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druga strona ¿ycia
NA PLUS

O

rganizatorzy szkolnych i branżowych
spotkań wigilijnych nie ustają w wysiłkach, by tradycja była podtrzymywana nie
tylko w rodzinnym gronie, ale w znacznie szerszych kręgach. Opłatkami łamią się i życzenia
sobie składają uczniowie i nauczyciele, a także
przedstawciele różnych grup zawodowych. Malkontenci kręcą nosem i mówią w takich razach
o hipokryzji, ale my wierzymy, że racji nie mają.
Pod wpływem świątecznej atmosfery kruszało już niejedno serce.

K

rwiodawcy z całej gminy Dębno dają po
raz kolejny dowody, że w życiu liczy się
jednak coś więcej niż tylko komfort i dostatek. Przychodząc regularnie na akcje honorowego oddawania krwi pokazują chyba
szczególnie dobitnie, że los drugiego człowieka nie jest im obcy. Ważne jest to szczególnie wtedy, gdy są przy nich także dzieci, bo jak wiadomo - czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

W

szyscy mieszkańcy gminy z powodu do
tychczasowego oblicza zimy mogą zacierać ręce. Im bardziej śniegu brak, tym więcej pieniędzy pozostaje w kasie gminy. Oby
zima z minimalną ilością utrzymała się jak
najdłużej, bo na wiosnę może być z tego sporo pożytku. Ot, choćby w postaci kolejnych
remontów dróg.

NA MINUS

P

łatnicy podatku rolnego nieco głębiej
będą musieli sięgnąć do kieszeni. Wszystkiemu winna rynkowa cena skupu żyta, która spowodowała wzrost podatku obliczanego na tej podstawie. Dyskomfort z tym związany Rada Gminy Dębno zrekompensowała
mieszkańcom nie ruszając stawek tych podatków, których zmiana nie wynikała z przepisów wyższego rzędu. Budżet gminy od tego
nie urośnie, ale też w budżetach domowych
nie trzeba będzie robić rewolucji.

W

ychowawcy i wychowankowie Mło
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który od pewnego czasu cieszył się raczej fatalną
sławą, postawili pierwszy krok ku zmianie swojego wizerunku. Społeczna praca przy renowacji cmentarza z I wojny światowej to na pewno
wychowawcza metoda warta kontynuacji. Z
jednej strony uczy i zagospodarowuje czas , z
drugiej zostawia praktyczne efekty.

Wyró¿nienie dla gminy

Lider edukacji
Certyfikat „Samorz¹dowego Lidera
Edukacji” otrzyma³a Gmina Dêbno.
Wyró¿nienie w pierwszej edycji konkursu, nad którym patronat sprawuje
Parlament Europejski, otrzyma³o 68
gmin z ca³ej Polski. Z województwa
ma³opolskiego uhonorowano w ten
sposób cztery gminy.
Gala finałowa konkursu organizowanego
przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odbyła się 29 listopada 2011
roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Wzięli w niej
udział przedstawiciele nagrodzonych samorządów. Prestiżowe certyfikaty przyznawano na podstawie informacji zawartych w ankietach wypełnianych przez samorządy. Pytano w nich m.in. o wydatki na oświatę z
wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli, osiągnięcia szkół, pieniądze pozyskane na cele edukacyjne spoza budżetu,
najważniejsze inwestycje oświatowe, programy edukacyjne realizowane na terenie gminy, a także pomoc materialną dla uczniów i
organizację czasu wolnego.
Zgłoszenie każdego spośród 170 samorządów, które wzięły udział w konkursie, oceniało niezależnie od siebie troje recenzentów – członków komisji konkursowej, w której zasiedli wybitni przedstawiciele świata
polskiej nauki, specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Komisji konkursowej przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,

Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja nie odpowiada, tekstów nie zamówionych nie zwracamy, redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nades³anych materia³ów oraz zmiany ich tytu³ów.
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wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każdy z recenzentów przyznawał
uczestnikowi konkursu od 0 do 50 punktów. Wyróżnienie i certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymały gminy i powiaty, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 80 punktów na 150
możliwych. Zgodnie z regulamienm konkursu certyfikatem tym laureaci konkursu będą
mogli posługiwać się przez rok.
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, który
reprezentował gminę podczas gali finałowej
nie krył satysfakcji z wyróżnienia podkreślając, że to zasługa wielu ludzi. - Uzyskanie certyfikatu gmina zawdzięcza z jednej strony
dyrektorom szkół, w których realizuje się dodatkowe programy edukacyjne, z drugiej Radzie Gminy Dębno dbającej o wydatki na oświatę. Bardzo się cieszę z takiego podejścia, bo to
dowodzi, że zdajemy sobie sprawę, iż warto
inwestować w oświatę. W przyszłości te nakłady przyniosą na pewno dobre efekty.
(g)

Nagrodzona Karolina
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Wójt Grzegorz
Brach z certyfikatem „Samorządowego Lidera
Edukacji”.

W gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu „Pomagam…” znalazła się Karolina Wojnicka, uczennica II klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Sufczynie.
Doceniono zdjęcie niepełnosprawnego
chłopca na wózku inwalidzkim. Jego autorka dotychczas fotografią zajmowała się spo-
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radycznie i amatorsko. Sama nie była do
końca przekonana, czy dokonała właściwego wyboru zdjęcia na konkurs, tym większa
była radość z sukcesu. - Chyba zajmę się
fotografią bardziej poważnie - zastanawiała
się po informacji o nagrodzie.
W fotograficznej rywalizacji zajęła 18 miejsce i otrzymała dofinansowanie do udziału
w 14 – dniowych wakacyjnych warsztatach
fotograficznych w wysokości 20 procent.
Poza pamiątkowym dyplomem obdarowano
ją także upominkami rzeczowymi.
Konkurs Fotograficzny „Pomagam” został zorganizowany przez Stowarzyszenie
Parafiada w ramach Europejskiego Roku
Wolontariatu. Jego tematem była bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi.
Udział Karoliny w konkursie nie był przypadkowy, bo działa ona w szkolnym wolontariacie.
(g)

wydarzenia
Gmina z nowym bud¿etem

Najwiêcej na kanalizacjê
Blisko 6 mln z³otych na inwestycje
przeznaczono w bud¿ecie Gminy
Dêbno na 2012 rok. Rada Gminy
przyjê³a uchwa³ê bud¿etow¹ przy 10
g³osach „za” i czterech wstrzymuj¹cych siê. - Jestem trochê rozczarowany g³osami wstrzymuj¹cymi siê. W
trakcie prac w komisjach radni, którzy
nie poparli bud¿etu nie przedstawiali
¿adnych, merytorycznych rozwi¹zañ
prowadz¹cych do zwiêkszenia dochodów lub racjonalizacji wydatków. komentowa³ Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dêbno.
Dochody gminy zaplanowano na poziomie
ponad 32,6 mln zł, a wydatki sięgną blisko
36 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z kredytu oraz z wolnych środków. Wśród wydatków inwestycyjnych najwięcej pochłonie
budowa kanalizacji sanitarnej w Jastwi i
Dębnie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków. Na ten cel przeznaczono 1,95 mln zł.
Na drugim miejscu pod względem skali wydatków znalazła się budowa sieci informatycznej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie
wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Dębno.
Koszty z tym związane sięgną ponad 1,33
mln zł.
Samorząd konsekwentnie kontynuował
będzie budowę chodników przy współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Brzesku. W

najwa¿niejsze wydatki
bud¿etu gminy w 2012 r.
pomoc spo³eczna ........... 5 089 843,00
administracja publiczna .... 2 908 550,00
oœwiata i wychowanie .... 18 485 834,00
gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska .............................. 744 750,00
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ................................... 939 000,00
kultura fizyczna ................... 7 456,00

Inwestycje planowane na 2012 roku
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Jastew, Dêbno – Dêbczak, wraz z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków w Woli Dêbiñskiej ..................................... 1 950 000,00
Wykonanie przy³¹czy kanalizacyjnych ....................................................... 50 000,00
Odbudowa drogi transportu rolniczego ...................................................... 50 000,00
Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dêbno ..... 400 000,00
Odbudowa drogi gminnej „Jastew Przez Wieœ” ....................................... 524 961,00
Odbudowa dróg gminnych (udzia³ w³asny) ............................................... 200 000,00
Poprawa nawierzchni dróg lokalnych (œrodki funduszu so³eckiego) .............. 66 192,00
Stabilizacja osuwisk (udzia³ w³asny) ....................................................... 600 000,00
Budowa parkingu przy drodze gminnej w Dêbnie ...................................... 180 000,00
Budowa sieci informatycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dêbno” ................. 1 333 222,00
Wymiana kot³owni w budynku Zespo³u Szkó³ w Sufczynie ......................... 211 000,00
Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dêbnie ....
........................................................................................................... 12 000,00
Wykonanie parkingu przed budynkiem Publicznego Przedszkola w Woli Dêbiñskiej
(œrodki funduszu so³eckiego) ................................................................... 10 000,00
Wykonanie elewacji na budynku Publicznego Przedszkola w Por¹bce Uszewskiej88 000,00
Wykonanie elewacji budynku Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w £ysej Górze ............
......................................................................................................... 290 000,00
Rekultywacja wysypiska œmieci ............................................................... 50 000,00
Rozbudowa oœwietlenia ulicznego w miejscowoœci Jastew, Per³a, Do³y (œrodki funduszu
so³eckiego) ........................................................................................... 26 000,00
Budowa parkingu przy budynku UG Dêbno ................................................ 50 000,00
Odbudowa drogi gminnej „Maszkienice Nad Rzek¹” ................................ 400 000,00
Odbudowa drogi gminnej „Sufczyn Nad Rzek¹” ....................................... 200 000,00
Remont drogi gminnej „Dêbczak – Krzemionki” ........................................ 50 000,00

