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Ludzie

Od redakcji

Jan
Bodura
Mieszkaniec
Sufczyna, który
od lat udowadnia,
że praca społeczna może być obecna nawet w warunkach wolnego
rynku. Jest jednym z najbardziej
zaangażowanych mieszkańców w życie
wsi i parafii. Ostatnio przekonali się o
tym strażacy z miejscowej OSP, którzy po latach postanowili sobie ufundować figurę św. Floriana. Cokół pod
figurę z cegły klinkierowej wykonał im
nieodpłatnie nie kto inny tylko Jan
Bodura. Wcześniej sporo pracy włożył
w budowę kościoła wykonując wiele robót za darmo.

Jan
Musia³
Pochodzi z Łysej Góry, ale od
lat mieszka w
Sufczynie prowadząc tu działalność gospodarczą.
Produkuje dozowniki wagowe
zatrudniając kilka
osób. Mając własny biznes, który wymaga zawsze dużo zaangażowania i
uwagi, nie zapomina o potrzebach innych. Jemu strażacy z OSP w Sufczynie zawdzięczają daszek ochronny nad
figurą św. Floriana wykonany z bardzo kosztownej stali kwasoodpornej.
Fajermanom podarował materiał, a
parce wykonał nieodpłatnie. Dzięki
temu figurka powinna przetrwać długie lata. Dał się też poznać jako sponsor sportu, o czym przekonywali się
piłkarze z Łysej Góry oraz szkoła, z
którą współpracuje regularnie.
(m)
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Na polskiej wsi szkoła znaczy coś więcej niż tylko miejsce kształcenia się dzieci. W rozumieniu wielu mieszkańców to instytucja, która decyduje o roli wsi i jej prestiżu, przy czym
im większa szkoła tym lepiej. Mieszkańcy wsi, w której szkoły nie ma, czują się często
niedowartościowani. Wszystko to powoduje, że wszelkie pomysły na likwidację szkół wiejskich lub ograniczenie prowadzonego tam nauczania wywołują gwałtowne i nerwowe
reakcje. Towarzyszące temu emocje połączone z poczuciem krzywdy utrudniają racjonalne, logiczne myślenie. Tymczasem w przypadku decyzji związanej ze szkołą w Jastwi
logika jest najprostszą metodą do jej zrozumienia. Ona pozwala z całą ostrością dostrzec
fakt, że szkoła bez dzieci nie istnieje. Im prędzej obrońcy szkoły wezmą ten fakt pod uwagę
i wyciągną z niego logiczne wnioski, tym łatwiej będzie się im z nim pogodzić. A wtedy
będzie można spokojnie i poważnie zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać budynek
szkolny zanim ząb czasu odciśnie na nim swoje piętno.
Grzegorz Pulit

Dêbiñski folklor z workiem nagród

Solista z heligonk¹
Sporym sukcesem reprezentantów Gminy Dêbno zakoñczy³ siê odbywaj¹cy siê w
Szczurowej XXV Przegl¹d Zespo³ów Regionalnych Kapel Ludowych i Grup piewaczych
im. Jêdrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK. W sumie zdobyli oni cztery nagrody.
W przeglądzie uczestniczyło 8 zespołów regionalnych, 11 kapel ludowych, 9
grup śpiewaczych i 3 muzyków instrumentalistów z powiatów: dąbrowskiego,
bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego
i wielickiego. W tym gronie bardzo dobrze wypadły zespoły i soliści z Gminy
Dębno.
W kategorii zespołów prezentujących
formy opracowane artystycznie przyznano dwa równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w wysokości po 700,00
zł. Jedną z nich otrzymał Zespół Pieśni i
Tańca Łoniowiacy z Łoniowej.
W kategorii kapel ludowych jurorzy
uznali, że należy przyznać trzy równorzędne I miejsca premiowane nagrodą w
wysokości po 500,00 zł każda. Jedna z
nich powędrowała do Kapeli Ludowej Dębińskiego Centrum Kultury. W tej samej
kategorii III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł otrzymała
Młodzieżowa Kapela Ludowa Dębińskiego Centrum Kultury.
Wśród nagrodzonych znalazł się także
Józef Świstak. Uhonorowano go w kategorii solistów – instrumentalistów, w której przyznano trzy równorzędne I miejsca oraz nagrody pieniężne w wysokości
po 150,00 zł każda. Mieszkający w Woli
Dębińskiej Józef Świstak, pracujący na
co dzień w firmie budowlanej, zasłużył
na nią grą na...heligonce – instrumencie
już niemal zapomnianym przypominającym akordeon. Józef Świstak sam się w
niego zaopatrzył, sam nauczył się grać, a
teraz sam zamierza wyposażyć się w ludowy strój. Występ w Szczurowej był dla
niego debiutem konkursowym.
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RAPORT

Protestuj¹ przeciwko inwestycji, która ma poprawiæ ich sytuacjê

ASFALT NIEZGODY

Kilkudziesiêciu mieszkañców Woli Dêbiñskiej
popieranych przez Radê So³eck¹ podpisa³o siê
pod protestem przeciwko planowanej modernizacji wytwórni masy bitumicznej. W³aciciele
firmy POLDIM z Tarnowa, która chce unowoczeniæ istniej¹cy od 25 lat zak³ad nie rozumiej¹
dlaczego ludzie zmienili zdanie.  W indywidualnych rozmowach t³umaczylimy, ¿e po wprowadzeniu nowej technologii wytwórnia nie bêdzie
stwarzaæ ¿adnego niebezpieczeñstwa i mieszkañcy nie mieli nic przeciw.

Tymczasem w piśmie do władz samorządowych, pod którym podpisało się kilkadziesiąt
osób, ludzie mówią stanowczo „nie”. Przypominają, że od lat mieli już pod nosem wytwórnię
i zawsze wiązały się z tym kłopoty. „(...) Unoszący się dym wraz ze smołą paraliżował nam
całkowicie życie oraz spowodował stałe leczenie i alergie (...) – napisali skarżąc się, że interwencje nie przynosiły żadnego skutku. Miały
się kończyć jedynie na drobnych karach nakładanych przez służby ochrony środowiska, które poprzedni właściciele zakładu woleli rzekomo płacić niż ponosić koszty związane z zakładaniem drogich filtrów. Modernizacja wytwórni połączona
także z kilkakrotnym zwiększeniem produkcji masy bitumicznej kojarzy się im z
tym większą uciążliwością. Obawy te potwierdza Rada Sołec-

ka. Zwracając się do Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha reprezentanci wsi stwierdzili jednoznacznie, że jednogłośnie popierają protest
mieszkańców i są „zaniepokojeni działaniami
władz z wyboru w sołectwie o dużej atrakcyjności terenów pod zabudowę”.
W zgodzie z prawem
Tymczasem wójt podkreśla, że żadnej decyzji w sprawie modernizacji wytwórni nie tylko
nie podjął, ale podjąć nie może, ponieważ nie ma
takich kompetencji. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa na wniosek firmy POLDIM
wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację modernizacji wytwórni. W
praktyce oznacza to, że informacja o planach
modernizacji została podana do publicznej wiadomości, aby wszyscy zainteresowani mogli
wyrazić w tej sprawie swoją opinię. Równocześnie wójt zwrócił się, tak jak to nakazują
obowiązujące przepisy, o wydanie opinii w tej
sprawie do starosty brzeskiego, który z kolei
nakazał sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko według
wskazań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Wykonania podobnego raportu zażądał także sanepid.
Sprzeciw bez wiedzy
Mimo że raport nie jest jeszcze gotowy,
ludzie protestują przesądzając, że zakład będzie dla nich uciążliwy. Na czym opierają swoją

opinię dokładnie nie wiadomo. Przedstawiciele POLDIM-u nie kryją, że są takim obrotem sprawy zaskoczeni i zdezorientowani.
W informacji o swoich zamierzeniach szczegółowo napisali, na czym polegać będzie modernizacja. Powiadomili, że produkcja masy
kilkakrotnie wzrośnie, ale jednocześnie podali, że urządzenia przewidywane do montażu w Woli Dębińskiej są najnowszej generacji, co oznacza pełne bezpieczeństwo
dla środowiska. Według wstępnych danych
(firma podkreśla, że ostatecznie zweryfikują je badania) emisja szkodliwych dla środowiska związków będzie śladowa w skali
roku i wielokrotnie mniejsza niż to miało
miejsce dotąd.
Jestem za i przeciw
Pisemną informację o skutkach modernizacji firma przesłała wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Tym większe zdumienie wywołał ich sprzeciw zwłaszcza, że wśród
protestujących znalazła się także osoba, która wcześniej sprzedała swoją działkę firmie
POLDIM umożliwiając jej tym samym... rozbudowę wytwórni.
Wójt Grzegorz Brach z wyrażeniem opinii
w sprawie oddziaływania wytwórni na środowisko wstrzymuje się do chwili uzyskania
profesjonalnego raportu na ten temat. Bez
względu jednak na jego kształt nie zamierza
niczego robić wbrew woli mieszkańców.
(g)

Rozmowa z Wies³awem Wardza³¹, dyrektorem handlowym POLDIM S.A.

Bez obaw, bêdzie lepiej
- Mieszkańcy Woli
Dębińskiej obawiają się, że modernizacja zakładu
produkcji masy bitumicznej pociągnie za
sobą wzmożony ruch ciężkich samochodów ciężarowych, a efektem będzie zniszczenie drogi.
- Transport materiałów i gotowej masy nie
będzie się odbywał drogą na Maszkienice,
ponieważ tam jest ograniczenie ruchu pojazdów do dziesięciu ton. Poza tym od tamtej strony nie ma wystarczająco dużo miejsca na rozładunek materiału. Następnym
czynnikiem negującym podane stwierdzenie jest lokalizacja zakładowej wagi, na której będą ważone dostarczane materiały i
wywożona wyprodukowana masa – jest ona
zlokalizowana przy wjeździe od strony drogi nr 4. Dlatego samochody na teren wytwórni podjeżdżać będą z „czwórki” drogą
prowadzącą do wagi. I również tą samą
drogą samochody będą wyjeżdżać z terenu
wytwórni. Nie ma zatem powodów do obaw.

- A co z hałasem?
- Będzie mniejszy niż dotąd. Teren zostanie
odgrodzony od strony drogi gminnej i od
strony sąsiednich działek czymś w rodzaju
ekranów akustycznych, dodatkowo wzdłuż
działki posadzone zostaną krzewy. Poza tym
poszczególne elementy wytwórni będą izolowane warstwą wełny mineralnej wraz z
płaszczem z blachy aluminiowej. Wszystko
to po to, żeby zneutralizować hałas.
- Nie brakuje głosów, że wzrost produkcji
masy bitumicznej wiązać się będzie z ryzykiem zanieczyszczenia środowiska.
- To kolejne nieporozumienie. Do produkcji
wykorzystujemy maszynę opalaną gazem
ziemnym, która w odróżnieniu od urządzeń
opalanych olejem opałowym nie szkodzi środowisku. Poza tym trzeba pamiętać, że wszystkie nowo montowane urządzenia i maszyny
muszą spełniać normy Unii Europejskiej,
które są znacznie bardziej rygorystycznymi
od tych, w oparciu o które działał dotychczasowy zakład. Stosowane przez nas maszyny najnowszej generacji nie tylko nicze-

mu nie zagrażają, ale wręcz niwelują emisję
szkodliwych związków do środowiska naturalnego.
- Wszystko to wygląda tak, jakby chciał
Pan powiedzieć, że nowy zakład to
zmiana na lepsze.
- Bo dokładnie tak będzie. To mniej więcej
tak jakby ktoś przesiadł się z malucha na
mercedesa. Zmiana na plus będzie odczuwalna natychmiast.
- Z nową firmą ludzie wiążą też nadzieje na jakieś korzyści. Mogą na coś liczyć?
- Na miejsca pracy. Jeśli zwiększy się produkcja, to będą potrzebni ludzie do pracy. Nie
mówię tu tylko o miejscach pracy tworzonych przez naszą firmę, ale o różnych, innych towarzyszących zleceniach i pracach.
Jeśli trzeba będzie przewozić towar, to dlaczego nie miałyby tego robić firmy lokalne?
Jeśli trzeba będzie naprawiać maszyny, to
czemu nie w tutejszych warsztatach? Takich pośrednio przez nas tworzonych miejsc
pracy może być sporo.
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Nikt nie chce woziæ pasa¿erów

