym. Do dyspozycji było
ponad 100 strażaków-ochotników dysponujących sprzętem transportowym oraz motopompami. Worki na piasek, piasek i transport piasku były do dyspozycji niemal w każdej chwili. Mimo to woda po raz kolejny dała
dowody swojej siły. Krótki atak żywiołu odczuli zwłaszcza mieszkańcy Maszkienic,
Porąbki Uszewskiej, Dołów, Sufczyna, Łysej
Góry, Woli Dębińskiej i Jaworska. Żywioł
spustoszył zwłaszcza drogi, mosty, przepusty, rowy i urządzenia kanalizacyjne. Dał

się także we znaki indywidualnym mieszkańcom. Woda wdarła się do piwnic, zalała
wiele suteren, zniszczyła liczne uprawy.

Trzy komisje
Szacowaniem szkód zajęły się trzy komisje wyceniające straty w rolnictwie, gospodarstwach domowych i infrastrukturze komunalnej. Ich członkowie na miejscu sprawdzali sytuację pracując na wniosek poszkodowanych. Szacunki dotyczące strat w infrastrukturze i w gospodarstwach indywidualnych zostały już zweryfikowane przez
wojewodę małopolskiego, a w chwili zamykania tego numeru „Życia” trwało jeszcze
liczenie strat w rolnictwie.

Drogi do odbudowy
W przypadku szkód w infrastrukturze
komunalnej weryfikacja szacunków dokonanych przez gminę odbyła się bezproblemowo. Wątpliwości żadnych nie było, bo
uszkodzenia są tak duże, że członkowie
komisji nie mogli ich nie uznać. Najpoważniejszy problem dotyczy drogi gminnej w
Dołach, która jest nieprzejezdna. Wszystko
wskazuje na to, że trzeba będzie wytyczyć
jej nową trasę. Podobna sytuacja występuje
także w Maszkienicach, Sufczynie, Porąbce
Uszewskiej i Dębnie. W niektórych przypadkach doszło do podmycia drogi do tego stopnia, że obsunęła się ona do poziomu koryta
rzeki. Ze wstępnych ekspertyz wynika, że
drogi w tym samym miejscu nie da się odbudować i trzeba będzie wytyczyć ją w innym
miejscu.

Tabelka 1
Rodzaj infrastruktury komunalnej ........................[szt.] . [km] .... Wartoœæ strat [z³]
Drogi wraz z odwodnieniem ................................X ...... 5,63 ... 2 951 000,00
Mosty ..............................................................1 ...... X ......... 600 000,00
Przepusty ......................................................... 5 ...... X ......... 110 000,00
Obiekty, urz¹dzenia sieci kanalizacyjnej ............... 1 ...... X ......... 60 000,00
Sieæ kanalizacji sanitarnej .................................. X ...... 0,1 ..... 30 000,00
Rowy odwadniaj¹ce melioracyjne/kana³y i potoki ..X ...... 0,2 ..... 400 000,00
Razem .................................................................................. 4 151 000,00

Kryteria – kwoty
1. Zalana piwnica – bez wyposa¿enia ........................................... do 500 z³
2. Zalana piwnica z wyposa¿eniem, sutereny (instalacje, piec c.o., hydrofory, sprzêt
gospodarstwa domowego) ..................................................... do 2000 z³
3. Czêœæ mieszkalna zalana do 1 m ............................................. do 3000 z³
4. Czeœæ mieszkalna zalana powy¿ej 1 m ..................................... 4000 z³
5. Brak mo¿liwoœci zamieszkania ................................................ 6000 z³ (brak
dachu nad g³ow¹, ewakuacja, zalana co najmniej jedna kondygnacja)
6. G³êbinowe studnie wody pitnej uszkodzone w wyniku osuwisk .... do 1000 z³ w
przypadku, gdy jest to jedyne Ÿród³o wody pitnej
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Osuwisko w Jaworsku zniszczyło
drogę na długości kilkudziesięciu
metrów.

GroŸne osuwiska
Trzy budynki mieszkalne oraz dwie drogi
są narażone na zniszczenie wskutek osuwisk w Jaworsku i Dołach. Ze wstępnych
szacunków wynika, że koszt stabilizacji
wszystkich osuwisk w gminie wyniesie ponad 3,3 mln zł. Na razie mieszkańcy bezpośrednio poszkodowani wskutek osuwania się
ziemi muszą się uzbroić w cierpliwość. Przykładowo zniszczona droga w Jaworsku nie
jest zabezpieczona w żaden sposób, bo jak
dotąd nie ma żadnej ekspertyzy geologicznej. – Musimy czekać na ocenę geologiczną,
która jest warunkiem ubiegania się o pomoc
– tłumaczył mieszkańcom Antoni Brachucy, zastępca wójta. Mieszkańcy zagrożonych
budynków także uzależnieni są od geologicznej ekspertyzy. Od niej zależy, czy w
dalszym ciągu będą mogli mieszkać tam,
gdzie dotąd.

Gotówka wyp³acona
Pomoc finansową otrzymali natomiast
mieszkańcy starający się o wsparcie w Ośrodku Pomocy Społecznej. W sumie złożono tu
37 wniosków pochodzących od mieszkańców
Maszkienic, Porąbki Uszewskiej, Biadolin
Szlacheckich, Dołów, Niedźwiedzy, Woli
Dębińskiej, Jastwi, Dębna i Sufczyna. Najczęściej wnioskodawcy starali się o wsparcie
na wykonanie remontów zwianych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem części budynków.
Najczęściej chodziło o zalane piwnice lub
sutereny. W sumie zatwierdzono do wypłaty 35,5 tys. zł (w chwili zamykania tego numeru „Życia” wypłacono 29 tys. zł), a wielkość wsparcia wynosiła od 500 do 2000 zł.
Ich wysokość ustalano na podstawie kryteriów określonych przez wojewodę.
(g)

RAPORT POWODZIOWY

NAPRAWIENIE SZKÓD
Do koñca sierpnia odbudowane zostan¹ cztery odcinki
dróg zniszczonych wskutek
tegorocznej powodzi. Gmina
Dêbno otrzyma³a na ten cel
420 tys. z³ i po raz pierwszy
nie musi dok³adaæ z w³asnego
bud¿etu ¿adnej kwoty.
Zgodnie z wymaganiami towarzyszącymi
dotacji za te pieniądze nie można remontować żadnych dróg, które nie uległy zniszczeniu w tym roku. Samorządowe władze
wyznaczyły w tej sytuacji cztery odcinki,
które można odbudować za przyznaną kwo-

Sto tysiêcy z³otych z bud¿etu wojewody
ma³opolskiego otrzyma³a gmina Dêbno
na pokrycie wydatków zwi¹zanych z akcj¹
ratownicz¹ podczas niedawnej powodzi.
Pieni¹dze te mo¿na by³o przeznaczyæ na
oznakowano miejsc potencjalnie niebezpiecznych, zakup worków, piasku oraz
sprzêtu potrzebnego przy ewentualnym
budowaniu umocnieñ.
tę. Termin prac określono na koniec sierpnia. Do tej pory do stanu sprzed powodzi
powinny zostać doprowadzone następujące
drogi: Wola Dębińska „Zielona”, Dębno „Na
Dębczak”, Dębno – Doły „Amerykanka” i
Sufczyn „Granice”. W sumie prace obejmą
drogi o długości ponad 1200 metrów.
Do zrobienie pozostanie jednak jeszcze
sporo. Przede wszystkim te drogi, których

W Maszkienicach współpraca z MZMiUW jest konieczna.
remont wymaga współpracy z Małopolskim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Chodzi tu o drogi, których fragmenty podmyła rzeka. Szanse na współpracę z
MZMiUW na szczęście są. - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie otrzymał pieniądze na usuwanie
szkód, z których także skorzystamy –
mówi Grzegorz Brach, wójt gminy Dębno.
Przedstawiciele MZMW trzykrotnie byli
na terenie gminy Dębno i potwierdzili, że
jest tu sporo do zrobienia w zakresie regulacji potoków płynących przez gminę. Na
prace w tym zakresie na terenie gminy
Dębno zostanie przeznaczona część z 36
mln zł. zaplanowanych do wydania na terenie Małopolski.

Prace w gminie Dębno będą prowadzone
m.in. w Sufczynie nad potokiem Kisielina
oraz w Maszkienicach, Porąbce i Dębnie
nad potokiem Niedźwiedź. - Regulacja będzie polegać na umocnieniu brzegów przez
zastosowanie narzutów kamiennych, zabezpieczonych mocną, stalową siatką. W Sufczynie będzie zaś zastosowane wypłycenie,
czyli podniesienie wypłukanego dna rzeki,
by wartki nurt nie podmywał terenów położonych wyżej, w tym kilkukrotnie już naprawianej drogi gminnej. Prace mają ruszyć
w tym roku, co pozoliłoby skoordynować
działania związane z regulacją koryt wymienionych potoków z pracami odbudowania i
remontów zniszczonych dróg.
(g)

POMOC DLA S¥SIADÓW
Z pomocą dla sąsiednich gmin pospieszyli strażacy-ochotnicy i mieszkańcy naszej gminy. Ze wsparcia skorzystali mieszkańcy gminy Szczurowa,
która w tym roku przeżywa bardzo
trudne chwile.
Strażacy z OSP Łoniowa zaraz po tym
jak uporali się z żywiołem we własnej gminie, przez trzy dni pracowali w Woli Przemykowskiej. Jedenastu druhów uszczelniało wały, wypełniało worki z piaskiem i budowało prowizoryczne zapory przed wodą. W
walkę z żywiłem u sąsiadów włączyli się także strażacy z innych jednostek w gminie.
Mieszkańców doświadczonych przez wielką
wodę wspierali także po opadnięciu fali powodziowej. – Zwróciliśmy się z apelem do
mieszkańców o przynoszenie darów dla po-

wodzian. Odzew był niespodziewanie duży
– opowiada Paweł Kraj, naczelnik OSP w
Łoniowej. Ludzie masowo przynosili żywność i środki czystości. W sumie do potrzebujących trafił transport złożony z dwóch
busów i przyczepy.
Zbiórka przeprowadzona z inicjatywy
władz samorządowych w szkołach gminy
Dębno także dała imponujące rezultaty. Zebrano dwie tony darów. – To najlepsze świadectwo solidarności z poszkodowanymi – komentował Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno. Uczniowie przynosili do szkół przede
wszystkim środki czystości takie jak płyny
do mycia, proszki czy mydła, które były szczególnie potrzebne. Sprzątający swoje domy i
gospodarstwa musieli wszystko dokładnie
wyczyścić i zdezynfekować także ze wzglę-

dów sanitarnych. W ciągu dwóch dni zorganizowano dwa transporty. W każdym z nich
znalazły się towary ważące mniej więcej tonę.
Samochodu do transportu towarów użyczyła nieodpłatnie Krystyna Brachucy, właścicielka sklepu w Porąbce Uszewskiej.
W czerwcu ponownie w pomoc dla poszkodowanych zaangażowali się strażacy z OSP
Łoniowa i OSP Niedźwiedza. Tym razem
strażacy zadbali o rolników. Sami skosili trawę, wysuszyli ją i zawieźli siano do rolników
z Woli Przemykowskiej i Woli Rogowskiej.
Inicjatywa okazała się bardzo trafiona, bo
na terenach powodziowych rolnicy nie mieli
czym karmić ocalałego bydła. Transport zapewnili prywatni przedsiębiorcy: Józef Cichy, Stanisław Pałucki i Mieczysław Pabian.
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EDUKACJA

Paulina Wójcik

SP w Loniowej
Agnieszka Pa³ucka, klasa V
Oiąga bardzo wysokie wyniki w nauce za
co uzyskała stypendium. Uczestniczy w konkursach na szczeblu szkolnym i gminnym.
Jest osobą życzliwą, kulturalną, otwartą na
pomoc innym.

