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dek Doradztwa Rolniczego oraz wiele innych
instytucji państwowych i samorządowych. W
sumie pojawiło się mniej więcej 100 gości, któ-
rzy dobrze ocenili kulinarne pomysły z Woli
Dębińskiej. Tym razem żadnych miejsc nie
przyznawano. Gospodynie tę regulaminową
nowinkę przyjęły z aprobatą podobnie jak i
zaproszenie do prezentacji pastorałek.

Kilkanaście dni później o ich umiejętno-
ściach kulinarnych mogli przekonać się
uczestnicy sesji Rady Gminy Dębno. Gospo-
dynie przygotowały dla nich rybę po grecku,
śledzia, barszcz z krokietem i wybór ciast.
Chętnych na dokładkę (łącznie z niżej podpi-
sanym) nie brakowało.

(g)

Praca drugoklasisty z Dêbna Szymona
Gurgula znalaz³a siê w finale miêdzynaro-
dowego konkursu �Widokówka dla mojego
przyjaciela Europejczyka� zorganizowane-
go przez Starostwo Powiatowe w Brzesku i
wêgierskie wojewódz-
two Jasz � Nagykan �
Szolnok. W etapie powia-
towym Szymon wspiera-
ny przez brata Dominika
nie mia³ sobie równych.

Konkurs polega na
własnoręcznym przy-
gotowaniu pocztówki,
która byłaby miłym
prezentem dla obcokra-
jowca. Szymon do pra-
cy zabrał się ze swoim
bratem gimnazjalistą, a
radą służyła im też
mama. – Najpierw przy-
gotowaliśmy projekt, a
potem zabraliśmy się
za wykonanie – opowia-
da drugoklasista. Głów-
nym motywem wyko-

nanej przez niego pocztówki jest mapa
Gminy Dębno, na której zaznaczone są
poszczególne miejscowości. Całość uzu-
pełnia rysunki charakteryzujące główne
atrakcje regionu oraz fotografia zamku

w Dębnie.
Projekt przypadł na tyle do

gustu komisji konkursowej,
że zajął pierwsze miejsce w
powiecie. Pocztówkę Szymo-
na wysłano do finałowej roz-
grywki odbywającej się na Wę-
grzech. Tam także się spodo-
bała i ostatecznie trafiła do
okolicznościowej publikacji, w
której zamieszczono repro-
dukcje pocztówek.

Na swój sukces Szymon ma
dowód w postaci dyplomu. W
nagrodę dostał także m.in.
sweter tyle, że jest on na nie-
go jak sam mówi za duży. Po-
wodów do zmartwienia nie
ma. Sweter z pewnością jesz-
cze się przyda, na przykład,
w przyszłym roku.

(p)

Małopolski. Każde rzuciło na
stół, co tylko miało najlepszego.
Gospodynie z Woli Dębińskiej w
tym roku postanowiły być wier-
ne tradycji i zaoferowały kilka-
naście dań tradycyjnych takich
jak: barszcz z uszkami, kapu-
sta z grochem perłowym, ryba
smażona w zalewie octowej,
karp po grecku, sałatka śledziowa, zupa grzybo-
wa z łazankami, krokiety z pieczarkami i żółtym
serem, gołąbki z kaszą i sosem grzybowym, a
także kutia.

Przygotowane potrawy degustowały waż-
ne, urzędowe podniebienia reprezentujące
m.in. Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Ośro-

POCZTÓWKA NAGRODZONA

Pocztówka drugokla-
sisty z Dębna
w powiecie spodoba-
ła się najbardziej.

Szymon ma
dyplom -

dowód
swojego
sukcesu.

Uczta dla urzêdowego podniebienia

KULINARNA
PROMOCJA

Kilkana�cie potraw wigilijnych zaprezento-
wa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Dêbnie pod-
czas odbywaj¹cego siê w Krakowie konkursu
potraw wigilijnych. Nied³ugo potem umiejêt-
no�ci gospodyñ z Dêbna zweryfikowali radni
oraz go�cie uczestnicz¹cy w sesji Rady Gminy.
Test wypad³ lepiej ni¿ dobrze. Zarówno w Kra-
kowie jak i na w³asnym podwórku specja³y
kulinarne w szybkim tempie zniknê³y ze sto-
³ów. � Wszystkim wszystko smakowa³o - cie-
szy siê Krystyna Powro�nik, która wraz z piê-
cioma kole¿ankami reprezentowa³a Gminê
Dêbno na krakowskiej imprezie.

W konkursie zorganizowanym przez Woje-
wódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych uczestniczyło 10 najlepszych kół z

Gospodynie z Dębna (na zdjęciu z sołtysem) zadbały
o to, żeby nikt nie opuścił sesji z pustym żołądkiem.
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 RAPORT

Osiemna�cie litrów krwi oddali honorowi dawcy pod-
czas kolejnej, siódmej akcji zorganizowanej przez HDK
w £ysej Górze. Na apel organizatorów odpowiedzia³o
40 osób.

Obok członków klubu krwiodawców pojawiły się
także zupełnie inne osoby. Sporą grupę stanowili lu-
dzie młodzi, którzy po raz pierwszy zdecydowali się
oddać krew. – Przyszedłem za namową koleżanki i
myślę, że to jest dobry pomysł. Następnym razem
będzie nas więcej –mówił 18-letni Krzysztof Pałka z
Woli Dębińskiej.

Ale i tym razem debiutantów nie brakowało. Wśród
nowych dawców nie brakowało także dziewcząt. Po
raz pierwszy oddawały krew m.in. Agnieszka Biedroń
i Ewelina Drużkowska z Łysej Góry oraz Monika Ste-
chura z Niedźwiedzy. Osiemnastoletnia Renata Ru-
sin tym razem mogła się tylko przyglądać, jak kole-
dzy oddają się w ręce pielęgniarek. Na oddanie krwi
nie pozwolił jej stan zdrowia.

Klub z £ysej Góry ma ju¿ grubo ponad 100 litrów

ODDAJ¥ SWOJ¥ KREW

Doktor Bożena Pająk nie tylko pomaga przy
pobieraniu krwi, ale też sama jest dawcą.

Duża frekwencja to zasługa dobrego rozpropago-
wania akcji. - Komunikaty w tej sprawie czytano pod-
czas niedzielnych mszy świętych w ośmiu parafiach,
a 50 plakatów informacyjnych rozlepiono w okolicz-
nych miejscowościach nie wyłączając budynku Urzę-
du Gminy – relacjonuje Roman Sacha, prezes klubu.
W efekcie zgłosili się honorowi dawcy nie tylko z
Gminy Dębno, ale także z gmin ościennych. Nie bez
znaczenia dla dużego zainteresowania miał też fakt,

że dzieci towarzyszące dorosłym mogły liczyć na mi-
kołajkowe prezenty w postaci łakoci.

Najważniejsza jest jednak świadomość, że w ten spo-
sób można ludziom uratować życie, chociaż nie za-
wsze to wystarcza. Członkowie HDK w Łysej Górze
w pamięci mają wciąż chłopca z Łoniowej, który będąc
chorym na sepsę potrzebował kilka litrów krwi. Mimo
że ją otrzymał nie udało się mu uratować życia. W
wielu innych przypadkach krew okazała się „lekar-
stwem” nie tylko koniecznym, ale także skutecznym.

Mikołajkowa akcja okazała się także wydarzeniem
medialnym. Pokazała ją na swojej antenie także Te-
lewizja Kraków.

(p)

Klub HDK w £ysej
Górze nale¿y do naj-
bardziej prê¿nych w
regionie. Stworzony
przez niego bank krwi
to grubo ponad 100
litrów krwi. Jest ona
do dyspozycji potrze-
buj¹cych wy³¹cznie za
zgod¹ klubu. Ka¿do-
razowo, gdy lekarze
chc¹ skorzystaæ z
krwi nale¿¹cej do
HDK w £ysej Górze
wymagana jest zgoda
w³adz klubu. W prak-
tyce jest to jednak czy-
sta formalno�æ. � Ni-
gdy nie zdarzy³o siê,
by�my odmówili �
mówi Roman Sacha,
prezes klubu.

Dawcy maj¹cy naj-
d³u¿szy sta¿ w�ród
krwiodawców z HDK
w £ysej Górze odda-
li ju¿ ponad 40 litrów
kr wi. Takim osi¹-
gniêciem mog¹ po-
chwaliæ siê m.in.
W³adys³aw W¹s i S³a-
womir Hebda.

Młodzi coraz chętniej garną się do
oddawania krwi.
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Stary budynek jak nowy

Czysto i wygodnie

prowadzonych ekspertyz technicz-
nych wynikało, że byłoby to znacznie

Remont obiektu zajmowanego do-
tąd nie wchodził w rachubę. Z prze-

dzieci chcąc skorzystać z toalety musia-
ły wyjść z sali i przejść przez długi, kręty
korytarz, żeby dotrzeć do łazienki. Te-
raz toalety mają w bezpośrednim są-
siedztwie sali dydaktycznej.

Wskutek remontu zmienił się układ
wewnętrzny budynku. Miejsca jest teraz
wystarczająco dużo, żeby wygospodaro-

Nie do poznania zmieni³ siê budynek przed-
szkola w Woli Dêbiñskiej. Chodzi o wnêtrze
obiektu, które po remoncie prezentuje siê nie
tylko funkcjonalnie, ale tak¿e ³adnie.

Jeszcze przed kilkoma miesiącami nie
było tu czego oglądać. Mocno wyeksplo-
atowany i zniszczony budynek nie wy-
glądał zbyt zachęcająco. Na domiar złe-
go było ciasno, a rozkład pomieszczeń
nikomu nie ułatwiał życia. Przykładowo

bardziej kosztowne niż budowa no-
wego obiektu.

W tej sytuacji zdecydowano się na dobu-
dowanie dodatkowej części do obiektu
szkoły podstawowej. Zaprojektowano w
niej pokój dla dyrektora przedszkola, łazien-
ki dla dzieci oraz pomieszczenia socjalne i
dużą salę dydaktyczną. Przedszkole ma
osobne wejście oraz bezpośrednie połącze-
nie z budynkiem szkoły. Przedszkolaki
będą także mogły korzystać ze szkolnej
sali gimnastycznej. Całość wykonana jest
zgodnie z wymogami obowiązującymi dla
tego typu obiektów.

Samorząd zdecydował się na realizację
tego kosztownego przedsięwzięcia mimo
że do przedszkola uczęszcza tylko nieco
ponad 20 dzieci. Z prognoz demograficz-
nych wynika jednak, że ta liczba powinna
utrzymać się także w przyszłości. Dębno
jest sołectwem, w którym osiedla się wielu
młodych ludzi.

(g)

OD RUDERY DO KOMFORTU
Przedszkolaki w godziwych warunkach

Ponad 221 tysiêcy z³otych kosztowa³a budowa nowego obiektu dla przedszkola w Dêbnie.
Inwestycja by³a konieczna, bo dotychczasowe warunki lokalowe odbiega³y od obowi¹zuj¹cych
standardów i budynek przedszkola dopuszczony by³ do uzytkowania jedynie warunkowo.

Z bud¿etu gminy przeznaczo-
no na remont ponad 116 000
z³. Dodatkowe koszty poch³onê-
³a wymiana okien, któr¹ sfinan-
sowali sponsorzy pozyskani
przez przedszkole.

wać dwie sale dla dzieci, wygodne toalety,
kuchnię, pomieszczenia socjalne. Wszyst-
ko jest odnowione i na pierwszy rzut oka
robi dobre wrażenie. Kolorowo jest w szat-
ni, salach dydaktycznych, a w toaletach
zamontowano umywalki i muszle kloze-
towe dostosowane wielkością do wzrostu
dzieci. Kuchnia spełnia wszelkie wymogi
sanitarne, jest wyposażona w dobrej kla-
sy sprzęt. Zakładano, że dzieci będą ko-
rzystać z odnowionego obiektu już od po-

czątku ferii. - Bardzo się cieszę, że udało
się doprowadzić remont do końca. Teraz
będziemy mieć warunki naprawdę dobre
– dyrektor .... nie kryła radości.

