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DRUGA STRONA ¯YCIA

Rozmowa _____________________________________ Ksi¹dz Marian Majka

Artystyczna prezentacja gminy

Niebanalna
promocja
Ekskluzywne wydawnictwo „Zabytki Gminy Dębno” już niebawem
będzie w dyspozycji samorządu. Publikacja autorstwa Andrzeja B. Krupińskiego to dobry przykład porządnego materiału promocyjnego.
Wydawnictwo składa się dwóch części:
z akwarel oraz towarzyszącego im opisowi zawierającemu interesujące informacje także o charakterze historycznym.
Andrzej B. Krupiński przygotował łącznie
31 akwarel, na których przedstawił zabytki Gminy Dębno. Obok prezentowanego na kilku rysunkach Zamku w Dębnie będącego wizytówką gminy są także
kościoły (np. w Dębnie, Porąbce Uszewskiej, Łysej Górze, Maszkienicach), przydrożne figury (m.in. św. Jana Nepomucena i św. Floriana), chałupy będące przykładem dawnej architektury, dwory, cmentarze i kaplice grobowe. Uwagę autora
zwróciła nawet stajnia, zagroda, a także
motywy krajobrazowe.
Każdy z prezentowanych rysunków został szczegółowo opisany. Poznajemy nie
tylko miejsce położenia prezentowanego
obiektu, ale także jego historię. Autor podaje czytelnikowi także informacje dotyczące historii poszczególnych miejscowości znajdujących się na terenie gminy.
Oryginalne akwarele do rąk odbiorców
trafią w postaci wydrukowanych ilustracji. Aby zachować charakter akwareli w
druku wykorzystano papier czerpany o
odpowiedniej gramaturze tak, by zainteresowani mogli oprawić wybrane rysunki do ekspozycji np. na ścianie.
Wszystkie rysunki mieszczą się w specjalnej teczce, w której jest miejsce także na broszurę ze wspomnianymi opisami towarzyszącą akwarelom.
Łączny nakład publikacji to 500 egzemplarzy. Trafi ona jako prezent m.in.
do gości samorządu, którzy odwiedzać
będą gminę.
(g)
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- Pierwszy krok na drodze do renowacji koœcio³a ju¿ postawiono…
- Mamy dokumentacjê okreœlaj¹c¹ zakres koniecznych prac oraz pozwolenia na budowê ze starostwa.
Jeœli mielibyœmy pieni¹dze, to prace moglibyœmy rozpocz¹æ natychmiast.
- Ale na to trzeba mieæ pieni¹dze i to niema³e.
- Szacunkowy kosztorys opiewa na kwotê blisko 550
tysi¹com z³otych. Trzeba za to wykonaæ miêdzy innymi renowacjê elewacji, roboty izolacyjne, pokrycie
dachu, instalacjê odgromow¹…
- To konieczne?
- Bezwzglêdnie. Chodzi o to, by koœció³ móg³ dalej
funkcjonowaæ. Trzeba ratowaæ tak¹ pere³kê architektoniczn¹, jaka ona jest.

Hojni
parafianie
- Odnowienie œwi¹tyni to oddanie turystom kolejnej atrakcji.
- Na pewno tak, ale w pierwszym rzêdzie chodzi o
znaczenie religijne. Trzeba zadbaæ o to, by koœció³
pe³ni³ swoj¹ pierwotn¹ funkcjê.
- Bez pieniêdzy siê nie obêdzie. Sk¹d je wzi¹æ?
- Spróbujemy siêgn¹æ po pieni¹dze unijne. Dotychczas wykonane prace dokumentacyjne w³aœnie temu
by³y podporz¹dkowane. Dziœ wiemy w sposób precyzyjny, co trzeba zrobiæ i ile to kosztuje.
- Nie chcê byæ pesymist¹, ale co w sytuacji, gdy
wniosek nie znajdzie uznania?
- Trzeba bêdzie szukaæ innego rozwi¹zania. W grê
wchodzi nie tylko Urz¹d Marsza³kowski, ale tak¿e
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A

jeœli i tu by siê nie uda³o, to trzeba siê bêdzie zwróciæ
do sponsorów i parafian.
-Dla parafian nie by³by to zbyt wielki wysi³ek?
- Parafianie s¹ bardzo hojni. Najlepszym dowodem
jest plebania. Z regu³y na budowê plebani daje siê
niechêtnie, a tutaj ludzie bardzo mocno siê w to zaanga¿owali. Byli bardzo ofiarni…Niektórzy wsparli prace
bardzo wysokimi sumami siêgaj¹cymi 20-30 tysiêcy
z³otych. W sumie na inwestycje przekazali jakieœ 70
tysiêcy z³otych. Tak sobie myœlê, ¿e skoro do tego
byli zdolni, to do renowacji koœcio³a tym bardziej.

Sukces

PODWÓJNE TRZECIE MIEJSCE
Dwa trzecie miejsca w ogólnopolskim konkursie „Odnajdźmy Prymasa Tysiąclecia w labiryncie współczesności” to dorobek reprezentantów
Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej. Doceniono prace uczennic klasy VI: Katarzyny Karaś i Kornelii Batko.
Pierwsza z nich na tak wysokie miejsce
zapracowała własnym wierszem o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Druga została uhonorowana za przewodnik turystyczny „Wędrówki śladami Prymasa Tysiąclecia”. Obie
laureatki poza dyplomami otrzymały także
nagrody, które ufundował Białołęcki Ośrodek Kultury. Poza własną satysfakcją reprezentantki szkoły w Woli Dębińskiej sprawiły radość także swoim opiekunom: Zuzannie Jarek i Dorocie Batko.
(w)
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Ks. Marian Majka jest proboszczem
parafii pw. Œw. Ma³gorzaty w Dêbnie
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(p)

RAPORT

Ile i na co wydano w ubieg³ym roku

DU¯E WYDATKI, DU¯E EFEKTY
Pod wzglêdem inwestycyjnego zaanga¿owania miniony
rok by³ dla Gminy Dêbno
najlepszy od lat. Na budowê
kanalizacji, nowych dróg oraz
remonty nawierzchni, a tak¿e
na inwestycje oœwiatowe
wydano w sumie ponad 7,3
mln z³.
Sztandarowa inwestycją była kanalizacja Dębna i Porąbki Uszewskiej. Pod
względem kosztów, które przekroczyły 5,5 mln zł, nigdy dotąd nie prowadzono tu przedsięwzięcia na taką skalę. – To największa inwestycja w historii gminy – cieszyli się samorządowcy,
gdy prace ruszyły na dobre. Ale nie tyl-

DROGI GMINNE
I. Œrodki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz z Biura ds.
Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych:
1.Sufczyn Na Granice II w Sufczynie – 200
mb, wartoœæ: 25 132 z³
2. Jaworsko £azy w Jaworsku – 1190 mb,
wartoœæ: 177 671 z³
3. Do³y Na Gajdów – 270 mb, wartoœæ: 72
614 z³,
4. Na Jakubasa w Dêbnie – 500 mb,
wartoœæ: 70 455 z³
5. Rogal – Zajastwia – Jastew w Por¹bce
Uszewskiej – 1020 mb, wartoœæ:147 206 z³
6. Nowa Wieœ Z³ocka w NiedŸwiedzy –
350 mb, wartoœæ: 54 036,24 z³
7. Dêbno – Granice – 210 mb, wartoœæ: 33
989,20 z³
8. Wola Dêbiñska Ko³o Janiny – 400 mb,
wartoœæ: 68 018,40 z³
9. Sufczyn Do £oponia – 220 mb, wartoœæ:
54 036,24 z³
10. Odbudowa przepustu okularowego w
Jastwi – wartoœæ 11 935 z³.
11.Odbudowa przepustu w Jastwi – wartoœæ
2 377 z³
12.Odbudowa przepustu w Sufczynie –
wartoœæ 25 548 z³
Ogólna wartoœæ inwestycji z tzw. powodziówki wynios³a : 743 020,56 z³., w tym dotacja
wynios³a 550 000 z³.
II. Œrodki z Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”
Szlak pieszo – jezdny: £ysa Góra, £oniowa,
NiedŸwiedza: 4500 mb, wartoœæ: 293
972,94 z³, dotacja - 232 000 z³.

ko z tego mieli prawo być zadowoleni.
Z efektów inwestycji cieszyć mogli się
mieszkańcy 510 gospodarstw, które
zostały przyłączone do sieci kanalizacyjnej. W ciągu półtora roku wybudowano 52 kilometry sieci, postawiono 20
pompowni i – co najważniejsze – inwestycję udało się przeprowadzić bez
większych problemów. – Duże podziękowania dla mieszkańców, bo wykazali
się naprawdę odpowiedzialną postawą,
dzięki czemu inwestycja mogła być realizowana sprawnie bez zbędnej zwłoki – chwalił Grzegorz Brach, Wójt gminy Dębno. W sumie sieć kanalizacyjna
w całej gminie ma teraz ponad 100 kilometrów sieci, są tu trzy oczyszczalnie i 70 pompowni.
Nie mniej okazale prezentują się także osiągnięcia dotyczące budowy i modernizacji dróg. Na ten cel samorząd
wydał ponad 1,3 mln zł czyli najwięcej

od wielu lat. Wybudowano za to w sumie ponad 9 km dróg asfaltowych i 5,5
km dróg żwirowych. Samorząd skorzystał przy tym z pieniędzy spoza budżetu np. z funduszy unijnych, Biura ds.
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
czy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W każdym z tych przypadków
fundusze zewnętrzne pokrywały od 50
do 80 procent całkowitych kosztów inwestycji.
Na tym wydatki się nie skończyły.
Mieszkańcy mają dziś do dyspozycji 1
600 mb sieci wodociągowej, w Maszkienicach zakończono pierwszy etap
budowy sali gimnastycznej, ruszyła
rozbudowa bazy dla Zakładu Usług
Komunalnych, który powiększył swój
stan posiadania o dwa samochody. W
sumie budżet wyłożył na to blisko 500
tys. zł.

III. Œrodki ze Zintegrowanego Programu £agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa,
Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej
na terenie Województwa Ma³opolskiego
Sufczyn – Rajsko: wartoœæ ogólna: 302 075,11
z³., dotacja 186 195,71 z³

13. Maszkienice (do oczyszczalni) – 500 mb,
wartoœæ 70 000 z³.
14. Maszkienice (przebudowa parkingu)–
376 m2, wartoœæ: 18 245 z³.

IV. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Sufczyn Rajsko – Sufczyn Zagórze – 1000
mb, wartoœæ ogó³em: 80 019,69 z³., FOGR
– 40 000 z³.
Ogó³em w 2007 r. wykonano 3 kilometry ¿wirowych dróg.
V. Inne inwestycje drogowe :
1. £oniowa ko³o Remizy OSP – 3 930 z³.
2. Wola Dêbiñska za przystankiem PKS „Hebdówka” – 400 mb, wartoœæ: 27 450 z³.
3.£oniowa – 150 mb, ¿wirowa, 1 700 z³.
4. £oniowa – 385 mb, wartoœæ : 33 818,40 z³.
5. £oniowa Stara Droga oraz parking obok
stadionu LKS w £oniowej – 200 mb, wartoœæ :16 320 z³.
6. £ysa Góra – Zamieœcie, £ysa Góra – Œrednie Pola, £ysa Góra Siciny – wartoœæ ogó³em – 9 814,90 z³.
7. Maszkienice od koœcio³a do rowu – ok.
300 mb, wartoœæ 28 300 z³.
8. Por¹bka Uszewska– dojazd do PSP w Por¹bce Uszewskiej – 100 mb, wartoœæ: 7
900 z³.
9. Dêbno Krzemionki – ok. 300 mb, wartoœæ:
54 000 z³.
10. Per³a Ko³o Szko³y – 70 mb, wartoœæ: 6
500 z³.
11. Dojazd do PSP w Dêbnie oraz uzupe³nienie ubytków na parkingu w Dêbnie 100 mb, wartoœæ ogó³em: 12 000 z³.
12. Per³a Kustrówka w Biadolinach
Szlacheckich – 385 mb, wartoœæ : 33
818,40 z³.

(p)

KANALIZACJA
1. Dêbno i Por¹bka Uszewska - 54 kilometry sieci kanalizacyjnej, 520 przy³¹czonych budynków, wartoœæ zadania : 5 761 508,50 z³.
2. Wola Debiñska – rozbudowa sieci, wartoœæ: 40 000 z³.
3. Wola Dêbiñska i Maszkienice – modernizacja oczyszczalnii rozbudowa sieci, wartoœæ : 193 419 z³.

INNE
Zakres: 1 600 mb sieci wodoci¹gowej w ca³ej gminie, wartoœæ:121 tysiêcy z³otych.
Maszkienice: budowa stanu surowego zaplecza wraz z przewi¹zk¹ sali gimnastycznej, wartoœæ:195 236,10 z³.
Wola Dêbiñska: rozbudowa budynku komunalnego LKS „Orze³”, wartoœæ: 78 000 z³.
Wola Dêbiska: budowa bazy Zak³adu Us³ug
Komunalnych, wartoœæ: oko³o 126 825 z³.
Zakup dla ZUK dwóch samochodów – wartoœæ 60 000 z³.
Chodniki o ³¹cznej d³ugoœci 300 mb przy
drogach powiatowych, wartoœæ: 250 000
z³ (wspólnie z powiatem)
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ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Gminnego Konkursu Pastora³ek i Kolêd Bo¿onarodzeniowych mog¹ byæ soliœci i duety wokalne z przedszkoli, klas ”0”, szkó³ podstawowych i
gimnazjów.
2. Uczestnicy konkursu zostaj¹ wy³onieni w eliminacjach
szkolnych.
3. Ka¿dy wykonawca przygotowuje jeden utwór.
4. Czas trwania kolêdy lub pastora³ki nie powinien przekraczaæ 3 minut.
5. Repertuar mog¹ stanowiæ kolêdy, pastora³ki i pieœni
œwieckie zwi¹zane tematycznie z Bo¿ym Narodzeniem.
6. Dopuszczalne s¹ wykonania:
* a capella (bez podk³adu muzycznego)
* z podk³adem muzycznym (pó³playback) na kasecie
magnetofonowej, p³ycie CD lub mini-discu). W przypadku kaset magnetofonowych prosimy zadbaæ o
dobr¹ jakoœæ nagrania
* z towarzyszeniem instrumentu
7. Soliœcie lub duetowi mog¹ towarzyszyæ co najwy¿ej
dwa instrumenty muzyczne.
8. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.