Pieszo do szko³y?
Krótkotrwa³a wygoda

Problemy czekaj¹ mieszkañców Gminy
Dêbno, którzy do tej pory korzystali z
us³ug PKS-u. Wobec nierentownoci kursów na trasach prowadz¹cych przez gminê PKS zdecydowa³ siê wycofaæ z tego terenu zostawiaj¹c ludzi samych sobie. Samorz¹d wprawdzie protestuje, ale skutecznoæ tego sprzeciwu na razie jest raczej niewielka.
Problem powraca jak bumerang z tym,
że tym razem wydaje się on znacznie
bardziej poważny niż poprzednio. Gdy
w grudniu ubiegłego roku PKS powiedział usługom transportowym m.in. na
terenie Gminy Dębno stanowcze „nie”,
samorządowa władza podjęła próbę ratowania sytuacji.
Prywatny ratunek
Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach
rozpoczął negocjacje z prezesem PKSu Zdzisławem Janikiem, ale zakończyły
się one fiaskiem. PKS był gotów utrzymać kursy, ale pod warunkiem, że gmina pokryje różnice pomiędzy kosztami
przedsiębiorstwa, a wpływami z biletów.
Na taki warunek samorząd nie mógł się
zgodzić, ponieważ przekraczało to możliwości budżetu.
Równocześnie w gminie podjęto próbę poszukania innego przewoźnika. Te
starania zakończyły się sukcesem w
postaci uruchomienia kursów prywatnych przewoźników na trasach Nie-

Wygodna dla mieszkańców sytuacja
nie utrzymała się jednak długo. Ledwie
kilka miesięcy później okazało się, że
prywatna firma ma tak dużo pasażerów
na trasie Dębno-Porąbka-Niedźwiedza,
że nie jest w stanie równolegle obsługiwać drugiej z linii.
Mieszkańcy gminy zareagowali stanowczo: „(...) Wycofano kilka kursów,
zrezygnowano z kursów w wolne dni, nie
zabierano wszystkich oczekujących na
przystanku, aż w końcu zawieszono kursy w ogóle, nie powiadamiając nikogo i
narażając podróżnych na długie, bezskuteczne oczekiwanie na bus na przystanku (...) – żalili się w piśmie do Starosty
Brzeskiego Grzegorza Wawryki.
Wobec tej argumentacji w gminie w
ostatnich dniach powrócono do tej sprawy i w efekcie negocjacji przewoźnik
zgodził się wznowić kursy przez Dębno
Wieś. Najpewniej bus rozpocznie kursy
jeszcze w maju.

noznacznie. „ Z przykrością informujemy, że decyzji podjętej w sprawie zawieszenia komunikacji autobusowej (...)
zmienić nie możemy. Głównym powodem jest ujemny wynik ekonomiczny
osiągany z działalności przewozowej
(...)”. Przy okazji szef PKS-u przypomniał, że zupełnie niedawno pasażerowie wybrali innych przewoźników,
mimo, że PKS oferował tę samą cenę.
Odpowiadając na pytanie, czy podjęto
jakieś działania, które by pozwoliły obniżyć koszty usług informował natomiast, że na linii Tarnów – Brzesko za
przejazd na odcinku 28 km pasażerowie
płacili 2,60 zł przy zaledwie 30-procentowym przeciętnym napełnieniu autobusów.
(g)

KOMENTARZ

dźwiedza - Dębno - Łysa Góra, DębnoPorąbka-Niedźwiedza oraz Niedźwiedza-Dębno Wieś. Na trasę ruszyły
wprawdzie również mniejsze busy, ale
za to dostosowały one rozkład jazdy do
potrzeb osób korzystających z tego rodzaju transportu.

Bez z³udzeñ
O ile powiodły się rozmowy z prywatnymi przewoźnikami, o tyle na niewiele
zdały się próby rozwiązania problemu
na krajowej „czwórce”. Tutaj szef tarnowskiego PKS ostatecznie zdecydował, że od pierwszego maja likwiduje
kursy przez m.in. Dębno na trasie Tarnów-Brzesko.
Propozycja wójta Gminy Dębno, by
zmienić decyzję o zawieszeniu kursów
autobusów nie znalazła zrozumienia. W
kwietniu prezes Janik odpowiadał jed-

Grzegorz Pulit:
Czasy, w których drzwi autobusów trudno było domknąć najwyraźniej minęły
na dobre. Wraz ze wzrostem liczby samochodów publiczna komunikacja traci na znaczeniu zwłaszcza na wsi. W
mieście wciąż bywa ona bardzo atrakcyjnym sposobem przemieszczenia się,
choćby z uwagi na coraz dłuższe, a przez
to także dokuczliwe korki. Niewiele
wskazuje na to, aby ta sytuacja miała
ulec zmianie. Co więcej, wydaje się, że
kłopoty będą się jeszcze pogłębiać. Bo
trudno wymagać od prywatnych przewoźników, aby dopłacali do interesu.
Zatrzymać mogą ich na tradycyjnych
podmiejskich trasach jedynie samorządowcy, ale to wymaga z ich strony sięgnięcia po pieniądze budżetowe. Teoretycznie mogą to zrobić, ale oczekujący
tego mieszkańcy muszą sobie zdawać
sprawę, że oznaczać to będzie zmniejszenie puli na przykład na inwestycje w
gminie. Ot, choćby takie, jak budowa
dróg czy remonty szkół, których efekty
widoczne są przez długie lata...

Wójt z absolutorium

POPARCIE OD WSZYSTKICH
Jednog³onie Rada Gminy Dêbno udzieli³a absolutorium Wójtowi Gminy Dêbno
za wykonanie bud¿etu za 2005 rok. 
Traktujê to jako wyraz poparcia dla mojej
pracy  komentuje wójt Grzegorz Brach.
Wykonanie budżetu pozytywnie oceniła regionalna izba obrachunkowa oraz
komisje Rady Gminy. W głosowaniu za
udzieleniem absolutorium opowiedziało się 11 radnych czyli wszyscy uczest-
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niczący w sesji. Wójt Grzegorz Brach nie
krył zadowolenia z takiego wyniku głosowania. – To na pewno miła dla mnie
ocena pracy – mówił po sesji. W jego
opinii o tak przychylnym stanowisku
rady zadecydowały liczne inwestycje
oświatowe oraz szeroki zakres prac w
drogownictwie. W ubiegłym roku dokonano modernizacji kilku obiektów szkolnych, położono ponad 6 kilometrów no-
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wej nawierzchni asfaltowej i wybudowano 7 kilometrów dróg żwirowych.
Spore nakłady poszły na obiekty sportowe, a Urząd Gminy został poddany informatyzacji, dzięki której sprawniej
można obsługiwać mieszkańców. Wśród
ważnych inwestycji znalazły się także
dokończenie kanalizacji Woli Dębińskiej
i rozpoczęcie kanalizacji Dębna.
(G)

WYDARZENIA

VII Gminny Przegl¹d Teatrów Szkolnych w Niedwiedzy

EKOLOGIA NIE JEST £ATWA
grupy jest nauczycielka, Małgorzata BRZUCHACZ.
Zwycięstwo w rywalizacji teatralnej nie było jedynym
sukcesem teatru z Woli Dębińskiej. Również, przyznawana po raz pierwszy nagroda dla najlepszego aktora – w tym wypadku aktorki – przypadła w udziale
uczennicy tej szkoły, Karolinie CHALCARZ.
Z drugiego miejsca mogli cieszyć się gospodarze,
uczniowie PSP z Niedźwiedzy i opiekunka Krystyna
MIŁKOWSKA. Ich spektakl „Mitologia ekologiczna”
najwyraźniej spełniał postulaty lekkiego, dowcipnego
podejścia do tematu.
Trzecie miejsce przypadło w udziale Marioli PRZEKLASIE i jej podopiecznym z PSP w Sufczynie za spektakl „Drzewo”. Pamiątkowe dyplomy otrzymały pozostałe dwa teatry, z Maszkienic – opiekunka Maria
ŚWIERCZEK i Janina STOLARZ oraz Łoniowej – opiekunka Małgorzata ADAMCZYK.

Pod koniec kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej
w Niedwiedzy odby³ siê VII Gminny Przegl¹d Teatrów
Szkolnych. Przed wymagaj¹cym jury oraz równie wymagaj¹c¹ uczniowsk¹ publicznoci¹ zaprezentowa³y siê teatrzyki szkolne z piêciu szkó³ z terenu gminy Dêbno: z
£oniowej, Woli Dêbiñskiej, Maszkienic, Sufczyna oraz Niedwiedzy.
Ideą przeglądu jest, by każdego roku prezentowane były jednorodne tematycznie widowiska. W ubiegłych latach pokazywano przedstawienia między innymi o polskich legendach, chlebie powszednim, zdrowym życiu... W tym roku zadaniem dzieci i ich opiekunów było przygotowanie spektakli z motywem
przewodnim dotyczącym ekologii. Wbrew pozorom
nie był to temat łatwy. Potwierdził to Grzegorz JANISZEWSKI, aktor, dziennikarz, przewodniczący
jury. – Problem z atrakcyjnym ujęciem ekologii mieliby nawet profesjonalni aktorzy – mówił. – Wiele
spektakli w zawodowych teatrach kończyło się klapą, gdyż popadano w zbytni dydaktyzm. Zbyt poważnie traktowano ekologię.
Przedstawienia
Czy podczas przeglądu w Niedźwiedzy było zbyt poważnie? Chyba nie. Baba Jaga o ekologicznym zacięciu, Syzyf z rozbrajającym uśmiechem na twarzy, wyluzowany Jaś, wiele dialogów opartych na zabawnej
grze słownej – wprowadzały elementy komiczne. Ale,
rzecz jasna, było i poważnie, bo w końcu temat ochrony środowiska jest ważnym dla wszystkich razem i
każdego z osobna.
W sumie poziom spektakli był wyrównany. Dlatego
jury miało poważne problemy ze stopniowaniem ocen.
Werdykty nie zapadły jednogłośnie. Ale spory między
jurorami zakończone kompromisem są dobrym przykładem, że można się porozumieć i dokonać optymalnego wyboru. A takim okazało się przyznanie głównej
nagrody grupie teatralnej z PSP w Woli Dębińskiej za
spektakl „Nie ma życia bez wody”. Opiekunem tej

Młodzi widzowie,
to bardzo wymagająca publiczność.
W przedstawieniu
przygotowanym przez
PSP w Niedźwiedzy było
sporo mitologii.

Karolina CHALCARZ, uczennica VI
klasy PSP w Woli Dębińskiej uznana
została za najlepszego aktora przeglądu za
rolę „wody”. Nie był to aktorski debiut
Karoliny, w ubiegłym roku też występowała w Niedźwiedzy. Mimo tego sukcesu
aktorstwo nie bardzo ją pasjonuje. –
Wyróżnienie jest dla mnie sporą niespodzianką – mówi. – Nie widzę swojej
przyszłości w roli aktorki.

Uczniowie z grupy
teatralnej ze szkoły w
Maszkienicach. Za
kulisami humory
dopisują, tremy nie
ma...
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WYDARZENIA

WÓZ JAK MALOWANY
4 tysi¹ce euro kosztowa³ samochód ganiczy sprowadzony z Francji wprost do
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Niedwiedzy. Niema³o, i druhów nie by³oby staæ na
taki wydatek, na szczêcie pomog³a gmina Dêbno.  Sfinalizowali ten zakup, a
nam pozosta³o zap³aciæ piêæ tysiêcy za
transport i pozosta³e koszty  mówi¹ zadowoleni druhowie.
Samochód był OSP w Niedźwiedzy absolutnie niezbędny. Dość powiedzieć, że
dotąd dysponowała dwoma autami: 40letnim Starem 66 z beczką oraz typowo
dostawczym, też wiekowym, Żukiem.
Teraz nowe auto jest jak perła w koronie. Można będzie pojechać na akcje, ale
i pokazać się podczas konkursów i zawodów strażackich.
Samochód sprowadzony z Francji
mimo, iż nienowy, jest jednak wciąż w
doskonałym stanie. Drobnych przeró-

SAMOCHOD OSP: Berliet z 1980 roku w doskonałym stanie, mało eksploatowany, sprowadzony został
z Francji
sklepu w remizie i darowizn. Pieniędzy z tego wiele
nie ma, a potrzeby coraz to nowe. Młodzi się garną
do straży, jak przykładowo Andrzej DUDEK, czy Jerzy PIERZ, tymczasem mundury kosztują, nikt ich
za darmo nie da.
Samochód jest już gotowy do jazdy. Wypada życzyć,
by używany był tylko do celów reprezentacyjnych.
Ale, czy to możliwe...