Mimo ogromnego zakresu prac obej-
mującego wyburzenie części ścian, wy-
mianę drzwi i okien, położenie posadzek
i montaż wszelkich urządzeń sanitar-
nych ostatecznie przyjęte terminy uda-
ło się dotrzymać. Spora w tym zasługa
nie tylko pracowników Zakładu Usług
Komunalnych wykonujących prace re-
montowe, ale także rodziców oraz stra-
żaków z OSP w Woli Dębińskiej, którzy
mocno zaangażowali się w pomoc przy
realizacji przedsięwzięcia.

(p)
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POZIOM NAJWY¯SZY
Konkurs kolêd w £ysej Górze

rzania się repertuaru (w poprzednich latach
zdarzało się to często) i sięgnąć po utwory
rozpowszechniane przez media. W efekcie
zaledwie w jednym przypadku wykonywa-
ny utwór się powtórzył.

W ocenie jurorów najlepiej zaprezentowali
się uczestnicy kategorii IV-VI, co jest pewną
nowinką. Dotychczas najwyższy poziom był
udziałem gimnazjalistów, co też wydawało
się rzeczą zrozumiałą. Z racji wieku wyka-
zywali się większą dojrzałością interpreta-
cyjną i wokalną.

Bez względu na ostateczną ocenę organi-
zatorzy zadbali o to, by wszyscy wykonawcy
wyjeżdżali z przesłuchań w dobrym nastro-
ju. Obok dyplomów czekały na nich paczki
ze słodkimi prezentami. Najlepsi zostali po-
nadto zakwalifikowani do koncertu laure-
atów, który odbył się w niedzielę, 14 stycz-
nia już po zamknięciu tego numeru „Życia
Gminy”.

(g)

W tym roku dzieci pokazały umiejętno-
ści, z którymi w dotychczasowej edycji kon-
kursu komisja oceniająca nie miała okazji
się zetknąć. I nie chodzi tu tylko o stronę
wokalną prezentacji. – Pokazano także bar-
dzo ciekawe interpretacje oraz interesujące
aranżacje – podkreśla Andrzej Potępa, dy-
rektor Dębińskiego Centrum Kultury, któ-
re konkurs zorganizowało. Wykonawcy po-
sługiwali się zarówno nagranym wcześniej
podkładem muzycznym jak i akompania-
mentem na żywo.

Cechą charakterystyczną tegorocznego
konkursu był dobór repertuaru. Uczestnicy
rzadziej niż do tej pory sięgali po kolędy tra-
dycyjne chętniej wykonując pastorałki i pio-
senki o tematyce bożonarodzeniowej, co re-
gulamin także dopuszcza. Przesądziły o tym
najprawdopodobniej dwa względy. Przypusz-
czalnie wykonawcy chcieli uniknąć powta-

Piêædziesiêciu uczestników wziê³o udzia³ w
Gminnym Konkursie Pastora³ek i Kolêd Bo¿o-
narodzeniowych w £ysej Górze. W zgodnej opi-
nii organizatorów i jurorów oceniaj¹cych popi-
sy wokalistów w tym roku poziom rywalizacji
by³ najwy¿szy spo�ród wszystkich sze�ciu do-
tychczasowych edycji konkursu.

Rywalizacja odbywała się w czterech ka-
tegoriach wiekowych. Osobno oceniono
przedszkolaków i „zerówkowiczów”,
uczniów klas I-III, IV-VI oraz gimnazjali-
stów.

Jury, w skład którego weszli muzycy Te-
resa Szydłowska i Jerzy Pleśniarski, mieli
twardy orzech do zgryzienia i nie jest to w
tym przypadku formułka, która ma pod-
nieść rangę konkursu.

paniament Anna Ochwat (skrzypce), duet
Katarzyna Kolawa i Oliwia Klecka (Wola
Dêbiñska) oraz akompaniament Paulina
Przyby³o (flet), duet Marta Kapusta i Jo-
anna Ptasiñska (Wola Dêbiñska) oraz
akompaniament Kacper Wolnik (gitara
elektryczna) i Paulina Przyby³o (flet).

klasy IV-VI � duet Anna Greñ i Krzysztof
Kawa (Wola Dêbiñska) oraz akompania-
ment Kornelia Batko (keyboard) i Micha³
Stolarz (flet), Edyta Burnóg (£oniowa),
Weronika Kluska (Jaworsko), Katarzyna
Szlachta (Maszkienice)
gimnazjali�ci � duet: Marlena K¹dzio³ka
I Karolina Marek (£ysa Góra) oraz akom-

Laureaci
Przedszkolaki i dzieci z klas �0� - Karoli-
na Dru¿kowska (Maszkienice), Julia Pa-
bijan (£oniowa), Klaudia Gadzina (Wola
Dêbiñska)
klasy I-III � Klaudia Musia³ (Nied�wie-
dza), Karolina Rega (£ysa Góra), Patry-
cja Bojdo (Jaworsko), Marcin Sad³oñ
(Wola Dêbiñska)
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Po wielu latach oczeki-
wania stra¿acy z OSP
Wola Dêbiñska maj¹
wreszcie samochód, które-
go nie musz¹ siê wsty-
dziæ. Samorz¹d wysup³a³ z
kasy trochê grosza i
ochotnicy na akcje i na
zawody je�dziæ teraz bêd¹
volkswagenem transpor-
terem.

Do te j  pory strażacy z
Woli Dębińskiej poruszali
się.. .  żukiem z plandeką.
Sami śmiali się nawet, że to
najstarszy tego typu samo-
chód w Polsce. Faktycznie,
do najmłodszych nie należy,
bo stuknęło mu już 36 lat.
Z pewnością jazda nim dla
młodych kierowców mogła-
by być niezwykłym doświad-
czeniem. Ot, choćby w trak-
cie zmiany biegów, bo dźwi-
gnia służąca do tego znaj-
duje się przy kierownicy.

Mimo sentymentu do sta-
rego auta ochotnicy z Woli
od dawna marzyli o czymś,
co byłoby zbliżone do dzi-
siejszych standardów. Z po-
mocą przyszła gmina i uda-
ło się. Do dyspozycji jest

Wies³aw Cebula, prezes OSP Wola Dêbiñska

Podziękowania należą się przede wszystkim wójtowi Grzegorzowi Brachowi
i jego zastępcy Antoniemu Brachucemu, bo dzięki ich dobrej woli otrzymali-
śmy ten samochód. Także sołtys i radni pomogli nam w jego uzyskaniu.
Myślę, że na tę pomoc zasłużyliśmy. Do tej pory dysponowaliśmy najgor-
szym sprzętem, a w zawodach strażackich prezentujemy się najlepiej od lat.
Ja z tego auta cieszę się szczególnie. Kiedy w ubiegłym roku obejmowałem
funkcję prezesa postawiłem sobie za cel wyposażenie jednostki w nowy
samochód i ten cel został właśnie osiągnięty. Teraz mam cel kolejny czyli
rozbudowę remizy.
Faktycznie, dzisiaj pożary zdarzają się rzadko i niech tak zostanie. Nie
oznacza to jednak, że samochód nie jest potrzebny. W każdej chwili może
nastąpić jakiś kataklizm i pomoc straży może okazać się niezbędna. Przeko-
nywaliśmy się o tym w ostatnich latach przeżywając kolejne powodzie.
Łatwo się mówi, gdy nie ma zagrożenia, że wyposażanie jednostek w samo-
chody to rozrzutność, ale w razie nieszczęścia nikt czegoś podobnego by nie
powtórzył. Chodzi o to, że musimy być przygotowani na wszystko, na każdą
ewentualność.

Z nowego samochodu strażacy będą się cieszyć zapewne jeszcze długo

Stra¿acy z Woli Dêbiñskiej z nowym samochodem

Marzenie spe³nione

volkswagen transporter wy-
posażony w koguta i sygna-
l i z a c j ę  d ź w i ę k o w ą .  We-
wnątrz zamontowano spe-
cjalną podłogę, do dyspozy-
cji będą składane krzesełka
oraz miejsca na węże stra-
żackie i motopompę. Samo-
chodem wygodnie powinna
podróżować cała drużyna.

Jego zaletą jest bardzo
dobry stan techniczny. Sa-
mochód pochodzi  z  1996
roku, ma około 160 000 km
przebiegu, pojemność 1800
cm sześciennych i jest wy-
posażony w ekonomiczny
silnik typu turbo disesel .
Żaden  ze  s trażaków nie
ma wątpliwości ,  że warto
było za niego zapłacić 24,5
tys.  zł .

(p)
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Wójt Gminy Dêbno Grzegorz Brach
wypowiada wojnê wandalom niszcz¹-
cym znaki drogowe. Zamierza prze-
testowaæ specjaln¹ substancjê,
któr¹ dla odstraszenia wandali
mo¿na by pokrywaæ s³upki do
mocowania znaków. � Mo¿e
da im siê to na tyle we...
znaki, ¿e chocia¿ trochê siê
uspokoj¹ � przewiduje po-
mys³odawca.

Problem jest znany od
lat i dotyczy całego kra-
ju. Z podobnymi kłopota-
mi borykają się niemal
wszystkie gminy w Pol-
sce ,  bo znaki  drogowe
n i s z c z o n e  s ą  w s z ę d z i e .
Wandalizm szczególne żniwo
zbiera zwłaszcza po dyskote-
kach. Młodzi ludzie (najczęściej w
stanie wskazującym...) wracając z
zabawy niejednokrotnie znaczą swoją
trasę pourywanymi znakami, za któ-
re płacić musi budżet gminy czyli
wszyscy mieszkańcy. W samej Gminie
Dębno rocznie straty z tego tytułu
sięgają wielu tysięcy złotych. W skali
kraju koszty związane z wymuszoną
wymianą znaków sięgają zapewne se-
tek tysięcy.

Dotychczasowe próby rozwiązania
problemu poprzez częstsze patro-

le policji i baczniejsze zwracanie
uwagi przez mieszkańców nie

dały zbyt imponujących efek-
tów. Dlatego wójt Brach pro-
ponuje rozprawę z wandala-
mi nowym sposobem. Nowe
z n a k i  u s t a w i a n e  w z d ł u ż
dróg gminnych mają być po-
k r y w a n e  s p e c j a l n ą  s u b -
stancją, której dotknięcie
będzie skutkować wybru-
dzeniem ubrania i rąk. Rów-
nocześnie substancja ma
się charakteryzować si l -
nym, nieprzyjemnym zapa-

chem. – Być może zniechęci
to chuliganów do niszczenia

wspólnego mienia – tłumaczy
wójt Gminy Dębno.
Przeciwnicy takiego rozwiązania

obawiający się, że ofiarą walki z wan-
dalami padną spokojni ludzie, którzy
niechcący mogą się ubrudzić o posma-
rowane substancją znaki, powinny wy-
zbyć się obaw. Zastępca wójta Antoni
Brachucy podkreśla, że znaki nigdy
nie sa ustawiane w chodniku, ale poza
nim. Przypadkowe otarcie się o znak
nie wchodzi zatem w rachubę.

(p)

Kosztem 103 tys. zł wzniesiony zostanie budynek, w którym
znajdą się magazyny i garaże, zaplecze naprawcze i gospodarcze
oraz pomieszczenia socjalne.

(g)

Budowa obiektów gospodarczo-socjalnych dla Zakła-
du Usług Komunalnych w Dębnie idzie pełną parą. Nowy
obiekt poprawi warunki pracy ludzi i pozwoli lepiej za-
dbać o majątek będący w dyspozycji zakładu.

Robotom budowlanym sprzyja pogoda przypominająca pod ko-
niec pierwszej dekady stycznia raczej wiosnę niż zimę. Mury szybko
pną się do góry i wiele wskazuje na to, że prace posuwać się będą
szybciej niż zakładano.