Zaciêta rywalizacja na dobrym poziomie

KOLÊDOWY KONKURS

W dniu konkursu w Szkole Podstawowej
w Łysej Górze od emocji aż gęsto. Mamy dbają
zwłaszcza o wizerunek. Przed wejściem na
scenę nie obędzie się bez poprawienia fryzury, ułożenia kostiumu. Na koniec jeszcze
mobilizujący uścisk i… słuchamy.
Tak jak w poprzednich latach poziom wokalny rośnie wraz z wiekiem. Maluchy nie
przywiązują z reguły specjalnej wagi do czystości śpiewu, czasem wkradnie się gdzieś
fałszywa nuta, ale i tak wszyscy je kochają,
bo są rozkoszne i szczere. Gdy do tego dochodzi jeszcze naprawdę ładny śpiew i ambicja, to sukces jest murowany. Alicja Rega wie
to najlepiej. Z gorączką wyśpiewała pierwsze
miejsce wśród najmłodszych.
Starsi z matczynej opieki korzystają już
nie tak chętnie. Nadstawiają za to ucha na
wskazówki opiekunów. „W przerwie weź oddech, szeroko otwieraj usta i trzymaj rytm”
– można było usłyszeć przed sceną, a potem
też było co oglądać i to nie tylko na scenie.
Opiekunowie mający dla swoich uczniów wiele
recept na tremę, sami ze stresem radzą sobie
gorzej. Zaciśnięte dłonie, nerwowe ruchy,
próby udzielania ostatnich rad z sali to nie-
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rzadkie zachowanie. Niektórzy nauczyciele
starają się nawet… śpiewać wspólnie z wychowankami, ale trudno się temu dziwić. W
końcu każdy by chciał, by tygodnie przygotowań przyniosły jak najlepszy efekt.
W wielu wypadkach to się udaje. Im dłużej
trwają przesłuchania tym bardziej jurorzy –
muzycy (Teresa Szydłowska i Jerzy Pieśniarski ) przekonują się, że w Gminie Dębno
umieją śpiewać. – Wiele gwiazd naszej, polskiej estrady nie potrafi na żywo zaprezentować tak czystego wykonania – komentuje
na gorąco Andrzej Potępa, dyrektor Dębiń-

wyniki

Kilkudziesiêciu uczniów ze szkó³ i
przedszkoli naszej gminy rywalizowa³o podczas Gminnego Konkursu Kolêd
i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych w
£ysej Górze. Chocia¿ nie zawsze
wszystko uda³o siê zaœpiewaæ idealnie,
to na pewno ¿adnemu uczestnikowi
konkursu nie mo¿na odmówiæ ambicji.
Niektórzy nawet mimo gor¹czki nie zrezygnowali z wystêpu.

I grupa wiekowa - przedszkolaki i dzieci z
klas „0”
I miejsce: Alicja Rega, przedszkole w £ysej
Górrze, Lulaj¿e Jezuniu
II miejsce: Joanna Malinowska, Bo¿ena Klimek, SP w Jaworsku, Bosy pastuszek
III miejsce: Dariusz Smoleñ, przedszkole w
Woli Dêbiñskiej, Wœród nocnej ciszy
Wyró¿nienie: Wiktoria Gurgul, SP w Jastwi,
Gore gwiazda
II grupa wiekowa - dzieci z klas I - III szko³y
podstawowej
I miejsce: Joanna Ochwat, SP w Jaworsku,
Kolêdowa nocka
II miejsce: Kinga Mleczko i Wiktoria Gurgul,
SP w £ysej Górze
III miejsce: Agnieszka Pabian, SP w Por¹bce
Uszewskiej, Maleñka przysz³a mi³oœæ
Wyró¿nienie: Julia Pabijan, SP w £oniowej,
Pastora³ka, GliŸdziñska Emilia, SP w NiedŸwiedzy, Gdy zapada grudniowa noc
III grupa wiekowa - dzieci z klas IV - VI
szko³y podstawowej
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skiego Centrum Kultury. Ale zwycięzcy kolejnych kategorii to już nie tylko czyste śpiewanie. To także umiejętność interpretacji i
dobór interesującego materiału. Ogólne wrażenie też nie jest bez znaczenia i młodzi wykonawcy potrafią o to dbać. Podkłady muzyczne dobierane są często w bardzo przemyślany
sposób, coraz częściej pojawia się akompaniament jednego lub dwóch instrumentów. Słowem, kawał dobrej roboty. Nagrody i dyplomy
od Dębińskiego Centrum Kultury są w tym
wypadku w pełni zasłużone.
(p)
I miejsce: Weronika Kluska, SP w Jaworsku,
Przed stajenk¹
II miejsce: Agnieszka Ko³odziej, SP w Por¹bce Uszewskiej, Nie by³o miejsca; Katarzyna
Polanek i Katarzyna Szlachta, SP w Maszkienicach, Cicha noc
III miejsce: Dominika Bujak, SP w £ysej Górze,
Skrzypi wóz; Patrycja P³aneta, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie, Dziœ w stajence
Wyró¿nienie: Konrad Stypka, SP w Woli Dêbiñskiej, Tryumfy Króla Niebieskiego
IV grupa wiekowa - gimnazjaliœci
I miejsce: Agnieszka Ochwat i Karolina Marek PG w £ysej Górze
II miejsce: Katarzyna K³usek, PG w Woli Dêbiñskiej, Ciemnoœæ nocy
III miejsce: Anna Greñ i Katarzyna Kolawa,
PG w Woli Dêbiñskiej, Pada œnieg oraz Anna
Pachota i Aneta Kurek, PG w Por¹bce Uszewskiej, Kto wie, czy za rogiem
Wyró¿nienie: Edyta Burnóg, PG w Por¹bce
Uszewskiej, Jezus malusieñki oraz Paulina
Kubala i Maria Baka, PG w Woli Dêbiñskiej,
W ¿³obie le¿y

WYDARZENIA

VIII fina³ konkursu na szopkê

DOMINACJA DÊBNA
Ósma edycja konkursu na
„Szopkê Dêbiñsk¹” ju¿ za
nami. Tym razem frekwencja
nie by³a najwy¿sza, ale za to
oprawa fina³u w pe³ni to
zrekompensowa³a. Jase³kowa
inscenizacja w wykonaniu
uczniów ze szko³y w Por¹bce
Uszewskiej godna by³a nawet
takiego miejsca jak zamek w
Dêbnie.
Na obserwatorów konkursu czekała
w tym roku niespodzianka. Wygaszone

KOMISJA OCENIAJ¥CA

światła sali mimowolnie wzrok widowni kierowały na podświetloną… żywą
szopkę. W roli pastuszków, Mędrców,
Józefa, Maryi i aniołów – uczniowie ze
szkoły w Porąbce Uszewskiej. Niektórzy uzbrojeni w instrumenty: gitary,
bębny, klarnety i flety. Bożonarodzeniowe piosenki i kolędy przeplatane
opowieścią o obrzędach i zwyczajach towarzyszących tym świętom przypadły

Ogłoszenie wyników poprzedziła jasełkowa inscenizacja.
Zaraz potem – jak chciała Lidia Krupińska – stała się światłość. Był czas na
przypomnienie historii konkursu i jego
(ostrych) kryteriów wymagających, by
szopka tworzyła trójwymiarową budowlę
zawierającą elementy różnych zabytków
Dębna. Prawdopodobnie to one spowodowały, że tym razem wymogi spełniło tyl-

(p)

Sylwia Siemek i Joanna Łopatka

Anna Gurgul
słuchaczom do gustu. Dobrze przygotowane powodowały, że korzyść była
podwójna. Słuchacze mogli nie tylko
poszerzyć wiedzę, ale też z przyjemnością posłuchać ciekawie zaaranżowanych utworów.

pek biorących udział w konkursie. Młodsza część publiczności ten moment finału
konkursu upodobała sobie szczególnie, bo
z nim bezpośrednio wiąże się możliwość
degustacji łakoci. Trudno im się dziwić,
bo któż będąc w tym wieku był w stanie
im się oprzeć..?
Obojętnym nie można było zostać także
wobec pomysłów autorów szopek. Pojawiła
się wśród nich i taka, która wpisana była w
kulę ziemską. Wśród postaci zmierzających
do żłóbka dostrzec można była m.in. Wójta
Gminy Dębno.

wyniki

Lidia Luchter-Krupiñska (kierownik Muzeum Zamek w Dêbnie), Urszula Gieroñ (etnograf), Marek Gurgul (dyrektor
Zak³adu Ekonomiczno Administracyjnego Szkó³), Andrzej Potêpa (dyrektor Dêbiñskiego Centrum Kultury), Janusz Tarcha³a(plastyk), Marian Kurek (sekretarz
gminy), Jolanta Januœ (historyk sztuki).

ko 14 prac, podczas gdy w najlepszych latach ocenie poddawano nawet ponad 30
prac. Mimo skromniejszej niż zwykle rywalizacji pracy przy ocenie nie brakowało. Kilkuosobowe jury złożone m.in. z
muzealników, plastyków i samorządowców swój werdykt szczegółowo uzasadniło. Dla jednych było to doświadczenie
miłe, dla innych nieco mniej przyjemne.
Nikt jednak z nim nie polemizował, bo argumenty były wystarczająco mocne.
Niezależnie od werdyktu fachowców
publiczność mogła wyrazić swoją opinię
głosując poprzez wrzucenie orzecha do pojemników ustawionych przy każdej z szo-

Szko³y podstawowe (prace indywidualne)
I miejsce: Anna Gurgul (SP w Dêbnie) i
Samanta Mucha (SP w Jaworsku)
II miejsce: Szymon Gurgul (SP w Dêbnie)
III miejsce: Aneta Wróbel (SP w Dêbnie) i
£ukasz Robak (SP w Woli Dêbiñskiej)
Szko³y podstawowe (prace zbiorowe)
I miejsce: Justyna Solak, Mariusz Smole
(SP w Jaworsku)
II miejsce: Ma³gorzata Baczyñska i
Bo¿ena Baczyñska (SP w Dêbnie)
III miejsce: Monika Brachucy, Patrycja
Gurgul, Lidia P³ucka (SP w Por¹bce
Uszewskiej)
Gimnazja (prace indywidualne)
I miejsce: Justyna Gurgul (£ysa Góra)
Gimnazja (prace zbiorowe)
I miejsce: Sylwia Siemek, Joanna £opatka
(Sufczyn)
Wyró¿nienia:
Karolina Baran, Justyna Kania (SP w
Por¹bce Uszewskiej)
Wyró¿nienie specjalne:
Kinga Rojek i Paulina Smole (Sufczyn)
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WYDARZENIA

Sprzêt w prezencie

SZKOLENIA Z SIECI
Do ogólnopolskiego programu „Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach” przystąpiła nasza gmina. W
jego ramach za darmo przy pomocy
wysokiej klasy sprzętu komputerowego będzie można korzystać z szerokiej
gamy specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Program współfinansowany z funduszy
Unii Europejskiej i nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Praktycznego w Zielonej Górze. W ogłoszo-

nych przez MEN konkursie został oceniony
najwyżej i dzięki temu rozpoczęto jego realizację.
W efekcie w całym kraju powstanie 379
ośrodków. Każdy z nich zostanie wyposażony w zestaw obejmujący 10 komputerów
wraz z oprogramowaniem systemowym oraz
graficznym, komplet mebli biurowych, telefax, drukarkę. Jeden z komputerów znajdujących się w zestawie będzie przystosowany do korzystania przez niego przez osoby niepełnosprawne. Centrum będzie miało
dostęp do ogólnopolskiej sieci kształcenia na

odległość. Oznacza to możliwość korzystania ze szkoleń o różnorodnej tematyce takiej jak np. prawo zamówień publicznych,
ochrona danych osobowych, szkolenia zawodowe dla asystentów bankowości, księgowych, handlowców czy pracowników administracyjnych. Dostępne będą także kursy językowe, kursy grafiki komputerowej, a
także kursy z takich przedmiotów jak matematyka, chemia, biologia czy historia. Do
dyspozycji uczestników projektu będzie także doradca zawodowy.
W przypadku Gminy Dębno ośrodek mieścić się będzie w budynku Urzędu Gminy.
Swoją działalność rozpocznie najprawdopodobniej w połowie lutego.
(pg)