g³ówne Ÿród³a dochodów
gminy w 2012 r.
subwencje z bud¿etu pañstwa
17 714 162,00 (w tym subwencja
oœwiatowa 11 030 248,00)
podatki 7 743 029,00 (w tym
udzia³ gminy w podatkach od osób
fizycznych stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa 4 346 045,00)

budżecie zaplanowano na realizację tego
typu przedsięwzięć 400 tys. zł. Wśród najbardziej kosztownych inwestycji znajdzie się
także odbudowa drogi gminnej „Jastew
przez Wieś”, na którą przeznaczono ponad
520 tys. zł. Część kosztów sfinansowanych
będzie z Programu Odbudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”, do którego gmina złożyła wniosek. Odbudowa innych dróg
gminnych kosztować będzie 200 tys. zł. Ponadto wykonany zostanie drugi etap budo-

wy parkingu w Dębnie, a 600 tys. zł przewidziano jako 20 % udziału własnego w stabilizacji osuwisk. W dalszym ciągu prowadzone będą remonty w szkołach. Największe
tego typu inwestycje to wykonanie elewacji
budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łysej Górze i wymiana kotłowni c.o. w
Zespole Szkół w Sufczynie. Wniosek o dofinansowanie opiewa na łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł.
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wydarzenia

Stadion w £oniowej z pr¹dem
Po latach oczekwiania do stadionu w Łoniowej doprowadzono prąd. Ułatwi to organizację ewentualnych imprez
plenerowych oraz prowadzenie działalności sportowej
przez klub piłkarski.
Dotychczas gospodarze obiektu miesieli obchodzić się bez energii
elektrycznej, co wielokrotnie dawało się we znaki. Jesienią w klubowym obiekcie zawodnikom dokuczała niska temperatura, a la-

tem organizatorzy imprez plenerowych musieli korzystać z agregatu prądotwórczego chcąc skorzystać z nagłośnienia i oświetlenia.
Dzisiaj problemem odchodzi już w przeszłość. Służby energetyczne odpowiedziały na monity w tej sprawie, doprowadzono prąd
do budynku klubowego i kłopoty związane z brakiem energii elektrycznej zostały raz na zawsze rozwiązane.
(g)

Fina³ inwestycji wspó³finansowanej z PROW

Piêkniejsze Jaworsko
Tradycyjnym przeciêciem
wstêgi oddano do u¿ytku plac
sportowo-rekreacyjny przy
Szkole Podstawowej w Jaworsku. Inwestycja, która kosztowa³a 323 tys. z³, zosta³a
wykonana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina otrzyma³a na ten cel
dofinansowanie w wysokoœci
182 tys. z³.

wań władzom samorządowym za podjętą inicjatywę i wykonawcom za solidną pracę. - Gdy po raz pierwszy zobaczyłem projekt z bardzo szczegółowym planem urządzenia zieleni, to nie
dowierzałem, że to się może powieść.
Dzisiaj mogę tylko pogratulować pracownikom urzędu konsekwencji i zaanagażowania w pracę nad realizacją
tej inwestycji, z której korzystać będą
mieszkańcy Jaworska - podkreślał
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Sam odbierał podziękowania od
sołtysa Franciszka Bojdo, który

Inwestycja ruszyła po wakacjach.
W efekcie plac przy szkole zmienił
oblicze nie do poznania. Bezpośrednio z budynkiem szkoły sąsiaduje plac
zabaw dla dzieci, z boku urządzono
parking na kilka samochodów, a nieco niżej na dwóch poziomach są alejki
spacerowe z ławkami, koszami na
śmieci i miejscem do grillowania. Teren został obsadzony roślinnością
ozdobną i w pełnej krasie można będzie go podziwiać na wiosnę.
Przenilkliwy wiatr, deszcz i chłód w
dniu oficjalnego oddania go do użytku
spowodowały, że zaproszeni goście jedynie krótki spacer alejkami, by zaraz
potem wrócić do szkoły na część oficjalną. Tam była okazja do podzięko-

Miejsce do
grillowania
wiosną i latem
będzie pewnie
oblegane.
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Nie zabrakło tradycyjnego przecinania
wstęgi.

Podziękowanie przygotowano w artystycznej konwencji.