Powołany w tej kadencji do życia Zakład Usług Komunalnych
do tej pory dysponował tylko jednym pomieszczeniem biurowym
w budynku Urzędu Gminy w Woli Dębińskiej oraz prowizorycz-
nym warsztatem urządzonym w piwnicy tego samego budynku. –
Będący naszą własnością sprzęt taki jak na przykład samochody
czy wóz asenizacyjny przechowywaliśmy na prywatnych posesjach
– podkreśla Jan Niedzielski, kierownik zakładu.

Teraz ZUK mieć będzie własną siedzibę, która budowana jest
od podstaw w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej.
W przyszłym roku planowane jest oddanie obiektu do użytku.

Obiekt szybko pnie się w górę.

Poprawi¹ siê warunki pracy

Siedziba dla zak³adu

Wójt idzie na wojnê z wandalami

�mierdz¹ce znaki?
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 PROBLEMY

my korzystać coraz częściej, ponieważ
doświadczenia pod tym względem są
obiecujące. Były już przypadki ustano-
wienia w ten sposób właściciela, dzięki
czemu do gminnej kasy zaczął wpływać
podatek od lat nie widziany.

Nieco gorzej wygląda sprawa w przy-
padku zaległości od osób prawnych czyli
w praktyce firm. Trudności w wyegze-
kwowaniu podatku wynikają tu w głów-
nej mierze z przyczyn ekonomicznych.
Co gorsza odzyskanie należności nawet
w razie poprawy finansów także bywa
trudne, ponieważ „przyzwyczajona” do
niepłacenia podatku firma często szu-
ka różnych sposobów, żeby ten stan
przedłużyć.

Najmniejszy problem ze ściągnięciem
należności podatkowych dotyczy zale-
głości z tytułu podatku od środków
transportowych. W takiej sytuacji moż-
na zająć samochód i jest to na tyle sku-
teczna groźba, że w ubiegłym roku za-
ległości zmniejszyły się o blisko połowę
w stosunku do roku 2005.

Wpływy podatkowe dodatkowo po-
mniejsza kwota umorzeń. Aby skorzy-
stać z tej możliwości trzeba jednak speł-
nić szereg warunków. Wójt, do którego
należy ostateczna decyzja w tej spra-
wie, zasięga zawsze opinii sołtysa i
ośrodka pomocy społecznej oraz spraw-
dza czy i w jakich okolicznościach osoba
ubiegająca się o umorzenia już wcześniej
z niego korzystała. Okolicznością uza-
sadniającą zgodę na umorzenia jest z
reguły ciężka sytuacja materialna i wy-
padki losowe takie jak np. klęska żywio-
łowa.

(g)

Nieznani w³a�ciciele dzia³ek, brak
spadkobierców nieruchomo�ci, ³opoty
ekonomiczne � to g³ówne przyczyny za-
leg³o�ci podatkowych wobec bud¿etu
Gminy Dêbno. W sumie w ubieg³ym roku
d³ug wobec gminnej kasy wyniós³ oko³o
416 000 z³. W tym samym okresie kwo-
ta umorzonych podatków siêgnê³a po-
nad 36 000 z³.

Na taką zaległość „zapracowali”
wspólnie osoby fizyczne oraz osoby
prawne. W tej pierwszej grupie najwięk-
szy problem jest z płaceniem podatku
od nieruchomości oraz z podatkiem rol-
nym. W przypadku podatku od środków
transportowych sumy są już znacznie
mniejsze, a zaległości w płatności po-
datku leśnego są najmniejsze. Ubiegły
rok nie jest pod tym względem wyjąt-
kowy. Podobna sytuacja utrzymuje się
już od lat.

 Jedną z głównych przyczyn tych pro-
blemów są sprawy własności. Według
stanu na początek bieżącego roku na
terenie gminy znajduje się 47 gospo-
darstw z nieuregulowanym stanem
prawnym, co w praktyce oznacza brak
spadkobierców w pierwszej linii. W su-
mie powierzchnia tych gospodarstw to
ponad 70 hektarów. Podobny problem
dotyczy też nieruchomości. Przeciętnie
na terenie każdego sołectwa znajduje
się od 10-15 pustostanów. Co roku nali-
cza się należny za nie podatek (tak samo
jest z gruntami), ale wobec braku wła-
ścicieli nie ma go kto zapłacić.

Wyjściem z sytuacji jest ustanowie-
nie właściciela na drodze sądowej. Sa-
morząd gminy Dębno zamierza z tej for-

ZALEG£O�CI
PODATKOWE ZA 2006 ROK

OSOBY FIZYCZNE
120 792 zł - podatek rolny
135 324 zł - podatek od nieruchomości

6 356 zł - podatek leśny
18 122 zł - podatek od środków transportu

OSOBY FIZYCZNE??
254 zł - podatek rolny

135 641 zł - podatek od nieruchomości

UMORZENIA
PODATKOWE ZA 2006 ROK
OSOBY FIZYCZNE

15 690 zł - podatek rolny
561 zł - podatek leśny

7 518 zł - podatek od nieruchomości

OSOBY PRAWNE
12 815 zł - podatek od nieruchomości

S¹ gospodarstwa i domy, ale nie ma kto za nie p³aciæ

Podatkowe dylematy

mogą też glosować nierolnicy, którzy posia-
dają działki rolne.

Kandydatów na członków zarządu powia-
tu można było zgłaszać do 16 stycznia. Mógł
nim zostać rolnik, pod którego kandydaturą
podpisało się 50 osób. W chwili zamykania tego
numeru „Życia Gminy” zgłoszono dwóch kan-
dydatów. Jednym z nich był Stanisław Grusz-
kowski, drugim Paweł Kraj. Obaj zasiadali we
władzach Izby już wcześniej. Kadencja człon-
ków zarządu powiatu MIR trwa pięć lat.

(g)

Na 4 lutego zaplanowano wybory do
Zarządu Powiatowego Małopolskiej
Izby Rolniczej. Uprawnieni do głoso-
wania będą mogli wskazać swoich kan-
dydatów w sali narad Urzędu Gminy
w Dębnie, w którym mieści się jedyna
komisja na terenie Gminy Dębno.

Głosowanie odbywać się będzie od godzi-
ny 8 do godziny 18. mogą w nim wziąć udział
płatnicy podatku rolnego posiadający gospo-
darstwa lub nieruchomości. Po raz pierwszy

Wybory do izby

Czesław Płaneta, wyborczy pełnomoc-
nik Izby przypomina, że głosować
można tylko w jednym lokalu.
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ROZMOWA

- Nie mia³am takich ambicji. Po raz pierwszy znala-
z³am siê w samorz¹dzie i nie oczekiwa³am nic po-
dobnego. Miejsce w zarz¹dzie zaproponowano mi
na zasadzie, ¿eby we w³adzach powiatu reprezen-
towane by³y wszystkie wiêksze gminy powiatu.

- Stawia sobie Pani jakie� cele w tej kadencji?
- Jest ich wiele i mam nadziejê, ¿e uda siê je zreali-
zowaæ. W pierwszej kolejno�ci zamierzam zabiegaæ
o budowê drogi Wola Dêbiñska � Bielcza, bo jest
ona w fatalnym stanie. Dokoñczenia remontu wy-
maga równie¿ droga ³¹cz¹ca Biadoliny Szlacheckie
z �czwórk¹�. Zamierzam te¿ zabiegaæ o dokoñcze-
nie prac remontowych przy drogach w Por¹bce
Uszewskiej, £oniowej i Nied�wiedzy. Pilny jest rów-
nie¿ remont o�rodków zdrowia na terenie Gminy
Dêbno. Ju¿ teraz uda³o mi siê przekonaæ zarz¹d
powiatu do przeznaczenia �rodków na remont sa-
nitariatów przy sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w
£ysej Górze.

- Bêdzie Pani w stanie przekonaæ Zarz¹d Po-
wiatu do tych inwestycji w Gminie Dêbno?

- Wierzê w to, ale te¿ zdajê sobie sprawê, ¿e nie
jest to jedyna gmina w powiecie brzeskim. Gene-
ralnie przyjêli�my za³o¿enie, aby równomiernie
wspieraæ wszystkie gminy. Powiat trzeba traktowaæ
jako ca³o�æ.

- Jest co�, co Pani¹ zaskoczy³o w pracach sa-
morz¹du?

- Nie podoba mi siê atmosfera z³o�liwo�ci, która
czasami jest obecna na sesjach Rady Powiatu. Nie-
którzy nie potrafili siê z tych z³o�liwo�ci wyzwoliæ
nawet podczas sesji op³atkowej. To by³o dla mnie
tyle¿ zaskakuj¹ce, co przykre. Jednak¿e wierzê,
¿e w nied³ugim czasie wszyscy radni zrozumiej¹, i¿
najwa¿niejszym celem dla nas wszystkich radnych
jest dobro powiatu brzeskiego a nie realizacja w³a-
snych ambicji.

- Takiego rezultatu na pewno siê nie spodziewa-
³am i z wyniku jestem bardzo zadowolona. Wszyst-
kim, którzy oddali na mnie g³osy bardzo dziêkujê
i obiecujê, ¿e zrobiê wszystko, aby swoj¹ pracê
wykonaæ dobrze. Przypuszczam, ¿e nie bez zna-
czenia dla takiego a nie innego wyniku by³ fakt,
¿e przez czterna�cie lat pracowa³am jako dyrek-
tor szko³y w Woli Dêbiñskiej, a w ostatnim okre-
sie pe³niê tê funkcjê w Biadolinach Szlacheckich.
Anga¿owa³am siê równie¿ w prace na rzecz lokal-
nej spo³eczno�ci.

- Na wyborze do Rady Powiatu Pani praca w
samorz¹dzie siê nie skoñczy³a. Od razu zo-
sta³a Pani cz³onkiem Zarz¹du Powiatu...

Pierwsze do�wiadczenia
Kilka pytañ

W³adys³awa Sad³oñ

W£ADYS£AWA
SAD£OÑ
� dyrektor Szko³y
Podstawowej
w Biadolinach
Szlacheckich,
w ostatnich wyborach
samorz¹dowych
uzyska³a mandat
radnej powiatowej,
zosta³a te¿ cz³onkiem
Zarz¹du Powiatu.

- Jak siê Pani czuje w roli samorz¹dowca? To
chyba Pani debiut w tej roli?

- Rzeczywi�cie, wcze�niej nie anga¿owa³am siê w
pracê samorz¹du. Pracuj¹c jako dyrektor szko³y
nie my�la³am o tym.

- Co spowodowa³o, ¿e tym razem zdecydo-
wa³a siê Pani zabiegaæ o poparcie wybor-
ców?

- Mój m¹¿ jest od lat dzia³aczem prawicy a ja
tak¿e wyznajê pogl¹dy prawicowe. Gdy zapropo-
nowano mi start w wyborach samorz¹dowych z
listy PiS, zgodzi³am siê.

- Start okaza³ siê bardzo skuteczny. Spodzie-
wa³a siê Pani takiego poparcia?

Ubiegający się o pomoc żywnościową
nie mogą liczyć na gotówkę. GOPS w
Dębnie ze względu na liczne przypadki
wykorzystywania pomocy pieniężnej na
inne cele niż deklarowane znalazł roz-
wiązanie w postaci bonów, za które
można kupić jedynie żywność w wyzna-
czonych sklepach.

Z końcem ubiegłego roku z tej formy
pomocy korzystało kilkanaście rodzin
z całej gminy. Pracownicy GOPS-u prze-
widują jednak, że liczba chętnych bę-
dzie rosnąć.

(g)

za pośrednictwem ośrodków opieki spo-
łecznej fundowało obiady. Teraz na po-
moc żywnościową mogą liczyć także ro-
dziny. W tym wypadku kryterium do-
chodowe zostało nieco podwyższone, co
oznacza, że ze wsparcia może korzystać
więcej rodzin niż w przypadku innych
form pomocy.

Bony żywnościowe dla rodzin to
najnowszy program wsparcia dla
najuboższych z gminy Dębno. Z rzą-
dowego projektu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” korzysta już
kilkanaście rodzin z całej gminy.