Tadeusz MIŁKOWSKI, naczelnik OSP
w Niedźwiedzy pokazuje, końcówki do węży
wymagające wymiany
bek wymagają jedynie końcówki do węży, a to dlatego, że innych używa się we Francji, innych w Polsce.
– To Berliet na licencji Renaulta z 1980 roku, ma
zbiornik na wodę 1600 litrowy i autopompę – wyjaśnia szczegóły Krzysztof WIĘCŁAW, sekretarz OSP
w Niedźwiedzy. – Wyszukał go i pomógł w sprowadzeniu jeden z naszych druhów, Mieczysław PABIAN.
Nowy samochód ma także inny wymiar, może podreperować finanse OSP. Naczelnik OSP w Niedźwiedzy, Tadeusz MIŁKOWSKI planując najbliższe działania mówi o pomyśle przełożenia wyposażenia ze
Stara i sprzedaży auta. – To poprawiłoby naszą sytuację – mówi, przypominając, że jednostka utrzymuje
się z organizacji dorocznych zabaw sylwestrowych,
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Zadowoleni druhowie OSP w Niedźwiedzy: Krzysztof WIĘCŁAW sekretarz OSP, Tadeusz MIŁKOWSKI naczelnik OSP i
druh Mieczysław PABIAN

PROBLEMY

Firma i pracuj¹cy w niej ludzie licz¹ na pomoc samorz¹du

STAJEMY NA NOGI
Jeszcze niedawno pracownicy próbuj¹cej
powstaæ z klêczek spó³dzielni Rêkodzie³a
Artystycznego Kamionka w £ysej Górze
chc¹c znaleæ zatrudnienie w firmie musieli
najpierw wp³aciæ pieni¹dze konieczne na
rozruch. Dzisiaj po up³ywie ledwie kilku
miesiêcy odbieraj¹ swoje pensje.  Jestem
optymist¹ i wierzê, ¿e ta firma mo¿e dobrze sobie radziæ na rynku  mówi Andrzej
Sztando, prezes Kamionki.
Pozytywne myślenie nie jest bynajmniej
oparte wyłącznie o charakterologiczne cechy prezesa. Do stawiania optymistycznych prognoz upoważniają wydarzenia,
które w ciągu ostatnich kilku tygodni
mają wpływ na kondycję przedsiębiorstwa
i pracujących w nim ludzi. Z początku
wydawało się, że sytuacja będzie trudna
do naprawienia. Pieniądze wpłacane przez
ludzi wystarczyły jedynie na początek, na
zakup niezbędnych do produkcji surowców. Potem konieczne okazały się większe sumy niezbędne, by „Kamionka” mogła mocniej zaznaczyć swoją obecność na
rynku, dokładnie wtedy zaczęły się schody. – Nikt do udzielenia kredytu specjalnie się nie kwapił – relacjonuje prezes
Sztando.
Ostro¿noæ kredytowa

KOMENTARZ

Podchodzące ostrożnie do wydawania pieniędzy banki nie chciały opierać wiary w opłacalność kredytowania Kamionki jedynie na
zainteresowaniu ze strony odbiorców. Deklarując chęć wsparcia przedsięwzięcia sugerowały jednocześnie, że najpierw trzeba
uważnie przyjrzeć się jak spółdzielnia sobie
radzi i jak duże ma obroty, a dopiero potem
będzie czas na decyzję o kredycie. Kolejne
odmowy powodowały, że niektórzy tracić
zaczęli wiarę w poprawę sytuacji na dłużej,
ale ostatecznie się udało. W chwili druku
tego numeru „Życia Gminy Dębno” umowa
z jednym z banków powinna być już podpisana. – To nam pozwoli na rozwój działalności – cieszyli się nie tylko przedstawiciele

Grzegorz Brach
Wójt Gminy Dębno
W najbliższym czasie zamierzam
zorganizować spotkania z udziałem
prezesa Andrzeja Sztando i radnych z
komisji budżetowej. Będziemy chcieli
zapoznać się szczegółowo z oczekiwaniami spółdzielni i wyjść im naprzeciw. Z pewnością zrobimy wszystko
na co pozwala prawo, by pomóc tej
firmie dźwignąć się z trudnej
sytuacji.

zarządu, ale także uwijający się w halach
pracownicy.
Mnóstwo zamówieñ
Efekty ich zaangażowania widać zarówno w podpisanych umowach jak i wokół zakładu oraz w halach produkcyjnych. Na
współpracę z „Kamionką” w formie długoterminowych umów zdecydowały się duże
sieci handlowe takie jak Leroy Merlin,
NOMI, Silver i Auchan. Na ich mocy Spółdzielnia z Łysej Góry zobowiązała się do ciągłych dostaw towaru. Wielkość zamówień
sieci handlowe określają na bieżąco. Na razie jest ona taka, że powoli produkcyjne
moce Kamionki stają się niewystarczające.
– Nie jesteśmy już w stanie zaspokoić zapotrzebowania krajowego – przyznaje prezes
Sztando. Tymczasem w kolejce po ceramiczne doniczki z Łysej Góry ustawiają się także odbiorcy zagraniczni. Duże zainteresowanie wykazują Niemcy, a we Francji przedstawiciele Kamionki maja omawiać niebawem skalę przyszłych dostaw. Chętni na
kupowanie towarów produkowanych w
Łysej Górze są także Rosjanie z tym, że ich
interesuje tańsza ceramika, malowana, a nie
pokrywana szkliwem.
W ślad za zainteresowaniem idą także pieniądze. Po okresie oczekiwania na zapłatę
na koncie Kamionki zaczęły pojawiać się
pierwsze wpłaty. Pozytywne tego skutki
odczuwają pracownicy. – Tak, były już pierwsze wypłaty – potwierdza Aleksandra Sowa,
kierownik zakładu.
Inwestycyjne plany
Wiele wskazuje na to, że wynagrodzenia
docierać będą do ludzi regularnie. Wartość
miesięcznej produkcji sięga dziś 300 tys. zł i
kierownictwo spółdzielni nie ma wątpliwości, że przyszedł czas na inwestycje. Prezes
Sztando w pierwszym rzędzie wskazuje na
konieczność zakupu nowoczesnych maszyn,
które pozwolą zwiększyć produkcję i zatrudnić kolejnych ludzi. – Bez tego nie będziemy
mogli się rozwijać, a w dłuższej perspektywie trudno będzie się na rynku utrzymać –
tłumaczy. Remontów wymagają budynki.
Obiekt główny czeka na naprawę dachu, hale
produkcyjne trzeba przynajmniej pomalować. Bez kredytu nie ma co marzyć o realizacji tych planów. Dostawcy surowców domagają się regulowania płatności niemal
natychmiast i uzyskane ze sprzedaży pieniądze od razu są wykorzystywane na bieżące potrzeby. Nikt nie chce czekać na zapłatę, bo wielu kontrahentów pamięta, że
poprzedni właściciel firmy do dziś nie uregulował swoich zobowiązań. Zanim Kamionka
znowu odzyska zaufanie minie z pewnością

sporo czasu. – Tego nie robi się w dwa, trzy
miesiące. To niekiedy trwa całe lata – podsumowuje Andrzej Sztando.
Na razie firma odzyskuje dobrą reputację
w instytucjach skarbowych. Podatki płacone są na bieżąco, składki ubezpieczeniowe
docierają na czas, dostawcy energii nie muszą nikogo straszyć zakręceniem kurka z
gazem czy wyłączeniem prądu. Jedynie podatek od nieruchomości pozostaje wciąż nierozwiązanym problemem. Szefowie „Kamionki” liczą, że samorządowa władza pójdzie dźwigającej się z kłopotów firmie na
rękę i potraktuje ją ulgowo...
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PROBLEMY

Radni podjêli decyzjê w sprawie szko³y w Jastwi

Mniejsza szko³a
W poprzednim numerze ¯ycia
Gminy Dêbno sygnalizowalimy
prawdopodobieñstwo obni¿enia
stopnia organizacyjnego Szko³y Podstawowej w Jastwi. Dzi zapowied
sprzed dwóch miesiêcy jest ju¿ faktem. Rada Gminy w g³osowaniu przyjê³a uchwa³ê, na mocy której z dniem
31 sierpnia kszta³ciæ siê tam bêd¹
jedynie dzieci z klas najm³odszych IIII, a nie jak do tej pory z klas I  VI.
Powody takiej decyzji są ogólnie
znane i sprowadzają się do względów demograficznych. A te są nieubłagane. Dzisiaj w szkole uczy się
tylko 45 dzieci, a z liczby urodzeń
w ostatnich latach wynika, że z
każdym rokiem będzie jeszcze gorzej. W efekcie koszty utrzymania
szkoły rosną, a brakujące pieniądze trzeba dokładać z budżetu
gminy. Zasady finansowania szkół
są bowiem takie, że subwencje na
ich utrzymanie przekazuje budżet
państwa, ale według ściśle zdefiniowanych wskaźników zakładających określoną liczebność klas.
Przeciętnie, gdy ta sugerowana
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i obowiązujące przepisy
liczba uczniów jest utrzymana sub-

wencja wynosząca na jednego
ucznia 4293 zł powinna wystarczyć. Gdy klasy są w szkole mniejsze, samorząd może je oczywiście
prowadzić, ale nie może liczyć na
większe pieniądze z państwowej
kasy konieczne na ich utrzymanie.
W takiej sytuacji musi sięgnąć po
pieniądze z własnego budżetu
przeznaczone na ogół na inwestycje. Dokładnie taka sytuacja ma
miejsce w ostatnich latach w Jastwi, gdzie koszt utrzymania jednego ucznia wynosił 9702 zł. W skali każdego roku gmina dokładała
do tej placówki 273 tys. zł. Obniżenie stopnia organizacyjnego
szkoły pozwoli te wydatki zmniejszyć.
Przyjęta przez radnych uchwała pociągnęła za sobą równocześnie konieczność zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych
na terenie Gminy Dębno oraz
określenie granic ich obwodów. W
praktyce oznacza to, że Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dębnie swoim obwodem od 1 września bieżącego roku obejmować będzie także wieś Jastew w zakresie nauczania w klasach IV – VI.
(p)

PYTANIA DO WÓJTA

Zmiany dotycz¹ce szko³y w Jastwi da³y asumpt mieszkañcom
reprezentowanym przez so³tysa Tadeusza Hebdê do publicznego postawienia kilku pytañ samorz¹dowej w³adzy. U ich podstaw le¿y przekonanie, ¿e niewielka Jastew od dawna spychana jest na margines, a decyzja o szkole to tylko tego konsekwencja.
1. Dlaczego zrezygnowano z zaplanowanej na ten
rok kanalizacji wsi?
- Powodem przesunięcia terminu wykonania kanalizacji
Jastwi są przepisy regulujące wysokość kredytu, jaki można
zaciągnąć w danym roku w stosunku do dochodów gminy. W
tym roku większego kredytu zaciągnąć nie można. Natomiast Jastew jest jedyną miejscowością, która ma pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Dlatego, w najbliższych miesiącach, kiedy zostaną uruchomione kolejne programy unijne, pierwszą inwestycją z zakresu kanalizacji będzie inwestycja w Jastwi.
2. Co zadecydowało o tym, że wykonanie planowanej jeszcze w roku ubiegłym nakładki asfaltowej
na drodze prowadzącej przez wieś nie doczekało
się realizacji?
- Planowana modernizacja drogi przebiegającej przez wieś
nie jest możliwa do realizacji, gdyż wniosek złożony do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) uzyskał zbyt mało punktów. Powodem takiej punktacji wniosku jest m.in. fakt, iż w momencie jego
oceny nie była to droga przelotowa przez wieś, a tym samym
oceniane przez panel ekspertów wskaźniki (np.: skrócenie
czasu przejazdu, możliwość połączenia z innymi miejscowościami, zwiększona atrakcyjność terenów pod inwestycję..)
nie wystąpiły w tym wniosku. Po wykonaniu dalszego ciągu
tej drogi, wniosek zostanie ponownie złożony.
3. Jakie są szanse na wykonanie 80 metrów chodnika na wysokości kościoła?
- Jest to całkiem realne. Podobnie, jak i w innych miejscowościach, są w tej sprawie prowadzone rozmowy z sołtysami i radami sołeckimi.