Aleksandra Matura, klasa IV
Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, obowiązkowością i systematycznością. Z zaangażowaniem uczestniczy w życiu klasy i szkoły. W minionym roku szkolnym uzyskała stypendium za celujące i bardzo dobre wyniki w
nauce. Dzięki pogodnemu usposobieniu oraz
życzliwości jest powszechnie lubiana.

SP w £ysej Górze
Paulina Wójcik, klasa V
Uczennica znacznie wyróżnia się na tle
klasy i szkoły pod względem zdolności w kierunku j. angielskiego. Brała udział w licznych konkursach. Ma na swoim koncie takie sukcesy jak przejście dwóch etapów olimpiady wojewódzkiej i udział w finale wśród
najlepszych uczniów z Małopolski, finał konkursu na szczeblu powiatowym oraz pierwsze miejsce w konkursie szkolnym. Średnia
ocen 5,36

Katarzyna Gurgul, klasa IV
Uczennica niezwykle utalentowana matematycznie. Brała udział w licznych konkursach. Zdobyła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym Olimpus oraz wyróżnienie w międzynarodowym
konkursie Kangur. Uczennica jest bardzo
pracowita i pilna. Chętnie czyta książki i
uczestniczy w życiu szkoły. Średnia 5,72

Piotr Niemiec, klasa IV
Laureat gminnego konkursu o tytuł „Mistrza ortografii” ukończył szkołę ze średnią ocen 5,54.

Agnieszka Pa³ucka
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Aleksandra Matura

Zajął II miejsce w Gminnych zawodach w
Tenisie Stołowym oraz VII miejsce w Konkursie J. angielskiego „Spelling Competition”.
Czas wolny spędza grając w piłkę nożną i
koszykówkę oraz czytając książki.

SP w NiedŸwiedzy
Kamila Sula, klasa IV
Ukończyła rok szkolny ze średnią ocen5,09. Pełniła funkcje przewodniczącej Samorządu Szkolnego. Czas wolny spędza najczęściej na czytaniu książek i nauce języka
angielskiego.

Magdalena Marecik, klasa IV
Ukończyła rok szkolny ze średnią ocen
5,18. Pełniła funkcję przewodniczącej klasy. Najchętniej czas wolny spędza na czytaniu książek i nauce języka angielskiego. Jej
pasją jest fotografia.

Katarzyna Gurgul

Piotr Niemiec

zawodach sportowych. Pełniła funkcję redaktora szkolnej gazetki. Ma wiele zainteresowań i pasji, ale najważniejsze miejsce
wśród nich zajmuje gra na gitarze i czytanie
książek.

Anna Wójcik, klasa VI
Uczennica ukończyła rok szkolny ze średnią ocen 5,9. Zajęła I miejsce w Gminnym
Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza
ortografii”. Brała udział w licznych konkursach, m. in. Małopolskim Konkursie Humanistycznym. Reprezentowała szkołę na zawodach sportowych. Pełniła funkcję redaktora szkolnej gazetki. Ma wiele zainteresowań i pasji, ale najważniejsze miejsce wśród
nich zajmuje taniec i czytanie książek.

Zespó³ Szkó³ w Sufczynie
Weronika Nowak, klasa IV

Ukończył klasę szóstą ze średnią ocen 5,1.
Został finalistą Małopolskiego Konkursu
matematycznego. Interesuje się fotografią,
informatyką oraz czytaniem książek.

Ukończyła rok szkolny ze średnią ocen 5,
72. Zdobyła II miejsce w Gminnym Konkursie o tytuł „Najlepszego Matematyka Gminy Dębno” oraz II miejsce w „Gminnych
zawodach sportowych – biegi przełajowe”.
W wolnym czasie czyta książki, jeździ na
rowerze i biega.

Patryk Dubiel, klasa VI

Patryk Wêgrzyn, klasa VI

Ukończył rok szkolny ze średnią ocen 5,5.
Brał udział w Małopolskim Konkursie Matematycznym na szczeblu rejonowym. Czas
wolny najchętniej spędza na czytaniu książek. Lubi jeździć na rowerze.

Ukończył rok szkolny ze średnią ocen 5,
55. Finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego, otrzymał wyróżnienie w
XVIII edycji Międzynarodowego konkursu
„Kangur Matematyczny”. Zajął III miejsce
w Gminnym Konkursie o tytuł najlepszego
matematyka Gminy Dębno. Zdobył maksymalną ilość punktów ze sprawdzianu klasy
VI. Czas wolny spędza najchętniej na graniu w piłkę nożną i koszykówkę.

Mateusz Sacha, klasa VI

Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach
Marcela Zawierucha, klasa VI
Uczennica ukończyła rok szkolny ze średnią ocen 6,0. Zakwalifikowała się do etapu
rejonowego Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego. Brała udział w licznych konkursach – polonistycznych, matematycznych i
historycznych. Reprezentowała szkołę na

Damian Jarek
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Ma³gorzata ŒledŸ

Barbara Wojnicka, klasa III, gimnazjum
Wzorowe zachowanie, celujące wyniki w
nauce. Finalistka Małopolskiego Konkursu
Humanistycznego, Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Laureatka Ogólnopol-

£ukasz Wojtarowicz

Weronika
Dru¿kowska

EDUKACJA

Kamila Sula

Magdalena Marecik

skiego Konkursu Humanistycznego „Olimpus”, wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur”.

ZS w Woli Dêbiñskiej
Damian Jarek, klasa VI b
Średnia ocen: 6,0. Szczególne osiągnięcia:
udział w etapie rejonowym Małopolskiego
Konkursu Matematycznego dla uczniów
szkół podstawowych, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, I miejsce w Gminnym Konkursie Redakcyjnym: „Jan Paweł II w moich
wspomnieniach”, III miejsce w Gminnym
Konkursie Plastycznym: „Wędrówki Jana
Pawła II”,reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu. Jest stypendystą Funduszu Stypendialnego „Otwieramy Horyzonty”. Zainteresowania: sport (piłka nożna).

Mateusz Sacha

Patr yk Dubiel

Ma³gorzata ŒledŸ, klasa VI a
Średnia ocen: 5,8. Osiągnięcia: I miejsce w szkolnym etapie Małopolskiego
Konkursu Humanistycznego, udział w
etapie powiatowym Konkursu Literackiego „Triada 2010”, III miejsce w Gminnych
Zawodach Sportowych Piłki Ręcznej, III
miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Brzechwa dzieciom” udział w
Gminnym Konkursie Recytatorskim Pt.
„Otaczający nas świat w twórczości Karola Wojtyły”.
Jest zastępcą przewodniczącego samorządu szkolnego. Interesuje się poezją, pisze
wiersze, czyta książki, lubi sport.

Weronika Dru¿kowska, klasa IIIa,
gimnazjum
Średnia ocen 5,5. Osiągnięcia: I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficz-

Marcela Zawierucha

Anna Wójcik

nym w Sufczynie, III miejsce w międzygimnazjalnym konkursie wiedzy o życiu
i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego, III miejsce w finale Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy „Renesans
w Krakowie”.
Zainteresowania: siatkówka, jazda na
rolkach, angielski, słuchanie muzyki, spotkania z przyjaciółmi, zakupy.

£ukasz Wojtarowicz, klasa III b,
gimnazjum
Średnia ocen 5,65. Osiągnięcia: III miejsce w międzypowiatowym konkursie historycznym organizowanym przez I LO
w Tarnowie, wyróżnienie w finale Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy „Renesans w
Krakowie”.
Zainteresowania: historia nowożytna,
literatura historyczna, obsługa programów graficznych.

KAPLICZKI W OBIEKTYWIE
WYNIKI:
Konkurs fotograficzny – gimnazjaliœci:
I miejsce - Mi³osz Ryba
II miejsce - Kornelia Batko
III miejsce - Dominika Góral
wyró¿nienie - Piotr Matura
wyró¿nienie - Mateusz Bolek
wyró¿nienie - Gabriela Przepiórka
Konkurs fotograficzny – uczniowie szkó³
podstawowych:
I miejsce - Magdalena Marecik
II miejsce - Bart³omiej Mleczko
III miejsce - Maciej Faron

Miłosz Ryba, Magdalena Marecik, Małgorzata Witek i Łukasz Tatara to zwycięzcy Gminnego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne”. W rywalizacji ogłoszonej przez Dębińskie Centrum Kultury konkurowano w
w dwóch kategoriach wiekowych.
Na konkurs nadesłano 34 zdjęcia oraz
14 prac plastycznych. W konkursie wzię-

li udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz Ośrodka Wsparcia Dziennego. Prace ocenili – artysta
fotografik oraz artysta plastyk. Poziom
artystyczny prac, zaawansowanie
warsztatowe oraz wyjątkowość indywidualnej wizji przedstawionej na fotografii czy rysunku zadecydowała o ostatecznej ocenie.