Z placu zabaw
skorzystają
najmłodsi.

słów wdzięczności nie szczędził nikomu, kto w jakikolwiek sposób
włączył się w realizację tego przedsięwzięcia. W imieniu szkoły za
wsparcie i pomoc w realizacji inwestycji dziękowały dzieci. - Zapraszam do obejrzenia krótkiego, okolicznościowego programu - zapowiedziała Ewa Niemiec, dyrektor
szkoły. Uwagę gości skupili uczniowie. W programie artystycznym
wierszowane wspomnienia z placu
budowy przeplatały się z piosenkami. W finale zrobiło się niemal świątecznie, gdy gospodarze obdarowali gości kwiatami. Każdy wyjeżdżał
z Jaworska z gwiazdą betlejemską.
(gp)

wydarzenia
S¹ pieni¹dze dla gminy

Izba Regionalna
otwarta
Izbê Regionaln¹ w Maszkienicach
otwarto oficjalnie w sobotê, 19
listopada. Symboliczn¹ wstêgê
przecinali m.in. starosta powiatu
brzeskiego Andrzej Potêpa, dyrektor
Dêbiñskiego Centrum Kultury W³odzimierz Gurgul, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Stanis³aw Pierzga i dyrektor
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w
Maszkienicach Danuta Pierzga.
Z pomysłem utworzenia Izby Regionalnej
wyszło Towarzystwo Domu Ludowego im.
prof. Franciszka Bujaka. Od ideii do jej realizacji upłynęło sporo czasu, bo na przeszkodzie stały względy finansowe. Udało się je pokonać dzięki pomocy finansowej Starostwa
Powiatowego w Brzesku, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Filantropii oraz
wnuczki profesora Magdalenie Bujak – Lenczowskiej, która skorzystała z zaproszenia
organizatorów i wspólnie z córką Marią i wnuczętami także wzięła udział w uroczystości.
W Izbie zgromadzono pamiątki po profesorze Franciszku Bujaku - fundatorze Domu

Czyste powietrze
i ³adniejsze budynki
Na 1,1 mlnn zł szacowane są koszty termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania w niektórych budynkach użyteczności publicznej w
gminie Dębno. Projekt będzie współfinansowany z budżetu województwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Gmina otrzyma z tego źródła ponad
733 tys. zł.

Ludowego w Maszkienicach. Są wśród nich
głównie zdjęcia i część bogatego księgozbioru,
eksponaty z XIX i początku XX wieku, sprzęty gospodarcze i przedmioty użytku domowego. W zamyśle organizatorów Izba systematycznie powinna zapełniać się nowymi eksponatami.
Uroczystość była okazją do prezentacji
umiejętności artystycznych dzieci z Maszkienic. Przedszkolaki i uczniowie ze szkoły podstawowej zaprezentowali tańce i obyczaje ludowe oraz przypomnieli biografię profesora.
Całość dopełniła prezentacja multimedialna
na temat historii wsi, a zespół Maszkieniczanie przedstawił tradycyjny Wyskubek.
(m)

Chc¹ rozbudowaæ remizê
To już przesądzone: remiza strażacka należąca do OSP w Łoniowej zostanie rozbudowana. Planuje się wybudowanie drugiego garażu i nadbudowanie piętra.
Po tym, jak jednostka z Łoniowej została
włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa, druhowie potrzebują nieco więcej miejsca. Strażakom zależy szczególnie na drugim garażu, a przy okazji chcą też wybudować na piętrze pomieszczenie o większej
powierzchni, które będzie służyło organizowaniu imprez i spotkań nie tylko przez stra-

żaków, ale także wszelkie inne organizacje
działające w sołectwie.
Budowa powinna ruszyć pełną parą w przyszłym roku, w jego drugiej połowie. - Chcemy
rozpocząć prace po zakończeniu cyklicznych
imprez organizowanych w Łoniowej takich
jak „Krakowiaczek” - tłumaczy Paweł Kraj,
naczelnik OSP w Łoniowej.
Pieniądze na początek inwestycji już są.
Z budżetu gminy straż otrzymała 5 tys. zł, a
z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na ten
cel 7 tys. zł. Resztę strażacy chcą sfinansować z własnych środków.
(p)

Remont po powodzi
Trwa usuwanie skutków ulewy, która zniszczyła w ubiegłym roku część
infrastruktury gminnej. W grudniu
ubiegłego roku zakończył się remont
drogi „Na Sady” w Łysej Górze.
Wykonane prace objęły przygotowanie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej i
budowę poboczy. Jezdnia ma teraz 3,2 m szerokości, a długość wyremontowanego odcin-

ka to 800 metrów. W sumie koszty z tym związane wyniosły310 tys. zł, a gmina uzyskała
dotację na ten cel w wysokości 185 tys. zł.
Wyremontowany odcinek to już trzeci
etap na drodze łączącej Łysą Górę z Dębnem. W pierwszym etapie zmodernizowano
odcinek o długości 750 metrów, a w drugim
remontowno drogę na odcinku mającym także 750 metrów.