Rozmowa z Tadeuszem Hebd¹, so³tysem Jastwi

Pominêli mnie
- Podczas ostatniej sesji sprawiał Pan
wrażenie człowieka, który ma żal przynajmniej do części mieszkańców wsi. Z
jakiego powodu?
- Chodzi o szkołę w Jastwi i organizację akcji obrony
szkoły, sprzeciwu wobec obniżenia jej stopnia organizacyjnego. Pojawiła się jedna pani, która
chce chyba zaistnieć we wsi i powołano Komitet
Obrony Szkoły czy coś podobnego, a mnie przy
tym zupełnie pomięto jakbym szkoły w Jastwi
nie chciał. A ja przecież ani pół słowa nie wypowiedziałem przeciwko szkole, bo wiadomo, że
wieś bez szkoły to już nie to samo.
- Uważa Pan, że jako sołtys powinien
Pan być informowany o tego typu inicjatywach?
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- Powinienem o tym wiedzieć. Staram się uczestniczyć we wszystkim, co dotyczy wsi, a to jedna z ważniejszych dla Jastwi spraw. A nie jest
przecież moją winą, że takie decyzje podjęto.
To nawet nie jest sprawa wójta, ale Rady
Gminy, która w głosowaniu przyjęła uchwałę
o obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły.
- Nie uważa Pan, że przyczyny są natury
obiektywnej? Trudno mieć szkołę bez
dzieci. W Jastwi taki scenariusz jest
bardzo realny.
- Polityka prorodzina, tam, na górze jest taka,
że prowadzi do takich sytuacji. Ludzi nie
stać na dzieci.
- Samorząd nie ma na to żadnego wpływu.
- Ale dlaczego nie można w tym budynku mieć
równocześnie domu kultury i szkoły? Przecież
te dwie instytucje działają o różnych porach
dnia. Szkoła – rano, a dom kultury po południu. Jakie są przeszkody?
- To wyjaśniano na sesji. Dwóch właścicieli jednego budynku oznacza, że
faktycznie nikt nim nie jest i nie ma
mowy o pozyskaniu pieniędzy na remonty czy inwestycje.
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- Nie orientuję się do końca jak to wygląda,
ale podobno rzeczywiście przepisy nie pozwalają na takie rozwiązanie.
- Ważniejsza od przepisów jest chyba
jednak liczba dzieci. W tak małych
klasach trudno o rywalizację między
uczniami, a to może niekorzystnie
wpłynąć na poziom nauczania. To nie
jest ważne?
- Dla każdego rodzica, który dba o wykształcenie dziecka jakość nauczania jest bardzo istotna, ale na ten temat nie chciałbym się wypowiadać. Fakty są w każdym
razie takie, że część dzieci już teraz chodzi
do innych, większych szkół.
- Skoro jest takie zaangażowanie w
utrzymanie szkoły w Jastwi, to pewnie jest ktoś, kto by chciał podjąć się
jej prowadzenia poza samorządem?
Taka możliwość istnieje.
- Nikt się nie zgłaszał. Ja przynajmniej nie
słyszałem.
- Czyżby obawy przed trudnościami z
utrzymaniem małej szkoły?
- Nic mi na ten temat nie wiadomo.

BEZPIECZEÑSTWO

¯ycie dawnego Dêbna

Du¿emu szczêciu zawdziêcza, ¿e prze¿y³ przeja¿d¿kê z pociskami do haubicy

Eksponaty poszukiwane

Bombowe znalezisko

Muzeum Zamek w Dębnie zamierza przygotować wystawę, która obrazowałaby życie dawnego Dębna. Aby plany te doszły do skutku konieczne są eksponaty: sprzęt codziennego użytku taki jak meble, narzędzia rolnicze, naczynia.
Warunek jest jeden: sprzęt powinien pochodzić
sprzed 1945 roku. Muzeum liczy na pomoc mieszkańców gminy. Głównym motywem leżącym u
podstaw inicjatywy przygotowania wystawy jest
chęć pokazania życia w Dębnie tak jak ono wyglądało przed dziesiątkami lat. Dla młodszego pokolenia może to być jedyna okazja, by poznać jak
kiedyś żyli nasi przodkowie.
(g)

Bez wiêkszych zmian

Stra¿ po wyborach
Bez wiêkszych zmian oby³o siê w jednostkach OSP
na terenie gminy Dêbno. Po zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w cis³ym kierownictwie jednostek pojawi³o siê tylko piêæ nowych osób, podczas
gdy 19 osób pozosta³o na swoich stanowiskach.
Największe zmiany zaszły w OSP w Woli
Dębińskiej, gdzie mamy zarówno nowego prezesa jak i naczelnika. Funkcję prezesa powierzono Wiesławowi Cebuli, a naczelnikiem
został Piotr Zapart. W Perle wymieniono prezesa powierzając tym razem tę rolę Michałowi Przeklasie. W Niedźwiedzy mamy nowego naczelnika, którym jest Tadeusz Miłkowski. Podobna zmiana nastąpiła także w
Jastwi, gdzie funkcję tę objął Wit Kural.
Na pozostałych stanowiskach bez zmian. W
OSP Dębno władze sprawują: Józef Nowak
(prezes) i Antoni Stężowski (naczelnik), w OSP
Jaworsko – Andrzej Górski i Wiesław Gurgul,
w OSP Łoniowa – Tadeusz Sacha i Paweł Kraj,
w OSP Łysa Góra – Bogdan Bibro i Włodzimierz Rusin, W OSP Porąbka Uszewska – Andrzej Wójtowicz i Kazimierz Pałuski, w OSP
Maszkienice – Karol Piwowarski i Janusz Miśkowicz, w OSP Sufczyn – Krzysztof Witek i
Zbigniew Witek, w OSP Doły – Antoni Kmieć
i Andrzej Mleczko. W Jastwi prezesem w dalszym ciągu jest Stanisław Imioło, a w Perle
naczelnikiem pozostał Krzysztof Fikas.
(g)
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Emil Legutko wraz z synem z niedowierzaniem patrzy na ogromne pociski
widoczne na zdjęciu opublikowanym w Gazecie Krakowskiej
Gdy Emil Legutko zobaczy³ syna wioz¹cego
na taczkach dwa pociski od haubicy, w³osy stanê³y mu dêba na g³owie.  Z ty³u by³y jeszcze
detonatory. Mocniejsze uderzenie i bymy dzisiaj z Micha³em nie rozmawiali  opowiada.
Siedemnastoletni syn Legutki na pociski
natrafił przypadkowo. Z początkiem maja
robił porządki u sąsiadki. – Poprosiła, to poszedłem. Podczas sprzątania za stodołą zauważyłem coś w trawie – relacjonuje. Z ziemi wystawało jakieś żelastwo. Podszedł bliżej, przyjrzał się, ocenił, że sprzeda w skupie złomu, wygrzebał i załadował na taczki.
Jak podjechał pod dom, ojciec mało zawału
nie dostał. – Zostaw to, nie ruszaj! – rozkazał. Pociski ciężkie były jak diabli. Ojciec ocenia, że jeden ważył pewnie z 70 kilogramów.
Średnice mierzył metrem i wyszło 135 mm.
Potężne, prawdopodobnie od haubicy.
Czuwali non stop
Powiadomiona przez Legutkę policja przyjechała szybko, bo akurat patrol był gdzieś
w okolicy. Teren oznaczyli taśmami i pilnowali dzień i noc przez trzy dni. Czwartego,
gdzieś koło pierwszej w południe, przyjechali
saperzy z Niepołomic i z Krakowa. Wzięli
pociski na specjalny sprzęt, ostrożnie załadowali na pakę honkera i pojechali w okolice
wysypiska śmieci. Niedługo potem w okolicy
rozległo się dwa razy wielkie „bum”. – Zdetonowali pociski na miejscu, bo zbyt ryzykowny byłby ich transport – objaśnia Emil
Legutko powołując się na zasłyszaną gdzieś
opinię. Ludzie się śmiali potem, że Michała
wzięli na przesłuchanie albo od razu prosto

do saperów, skoro chłopak tak się z niewybuchami potrafi obchodzić. Chłopakowi jednak wcale wesoło nie było. Gdy uświadomił
sobie, co mogło się wydarzyć, skóra mu cierpła na ciele. – W ogóle nie zdawałem sobie
sprawy z tego, co znalazłem – przyznaje.
Skrzynka pocisków
Nie on jeden nie miał pojęcia o niebezpieczeństwie. W okolicy tego typu znaleziska
to nie pierwszyzna. Jakieś dwa, trzy lata
temu w lesie grupa młodych chłopaków natrafiła na całą skrzynkę pocisków moździeżowych. Lekkomyślnie przytaszczyli to
wszystko do wsi. Jak przyjechała policja, to
pilnowała tego jak oka w głowie. Przywieźli
ze sobą agregat prądotwórczy i oświetlili
teren, żeby nikomu nic się nie stało. Legutko pamięta też jedną minę znalezioną w lesie. Zdetonowano ją także na miejscu z obawy przed nieszczęśliwym wypadkiem podczas przewożenia.
Ostro¿noæ nie zawadzi
Podobnych „niespodzianek” może być w
tych stronach więcej. Średnie pokolenie
mieszkańców pamięta opowieści swoich
dziadków o tym, jak podczas II wojny światowej Niemcy urządzili sobie w tych stronach magazyn broni. Wycofując się wysadzili go w powietrze, ale nie cała amunicja
wybuchła. Część pocisków wciąż tkwi w ziemi. Michał Legutko już wie, że najlepiej
omijać je z daleka, bo „zabawa” w sapera
może mieć tragiczny finał.
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TEMAT NUMERU

Jak zmniejszyæ iloæ mieci?
Ju¿ w wakacje system bêdzie obowi¹zywa³ wszystkich bez wyj¹tku

SEGREGACJA
OBOWI¥ZKOWA
Akcje w szko³ach, przedszkolach i gospodarstwach agroturystycznych, nowy regulamin
czystoci i porz¹dku w gminie, pilota¿owa akcja segregacji odpadów, kolorowe kosze na
odpady w centrach so³ectw, worki na mieci
do pobrania u so³tysów i w Urzêdzie Gminy 
tak najkrócej mo¿na opisaæ program selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Dêbno. Rozpoczêta przed rokiem akcja zaczyna przynosiæ
pierwsze efekty, a w kolejnych latach powinna
spowodowaæ wyran¹ poprawê stanu czystoci gminy.
Dla gminy mającej aspiracje turystyczne
to sprawa pierwszorzędnej wagi. Poza tym
samorząd jest do tego zobowiązany.– Jest

zbiórkę odpadów. – Zostaliśmy zobowiązani
do odzyskiwania części odpadów z ogólnej
ilości śmieci komunalnych. Chodzi o materiały i surówce, które można poddawać obróbce – objaśnia Jan NIEDZIELSKI, kierownik Zakładu Usług Komunalnych (ZUK)
Gminy Dębno.
Szko³y zbieraj¹
Proces segregacji śmieci na dobre zaczął
się w ubiegłym roku. Na pierwszy ogień poszły szkoły. Nie przez przypadek. – Chodzi o
wprowadzanie pewnych przyzwyczajeń od
najmłodszych lat. W końcu czym skorupka
nasiąknie za młodu, tym na starość trąci uważają autorzy programu. W ogłoszonym

W Porąbce Uszewskiej, gdzie najwięcej
jest gospodarstw
agroturystycznych,
ich właściciele sami
zabrali się za
sprzątanie wioski,
brzegów rzeki.
Ustawiono też
kilkadziesiąt niebieskich koszy na
śmieci, specjalnie dla
dzieci. Sołtys
Elżbieta RZEPA
podkreśla świadomość ekologiczną i
aktywność mieszkańców Porąbki

ustawowy obowiązek utrzymania czystości
i porządku w gminie – przypomina wójt Grzegorz BRACH. Oznacza to, że gmina chcąc
nie chcąc powinna wprowadzać selektywną
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przez wójta konkursie „Zbieramy surowce
wtórne” uczestniczyły wszystkie szkoły
podstawowe, gimnazja, a także przedszkola
z terenu gminy.