Prace plastyczne – gimnazjaliœci:
I miejsce - Ma³gorzata Witek
II miejsce - Patrycja Nowak
III miejsce - Paulina Bolek
Prace plastyczne – uczniowie szkó³ podstawowych
I miejsce - £ukasz Tatara
II miejsce - Justyna GliŸdziñska
wyró¿nienie - Katarzyna Malinowska
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KULTURA

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Królewska porcelana

Wyroby porcelanowe znane były już ponad 1200 lat temu. Wyrabiano je głównie w
Chinach z dwóch podstawowych składników: kaolinu i minerału zwanego pai-tuntzu czyli glinokrzemianu potasu. Przez wiele lat statki handlowe przywoziły porcelanę do Europy właśnie z Chin i z Japonii.
Budziła ona pożądanie i chęć posiadania
wśród wielu możnych. W tym czasie w Europie używano naczyń głównie cynowych
lub z drewna, kamionki i gliny. Białe, delikatne porcelanowe naczynia, które subtelnie przepuszczały światło były wielką atrakcja. Największym jej miłośnikiem i zarazem
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kolekcjonerem był sam August II Mocny,
elektor saski, później także król Polski. W
Polsce okres rządów dwóch kolejnych elektorów saskich z dynastii Wettinów uważany jest za niepomyślny dla gospodarki kraju. Obaj elektorzy – August II Mocny i jego
następca August III – wpisali się w świadomość przeciętnego Polaka, jako ci, którzy
doprowadzili do zaprzepaszczenia i upadku
Rzeczypospolitej. Jednak ich bliższe poznanie, a zwłaszcza Augusta II sprawia, że widzimy w nim wielkiego mecenasa sztuki,
miłośnika rzeczy pięknych, kolekcjonera,
który ze smakiem, wyczuciem estetycznym
i wielkim znawstwem gromadził swoje zbiory. Miał wielką słabość do porcelany dalekowschodniej. Aby wejść w jej posiadanie z
wielką łatwością trwonił dochody państwa
płacąc za pojedyncze okazy olbrzymie
sumy. Nic więc dziwnego, że rujnował w
ten sposób budżet państwa. Interesował
się astrologią i alchemią, sam chciał produkować złoto by móc spłacać długi. Zatrudnił nawet młodego alchemika – Joanna
Friedricha Bottgera, który przy okazji licznych eksperymentów mających na celu produkcję złota, odkrył tajniki wytwarzania
porcelany. Jego zasługą było skonstruowanie specjalnego pieca osiągającego temperatury do około 1400 stopni C. Tak powstała w Miśni słynna, istniejąca do dziś Królewska
Manufaktura Saskiej Porcelany, której wyroby
znane są na całym świecie. Początkowo produkcja była bardzo
skromna, a powstające tam wyroby
nazywano „białym złotem” i
najczęściej rozdawano je jako
cenne podarunki. Wszystkie powstające
w manufakturze
miśnieńskiej
wyroby były i
są nadal znakowane schematycznym
rysunkiem
dwóch skrzyżowanych
mieczy, malowanych kobaltem pod glazurą. Są
one jednym z elementów w tarczy herbowej
Wettinów. Manufakturę miśnieńską rozsławiły wspaniałe porcelanowe figurki i figury, które czasem osiągały imponujące roz-

¯ycie Gminy Dêbno, lipiec - sierpieñ 2010

miary. Zatrudniani tam artyści udowadniali, że porcelana jest dla nich świetnym materiałem do artystycznych realizacji. Niektóre miśnieńskie figury były wzorowane
na rzeźbie z kości słoniowej, a finezyjnie
malowane w barokowe i rokokowe motywy stanowiły wyszukaną dekorację
stołów i salonów. Prawdziwe mistrzostwo w tym względzie wykazał zatrudniony w Miśni od 1731 roku Johann
Joachim Handler, który uznawany jest
za twórcę porcelanowej plastyki figuralnej w Europie. W tym roku przypada jubileusz 300-lecia Królewskiej Manufaktury w Miśni,
dlatego Muzeum Okręgowe
w Tarnowie postanowiło pokazać szerszej publiczności
swoje wyjątkowe zbiory z tej
właśnie wytwórni. Można je
oglądać już od 26 czerwca do końca października w „Sali Rycerskiej”w Muzeum – Zamek w Dębnie. Dużą atrakcją, a zarazem wyjątkowym zjawiskiem jest „Serwis Ptaszkowy”, który należał
do rodziny Sanguszków z
Gumnisk k/Tarnowa. Do
chwili obecnej zachowało się
507 części tego serwisu. Jest on
rzadkim przykładem tak dobrze zachowanego zespołu porcelany stołowej – część obiadowa, śniadaniowa i deserowa. Wystawę dodatkowo
wzbogacają portrety elektorów saskich - założycieli manufaktury, oraz książęcej rodziny Sanguszków
– właścicieli prezentowanych zbiorów.
JJ
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liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
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poleca Danuta ŁAZARZ
M. Frances

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Pod słońcem Toskanii
Kobieta po czterdziestce - Amerykanka, kupuje sobie letni dom we Włoszech. Dom jest ruiną do remontu.
Książka to opis codziennych wydarzeń,
drobnych zmagań, remontów, zakupów i wszystkich innych towarzyszących codziennemu życiu problemów,
radości, niespodzianek. Nie ma tu akcji. Mimo to książka jest
przemiła, radosna. Pozwala oderwać się od codzienności. Tryska pogodą i kolorem. Cytat z okładki: „Krytycy pisali, że otwierając tę książkę, czujemy smak suszonych pomidorów i aromat
włoskiego wina”....
J. Chmielewska

Boczne drogi
Podróż bocznymi polskimi drogami w
celach turystycznych rodziny Chmielewskich okazuje się skomplikowana,
chociaż może nie aż tak, jak poszczególne charaktery osób biorących w niej
udział.
Świetny obrazek rodzinny oraz wpisana weń historia z zamierzchłej przeszłości typu „szukanie skarbów wg
mapki” to mieszanka, od której nie da się oderwać.
Typowy humor Chmielewskiej przejawia się na każdej stronie, a historia „porwanego” ojca i jego widowiskowego łowienia ryb do tej pory powoduje mój niekontrolowany szeroki
uśmiech

M . Niemycki

Zuzia i panna N
Kolejne przygody 12-letniej Zuzi. Tym razem przyjeżdża z mamą - konserwatorką
dzieł sztuki - do Niepołomic. Trafia na trop
złodzieja legendarnego diamentu zwanego
Panną Najczystszą. ...
Czy uda jej się pokonać przestępcę i odnaleźć
tajemniczy klejnot?

V. Volkoff.

Spisek
Zamach w dniu 11 września 2001 roku miał
niezliczone konsekwencje, a jedna z nich
zupełnie umknęła uwadze opinii publicznej.
Pogrzeb generała, którego helikopter zestrzelono nad Czeczenią, odbywał się w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie.
Otwartą trumnę złożono na katafalku pośrodku nawy. Wtedy trup eksplodował. Wybuch zabił arcybiskupa, dwóch księży, przedstawiciela prezydenta i żonę generała, oraz ranił jego syna i wielu
innych uczestników mszy żałobnej. W kilka godzin później sześć
innych trupów, także żołnierzy zabitych w Czeczenii, eksplodowało
w różnych miejscach na terytorium Rosji... „Dzień wybuchających
trupów” staje się początkiem łańcucha zdarzeń, które z wolna odsłaniają kolejne fragmenty niezwykłego spisku. Czy Stany Zjednoczone utracą przywództwo polityczne świata na rzecz odnowionego
sojuszu rosyjsko-francuskiego?
lipiec - sierpieñ 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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STA£Y FRAGMENT GRY
V liga
Orze³ Dêbno
Po udanym początku rundy wiosennej,
nikt w Dębnie nie przypuszczał chyba, że
Orzeł znajdzie się w gronie drużyn, które
zagrożone będą spadkiem z piątej ligi. Remisowy mecz w Żabnie, którym podopieczni
trenera Marka Przeklasy zakończyli
pierwszą część rundy rewanżowej, oznaczał

jednak dla dębnian koniec bardzo udanej
serii, a początek wręcz odmiennej. Wystarczy powiedzieć, że w kolejnych czterech spotkaniach piłkarze naszego najlepszego klubu nie zdobyli ani jednego punktu. Tę fatalną passę zainaugurowała porażka 1-4
poniesiona na własnym boisku z walczącym
o awans (jak się później okazało skutecznie) Dunajcem Zakliczyn. W pojedynku tym
dość długo utrzymywał się bezbramkowy
remis. W końcówce pierwszej i na początku
drugiej połowy dwa gole strzelili jednak goście. W 55 min kontaktową bramkę zdobył
Przemysław Łazarz, lecz dwie udane akcje
przyjezdnych w końcowych pięciu minutach
przechyliły szalę zwycięstwa na korzyść
Dunajca. W ostatnią środę czerwca piłkarze
Orła zagrali przed swoimi kibicami z kolejnym lokalnym rywalem, Nową Jastrząbką,
schodząc z boiska pokonani 0-2. Po tych
dwóch przegranych nikogo nie mogła zdziwić wyjazdowa porażka ze zdecydowanym
liderem, kroczącą na własnym boisku od
zwycięstwa do zwycięstwa, Sandecją II Nowy
Sącz. Spotkanie to rozpoczęło się od trafienia sądeczan, lecz po bramkach Przemysława Łazarza i Krzysztofa Pałki w 40 min
dość nieoczekiwanie 2-1 prowadzili piłkarze
z Dębna. Jeszcze przed przerwą gospodarze
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wyrównali jednak stan meczu, po zmianie
stron zdobyli zaś kolejne trzy bramki, wygrywając 5-2. Największą niespodziankę „in
minus” sprawili dębnianie swoim kibicom w
pierwszą niedzielę czerwca, kiedy to wrócili
z wyjazdowego meczu z Łososiem Łososina
Dolna z bagażem czterech goli przy zerowym zapisie po stronie goli strzelonych.
Goście pierwszą bramkę stracili już w 2 min,
do przerwy przegrywali 0-2, a po dwóch minutach gry po przerwie już 0-3. Ich „katem”

okazał się Grzegorz Nowak, który strzelił
wszystkie cztery bramki. Przerywnikiem w
tej monotonii przegranych spotkań była
wyjazdowa wygrana z Grybovią Grybów. W
kolejnych dwóch meczach ekipa z Dębna