Dotychczas z dożywiania korzysta-
ły wyłącznie dzieci, którym państwo

¯ywno�æ z rz¹dowej puli

Do¿ywiane rodziny
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STRONNICZE PODSUMOW
mieszkańcy życzą sobie, żeby to były wy-
łącznie akcje reprezentacyjne.

Pociski od haubicy znalazł przypadko-
wo mieszkaniec gminy Michał Legutko.
Poczynał sobie nimi dość odważnie zwa-
żywszy, że wciąż miały detonatory. Osta-
tecznie skończyło się na strachu, bo szczę-
śliwie nie doszło do żadnego wstrząsu. W
przeciwnym razie lekcja obchodzenia się
z niewybuchami mogła okazać się tragicz-
na.

Czerwiec

Samorząd zabiera się za czystość i po-
rządek nie na żarty. Nowy regulamin czy-
stości i porządku, segregacja odpadów,
nowe kosze i worki do indywidualnej zbiór-
ki – to wszystko rzucił na szalę kierow-
nik Zakładu Usług Komunalnych. Co w
odpowiedzi rzucą mu mieszkańcy? Na ra-
zie za wcześnie jeszcze oceniać, ale ideal-
nie by było, gdyby w kierunku ZUK lecia-
ły coraz większe ilości posegregowanych
śmieci.

No i uwieczniliśmy redakcyjnym obiek-
tywem cześć strażackiego święta w Suf-
czynie. Na własne nieszczęście. Nie
wszystkim fajemranom fotki ze świątecz-
nej biesiady przypadły do gustu i niektó-
rzy postanowili nawet napisać list prote-
stacyjny w tej sprawie. Jakkolwiek wie-
rzymy w siłę protestu, to jednak poczucie
humoru rekomendujemy jako skutecz-
niejszy środek rozładowywania wszelkich
napięć.

Lipiec

W rankingu dwutygodnika „wspólnota”
Gmina Dębno znalazła się wśród najbar-
dziej oszczędnych w kraju. W ostatnich
latach odnotowuje pod tym względem sta-
ły postęp systematycznie pnąc się w górę
w zestawieniu.  Jak tak dalej pójdzie, to
być może już niedługo będzie to pierwsza

w ręku do tego stopnia, że stojący przy
drodze święty Florian przypłacił to... gło-
wą. W trakcie wycinki drzew na figurę
spadł konar i doszło do uszkodzenia. Wi-
nowajców szybko jednak namierzono i dziś
patron strażaków może być nawet zado-
wolony. Na koszt drogowców dostał się
pod rękę konserwatora i wyszło mu to
całkiem na dobre. Najwyraźniej odmłod-
niał.

Jak tak dalej pójdzie, to w Gminie Dęb-
no trzeba będzie budować hotelowe kom-
pleksy... Z danych Tarnowskiego Centrum
Informacji oraz Małopolskiej Organizacji
Turystyki wynika, że turyści upatrzyli tu
sobie ulubione miejsce swoich wycieczek.
Gmina Dębno okazała się jedną z najbar-
dziej atrakcyjnych turystycznie w regio-
nie tarnowskim. Amatorzy spokojnego
wypoczynku na łonie natury niedługo
będą pewnie wzdychać: „A kiedyś było
tutaj tak cicho...”.

Kwiecieñ

W Łysej Górze  powiało optymizmem.
Skazana już niemal na zagładę Kamion-
ka podniosła się z klęczek. Ceramiczne
wyroby znowu zapełniły magazyny, klien-
ci zaczęli się za nimi rozglądać, a ludzie
dostali pracę. Powodów do śpiewania ze
szczęścia nie ma, ale zawsze to lepszy
nastrój niż stypa po likwidowanym zakła-
dzie.

Dobrego nastroju brakuje w Jastwi.
Wszystko przez arytmetykę, która za nic
nie chce wykazać, że dzieci w szkole bę-
dzie wystarczająco dużo, żeby mogła się
ona utrzymać przez kolejne lata. Z ra-
chunków wynika za to niezbicie, że jeżeli
mieszkańcy sołectwa nie wykażą się pro-
kreacyjną aktywnością, to pociechy trze-
ba będzie edukować w sąsiednich wsiach.

Maj

No i stało się. PKS czyli firma, która
przez lata woziła pasażerów uznała te-
raz, że się jej to nie opłaca. Na dojeżdża-
jących do pracy i do szkół padł blady strach.
Trwogę udało się opanować. Owocne ne-
gocjacje samorządu z prywatnymi, mniej-
szymi przewoźnikami zażegnały niebez-
pieczeństwo. Pytanie tylko na jak długo?
W końcu mniejszym przewoźnikom też
może się przestać opłacać.

Coraz lepszym sprzętem dysponują
strażacy. Tym razem po używany sprzęt
z Francji sięgnęła OSP Niedźwiedza. Le-
ciwy już wóz jest w stanie całkiem do-
brym i – jak twierdzą specjaliści – poradzi
sobie jeszcze w niejednej akcji. Okoliczni

Styczeñ

W Woli Dębińskiej wyprzedzono ministra
Giertycha. W ubikacjach zamontowano ka-
mery, które miały ostudzić zapędy potomków
wandali wyżywających się na umywalkach,
bateriach i innych urządzeniach znajdujących
się w szkolnych łazienkach. Dyrekcja szkoły
po kilkunastu dniach korzystania z elektro-
nicznego wsparcia obwieściła, że sukces jest
pełny. Wobec wandali zasada „zero tolerancji”
obowiązywać będzie także w tym roku.

Luty

Strażacy-ochotnicy z Łoniowej oszaleli ze
szczęścia. Prosto z Niemiec dotarł do niech
najprawdziwszy, strażacki mercedes. Nic to,
że nienajnowszy, ważne, że solidna, niemiec-
ka robota i będzie czym ruszyć do akcji. Fa-

jermanom szczęście z twarzy nie schodzi do
dziś, a glancowane regularnie auto świeci się
z daleka. Nie sposób go nie zauważyć...

W tany ruszyły przedstawicielki młodszego
pokolenia. Za sprawą Joanny Nowak ruszyły
w Woli Dębińskiej Mistrzostwa Małopolski Che-
erleaderek. Męska część komisji oceniającej nie-
zwykłe popisy wciąż pozostaje pod wrażeniem,
a kibice piłkarscy czekają aż cheerleaderki za-
czną wypełniać przerwy w meczach ligowych.
Ciekawe tylko, kto po tych pokazach będzie
chciał oglądać popisy piłkarzy...

Marzec

Drogowcy ostro zabrali się do moderni-
zowania „czwórki”. Robota paliła się im

Święty Florian wygląda dziś jak
nowy.

Sufczyn gościł przedstawicieli
Episkopatu Polski i Wojska Polskiego.
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nicę. Powróci za kilka lat. Z czym? Do-
kładnie nie wiadomo, ale na worek cięż-
ki od talentów raczej liczyć nie warto.

W Łysej Górze kilkadziesiąt osób spo-
tkało się, żeby dobrowolnie i za darmo
oddać krew. Robią tak już od lat nie oglą-
dając się przy tym za żadną nagrodą.
Wystarczy im świadomość, że to komuś
może pomóc. Chociaż brzmi to cokol-
wiek nieprawdopodobnie, to na szczę-
ście prawda i można głęboko odetchnąć:
są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie.

W Biadolinach rywalizowali strażacy.

Turniej rycerski zgromadził tłumy.

ping, a zawodnicy w poszczególnych kon-
kurencjach „wykręcali” całkiem niezłe
czasy. Wygląda, że ludność w tych okoli-
cach może spać spokojnie. W końcu jak
się gdzieś jakaś iskra zaprószy chłopaki
powinni zdążyć na czas...

Wrzesieñ

Archeologowie nie przestają penetro-
wać ziemi w Łoniowej. Tym razem do pol-
skich badaczy dołączyli także studenci z
Niemiec. Razem próbują odtworzyć życie
wspólnych przodków przed tysiącami lat i
podobno idzie to im całkiem nieźle. Znaw-
cy stosunków polsko-niemieckich spodzie-
wają się jednak znacznie lepszych rezul-
tatów w kształtowaniu relacji współcze-
snych. Ma się ponoć ku wyraźnemu ocie-
pleniu.

Oczyszczalnia ścieków w Maszkieni-
cach zaczęła wreszcie pełnić swoją
funkcję czyli... oczyszczać ścieki. Do tej
pory bywało z tym różnie, bo oczysz-
czalnią nie bardzo miał się kto zajmo-
wać. Gdy Spółkę Wodno – Ściekową
zastąpił Zakład Usług Komunalnych
niemożliwe stało się realne: oczyszczal-
nia nie tylko nie jest źródłem kar, ale
pracuje bez zarzutu. A może by tak
oddać ZUK-owi także szkoły i przed-
szkola? Może z demograficznym niżem
też by sobie jakoś poradził?

Do Dębna zjechało europejskie rycer-
stwo, a za nim tłumy gawiedzi spragnio-
nej widowiska. I wszystko by było w naj-
lepszym porządku, gdyby  przy tej okazji
„czwórka” nie objawiła swoich manka-
mentów. Kilometrowe korki nie podobały
się nawet najbardziej zagorzałym miło-
śnikom walk średniowiecznych i nie dzi-
wota. W wiekach średnich te trasy poko-
nywano chyba jednak z większą prędko-
ścią mimo że mechanicznych koni do dys-
pozycji wtedy nie było.

W Sufczynie z uczniami i nauczyciela-
mi świętowali przedstawiciele Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego i Episkopatu.
Powód? Fakt, że patronem szkoły został
ksiądz Tadeusz Dłubacz, były kapelan
prezydenta RP oraz Wojska Polskiego. Z
niecodziennych gości były pożytki dwoja-
kiego rodzaju. Po pierwsze wzrost rangi
uroczystości, po drugie – dyscyplina, bo
przebiegu uroczystości pilnował nie byle
kto, tylko pułkownik. Może warto by z
wojskowego wsparcia korzystać częściej?

Pa�dziernik

Dobra wiadomość z Warszawy: będą
pieniądze na osuwiska. Wieść będzie

gmina w kraju, która obejdzie się... bez
administracji.

W Łysej Górze niezwykły jubileusz.
Zofia Mytnik świętowała 100 urodziny.
Podczas specjalnej uroczystości dziesiąt-
ki osób chciały jej złożyć życzenia. Chcia-
łoby się, żeby i na nasze urodziny przy-
chodziły takie tłumy? Nic prostszego.
Trzeba tylko w życie wprowadzić receptę
pani Zofii: „Żyjcie w zgodzie z sobą”.

Szkole w Maszkienicach stuknęła
„pięćdziesiątka”. Była akademia, festyn i
wspomnienia. Uczniowie z lat pięćdziesią-
tych w samych superlatywach wypowia-
dali się o pedagogach sprzed lat. Współ-
czesnym nauczycielom wypada życzyć,
żeby pozostawili po sobie podobne wspo-
mnienia.

Sierpieñ

Andrzej Wójtowicz został nowym pre-
zesem Zarządu Gminnego OSP w Dęb-
nie. Niedługo potem na łamach „życia”
zwierzał się ze swoich zamierzeń. Nowe-
mu prezesowi marzą się m.in. 2-3 nowe
samochody w ciągu tej kadencji. Ponie-
waż każdemu wolno marzyć, planów pre-
zesa komentować nie będziemy.

Gmina Dębno potęgą jest i basta! Trze-
cie miejsce w rankingu gmin dziennika
Rzeczpospolita w kategorii gmin wiejskich
odbiło się szerokim, ogólnopolskim echem.
Dla samorządowych władz to z jednej stro-
ny radość, ale z drugiej szkopuł. Bo cóż to
trzeba będzie zrobić, żeby w przyszłym
roku jeszcze tu komuś zaimponować?
Czekamy na ewentualne propozycje...