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2006

Nagrody dla najlepszych spowodowały, że
efekty zbiórki były całkiem okazałe. ZUK,
który odbierał posegregowane przez młodzież odpady, miał z tym trochę roboty. Zebrano 14,5 tony szkła, 8,4 tony makulatury,
1,1 tony opakowań tworzyw sztucznych i
0,1 tony aluminium. Efekty rywalizacji pokazały przy okazji, że nie wszędzie zaangażowanie w akcję było równie duże. W niektórych przypadkach uczniowie najwyraźniej nie zostali na tyle mocno zdopingowani,
by można było myśleć o udziale w podziale
nagród. Kierownik NIEDZIELSKI uważa,
że wyniki odzwierciedlają podejście nauczyNowy regulamin utrzymania czystoci i
porz¹dku w gminie bêdzie okrela³
oprócz wielu innych rzeczy, tak¿e koniecznoæ przy³¹czania nieruchomoci  jeli
istnieje taka techniczna mo¿liwoæ  do
sieci kanalizacji sanitarnej. Obowi¹zkowe,
niezale¿nie od tego, czy kto posiada
zbiornik bezodp³ywowy na cieki
spe³niaj¹cy wymagania. Jedynym
wyj¹tkiem jest posiadanie przydomowej
oczyszczalni cieków, ale wybudowanej
przed wykonaniem kanalizacji i posiadaj¹cej odpowiednie atesty
cieli i dyrektorów do tematu. - Gdzie było
zaangażowanie, tam były efekty... – komen-

TEMAT NUMERU

Worki do segregacji
odpadów dostępne
w ZUK oraz u
sołtysów prezentuje
Anna MAREK z
Zakładu Usług
Komunalnych
Gminy Dębno.
Odpady segregowane są w czterech
kategoriach: szkło
białe, szkło kolorowe, plastik i folie
oraz makulatura.
Docelowo kolorowe
worki zostaną
zastąpione kolorowymi pojemnikami.
Ale na to potrzeba
jeszcze dwóch,
trzech lat. Do czasu
pełnego wprowadzenia indywidualnych
pojemników we
wszystkich sołectwach utrzymane
zostaną zbiorcze
pojemniki na śmieci

tuje wierząc, że ogłoszona już
następna edycja konkursu
pozwoli te opinie znacznie
zmodyfikować.
Gospodarstwa zbieraj¹
Co zaczęto z dziećmi, kontynuowane jest z dorosłymi.
W tym roku rozpoczęła się segregacja śmieci przy gospodarstwach domowych. Polega
ona przede wszystkim na udostępnieniu mieszkańcom różnokolorowych worków na odpady. Worki rozdają sołtysi, są
- Wprowadzenie segregacji śmieci pozwoli zmniejw ZUK. – To taka akcja piloszyć ilość ogólnodostępnych kontenerów, co jest
tażowa, nieobowiązkowa,
ważne szczególnie w tych miejscowościach, w
która potrwa do końca czerwktórych wiemy, że korzystają z nich także mieszca – mówi Jan NIEDZIELSKI.
kańcy okolicznych gmin – ocenia Jan NIEDZIEL– Natomiast od lipca zostanie
SKI, kierownik Zakładu Usług Komunalnych
wdrożony program, którym
Gminy Dębno
objęte zostaną wszystkie gooraz uchwalonym nowym regulaminem czyspodarstwa.
Oznacza to, że mieszkańcy, jak i osoby stości i porządku w gminie.
Z kolei gospodarstwa prowadzące segregaprowadzące działalność gospodarczą będą obligatoryjnie podpisywać umowy na odbiór cję będą płaciły znacznie niższą kwotę. W tym
odpadów z podmiotami mającymi stosowne roku o ok. 50-procent. W następnych latach
uprawnienia i zezwolenia. Kto się będzie będzie to zależało od poziomu posegregowauchylał, poniesie finansowe konsekwencje. nych odpadów w poszczególnych gospodarUsuwanie odpadów przejmie gmina obcią- stwach w roku poprzednim. Te wielkości będą
żając uchylających się stawkami wyższymi, odnotowywane w indywidualnych kartotekach
co jest zgodne ze znowelizowaną Ustawą o poszczególnych gospodarstw i podmiotów.
(p)
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pomo¿e prasa oraz mieszkañcy

D³u¿szy ¿ywot wysypiska?
Pozwolenie na eksploatacjê wysypiska
mieci w Maszkienicach obs³uguj¹cego teren
ca³ej Gminy Dêbno wydano jedynie do 2010
roku. Jego przed³u¿enie zale¿y od tego, czy
uda siê zmniejszyæ objêtoæ dostarczanych tam
odpadów.
Dla samorządowych władz to jeden z ważniejszych problemów do rozwiązania. Ewentualne zamknięcie składowiska oznaczałoby konieczność poszukania innego odbiorcy
komunalnych odpadów, a to z kolei najprawdopodobniej wiązałoby się z podniesieniem
kosztów. Oddalenie widma takiego scenariusza rozwoju wypadków to jedno z zadań
Zakładu Usług Komunalnych, który – jak
dotąd – ma dwa pomysły na ratowanie sytuacji. Pierwszy (opisywany szczegółowo w tym
numerze „Życie Gminy Debno”) to segregowanie odpadów. Drugi to mechaniczne
zmniejszanie objętości składowanych śmieci z wykorzystaniem specjalnej prasy. – Aby
uchronić gminne wysypisko śmieci przed
zbyt szybkim przepełnieniem, co skutkowałoby jego zamknięciem, musimy osiągnąć
zakładane poziomy odzysku – mówi Jan
NIEDZIELSKI, kierownik ZUK dodając, że
oba pomysły wiążą się ze sobą.

Prasa, którą kupiono za 36 tys. zł przy
pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, ma tym więcej
pracy im więcej jest materiału do zgniatania, a to z kolei zależy od intensywności
prowadzonej segregacji śmieci. Im więcej
odpadów będzie selekcjonowanych, tym bardziej prasa będzie wykorzystywana, a miejsca
na wysypisku nie będzie
ubywać w tak szybkim
tempie jak dotąd. Dzięki temu być może uda
się przedłużyć jego
żywotność tym bardziej, że pod względem
ochrony środowiska jest
ono szczegółowo nadzorowane. Przed dwoma
laty zostało ono częściowo dostosowane do obowiązujących wymogów.
Założono sieć monitoringową wód podziemnych, wdrożono program obowiązkowych

badań na wysypisku. Brak jest jeszcze odprowadzenia gazu składowiskowego, który może powstawać na wysypisku śmieci.
W tej sprawie zlecono jednak badania Instytutowi Nafty i Gazu w Krakowie.
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EDUKACJA

Damian MAREK, Mateusz KURAL, Damian HEBDA

Gabriela Sacha

Beata Witek

Dawid Dadej

NAJLEPSI Z
NAJLEPSZYCH

Kontynuujemy cykl Najlepsi z najlepszych, w ramach
którego bêdziemy prezentowaæ wyró¿niaj¹cych siê
uczniów. Wyboru uczniów dokonuj¹ szko³y. Wsród kryteriów decyduj¹ych o wskazaniu najlepszych s¹: rednia
ocen, inne osi¹gniêcia szkolne i pozaszkolne (np. sportowe) oraz zachowanie. Wyró¿nionym - gratulujemy!!!

Szko³a Podstawowa w Jastwi

Damian MAREK, Mateusz KURAL, Damian
HEBDA, klasa VI oraz Krystian HEBDA klasa. V
Osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, uzdolnieni sportowo, trenujący piłkę nożną w klubie sportowym. Najlepsi uczestnicy
wielu drużynowych i indywidualnych zawodów
sportowych na szczeblu gminy, jako reprezentanci Szkoły w Jastwi.
Na szczególne uznanie zasługuje ich udział
w rundzie eliminacyjnej Turnieju Piłkarskiego COCA- COLA CUP - IV 2006. W pierwszym
etapie tego turnieju, walcząc w duchu fair play
z drużynami ze szkół: Zakliczyn, Wielka Wieś
i Siemiechów zdobyli II miejsce przegrywając
zaledwie jedną bramką.
Szko³a Podstawowa w Dêbnie
Kinga Hepner
uczennica klasy VI a
Finalistka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz Małopolskiego Konkursu
Matematyczno-Przyrodniczego. Członkini
szkolnego zespołu Cheerleaders Dancing Stars,
z którym wywalczyła I miejsce w powiecie oraz
V w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Reprezentantka szkoły w licznych zawodach sportowych.
Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej

Alicja Dru¿kowska
uczennica szkoły podstawowej, klasa VI b.
Bardzo ambitna. Dzięki swej pracowitości
osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Jest szczególnie zaangażowana w życie klasy i szkoły.
Wzór do naśladowania dla innych uczniów.
Aneta Kurek
uczennica szkoły podstawowej, klasa VI a
Sympatyczna, miła, koleżeńska, uczynna.
Bierze udział w licznych konkursach, osiąga

Kinga Hepner
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Aneta Kurek

bardzo dobre wyniki w nauce. Reprezentuje
szkołę w zawodach sportowych .
Marzena Buziak
uczennica gimnazjum, klasa III a
Wykazuje szczególne uzdolnienia muzyczne (gra i śpiewa). Bardzo aktywnie reprezentuje szkołę w zewnętrznych konkursach piosenki, osiągając wysokie wyniki, np.: I miejsce
w Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej oraz I miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek.
Pa³ucki Tomasz
uczeń gimnazjum, klasa II b
Zdolny i pracowity , godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych w piłkę ręczną i nożną. Jego naukowe zainteresowania to przede
wszystkim przedmioty ścisłe: matematyka i fizyka. Na tym polu również odnosi sukcesy zdobywając nagrody i wyróżnienia np.: I miejsce w
Międzyszkolnym Konkursie Fizycznym.
Marta Kania
uczennica gimnazjum, klasa I a
Bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia za I
semestr 4,9. Bierze udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły. Zaangażowana w pracę społeczna, jest głównym
koordynatorem zbierania surowców wtórnych
w Konkursie Ekologicznym. Szczególnie interesują ją języki obce i literatura piękna. Zawsze uśmiechnięta i chętna do pracy.
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
Gabriela Sacha
uczennica Szkoły Podstawowej kl. VI
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jawor-

Alicja Drużkowska
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Marzena Buziak

sku, finalistka Małopolskiego Kokursu Matematyczno-Przyrodniczego, wzorowa
uczennica, średnia ocen za pierwsze półrocze wynosi 5,62; reprezentuje szkołę w
konkursach plastycznych; Lubi zwierzęta,
gra na organach i rozwija umiejętności lingwistyczne.
Dawid Dadej
uczeń gimnazjum, klasa II c
Trenuje biegi w kategorii młodzików w Unii
Tarnów. W bieżącym roku szkolnym zajął: I
miejsce na dystansie 40 m, 300 m, 1000 m w
Halowych Mistrzostwach Tarnowa; I miejsce na dystansie 1500 m w Biegu Lewitów w
Tarnowie; I miejsce na dystansie 2000 m w
Mistrzostwach Regionu Małopolsko-Podkarpackiego w Ulanowie; I miejsce na dystansie
2000 m w Mistrzostwach Małopolski w Krakowie; V miejsce na dystansie 2000 m w Mistrzostwach Polski” Talent Cross” we Włocławku; II miejsce na dystansie 2000 m w Mistrzostwach Polski w Żerkowie; IV miejsce
na dystansie 2000 m w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Ulanowie.
Beata Witek
uczennica gimnazjum, klasa III b
Laureatka Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Finalistka etapu rejonowego
Małopolskiego Konkursu Wiedzy Ogólnej
„Wiem więcej”. Interesuje się nie tylko matematyką ale również geografią. Lubi język
angielski. Za wyniki w I półroczu otrzymała
stypendium naukowe. Perfekcyjna we
wszystkim co robi, sympatyczna, lubiana
przez kolegów i koleżanki.