Wniosek gminy w tej sprawie trafił najpierw na listę rezerwową, ale po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje przyjęte do realizacji wcześniej, okazało się, że
pieniędzy wystarczy także na wsparcie dla
niektórych przedsięwzięć z listy rezerwowej. W gronie projektów, które w efekcie
znalazły się w grupie inwestycji dofinansowywanych z budżetu województwa, są
także zadania zgłoszone przez samorząd
Gminy Dębno.
Oznacza to, że po podpisaniu umowy
będzie można ogłosić przetarg na realizację prac, które jeszcze w tym roku powinny być zakończone. Wśród zaplanowanych
inwestycji jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Łysej
Górze, termomodernizacja budynku
przedszkola w Porąbce Uszewskiej oraz
wymiana kotłowni w szkole w Sufczynie.
Głównym celem wszystkich przedsięwzięć wykonywanych w ramach tego programu, ma być ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz
ograniczenie emisji szkodliwych związków
do atmosfery.
Zasady finansowania w ramach tego
projektu są dla gminy o tyle interesujące,
że obejmują także prace wykonane w
okresie przed uzyskaniem dofinansowania. Oznacza to, że gmina na poczet wkładu własnego koniecznego przy korzystaniu ze wsparcia z zewnątrz, mogłaby zaliczyć prace wykonane także wcześniej takie jak np. wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łysej Górze, wymiana kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Łysej Górze, modernizacja instalacji c.o. w budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie czy
modernizacja instalacji c.o. w budynku Publicznego Przedszkola w Porąbce Uszewskiej. O tym, jakie inwestycje wykonane
przed uzyskaniem wsparcia zostaną
uwzględnione przy określaniu wkładu
własnego gminy, przekonamy się po podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie zasad
dofinansowania obowiązujących w projekcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

(g)
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Blisko 11 litrów krwi oddano podczas
XXIII akcji honorowego krwiodawstwa
zorganizowanej przez HDK „Krakus” w
£ysej Górze. Wziê³y w niej udzia³ 24
osoby.
Akcję przeprowadzono w sobotę i miała ona
szczególny charakter. - To akcja mikołajko-

wa, którą organizujemy od lat co roku. Ma na
celu propagowanie honorowego krwiodawstwa
wśród najmłodszych. Dlatego każde dziecko,
które przychodzi wraz z rodzicami otrzymało
od nas upominek - podkreślali organizatorzy.
W budynku Kółka Rolniczego w Łysej Górze pielęgniarki ze stacji krwiodawstwa w
Brzesku przygotowały stanowiska do poboru
krwi, a każdego uczestnika akcji wcześniej
przebadał lekarz. W sumie na oddanie krwi
zdecydowały się 24 osoby, które zostawiły 10,8
litra krwi.
W ciągu dotychczasowej działalności klub z
Łysej Góry istniejący od 2005 roku zorganizował już 23. tego typu akcję. W ciągu roku przygotowuje 3-4 akcje, a każda z nich organizowana jest z innej okazji. Przykładowo, w marcu związana jest z Dniem Kobiet, w maju z
wczesnym powitaniem lata.
Klub liczy 27 osób, ale często liczba uczestników akcji jest większa. Od początku działalności w ramach klubu oddano ok. 470 litrów
krwi. Szczególnie wysoka frekwencja była w
trakcie akcji oddawania krwi dla znanej siatkarki nie żyjącej już Agaty Mróz, której mama
pochodzi z sąsiedniego Sufczyna, a ojciec

Komentuje dla nas

Honorowo oddali krew
Józef B¹ba, prezes
Klubu Honorowych
Dawców Krwi
„Krakus” w £ysej
Górze
Chodzi nam o to, aby
propagować krwiodawstwo we wszystkich grupach wiekowych, a przede
wszystkim pokazywać dzieciom, by one
dorastając w środowisku krwiodawców
widziały, że rodzice są odważni, że oddają, że nic złego im się nie dzieje i że to
jest bardzo ważne, bo ratuje życie innym ludziom. Zdarzają się nam bardzo
ładne chwile, kiedy na jednym fotelu
siedzi mama, na drugim tata oddaje
krew, a przy nich siedzią dzieci.

chrzestny mieszka w Łysej Górze. Wówczas
na udział w akcji zdecydowało się 45 osób.
(b)

Ofiarna jednostka z £oniowej
Drugie miejsce w kraju zajęła jednostka OSP w Łoniowej w rywalizacji o
tytuł najaktywniejszej jednostki w promowaniu krwiodawstwa - wynika z
podsumowania ubiegłorocznej edycji
ogólnopolskiej akcji „Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”. Strażacy z Łoniowej pozyskali 122 litry krwi.