T³um chêtnych do pracy w urzêdzie

REKORDOWY NABÓR
Sprawna i wygodna obs³uga mieszkañców – taki ma byæ efekt organizacyjnych zmian w Urzêdzie Gminy
Dêbno. Mieszkañcy bêd¹ siê mogli o
tym przekonaæ w ci¹gu najbli¿szych
tygodni, kiedy to nowy punkt obs³ugi
mieszkañców bêdzie ju¿ do ich
dyspozycji.
Zmiany mają dwojaki charakter. Po pierwsze, mieszkańcy obsługiwani będą w zupełnie nowym miejscu, po drugie, do ich dyspozycji będą także nowi pracownicy. Nowe lokum wygospodarowano bez konieczności ponoszenia większych nakładów. Zabudowa i
urządzenie części korytarza na pierwszym
piętrze kosztowała ledwie 20 tys. zł. Za tę
sumę w niewykorzystywanej do tej pory wnęce urządzono stanowiska pracy dla trzech
osób. Wszystkie są wyposażone w niezbędne
meble biurowe oraz sprzęt komputerowy.
Obok dwóch pracowników obsługi, którzy
udzielać będą informacji dotyczącej funkcjonowania urzędu i pomogą odszukać właściwego pracownika.
Jak już wcześniej informowaliśmy z pomocy pracowników obsługi będą mogli korzystać także niepełnosprawni. Wprawdzie ze
względu na brak windy w budynku (nie pozwalają na to m.in. względy techniczne) nie
będą mogli dotrzeć samodzielnie do punktu
obsługi, ale pracownicy i tak będą do ich dyspozycji. Na parterze najprawdopodobniej zostanie zamontowany telefon, z którego będzie można uzyskać połączenie z punktem
obsługi mieszkańców. Pracujący tam urzędnicy będą wzywać odpowiednich pracowników
urzędu, którzy zejdą na dół i obsłużą niepełnosprawnych.
Szefowie urzędu przywiązują dużą wagę
do tego stanowiska. – Pracujący tam ludzie
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Nowe pomieszczenia
są już gotowe
będą niejako „twarzą” urzędu i dlatego muszą
spełniać wysokie wymagania – podkreśla Sekretarz Gminy Marian Kurek. Pracownicy
punktu obsługi mają być świetnie zorientowani w kompetencjach pozostałych urzędników i w razie potrzeby odsyłać do najbardziej
kompetentnych osób. Sami także będą załatwiać część urzędowych spraw. W chwili zamykania tego numeru „Życia” decyzja w sprawie obsady nowego stanowiska nie była jeszcze podjęta, ponieważ trwał nabór. Procedura wyłaniania pracownika potrwa dłużej niż
pierwotnie zakładano, gdyż zainteresowanie
przeszło oczekiwania samorządu.
Oferty zgłosiło w sumie dwadzieścia osób,
co w dotychczasowej historii urzędu jest absolutnym rekordem. Piętnaście z nich spełnia wymagania formalne. Zważywszy na wysokie kryteria stawiane przez organizatora
naboru to duża liczba. Od kandydatów wymaga się m.in. wykształcenia wyższego, orientacji w problematyce administracji samorządowej, umiejętności obsługi komputera, zna-
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jomości zasad funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów. Wśród preferowanych umiejętności wymieniono natomiast
znajomość języka angielskiego.
Osoby, które przeszły przez ten pierwszy,
wstępny etap będą się musiały wykazać wiedzą
dotycząca administracji samorządowej rozwiązując test pisemny przygotowany specjalnie
dla nich. To rekordowe zainteresowanie ofertą
pracy tego samorządu. Ci, który poradzą sobie
z nim najlepiej, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dopiero potem wskazany
zostanie zwycięzca tej rywalizacji. Powinno
to nastąpić do końca stycznia.
Wśród zainteresowanych pracą w Urzędzie
Gminy w Dębnie obok jej mieszkańców są
kandydaci m.in. z Tarnowa, Brzeska oraz gmin
ościennych. Duża liczba ofert dla samorządowych władz naszej gminy jest zaskakująca
także ze względu na to, że płaca w urzędzie
nie należy do najwyższych. Średnia nie przekracza tu dwóch tysięcy złotych brutto.
(p)

WYDARZENIA

Gmina ze strategi¹

Kierunek: rozwój!

Radni zaakceptowali zaproponowaną strategię.

Rada Gminy Dêbno przyjê³a Strategiê
Rozwoju Gminy Dêbno na lata 2007 –
2015. Zak³ada ona u³atwienie ¿ycia lokalnym przedsiêbiorcom, stwarzanie
warunków dla rozwoju inicjatywy gospodarczej, promocji turystyki i walorów kulturowych. Uwzglêdnia te¿ mechanizmy, które maj¹ spowodowaæ przyrost miejsc pracy na terenie gminy.
Prace nad strategią trwały kilka miesięcy.
Do udziału w nich zaproszono szerokie grono osób reprezentujących nie tylko samorząd,

kumentu w ostatecznym kształcie. Na 130
stronach zawarto podstawowe dane charakteryzujące gminę, jej mocne i słabe strony
oraz szanse i zagrożenia stojące przed nią.
Wśród licznych celów, jakie gmina powinna
zrealizować w ciągu najbliższych ośmiu lat
na plan pierwszy wybija się rozwój przedsiębiorczości. – Im lepiej mieć się będą przedsiębiorcy, tym lepiej powodzić się będzie także mieszkańcom gminy – tłumaczą przedstawiciele samorządowych władz. Wraz ze
wzrostem liczby zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych przybywać
będzie również miejsc pracy, co równocześnie oznacza spadek bezrobocia i wzrost do-

W strategii wyró¿niono trzy ogólne obszary priorytetowe, a w ka¿dym z nich wskazano kilka ogólnych celów strategicznych. Ka¿demu z nich przyporz¹dkowano z kolei cele operacyjne czyli konkretne zadania do wykonania. Okreœlono koordynatora zadania,
partnerów, okres realizacji oraz Ÿród³a finansowania. Obszary priorytetowe to: I. Aktywnoœæ gospodarcza, II. Turystyka, rekreacja,
sport i dziedzictwo kulturowe, III. Sfera spo³eczna i jakoœæ us³ug
ale także liderów opinii, przedsiębiorców,
przedstawicieli formalnych i nieformalnych
organizacji działających na terenie gminy.
Podczas kilku spotkań w szerokim gronie
dyskutowano nad tym, w jakim kierunku
powinna iść strategia, jakie problemy należy
w niej wysunąć na plan pierwszy, jaki przyjąć
harmonogram realizacji strategii. Efektem
pracy nieformalnego zespołu było opracowanie podstawowych założeń do strategii.
W toku dalszych prac skorzystał z nich
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego, któremu powierzono opracowanie do-

chodów dla budżetu gminy umożliwiających
inwestycje w infrastrukturę techniczną.
Wśród priorytetów wskazano także rozwój
turystyki. Pomóc w tym mają akcje promocyjne, poprawa oznakowania tras i atrakcji
turystycznych.
Przygotowany na okres 2007 – 2015 plan
jest spójny z programami operacyjnymi, które będą realizowane w Polsce w okresie najbliższych kilku lat. - Mając strategię zwiększamy szanse korzystania z tych dodatkowych funduszy – podkreślają samorządowcy.

W szpitalu lecz¹ siê te¿
nasze dzieci

Radni
podarowali
pompê
Pięć tysięcy złotych przekazano z budżetu naszej gminy na zakup pompy
infuzyjnej, która służyć będzie oddziałowi dziecięcemu Szpitala Powiatowego w Brzesku. Decyzja samorządu w
tej sprawie to odpowiedź na prośbę
ordynatora oddziału.
Radni inicjatywę wójta w tej sprawie poparli bez żadnych zastrzeżeń. Do wyobraźni przemawiał każdemu fakt, że sprzęt, o
który zabiegał oddział pomaga w skutecznym leczeniu dzieci. Sam oddział nie dysponuje dzisiaj pieniędzmi pozwalającymi na
dokonywania jakichkolwiek inwestycji, tymczasem leczenia odkładać nie można.
Radni z Komisji Finansów Rady Gminy
opiniujący propozycję w tej sprawie nie
mieli wątpliwości, że szpitalowi pomóc
trzeba. – Leczą się tam także dzieci z
naszej gminy – podkreślano rekomendując udzielenie pomocy. Pieniądze trafiły
na konto szpitala niezwłocznie po dokonaniu koniecznych w takiej sytuacji zmian
w budżecie.
Przypomnijmy, że to nie pierwszy przypadek udzielenia pomocy szpitalowi przez
Gminę Dębno. Przed kilkoma miesiącami
samorząd współfinansował zakup innego,
specjalistycznego sprzętu medycznego.
(p)

£ZY
W SZKOLE
Wigilijna tradycja niemal na stałe wpisała
się w szkolny pejzaż. W Sufczynie tego rodzaju spotkania odbywały się we wszystkich
klasach. Oprawa – nie byle jaka. Uczniowie
z reguły dzielili się rolami przygotowując
wigilijne potrawy, wystrój wnętrza, a także
odpowiednie czytania z Ewangelii. W III klasie gimnazjum wigilia miała jeszcze dodatkowy ładunek emocjonalny. Wzięła w nim
udział także wychowawczyni klasy nieobecna w szkole od dłuższego czasu ze względów zdrowotnych. Podczas życzeń emocji
było już tyle, że bez łez się nie obeszło. Oby
tylko zawsze spływały one po twarzach tylko podczas tego wydarzenia niosąc ze sobą
prawdziwą radość…

(g)
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INICJATYWY

Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego

SZERSZA OFERTA KLUBU
Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej – taki ma być efekt rozbudowy obiektów komunalnych użytkowanych przez klub Orzeł Dębno. Samorząd przekazał na ten cel z budżetu
70 tys. zł.
Decyzja ta to efekt wcześniejszych ustaleń związanych z unowocześnieniem zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Inwesty-

cje, które miały temu służyć podzielono
na kilka etapów. W pierwszej kolejności
wykonano m.in. modernizację płyty boiska, budowę trybuny, nowych szatni i
zaplecza sanitarnego oraz pomieszczeń
administracyjnych. Z efektów tych prac
członkowie klubu już korzystają.
Pod koniec ubiegłego roku, dzięki wspomnianemu wsparciu finansowemu z budżetu sfinalizowano kolejne prace. Polegały one

na wykonaniu kolejnych robót budowlanych
przy nowym skrzydle kompleksu sportoworekreacyjnego. Obok wybudowania dachu
powstała także przewiązka łącząca obydwa
budynki. W nowym skrzydle planowano
urządzenie siłowni oraz fitness clubu. Postanowiono, że możliwość korzystania z nich
będą mieć wszyscy mieszkańcy, a także działające tu organizacje takie jak np. OSP.
(p)

Œliskie drogi i chodniki by³y,
s¹ i najprawdopodobniej
bêd¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn zimowych interwencji
mieszkañców kierowanych
pod adresem samorz¹du.
Tymczasem uroki zimy polegaj¹ tak¿e i na tym, ¿e
trzeba siê liczyæ z tego rodzaju k³opotami, których do
koñca wyeliminowaæ siê nie
da. Nic nie stoi jednak na
przeszkodzie, by mieszkañcy
w miarê mo¿liwoœci pomagali tak¿e sami sobie.
Telefony do Urzędu Gminy Dębno rozdzwoniły się w grudniu ubiegłego roku.
Najbardziej podenerwowani byli zwłaszcza ci, którzy na własnej skórze odczuli
skutki ślizgawicy ulegając mniej lub bardziej groźnym upadkom. Od samorządu
domagali się bezpiecznych dróg i chodników, natychmiastowej reakcji na takie
skutki zimy jak śliska nawierzchnia czy
przysypane śniegiem drogi i chodniki. Formułowane po wpływem emocji uwagi nie
sprzyjały na ogół rzeczowej rozmowie,
która – przynajmniej w części przypadków – mogłaby wyjaśnić zasady obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg i
wyjaśnić powody decydujące o tym, że nie
wszystkie jezdnie i chodniki mogą być równocześnie przejezdne i bezpieczne.
Podstawowa przeszkoda to brak chętnych, którzy podjęliby się takiego zadania. Ogłoszone jeszcze jesienią 2007 roku
przetargi na zimowe utrzymanie dróg
wbrew pozorom nie cieszyły się wcale wielkim zainteresowaniem. Do tego stopnia,
że na niektóre odcinki dróg w gminie w
ogóle nie było chętnych. Podstawowe przyczyny to nieopłacalność usługi i wygórowane oczekiwania mieszkańców. Utrzymywanie sprzętu w gotowości bez żad-
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Sól zbyt droga

ŒLISKI PROBLEM
nych gwarancji, co do wielkości zamówień
nie jest dla przedsiębiorców opłacalnym
interesem. Gmina z kolei nie może sobie
pozwolić na podpisywanie umów ryczałtowych za dyspozycyjność, bo byłoby to
zbyt drogie. Rozwiązanie polegające na
powierzaniu utrzymania dróg rolnikom z
poszczególnych sołectw dysponujących
ciągnikami z pługami to pomysł, który
także nie gwarantuje idealnego stanu
dróg. Rolnicy nie mają na ogół sprzętu do
posypywania dróg.
W tej sytuacji samorząd zaproponował
rozwiązania łączące w sobie kilka pomysłów. Odśnieżaniem dróg zajmują się firmy wyłonione w przetargu, które w razie
potrzeby mają odśnieżać drogi dwukrotnie w ciągu doby. Posypywanie dróg z ko-
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lei ma się odbywać doraźnie w newralgicznych miejscach (skrzyżowania, zakręty,
dojazd do obiektów użyteczności publicznej).O konieczności podjęcia działań każdorazowo decyduje sołtys wsi.
W przypadku dróg utrzymywanych
przez gminę nie można sobie pozwolić na
stosowanie soli. W przeciwieństwie do
dróg krajowych dysponujących odpowiednim systemem odprowadzającym solankę
spływającą z dróg do specjalnych zbiorników, drogi gminne takiego systemu nie
posiadają. Decydującym czynnikiem jest
jednak cena tony soli, oscylująca w granicach 350 zł. Dla porównania inny materiał (żwir) kosztuje dziesięciokrotnie
mniej.
(g)

INICJATYWY

Tanie posi³ki tylko dla uczniów

Nauczyciele bez obiadów
Nauczyciele z Gminy Dêbno
nie bêd¹ mogli korzystaæ z
tanich obiadów w sto³ówkach
szkolnych – postanowili radni. Dyskusja w tej sprawie
mocno podgrza³a senn¹ nieco
atmosferê podczas ostatniej
w ubieg³ym roku sesji Rady
Gminy.
Trudno się było tego spodziewać, bo
uchwała miała charakter porządkowy dostosowując przepisy obowiązujące na terenie gminy do prawa obowiązującego w całym kraju. Podobne decyzje podejmowały
rady gmin w całym kraju. Było to związane
ze zmianą zasad określających sposób ustalania stawek za obiady w szkolnych stołówkach. Do tej pory zajmowali się tym dyrek-

torzy szkół samodzielnie ustalali wysokość
odpłatności.
Z początkiem tego roku obowiązek ten
przejął samorząd. Wielkość odpłatności określana jest w formie uchwały podejmowanej
przez Radę Gminy, która ustala jedną stawkę obowiązującą we wszystkich stołówkach
szkolnych na terenie gminy. Zamyka to formalny problem związany z tym, że szkoła
nie może prowadzić działalności gospodarczej. Sprzedaż posiłków mogła być w ten
sposób traktowana, co rodziło dalsze konsekwencje w postaci odprowadzania podatków.
Odebranie dyrektorom obowiązku ustalania stawek kłopot ten rozwiązuje.
Niektórzy radni Gminy Dębno przy tej
okazji zwrócili uwagę na problem gdzie indziej niedostrzegany. W trakcie dyskusji pojawiła się propozycja, by z obiadów po ustalonej przez Radę Gminy stawce mogli korzystać także nauczyciele. Nie pomogły wyjaśnienia radcy prawnego, który wykazał,
że ustawa będąca podstawą uchwały wymie-

nia wyłącznie uczniów. Dla części radnych
było rzeczą oczywistą, że nauczyciele także
powinni mieć taką możliwość. Inni zdecydowanie oponowali. – Skoro nauczyciele mogą,
to dlaczego nie inni pracownicy. Ja chętnie
po takiej cenie wykupiłbym w szkolnej stołówce obiady wszystkim moim pracownikom
– mówił radny Józef Ciuruś prowadzący
własną działalność gospodarczą.
W tej sytuacji pod głosowanie poddano
ostatecznie dwa projekty uchwał. Według
jednego z nich nauczyciele mieliby zagwarantowaną możliwość korzystania z tanich
obiadów, według drugiego byłby to przywilej
wyłącznie uczniów. Ostateczny werdykt dla
nauczycieli był niekorzystny. W opinii radcy
prawnego inne rozwiązanie mogłoby być
zaakceptowane przez wojewodę czuwającego nad przestrzeganiem prawa przez samorząd. – Uchwała zrównująca w tej sprawie
nauczycieli z uczniami musiałaby być uchylona – przekonywał.
(p)