Tomasz Pałucki

Marta Kania

PREZENTACJE

AGROTURYSTYCZNY REKTOR

Na utworzenie gospodarstwa agroturystycznego decydowali siê jako jedni z pierwszych w
Por¹bce Uszewskiej. Dzi nie ¿a³uj¹, a wród
goci maj¹ nie tylko Polaków z ró¿nych stron
kraju, ale tak¿e przybyszów zza granicy: Niemców czy Austriaków.
Wszystko zaczęło się od Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zgłobicach. Po jednym ze
szkoleń w 1998 roku Stanisław i Teresa
Smoleniowie postanowili, że spróbują. Pani
Teresa zajęła się otoczeniem domu dbając,
żeby kwiatów było jak najwięcej dookoła oraz
kuchnią. Małżonek wziął na siebie sprawy
techniczne. Podział ról wyszedł wszystkim
na dobre.
W³asna elektrownia
Do dyspozycji gości jest dziś samodzielne mieszkanie z łazienką, które pomieścić

Pastuch na wydry

Basen przyciąg bardzo wielu gości
może pięć osób. Na wyposażeniu jest telewizor i ładne umeblowanie. Przed domem
– miejsca pod dostatkiem. Dla dzieci są
huśtawki, piaskownica i niewielki basen –
główna atrakcja gospodarstwa. - Latem
woda nagrzewa się w nim nawet do 27 stopni, a dzieci nie chcą wychodzić z wody –
potwierdza Stanisław Smoleń, który nie
zapomina też o starszych. Wieczorem zazwyczaj okupują grilla oświetlanego nocą
żarówką o mocy 6 V, do której prąd dostarcza wykonana przez gospodarza elektrownia wodna. – E, tam, jaka to elektrownia.
Silnik od „wuefemki” wykorzystałem i
jest. – kwituje.

Z roku na rok oferta w gospodarstwie
„Pod lasem” się poszerzała. Państwo
Smoleniowie doskonale zdają sobie sprawę, że wymagania rosną i chcąc utrzymać się na rynku trzeba wychodzić im
naprzeciw. – Niektórzy dzwonią i tylko
się dopytują, czy las jest blisko albo czy
jest basen. Jeśli słyszą, że jest, to rezerwują. Inaczej nie byłoby o tym mowy –
potakuje Teresa Smoleń. Wraz z mężem w
bezpośrednim sąsiedztwie domu mają prawie trzy hektary lasu, w którym wytyczyli
ścieżki spacerowe. Kto ma ochotę, może
zbierać grzyby lub iść na jagody. Z myślą o
amatorach zielarstwa urządzono zielnik z
15 gatunkami ziół. Wszystkie są szczegółowo opisane i można korzystać z nich do woli.
Podobnie jak ze stawu. Dla wędkarzy to
prawdziwy raj. Ryb jest w nim mnóstwo i to
różnych gatunków. Wydrom nie udało się
uszczuplić tych zasobów, bo pan Stanisław
znalazł skuteczną odpowiedź na ich łakomstwo w postaci elektrycznego pastucha. Po-

radził sobie także z kłusownikami w ten
sposób, że po zarzuceniu wędki i złapaniu
ryby nie są jej w stanie wyciągnąć na brzeg
inaczej niż poprzez odcięcie żyłki. Jak to
możliwe? Tajemnica firmy. Ważne, że goście
nie mają z tym kłopotu, a dodatkowo amatorzy ryb wędzonych mogą sobie je własnoręcznie przyrządzić w utworzonej niedawno miniwędzarni. – Siedzą z godzinę w czterdziestostopniowym dymie i wędzą. Potem
poczęstują czasem i nawet całkiem dobrze
to smakuje – relacjonuje Stanisław Smoleń.
Ciekawi gocie
Po latach prowadzenia agroturystycznego
biznesu nie brakuje im powodów do satysfakcji. Najważniejszy z nich to zainteresowanie turystów. Przyjeżdżają najczęściej z
Krakowa, Tarnowa i ze Śląska, ale bywa, że
do Porąbki trafia też ktoś ze Szczecina. Wśród
gości z zagranicy dominują Niemcy i Austriacy. Nie brakuje też znanych nazwisk. U Smoleniów bywali dziennikarze, przedsiębiorcy, a
nawet rektor Politechniki Gliwickiej.
(g)

Zwyciêski konkurs dla uczennicy z Woli Dêbiñskiej

Pstryknê³a nagrodê
Sabina Brzeziñska zajê³a I miejsce w konkursie fotograficznym Puchowy niegu tren organizowanego przez ZST im. Ignacego Mocickiego w Tarnowie w ramach V Edycji Konkursów dla Gimnazjalistów pod patronatem Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego. Jurorów
urzek³o zdjêcie Oszroniona kêpa trawy.
Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej przystąpiło do konkursu już po raz

drugi przygotowując się do rywalizacji
pod okiem Lucyny Migdał. Praca przyniosła efekty, które można było oglądać
podczas pokonkursowej wystawy w auli
ZST. Tam też wręczano pamiątkowe dyplomy i nagrody. Gratulował m.in. członek Zarządu Województwa Wiesław Zimowski.
(g)
maj - czerwiec 2006, ¯ycie Gminy Dêbno
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Niezwyk³e wspomnienia w rocznicê zakoñczenia wojny

Ucieczka, strach i upadek
na granicę jugosławiańską. Przeprawiliśmy
się łódką pod osłoną nocy na podmokłym terenie. Po drugiej stronie od razu przejmowali
nas Jugosłowianie. „Wy chatitie do Francji
Germańców bit?” – pytali. Po kilkudniowym
pobycie w Zagrzebiu, pociągiem jechaliśmy
do Włoch. Podróż minęła bez przeszkód. Zatrzymaliśmy się w Wenecji. Wszyscy mówią,
że to piękne miasto, ale mnie się nie spodobało. Gnój i smród. Nie ma ulic, a kanałami
płynęło wszystko, co tylko można sobie wyobrazić.
Strachliwy naród

Kampaniê Wrzeniow¹ zapamiêta³ jako jedn¹
wielk¹ ucieczkê, Francuzi kojarzyæ siê mu bêd¹
ze strachem, a Anglicy z brakiem wdziêcznoci
za przelan¹ krew. Tu¿ po zakoñczeniu wojny
napatrzy³ siê, do czego nêdza mo¿e zmusiæ cz³owieka, a po powrocie z Zachodu do kraju przekona³ siê, ¿e z walcz¹cego za Ojczyznê ¿o³nierza
mo¿na zrobiæ podejrzanego o szpiegostwo. O
swoim udziale w wojnie opowiada ¯yciu Gminy Dêbno 91-letni Jan wistak  jeden z najstarszych w kraju uczestników II wojny wiatowej.
Gdy w 1937 roku trafiłem do wojska, wojnę czuło się już w powietrzu. Jej wybuch zastał mnie w Chorzelu w Prusach Wschodnich. Spaliśmy w stodole, obudziły nas strzały. To niemiecka artyleria ostrzeliwała mia-

steczko. Zaczęliśmy się wycofywać. Ja jako
kierowca prowadziłem samochód. Walki nie
podjęliśmy, bo Niemcy mieli ciężkie uzbrojenie i czołgi a my, co? Kawalerię i koniki. Bitew po drodze nie było, bo cały czas wycofywaliśmy się w kierunku Lwowa. Mijani ludzie pytali; „Gdzie wy zatrzymacie tych Niemców?”, ale my nic nie mogliśmy zrobić. Do
wojny byliśmy kompletnie nieprzygotowani.
Mówiło się, że będziemy bronić Lwowa, ale
gdy byliśmy już blisko okazało się, że Lwów
został wzięty. Mogliśmy się poddać lub uciekać. Ja wybrałem ucieczkę. Z karabinem maszynowym na szoferce przebijaliśmy się przez
Ukrainę na Węgry. Nigdy nie zapomnę widoku pomordowanych przez Ukraińców Polaków. Niektórzy mieli poobcinane nosy. Widziałem człowieka, któremu obcięto przyrodzenie i włożono do ust... To było na terenach
okupowanych wcześniej przez Polaków. Oni z
Ukraińcami też obchodzili się ostro...
Brzydka Wenecja
Na Węgry dotarliśmy po kilku dniach. Najpierw spaliśmy w jakimś szałasie w Egerze,
potem trafiliśmy do obozu. Nie było bezpiecznie, bo Niemcy wyłapywali tam Polaków. Oficerowie dali sygnał, że przez Budapeszt można wyjechać do Jugosławii. W umówionym
miejscu czekały taksówki i podwoziły nas pod
ambasadę polską. Później transportowano nas

W archiwmu Jana
Świstaka pozostało
sporo zdjęć z okresu
wojny. Na fotografii z
lewej gen. Sikorski, na
zdjęciu z prawej czołgi
przygotowane do
transportu
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Do Francji wyjechałem szybko. Chciałem
walczyć. Początkowo wydawało się, że coś z
tego będzie. Po dziesięciodniowym pobycie w
szpitalu stanąłem przed komisją i zakwalifikowałem się do wojska, do III Batalionu Pancernego. Ale niedługo potem okazało się, że
Francuzi nie chcą się bić z Niemcami i rozkurzyli to wojsko. Trafiliśmy na chwilę do Paryża, a stamtąd samochodem pojechaliśmy
na południe. Dostaliśmy informację, że będzie można popłynąć do Anglii, gdzie tworzone są polskie oddziały. Jechaliśmy samochodem. W jednym z miasteczek w garażu znaleźliśmy beczkę benzyny i ropy, wzięliśmy to
na drogę. Jacyś Francuzi (to strasznie strachliwy naród) zawiadomili policję, że rekwirujemy paliwo, ale zanim przyjechali zdążyliśmy wszystko ukryć i dali spokój. Dzięki
temu dojechaliśmy do Hiszpanii.
Angielski porz¹dek
W jednym z portów rybackich oczekiwaliśmy na transport do Anglii. Ktoś nam ukradł
mundury z samochodu i na okręt wsiadaliśmy jako cywile. Na szczęście miejsce się znalazło. Po pięciu dniach (musieliśmy uważać
na okręty podwodne) dotarliśmy do Anglii.
Od razu mi się tam spodobało. Dobra organizacja. Cywile szli w jednym kierunku, żołnierze w drugim. Okręt opróżniono szybko i każdy trafił tam gdzie powinien. W miejscu organizacji obozu wojskowego były namioty,
żywność, sprzęt wojskowy. Znalazłem się w V
Pułku Strzelców Konnych, który w kraju sta-

EDUKACJA
cjonował w Łańcucie. Przydzielono nam zadania patrolowe. Obserwowaliśmy teren pilnując, by Niemcy nie przeprowadzili żadnego
desantu. Anglicy bardzo nam dziękowali...Potem przez rok służyłem jako kierowca w szkole oficerskiej. Gdy wróciłem, dostaliśmy czołgi. To był znak, że przygotowania do desantu
na Francję nabrały tempa.
Zmienili zdanie
Byłem w szwadronie rozpoznawczym w
brygadzie generała Maczka. Wylądowaliśmy
bez problemów, bo Niemcy niczego się nie spodziewali. We Francji ludzie witali nas inaczej niż przedtem: Vive la Pologne! – krzyczeli. A my posuwaliśmy się szybko naprzód.
Niemcy nie stawiali oporu, cały czas się wycofywali. Dopiero w Belgii próbowali nas powstrzymać. Na moich oczach w powietrze
wyleciał na minie jeden czołg, a po chwili
serią z karabinu maszynowego dostał w plecy
dowódca naszego czołgu sierżant Jerczak.
Podszedłem do niego, był zalany krwią. Potem wycofałem się, żeby ominąć pole minowe.
Szczęście było przy mnie już do końca wojny.
Nie trafili nas ani razu, a widziałem wiele
tragedii. Jako pluton rozpoznawczy nie uczestniczyliśmy bezpośrednio w walkach. Zresztą
nie było ich dużo. Na terytorium Niemiec hitlerowcy szybko skapitulowali.
Nêdza
Przez dwa lata byłem w wojsku na terenie
amerykańskiej strefy okupacyjnej. Niemcy nie
ośmielili się wtedy przeciwstawić Polakom.
Nędzę straszną wtedy cierpieli. Nie było nic.
Kobiety za bochenek chleba oddawały się żołnierzom. A dawni jeńcy wojenni robili interesy na kawie. Niemcy nie mieli jej u siebie,
ale bardzo ją lubili, a w Belgii było jej pod
dostatkiem. Mnóstwo ludzi jeździło pociągami tam i z powrotem handlując tym towarem.
Bohater jak szpieg
Do Polski wróciłem w 1947 roku. Szybko
zainteresowała się mną Służba Bezpieczeństwa. Musiałem opowiadać, gdzie byłem i co
robiłem. Ze znalezieniem pracy miałem sporo
problemów. Dopiero potem za Gomułki to się
zmieniło. Dostałem medale, szpital miałem
za darmo, okulary i nawet... szczękę. Do kraju
wracali też koledzy z Anglii. Mówili, że tam
ich już nie chcieli. Dzisiaj jak w radiu słyszę
język angielski od razu mi się to przypomina.
Tak nas potraktowali...