Komentuje dla nas

Druhowie z Łoniowej uczestniczyli w akcji
przez cały rok organizując kilka akcji honorowego oddawania krwi na własnym terenie
i biorąc udział w akcjach organizowanych także gdzie indziej. Za każdym razem efektem

ofiarności strażaków było kilkadziesiąt litrów
krwi, która trafiała do banku krwi, a następnie do potrzebujących jej ludzi. Z akcji na akcję przybywało honorowych krwiodawców,
którzy rekrutowali się coraz częściej spośród
najmłodszych druhów. Promocja honorowego krwiodawstwa była na tyle skuteczna, że
niejednokrotnie krew oddawały całe rodziny. Z jednostką z Łoniowej stale wspólpacowała OSP w Zakliczynie.
Przypomnijmy, że program „Ognisty Ratownik Gorąca Krew” trwa już od 2006 roku.
Z jego podsumowania, które odbyło się w sali
konferencyjnej Polskiego Czerwonego Krzy-

Pawe³ Kraj, naczelnik OSP £oniowa
Włączając się w tę akcję nie liczyliśmy na żadne nagrody, tym przyjemniej było
odebrać informację, że zajęliśmy drugie miejsce. To wyróżnienie nie tylko dla całej
wsi, ale także dla gminy. Nie byłoby jednak żadnego wyróżnienia, gdyby nie zaangażowanie ludzi. Akcje organizowaliśmy w ten sposób, by łączyła się ona z innymi
wydarzeniami przyciągającymi ludzi, na przykład takimi jak przegląd folklorystyczny „Krakowiaczek”. Sporo ludzi odpowiedziało na nasz apel i krew oddawały
niejednokretnie całe rodziny. Staraliśmy się też zachęcać do udziału drobnymi
upominkami takimi jak bilety na zabawę andrzejkową czy karnawałową albo
koszulki okolicznościowe. Mam nadzieję, że w tym roku chętnych także nie będzie
brakowało tym bardziej, że w Brzesku zlikwidowano punkt krwiodawstwa.

ża w Warszawie wynika, że w ramach wszystkich sześciu edycji, dzięki ofiarności i zaangażowaniu strażaków , pozyskano 29 296 litrów
krwi. Pierwsza, pilotażowa edycja „Ognistego
Ratownika” trwała od października do grudnia 2006 r. i zaowocowała pozyskaniem 1 300
litrów krwi. Druga edycja w 2007 r. przyniosła
4 700 litrów. W 2008 roku oddano 5 756 litrów
krwi, w 2009 roku - 5 786 litrów krwi. Rekordowa była piąta edycja z 2010 roku, w trakcie
której pozyskano 6 162 litry. W ubiegłym roku
akcja dała 5 592 litry krwi.
(g)

Oddaj krew i baw siê!
Kolejn¹ akcjê honorowego oddawania krwi organizuj¹ stra¿acy z £oniowej. Odbêdzie siê ona 4 lutego od g. 9 do 14 w
budynku remizy w £oniowej. Ka¿dy, kto weŸmie w niej udzia³ oddaj¹c krew otrzyma bilet na zabawê karnawa³ow¹ zaplanowan¹ tego samego dnia w £oniowej od g. 20.
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Urz¹d wprowadza unijne standardy

Wy¿sza jakoœæ obs³ugi
Urząd Gminy Dębno przystąpił do
projektu Ministwerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozwalającego przygotować jednostki samorządu terytorialnego do stosowania
Powszechnego Modelu Oceny (CAF),
którego efektem ma być poprawa jakości funkcjonowania urzędu
Projekt firmowany przez MSWiA realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym zamierzeniem jest poprawa zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Służyć
temu ma wprowadzenie Powszechnego
Modelu Samooceny, który pozwoli zidentyfikować problemy, a następnie wprowadzić
skuteczne rozwiązania. Dzięki CAF organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzia samooceny. Umożliwią one identyfikację mocnych stron urzędu, obszarów

wymagających dalszego doskonalenia, opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk, możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z
terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (benchmarking), a
także przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.
W ostatecznej konsewkencji ma to spowodować sprawniejszą obsługę mieszkańców i bardziej efektywną pracę. Dodatkowo
samorząd może pozyskać wsparcie finansowe z MSWiA, które ma pomóc poprawić jakość pracy urzędu. Ze specjalistycznych szkoleń skorzystało ośmiu pracowników urzędu, którzy utworzyli także grupę samooceny. Dokonali analizy efektów pracy kilku
referatów wskazując mankamenty i możliwości wyeliminowania błędów. Przez cały
czas trwania projektu, w którym udział jest
bezpłatny, do dyspozycji urzędu był ekspert
wskazany przez MSWiA.
(pg)

Komentuje dla nas
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Marian Kurek,
Sekretarz Gminy
Chcemy, by mieszkańcy mieli do dyspozycji
jak najbardziej efektywną i kompetentną
administrację. Zdecydowaliśmy się przystąpić właśnie do tego projektu, bo to
model sprawdzony już w innych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo będziemy mogli pozyskać z Ministerstwa
Cyfryzacji pieniądze na wprowadzenie
systemu zarządzania ISO oraz e-administracji, która ułatwi w przyszłości
mieszkańcom poruszanie się po urzędzie. W internecie będą dostępne formularze urzędowych wniosków, przygotowany zostanie katalog urzędowych
spraw wraz z instrukcją ich załatwiania uwzględniającą każdy krok obowiązującej procedury. Wszystko to po to,
by mieszkańcy lepiej orientowali się w
zasadach rządzących administracją
publiczną i zamiast chodzić po urzędzie
od pokoju do pokoju, od razu wiedzieli
do kogo się udać.