Pocz¹tek obchodów jubileuszu objawieñ w Lourdes

Czekamy na pielgrzymów
Na 11 lutego zaplanowano w Sanktuarium Matki Bożej w Porąbce Uszewskiej inaugurację obchodów 150 rocznicy objawień w Lourdes. Spodziewani są pielgrzymi z różnych stron kraju,
a główną mszę świętą odprawi ordynariusz diecezji tarnowskiej ks. bp Wiktor Skworc.
Z Krzyżanowic w pobliżu Bochni, których
mieszkańcy niedawno „odkryli” dla siebie
sanktuarium w Porąbce swój przyjazd zapowiada grupa szczególnie mocna. „Sto pięćdziesiąt osób na sto pięćdziesiąt lat objawień”
– tłumaczyli. Wśród pielgrzymów powinni też
być wierni z Krakowa, zaprzyjaźnionej Ko-

spodziewanych zakątków Polski. Ksiądz proboszcz Józef Golonka przewiduje, że w tym roku
może być szczególnie duże zainteresowanie, bo
prasa rozsławiła sanktuarium w całym kraju. –
O proszę, w „Arce” pojawił się artykuł o sanktuarium, który poszedł na cały kraj. To na pewno pomaga – objaśnia. Na kilku kolorowych stronach można zapoznać się z historią sanktuarium, jego obecnym stanem i fragmentami
księgi łask. Prowadzona jest od 1905 roku i zapisów w niej przybywa, choć – zdaniem księdza
Golonki – nie oddaje ona w pełni tego, co za
sprawą wstawiennictwa Matki Bożej dzieje się
w życiu ludzi. – Tutaj nie odnotowujemy tego,
co się wiąże z przemianą człowieka, a takich
przypadków nie brakuje – dodaje. Ludzie przy-

PROGRAM UROCZYSTOŒCI 11 lutego
6.30
7.00
9.30
10.00
15.00

godzinki ku czci Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
msza œwiêta
nabo¿eñstwo ró¿añcowe
msza œwiêta
czuwanie modlitewne (koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, ró¿aniec œwiêty, misterium Maryjne)
16.30 msza œwiêta pod przewodnictwem ks. biskupa Wiktora Skworca, procesja
ró¿añcowa do groty
rzennej, Tarnowa, Lewniowej, Brzeska, okolicznych gmin i miast.
Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że nie
braknie także ludzi spoza diecezji i z najmniej

jeżdżają czasem i opowiadają o tym, ale wielu
zachowuje to dla siebie
W uroczystości wyznaczonej na 11 lutego
kościół powinien wypełnić się po brzegi. W

ciągu kolejnych dni
roku wiernych i pielgrzymów też będzie pewnie więcej
niż zwykle. Średnio co roku przybywa tu mniej
więcej 20 tys.
pielgrzymów.
Ksiądz proboszcz z tłumów wier-

Ksiądz
Golonka
spodziewa
się licznych
pielgrzymek.

nych się cieszy, ale najbardziej zależy mu na
tym, by przychodzący tutaj ludzie pamiętali
o przesłaniu św. Bernadetty zamykającym
się w trzech słowach: modlitwa, pokuta, nawrócenie.
Bardziej prozaiczne marzenia dotyczące
sanktuarium obejmują plany związane z renowacją groty i ołtarza oraz utworzenie w
plenerze Drogi Krzyżowej. O ile w przypadku groty i ołtarza sprawa jest przesądzona,
to plenerowa Droga Krzyżowa na razie pozostaje jedynie w sferze teorii. Ale, kto wie,
może kiedyś będzie to jednak możliwe? (g)

styczeñ - luty 2008, ¯ycie Gminy Dêbno

9

No i 2007 rok pozosta³ ju¿ tylko wspomnieniem. Powracamy do niego na chwilê w krótkim, chronologicznym podsumowaniu. Z za³o¿enia ma ono charakter subiektywny i nie pretenduje do miana zestawienia prezentuj¹cego
najwa¿niejsze fakty i wydarzenia. Powspominaæ lubi niemal ka¿dy. My tak¿e idziemy tym
tropem traktuj¹c czasem przesz³oœæ z przymru¿eniem oka…

STYCZEÑ
Rok zaczyna siê od mocnego, budowlanego
uderzenia. Nie do poznania zmienia siê budynek przedszkola w Woli Dêbiñskiej. Po remoncie wnêtrze obiektu prezentuje siê nie tylko funkcjonalnie, ale tak¿e ³adnie. Ciesz¹ siê nauczyciele, rodzice i zw³aszcza dzieci, które „ za
potrzeb¹” nie bêd¹ musia³y ju¿ biegaæ do s¹siedniego pomieszczenia. Oby na miejscu uda³o siê im zdobyæ tak¿e wiedzê niezbêdn¹ w
czekaj¹cej na nich szkole…
Po raz siódmy w Zamku w Dêbnie rywalizowano na… szopki. Nie byle jakiej, ale… dêbiñskiej, co oznacza koniecznoœæ wyposa¿enia
szopki w kilka elementów architektonicznych
w³aœciwych dla Dêbna. Dzieci i rodzice konstruuj¹c szopki jak zwykle mocno siê starali i to
z niez³ym skutkiem. W ich œlady nie polecamy
iœæ samorz¹dowej w³adzy. „Robienie szopki” z
¿ycia publicznego raczej na zdrowie rz¹dz¹cym nie wychodzi.

LUTY
Myœliwi z Maszkienic i okolic udowadniaj¹, ¿e
wbrew stereotypowym opiniom powtarzanym
przez t³umy laików nie maj¹ nic wspólnego z
osobnikami rz¹dnymi krwi przetrzebionej ju¿
mocno zwierzyny. Owszem, regularnie siêgaj¹
po broñ, ale przecie¿ nie dla w³asnej uciechy,
ale by pomóc przyrodzie utrzymaæ wszystko w
równowadze. Jakby tego by³o ma³o postanowili
w trosce o zwierzynê podupad³¹ na zdrowiu
utworzyæ azyl dla zwierz¹t. Inicjatywê z jednej
strony pochwalamy, z drugiej przestrzegamy,
bo co bêdzie, jeœli o azyl w Maszkienicach zaczn¹ prosiæ przedstawiciele fauny tak¿e z oœciennych województw, regionów i krajów? Oj, mo¿e
siê zrobiæ ciasno…
O azylu dla zwierz¹t nie myœl¹ za to gospodarze – w³aœciciele pól w naszej gminie. Jeœli kiedykolwiek mieli taki pomys³ w g³owach, to zupe³nie im teraz wywietrza³. Powód? Straty spowodowane przez hasaj¹ce po polach dziki wycenione na 25 tysiêcy z³otych. Ciekawe, czy
myœliwi, którzy za harce dzików musz¹ p³aciæ
w dalszym ci¹gu bêd¹ siê paliæ do utworzenia
azylu zw³aszcza, ¿e przedstawicieli innego
gatunku tak¿e nie brakuje. Niektórzy mówi¹
wrêcz o pladze lisów. W sezonie z r¹k myœliwych pada ich mniej wiêcej 100 sztuk.
Jase³ka wtopi³y siê ju¿ na sta³e w pejza¿ szkolny, ale w Sufczynie postarano siê, by tradycyjna
inscenizacja na d³ugo zapad³a w pamiêæ widowni. Podczas granej na puzonie kolêdy „Nie
by³o miejsca dla dzieci” na scenê zacz¹³ padaæ
œnieg, aktorzy zostali obsypani confetti, a w górê
wystrzeli³y sztuczne ognie. S¹dz¹c z d³ugich
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owacji, publicznoœci pokaz przypad³ do gustu.
Teraz czas na fajerwerki naukowe. Oby po analizie wyników sprawdzianów i egzaminów powodów do oklasków tak¿e nie brakowa³o.

No i jest sukces muzyczno-wydawniczy! Zespó³ Œpiewaczy „NiedŸwiedzoki” z NiedŸwiedzy po latach œpiewania podczas ró¿nego rodzaju wydarzeñ i imprez postanowi³ efekty swojej muzycznej dzia³alnoœci zarejestrowaæ na
p³ycie. Cel zosta³ w³aœnie osi¹gniêty, a efekty s¹
lepsze od spodziewanych. „P³yta rozchodzi siê
jak œwie¿e bu³eczki. Czêœæ egzemplarzy trafi³a
nawet zagranicê” – chwali³ siê w rozmowie z
„¯yciem” Józef Dudek, za³o¿yciel zespo³u. My
mo¿emy przy tej okazji zdradziæ, ¿e recepta na
dystrybucyjny sukces jest prosta: najlepiej samemu zabraæ siê za sprzeda¿ swojego wydawnictwa. Na pewno nikt lepiej siê nie postara.
„NiedŸwiedzoki” to wiedz¹…

MARZEC
Geodeci bli¿ej mieszkañców – marzy³o siê
wójtom i burmistrzom powiatu brzeskiego. Usi³owali oni przekonaæ starostê brzeskiego, ¿e
geodeci powinni urzêdowaæ w gminach dla
wygody mieszkañców. Z tego samego powodu
zabiegali te¿ o mo¿liwoœæ rejestracji pojazdów
w urzêdach gmin. Mimo ¿e liczebna przewaga
by³a po stronie reprezentantów gmin, to jednak
po raz kolejny okaza³o siê, ¿e iloœæ nie przechodzi w jakoœæ. Mieszkañcy w sprawach geodezyjnych i komunikacyjnych jak jeŸdzili do
starostwa, tak je¿d¿¹.
Spó³dzielnia „Kamionka” znowu zwraca siê do
samorz¹du o pomoc. Tym razem finanse Kamionki mia³yby siê znacznie lepiej, gdyby gmina umorzy³a zaleg³oœci podatkowe za rok 2006.
Problem jest jednak w tym, ¿e gmina zgodnie z
opini¹ komisji finansów w pierwszej kolejnoœci
musi dbaæ o stan gminnej kasy, bo to przecie¿
pieni¹dze mieszkañców. Po raz kolejny okazuje siê, ¿e w biznesie obowi¹zuje przede wszystkim znana wszystkim dzieciom zasada: Umiesz
liczyæ? Licz na siebie.

KWIECIEÑ
Fotoradar jako bat na piratów drogowych – takie rozwia¿anie problemów z bezpieczeñtwm
ruchu na krajowej „czwórce” przebiegaj¹cej
tak¿e przez Gminê Dêbno wymyœlili samorz¹dowcy. Pomys³ podoba³ siê tak¿e policji, ale
jakoœ w ¿ycie wejœæ mu siê nie uda³o. Na przeszkodzie stanê³y, jak zwykle, pieni¹dze. Gdy
okaza³o siê, ¿e ustawienie specjalistycznego
sprzêtu, to wydatek ca³kiem spory, chêtnych do
realizacji idei studzenia rajdowych zapêdów
kierowców jakoœ nie widaæ.

MAJ
Ludnoœæ z Woli Dêbiñskiej mo¿e spaæ spokojnie? No chyba tak. Wszak stra¿acy z miejscowej OSP oficjalnie odebrali nowy samochód
gaœniczy. Podczas specjalnej uroczystoœci
nowy pojazd zosta³ poœwiêcony, a kilkudziesiêciu druhów uhonorowano medalami i odznaczeniami. Do dyspozycji stra¿aków jest
teraz volkswagen T-4. Porównywaæ go z
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¿ukiem, którym do niedawna jeŸdzili fajermani, nie ma co, bo te¿ ¿uk z niczym innym
porównywaæ siê nie powinien. Nale¿y natomiast wierzyæ, ¿e nowe auto stra¿akom przywyk³ym do standardów technicznych w³aœciwych dla ¿uka nie przysporzy problemów z
jego obs³ug¹.

Ma³opolska dostrzeg³a Dêbno. Znajduj¹cy siê
tu nieco zapomniany, gotycki koœció³ œwiêtej
Ma³gorzaty stoj¹cy nieco w cieniu bardziej
znanego zamku zosta³ odkryty na nowo dla
turystów. Decyzj¹ specjalistów znalaz³ siê w
programie Ma³opolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego. Nie spowodowa³o to co prawda
najazdu t³umów, ale jednak turystów by³o tu
znacznie wiêcej ni¿ na codzieñ. Teraz trzeba
siê zastanowiæ, co by tu zrobiæ, aby takie „ma³opolskie dni” by³y tutaj nie tylko do œwiêta.