W drugiej czêœci rundy rewan¿owej,
zespo³owi z Dêbna niezbyt dobrze
wiod³o siê w meczach rozgrywanych
na w³asnym boisku. W czterech
pier wszych wystêpach przed swoimi kibicami, Orze³ zdoby³ jeden
tylko punkt. W najwa¿niejszym spotkaniu sezonu dêbnianie stanêli
jednak na wysokoœci zadania i odnosz¹c jedyne w tym okresie zwyciêstwo w Dêbnie zapewnili sobie
pozostanie w pi¹tej lidze.
zmierzyła się na własnym boisku z zespołami, które podobnie jak ona walczyły o utrzymanie się w lidze. Niestety, Orzeł zdobył w
tych pojedynkach jeden tylko punkt. Naj-
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pierw ekipa trenera Przeklasy zagrała z
Olimpią Pisarzowa. Do przerwy dębnianie
przegrywali 0-2, zaś w 55 min stracili trzeciego gola. Cień nadziei w serca miejscowych
kibiców wlał w 72 min Jakub Ogar, lecz osiem
minut później było 1-5. Zryw gospodarzy
poparty kolejnymi dwoma celnymi strzałami Jakuba Ogara oraz trafieniem Adriana
Gurgula pozwolił graczom Orła na zmniejszenie strat, lecz przegrali oni 4-5. W przerwie gospodarze zażądali konfrontacji, twierdząc, że w zespole rywala gra nieuprawniony zawodnik. „Podejrzanemu” tak bardzo
spieszyło się jednak do domu, że szybko opuścił stadion Orła, zaś Wydział Gier Nowosądeckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej nie dopatrzył się w tej sytuacji nic dziwnego, utrzymując wynik z boiska. Trzy dni
później dębnianie zagrali z Wisłą Grobla. Po
strzale Łukasza Drużkowskiego w końcówce pierwszej połowy, Orzeł wyszedł na prowadzenie, lecz w drugiej połowie stracił
bramkę z rzutu karnego i zremisował 1-1.
Przed decydującym o wszystkim spotkaniem
z Dąbrovią Dąbrowa Tarnowska, zespół z
Dębna zdążył jeszcze przegrać na wyjeździe
0-1 z Grybovią Grybów. Pojedynek z ekipą z
Dąbrowy Tarnowskiej zdecydowanie udowodnił, komu należy się miejsce w piątej lidze. Jego wynik już w 3 min otworzył Paweł
Bernady, w ciągu kolejnego kwadransa na
listę strzelców wpisał się jeszcze Krzysztof
Pałka, dwa gole zdobył także Łukasz Drużkowski i w 18 min nasz zespół prowadził już
4-0. Do końca spotkania wynik nie uległ
zmianie i tym samym ekipa z Dębna utrzymała się w gronie piątoligowców, kończąc
sezon na jedenastej pozycji.
Ocena częściowa: 3
Ocena za cały sezon: 2

Klasa „A”
K³os £ysa Góra
Po sześciu wiosennych kolejkach Kłos
plasował się w tabeli na trzeciej pozycji.
Po wygranej z ekipą z Borzęcina Górnego
wydawało się, że nasz zespół stać będzie
na włączenie się do walki o czołowe lokaty. Druga część rundy wiosennej nie była
jednak udana dla zespołu grającego trenera Mariusza Sachy. Występy w omawianym okresie rozpoczęli oni od bezbramkowego remisu w wyjazdowym pojedynku z innym zespołem z czołówki, Dunajcem Mikołajowice. Spotkanie to piłkarze Kłosa rozegrali po trzytygodniowej
przerwie spowodowanej ulewnymi deszczami i powodzią. Przerwa ta miała konsekwencje w postaci tego, że w czerwcu
ekipa z Łysej Góry rozegrać musiała aż
siedem spotkań. W pierwszym z nich Kłos
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pewnie pokonał na własnym boisku 4-1
Strażaka Mokrzyska. Gospodarze objęli
prowadzenie już w 1 min za sprawą niezawodnego Bogumiła Szafrańskiego. Do

K³os by³ w tym sezonie jedn¹ z najbardziej bramkostrzelnych ekip wystêpuj¹cych w klasie „A”. Wystarczy powiedzieæ, ¿e trzecia bramka
zdobyta przez Bogumi³a Szafrañskiego w spotkaniu z Olimpi¹ Bucze, by³a setnym golem zdobytym
przez zespó³ z £ysej Góry, który w
tej nieoficjalnej klasyfikacji uleg³
jedynie Piastowi £apanów – 106
goli oraz Uszwi - 104 bramki.
przerwy supersnajper Kłosa jeszcze dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, ponieważ zaś między drugą a trzecią bramką
dla gospodarzy, zespołowi z Mokrzysk
udało się zmusić do kapitulacji Wacława
Batko, po pierwszej połowie ekipa z Łysej
Góry prowadziła 3-1. Wynik ustalony został już w 48 min, gdy czwartą tego dnia
bramkę zdobył Bogumił Szafrański. W
drugą czerwcową środę nasz zespół sprawił swoim kibicom przykrą niespodziankę, przegrywając 3-4 wyjazdowe spotkanie z Pogórzem Gwoździec. Wynik otworzył ponownie Bogumił Szafrański, który
na pokonanie bramkarza potrzebował
tym razem sześciu minut. W odpowiedzi
na trafienie gospodarzy, Przemysław
Kural w 34 min ponownie wyprowadził
wprawdzie zespół z Łysej Góry na prowadzenie, lecz na przerwę oba zespoły zeszły przy stanie 4-2 dla Pogórza. Po zmianie stron gości stać było na strzelenie jednego tylko gola. Jego autorem był szkole-

niowiec Kłosa, który na listę strzelców
wpisał się w 87 min. Następne trzy mecze
łysogórzanie rozegrali na własnym boisku, nie były to jednak występy, które
przyniosłyby im powód do chwały. Po bezbramkowym remisie z lokalnym rywalem,
Sokołem Maszkienice (Bogumił Szafrański nie wykorzystał rzutu karnego), także w następnym meczu Kłos nie potrafił
powiększyć swojego dorobku bramkowego, ulegając 0-3 ekipie z Jadownik. Największą niespodziankę „in minus” sprawił jednak zespół z Łysej Góry w konfrontacji z inną drużyną z naszej gminy,
Victorią Porąbka Uszewska. Gospodarze
byli w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem, tymczasem zeszli z boiska pokonani aż 5-2. Do przerwy notowano wynik 1-1, zaś wyrównującą bramkę strzelił
rzecz jasna Bogumił Szafrański. Przy stanie 1-4 gola z rzutu karnego zdobył jeszcze Grzegorz Widło i okazało się, że jest
to wszystko, na co tego dnia stać graczy z
Łysej Góry. Jeszcze gorzej zaprezentowała się defensywa Kłosa w odbywającym
się trzy dni później wyjazdowym meczu z
Koroną Niedzieliska. Po niespełna kwadransie dzięki trafieniom debiutującego
w zespole seniorów Macieja Urbaszewskiego i Bogumiła Szafrańskiego nasza
ekipa prowadziła wprawdzie 2-0, do przerwy było już jednak 2-2, zaś pojedynek
ten zakończył się porażką drużyny z Łysej
Góry 2-6. Fatalną passę kontynuowali piłkarze z Łysej Góry w wyjazdowym meczu
z Victorią Bielcza, przegranym przez gości 0-1. Serię sześciu meczów bez zwycięstwa przerwali łysogórzanie dopiero w
ostatniej kolejce, choć i w rozgrywanym
na własnym boisku meczu z Olimpią Bucze zanosiło się przez jakiś czas na przegraną. Jego wynik już w 2 min otworzył
wprawdzie Bogumił Szafrański, lecz do
przerwy Kłos przegrywał 1-2. W 53 min
do remisu doprowadził jednak Marek Bryl,
zaś potem w krótkim odstępie czasu dwukrotnie na listę strzelców wpisał się jeszcze Bogumił Szafrański i mecz zakończył
się wynikiem 4-2 dla ekipy z Łysej Góry.
Dzięki tej wygranej Kłos zakończył sezon na czwartej pozycji.
Ocena częściowa: 3+
Ocena za cały sezon: 5

Sokó³ Maszkienice
Tylko o „oczko” niżej od lokalnego rywala uplasował się w tym sezonie zespół
z Maszkienic, który zdobył tyle samo
punktów, co Kłos. Rundę rewanżową rozpoczęli maszkieniczanie od serii pięciu
kolejnych zwycięstw, przerwanej w czasie drugiego weekendu maja wyjazdową
przegraną w Bielczy. Niemal równie dobrze spisywała się ekipa Sokoła w dalszych
wiosennych meczach. Tydzień po spotkaniu w Bielczy, drużyna prowadzona przez
grającego trenera Tomasza Rogóża poko-

nała na własnym boisku 3-1 Olimpię Bucze. Mecz rozpoczął się od trafienia Patryka Tomczyka, jeszcze przed przerwą
na 2-0 podwyższył obchodzący tego dnia
24. urodziny Andrzej Węgrzyn. W drugiej
połowie na kontaktową bramkę gości,
szybko odpowiedział Patryk Tomczyk,
ustalając wynik spotkania. W ósmym pojedynku drugiej rundy, piłkarze Sokoła
sprawili swym kibicom przykrą niespodziankę, jedynie remisując na wyjeździe
1-1 z jednym z najsłabszych zespołów
występujących w tej klasie rozgrywkowej,
Arkadią Olszyny. Sokół już w 3 min stracił bramkę, zaś do remisu doprowadził w
56 min Marcin Słupski. Gracze z Maszkienic szybko udowodnili jednak, że był
to tylko wypadek przy pracy. W kolejnym
spotkaniu ekipa z Maszkienic zagrała u
siebie z outsiderem, Porębą Spytkowska,
wygrywając 4-3. Inna sprawa, że kibiców
Sokoła cieszyć mogły tylko punkty, gdyż
styl zwycięstwa ich ulubieńców pozostawiał sporo do życzenia (pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że po kontuzji Marka Kalemby, od 20 min miejsce
między słupkami zająć musiał pomocnik,
Mateusz Kural). Gospodarze stracili bramkę już w 1 min, wynik do przerwy ustalił
dwa kwadranse później Andrzej Węgrzyn.
Ten sam zawodnik w 47 min wyprowadził
Sokoła na prowadzenie, zaś w odpowiedzi
na celny strzał gości, w 53 min na listę
strzelców wpisał się Dariusz Kuras. W 90
min przyjezdni ponownie doprowadzili do
remisu, lecz gol zdobyty w ostatniej minucie doliczonego czasu gry przez Patryka Tomczyka przesądził o wygranej Sokoła. W pierwszym czerwcowym meczu,
naszej drużynie przyszło zmierzyć się ze
spadkowiczem z „okręgówki”, Iwą Iwkowa. Pomimo że spotkanie to rozgrywane
było w Iwkowej komplet punktów zdobył
w nim Sokół, wygrywając 2-1. Maszkieniczanie po kwadransie i celnych strzałach
Patryka Tomczyka i Krzysztofa Hajdo
prowadzili już 2-0, jedyną bramkę tracąc
w końcówce meczu. W kolejnych dwóch
pojedynkach piłkarzom z Maszkienic
przyszło zmierzyć się z zespołami ze ścisłej czołówki. Po ich zakończeniu maszkieniczanie dopisać mogli do swojego dorobku jeden punkt. Najpierw na własnym
boisku przegrali bowiem 3-4 z Jadowniczanką Jadowniki, zaś trzy dni później
bezbramkowo zremisowali na wyjeździe
z lokalnym rywalem, Kłosem Łysa Góra.
W tym pierwszym meczu, bramkę w początkowych minutach zdobył zespół lidera, zaś po obustronnych trafieniach w
końcówce pierwszej połowy (bramkę dla
Sokoła strzelił Andrzej Węgrzyn) na przerwę oba zespoły zeszły przy stanie 1-2.
Po niespełna kwadransie gry w drugiej
połowie, do remisu doprowadził Krzysztof Hajdo, lecz Jadowniczanka zrewancięg dalszy na stronie 24
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żowała się dwoma bramkami i trafienie
Marcina Słupskiego z rzutu karnego
zmniejszyło tylko rozmiary przegranej
ekipy z Maszkienic. Pisząc o spotkaniu z
lokalnym rywalem wspomnieć zaś warto,