Podatki uchwalone
Niemal bez zmian pozostan¹ stawki
podatków lokalnych na terenie gminy
Dêbno. Rada Gminy uzna³a, ¿e obci¹¿enia podatkowe s¹ ju¿ na tyle wysokie, ¿e podwy¿ka stawek mog³aby
zamiast zwiêkszenia wp³ywów do
bud¿etu, spowodowaæ wzrost zaleg³oœci podatkowych.
Podatek od nieruchomości przynoszący
spośród wszystkich podatków lokalnych największy wpływ do budżetu gminy oscylujący wokół miliona złotych, pozostanie na poziomie niezmienionym w przypadku budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą. Podobnie jak w roku ubiegłym za 1
metr kwadratowy trzeba będzie zapłacić
13,97 zł. W przypadku obiektów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka wyniesie 9,27 zł, za
powierzchnię wykorzystywaną na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 4,20 zł, a w
przypadku obiektów przenaczonych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,62 zł. Podatek od powierzchni mieszkalnej wzrósł jedynie o stopień inflacji i ustalono go na poziomie 0,60 zł
za metr kwadaratowy.
Podatek rolny kwotowo wprawdzie będzie
wyższy, ale w tym przypadku Rada Gminy
ma ograniczone możliwości, ponieważ pod-

stawą jego naliczania jest cena skupu żyta za
pierwsze trzy kwartały br. ogłaszana przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W tym roku wyniosła ona 74,18 zł za kwintal
i była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem.
Rada Gminy korzystając ze swoich uprawnień obniżyła podstawę naliczania podatku
do kwoty 50 zł za kwintal.

Bez zmian już od 9 lat pozostają stawki
podatku od środków transportu. Wyjątkiem są jedynie te przypadki, gdy stawka
minimalna ustalana przez Ministerstwo
Finansów była wyższa i należało do niej
dostosować stawki przyjęte przez Radę
Gminy.

Stawki podatku od nieruchomoœci na terenie Gminy Dêbno:
1.Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,70 z³
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni - 3,40 z³
3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,18 z³
2.Od budynków lub ich czêœci:
1) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,60 z³
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
- 13,97 z³
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej – 9,27 z³
4) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci
leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 4,20 z³
5) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej - 3,62 z³
3.Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej - 2 %
ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.
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Gmina
wystêpuje
z organizacji

Termomodernizacja budynku urzędu
pozwoliła na oszczędności.

Gmina Dêbno w czo³ówce krajowej

Oszczêdna
administracja
Gmina Dêbno po raz kolejny znalaz³a
siê wœród najbardziej oszczêdnych
samorz¹dów pod wzglêdem wydatków
na administracjê. W rankingu bran¿owego pisma „Wspólnota” zajê³a 27
miejsce w Polsce w swojej kategorii.
„Wspólnota” przeprowadziła tę klasyfikację już po raz ósmy. W ustaleniu
ostatecznej kolejności pod uwagę zawsze bierze się te same kryteria dla
wszystkich, a źródłem danych są oficjalne sprawozdania finansowe gmin.
Podstawowym wskaźnikiem jest wysokość wydatków na administrację w
przeliczeniu na jednego mieszkańca
rocznie. Według danych za ostatni rok
w Gminie Dębno koszty administracyj-