Pamiątka z
obozu na
Węgrzech.
Jan Świstak
(pierwszy z
lewej) w
towarzystwie
kolegów.

Mistrz ortografii
Konrad MIERNIK z VI klasy Publicznej Szko³y Podstawowej w Maszkienicach zosta³ Mistrzem Ortografii Gminy
Dêbno. Jako jedyny zdoby³ maksymaln¹
iloæ punktów bezb³êdnie pisz¹c dyktando i rozwi¹zuj¹c test.
XI Gminny Konkurs Ortograficzny odbył się 25 kwietnia w Publicznej
Szkole Podstawowej w Jastwi. Wcześniej zakwalifikowało się do niego 16
uczniów, zwycięzców eliminacji szkolnych w Dębnie, Jaworsku, Jastwi,
Łoniowej, Maszkienicach, Porąbce
Uszewskiej, Sufczynie i Woli Dębińskiej. Jednak troje finalistów nie dojechało i ostatecznie o tytuł rywalizowało 13 uczniów z klas piątych i
szóstych.
Od strony merytorycznej nad konkursem czuwały polonistki Monika MACA i
Katarzyna CEBULA.
Konkurs składał się z dwóch części – dyktanda oraz testu. I jedno i drugie nie było łatwe.
Oto przykładowy fragment dyktanda:
W starej chałupinie położonej na skraju lasu mieszkała wdowa z córką Rózią.
Chociaż żyły w ubóstwie, nie narzekały
na swój los. Obydwie z ogromną żarliwością uprawiały nieduży ogródek, a nadmiar warzyw i owoców sprzedawały w
pobliskim miasteczku. Oprócz tego hodowały kilka kur (...).
Z kolei w teście uczniowie mieli za zadanie między innymi dobranie wyrazów bliskoznacznych zaczynających się od przeczenia, odpowiednie użycie wielkich i małych liter, wpisanie poprawnej formy rzeczowników, rozwiązanie rebusów, rozwiązanie krzyżówki...

Z całym tym skomplikowanym galimatiasem najlepiej poradził sobie wspomniany tu już Konrad MIERNIK z PSP
w Maszkienicach, którego opiekunem
jest Magdalena SMOLEŃ. Drugie miejsca zajęła Kinga HEPNER z PSP w
Dębnie przygotowywana przez Monikę
MACA. Dwa trzecie miejsca przypadły
uczennicom ZS z w Woli Dębińskiej: Joannie KARGOL, jej opiekunką jest Zuzanna JAREK oraz Faustynie KARGOL, opiekun – Monika KUBIK.
Ponadto wyróżnione zostały Paulina
PRZYBYŁO z PSP w Maszkienicach oraz
Marta MENDEL z PSP w Dębnie.
Laureaci otrzymali albumy ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury.
Pierwsza trójka zakwalifikowała się do
Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego.

Listy do redakcji
Akcja Katolicka z
parafii NSPJ w
Biadolinach po raz
kolejny zorganizowała
na Świetlicy „Przystanek Jezus” „Pożyteczne ferie”. (...) Udział w
tych feriach wzięły
wszystkie chętne dzieci
pozostające w czasie
ferii w domach. Były
zabawy plastyczne, gry
i zabawy integrujące
oraz wiele ciekawych
atrakcji między innymi
wycieczka do Piekarni
„Janina”, jak również
do Zamku w Dębnie.
Na zakończenie ferii
(...) odbył się Bal
karnawałowy.
maj - czerwiec 2006, ¯ycie Gminy Dêbno
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EKSPERT
NA CZWÓRKÊ
Nasz piłkarski ekspert Marian Kurek (na co dzień Sekretarz
Gminy Dębno), który w ostatnim numerze „Życia Gminy Dębno”
typował ostateczny układ tabeli, nieco się jednak pomylił. Przede
wszystkim nie docenił OSP Dębno dając mu czwartą lokatę, a przecenił nieco Urząd Gminy i Nauczycieli rezerwując dla tego zespołu
drugie miejsce. Brak wiary w Trans Drew okazał się natomiast
bardzo uzasadniony podobnie jak i bardzo ostrożne podejście do
Lektorów i OSP Maszkienice. Faworyt naszego eksperta Arak Janina nie spisał się źle przegrywając minimalnie z OSP Dębno. W
sumie typowanie całkiem, całkiem. Szanse na rolę stałego eksper-

ARAK Janina wygrał turniej siatkarski.
ta „Życia” ostatecznie wzrosły tym bardziej, że wskazywani do roli
faworytów potwierdzili dobrą opinię w również zakończonym już
turnieju siatkarskim. Zwyciężyła w nim drużyna Arak Janina, a
zespół Urzędnicy i Nauczyciele uplasowali się na drugim miejscu.

TABELA KOÑCOWA turnieju pi³karskiego
1. OSP Dębno ............................................ 7 ......... 19 ........ 73: 25
2. ARAK Janina ......................................... 7 ......... 18 ........ 41: 14
3. OSP Wola Dębińska ............................... 7 ......... 15 ........ 54: 30
4. Urząd Gminy i Nauczyciele ................... 7 ......... 13 ........ 45: 29
5. OSP Maszkienice ................................... 7 ........... 7 ........ 25: 47
6. OSP Jaworsko ....................................... 7 ........... 6 ........ 31: 49
7. Lektorzy Dębno .................................... 7 ........... 4 ........ 38: 54
Urzędnicy i Nauczyciele w siatkówce zajęli II miejsce.

8. Paleta Trans Drew ................................ 7 ........... 0 ........ 20: 79

Prezent przed sezonem

Igrzyska dla £ysej Góry

Buty
dla pi³karzy

Strzelili z³ot¹ bramkê

O buty pi³karskie wzbogaci³y siê kluby sportowe gminy Dêbno. Prezent to efekt tradycji
wprowadzonej przez wójta Grzegorz Bracha,
który przed rozpoczêciem sezonu stara siê zawsze wspomóc sportowców.
Tego typu wsparcie gminy dla klubów ma
miejsce po raz trzeci. Jest to przede wszystkim ułatwienie startu w lidze i odciążenie
finansowe klubów. Za pierwszym razem piłkarze otrzymali bramki treningowe i piłki –
po jedenaście na klub, w ubiegłym roku po
16 kompletów strojów (koszuli i spodenki),
teraz buty. – Mieliśmy dwie możliwości, albo
kupić po jedenaście par gorszych jakościowo, albo po siedem par butów wysokiej jakości. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie – wyjaśnia wójt BRACH.
Buty, to profesjonalne Adidasy, po 180 złotych para. Przekazane zostały podczas podpisania umowy o współrealizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
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Dziewiêædziesiêciu zawodników z dziewiêciu szkó³ z Gminy Dêbno wziê³o udzia³ w Gminnych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w pi³ce
no¿nej ch³opców 5-tek pi³karskich. Z tarcz¹
z Sufczyna wyje¿d¿a³a dru¿yna £ysej Góry.
W finale pokonała ona reprezentację
Woli Dębińskiej dopiero po dogrywce, w
której zastosowano zasadę „złotej bramki”. Wcześniej zespoły rywalizowały w
trzech grupach. Z tej fazy do półfinału zakwalifikowały się obok finalistów także
zespoły z Biadolin Szlacheckich oraz z
Łoniowej, która pokonała konkurentów
w serii rzutów karnych.
W półfinałach uzyskano następujące wyniki: Wola Dębińska- Sufczyn (1:0) oraz Łysa
Góra- Łoniowa (1:0). W meczu o III miejsce
Sufczyn pokonał Łoniową (2:0).
Zwycięska drużyna z Łysej Góry występowała w składzie: R. Mleczko, W.
Mleczko, M. Bibro, J. Sacha, A. Mytnik, M.
Mytnik, B. Mleczko, P. Stachelek, P. Ogar,
opiekun zespołu- Aleksander Gurgul.
Kolejne miejsca zajęli: II miejsce –
Wola Dębińska , III miejsce – Sufczyn , IV
miejsce – Łoniowa, V miejsce – Porąbka
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Uszewska, VI miejsce – Dębno, VII miejsce
– Biadoliny Szlacheckie, VIII miejsce – Niedźwiedza, IX miejsce – Jaworsko
(n)
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Prze³ajowa rywalizacja

NIESPODZIANKA Z £ONIOWEJ

Reprezentanci Dêbna, £oniowej i Woli Dêbiñskiej zwyciê¿ali w Gminnych Igrzyskach i
Gimnazjadzie M³odzie¿y Szkolnej w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych. Zawody zgromadzi³y ³¹cznie 180 zawodników z szeciu szkó³
podstawowych i trzech gimnazjów.
Rywalizowano w biegu z przekazywaniem
pałeczki sztafetowej na dystansie 500 m w
kategorii dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych oraz dziewcząt z gimnazjów. W
kategorii gimnazjów chłopcy zmagali się na
dystansie 1000 m
Jak co roku sporo emocji dostarczyła sztafeta szkół podstawowych, w której drużyna
składa się z 9 zawodników lub zawodniczek,
spośród których trzy rekrutują się z klasy
IV, trzy z klasy V i trzy z klasy VI. W przypadku chłopców ze szkół podstawowych walka była szczególnie zacięta. Wśród dziewcząt nie zabrakło niespodzianki. Czarnym
koniem zawodów okazały się zawodniczki
SP z Łoniowej , które zdystansowały swoje
rywalki. Natomiast w rywalizacji szkół gimnazjalnych zawodnicy i zawodniczki z Woli

Dębińskiej z dużą przewagą pokonali swoich rywali.
KLASYFIKACJA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH - CHŁOPCY
I miejsce – Dębno (D. Koczwara, D. Wróbel, F. Gurgul, P. Koczwara, P. Opoka, K.
Migdał, M. Hamowski, D. Gomularz, K. Kłusek, opiekun zespołu- Edyta Gurgul)
II miejsce – Wola Dębińska, III miejsce –
Łysa Góra, IV miejsce – Biadoliny Szlacheckie, V miejsce – Łoniowa, VI miejsce – Sufczyn
KLASYFIKACJA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH - DZIEWCZYNY
I miejsce – Łoniowa (N. Białka, J. Cicha,
K. Zych, M. Adamczyk, E. Burnóg, B. Pabian, W. Kaczmarczyk, M. Kraj, P. Motak,
opiekun zespołu – Maria Czernecka), II miejsce - Dębno, III miejsce – Łysa Góra, IV
miejsce – Sufczyn, V miejsce – Biadoliny, VI
miejsce – Wola Dębińska
KLASYFIKACJA SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH - CHŁOPCY
I miejsce – Wola Dębińska (D. Dadej, B.
Migdał, J. Pituch, B. Kubiak, A. Gurgul, K.