Pi³karze z Maszkienic byli w drugiej czêœci rundy wiosennej bardzo
regularni, jeœli idzie o strzeleckie
osi¹gniêcia na w³asnym boisku. W
czterech z piêciu meczów rozgr ywanych na w³asnym boisku strzelali oni trzy bramki (co ciekawe trzy
z nich zakoñczy³y siê wynikami 31). Jedynym wyj¹tkiem by³ tu pojedynek z Porêb¹ Spytkowsk¹, w którym statystyki „popsu³” Patryk Tomczyk, w doliczonym czasie gry strzelaj¹c czwar tego gola.
że Andrzej Kozub obronił w nim „jedenastkę” Bogumiła Szafrańskiego. Serię
czerwcowych gier zakończyli gracze Sokoła dwoma wygranymi odniesionymi na
własnym obiekcie. W środę pokonali oni
3-1 Strażaka Mokrzyska. Wynik tego
spotkania otworzył w 38 min Patryk
Tomczyk, po zmianie stron swoje „trzy
grosze” dołożyli Krzysztof Hajdo i Marcin Słupski, zaś goście honorową bramkę
zdobyli w 89 min. Cztery dni później maszkieniczanie w takich samych rozmiarach
zwyciężyli Uszew. Kolejny raz pierwszą
bramkę zdobył Patryk Tomczyk (tym razem już w 12 min), zaś na 2-0 jeszcze
przed przerwą podwyższył z rzutu karnego Marcin Słupski. Na niespełna kwadrans przed końcem goście strzelili
wprawdzie kontaktowego gola, lecz w 90
min bramkarza Uszwi raz jeszcze pokonał Marcin Słupski. W ostatniej kolejce
ekipa z Maszkienic nie sprostała na wyjeździe Sokołowi Borzęcin Górny, przegrywając ze swym „imiennikiem” 1-2 i
tracąc tym samym szansę na pozostanie
w tabeli przed Kłosem. Losy tego spotkania rozstrzygnęły się w ciągu kilku zaledwie minut; na bramki strzelone przez gospodarzy w 76 i 80 min, celnym strzałem
w 82 min odpowiedział Krzysztof Hajdo.
Ocena częściowa: 4+
Ocena za cały sezon: 5

Victoria Por¹bka Uszewska
Drużyna z Porąbki Uszewskiej była w tym
sezonie zdecydowanie najsłabszym przedstawicielem naszej gminy w klasie „A” i do końca walczyć musiała o utrzymanie się. Występy w drugiej części rundy wiosennej rozpo-
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częli porąbczanie od dwóch porażek na własnym boisku. W ostatni weekend maja przegrali oni 1-3 z Uszwią (mimo że po trafieniu
Piotra Pałuckiego prowadzili do przerwy 10), zaś cztery dni później w podobnych rozmiarach (2-3) ulegli Olimpii Bucze. W tym
drugim meczu znów na listę strzelców wpisał się Piotr Pałucki, doprowadzając do remisu 1-1, zaś drugą bramkę dla Victorii zdobył
w ostatniej minucie Paweł Fejkiel. Po tych
wynikach, mało kto spodziewał się chyba,
żeby Victorię stać było na nawiązanie wyrównanej walki w wyjazdowym pojedynku z
zaliczającym się do ścisłej czołówki Sokołem
Borzęcin Górny, tym bardziej, że ekipa z Porąbki Uszewskiej zagrała w nim w bardzo

W koñcz¹cym sezon spotkaniu ze
Stra¿akiem Mokrzyska, pi³karze z
Por¹bki Uszewskiej ustanowili
nowy rekord dotycz¹cy liczby strzelonych bramek. We wczeœniejszych
meczach czterokrotnie udawa³o im
siê zdobyæ po piêæ goli (trzykrotnie zdarzenie takie mia³o miejsce
na wyjeŸdzie), lecz dopiero w ostatnim spotkaniu pokusili siê o strzelenie szeœciu bramek.
osłabionym składzie. Wydarzenia na boisku
potwierdziły te przypuszczenia. Spotkanie
rozpoczęło się wprawdzie od trafienia najskuteczniejszego strzelca Victorii, Pawła
Fejkiela, ostatecznie zespół grającego trenera Krzysztofa Chlewskiego przegrał jednak
1-4. Pierwsze w omawianym okresie (a drugie na wiosnę) zwycięstwo odniosła ekipa z
Porąbki Uszewskiej w rozgrywanym na własnym boisku pojedynku z Koroną Niedzieli-
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ska. Prowadzenie w tym meczu
objęli goście, lecz po dwóch trafieniach Pawła Fejkiela oraz celnym strzale Mariusza Wnętrzaka, do przerwy gospodarze prowadzili 3-1. W drugiej połowie na
listę strzelców wpisali się jeszcze Mirosław Jabłoński i Łukasz
Mirga i spotkanie zakończyło się
wygraną Victorii 5-2. Wyjazdowy mecz z Andaluzją Rudy Rysie, Victoria rozpoczęła w dziesięciu i w początkowym kwadransie z konieczności w bramce zagrać musiał Łukasz Mirga.
Nie puścił on wprawdzie żadnego gola, lecz w kolejnych minutach gospodarze trzykrotnie pokonali Łukasza Zycha. Bramka
zdobyta w doliczonym czasie gry
przez Dawida Zycha nie była w
stanie odmienić losów meczu zakończonego wynikiem 3-1 dla Andaluzji. W
kolejnym meczu porąbczanie sprawili swoim
kibicom bardzo miłą niespodziankę, pokonując na wyjeździe 5-2 lokalnego rywala z Łysej
Góry. Goście objęli prowadzenie za sprawą
Mariusza Wnętrzaka, zaś pierwsza połowa
zakończyła się wynikiem 1-1. W drugiej połowie dzięki dwóm trafieniom Tomasza Bodury oraz golowi Pawła Fejkiela, Victoria doprowadziła do korzystnego dla siebie rezultatu 4-1. Na bramkę zdobytą przez Kłosa,
przyjezdni odpowiedzieli golem Dawida Zycha i zwyciężyli 5-2. Rezultatu tego nie zdołali jednak powtórzyć w konfrontacji z kolejną ekipą z czołówki i na własnym boisku
przegrali 0-4 z pewną już powrotu do klasy
okręgowej, Jadowniczanką Jadowniki. Niepowodzeniem zakończył się również wyjazd
porąbczan na spotkanie z Dunajcem Mikołajowice. Zaczęło się ono bardzo dobrze dla Victorii, która po uderzeniach Pawła Fejkiela i
Dawida Zycha, w 22 min prowadziła 2-0. Potem celnie strzelali jednak już tylko gospodarze i mecz zakończył się porażką naszego
zespołu 2-4. W tej sytuacji, odbywające się na
boisku w Sufczynie, spotkanie ze Strażakiem
Mokrzyska było dla Victorii meczem o
wszystko, gdyż tylko zwycięstwo w nim na
sto procent zapewniało naszej drużynie pozostanie w klasie „A”. Do przerwy 1-0 prowadzili goście. Druga połowa była jednak
strzeleckim popisem gospodarzy, którzy zadanie mieli o tyle ułatwione, że od 37 min
grali z przewagą jednego zawodnika. Już w
53 min po dwóch strzałach Pawła Fejkiela,
ekipa z Porąbki Uszewskiej prowadziła 2-1.
Później zawodnik ten jeszcze dwukrotnie
wpisał się na listę strzelców, ponieważ zaś do
bramki gości trafiali również Dawid Zych oraz
Jakub Wróbel, mecz zakończył się wynikiem
6-1 dla Victorii, która tym samym zakończyła sezon na bezpiecznej trzynastej pozycji.
Wszystko wskazuje jednak na to, że dla
Krzysztofa Chlewskiego było to ostatnie spotkanie w roli trenera Victorii, od nowego se-
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zonu opiekę nad zespołem z Porąbki Uszewskiej przejąć ma bowiem Mikołaj Gurgul.
Ocena częściowa: 3+
Ocena za cały sezon: 2

Klasa „B”
Start 77 Biadoliny Szlacheckie
Zespół z Biadolin Szlacheckich po pięciu
meczach rundy rewanżowej zajmował
czwarte miejsce w tabeli. Po porażce poniesionej w czasie drugiego weekendu maja w
Grabnie, piłkarzy Startu 77 czekała dłuż-

¯adnego ze spotkañ omawianego
okresu, ekipie z Biadolin Szlacheckich nie uda³o siê zakoñczyæ z czystym kontem po stronie strat. Ma³o
tego w ¿adnym z tych meczów pi³karze Startu 77 nie stracili jednej
tylko bramki; w czterech pier wszych meczach przeciwnicy strzelali im po dwa gole, w trzech ostatnich bramkarz naszego zespo³u
trzykrotnie wyci¹ga³ pi³kê z siatki.
sza przerwa. Tydzień później zagrać mieli
oni z Iskrą II Łęki, ponieważ jednak zespół
ten wycofał się z rozgrywek, biadolinianie
punkty zdobyli walkowerem. Na boisku kolejny raz podopieczni trenera Jana Kargula
zameldowali się dopiero w ostatnią niedzielę maja, kiedy to grając przed własną publicznością pewnie pokonali 5-2 jednego z
konkurentów w walce o awans, Jedność
Paleśnica. Cztery dni później Start 77 walczył o punkty z innym zespołem ze ścisłej
czołówki. Niestety z wyjazdowej konfrontacji z Temidą Złota nasi piłkarze wrócili
„na tarczy”, przegrywając 0-2. Stratę tych
punktów powetowali sobie zawodnicy z Biadolin Szlacheckich w kolejnych pojedynkach.
W pierwszą niedzielę czerwca rozgromili
Przyborów, wygrywając na wyjeździe 6-2.
Tydzień później odnieśli niemal równie efektowne zwycięstwo, przed swoimi kibicami
pokonując 5-2 Orła Stróże. Tę dobrą serię
kontynuowała ekipa Startu 77 w pojedynku z Okocimiem, w którym nasz zespół wygrał na wyjeździe 5-3. Ostatni weekend
czerwca nie był niestety udany dla ekipy trenera Jana Kargula; na wyjeździe uległa ona
0-3 lokalnemu rywalowi, Gromowi Sufczyn,
definitywnie tracąc tym samym szanse na
awans do klasy „A”. W ostatnim w tym sezonie meczu, Start 77 przegrał u siebie 2-3
ze Zrywem Wielka Wieś, kończąc rozgrywki na czwartej pozycji.
Ocena częściowa: 4+
Ocena za cały sezon: 5-