W Biadolinach Szlacheckich ścigali się
strażacy. Było sporo kibiców, gorący do-

jeszcze milsza dla ucha, jeśli kasa do-
trze do adresata na tyle szybko, że nikt
nie będzie się musiał przekonywać, dla-
czego zabezpieczenie osuwiska jest ta-
kie ważne.

Więcej miejsc pracy dla bezrobotnych
kobiet – postanowił samorząd decydu-
jąc się na zwiększenie liczby ofert wła-
śnie dla płci pięknej. Pozostający bez
pracy mężczyźni pewnie z tego powo-
du się nie rozpłaczą. W końcu nikt im
nie będzie bez potrzeby głowy teraz za-
wracał.

Listopad

Wyborcy z Gminy Dębno ponownie po-
wierzyli rządy Grzegorzowi Brachowi.
Jednak w tym wypadku trudno byłoby
powiedzieć, że wygrała stara władza.
Konkurentka do fotela wójta rządziła
w gminie jakieś 20 lat.

Grudzieñ

W klubie w Łoniowej nie ma kto ko-
pać w piłkę, bo utalentowana piłkarsko
młodzież pojechała za chlebem za gra-



¯ycie Gminy Dêbno,  styczeñ - luty 200712

 KULTURA

skich z 1906 roku. Wszystkie prace powinny być po-
nadto wykonane samodzielnie.

Zasady te mają głębokie uzasadnienie. – Chodzi o
to, by uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych
przybliżyć w ten sposób najważniejsze zabytki gminy
– podkreślają organizatorzy.

Jak zapewniała Lidia Luchter-Krupińska poziom
prac z roku na rok się podnosi. Tym razem podczas
wystawy pokonkursowej, którą oglądać będzie moż-
na do końca lutego, można było podziwiać prawdziwe
cudeńka. Były zatem szopki wykonane z makaronu,
z kamienia czy z gliny. W niektórych pracach zasto-
sowano elementy ruchome, a także bogate oświetle-

ZAMEK Z MAKARONU
VII Szopka Dêbiñska

WYNIKI
SZKO£Y
PODSTAWOWE

Prace indywidualne:
I miejsce � £ukasz Ro-
bak (IV klasa, Wola Dê-
biñska � patrz zdjêcie
na ok³adce), II miejsce
Szymon Gurgul (II klasa,
Dêbno), III miejsca nie
przyznano
Prace zbiorowe: Ju-
styna Gurgul i Wojciech
Stoszko (£ysa Góra)
oraz Samanta Mucha,
Patrycja Dru¿kowska i
Justyna Franczyk (Ja-
worsko); II miesjce �
Justyna Baca i Klaudia
Solak (Jaworsko); III
miejsce � Radek Batko,
Kornelia Batko i Wero-
nika Franczyk

GIMNAZJA

Prace indywidualne:
III miejsce � Sara Wró-
bel; miejsca I i II nie przy-
znano
Prace zbiorowe: II
miejsce � Mariusz Gur-
gul i Wioletta Smoleñ
(£ysa Góra) oraz Klau-
dia Wodka i Natalia G¹-
siorek (Wola Dêbiñska);
miejsca I i III nie przyzna-
no

Kolejna ju¿, siódma edycja konkursu �Szopka Dêbiñ-
ska� zosta³a rozstrzygniêta. W �Sali za s³upem� zamku
w Dêbnie odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia nagród au-
torom najlepszych prac.

W tym roku do konkursu zgłoszono 24 szopki. W
sumie pracowało przy nich 50 uczniów z różnych szkół
gminy Dębno. Swój wkład w konkurs miały także
przedszkolaki, które przygotowały jedną z szopek.
Jednej pracy ze względów regulaminowych komisja
konkursowa złożona z etnografów, historyków sztu-
ki, plastyków i przedstawicieli oświaty nie dopuściła
do rywalizacji. – Była to nieco zmodyfikowana szop-
ka, którą prezentowano już podczas konkursu ubie-
głorocznego. Mamy pełną dokumentację fotograficz-
ną szopek i od razu to zauważyliśmy. Tej pracy nie
mogliśmy dopuścić w tym roku do udziału w konkur-
sie- tłumaczyła Lidia Luchter – Krupińska, kierow-
nik muzeum i organizator konkursu.

Zgodnie z ideą konkursu uczestniczące w nim pra-
ce muszą spełniać kilka formalnych wymogów. Naj-
ważniejszy warunek to konieczność uwzględnienia
w szopce kilku elementów architektonicznych cha-
rakterystycznych dla zabytków Gminy Dębno. Każ-
da szopka winna zawierać elementy XV-wiecznego
zamku, kościoła św. Małgorzaty oraz kaplicy Jastrzęb-

Justyna Gurgul i Wojciech Stoszko zdobyli
pierwsze miejsce w kategorii prac zbiorowych.

nie. Wśród używanych materiałów były nawet gaze-
ty i to z tekstami dotyczącymi Gminy Dębno.

Tradycyjnie oficjalne ogłoszenie wyników poprze-
dziło głosowanie na najładniejszą szopkę według pu-
bliczności. Każdy ze zwiedzających typowania doko-
nywał poprzez wrzucenie orzecha do koszyka znaj-
dującego się przy szopce. Zanim zebrani poznali osta-
teczny werdykt jury, odbył się krótki koncert kolęd
w wykonaniu laureatów konkursu w Łysej Górze.

(gp)
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Mieszkańcy trzech sołectw oklaski-
wali młodych aktorów, którzy wysta-
wili jasełka w szkole w Biadolinach
Szlacheckich. Widowisko o narodze-
niu Jezusa to już tutaj mała trady-
cja. W tym roku inscenizację przygo-
towano po raz trzeci. Aktorskie popi-
sy uczniów klas IV-VI oglądała cał-
kiem liczna publiczność. Przyszli
mieszkańcy Perły, Biadolin Szlachec-
kich i Radłowskich. Z dużej frekwen-
cji cieszyli się nie tylko uczniowie, ale
także nauczyciele. Satysfakcję z owa-
cji, jaką nagrodzono przedstawienie,

W kategorii dzieci starszych nadesłano
13 prac ze szkół w Biadolinach Szlachec-
kich, Dębnie, Sufczynie, Woli Dębińskiej,
Porąbki Uszewskeij oraz z Ośrodka
Wsparcia Dziennego w Jastwi.

Komisja oceniająca (Małgorzata Korzec,
Dorota Pomykacz i Bernadeta Lipińska)
pod uwagę brały nie tylko sposób prezen-
tacji tematu, staranność wykonania prac,
ale także ich samodzielność.

Podobnie jak w latach poprzednich u
podstaw organizacji konkursu legło prze-
konanie, że to dobra forma popularyzacji
wśród dzieci tradycji i obrzędów ludowych.
Równocześnie jest to sposób rozwijania
własnych zdolności. Sądząc z poziomu
przygotowanych prac talentów plastycz-
nych w Gminie Dębno nie brakuje. Kto
chciałby się o tym przekonać powinien obej-
rzeć wystawę pokonkursową, którą 11
stycznia otworzono w szkole w Dębnie.

(g)

Owacje za jase³ka

mogły odczuwać zwłaszcza Barbara Jeleń i Urszula
Sworst, które wzięły na siebie przygotowanie jasełek.

Konkurs rozstrzygniêty

PLASTYCZNIE O �WIÊTACH

Uczniowie z jedenastu szkó³ z Gminy Dêb-
no wziêli udzia³ w pi¹tej edycji Gminnego
Konkursu Plastycznego �Bo¿e Narodzenie �
tradycja i zwyczaje� zorganizowanego przez
szko³ê w Dêbnie. Nades³ano ³¹cznie 28 prac,
które wnikliwej analizie poda³o jury kon-
kursu nagradzaj¹c najlepsze prace.

Uczestnicy mieli do wyboru dwie tech-
niki: malarstwo lub rysunek. Każda ze
szkół mogła zgłosić do udziału w konkur-
sie maksymalnie trzy prace z każdej ka-
tegorii wiekowej. Osobno oceniano pla-
styczne wizje Bożego Narodzenia przy-
gotowane przez uczniów z klas I-III, osob-
no te, które wyszły spod ręki uczniów z
klas IV-VI.

W kategorii dzieci młodszych  do kon-
kursu przystąpiło sześć szkół: z Biadolin
Szlacheckich, Dębna, Jastwi, Jaworska,
Sufczyna i Woli Dębińskiej. Jurorzy oce-
niali w sumie 15 prac.

WYNIKI

klasy I � III

I miejsce �  Samuel Grunkiewicz z PSP w
Sufczynie, Ma³gorzata Baczyñska z PSP
w Dêbnie, Julia Kuras z PSP w Dêbnie

II miejsce � Aneta Kural z PSP w Jastwi,
Julia Gadzia³a z PSP w Biadolinach Szla-
checkich

III miejsce � Micha³ Bogusz z PSP w Sufczy-
nie, Patrycja Smoleñ z PSP w Sufczynie

klasy IV �VI

I miejsce � Kinga Sacha z PSP w Dêbnie

II miejsce � Lidia Pa³ucka z PSP w Por¹bce
Uszewskiej, Katarzyna Chamowska z
O�rodka Wsparcia Dziennego w Pastwi

III miejsce � Kornelia Batko z PSP w Woli
Dêbiñskiej, Bart³omiej Pabian z PSP w Suf-
czynie
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Uroczysta akademia, jase³ka oraz �piewa-
nie kolêd z³o¿y³y siê na wspólne, �wi¹teczne
spotkanie nauczycieli, uczniów i rodziców Szko-
³y Podstawowej w Dêbnie.

Nie zabrakło też gości specjalnych, wśród
których znaleźli się Wójt Gminy Dębno Grze-
gorz Brach, sołtys Marian Migdał oraz Adam
Baczyński, przewodniczący Rady Rodziców.

Wizyty nikt nie żałował, bo atmosfe-
ra była prawdziwie świąteczną. Ucznio-

Wszystko zaczęło się od wzajemnych ży-
czeń i łamania się opłatkiem. Potem wszy-
scy zasiedli do stołu. Znalazło się na nim to,
co podczas wigilii być powinno. Marzena
Chmioła i Teresa Chalcarz zadbały o trady-
cyjne menu. Na stołach pojawił się zatem
barszcz z uszkami, kapusta z grzybami,
smażona ryba oraz kompot z suszonych
owoców. Do jedzenia nikogo dwa razy nie
namawiano. – Pyszne – podsumowywano
zgodnie.

(p)

Szósta klasa przyjê³a w tym roku na
siebie rolê gospodarza wspólnej wigilii
uczniów, nauczycieli i rodziców Szko³y
Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich.
Op³atkowe spotkanie szkolne to ju¿ tutaj
ma³a tradycja.

Przy wigilijnym stole uczniowie  i pedago-
dzy oraz rodzice spotykają się już od lat. Co
roku o wigilijną atmosferę dba inna klasa.
Tym razem obowiązek ten wzięła na siebie
klasa szósta i – sądząc z reakcji - chyba do-
brze się z niego wywiązała.

wie klasy IV-VI przygotowali specjalną
bożonarodzeniową akademię, a ucznio-
wie „zerówki” zaprezentowali jasełka.
Nie obyło się bez wspólnego śpiewania
kolęd i to przy niecodziennym akompa-
niamencie flecistów.

Kulminacyjnym momentem spotka-
nia było składanie życzeń i łamanie
się opłatkiem.

(g)

Niecodzienne spotkanie nauczycieli z uczniami

�WI¥TECZNIE W SZKOLE

Szósta klasa w roli gospodarza

ATMOSFERA WIGILII

Sporym zainteresowaniem cieszy się
świadczona przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębnie pomoc
w postaci węgla na opał. – To bardzo
wygodna i atrakcyjna forma wsparcia
dla potrzebujących. Wielu z nich
przedkłada ją nawet nad pieniądze –
mówi Lucyna Pachota, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy w Dębnie.