CZERWIEC
Nowoczesnoœæ w postaci nowej pracowni
komputerowej wkroczy³a do Szko³y Podstawowej w Dêbnie. Ciesz¹ siê nauczyciele, uczniowie i rodzice, ale na pe³n¹ radoœæ
jest chyba jeszcze za wczeœnie. Bo nawet
najlepszy samochód bez dobrego kierowcy
wyœcigu nie wygra. Szkole w Dêbnie wypada ¿yczyæ, by „dobrych kierowców” jej nie
brakowa³o. Z ich udzia³em o dobre wykorzystanie nowoczesnej techniki bêdzie mo¿na byæ spokojnym. Wydatek by³ spory, ale
warto by³o. Na dêbiñskim cmentarzu stoi
pieta znowu w pe³nej krasie i okaza³oœci.
Profesjonalne zabiegi konserwatorskie spowodowa³y, ¿e figura odzyska³a blask i przykuwa wzrok. Dobrze, ¿e samorz¹d na takie
prace pieniêdzy nie ¿a³uje. W koñcu to, co
po nas zostanie nie sprowadza siê do kilometrów nawierzchni asfaltowej.
Biadoliny Szlacheckie, a konkretnie szko³a
w tej wsi, ma swoje piêc minut. Za³atwi³ to
Bart³omiej K³usek z klasy II Szko³y Podstawowej. Wzi¹³ ch³opak udzia³ w miêdzynarodowym konkursie plastycznym „Dreas At
Hart” i nie ogl¹daj¹c siê na licz¹c¹ 37 555
prac konkurencjê wygra³ rywalizacjê. Jego
wyobra¿enie bezpiecznych podró¿y wakacyjnych w przysz³oœci najbardziej przypad³o do gustu komisji oceniaj¹cej prace. Nam
werdykt komisji te¿ siê podoba i to do tego
stopnia, ¿e chêtnie przywitalibyœmy podobnie mi³e dla gminy oceny tak¿e w innych
dziedzinach.
Takie ma³e, a takie waleczne – mo¿na by podsumowaæ rywalizacjê w III Sportowym Turnieju Przedszkolaków Gminy Dêbno. Tym razem do walki stanê³o 230 dzieci z szeœciu
przedszkoli. Konkurencje, jakie rozegrano
podczas turnieju, zazwyczaj na mistrzostwach
œwiata i olimpiadach nie wystêpuj¹, ale emocji wzbudzaj¹ chyba jednak znacznie wiêcej. Profesjonaliœci poza ambicj¹ od maluchów
z naszej gminy mogliby siê nauczyæ jeszcze
kilku rzeczy. Najwa¿niejsz¹ z nich jest pewnie rywalizacja w duchu fair play. Szkoda tylko, ¿e doœæ czêsto przywi¹zanie do niej mija
wraz z wiekiem. Ale mo¿e w tym przypadku
bêdzie jednak inaczej…

OWANIE ROKU 2007
LIPIEC
No i wszystko jest jasne. Policzono punkty ze
sprawdzianów i egzaminów, i wychodzi na
to, ¿e w szko³ach naszej gminy jeszcze sporo
jest do zrobienia. W kilku z nich œrednia by³a
ni¿sza od œredniej powiatowej, a to raczej
powód do chwa³y nie jest. Zastanawiaj¹c siê
nad przyczynami takiego a nie innego wyniku nauczyciele szukaj¹ czêsto przyczyn zewnêtrznych. A to rocznik byle jaki, a to kilku
s³abych ci¹gnie w dó³ ca³¹ resztê, a to, a siamto… Mo¿e warto zmieniæ kierunek poszukiwañ i najpierw dok³adnie przyjrzeæ siê temu,
co zale¿y wy³¹cznie od nas. Nauczyciele
mogliby w tym kontekœcie poddaæ analizie
swój sposób nauczania, rodzice mogliby bardziej krytycznym okiem oceniæ poczynania
swoich pociech, a uczniowie wziêliby siê
przede wszystkim do solidniejszej roboty. Przy
takim triumwiracie efekty musz¹ byæ murowane.
Gmina Dêbno znalaz³a siê wœród najbardziej
oszczêdnych samorz¹dów w kraju – obwieœci³ dwutygodnik „Wspólnota” przygotowuj¹cy na ten temat ranking ogólnopolski. Jedni siê
z tego ciesz¹, inni – wrêcz przeciwnie. Na
krótk¹ metê to byæ mo¿e jest powód do zadowolenia, ale na d³u¿szym dystansie chyba nic
dobrego z tego nie wynika. Populistyczne
oczekiwanie taniej administracji w ostatecznej konsekwencji przynosi obs³ugê w urzêdzie co najmniej w¹tpliwej jakoœci. Mimo
wszystko chyba lepiej zap³aciæ nieco wiêcej
ni¿ przygl¹daæ siê jak z pracy odchodz¹ najlepsi, a chêtnych na ich miejsce nie widaæ.

SIERPIEÑ
Ju¿ witali siê z g¹ska, a tymczasem – klops.
Mimo uzyskania du¿ej na pierwszy rzut oka
dotacji przeznaczonej na likwidacje osuwisk
w Por¹bce Uszewskiej i w £ysej Górze z ca³ej operacji… nici. D³ugotrwa³a biurokratyczna procedura spowodowa³a, ¿e szacunek kosztów dotycz¹cy specjalistycznych prac okaza³ siê mocno nieaktualny. W przetargu nie
znalaz³ siê nikt, kto by zaoferowa³ chocia¿
zbli¿on¹ kwotê. Skutek jest taki, ¿e z kosztown¹ inwestycj¹ trzeba bêdzie poczekaæ.
NajwyraŸniej w tym przypadku powiedzenie
„spiesz siê powoli” nie ma zastosowania.
Zabytkowy koœció³ pw. œw. Ma³gorzaty dostrzeg³o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Na pocz¹tek parafia otrzyma³a
25 tys. z³ dotacji na prace zwi¹zane z przygotowaniem dokumentacji technicznej planowanego remontu koœcio³a. Skromna sumka
raduje serce wszystkich, którzy do zabytkowych walorów naszej gminy przywi¹zuj¹ nale¿yt¹ wagê. W œlad za tym wsparciem pójdzie znacznie wiêksze, które pozwoli rozpocz¹æ powa¿ne prace konserwatorskie. Atrakcji turystycznych nigdy doœæ.
Miêdzynarodowo by³o w £ysej Górze. Z udzia³em przedstawicieli w³adz pañstwowych Republiki Po³udniowej Afryki i Wielkiej Brytanii odbywa³y siê obchody 63 rocznicy œmierci za³ogi

liberatora – samolotu alianckiego, który w sierpniu 1944 po dokonaniu zrzutu dla Powstania
Warszawskiego zosta³ zestrzelony przez niemieckiego myœliwca. Obecni na miejscu dyplomaci mogli byæ usatysfakcjonowani. Harmonogram dopracowany w szczegó³ach, ¿adnych
d³u¿yzn i niepotrzebnej improwizacji, a powaga chwili nale¿ycie podkreœlona. Dobrze, ¿e
potrafimy porz¹dnie podziêkowaæ innym za
pomoc.

WRZESIEÑ
Operacja „dowód” wchodzi w decyduj¹c¹ fazê.
Ju¿ wiadomo, ¿e wobec odk³adania wszystkiego na ostatni¹ chwilê urzêdnicy nie poradz¹
sobie sami z przyjmowaniem nawa³u wniosków
w koñcówce roku. Do pomocy ruszaj¹ sta¿yœci,
wyd³u¿a siê godziny urzêdowania, uruchamiana jest obs³uga tak¿e w dni wolne od pracy.
Niby ³adnie, niby dobrze, ale jednak nie do koñca. Byæ mo¿e w³aœnie takie wyj¹tkowe traktowanie spóŸnialskich powoduje, ¿e od lat sytuacja siê powtarza. Wystarczy wspomnieæ choæby zeznania podatkowe. Czy ktoœ pamiêta, ¿eby
w ostatnim dniu nie by³o w tej sprawie kolejek?
„Urzêduj¹ce” ju¿ faktycznie od kilku miesiêcy
w nowej siedzibie przedszkolaki z Dêbna przeprowadzaj¹ siê teraz w sposób oficjalny. Droga
nie jest d³uga, bo nowe pomieszczenia przygotowano im w s¹siednim budynku. Bêdzie w nim
zapewne bezpieczniej ni¿ w starym, który nadaje siê ju¿ tylko do rozbiórki. Z niepokojem na
decyzje radnych podejmuj¹cych uchwa³ê o
po³¹czeniu szko³y z przedszkolem patrzy³a tylko Ma³gorzata Przepiórka – dyrektor szko³y.
Zmartwienie pod has³em: „Czy podo³am nowym
obowi¹zkom” nale¿y traktowaæ z przymru¿eniem oka. Ci, którzy Pani¹ Dyrektor znaj¹
wiedz¹, ¿e podstaw do obaw nie ma, bo pracy
raczej siê nie boi. W koñcu i bez przedszkola
pod swoj¹ kuratel¹ szkolne mury opuszcza³a z
regu³y jako ostatnia. Teraz pewnie siê pod tym
wzglêdem nic nie zmieni.

`
PAZDZIERNIK
A to ci niespodzianka! Gmina Dêbno zwróci
wiêkszoœæ pieniêdzy przekazan¹ jej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na nauczanie
jêzyka angielskiego w klasach pierwszych szkó³
podstawowych. Powodem jest zawy¿enie dotacji przez urzêdników z Warszawy. Jakim cudem? Nie próbujemy siê nawet domyœlaæ. Nie
dlatego, ¿eby pomy³ki w ogóle siê nie zdarza³y,
ale do tej pory zdarza³o siê niemal wy³¹cznie
zani¿anie kwot nale¿nych samorz¹dowi.
Przynajmniej do przysz³ego roku £ysa Góra jest
najpiêkniejsz¹ wsi¹ w Gminie Dêbno i basta.
Komuœ siê to nie podoba. Trudno. Taki jest wynik
IX edycji konkursu „Moja wieœ jest piêkna i czysta” i ju¿. Jurorzy ogl¹dali dok³adnie 13 so³ectw
i £ysa Góra zrobi³a na nich najwiêksze wra¿enie. Oczywiœcie, mo¿na siê z tym nie zgodziæ,
ale werdykt i tak pozostanie niewzruszony.

LISTOPAD
Wysypisko œmieci w Maszkienicach powoli
koñczy swój ¿ywot. S¹siedzi maj¹ powody

do zadowolenia, samorz¹dowcy musz¹ ju¿
teraz „g³ówkowaæ” jak zast¹piæ sk³adowisko. Mieszkañcy mog¹ w tym bardzo pomóc. Wystarczy, ¿e bez zbêdnej zw³oki zaczn¹ segregowaæ œmieci. Wtedy ³atwiej bêdzie siê ich pozbyæ no i nie bêdzie to tak
kosztowne.
No i proszê. Samorz¹d to ma jednak si³ê.
Wy s t a r c z y ³ a k r ó t k a d y s k u s j a n a f o r u m
Rady Gminy, a w œlad za ni¹ pismo do komendanta policji, by problem wakatu w
rewirze dzielnicowych w Dêbnie zosta³
rozwi¹zany. Zaraz po odebraniu korespondencji szef policji informowa³, ¿e pe³na,
trzyosobowa obsada bêdzie ju¿ od grudnia. Gdyby w podobnym trybie mo¿na by³o
radziæ sobie z takimi problemami jak np.
w³amania, rozboje czy brawurowa jazda
na gminnych drogach, to by dopiero by³a
pe³nia szczêœcia.
Coraz lepsze efekty daje kwesta na cmentarzu w Dêbnie. W tym roku po raz trzeci
zbierano pieni¹dze na renowacjê najstarszych, zabytkowych nagrobków i mamy
rekord. W sumie odwiedzaj¹cy groby zasilili fundusz remontowy o prawie 3,5 tys.
z³. W stosunku do lat wczeœniejszych to
postêp niemal stuprocentowy. Mimo hojnoœci mieszkañców zbierane podczas
kwesty kwoty s¹ o wiele za ma³e, by przywróciæ blask choæby jednemu nagrobkowi. Wa¿ne, ¿e waga problemu jest tu dostrzegana. Byæ mo¿e bêdzie to nie bez
znaczenia dla urzêdników decyduj¹cych
o przydzielaniu znacznie wiêkszych kwot
na tego typu cele.
O pomoc finansow¹ na remont oœrodka zdrowia w Dêbnie zwróci³o siê do samorz¹du
gminy starostwo powiatowe. OdpowiedŸ jest
na pierwszy rzut oka zaskakuj¹ca, bo samorz¹d powiedzia³: NIE. Z drugiej jednak strony trzeba pamiêtaæ, ¿e oœrodek nie jest maj¹tkiem gminy, a w nie swoj¹ w³asnoœæ nikt
na ogó³ nie inwestuje.

GRUDZIEÑ
Ju¿ niebawem do dyspozycji mieszkañców
bêdzie wygodny punkt obs³ugi. Zabudowa i urz¹dzenie czêœci korytarza na
pierwszym piêtrze kosztowa³a ledwie 20
tys. z³. Znacznie trudniejsze bêdzie jednak znalezienie odpowiedniego pracownika, który obs³ug¹ mieszkañców siê zajmie. Jeœli jakoœci¹ swojej pracy dorówna
standardowi nowego biura, to o efekty
zmiany mo¿emy byæ spokojni.
Wody ci u nas dostatek – bêd¹ mogli ju¿
niebawem powiedzieæ mieszkañcy naszej
gminy. Finalizacja pierwszego etapu budowy wodoci¹gu £ysa Góra – Godów to
jeden z ostatnich kroków do wyposa¿enia
w sieæ wodoci¹gow¹ ca³ej gminy. Do pe³nego cywilizacyjnego awansu brakuje teraz ju¿ tylko kanalizacji. W oczekiwaniu
na ni¹ trzeba siê bêdzie uzbroiæ nie tyle
w wiêksz¹ cierpliwoœæ, co w znacznie
wiêksze pieni¹dze.

styczeñ - luty 2008, ¯ycie Gminy Dêbno
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EDUKACJA

Koniec semestru to dobra okazja, by podsumowaæ prace uczniów szkó³ z naszej gminy. Na
³amach „¯ycia” prezentujemy najlepszych z
nich. Wyboru i uzasadnienia dokona³y szko³y.
Pod uwagê brano uczniów szkó³ podstawowych
z klas IV-VI oraz gimnazjalistów.
Patryk Dubiel

SP w Biadolinach Szlacheckich

Monika Koczwara, klasa IV

Bardzo dobra, sumienna i pracowita
uczennica. Bardzo grzeczna, lubiana
przez kolegów i koleżanki. Chętnie bierze udział w różnych uroczystościach
szkolnych w zajęciach pozalekcyjnych
oraz w konkursach. Największe osiągnięcia w ostatnim okresie: wyróżnienie w Europejskim Konkursie Rysunkowym: ”Jak wyobrażasz sobie w przyszłości bezpieczne podróże wakacyjne”,
II miejsce w Powiatowym konkursie
Plastycznym „Kiedy dzwonię po straż
pożarną” . Magda jest uzdolniona plastycznie.
Średnia ocen na koniec V klasy 5,3
(przypuszczalnie za I okres kl VI wynik
nie będzie gorszy). Za wysokie wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie
uczennica w kl. IV i V otrzymywała stypendium naukowe.