Grom Sufczyn
Po pięciu kolejkach rundy wiosennej ekipa Gromu klasyfikowana była na ósmej pozycji, w drugiej części rundy wiosennej przesunęła się nieco do góry, kończąc rozgrywki
na siódmym miejscu. W pierwszym meczu
omawianego okresu nasz zespół wyraźnie,
bo 0-4 przegrał wyjazdowe spotkanie ze Zrywem Wielka Wieś. Pięć dni później sufczynianie zdobyli trzy punkty najmniejszym z
możliwych nakładem sił. Wygrali bowiem
walkowerem 3-0 z drugim zespołem Iskry
Łęki, który w zimowej przerwie wycofał się
z rozgrywek. W kolejnych dwóch czerwcowych meczach też nie było źle. W pierwszym z nich Grom, grając przed własnymi
kibicami zremisował wprawdzie jedynie 3-3
z Orłem Stróże (jesienią wygrał w Stróżach
3-0), lecz w drugim pokonał w Biadolinach
Radłowskich 2-1 tamtejszą Pogoń. Kolejny
pojedynek, a właściwie jego wynik stanowił
jednak dla kibiców w Sufczynie prawdziwy
zimny prysznic. Ich ulubieńcy, grając na własnym boisku przegrali aż 0-4 z walczącą o
powrót do klasy „A”, Temidą Złota. Inna
sprawa, że po meczu gospodarze mieli spore
pretensje do prowadzącego te zawody arbitra, który podyktował przeciw naszej drużynie dwa rzuty karne, zaś dwóch zawodników z Sufczyna usunął z boiska. Na szczęście piłkarze Gromu zrehabilitowali się za

W szeœciu meczach koñcz¹cych
sezon 2010/11, w poczynaniach
ekipy z Sufczyna odnotowaæ mo¿na by³o pewn¹ prawid³owoœæ. W
dwóch z nich pi³karze Gromu nie
potrafili zmusiæ do kapitulacji bramkarzy rywali, w trzech innych strzelali zaœ po trzy gole. Jedynym wyj¹tkiem od tej regu³y by³ pojedynek
z Pogoni¹ Biadoliny Rad³owskie.
to już trzy dni później, w kolejnym spotkaniu rozgrywanym w Sufczynie pokonując 32 Tymon Tymowa. W ostatnim w tym sezonie meczu o punkty, sufczynianie zagrali
przed swoimi kibicami ze Startem 77 Biadoliny Szlacheckie, pewnie pokonując lokalnego rywala 3-0. Na zakończenie, ekipa z Sufczyna zmierzyć się miała na wyjeździe z
Wulkanem Biesiadki. Drużyna ta, podobnie
jak Iskra II Łęki wycofała się jednak z rozgrywek. Tym samym Grom nie miał okazji
do powtórzenia efektownego zwycięstwa z
rundy jesiennej (5-1) i zadowolić musiał się
walkowerem 3-0.
Ocena częściowa: 4
Ocena za cały sezon: 4-

Konkurs
tañca
Sześćdziesięciu uczestników wzięło udział
w tegorocznej edycji Międzypowiatowego
Indywidualnego Konkursu „SHOW DANCE – tańcz i baw się”, który odbył się w
Zespole Szkół w Woli Dębińskiej. Obok tancerzy z naszej gminy pojawiali się także
uczestnicy z powiatu tarnowskiego, bocheńskiego i Brzeskiego.

WYNIKI
Nagrody Laureata w kategorii szkolnej:
- Alicja Ciuruœ (SP Biadoliny Szlacheckie),
- Zuzanna Dziurdzia (SP Bobrowniki Wielkie),
- Anna Zmarlak (Gim. Wola Dêbiñska),
- Paulina Biedroñ (Gim. £êg Tarnowski),
- Magdalena Ksi¹¿ek ( ZSTiO £ysa Góra).
Nagrody Laureata w kategorii open:
- Kinga Greñ (SP Wola Dêbiñska),
- Katarzyna Ga³kowska (Jazz Dance Center),
- Wojciech Czesak (Jazz Dance Center),
- Agnieszka Matuszewska ( I LO Tarnów).
Wyró¿nienia w kategorii szkolnej:
- Anna Broda ( SP Bobrowniki Wielkie),
- Justyna Musia³ (Gim. nr 7 w Tarnowie),
- Sara Wojdy³o ( Gim. £êg Tarnowski),
- Anna Pikul ( SP Bobrowniki Wielkie).
Wyró¿nienia w kategorii open:
- Sara Zawicka (MOK Nowy Wiœnicz),
- Alina Pabian (Gim. Wola Dêbiñska),
- Angelika Habel (Gim. Wierzchos³awice),
- Aleksander Zawicki (MOK Nowy Wiœnicz),
- Kacper Kania (Jazz Dance Center ).
Nagroda publicznoœci w kategorii szkolnej:
- Anna Broda (Bobrowniki Wielkie)
Nagroda publicznoœci w kategorii open:
-Wojciech Czesak (Jazz Dance Center)
Nagrody dla najm³odszych uczestniczek w kategorii szkolnej:
-Anna Broda i Emilia Dziurdzia z kl. I (SP Bobrowniki Wielkie)
-Aleksandra Smoleñ i Bo¿ena Klimek z kl. II (SP
Jaworsko)

(T)
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Zwyciêstwem „Or³a”
Debno zakoñczy³a siê
tegoroczna edycja
Gminnej Spartakiady
Ludowych Klubów
Sportowych odbywaj¹ca siê na obiektach
Or³a Dêbno. Do rywalizacji przyst¹pi³o osiem
zespo³ów czyli wszystkie LKS-y dzia³aj¹ce na
terenie Gminy Dêbno.

Uczestnicy spartakiady
1. „Grom” Sufczyn
2. „Orze³” Dêbno
3. „Victoria” Por¹bka Uszewska
4. „Jastrz¹b” £oniowa
5. „Start 77” Biadoliny Szlacheckie
6. „K³os” £ysa góra
7. „Wolania” Wola Dêbiñska
8.” Sokó³ „ Maszkienice

Wyniki: pi³ka no¿na
Sportowym zmaganiom sprzyjała słoneczna pogoda, choć temperatura oscylująca wokół 30 stopni Celsjusza dawała się we znaki
zwłaszcza podczas meczów piłkarskich. Turniej piłki nożnej rozgrywany na dwóch boiskach zgromadził też najliczniejszą publiczność,
chociaż sporo osób oglądało także
zmagania siatkarskie. Najbardziej
widowiskowe okazało się przeciąganie liny. Przy tej konkurencji
bawili się zarówno zawodnicy jak
i obserwatorzy. Ci ostatni mieli
szczególne powody do śmiechu
patrząc jak zapierający się nogami koledzy suną wbrew woli w
kierunku swoich rywali. Nie obyło się przy tym bez kontrowersji.
Sędzia zawodów Marek Przeklasa musiał uwzględnić protest jednego z zespołów, który zakwestionował obuwie jednego z rywali
wyposażone w niedozwolone w
regulaminie kołki.
Zdobywcy pierwszych miejsc w
piłce nożnej i siatkówce kobiet i
mężczyzn będą reprezentować
Gminę Dębno w zawodach rejonowych.
Poza satysfakcją z uzyskanego
rezultatu uczestnicy spartakiady
wyjechali z Dębna także z pucharami i czekami na sprzęt sportowy ufundowanymi przez Wójta
Gminy Dębno Grzegorza Bracha.
(gp)

1. „Orze³” Dêbno
2. „Wolania” Wola Dêbiñska
3. „K³os” £ysa Góra
Wyniki: pi³ka siatkowa kobiet
1. „Start 77” Biadoliny Szlacheckie
2. „K³os £ysa Góra”
3. „Orze³” Dêbno
Wyniki: pi³ka siatkowa mê¿czyzn
1. „Jastrz¹b ” £oniowa
2. „Orze³” Dêbno
3. „K³os” £ysa Góra
Wyniki: przeci¹ganie liny:
1. „Orze³” Dêbno
2. „Sokó³” Maszkienice
3. „Wolania” Wola Dêbiñska
Wyniki: rzut lotk¹ do tarczy:
1. „Wolania” Wola Dêbiñska
2. „Grom” Sufczyn
3. „K³os” £ysa Góra
Ogólna klasyfikacja
1. „Orze³” Dêbno ................. 97 pkt
2. „Wolania” Wola Dêbiñska 83 pkt
3. „K³os” £ysa Góra ............. 82 pkt
4. „Start 77”
Biadoliny Szlacheckie ........... 68 pkt
5.„Sokó³” Maszkienice ......... 57 pkt
6. „Jastrz¹b” £oniowa .......... 53 pkt
7. „Grom” Sufczyn ............... 51 pkt
8. „Viktoria” Por¹bka
Uszewska ........................... 50 pkt
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Jabulani dla zwyciêzców

Hiszpania najlepsza
Reprezentuj¹ca Or³a Dêbno
dru¿yna „Hiszpanii” zwyciê¿y³a w pi³karski turniej „wygraj z Vis¹” odbywaj¹cy siê
na boisku w Dêbnie wybudowanych w ramach rz¹dowego
programu Orklik 2012. Do
rywalizacji przyst¹pi³o piêæ
zespo³ów.