Przed końcem roku skorzystało z niej już
30-40 osób z całej gminy. Otrzymują od pół
tony nawet do dwóch ton w zależności od
zapotrzebowania. GOPS organizuje trans-
port i dowozi węgiel na miejsce.

W weryfikacji osób ubiegających się o po-
moc pomagają sołtysi. – Od nich napływają
informacje o tym gdzie należałoby przeka-
zać pomoc – dodaje Lucyna Pachota. Pra-
cownicy GOPS każdą z tych informacji jesz-
cze dodatkowo sprawdzają pod kątem speł-
niania kryteriów obowiązujących w pomocy
społecznej, z których najważniejsze to okre-
ślony ustawowo dochód na członka rodziny.

W tym roku z realizacją zamówień nie
powinno być problemów. Jak podkreśla kie-
rownik Pachota GOPS nie narzeka na brak
pieniędzy i jest w stanie przyjmować kolejne
wnioski.

(g)

Du¿o chêtnych na tê formê wsparcia

Wêgiel
z o�rodka

Przewodnicz¹cy
bez zmian

Stanisław Pierzga został wybra-
ny po raz kolejny na funkcję prze-
wodniczącego Rady Gminy Dębno.
Radni powierzyli mu tę funkcję
jednogłośnie.

Podczas inaugura-
cyjnej sesji nowej
Rady Gminy nie było
niespodzianek, bo i
trudno było się ich
spodziewać. Komitet
wyborczy popierający
zwycięzcę wyborów
Grzegorza Bracha do
15-osobowej rady
wprowadził 10 rad-
nych. Naturalnym
kandydatem na sze-
fa Rady był w tej sy-
tuacji Stanisław
Pierzga. Bez zmian
obyło się także w
przypadku funkcji

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
którą ponownie pełnić będzie Karol Piwo-
warski z tego samego komitetu.

(p)

Stanisław Pierzga
ponownie będzie
rządził radą
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Kibicom LZS Jastrz¹b £oniowa bêdzie
teraz ³atwiej dotrzeæ na mecz swojej dru-
¿yny. Do stadionu prowadzi teraz droga,
a przed obiektem jest niewielki parking.

O drogę zadbał już wcześniej samo-
rząd. Co prawda nie jest to nawierzch-
nia asfaltowa, ale zwykła droga grun-
towa, ale lepsze to niż koleiny, które po
opadach deszczu były niemal nieprze-
jezdne.

Kilkadziesiąt metrów do stadionu
można przejechać nawet po asfalcie. To
zasługa zawodników i działaczy klubu,
którzy sami zabrali się do roboty i ręcz-

LZS Jastrz¹b £oniowa

DOJAZD I PARKING

Nowy parking ułatwi życie kibicom.

nie wyłożyli asfaltem kawałek drogi do-
jazdowej i parking na kilka samochodów.
Z pomocą przyszedł też budżet gminy,
który wsparł inicjatywę finansowo.

Teren został najpierw wyrównany i
utwardzony, a następnie położono tam
asfaltową nawierzchnię. Działacze
liczą, że wykonana praca spowoduje
większe zainteresowanie meczami ze-
społu. Do tej pory kibice nie mieli łatwe-
go zadania, aby dotrzeć na stadion. Nie
dość, że jest sporo oddalony od centrum
wsi, to jeszcze prowadziła do niego fa-
talna droga.

(p)

siaj w Belgii albo w Anglii i nie wiadomo
czy i kiedy wrócą do kraju. Działacze w
tej sytuacji nie mieli wyjścia i musieli
wycofać zespół z rozgrywek.

Na dziś nie ma natomiast zagrożenia
dla drużyny seniorów i trampkarzy, ale
już przyszłość tych drużyn także jest nie-
jasna. Niektórzy seniorzy coraz poważ-
niej rozglądają się za pracą poza granica-
mi kraju i kłopotów wykluczyć nie moż-
na. Przykładowo na kilkumiesięczny wy-
jazd zdecydował się  Karol Wojtczak, je-
den z najlepszych zawodników klubu. Co
prawda nie jest przesądzone, że nie wró-
ci, ale taka groźba istnieje.

Skutki masowej emigracji m³odych odczu-
wa klub z £oniowej. Na poszukiwanie pracy
zagranic¹ zdecydowa³o siê na tyle liczne
grono zawodników, ¿e klub musia³ zrezy-
gnowaæ z prowadzenia dru¿yny juniorów.

- Nie mamy kim grać – mówił nam
Paweł Kraj, wiceprezes klubu. Dotych-
czas klub wystawiał w rozgrywkach trzy
drużyny: seniorów, juniorów i trampka-
rzy. Na emigrację zdecydowało się w
ostatnim czasie szczególnie dużo piłka-
rzy w wieku 18-19 lat i skutki tego są
takie, że nie ma możliwości wystawie-
nia drużyny. Większość z nich jest dzi-

Boisko z
o�wietleniem

Jeszcze w tym roku piłkarze z Po-
rąbki Uszewskiej będą mogli treno-
wać przy sztucznym oświetleniu. Po
obu stronach boiska ustawione zo-
staną po trzy lampy.

Pełniący obowiązki prezesa klubu Ry-
szard Wójtowicz zapewnia, że sprawa jest
przesądzona. – Mamy już słupy i lampy, a
zaprzyjaźniona firma obiecała, że weźmie
na siebie montaż – przekonuje. Dzięki
temu piłkarze będą mogli trenować także
wieczorem. Od kilku miesięcy do dyspo-
zycji mają już pełno wymiarowe boisko,
którego długość sięga prawie 100 metrów.

W planach na ten rok jest także wyko-
nanie elewacji budynku klubu. Działacze
chcą, żeby obiekt nabrał wreszcie este-
tycznego wyglądu, bo to wizytówka klu-
bu. Ryszard Wójtowicz szczegółów nie
chce zdradzać, ale wszystko wskazuje na
to, że pieniędzy na remont nie zabraknie.

(g)

Emigracja zawodników

Chodzi o wzglêdy bezpieczeñstwa

Drzewa
pod pi³ê

Dziesiątki drzew rosnących na pry-
watnych posesjach mieszkańców
Gminy Dębno przeznaczono pod...
piłę. Wycinkę zarządził... zakład ga-
zowniczy, bo drzewa zagrażają linii
przesyłowej gazu.

Problem dotyczy części działek w Łysej
Górze, Dołach i Porąbce Uszewskiej, przez
które przebiega gazociąg. Drzewa, które w
wielu wypadkach rosły w sposób niekontrolo-
wany (samosiejki) często znajdują się bezpo-
średnio nad gazociągiem. Utrudniają w ten
sposób dostęp do niego, a ponadto istnieje za-
grożenie uszkodzenia gazociągu, gdy korze-
nie będą wrastać głębiej w ziemię.

Zakład gazowniczy zwrócił się w tej sytu-
acji z prośbą o udostępnienie działek i zgodę
na wycinkę drzew stanowiących zagrożenie.
Pismo w tej sprawie dotarło także do władz
gminy, które zadeklarowały ewentualną po-
moc w kontaktach z mieszkańcami. – Na ra-
zie mediacja nie była potrzebna i mamy na-
dzieję, że tak pozostanie – mówił w grudniu
Grzegorz Brach, wójt Gminy Dębno.

W przypadku niektórych gospodarstw
trzeba będzie usunąć nawet kilkadziesiąt
drzew. Mimo to nie będzie to skomplikowa-
na operacja, ponieważ w większości są to
drzewa młode.

(g)
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to młodzi piłkarze, którzy grają u nas po
skończeniu wieku juniora. Czwarta liga jest
więc dla nich sporym wyzwaniem, któremu
nie zawsze są w stanie sprostać. Mimo ostat-
nich decyzji MZPN będzie nam więc bardzo
ciężko utrzymać się w lidze, jeśli nie wzmoc-
nimy defensywy i pomocy. Uwaga ta doty-
czy zwłaszcza obrony, ponieważ w pierw-
szej rundzie straciliśmy zdecydowanie za
dużo bramek – mówi trener Orła, Mariusz
Lasota. Przygotowania do rundy wiosen-
nej zespół rozpoczął w poniedziałek 8 stycz-
nia. Odbywać będą się one w obiektach po-
łożonych na terenie gminy (m.in. sale w Woli
Dębińskiej i Porąbce Uszewskiej), co zda-
niem trenera Lasoty powinno wystarczyć
do właściwego przygotowania się do sezo-
nu. Przed rozpoczęciem drugiej części se-
zonu, zespół z Dębna ma w planie rozegra-
nie ośmiu spotkań sparingowych. W pierw-
szym z nich Orzeł zmierzy się 3 lutego z
Bruk-Bet Nieciecza. Wcześniej, bo już w
niedzielę 28 stycznia, weźmie natomiast
udział w rozgrywanym w Ciężkowicach tur-
nieju halowym.

(T)

raczej jedynie o osłabieniach i to bardzo po-
ważnych. Na wiosnę w Orle nie zagra Paweł
Bernady, który wyjeżdża do pracy do Niemiec.
Zanosi się na to, że Dębno opuszczą również

dwaj czarnoskórzy gracze: Ali Ibrahim i Al-
bert Asseh. – Z doświadczonych graczy w ze-
spole pozostali praktycznie tylko Tomasz Pro-
kop i Robert Sakowicz. Pozostali zawodnicy

Jak zapewne doskonale orientuj¹ siê fut-
bolowi kibice, na pó³metku rozgrywek o mi-
strzostwo czwartej ligi, zespó³ Or³a Dêbno
plasuje siê w tabeli na 13 pozycji, maj¹c w
dorobku 21 zdobytych punktów.

Jeszcze kilka dni temu podopiecznych tre-
nera Lasoty od spadkowej lokaty dzielił je-
den zaledwie punkt. Pierwsze dni stycznia
przyniosły jednak pewną poprawę nastro-
jów w Dębnie. Prezydium Zarządu Małopol-
skiego Związku Piłki Nożnej zadecydowało
bowiem, że w przyszłym sezonie w czwartej
lidze nadal występować będzie 18 zespołów.
Oznacza to, że jeśli z trzeciej ligi nie spadnie
żadna z drużyn przynależnych do MZPN, to
z czwartej ligi zdegradowane zostaną tylko
trzy zespoły. To z kolei oznacza, że przed
inauguracją rozgrywek wiosennych, Orzeł
ma nie jeden, ale pięć punktów przewagi nad
ekipą zajmującą aktualnie miejsce spadko-
we. Absolutnie nie znaczy to jednak, że w
Dębnie mówić można o przesadnym opty-
miźmie. Aby zespół mógł myśleć o utrzyma-
niu się w lidze potrzebne są bowiem wzmoc-
nienia, zwłaszcza w linii obronnej i w pomo-
cy. Na chwilę obecną słyszy się natomiast

(odbywają się one dwa razy w tygodniu). W
zespole zanosi się na pewne zmiany perso-
nalne. Nic nie wskazuje co prawda na to,
aby z drużyny miał odejść któryś z zawodni-
ków grających na jesieni, ale jak twierdzi
prezes klubu, Wacław Batko czynione są
przymiarki do pewnych wzmocnień. Bardzo
prawdopodobne jest także, że z Kłosem de-
finitywnie pożegna się Mateusz Tyrkiel,
który w rundzie jesiennej na zasadzie wy-
pożyczenia występował w drużynie junio-
rów Okocimskiego Brzesko. Przed rozpo-
częciem rundy rewanżowej, zespół z Łysej
Góry planuje rozegranie kilku spotkań kon-
trolnych, przeciwnicy Kłosa nie są jeszcze
jednak znani.