Pomimo swojego wieku od dawna reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. W
bieżącym roku szkolnym zwyciężyła w
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach
przełajowych na szczeblu gminy i powiatu.
W zawodach małopolskich , które odbyły się
Nowym Targu została sklasyfikowana na
XVIII miejscu. Jest członkiem szkolnego
zespołu cheerleaders „Diwerse Stars”. Wraz
z koleżankami przygotowuje się do listopadowych Igrzysk Młodzieży.

Bardzo zdolna i solidna uczennica,
dzięki czemu osiąga wysokie wyniki w
nauce. Średnia ocen na koniec kl V wyniosła 5,2 (można zakładać, że obecnie
nie będzie gorsza). Uczennica jest bardzo grzeczna, lubiana przez koleżanki i
kolegów. Bierze udział w różnych konkursach. Największe osiągnięcia w
ostatnim okresie: II miejsce w gminnym
konkursie „Malowanie jest łatwe”, III
miejsce w Regionalnym Konkursie na
Pisankę Ludową.

SP w £oniowej

Dawid Koczwara, klasa VI

Piotr Pa³ucki, klasa V

Już po raz trzeci reprezentował szkołę w
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach
przełajowych na szczeblu Małopolski .Wcześniej zwyciężył w zawodach gminnych oraz
zajął drugie miejsce w zawodach powiatowych.
Jego pasją jest piłka nożna, jest zawodnikiem
drużyny trampkarzy „Orła Dębno”.

Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Jest
ambitny i pracowity. Ma szerokie zainteresowania. Bierze udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły; obecnie zakwalifikował się do rejonowego etapu
Konkursu Biblijnego organizowanego przez
Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Jest przewodniczącym Samorządu
Szkolnego.

SP w Jaworsku
Weronika Kluska, klasa VI
Średnia ocen 5,0. Uczennica reprezentuje szkołę w licznych konkursach przedmiotowych. Jest uzdolniona muzycznie i zdobywa wysokie lokaty w konkursach.

Krystian Mielec, klasa IV
Średnia ocen za pierwszy okres 5,1.
Uczeń wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych.

Magdalena Tatara

Karina Kuziel

Dawid Koczwara

Monika Koczwara

Weronika Kluska

Krystian Mielec

Katarzyna Polanek

Katarzyna Szlachta
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Jerzy Marecik

ZSP w Dêbnie

Magdalena Tatara, klasa VI

Karina Kuziel, klasa VI

Filip Grzesik
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SP w Maszkienicach
Katarzyna Polanek, klasa VI
Od lat osiąga bardzo wysokie wyniki w
nauce. Średnia ocen na I okres nauki w
roku szkolnym 2007/2008 wyniosła 5,1.
Uczennica angażuje się w wiele przedsięwzięć szkolnych i pozaszkolnych. W wielu konkursach szkolnych zajmuje wysokie miejsca. Interesuje się muzyką, tańcem i sportem. Należy do szkolnego zespołu wokalno – tanecznego „Stokrotki”.
Zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie
piosenki angielskiej oraz I miejsce w szkolnym konkursie kolęd. Reprezentuje szkołę w Gminnym Konkursie kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych w Łysej Górze oraz Powiatowym Konkursie Kolęd w
Brzesku. Występowała wiele razy na imprezach gminnych m. in. w Łoniowej, Niedźwiedzy, Łysej Górze i Jaworsku. Jest
redaktorem gazetki szkolnej. W tym roku
wzięła również udział w Małopolskim
Konkursie Humanistycznym oraz ogólnopolskim konkursie języka angielskiego.
Przed nią jeszcze udział w konkursie historycznym i matematycznym. Katarzyna wiele czasu poświęca na doskonalenie
swoich umiejętności, uczestnicząc w kółkach zainteresowań oraz prywatnych lekcjach języka niemieckiego.

EDUKACJA

Piotr Pa³ucki

Norbert Skurnóg

Katarzyna Szlachta, klasa VI
Od lat osiąga bardzo wysokie wyniki w
nauce. Średnia ocen na I okres nauki w
roku szkolnym 2007/2008 wyniosła 5,6.
Uczennica angażuje się w wiele przedsięwzięć szkolnych i pozaszkolnych. W wielu konkursach szkolnych zajmuje wysokie miejsca. Interesuje się muzyką, tańcem i literaturą. Należy do szkolnego zespołu wokalno – tanecznego „Stokrotki”.
Ma na swoim koncie wiele sukcesów wokalnych. Zajęła I miejsce w gminnym konkursie piosenki angielskiej, I miejsce w
szkolnym konkursie kolęd, I miejsce w
Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
Bożonarodzeniowych w Łysej Górze. Wiele razy brała udział w imprezach gminnych m. in. w Łoniowej, Niedźwiedzy,
Łysej Górze i Jaworsku. Jest redaktorem
gazetki szkolnej. W tym roku wzięła również udział w Ogólnopolskim konkursie
języka angielskiego oraz w Małopolskim
Konkursie Humanistycznym. Zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu humanistycznego. Wiele czasu poświęca na doskonalenie swoich umiejętności,
uczestnicząc w kółkach zainteresowań,
organizowanych przez szkołę.

SP w NiedŸwiedzy

Krzysztof Fejkiel

Marcin Cury³o

Eliza Cebula

Jan Pa³ucki

gielskiego i j.niemieckiego. Jego ulubionym przedmiotem jest matematyka. Średnia ocen: 5,2

zaskakuje błyskotliwością, a także oryginalnym sposobem postrzegania rzeczywistości.

Jerzy Marecik, klasa VI

Jan Pa³ucki, klasa VI

Przewodniczący PSP w Niedźwiedzy.
Chętnie bierze udział w różnych konkursach z bardzo dobrymi wynikami. Interesuje się fotografią- zajął I miejsce w Gminnym Konkursie Fotograficznym. Jego
ulubionym przedmiotem jest matematyka (wyróżnienia i bardzo dobre wyniki w
konkursie „Kangur matematyczny”).
Uczeń pracowity i systematyczny. Średnia ocen 5,4.

Zdolny i pracowity. Bardzo często reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych ,a także w zawodach sportowych.
Wysoka średnia ocen i stypendium za osiągnięcia.

ZS w Por¹bce Uszewskiej
Norbert Skurnóg, klasa II b
gimnazjum
Lubiany w gronie rówieśników, stanowczy, pracowity. Potrafi zadziwić swoją
wiedzą. To „perełka” klasowa – obecnie
przygotowuje się do etapu rejonowego
Małopolskiego Konkursu Polonistycznego dla Gimnazjalistów. Trzymamy za niego kciuki i życzymy powodzenia.

Krzysztof Fejkiel, klasa II c gimnazjum
Wzorowy uczeń, którego pasją jest muzyka i historia. Dostał się do etapu rejonowego konkursu historycznego. Krzysztof uczy się również w szkole muzycznej
w klasie fortepianu.

Marcin Cury³o, klasa III a gimnazjum
Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce,
zwłaszcza z chemii. Jest miłym uczynnym uczniem zaangażowanym w pomoc
koleżeńską. Jego pasją jest czytanie
książek.

Patryk Dubiel, klasa IV

Eliza Cebula, klasa V a

Jest ambitny, systematyczny i zawsze
przygotowany na zajęcia. Posiada bardzo
dobre wyniki ze wszystkich przedmiotów.
Chętnie podejmuje dodatkowe zadania,
szczególnie z j. polskiego a także bierze
udział w różnych konkursach.

Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w
nauce. Prezentuje nieugiętą postawę w
dążeniu do wyznaczonego celu. Często

ZS w Woli Dêbiñskiej
Monika Jarosz, klasa VI
Wzorowa uczennica, średnia ocen 5,4;
wygrała gminne, a następnie powiatowe indywidualne zawody w szachach, wraz z zespołem zajęła II miejsce w gminnych zawodach w mini piłce siatkowej, była najlepsza
w szkolnym etapie Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.

Monika Koczwara, klasa VI
Wzorowa uczennica, średnia ocen 5,3;
wygrała szkolny etap Małopolskiego Konkursu Humanistycznego kwalifikując się do
rejonu, zwyciężyła w szkolnym konkursie
ortograficznym; brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Kapliczki
i zabytki sakralne”.

Tobiasz Folak, klasa III b gimnazjum
Wzorowy uczeń, średnia ocen 5,5; zwycięzca szkolnego etapu Małopolskich Konkursów Przedmiotowych z chemii i biologii
oraz konkursu interdyscyplinarnego „Wiem
Więcej”.

Micha³ Ryba, klasa III c gimnazjum
Wzorowy uczeń, średnia ocen 5,4; zakwalifikował się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Historycznego,
uczestnik Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy „Renesans w Krakowie”, zwycięzca
powiatowych zawodów pływackich w stylu grzbietowym.

Filip Grzesik, klasa V
Interesuje się sportem, trenuje piłką
nożną. Poza tym gra w siatkówkę, piłkę
ręczną, tenisa stołowego, jeździ na nartach. Lubi uczyć się języków obcych: j.an-

Monika Jarosz

Monika Koczwara

Tobiasz Folak

Micha³ Ryba
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SPORT

UROZMAICONY SPRAWDZIAN
Po spadku z czwartej ligi, na półmetku
sezonu piłkarze Orła Dębno plasują się w
piątoligowej tabeli na siódmej pozycji.
Podopieczni grającego trenera Roberta
Sakowicza w jesiennych meczach zdobyli
23 punkty (6 zwycięstw, 5 remisów oraz 4
porażki) i od miejsca premiowanego awansem dzieli ich już kilkanaście punktów.
Przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli dębnianie 8 stycznia. W kadrze Orła nie
zanosi się na większe zmiany. Z zawodników,
którzy zjawili się na pierwszym treningu nikt
nie wyraził chęci odejścia z klubu. Trener Sakowicz myśli jedynie o kosmetycznych zmianach
w składzie. - Dotyczą one dwóch-trzech zawodników, takich, którzy wznowili treningi lub też
takich, którzy grali już u nas, a obecnie występują w ościennych klubach. Tak naprawdę, to
będą to raczej uzupełnienia, a nie wzmocnienia
– dodaje szkoleniowiec klubu z Dębna. Trudno
jednak myśleć o poważniejszych zakupach, je-

żeli weźmie się pod uwagę, że zespół z Dębna
praktycznie bazuje jedynie na dotacjach z Urzędu Gminy i w najbliższym czasie nie zanosi się
raczej na pozyskanie większych sponsorów.

Drużyna Orła
wiosnę będzie
miała raczej
spokojną.
Pierwszym sprawdzianem formy będzie dla
piłkarzy Orła występ w tradycyjnym turnieju
halowym w Ciężkowicach. Tydzień później dębnianie rozegrać mają pierwszy mecz sparingo-

wy, w którym zmierzą się z Victorią Porąbka
Uszewska. Plany trenera Sakowicza obejmują
łącznie ok. 9 sparingów (jeżeli pozwoli na to
aura), w tym zaległy mecz Pucharu Polski z
BKS Bochnia. W roli sparingpartnerów wystąpić mają także Bruk-Bet Nieciecza, Polan Żabno
i Wolania Wola Rzędzińska oraz kilka zespołów
z klas niższych. Większość z tych spotkań rozegrana ma być na obcych boiskach. – Starałem
się tak dobrać przeciwników w meczach kontrolnych, aby zarówno sprawdzić się z lepszymi,
jak i dać szansę gry zmiennikom w pojedynkach ze słabszymi rywalami – mówi Robert Sakowicz. Na dobrą sprawę, zespołowi Orła nie
grozi już w tym sezonie ani spadek, ani też
awans. W klubie nie ma więc większych oczekiwań, a szkoleniowiec drużyny z Dębna życzy sobie przede wszystkim tego, aby wszyscy zawodnicy, którzy występowali w rundzie jesiennej, solidnie przepracowali okres przygotowawczy.
(T)