Argentyna

Republika Południowej Afryki

O zwycięstwo walczyły zespoły złożone z
uczniów szkół podstawowych, a turniej w
Dębnie był jednym z 500 tego typu rozgrywek odbywających się w całym kraju i jedna
z dwóch w powiecie brzeskim.
Każda z drużyn uczestniczących w rywalizacji przyjęła nazwę państwa, jednego z
uczestników mundialu odbywającego się w
Republice Południowej Afryki. Zespoły rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”.
Turniej wygrała drużyna „Hiszpanii” ( KS
„Orzeł” Dębno) przed „Republiką Południowej Afryki” (KS „Kłos” Łysa Góra), „Wybrzeżem Kości Słoniowej” (KS „Kłos” Łysa
Góra), „Brazylią” (Szkoła Podstawowa w
Porąbce Uszewskiej) i „Argentyną” (Szkoła Podstawowa w Dębnie).
Zwycięzcy odebrali piłki adidas jabulani czyli
oficjalne piłki Mistrzostw Świata FIFA 2010
po jednej dla każdego gracza. Zdobywcy II i
III miejsca otrzymali koszulki z logo sponsora. Nagrody ufundowała firma Visa. Królem
strzelców został Oskar Klimek z drużyny
„Hiszpanii”, zdobywca 12 bramek. Najlepszym bramkarzem okazał się Dawid Hawryłko z „Brazylii”.
- Takie turnieje będą organizowane corocznie, gdyż jest to bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu. Dla chłopców uczestniczących w turnieju to możliwość zawiązania nowych przyjaźni, forma sprawdzenia
zdobytych umiejętności na zajęciach wychowania fizyczne czy w klubie sportowym –
mówi Mikołaj Gurgul, organizator rozgrywek, animator sportu na dębińskim Orliku.
Patronat honorowy nad turniejem objął wójt
gminy Dębno, Grzegorz Brach, który chwalił
inicjatywę. – Wspieranie sportu w wydaniu dzieci i młodzieży, to konieczność, bo aktywność
fizyczna stanowi jeden z elementów ich prawidłowego rozwoju. Funkcjonowanie Orlików to
szansa na to, że za kilka lat, dzięki takim obiektom, sport kwalifikowany będzie miał szansę
wznieść się na wyższy poziom.

Król strzelców na os³odê
Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Sufczyn w rozgrywanym na stadionie ZKS „Grom” Sufczyn turnieju piłkarskim „ Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
w finale powiatowym ogólnopolskich
rozgrywek gospodarze ulegli jedynie zwycięzcom rywalizacji drużynie
Dobrocieszy.
Rozgrywki odbywające się w całym kraju miały wyłonić Mistrz Polski w kategorii do lat 10 (klasa III Szkoły Podstawowej). W turnieju odbywającym się w Suf-
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Brazylia

Wybrzeże Kosci Słoniowej
W organizację turnieju włączył się UKS
„Keeper” Wola Dębińska, który dzięki dotacji z Urzędu Gminy w Dębnie mógł zapewnić uczestnikom napoje i coś do schrupania. Prezes UKS „Keeper” Ewa Gurgul
ufundowała ponadto puchar dla najlepszego
bramkarza turnieju, zaś król strzelców został nagrodzony Pucharem Wójta Gminy
Dębno.
(mg)

Wyniki:

czynie wystąpiło pięć drużyn z powiatu
Brzeskiego, a stawka był awans do zawodów szczebla wojewódzkiego. Reprezentacja Sufczyna radziła sobie naprawdę
dobrze wygrywając trzy spośród czterech
meczów. Przeciwnikiem najtrudniejszym
okazał się zespół Dobrocieszy, któremu
gospodarze ulegli 1:2 grzebiąc tym samym
szanse na udział w zawodach wojewódzkich. Na osłodę pozostał im tytuł króla
strzelców turnieju dla Szymona Michałka, który siedem razy wpisywał się na listę strzelców.
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Hiszpania

(m)

Sufczyn - Szczurowa ............................... 2:1
Por¹bka Uszewska - Dobrociesz ............. 1:3
Sufczyn - Czchów .................................... 4:1
Szczurowa - Dobrociesz .......................... 0:3
Czchów - Por¹bka Uszewska ................... 1:3
Dobrociesz - Sufczyn .............................. 2:1
Szczurowa - Por¹bka Uszewska .............. 1:1
Dobrociesz - Czchów .............................. 4:1
Por¹bka Uszewska - Sufczyn .................. 0:4
Szczurowa - Czchów ............................... 2:0

Tabela:
1.
2.
3.
4.
5.

Dobrociesz ..................... 12
Sufczyn ........................... 9
Szczurowa ........................ 4
Por¹bka Uszewska ........... 4
Czchów ........................... 0

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

..... 12:3
..... 11:4
....... 4:6
....... 5:9
..... 3:12

Co?Gdzie?Kiedy?
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LIPIEC
17 – 18 lipca 2010
LIPCOWY PIKNIK z okazji 40-lecia LKS
„ORZE£” Dêbno
(sobota), g. 10.00, (niedziela)g. 13.00
Dominowaæ bêdzie pi³ka no¿na w ró¿nym wydaniu. A ponadto du¿o wypoczynku i dobrej
zabawy przy muzyce biesiadnej.
Organizatorzy: LKS „Orze³” Dêbno
18 lipca 2010
Muzyka Lata, koncert ALEKSANDRY SWIGUT
(niedziela) godz. 17.00
Jan Sebastian Bach – Preludium i Fuga Ddur (II tom DWK)
Jan Sebastian Bach – Toccata c-moll
Fryder yk Chopin – Polonez-Fantasia As-dur
op.61
Karol Szymanowski – „Szecherezada” z cyklu „Maski” op. 34
18 lipca 2010
Gminne Zawody Sportowo – Po¿arnicze
Organizatorzy: Gminny Zarz¹d OSP, Urz¹d
Gminy Dêbno, Dêbiñskie Centrum Kultury
25 lipca 2010
Muzyka Lata, koncert PAW£A KUBICY
(niedziela) godz. 17.00
Robert Schumann: Carnaval op. 9
Fryderyk Chopin:
Fantaisie-Impromptu cis-moll op. 66
Walc cis-moll op. 64 nr 2
Nokturn Es-dur op. 55 nr 2
Polonez As-dur op. 53
Organizatorzy: Zamek w Dêbnie, Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie
31lipca – 1 sierpnia 2010
Piknik Wakacyjny – Maszkienice
g. 16.00 (sobota), g. 15.00 (niedziela)
Wœród licznych atrakcji zaplanowano wystêpy zespo³ów muzycznych, pokaz ratownictwa
drogowego, pokaz sztuk walki i dyskotekê.
W trakcie festynu poœwiêcony zostanie tak¿e wóz stra¿acki.
Organizatorzy: LKS „Sokó³”, OSP Maszkienice, Towarzystwo Domu Ludowego w Maszkienicach, Dêbiñskie Centrum Kultury
1 sierpnia 2010
Muzyka Lata, TRIO FORTEPIANOWE (Maria S³awek, Krzysztof Sad³owski, Piotr Ró¿añski)
(niedziela) godz. 17.00
Johannes Brahms – Trio fortepianowe C-dur
op.87
1. Allegro moderato
2. Andante con moto
3. Scherzo: Presto
4. Finale: Allegro giocoso
Dymitr Szostakowicz – Trio fortepianowe emoll op. 67
1. Andante. Moderato
2. Allegro con brio
3. Largo

4. Allegretto. Adagio
Organizatorzy: Zamek w Dêbnie, Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie
SIERPIEÑ
7 - 8 sierpnia 2010
Festyn Sportowy na stadionie LKS „VICTORIA” w Por¹bce Uszewskiej,
g. 11.00 (sobota), g. 14.00 (niedziela)
Dominowaæ bêdzie sport a zw³aszcza pi³ka
no¿na, ale nie zabraknie tak¿e muzyki i innych atrakcji. W programie mistrzostwa w
dojeniu sztucznej krowy.
Organizatorzy: LKS VICTORIA Por¹bka Uszewska, Dêbiñskie Centrum Kultury
8 sierpnia 2010
Muzyka Lata, CRACOW DUO (Marek Szlezer, Jan Kalinowski)
(niedziela) godz. 17.00
Fryderyk Chopin - Introdukcja i Polonez C-dur
op.3
Robert Schumann - Fantasiestücke op.73
Fryderyk Chopin - Sonata g-moll op. 65
Organizatorzy: Zamek w Dêbnie, Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie

15 sierpnia 2010
Msza Œwiêta
W 66 rocznicê zestrzelenia alianckiego samolotu Liberator, nios¹cego pomoc Powstañcom Warszawskim, w miejscu katastrofy, przy
pomniku poleg³ych lotników w £ysej Górze
na Przymiarkach odprawiana jest uroczysta
Msza Œwiêta.
Organizatorzy: Parafia w £ysej Górze, Stowarzyszenie KRAKUS, Dêbiñskie Centrum Kultur y
15 sierpnia 2010
Muzyka Lata
(niedziela) godz. 17.00,
Daniel Stabrawa – I skrzypce, kierownictwo
ar tystyczne
Maria Stabrawa – II skrzypce
Ewa Szczepañska – altówka
Krzysztof Sad³owski – wiolonczela
Piotr Kosiñski – fortepian
Fryder yk Chopin - Trio fortepianowe g-moll
op. 8
Juliusz Zarêbski - Kwintet fortepianowy g-moll
op. 34
Organizatorzy: Zamek w Dêbnie, Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie
29 sierpnia 2010
Do¿ynki Gminne w NiedŸwiedzy
Plenerowa impreza o charakterze obrzêdowym. Co roku inna miejscowoœæ gminy Dêbno jest gospodarzem do¿ynek. G³ówny punkt
uroczystoœci to konkurs tradycyjnego wieñca
do¿ynkowego oraz prezentacja delegacji wieñcowych na estradzie. Impreza ma na celu
kultywowanie tradycji zwi¹zanych z obrzêdowoœci¹ ¿niwn¹ oraz integracjê spo³ecznoœci
ca³ej gminy. Ka¿de so³ectwo z gminy Dêbno