Inaugurację przygotowań mają za sobą już
także piłkarze Sokoła Maszkienice, którzy
w niedzielę 7 stycznia rozegrali kontrolne
spotkanie we własnym gronie. W Maszkie-
nicach zrezygnowano z usług trenera An-
drzeja Hajnysza (jako powód wiceprezes So-
koła, Jan Kargul, podał zbyt słabe, jak na
potencjał zespołu, wyniki), którego na tre-
nerskiej ławce zastąpił Zbigniew Świderek.
Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu,
a odbywają się one zarówno w plenerze, jak i
w hali w Woli Dębińskiej. Na wiosnę drużyna
z Maszkienic zagra w zmienionym nieco skła-

Do rozpoczêcia rewan¿owej rundy rozgry-
wek o mistrzostwo drugiej grupy klasy �A�
pozosta³o wprawdzie do�æ du¿o czasu (termi-
narz nie zosta³ jeszcze ustalony, lecz spodzie-
waæ mo¿na siê, ¿e zainaugurowane one zo-
stan¹ w drugiej po³owie marca), warto jednak
ju¿ dzi� przyjrzeæ siê co s³ychaæ w zespo³ach z
terenu gminy, wystêpuj¹cych na tym szczeblu
rozgrywek.

Najwcześniej przygotowania do wiosen-
nych meczów rozpoczęli piłkarze Kłosa Łysa
Góra, którzy już 15 grudnia ubiegłego roku
wznowili treningi w hali miejscowej szkoły

dzie. Treningów nie wznowili bowiem Paweł
Hebda, Marcin Mietła i Jarosław Wasyłek;
dużo wskazuje natomiast na to, że po kilku-
miesięcznej przerwie kibice znów zobaczą na
boisku Jana Kargula. Możliwe jest także, że
do kadry zespołu dołączonych zostanie kilku
juniorów, Sokół zainteresowany jest również
pozyskaniem Jacka Łanochy z Jasienia Brze-
skiego. Sparingowe plany trenera Świderka
przewidują rozegranie 10 spotkań kontrol-
nych. Mają one przygotować zespół do walki
o miejsce w środku tabeli.

Najpóźniej, bo 15 stycznia rozpoczną tre-
ningi piłkarze Victorii Porąbka Uszewska.
W drużynie nie zanosi się raczej na większe
zmiany. Jak twierdzi skarbnik klubu, Bro-
nisław Kapusta jest wprawdzie kilku zawod-
ników, którzy chcieliby przejść do Victorii,
lecz klub prowadzi inną politykę personalną.
– Nie bardzo chcemy w zespole obcych. Wo-
limy nawet osiągać słabsze wyniki, ale grać
swoimi zawodnikami i wprowadzać do dru-
żyny juniorów – mówi Bronisław Kapusta.
Pierwsza faza przygotowań Victorii do run-
dy wiosennej odbywać będzie się w hali miej-
scowej Szkoły Podstawowej. Wszelkie usta-
lenia dotyczące meczów sparingowych za-
paść mają dopiero po wznowieniu treningów.

(T)

Z wizyt¹ u A-klasowców

Nowy trener w Maszkienicach

Kłos Łysa Góra przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczął najwcześniej.

W Orle Dêbno

TRUDNO O PRZESADNY OPTYMIZM

Trener
Lasota
poszukuje
przede
wszystkim
obrońców.
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Orze³ gromi
Rozpoczê³a siê kolejna, pi¹ta ju¿ edycja Sporto-

wej Ligi Gminy Dêbno �Z rekreacj¹ na ty�, w
której rywalizacja toczy siê tradycyjnie o Puchar
Wójta Gminy Dêbno � Grzegorza Bracha.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich edy-
cjach imprezy organizowanej przez Urząd
Gminy Dębno oraz uczestniczące w niej zakła-
dy pracy i stowarzyszenia, sportowe potyczki
rozpoczęły się od zmagań przedstawicieli naj-
bardziej chyba popularnej dyscypliny sportu,
czyli piłki nożnej (w wykonaniu halowym).
Rywalizacja ta potrwa wprawdzie aż do końca
lutego, lecz już dzisiaj bez większego ryzyka
popełnienia pomyłki wskazać można chyba
triumfatora. Trudno bowiem spodziewać się
innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwa ekipy
LKS Orzeł Dębno. Już pierwsza runda, w któ-
rej mecze rozgrywane były w sali Zespołu Szkół
w Porąbce Uszewskiej, w pełni potwierdziła te
przypuszczenia. Drużyna z Dębna oba swoje
spotkania wygrała w dwucyfrowych rozmia-
rach, zdobywając w nich łącznie 36 (!) bramek.
Nic więc dziwnego, że przy takiej skuteczno-
ści, aż pięciu zawodników Orła znajduje się w
czołówce klasyfikacji najlepszych strzelców.

Wyniki pierwszej rundy: Arak-Janina - LKS
i OSP Maszkienice 9-2, Arak-Janina - Elwert
14-6, Elwert - LKS i OSP Maszkienice 9-11,
OSP Jastew - LKS Start-77 Biadoliny Szla-
checkie 11-4, OSP Jastew – LKS Orzeł Dębno
3-12, LKS Orzeł Dębno - LKS Start-77 Biado-
liny Szlacheckie 24-2.

(T)
Tabela po pierwszej rundzie:
1. LKS Orzeł Dębno 2 6 36-5
2. Arak-Janina 2 6 23-8
3. LKS i OSP Maszkienice 2 3 13-18
4. OSP Jastew 2 3 14-16
5. Elwert 2 0 15-25
6. LKS Start-77 2 0 6-35
7. OSP Porąbka Uszewska 0 0 0-0
OSP Wola Dębińska 0 0 0-0
Księża 0 0 0-0
Urząd Gminy-Nauczyciele 0 0 0-0
Restauracja „Pod Jesionami” 0 0 0-0
Zajazd „Porąbka” 0 0 0-0
Maxpol 0 0 0-0
Zakład Ogrodniczy „Rudek” 0 0 0-0

Skład pierwszego lidera, ekipy LKS
Orzeł Dębno: Jarosław Palej, Marcin Pałka,
Krzysztof Pałka, Arkadiusz Gurgul, Amade-
usz Gurgul, Paweł Bernady, Przemysław
Łazarz.

Najlepsi strzelcy: 10 - Przemysław
Łazarz (LKS Orzeł Dębno), 9 - Jakub Wol-
nik ( Arak-Janina), 7 - Paweł Bernady (LKS
Orzeł Dębno), 6 - Marcin Pałka (LKS Orzeł
Dębno), Jakub Ogar (OSP Jastew), Marek
Węgrzyn (LKS i OSP Maszkienice), 5 - Da-
mian Czosnek (LKS i OSP Maszkienice),
Krzysztof Pałka (LKS Orzeł Dębno), Mi-
chał Pabian (Elwert), 4 - Mateusz Gurgul
(Arak-Janina), Andrzej Zydroń (Arak-Jani-
na), Amadeusz Gurgul (LKS Orzeł Dębno),
Arkadiusz Okaz (OSP Jastew), Paweł Ciu-
ruś (Arak-Janina).

ostatnim miejscu (drugie miejsce zajęła SP nr
15 Tarnów, trzecie SP nr 5 Bochnia). Zwycięska
drużyna SP Porąbka Uszewska I występowała
w składzie: Jarosław Krośniak, Dominik Kraj,
Mateusz Pabian, Patryk Kluska, Rafał Kluska,
Krystian Gurgul i Bartosz Niemiec. Najskutecz-
niejszym zawodnikiem okazał się reprezentant
gospodarzy, Rafał Kluska.

W zmaganiach klas piątych, gospodarze prze-
grali wszystkie trzy mecze (6-9 z MOSiR Boch-
nia, 2-7 z SP nr 15 Tarnów, 8-11 z SP Tuchów)
i musieli pogodzić się z ostatnią, czwartą po-
zycją. Zawody zakończyły się sukcesem chłop-
ców z Tuchowa, a kolejne miejsca zajęły ekipy z
Bochni i Tarnowa.

W turnieju gimnazjalistów bezkonkurencyj-
na okazała się drużyna z Radgoszczy, a drugie
miejsce przypadło w udziale piłkarzom ręcznym
z Radomyśla Wielkiego. Tuż za nimi uplasował
się pierwszy zespół Gimnazjum w Porąbce
Uszewskiej, który wygrał 5-4 z Ciężkowicami,
15-10 z Tuchowem i 11-7 z kolegami z drugiej
drużyny oraz przegrał 6-12 z Radomyślem Wiel-
kim i 7-14 z Radgoszczą. Czwartą pozycję zajęli
chłopcy z Tuchowa, piątą lokatę wywalczyli re-
prezentanci Gimnazjum Ciężkowice, natomiast
ostatnie miejsce przypadło w udziale drugiej
„siódemce” gospodarzy. Zespół ten oprócz po-
rażki z pierwszą drużyną Porąbki Uszewskiej
przegrał 2-20 z Radomyślem Wielkim, 1-16 z
Radgoszczą, 7-13 z Tuchowem i 7-11 z Ciężko-
wicami.       (T)

W pierwszych dniach grudnia, hala Zespo³u Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej go�ci³a uczestników Miko-
³ajkowych Turniejów Pi³ki Rêcznej. Uczestnicz¹ce
w nich dru¿yny rywalizowa³y o puchary Dyrekto-
ra Zespo³u Szkó³, Miros³awa Ryby.

Oprócz Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej,
organizatorem zawodów był Uczniowski Klub
Sportowy Arabeska. Patronat nad turniejami
objęło natomiast Starostwo Powiatowe w Brze-
sku. Pisząc o tych zawodach nie można także
nie wspomnieć o firmach: Arak-Janina z Woli
Dębińskiej, Paleta z Porąbki Uszewskiej, Ma-
xpol z Sufczyna, GS Dębno, Zakładzie przetwór-
stwa mięsnego Krzysztofa Sowy oraz sklepie
spożywczym p. Brachucy z Porąbki Uszewskiej,
bez których organizacja mikołajkowych turnie-
jów nie byłaby możliwa oraz o występującym w
przerwach między meczami, prowadzonym
przez Agnieszkę Radzikowską, zespole cheer-
leaderek z Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej.

Przechodząc natomiast do spraw czysto spor-
towych, gospodarzom (trenerem drużyn we
wszystkich kategoriach wiekowych był Sławo-
mir Szymański) najlepiej powiodło się w turnie-
ju klas czwartych. Pierwsza drużyna SP w Po-
rąbce Uszewskiej pokonała w nim 15-3 SP nr 5
Bochnia i 14-5 SP nr 15 Tarnów oraz zwycięży-
ła 14-1 swoich kolegów z drugiego zespołu, co
dało jej oczywiście pierwsze miejsce w turnieju.
Gorzej powiodło się chłopcom z drugiego zespo-
łu. Przegrali oni zarówno z zespołami z Tarno-
wa (2-5), jak i z Bochni (2-6), kończąc zawody na

Dobrze znana z wystêpów w innych turniejach
szachowych, rodzina Gomularzy - a za jej po�red-
nictwem uczniowie Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
� zdominowa³a rozgrywki gminnej Gimnazjady w
szachach szybkich.

Turniej rozgrywany w sali Zespołu Szkół
w Woli Dębińskiej, oprócz gospodarzy zgro-
madził na starcie młodych szachistów z Łysej
Góry oraz Porąbki Uszewskiej (zabrakło nie-
stety przedstawicieli Gimnazjum w Sufczy-
nie). Reprezentanci Woli Dębińskiej triumfo-
wali indywidualnie zarówno w zmaganiach
dziewcząt (Sylwia Gomularz), jak i chłopców
(Dawid Gomularz). Ponieważ zaś wywalczyli
łącznie aż pięć z sześciu „medalowych” pozy-
cji, nic więc dziwnego, że w obu przypadkach
bezsprzecznie zwyciężyli również w klasyfi-
kacji zespołowej.