Pi³karska gimnazjada dla Woli Dêbiñskiej

BEZ STRATY GOLA
Sześćdziesięciu zawodników uczestniczyło w odbywającej się w na stadionie w Sufczynie Gminnej Gimnazjadzie Młodzieży
Szkolnej w piłce nożnej „11-ek” piłkarskich.
Rywalizację wygrała reprezentacja Woli
Dębińskiej. Swoje drużyny wystawiły cztery szkoły, a turniej rozgrywano systemem
każdy z każdym. Zwycięzcy skończyli rywalizację bez straty punktu i bramki strzelając
przeciwnikom siedem goli.
WYNIKI BEZPOŚREDNICH SPOTKAŃ:
Wola Dębińska – Łysa Góra .............. (4:0)
Sufczyn – Porąbka Uszewska ........... (0:1)

Wola Dębińska- Sufczyn .................... (2:0)
Porąbka Uszewska-Łysa Góra .......... (0:3)
Wola Dębińska-Porąbka Uszewska ... (1:0)
Sufczyn-Łysa Góra ........................... (0:3)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I miejsce – Wola Dębińska, II miejsce – Łysa
Góra, III miejsce Porąbka Uszewska, IV
miejsce – Sufczyn.
SKŁAD ZWYCIĘZCÓW: G. Kuziel, M. Węgrzyn, P. Curyło, A. Chamioła, P. Świerad,
Sz. Płaneta, A. Migdał, P. Urbański, M. Pytel, P. Płaneta, K. Bodura, P. Tomczyk,S. Piorunski, opiekunowie zespołu Tomasz Ogiela i K. Sołtys.
(n)

Kural, M. Kalemba, M. Fitrzyk, S. Pioruński, P. Tomczyk, opiekun zespołu – Tomasz
Ogiela), II miejsce – Łysa Góra, III miejsce –
Sufczyn
KLASYFIKACJA SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH - DZIEWCZYNY
I miejsce – Wola Dębińska (J. Greń, A.
Wołek, A. Śleż, K. Wodka, G. Kawa, A. Płaneta, K. Imioło, A. Pietrzycka, J. Kuraś, S.
Franczyk, opiekun zespołu - Krzysztof Sołtys), II miejsce – Łysa Góra, III miejsce –
Sufczyn.
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SO£ECTWA

CO? GDZIE? KIEDY?

Pamiêtaj¹ o Janie Pawle II

APEL NA ROCZNICÊ

17 maja 2006  VII Gminny Konkurs Ortograficzny.
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie  konkurs dla gimnazjalistów.
Pocz¹tek o godz. 9.00
18 maja 2006  Przegl¹d Dorobku Artystycznego
Szkó³ Podstawowych Jaworsko 2006. Remiza OSP
w Jaworsku  impreza dla uczniów klas I-VI, którzy prezentuj¹ siê w dowolnej formie artystycznej.
21 maja 2006  Wielka Majówka w Sufczynie. Jest
to pierwsza impreza plenerowa tej wiosny. Odbêdzie siê
na stadionie LKS Grom Sufczyn.
23 maja 2006  VI Gminna Ma³a Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas I-III. Miejsce: Publiczna Szko³a
Podstawowa w Woli Dêbiñskiej. Uczestnicz¹ uczniowie
szkó³ podstawowych.
30 maja 2006  Gminny Konkurs Jêzykowy pod has³em Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿
Polacy nie gêsi i swój jêzyk maj¹. Konkurs dla
uczniów gimnazjów. Pocz¹tek. o godz. 9.00 w Zespole
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.
1 czerwca 2006  Dzieñ Dziecka w Zamku w Dêbnie. Impreza organizowana jest dla dzieci ze szkó³ podstawowych. W programie przewidziano min. zwiedzanie zamku i konkursy z nagrodami.
2 czerwca 2006  II Sportowy Turniej Przedszkolaków Gospodarzem drugiej edycji Sportowego Turnieju
Przedszkolaków jest Por¹bka Uszewska.

Wspomnienia o Ojcu Świętym, recytacja jego poezji oraz prezentacja zdjęć i filmów
dokumentalnych z pontyfikatu Jana Pawła II znalazły się w programie specjalnego apelu przygotowanego przez uczniów klasy III B Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej. W przygotowaniu apelu związanego z rocznicą śmierci Jana Pawła II pomagała uczniom ich wychowawczyni Anna Gurgul, a materiałami służył ksiądz Stanisław Kłyś. Na koniec nie zabrakło wspólnej modlitwy, którą zakończyła „Barka” – jedna z ulubionych piosenek religijnych zmarłego papieża.
(p)
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4 czerwca 2006  XVII Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego
KRAKOWIACZEK. Najwiêksza impreza folklorystyczna (w kategorii dzieciêcej) w Ma³opolsce. Odbêdzie siê
w Amfiteatrze Letnim w £oniowej.
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7 czerwca 2006  IV Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej ENGLISH SONG 2006. Konkurs dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów. Odbêdzie siê w Publicznej Szkole Podstawowej w Maszkienicach.
11 czerwca 2006  Piknik Rodzinny w Biadolinach.
Odbêdzie siê na stadionie LKS Pogoñ w Biadolinach
Rad³owskich.
18 czerwca 2006  Festyn w Niedwiedzy. Dêbiñskie
Centrum Kultury oraz Publiczna Szko³a Podstawowa w
Niedwiedzy zapraszaj¹ wszystkich zwolenników imprez plenerowych na festyn, który odbêdzie siê 18 czerwca na boisku sportowym obok Szko³y Podstawowej w
Niedwiedzy.
24 czerwca 2006  wiêtojañska Noc Muzealna w
Zamku w Dêbnie. Rozpocznie siê o godz. 17.00 na
wzgórzu zamkowym pod kaplic¹. W programie min. spektakl Teatru Tarnowskiego pt. Targanie jab³ek wg wierszy Tadeusza Nowaka, otwarcie wystawy czasowej
fotograficznej pt. Impresje watykañskie autorstwa Adama Bujaka, zwiedzanie przy wiecach ekspozycji czasowej i sta³ych. Ponadto wybór najpiêkniejszego wianka,
najbardziej niezwyk³ego kwiatu paproci oraz naj³adniejszej dziewczyny  S³owianki lub rusa³ki (w stroju), wrêczenie nagród i dyplomów, recital fortepianowy Marcina
Dominika G³ucha z Monaco, wspólna nauka pieni i zabawa przy ognisku, a na zakoñczenie Legenda o Bia³ej Damie w wykonaniu m³odzie¿y z ZSTiO w £ysej Górze.
25 czerwca 2006  Powitanie Wakacji w £ysej
Górze. Impreza odbêdzie siê w Amfiteatrze Krakus w
£ysej Górze.
2 lipca2006  IX Biesiada Agroturystyczna w Por¹bce Uszewskiej . Festyn i Konkurs Potraw Domowych,
prezentacja ofert gospodarstw agroturystycznych, loteria fantowa, konkursy i zabawy dla dzieci i doros³ych.
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Ksi¹dz najsympatyczniejszym nauczycielem

Wiosna z konkursami
Konkursy zdominowały powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich. Wybierano najbardziej wiosenną klasę, najładniejszą Marzannę
i najsympatyczniejsza uczennicę. Wszystko odbywało się według zasad demokracji. Głosowano dwa dni, a wybór do łatwych nie należał. Ostatecznie w konkursie
na najbardziej wiosenną
klasę zwyciężyły: klasa I i
klasa IV, najładniejszą
Marzannę przygotowały:
klasa II oraz klasa V. Najsympatyczniejszą uczennicą została Magdalena
Bodzioch z klasy IV, a najsympatyczniejszym
uczniem - Grzegorz
Chmioła z klasy „0”. Tytuł najsympatyczniejszego nauczyciela przyznano
księdzu Jackowi Walczykowi.

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2006
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Józef DUDEK

J ó z e f D U D EK , s p o ł e c z n i k ,
wielbiciel i znawca folkloru, prezes Regionalnego Towarzystwa
Miłośników Kultury Ludowej w
Niedźwiedzy. Pochodzi i mieszka w Niedźwiedzy, ma 72 lata. Z
żoną Eugenią wychowali czwórkę dzieci.
Szukając w pamięci źródeł swojego zainteresowania folklorem
wskazuje na szkołę w Łysej Górze, gdzie uczył się na ślusarza
rzemiosł artystycznych. Potem,
co prawda, przez pewien czas jeździł po kraju, w wojsku służył w
Szczecinie, trafił do Nowej Huty,
by wreszcie wrócić i przez lata
pracować jako mechanik w Państwowym Ośrodku Maszynowym.
– Wprowadzaliśmy na tych terenach mechanizację, zakładaliśmy
kółka – wspomina tamte czasy. I
właśnie w tamtych, „pomowskich” latach jeżdżąc po terenie
zaszczepił się kulturą ludową,
miejscowym folklorem, zauroczył
zwyczajami, obyczajowością...
Odżyły szkolne fascynacje.
Potem przyszedł rok 1981. Józef DUDEK stan wojenny ciężko
odchorował. Od tego czasu jest na

rencie inwalidzkiej. Konieczność
przyhamowania, zwolnienia tempa okazała się zbawienna, pozwoliła na pogłębienie pasji, skanalizowanie aktywności w obszarach
społecznych. Intensywnie realizuje zainteresowania. Jeździ po
wioskach, wyszukuje materiały,
gromadzi.
Jest prezesem OSP w Niedźwiedzy (funkcję tę pełnił przez 40
lat!!!). Planuje wydać książkę o
straży pożarnej. Ostatecznie nie
udało się. Najpierw był wydawca,
potem wycofał się... Ale materiały i wiedza pozostały. Wykorzystał je do bibliografii Niedźwiedzy,
jaką wydano z okazji 600-lecia
miejscowości.
Teraz prezesuje Regionalnemu
Towarzystwu Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy, które
w ubiegłym roku obchodziło jubileusz piętnastolecia. Towarzystwo jest szeroko znane nie tylko w gminie, czy powiecie, ma też
podpisane umowy o współpracy z
regionami w Belgii i na Białorusi.
Sztandarowym
produktem
RTMKL jest zespół Niedźwiedzioki, koncertujący, nagrywający

płyty. Po ubiegłorocznym debiucie, teraz planują
kolejny krążek z 25-cioma utworami patriotycznoludowymi. Ale Niedźwiedzioki to nie wszystko.
Członkowie Towarzystwa zajmują się rzeźbą w
drewnie, ceramiką, kowalstwem, plecionkarstwem,
malarstwem, twórczością poetycką, a nawet strzelectwem. DUDEK żałuje tylko, że nie udało się zrealizować jednego z zadań, jakie sobie zaplanował –
utworzenia Izby Tradycji i Pamięci. – Nikt nie pomógł finansowo – wyjaśnia. – A trzymane w domach
eksponaty niszczeją. To musi się zmienić, póki jeszcze jest czas...

T E S T
Z
¯YCIA
Z natury jestem...
...pracowita, sumienna, dok³adna
Mam s³aboæ do....
...do domowych porz¹dków
Moja pasja...
...czytanie ksi¹¿ek
Moja pierwsza mi³oæ...
...pozosta³a dawno w przedszkolu
Mój pier wszy, cenny przedmiot...
...piêknie ilustrowany zbiór bajek Andersena
Moje osi¹gniêcie ¿yciowe...
...rodzina i praca zawodowa zgodna z powo³aniem
Imiê i nazwisko: Bogumi³a KUKLA
Wykszta³cenie: Wy¿sze magisterskie, pedagogika opiekuñczo-wychowawcza; studia podyplomowe  nauczanie pocz¹tkowe
Zawód: Nauczyciel
Miejsce pracy i zajmowane stanowisko: Dyrektor Publicznej
Szko³y Podstawowej w Niedwiedzy
Sytuacja rodzinna: m¹¿ Marian, dzieci Justyna 22 lata, Katarzyna 19 lat
Samochód: Fiat cinquecento

Moja ¿yciowa pora¿ka ...
...mylê, ¿e nie dozna³am wiêkszego ¿yciowego zawodu
Moje najwiêksze marzenie...
...aby zdrowie dalej dopisywa³o mnie i mojej rodzinie
Moja ulubiona lektura...
...Paulo Coelho Pielgrzym
Moja praca...
...daje mi du¿o satysfakcji, bardzo lubiê pracowaæ z dzieæmi
maj - czerwiec 2006, ¯ycie Gminy Dêbno

19
3

w o b i ekt y w i e

Tradycyjnie w Gminie Dêbno Dzieñ Stra¿aka obchodzono w sobotê
najbli¿sz¹ imieninom œwiêtego patrona. Tym razem druhowie na
miejsce obchodów wybrali sobie Sufczyn. Program by³ podobny do
innych. Najpierw by³a msza œwiêta, potem przemarsz fajermanów a¿
do Domu Stra¿aka, gdzie poœwiêcono figurkê œwiêtego Floriana, której
OSP w Sufczynie doczeka³a siê po wielu latach. PóŸniej przyszed³ czas
na coœ dla cia³a. Najpierw obiad, a potem coœ na trawienie. Rzecz jasna,
w rozs¹dnych iloœciach...