przygotowuje tradycyjny wieniec do¿ynkowy.
Delegacje wieñcowe sk³adaj¹ siê z kilkunastu osób, ubranych w stroje regionalne, bardzo czêsto towarzysz¹ im kapele ludowe.
Uroczystoœæ rozpoczyna siê od mszy œw. do¿ynkowej, poœwiêcenia wieñców. Nastêpnie
zaprzêgi tworz¹ barwny korowód i udaj¹ siê
na miejsce imprezy, gdzie na profesjonalnej
estradzie poszczególne miejscowoœci prezentuj¹ i „oœpiewuj¹” swoje wieñce. Komisja
artystyczna z³o¿ona z etnografów i specjalistów ds. folkloru ocenia poszczególne wieñce pod wzglêdem zgodnoœci z tradycj¹, u¿ytych materia³ów, estetyki, pomys³owoœci.
Konkurs wieñca do¿ynkowego koñczy siê wrêczeniem nagród finansowych ufundowanych
przez Wójta Gminy. Ostatnim elementem
do¿ynek jest koncert popularnego zespo³u,
który trwa a¿ do zmroku.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y,
Urz¹d Gminy Dêbno, Rada So³ecka w NiedŸwiedzy
29 sierpnia 2010
Letnie Spotkania przy Winie
Letnie Spotkania przy Winie – w to letnie,
niedzielne popo³udnie kolejny koncer t z Fryder ykiem Chopinem w tle. Tym razem duet
Anna Pietrzak (gitara) i Ma³gorzta Przybysz
(mezzosopran). A ponadto otwarcie wystawy „Polskie Kwiaty”, której autorem jest
Adam Janiec, twórca i malarz znany ju¿ wielu
z nas. Zafascynowany polskim krajobrazem,
polsk¹ przyrod¹ i piêknem kwiatów postanowi³ uwieczniæ te swoje impresje na p³ótnie. Nieobcy jest mu tak¿e pejza¿ Dêbna.....
byæ mo¿e na niektór ych p³ótnach rozpoznamy jakieœ malownicze i urocze zak¹tki naszej miejscowoœci. Jak zwykle spotkanie to
wzbogaci ciekawy koncer t. Organizatorzy:
Muzeum – Zamek w Dêbnie, Stowarzyszenie PLUS ULTRA w Tarnowie, Dêbiñskie
Centrum Kultur y
WRZESIEÑ
19 wrzeœnia 2010
XV Miêdzynarodowy Turniej Rycerski „O Z³oty Warkocz Tar³ówny” – Dêbno
Impreza plenerowa o charakterze histor ycznym. Tradycyjnie w Turnieju bier ze
udzia³ oko³o 300 r ycerzy pieszych oraz
konnych. Widzowie ogl¹daj¹ sceny bitewne, pokazy walki, pojedynki w wykonaniu
bractw r ycerskich z Polski, S³owacji Wêgier i Ukrainy. Nie brakuje równie¿ konnicy, pokazów sprawnoœci jeŸdzieckiej i wolty¿erki. Turniej Rycerski w Dêbnie to bar wne ciekawe widowisko, bêd¹ce równoczeœnie wspania³¹ lekcj¹ historii ogl¹danej na
¿ywo. Prezentowane s¹ zbroje, orê¿ oraz
sposoby walki od czasów œredniowiecza
a¿ po wiek XVII. G³ównym punktem imprezy s¹ zmagania najlepszych polskich i zagranicznych ³uczników o trofeum turniejowe „Z³oty warkocz Tar³ówny”.
Organizatorzy: Muzeum Okrêgowe w Tarnowie, Dêbiñskie Centrum Kultury
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Nowa estrada w NiedŸwiedzy
Szansa
na wiedzê

Popisy wokalne, teatralne i muzyczne przygotowano dla uczestników festynu w Niedźwiedzy.
Po raz pierwszy odbył się on na estradzie wybudowanej staraniem mieszkańców. Przygotowania
trwały niemal do ostatniej chwili, bo dach na estradzie położono w przeddzień festynu.

Piętnaście osób z gminy Dębno zakwalifikowano do udziału w programie „Wiedza równa się szansa”. Pieniądze na ten cel pozyskano z programu Kapitał Ludzki Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu i potrwa do listopada. Uczestnicy rekrutujący się spośród osób zagrożonych
długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym lub utratą pracy skorzystają z kursu prawa jazdy
kategorii B, odbędą szkolenia z doradcą zawodowym, warsztaty z psychologiem, będą mogły skorzystać z
kursu pieczenia, gotowania. W ofercie znajduje się także kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej.

Stop
przemocy!

Dzieñ Matki w £ysej Górze
Recytacje, piosenki i wspólna modlitwa podczas nabożeństwa majowego – tak świętowano Dzień Matki w Łysej
Górze. W rolę reżysera przedsięwzięcia wcieliła się Bernadetta Wojtasińska, a w przygotowanie dzieci zaanga-

Od września w budynku Urzędu
Gminy w Dębnie rozpocznie działalność Punkt Informacji Wsparcia i
Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Do dyspozycji zainteresowanych będzie prawnik, psycholog, dzielnicowy oraz pracownik
socjalny. Punkt oferować będzie swoje
usługi dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w czwartki od g. 16 do 18.
(j)

żowały się Małgorzata Sumara i Bożena Sacha. W roli wykonawców wystąpili natomiast: Ilona Prokop, Amelia Marek, Anna Gurgul, Kacper Drużkowski, Beata Borowa , Martyna Kierepka, Ala Bodzioch, Bartek Bączek,
Igor Drużkowski, Tomek Pabiś, Bartek Batko, Patrycja Duda, Filip Wojtasiński, Weronika Kluska, Weronika Baran, Ewelina Gaweł, Klaudia
Mietła, Aleksandra Bujak, Gabriela
Stoszko, Anna Sacha, Anna Mietła,
Paulina Marek, Magdalena Sacha,
Judyta Biedroń, Karolina Mytnik, Justyna Migda, Monika Batko, Angelika Głowa, Szymon Kubik.

Karkówka z plebanii
Składniki:
1,5 kg karkówki, 2 duże cebule, 3 ząbki
czosnku, Vegeta, pieprz
kluski śląskie: 1,5 kg ziemniaków, 2-3
jajka, mąka kartoflana
surówka: główka kapusty, cebula, sól,
pieprz, 2 marchewki, sól, kwasek, cukier,
majonez
Karkówkę wkładamy do żaroodpornego naczynia i obsypujemy pokrojoną cebulą i czosnkiem oraz Vegetą i pieprzem.
Mięso dusimy około 1,5 godziny, a następnie wychładzamy, kroimy w plastry
i doprawiamy odrobiną soli i magi. Możemy je pozostawić w sosie własnym lub
też dorobić sos dolewając wody, do której dosypać wystarczy 2 łyżki mąki.
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Wszystko razem warto doprawić magą, a
następnie podgrzać.
Podajemy z kluskami śląskimi, do przygotowania których gotujemy 1,5 kg ziemniaków, które należy zmielić dodając 2 lub
3 jajka. Z całości ziemniaków bierzemy
mniej więcej jedną czwartą i dodajemy do
nich mąkę kartoflaną. Potem pozostaje już
tylko formować kluski i ugotować je.
Jako dodatek proponuję surówkę z białej kapusty. Poza posiekaną kapustą potrzebujemy do niej także posiekanej cebuli, którą doprawiamy solą i pieprzem. Kapustę i cebulę lekko wyciskamy, a następnie mieszamy razem dodając dwie starte
marchewki. Wszystko doprawiamy kwaskiem, cukrem i majonezem. Smacznego!
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Wies³awa Wójtowicz, od 8 lat szefuje
kuchni na plebanii w Por¹bce Uszewskiej

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Józefa Sacha

Nie ma w gminie Dêbno osoby, która by lepiej zna³a
finanse gminy ni¿ Józefa
Sacha. W samorz¹dzie przepracowa³a 41 lat z czego
wiêkszoœæ spêdzi³a w Urzêdzie Gminy w Dêbnie pilnuj¹c
finansowej dyscypliny.
W trakcie jej zawodowej kariery włodarze gminy zmieniali się kilkakrotnie. Miała
do czynienia z naczelnikami i wójtami. Pilnowała gminnej kasy zarówno w okresie
Polski Ludowej jak i w czasach Rzeczpospolitej Polskiej. Ani wtedy ani teraz nie
pozwalała na marnotrawienie publicznych
pieniędzy uważnie oglądając każdą wydawaną złotówkę. Dla naczelników i wójtów
była jednym z najważniejszych współpracowników, z których zdaniem rządzący
gminą zawsze się liczyli. Nie zawsze pozwa-

lała im na realizowanie ich pomysłów. –
Kierowała się w pracy sercem i rozumem.
Sercem, bo dzieląc pieniądze publiczne miała
zawsze wzgląd na potrzeby ludzi, a rozumem, bo powstrzymywała mnie przed wydatkami przekraczającymi możliwości budżetu gminy – wspominał Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno podczas oficjalnego pożegnania Józefy Sachy. Na specjalnej uroczystości samorządowe władze pojawiły się
w komplecie, a gościem wyjątkowym był
wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys.
Przyjechał nie bez przyczyny. W uznaniu
zasług Józefy Sachy w pracy publicznej odznaczył ją Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę. Koledzy i koleżanki z Urzędu Gminy w Dębnie, którzy byli świadkami tego
wydarzeniami nie mieli wątpliwości, że była
skarbnik gminy na to odznaczenie zasłużyła jak mało kto.
Dziękując współpracownikom za lata
wspólnie spędzone w pracy nie omieszkała zadeklarować, że w razie potrzeby jest
zawsze do dyspozycji. – Mieszkam tu przecież i jeśli tylko mogłabym być w czymś

pomocna, to proszę bardzo – zachęcała. A
potem jeszcze długo z koleżankami rozmawiała przy stole dzieląc się wszystkim,
czego w trakcie wieloletniej pracy się nauczyła.
(g)

T E S T
Z
¯YCIA
Z natury jestem…
…spokojny optymista, ale do czasu
Mam s³aboœæ do...
… jak ka¿dy mê¿czyzna do piêknych kobiet :)
Moja pasja to…
… motoryzacja, sport, fotografia, ale to
raczej hobby nie pasja, urlopy spêdzam
w górach.

Imiê i nazwisko:

Andrzej Sacha

Wiek: 32 lata
Wykszta³cenie: wy¿sze, AGH
Wydzia³ Metali Nie¿elaznych
Miejsce pracy: FPN w Brzesku
na stanowisku specjalisty
ds. celnych
Rodzina: spora, wszystkich
kuzynów i wujków nie bêdê
wymienia³, w³asnej jeszcze
nie za³o¿y³em.
Samochód: Opel Astra

Moja pierwsza mi³oœæ…
… by³o to w szkole podstawowej.
Mój pierwszy cenny przedmiot…
… kilka drobiazgów pamiêtam z dzieciñstwa, ale taki pierwszy cenny przedmiot
to chyba pierwszokomunijny rower, mam
go do dzisiaj chocia¿ ju¿ na nim nie
je¿d¿ê.
Moje ¿yciowe osi¹gniêcie…
… poma³u d¹¿ê do wyznaczonych sobie
celów, kilka osi¹gniêæ ju¿ mam na swo-

im koncie, ale myœlê, ¿e to ¿yciowe jest
jeszcze przede mn¹.
Moja ¿yciowa pora¿ka…
… brak i oby tak dalej.
Moje najwiêksze marzenie…
… poprowadziæ bolid F1, zdobyæ puchar
w narciarstwie alpejskim, a te najwiêksze s¹ bardziej osobiste.
Moja ulubiona lektura…
… kilka ksi¹¿ek przeczytanych w szkole
i na studiach, ale ¿eby któraœ sta³a siê
ulubion¹ co to, to nie.
Moja praca…
… zawodowo - od 11 lat zajmujê siê
obs³ug¹ celn¹ osób i firm i nadal uwa¿am, ¿e jest to bardzo ciekawa praca,
poœwiêcam jej sporo czasu i si³ a poza
tym daje sta³y dochód.
… spo³ecznie - mocno zaanga¿owany w
swojej miejscowoœci.
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