Gospodarze poza konkurencj¹
Sala Zespo³u Szkó³ w Sufczynie goœci³a uczestników Mistrzostw Powiatu Brzeskiego w Tenisie Sto³owym.
Zawody te zdominowane zosta³y
przez reprezentantów dwóch klubów: miejscowego Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego i
Olimpii Bucze. Wystarczy powiedzieæ, ¿e ich przedstawiciele oddali
rywalom jedynie trzy miejsca na
„pudle”. Ma³o tego, we wszystkich
przypadkach by³y to pozycje na najni¿szym jego stopniu.
W zmaganiach kobiet, naszą gminę reprezentowały jedynie zawodniczki z Sufczyna.
Uczyniły to jednak ze sporym powodzeniem.
W grach singlowych sufczynianki wywalczyły pięć medali. Wśród seniorek pierwsze
miejsce zapewniła sobie Monika Przeklasa,
druga była natomiast Joanna Siemek. W rywalizacji juniorek drugie miejsce zajęła Julita Paluch, natomiast wśród kadetek srebro
zapewniła sobie Joanna Mirek, a tuż za nią
sklasyfikowana została Sylwia Siemek. W
turnieju deblowym seniorek najlepsza okazała się para Julita Paluch – Anna Kania
(Olimpia Bucze), zaś kolejne dwa miejsca zajęły duety z Sufczyna: Joanna Siemek – Monika Przeklasa i Joanna Mirek – Sylwia Siemek. Wśród juniorek drugie miejsce zajęła
para Julita Paluch – Joanna Mirek, natomiast
w gronie kadetek pierwsze miejsce zajął debel Joanna Mirek – Sylwia Siemek.
Rywalizacja w grze pojedynczej seniorów zakończyła się sukcesem Rafała Osińskiego z
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LUKS Sufczyn, a drugie miejsce zajął inny reprezentant gospodarzy Rafał Rojek. Na czwartej pozycji sklasyfikowany został tu Marek
Przeklasa, piąty był Paweł Batko (obaj LUKS
Sufczyn), szóstą pozycję zapewnił sobie Janusz
Rzepa (LZS Doły), na siódmym miejscu uplasował się Jakub Bujak (Kłos Łysa Góra), natomiast ósmy był Eugeniusz Kluska (LZS Doły).
Wśród singlistów – juniorów, reprezentantom gminy Dębno nie udało się wywalczyć
miejsca na podium. Najbliższy tego był Bartłomiej Sacha, który sklasyfikowany został
na czwartej pozycji. Szóstą pozycję zapewnił
sobie Damian Książek z Kłosa Łysa Góra,
zaś na dziewiątej pozycji uplasował się jego
klubowy kolega Karol Banaś.
W zmaganiach kadetów zaporą nie do
przejścia okazali się bracia Mleczko, mieszkający co prawda w Łysej Górze, lecz reprezentujący barwy Olimpii Bucze. W tej sytuacji najwyżej sklasyfikowanym graczem z
terenu gminy Dębno okazał się Marek...
Mleczko, reprezentujący barwy LUKS Sufczyn. Czwarte miejsce w tej kategorii wiekowej zajął inny sufczynianin, Łukasz Wojnicki, siódmy był Paweł Majzner, ósmy Damian
Mirek (obaj LUKS Sufczyn), a dziewiąty
Rafał Kluska (LZS Doły). Miejsca pozostałych naszych zawodników: 10. Jakub Bogusz,
12. Konrad Tabor, 13. Maciej Bogusz, 14. Michał Kawa, 15. Filip Batko, 16. Paweł Kargul
(wszyscy LUKS Sufczyn).
W deblowym turnieju seniorów triumfowała
para LUKS Sufczyn, Rafał Osiński – Rafał Rojek, wyprzedzając swoich klubowych kolegów
Pawła Batko i Marka Przeklasę, Eugeniusza
Kluskę i Janusza Rzepę z LZS Doły oraz parę
Jakub Bujak (Kłos Łysa Góra) – Bogusław Żyt-
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niewski (Olimpia Bucze). Wśród juniorów drugie miejsce wywalczyła para Bartłomiej Sacha
(LUKS Sufczyn) – Kamil Wojnicki (Olimpia
Bucze), zaś na czwartym miejscu uplasował się
duet Kłosa Łysa Góra, Karol Banaś – Damian
Książek. W zmaganiach kadetów drugą pozycję wywalczyli Damian Mirek – Łukasz Wojnicki, a pozostałe pary sufczyńskiego LUKS sklasyfikowane zostały na miejscach: 4. Marek
Mleczko – Jakub Bogusz, 5. Michał Kawa –
Filip Batko, 6. Paweł Kargul – Michał Majzner,
7. Konrad Tabor – Maciej Bogusz.
W turnieju mikstowym wystartowało pięć
par z Sufczyna. Najlepiej z nich spisali się Joanna Siemek i Rafał Rojek, zdobywając złoty medal. Tuż za nimi sklasyfikowany został duet
Monika Przeklasa – Rafał Osiński. Miejsca pozostałych sufczyńskich par: 5. Julita Paluch –
Bartłomiej Sacha, 6. Joanna Mirek – Damian
Mirek, 7. Sylwia Siemek – Maciej Bogusz.
W nieoficjalnej punktacji klubowej zdecydowanie zwyciężył LUKS Sufczyn – 204 pkt.,
na czwartym miejscu sklasyfikowany został
LZS Doły – 15 pkt., a szóstą pozycję zajął
Kłos Łysa Góra – 10 pkt.
Organizacja mistrzowskiej imprezy możliwa była dzięki współpracy wielu osób, m.in.:
wójta gminy Dębno Grzegorza Bracha, prezesa Rady Powiatowej LZS w Brzesku Zygmunta Osińskiego, dyrektora Dębińskiego
Centrum Kultury Andrzeja Potępy, dyrektora Zespołu Szkół w Sufczynie Małgorzaty
Wiśniowskiej-Robak, prezesa LUKS Sufczyn
Marka Przeklasy, prezesa Rady Powiatowej
LZS w Tarnowie, Jerzego Bąka oraz prezesa
Tarnowskiego Związku Tenisa Stołowego,
Stanisława Dychtonia.
(T)

SPORT

Z wizyt¹ u A-klasowców

Oœwietlenie w Por¹bce
Do inauguracji rewan¿owej
rundy spotkañ o mistrzostwo
drugiej grupy klasy „A”
pozosta³o wprawdzie jeszcze
trochê czasu, lecz wystêpuj¹ce w niej dru¿yny z terenu
naszej gminy rozpoczê³y ju¿
przygotowania do drugiej
czêœci sezonu.
Zespół Victorii Porąbka Uszewska po rundzie jesiennej plasuje się na szóstej pozycji. W
dotychczasowych meczach zdobył on 23
punkty (7 zwycięstw, 2 remisy i 4 porażki), co
oznacza, że od zajmującego trzecią pozycję
Sokoła Borzęcin Górny dzielą go zaledwie 3
„oczka”. Według słów sekretarza Zarządu
Klubu, Dariusza Łazarza, drużyna z Porąbki
Uszewskiej stawia sobie przed tą rundą dwa
podstawowe cele. Pierwszym z nich jest zajęcie miejsca w czołowej piątce, drugim ogrywanie coraz śmielej wchodzących do pierwszego zespołu młodych zawodników (obecnie takich graczy jest już siedmiu), tak aby
nabywali oni niezbędnego doświadczenia. Piłkarze Victorii rozpoczęli treningi zaraz po
Nowym Roku i aktualnie trenują dwa razy w
tygodniu w sali w Porąbce Uszewskiej. Chcą
jednak jak najszybciej wybiec na boisko, a w
ich przypadku nie przeszkodzą im w tym obowiązki zawodowe czy szkolne. W okresie jesienno-zimowym na boisku w Porąbce Uszewskiej zamontowano bowiem oświetlenie,
umożliwiające prowadzenie zajęć w godzinach
popołudniowych czy wieczornych. W kadrze
zespołu nie zaszły praktycznie żadne zmiany, mówić można jedynie o pewnej rotacji.
Dotychczasowego trenera Marka Bryla zastąpił bowiem Józef Migda. Bryl pozostanie

w sobotę 2 lutego, a ich rywalem będzie Orzeł niewiadomą jest tu lewy pomocnik Ireneusz
Dębno. Dalsze ich plany przewidują m.in. gry Gicala. Piłkarz ten po półrocznym wypożykontrolne z Okocimiem, Jednością Paleśnica czeniu z Orła Dębno został wprawdzie wyoraz Iskrą Łęki.
Piłkarze Kłosa Łysa Góra na półmetku rozgrywek zajmują w tabeli
9. lokatę, mając w dorobku 14 punktów (4 zwycięstwa, 2 remisy i 7 porażek). Plany na rundę rewanżową
przewidują przede wszystkim utrzyZespół Kłosa
manie obecnej lokaty. – Chcemy zamecze
jąć miejsce nie gorsze niż to, które
kontrolne
mamy po rundzie jesiennej. Chodzi
rozegra
nam przede wszystkim o bezpieczne
głównie na
utrzymanie się. Jest to dla nas tym
wyjazdach.
ważniejsze, że w tym roku święto-

wać będziemy 60-lecia istnienie klubu. Chcielibyśmy z tej okazji zorganizować
mały jubileusz, czy nam się to uda w dużej
mierze zależało będzie jednak od sytuacji finansowej. Ta na razie nie uległa większym
zmianom, poszukujemy jednak sponsorów i
są już tego pierwsze efekty – mówi grający
prezes Kłosa, Wacław Batko. Jeżeli chodzi o
przygotowania do rundy wiosennej, „oswajanie się” z halą, zespół z Łysej Góry rozpoczął
już w połowie grudnia, poważne treningi zainaugurował jednak w drugim tygodniu stycznia. Odbywające się dwa razy w tygodniu zajęcia, prowadzi nadal Mariusz Sacha, który
już w trakcie rundy jesiennej przejął obowiązki szkoleniowca od Andrzeja Hajnysza. Ten
ostatni opuścił Kłosa ze względu na wyjazd
zagraniczny. W ramach przygotowań do rundy rewanżowej, drużyna z Łysej Góry rozegrać ma około 5 meczów kontrolnych. Ustalenia dotyczące sparingpartnerów zapaść
mają w późniejszym nieco terminie. Wiadomo jednak, że większość z tych meczów rozegrana zostanie na wyjeździe, tak aby
oszczędzić boisko w Łysej Górze, które na
wiosnę przeważnie jest niestety w nienajlepszym stanie. Do tego wszystkiego dodać można, że sześciu podstawowych
graczy Kłosa bierze udział w
rozgrywkach odbywającej się
w Brzesku, halowej ligi piłki
nożnej. W drużynie zanosi się
na pewne zmiany personalne.
Po kontuzji do gry powróci
wspomniany już doświadczony
pomocnik Mariusz Sacha, któVictoria może już korzystać
ry na wiosnę prowadzenie zez oświetlenia stadionu.
społu łączył będzie z występami na boisku. W Łysej Górze
jednak w klubie jako piłkarz, natomiast Mig- liczą także na powrót obrońcy Grzegorza
da zastanawia się czy nie połączyć prowadze- Widło, któremu występy w pierwszej runnia zespołu z dalszymi występami na boisku dzie uniemożliwiła kontuzja. Można także
(jesienią był czynnym zawodnikiem Victorii). spodziewać się nowych twarzy (nieoficjalnie
Do funkcji asystenta trenera przymierzany mówi się o dwóch nowych zawodnikach), prejest natomiast inny zawodnik Victorii, wspo- zes Batko nie chce jednak na razie zdradzać
mniany już Dariusz Łazarz. Pierwszy spa- szczegółów. Nie zanosi się natomiast na jaring rozegrają piłkarze z Porąbki Uszewskiej kieś osłabienia. Jedyną można powiedzieć

kupiony z Orła, zastanawia się jednak nad
ewentualnym powrotem do klubu z Dębna.
Po zakończeniu rundy jesiennej w najgorszej z naszych A-klasowców sytuacji jest finansowany głównie z środków Urzędu Gminy Dębno, Sokół Maszkienice. Zajmuje on w
tabeli przedostatnią pozycję, mając na koncie
8 tylko punktów (2 zwycięstwa, 2 remisy i 9
porażek). Wyniki te najwyraźniej nie zadowoliły włodarzy klubu, którzy zdecydowali się na
zmianę szkoleniowca. Dotychczasowego opiekuna Sokoła, Zygmunta Osieckiego zastąpił
Tomasz Rogóż, który sprawował będzie funkcję grającego trenera. Przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli piłkarze z Maszkienic w pierwszych dniach stycznia. Trenują
oni trzy razy w tygodniu w hali w Woli Dębińskiej, a w planach mają rozegranie sześciu
meczów sparingowych (m.in. z Piastem
Czchów, Błękitnymi Krzeczów oraz GOSiR
Novi/Rzezawianka). W kadrze zespołu nastąpią spore wzmocnienia, dużo wskazuje bowiem na to, że kibice w Maszkienicach na wiosnę zobaczą w akcji aż czterech nowych zawodników. Siłę Sokoła wzmocnić powinna
przede wszystkim trójka graczy występujących do tej pory w zespole lidera bocheńskiej
grupy klasy „A”, Victorii Słomka, czyli Mariusz Karcz, Grzegorz Płachta oraz Andrzej
Zydroń. Czwartym zawodnikiem, który
wzmocni klub z Maszkienic będzie natomiast
Tomasz Świerczek (powrót po wypożyczeniu
z Pogoni Biadoliny Radłowskie). Pomimo tych
wzmocnień jedynym celem o którym przed
rozpoczęciem drugiej części sezonu wspomina
wiceprezes klubu Jan Kargul, jest utrzymanie się w klasie „A”. Osiągnięcie tego celu wydaje się być jak najbardziej realne, nie wiadomo tylko z jakiej pozycji świętował go będzie
ewentualnie wiceprezes Kargul. W rundzie
jesiennej był on czynnym zawodnikiem Sokoła, a równocześnie trenował zespół Pogoni
Biadoliny Radłowskie; teraz działacze tego
drugiego klubu chcą aby został grającym szkoleniowcem ich zespołu.
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Gimnazjada w badmintonie
Skład drużyny:
Gabriela
Przepiórka,
Ola Migda,
Mariola Kuras,
Monika Hebla,
Klaudia Bachara,
Kinga Sacha,
Karolina Bzdura,
Ola Jedynak,
Kinga Bujak,
Anna Kłusek

Podwójne
zwyciêstwo
Drużyny z Woli Dębińskiej zdominowały rywalizację podczas Gminnej
Gimnazjady w Badmintonie. Zarówno
z kategorii chłopców jak i dziewczyn
zwyciężyły reprezentacje gimnazjum
z Woli Dębińskiej.

Opiekun
zespołu:
Edyta
CzernickaGurgul

W sportowych zmaganiach uczestniczyły wszystkie gimnazja z terenu gminy.
Obok gospodarzy, którymi tym razem byli

Mamy wicemistrzostwo powiatu

SIATKARSKI SUKCES
Drugie miejsce w odbywaj¹cych siê w
Gnojniku Powiatowych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w Mini Pi³ce Siatkowej
zajê³y siatkarki ze Szko³y Podstawowej w Dêbnie. W finale nieznacznie uleg³y zespo³owi z Jasienia.
Skład zwycięskiej drużyny - Gimnazjum Wola Dębińska: dziewczyny:
Joanna Greń i Klaudia Przeklasa,
chłopcy: Paweł Dudek i Kamil
Czesak
uczniowie z gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, stratowali również przedstawiciele
gimnazjum w Sufczynie i Łysej Górze. W
zawodach przygotowanych przez Jaromira Radzikowskiego brały udział dwuosobowe zespoły. Ostateczni zwycięzcy – reprezentanci Woli Dębińskiej – nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń pokonując ich zdecydowanie. Do nich też trafił Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w
Porąbce Uszewskiej Tomasza Gargula –
główne trofeum turnieju.
(r)

Klasyfikacja koñcowa:
Dziewczyny
1. PG Wola Dêbiñska
2. PG Por¹bka Uszewska
3. PG £ysa Góra
4. PG Sufczyn
Ch³opcy
1.PG Wola Dêbiska
2.PG Sufczyn
3.PG £ysa Góra
4.PG Por¹bka Uszewska
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W powiatowych zmaganiach drużyna z
Dębna uczestniczyła nieprzypadkowo. Wcześniej wygrała zawodowy na szczeblu gminy

i jako ich zwycięzca reprezentowała gminę
w rywalizacji na tym szczeblu. Tu spotkały
się z najlepszymi drużynami innych gmin
powiatu brzeskiego. W bezpośredniej konfrontacji udowodniły, że należą do powiatowej elity. Spora w tym zasługa powstałego
w ubiegłym roku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gwiazda”, w którym dziewczyny
trenują na codzień.
(s)

Pi³ka rêczna

Miko³ajowy turniej
Czwarte miejsce w odbywającym się
w Krakowie III Turnieju Mikołajkowym Młodzika Młodszego zajęła drużyna UKS Arabeska przy Zespole Szkół
w Porąbce Uszewskiej. W rywalizacji
uczestniczyło kilka reprezentacji szkół
krakowskich oraz jedna drużyna z
Chorzowa.
W silnej stawce zespół z Porąbki pokazał
się z dobrej strony. Wprawdzie wyraźnie
uległ drużynie SKS Kusy Kraków, ale trudno to uznać za powód do wstydu. Znacznie
bardziej doświadczeni w sportowych bojach
rywali okazali się ostatecznie najlepszą drużyną turnieju. Z innymi zespołami piłkarze ręczni z Porąbki radzili sobie już znacznie lepiej.
Najwięcej bramek dla zespołu zdobyli:
Rafał Kluska i Bartosz Niemiec, a skład drużyny tworzyli ponadto: Dominik Kraj, Krystian Gurgul, Bartłomiej Krośniak, Jarosław
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Krośniak, Jakub Gurgul, Jan Pałucki, Krystian Gurgul kl. VI, Patryk Kluska, Mateusz Pabian. Zespół do turnieju przygotowali: Sławomir Szymański i Mirosław Ryba.
(u)

SPORT

SUKCESY NASZYCH CHEERLEADEREK

TANECZNY POPIS
Sukcesem zakoñczy³y ubieg³y rok zawodniczki z zespo³u tanecznego „Lilie” reprezentuj¹cego UKS „Wolania”
dzia³aj¹cy przy PSP w Wol;i Dêbiñskiej. Najpierw zdoby³y mistrzostwo powiatu brzeskiego, a nastêpnie
zajmuj¹c czwarte miejsce w Mistrzostwach Ma³opolskich pokaza³y, ¿e s¹ jednym z najlepszych zespo³ów w
ca³ym województwie.