Zwyciêstwo Por¹bki

Gomularze poza konkurencj¹

DZIEWCZÊTA � indywidualnie: 1. Sylwia Gomularz (Gimnazjum Wola Dêbiñska) - 6 pkt., 2.
Anna  Sacha (Gimnazjum £ysa Góra) � 5 pkt., 3. Marta Mendel (Gimnazjum Wola Dêbiñ-
ska) - 4 pkt., 4. Anna Powro�nik -3 pkt., 5. Klaudia Lis (obie Gimnazjum £ysa Góra), 6.
Natalia Pabian (Gimnazjum Por¹bka Uszewska) � po 2 pkt.,
DZIEWCZÊTA � dru¿ynowo:1. Gimnazjum Wola Dêbiñska - 15 pkt., 2. Gimnazjum £ysa
Góra - 14 pkt., 3. Gimnazjum Por¹bka Uszewska - 3 pkt.
CH£OPCY � indywidualnie: 1. Dawid Gomularz - 6 pkt., 2. Grzegorz Gomularz - 5 pkt., 3.
Sebastian Szlichta (wszyscy Gimnazjum Wola Dêbiñska) - 4 pkt., 4. Waldemar Gawe³ (Gim-
nazjum £ysa Góra), 5. Pawe³ Mikosz (Gimnazjum Por¹bka Uszewska), 6.Emil Dru¿kowski
(Gimnazjum £ysa Góra) � po 3 pkt.
CH£OPCY - dru¿ynowo: 1. Gimnazjum Wola Dêbiñska - 31 pkt., 2. Gimnazjum £ysa Góra -
15 pkt., 3. Gimnazjum Por¹bka Uszewska - 7 pkt.
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Sylwia Gomularz - z lewej
Najlepsi uczestnicy turnieju uhonorowani

zostali pucharami, medalami i pamiątkowymi
dyplomami. Ich fundatorem był Wójt Gminy
Dębno, Grzegorz Brach, a w jego imieniu na-
grody wręczali: wicedyrektor Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej, Lucyna Migdał oraz doradca
metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji
w Tarnowie, Tomasz Gurgul.                        (T)
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Rolnicy odzyskali pieni¹dze

Zwrócony
podatek

Warto by³o skorzystaæ ze zwrotu podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pêdowego. Rolnicy z Gminy Dêbno, którzy
skorzystali z tej mo¿liwo�ci, odzyskali w su-
mie ponad 15 tysiêcy z³otych.

Możliwość starania się o zwrot pienię-
dzy wynikała z rozporządzenia ministe-
rialnego. Na jego podstawie rolnicy mogli
odzyskać część pieniędzy wydanych na
paliwo, o ile posiadali faktury potwierdza-
jące wydatki. We wrześniu, kiedy to wy-
znaczono termin składania wniosków, o
zwrot wystąpiło 139 rolników. Łącznie
wypłacono im 15 240 zł. Obowiązujące
przepisy określały maksymalną stawkę
zwrotu na 38,70 zł na jeden hektar.

W przyszłym roku rolnicy będą mogli
składać wnioski dwukrotnie. W marcu
przyjmowane będą wnioski za okres od 1
września 2006 do końca lutego 2007, a we
wrześniu za okres od 1 marca do 31 sierp-
nia. Urzędnicy spodziewają się, że zainte-
resowanie będzie tym razem większe.

(g)

Fundamenty na dobry pocz¹tek

Sala za
dwa lata

Budowa sali gimnastycznej  przy szkole
w Maszkienicach wydaje siê przes¹dzo-
na. Fundamenty pod ten d³ugo oczekiwa-
ny obiekt s¹ ju¿ gotowe.

Mimo że to dopiero początkowa faza
budowy, to koszty nie są małe. Wydatki
wyniosły już 50 tys. zł. W niedalekiej
przyszłości trzeba będzie wysupłać
znacznie więcej grosza. Na fundamen-
tach stanie sala o wymiarach 12 na 24
m wraz z zapleczem wyposażonym w
magazynki, szatnie i łazienki.

Zakłada się, że w przyszłym roku
obiekt będzie gotowy w stanie surowym,
a za dwa lata sala będzie do dyspozycji
uczniów. Jak na razie korzystają oni z
prowizorycznej salki urządzonej w jed-
nej z sal lekcyjnych.

Budowa sal gimnastycznych to jeden
z punktów szerszego programu inwe-
stycyjnego w Gminie Dębno. Jego efek-
tem są już obiekty w Biadolinach Szla-
checkich, Łoniowej oraz Sufczynie.

(p)

TENIS PRZY
KOMINKU

Stosunkowo niewielka inwestycja po-
zwoli wykorzystaæ znajduj¹ce siê na piê-
trze pomieszczenie klubu  z Por¹bki
Uszewskiej tak¿e zim¹. Brak instalacji
centralnego ogrzewania zast¹piono mon-
ta¿em kominka, który z powodzeniem
ogrzewa ca³¹ salê.

Dzięki temu zimą, a zwłaszcza w cza-
sie ferii z obiektu będą mogły korzystać
dzieci. W środku ustawiono już stoły
ping-pongowe, a w dalszych planach jest
urządzenie tam niewielkiej siłowni.

Na stoły ping-pongowe zdecydowano
się nie przez przypadek. Tenis stołowy
był w Porąbce bardzo popularny przed
laty. Ostatnio brak możliwości uprawia-
nia tej dyscypliny dał się miejscowym naj-
wyraźniej mocno we znaki. – Coraz czę-
ściej przychodzili i pytali, czy nie dałoby
się coś z tym zrobić – potwierdza Ryszard
Wójtowicz, wiceprezes klubu. Z pomocą
samorządu, który wyłożył na ten cel 7
tys. zł, dało się i sala jest już wykorzy-
stywana w godzinach popołudniowych.

(p)

W kominku wystarczy napalić godzinę wcześniej i w sali jest już wystarczają-
co ciepło.
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Przed laty, jeszcze w głębokim
PRL-u, pracowała w Brzesku w Po-
wiatowej Radzie Narodowej, potem
trafiła do Łysej Góry, do Gromadz-
kiej Rady, ale ani tu ani tam nie za-
bawiła długo. Ze względu na uciąż-
liwe dojazdy zrezygnowała. Na
szczęście dla kilku pokoleń dzieci z
Woli Dębińskiej, które niedługo po-
tem trafiły pod jej skrzydła.

Przez długie lata uczyła je reli-
gii. W okolicy księży było znacz-
nie mniej niż dzisiaj i świeccy w
roli katechetów mile byli widzia-
ni. Pani Helena tej roli podjęła się
niejako naturalnie. Przez lata w
jej rodzinnym domu odbywały się
lekcje religii. – Tu przychodzili
uczniowie i ksiądz, bo o miejsce
do nauki było trudno – wspomina.
Przez 12 lat napatrzyła się wtedy
i nasłuchała jak to wszystko wy-
gląda i gdy tylko nadarzyła się
sposobność, zapisała się na kurs
dla katechetów. Do kurii diece-
zjalnej w Tarnowie jeździła po
naukę przez rok, by na koniec
otrzymać oficjalne zezwolenie i
dokument potwierdzający kwali-
fikacje.
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Musiały być naprawdę wysokie,
bo lekcje religii prowadziła w su-
mie 17 lat. Przez większość tego
okresu była to praca za darmo, ale
nie skarżyła się na to ani wtedy ani
teraz. – Ja bardzo kochałam dzieci.
Dla mnie nie było dzieci niegrzecz-
nych – zapewnia. Zawsze potrafiła
jakoś do nich trafić. Efekt był taki,
że uczyły się chętnie. Do pracy do-
pingowała je ocenami, a za pilną
naukę były nawet nagrody ot, choć-
by w formie obrazków.

Do dzieci ciągnęło ją zawsze. W
przedszkolu w Woli Dębińskiej,
gdzie była intendentką, też nie po-
trafiła się ograniczyć tylko do swo-
ich obowiązków. Gdy trzeba było
pomóc dzieciakom, zastąpić kogoś
w opiece nad nimi, podać jedzenie z
kuchni zawsze była do dyspozycji.
A gdy długo oczekiwana budowa
sanitariatów dla przedszkola
wreszcie ruszyła, ręce urabiała so-
bie po łokcie. Pustaki woziło się
prawie spod Maszkienic, a główne
prace odbywały się w wakacje. Oso-
biście wraz z mężem ładowali je na
samochód, a potem znosili na budo-
wę. Mimo zmęczenia sprawiało im

to radość, bo to przecież dla... dzieci.
Gdy przyszło się z nimi rozstać, było naprawdę smut-

no. Wraz z pojawieniem się katechetek po studiach
poszła do księdza Majki i powiedziała, że czas ustąpić
im miejsca. – Ja tak pracy nie potrzebuję jak one –
tłumaczyła. Później już tylko przez okno swojego
domu obserwowała maluchy maszerujące do przed-
szkola. W oku niejedna łezka się wtedy zakręciła...

Z natury jestem...

...dok³adny, wytrwa³y w dzia³aniu oraz pow�ci¹gliwy

Mam s³abo�æ...

...do sernika i innych wypieków te�ciowej

Moja pasja...

...to muzyka

Moja pierwsza mi³o�æ...

...Ella Fitzgerald. Potem by³a jeszcze Mahalia Jackson, Aretha Franklin

i wiele innych.

Mój pierwszy cenny przedmiot...

... pierwszy w pe³ni profesjonalny instrument muzyczny zakupiony jesz-

cze w czasach studenckich

Moje osi¹gniêcie ¿yciowe...

...wa¿nym osi¹gniêciem jest dla mnie mo¿liwo�æ wykonywania zawodu

zgodnie z zainteresowaniami. Sukces ¿yciowy jeszcze przede mn¹.

Moja ¿yciowa pora¿ka...

...pewnego razu zmuszony by³em zagraæ piosenkê disco polo

Moje najwiêksze marzenie...

...spêdziæ egzotyczne wczasy � Tajlandia, Sri Lanka a mo¿e Malediwy

Moja ulubiona lektura...

...kiedy� by³a to fantastyka dzisiaj z trudem wystarcza czasu na fa-

chow¹ literaturê.

Moja praca...

...z uwagi na pe³nion¹ funkcjê zajmuje sporo czasu. Jednak anga¿uj¹c

siê w pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ przynosi wiele zadowolenia i

pozwala czuæ siê osob¹ potrzebn¹.Pozdrowienia dla wychowanków z

klasy V.

Imiê i nazwisko: Artur Potêpa

Wykszta³cenie: Wy¿sze

Zawód: Nauczyciel

Miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Publiczna Szko³a Podstawowa w £ysej Gó-

rze, dyrektor szko³y

Sytuacja rodzinna: ̄ onaty, dwoje dzieci: syn

9 lat, córka 3 lata

Samochód: Citroen Xara
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Ponad 30 grup tanecznych 

wziê³o udzia³ w Mistrzostwach 

Ma³opolski szkolnych zespo³ów 

tanecznych „Cheerleaders”, 

które odby³y siê w Sufczynie. 

Sêdziom zaprezentowa³o siê 

mniej wiêcej pó³ tysi¹ca 

tancerek, wœród których 

zupe³nie nieŸle wypad³y 

reprezentantki szkó³ z gminy 

Dêbno.

O palmê pierwszeñstwa 

ubiega³y siê zespo³y z ca³ej 

Ma³opolski. Do Sufczyna 

przyjecha³y m.in. grupy z 

Oœwiêcimia, Libi¹¿a, Limanowej, 

Myœlenic i Krakowa. 

Rywalizowano w kategorii 

szkó³ podstawowych oraz w 

kategorii gimnazjów, a poziom 

prezentacji oceniono jako bardzo 

wysoki.

Wœród m³odszych tancerek 

najwiêksze uznanie sêdziów 

zyska³y „Kropki” z PSP nr 9 w 

Olkuszu. Reprezentantki Gminy 

Dêbno - zespo³y ze szko³y w 

Dêbnie, Woli Dêbiñskiej i £ysej 

Górze - zajê³y odpowiednio: 

pi¹te, ósme i dziewi¹te miejsce. 

Wœród gimnazjalistek najlepsze 

by³y „Figi Szczygi” z PG nr 25 

w Krakowie, a cheerleaderki z 

Gminy Dêbno zajê³y siódme 

(„Iskra”z Woli Dêbiñskiej), 

dziesi¹te („Impuls” z £ysej Góry 

i czternaste miejsce („Dancing 

Stars”).
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