OPINIA

Największe osiągnięcie w dotychczasowej, siedmioletniej historii zespołu
prowadzonego przez Joannę Nowak
cieszy tym bardziej, że zespół wystąpił
w tych zawodach w mocno zmienionym

składzie. Większość tancerek nie miała
dotąd okazji, by pokazać swoje umiejętności na zawodach tej rangi. Trzy miesiące przygotowań zrobiły jednak swoje. Wrażenie na jurorach zrobiła dyna-

Joanna Nowak, opiekun zespo³u
Wielkie słowa uznania należą się przede wszystkim kapitanowi zespołu Weronice Franczyk, która wykazała się duża dojrzałością i wspólnie z
opiekunem pracowała nad wzmocnieniem i wsparciem emocjonalnym
zespołu. W dalszej kolejności siostrom: Kindze i Monice Jarosz, które
mimo kontuzji i niedyspozycji zdrowotnych walczyły i nie poddały się.
Kindze Greń, Aleksandrze Kargol, Kornelii Batko, Klaudii Urbańskiej
za doświadczenia taneczne, które przekazywały swoim koleżankom.
Patrycji Nowak, Gabrysi Witek, Karolinie Wołek, Agnieszce Gromali,
Ewie Lipińskiej za solidną pracę. Justynie Ciszkowicz za indywidualny i
niepowtarzalny styl. Aleksandrze Piechnik, Joannie Kłusek i Ani
Pałuckiej za radość i słoneczny piękny uśmiech, który wnosiły do
zespołu. Marzenie Tobole, Edycie Siemieniec oraz Angielce Migdzie, za
to, że jako zawodniczki rezerwowe uczestniczyły w przygotowaniach
zespołu i były zawsze gotowe do ewentualnego zastępstwa.

mika zaprezentowanych układów, oryginalne pomysły choreograficzne, prezentacja pełna ekspresji, a
także niebanalne stroje podkreślające charakter układu. „Lilie” wykazały się przy tym dużą odpornością
psychiczną. Mimo braku doświadczenia wytrzymały
presję i w dogrywce o czwarte miejsce pokonały rywalki z Krakowa.
Szczęśliwe dla tancerek z Woli Dębińskiej zawody
były nie tylko okazją do skonfrontowania swoich
umiejętności z najlepszymi zespołami z województwa, ale także sposobnością do poznania nowych ludzi. W pamięci pozostanie im pewnie jeden z jurorów
zawodów: Mario Jasuuienow, który jest szeroko znany publiczności z telewizyjnego programu „You can
dance”.
(g)

NA PODIUM W BORZÊCINIE
Dzia³aj¹ ledwie pó³tora roku, a na koncie maj¹ ju¿ swój
pierwszy sukces: podczas odbywaj¹cych siê w Borzêcinie
Powiatowych Zawodach zajê³y trzecie miejsce. O kim mowa?
O grupie tanecznej FOREVER DANCE dzia³aj¹cej przy Zespole
Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej.

OPINIA

Zespół tworzy 12 dziewczyn klas gimnazjalnych. Debiutowały jesienią 2006 roku podczas Zawodów Powiatowych Grup Tanecznych Cheerleaders zasługując wówczas na
Nagrodę Publiczności. Swoimi występami
uatrakcyjniają zawody oraz imprezy szkolne. Prezentowały się podczas Biesiady Agroturystycznej w Porąbce Uszewskiej. Trenują

zwykle dwa razy w tygodniu, a przed zawodami czy pokazami – częściej.
Ich pracę doceniają rodzice pomagający
przygotować odpowiednie stroje oraz dyrekcja szkoły skutecznie poszukująca sponsorów finansujących zakup niektórych elementów stroju.
(p)

Agnieszka Radzikowska, opiekun zespo³u
Cieszy fakt, iż ciężka praca, godziny spędzone podczas treningów nad kolejnymi
układami tanecznymi znalazły uznanie członków komisji sędziowskiej podczas
zawodów powiatowych odbywających się w Borzęcinie. Największym jednak
sukcesem jest to, iż zawodniczki podnosząc swoje umiejętności potrafią wykazać
się twórczymi pomysłami i samodzielnością w opracowywaniu nowych układów.

Skład zespołu: Kamila Kluska,
Emilia Zych, Elżbieta Mrożek, Aneta
Kurek, Magdalena Wojtowicz,
Wioletta Gurgul, Agata Gurgul,
Patrycja Dudek, Edyta Burnóg,
Lidia Tekiela, Anna Gagatek,
Karolina Lubowiecka.
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ROZMAITOŒCI

Kolêdy w Maszkienicach

Poziom
w górê
„Niech kolęduje z nami cały świat”
– pod takim hasłem odbyła się szósta
edycja Szkolnego Konkursu Kolęd,
który co roku odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej w Maszkienicach. W wokalnej rywalizacji uczestniczyło 17 uczniów.

Szkolna rywalizacja w Woli Dêbiñskiej

DU¯A FREKWENCJA
Dużym zainteresowaniem cieszył
się Szkolny Konkurs Pastorałek i
Kolęd Bożonarodzeniowych, który
zorganizowano w Zespole Szkoł w
Woli Dębińskiej. W trzech kategoriach wiekowych rywalizowało 51
uczniów.

częściej sięgali po kolędy mniej znane, a
dobierając podkład muzyczny dbali, by był
on możliwie atrakcyjny.
Wszystkich uczestników podzielono na
dwie kategorie wiekowe. Osobno oceniano
uczniów z klas I-III oraz IV-VI. Dla wszystkich uczestników były pamiątkowe dyplomy, dla laureatów – także nagrody. Satysfakcję z wysokiego poziomu konkursu prócz
samych wykonawców mieli także rodzice i
nauczyciele, którzy pomagali w przygotowaniach.

wyniki

(p)
Kategoria dzieci m³odszych
I miejsce:Wiktoria B³añska
II miejsce: Justyna Chrapusta i £ukasz Wid³o.
III miejsce: Anna Stolarczyk i Daniel Kita.
Kategoria dzieci starszych
I miejsce: Katarzyna Polanek i Katarzyna
Szlachta
II miejsce: Wiktoria Gruszkowska i Anna Myszka
III miejsce: Damian Wielgosz
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Elżbieta Rega, organizator konkursu,
podzieliła uczestników na trzy grupy wiekowe. Osobno oceniono prezentacje
uczniów z klas I-III, IV-VI oraz gimnazjalistów. Zgodnie z przyjętym regulaminem w każdej kategorii wyłoniono zdobywców trzech pierwszych miejsc. Na
wszystkich uczestników czekały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci słodyczy. Zwycięzcy każdej kategorii reprezentowali szkołę w Gminnym Konkursie

Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych
w Łysej Górze, o którym szerzej piszemy
w innym miejscu.
(s)

wyniki

Konkurs przygotowany przez Jadwigę
Górską i Magdalenę Smoleń zebrał bardzo dobre oceny. Oceniający prezentacje
uczniów zgodnie podkreślali, że uczestnicy konkursu są coraz lepiej przygotowani. Podobała się nie tylko jakość wykonania, ale także dobór repertuaru oraz podkłady muzyczne. Uczniowie tym razem

klasy I – III
I miejsce – Wojciech Bugaj
II miejsce – Marcin Sad³oñ
III miejsce – Wojciech Hebda
klasy IV – VI
I miejsce – Konrad Stypka
II miejsce – zespó³: Weronika Franczyk, Monika Jarosz, Kornelia Batko, Aleksandra Piechnik
III miejsce – Albert Laska i Adam Morys
gimnazjum
I miejsce - Paulina Kubala i Maria Baka
II miejsce – Katarzyna K³usek i Klaudia Przeklasa
III miejsce – Anna Greñ i Katarzyna Kolawa

Fina³ akcji wymiany dowodów

DOBRY EFEKT
Stuprocentowego efektu nie było, ale na tle innych Gmina Dębno wypadła zupełnie
nieźle. Do końca roku ze złożeniem wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego nie
zdążyły 222 osoby.
Wobec ogólnej liczby mieszkańców zobowiązanej do posiadania dowodu osobistego wynoszącej 10500 osób, to niezbyt wiele. Nie bez znaczenia dla takiego obrotu sprawy były akcje
podejmowane przez Urząd Gminy, które miały ułatwiać składanie wniosków. Obok wydłużonych godzin pracy mieszkańcy mogli także załatwiać swoje sprawy w niektóre niedziele.
Na wymieniających dowód w urzędzie czekał fotograf, niektórzy przywiezieni zostali ze
swoich wsi specjalnie podstawionymi autobusami.
Mimo takich udogodnień nie wszyscy zdążyli ze złożeniem wniosku w terminie. Co ich
teraz czeka? Wymiana dowodu konieczna jest w dalszym ciągu. Będzie to można zrobić
także po upływie tego terminu, ale w razie załatwiania spraw wymagających okazania
dowodu osobistego, trzeba się liczyć z problemami. Na to urząd nic już nie poradzi.
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Roman Œmietana

Pracą społeczną zajął się najpierw z konieczności, a potem tak mu
to już zostało, że ciągnął ją przez kilkadziesiąt lat. I to jak! Udało mu
się nawet doprowadzić do tego, że dzięki uchwale terenowej organizacji partyjnej znalazła się wreszcie działka pod budowę… kościoła.
Roman Śmietana w swoim życiorysie chyba najbardziej rozbudował rubrykę: praca społeczna. Zaangażował się w nią jako młody
chłopak z… konieczności. – Ojciec wcześnie zachorował i zamiast
niego jako najstarsze dziecko musiałem chodzić na różne zebrania i
interesować się tym, co się we wsi dzieje – wspomina.
Zainteresował się na tyle mocno, że po powrocie z wojska szybko
stał się jedną z najbardziej prężnych postaci w Jastwi. Mieszkańcy to
docenili powierzając mu w 1976 roku funkcję radnego, którą nieprzerwanie pełnił aż do 2002 roku. Niemal równolegle, bo ledwie rok później, wybrano go także sołtysem, którym był 25 lat. Dopiero pięć lat
temu powiedział „dość” zarówno tym funkcjom jak i społecznej robocie.. – Rodzina zaczęła mieć już tego dość. Ciągłe bieganie, załatwianie
spraw, interesanci w domu i brak czasu dla rodziny – tłumaczy.
Faktycznie, trudno było wtedy złapać oddech. Obok mandatu radnego i roli sołtysa była jeszcze działalność w straży pożarnej, zajęcie
w charakterze społecznego kuratora sądowego i przewodnictwo rozmaitym komitetom społecznym. – Czasy były ciężkie, ale jakoś sporo
udało się zrobić – podsumowuje. Z wymienianiem przykładów nie ma
problemu. Palce maczał już w elektryfikacji wsi, basen strażacki powstał z jego inicjatywy, wziął się za dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy remizy…Na liście osiągnięć ma jeszcze sieć wodociągową, gazyfikację wsi oraz jej telefonizację. Wszystko to w czynie
społecznym. Pewnie, że brał udział w pracach. Wtedy to była normalność.
Zupełnym wyjątkiem była natomiast decyzja w sprawie oddania
działki pod budowę kościoła. – Zebrania wiejskie podejmowały wiele
uchwał w tej sprawie, ale nic nie można było wskórać. Dopiero jak
podjęliśmy uchwałę partyjną, to pomogło – opowiada. Przy budowie
szkoły takie zabiegi nie były już wprawdzie potrzebne, ale za to nie
obyło się bez chodzenia za materiałami. W czasach wszechobecnego

deficytu to była niemal rutynowa czynność. Przykładowo po elementy konstrukcyjne do Jasła jeździło się tylko po to, żeby dowiedzieć
się, że trzeba jechać… do Gliwic, bo tam mają odpowiednie komponenty, bez których w Jaśle sobie nie poradzą. Wodociąg wymagał z
kolei „pielgrzymek” do inżynierów w Tarnowie. – Ile to wyrzeczeń
było…Całe młode lata człowiek na tym spędzał, ale satysfakcja była
– konkluduje. Jastew przez lata była wyróżniania jako najlepsze sołectwo, a wiele efektów pracy sprzed lat służy ludziom do dziś. Roman Śmietana w swoim archiwum ma na to mnóstwo dowodów. Są
wśród nich brązowe, srebrne i złote odznaki za zasługi dla pożarnictwa, Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa i wiele innych.
(p)
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Imiê i nazwisko: Tomasz Gurgul
Wiek: 38 lat
wy¿sze
Wykszta³cenie: Wykszta³cenie
pedagogiczne
Zawód: Nauczyciel
Szkó³
Miejsce pracy: Dyrektor Zespo³u
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Sytuacja rodzinna: ¯ona Edyta
oraz dwie córki Patrycja i Julia
Samochód: Citroen Berlingo
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