Komentuje dla nas

Z członkowstwa w Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski zrezygnowała Gmina Dębno. O decyzji w
tej sprawie przesądził fakt, że w ostatnich latach z przynależności do tych
organizacji gmina nie czerpała oczekiwanych korzyści. - Nie oznacza to jednak, że zapominamy o walorach turystycznych gminy i pożytkach płynących z możliwości wymiany doświadczeń między samorządami - podkreśla
Marian Kurek, Sekretarz Gminy.
Do MOT gmina należała od mniej więcej
dekady. Roczne składki płacone z tego tytułu wynosiły ok. 2,5-3 tys. zł. W zamian
gmina mogła liczyć na kolportaż materiałów promocyjnych poświęconych całemu
regionowi w różnych krajach europejskich.
Otrzymywała także informacje o branżowych targach odbywających się w Europie
z tym, że w razie decyzji o uczestnictwie w
nich musiała się liczyć z wydatkami związanymi z wynajmem stoiska. Po podsumowaniu współpracy z MOT samorządowe
władze gminy doszły do wniosku, że rozwój
turystyki za pomocą narzędzi oferowanych
przez MOT, nie przynosi oczekiwanych
efektów. - Swoją ofertę chcemy adresować
także do turysty krajowego i tranzytowego, bo z posiadanych przez nas informacji
wynika, że to jest grupa najczęściej odwiedzająca teren gminy. Udział w kampaniach
reklamowych promujących całą Małopolskę
jest znacznie mniej efektywny z uwagi na
bardzo silną konkurencję - podkreśla Sekretarz Gminy Dębno.
O decyzji o zakończeniu współpracy ze
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski, w którym roczna składka wynosiła
także ok. 2,5 tys. zł, przesądziły dwa powody. Z jednej strony samorząd także tym sposobem ogranicza niepotrzebne wydatki w
związku z zapowiedziami prawdopodobnego pogorszenia się sytuacji gospodarczej, z
drugiej chodzi o możliwie efektywne i racjonalne uczestnictwo gminy w gremiach
skupiających samorządy. - Z pełnym przekonaniem uznaliśmy, że członkowstwo w
takich instytucjach jak Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Forum Pracowników Urzędów
Stanu Cywilnego, Forum Urzędników Europejskich, Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin czy Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego pozwala nam uzyskiwać możliwie szeroką wiedzę dotyczącą
działalności samorządów - wyjaśnia Marian
Kurek.
(p)
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ne wyniosły 189,68 zł na jednego mieszkańca, co pozwoliło gminie zająć 27 miejsce w kategorii gmin wiejskich powyżej
10 tys. mieszkańców. Obecność Gminy
Dębno w rankingu to już tradycja. W
każdej z ośmiu edycji tej klasyfikacji
gmina zajmowała miejsce wśród najbardziej oszczędnych.
W opinii samorządowych władz wysokie miejsce w rankingu cieszy tym bardziej, że niskie koszty administracyjne
udaje się łączyć ze sprawnością obsługi
mieszkańców. - Sprawy, które trafiają
do urzędu załatwiane są najczęściej w
ciągu kilku dni. Nikt nie przedłuża terminu ich rozpatrywania bez potrzeby usłyszeliśmy w urzędzie.
(gp)

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Ten wynik to efekt polityki kadrowej polegającej na tym, że nie
zwiększamy zatrudnienia bez potrzeby. Pracownicy urzędu mają
możliwie szerokie zakresy kompetencji, a ich kwalifikacje są
wykorzystywane jak najbardziej efektywnie. Nie tworzymy niepotrzebnie stanowisk kierowniczych. Przykładowo, zastępca wójta jest
równocześnie kierownikiem jednego z referatów. Urząd realizuje
zakupy kompleksowo dla wszystkich referatów, co pozwala obniżyć
koszty. Po wykonaniu remontu budynku urzędu zmniejszyliśmy
także koszty jego utrzymania oszczędzając między innymi na
energii cieplnej. Szkolenia urzędników nie obciążają budżetu,
ponieważ na ten cel wykorzystujemy pieniądze spoza budżetu
korzystając ze specjalistycznych projektów.

wydarzenia

Efekt wspó³pracy gminy i powiatu

Jest drugi „Orlik” w gminie!
Drugi w Gminie Dêbno kompleks
boisk wybudowany w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” zosta³
oddany do u¿ytku w £ysej Górze. - To
dobra lokalizacja ze wzglêdu na
bliskoœæ szkó³. Mam nadziejê, ¿e
obiekt bêdzie têtni³ ¿yciem - mówi
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się
kwotą 1,1 mln zł. Starostwo Brzeskie, które było głównym inwestorem, pozyskało na
ten cel 500 tys. zł z Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz 250 tys. zł z budżetu województwa małopolskiego. Pozostałymi kosztami wynoszącymi blisko 353 tys. zł podzieliły się po równo Gmina Dębno i Starostwo
Brzeskie. - To wzorcowy przykład owocnej
współpracy samorządów - podkreślał poseł
Robert Wardzała obecny na uroczystości.
Obok parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej z zaproszenia organizatorów skorzystali także wicemarszałek województwa
małopolskiego Roman Ciepiela, członek Zarządu Stanisław Sorys, radni województwa:
Józefa Szczurek-Żelazko i Bolesław Łączyński, wójtowie, radni powiatowi i gminni dyrektorzy jednostek organizacyjnych, duchowni, nauczyciele i uczniowie.

Zanim przecięto tradycyjną wstęgę, obiekt
został poświęcony, a urzędnicy udowodnili,
że zdobywanie goli w strojach oficjalnych nie
jest im obce. Z miejsca przeznaczonego na
wykonywanie rzutów karnych piłkarskimi
umiejętnościami popisali się m.in. Roman
Ciepiela, Stanisław Sorys, Bolesław Łączyński, radny wojewódzki oraz Andrzej Potępa,
starosta brzeski. Po symbolicznych strzałach na bramkę, specjalny pokaz zaprezentowała grupa specjalizująca się w akrobatyce rowerowej.
Na codzień obiekt służyć będzie jednak
uprawianiu innych dyscyplin sportu. Do dyspozycji jest boisko do piłki nożnej ze sztuczną
trawą oraz mniejsze boisko wielofunkcyjne
do koszykówki i piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową. Boiska są ogrodzone i
oświetlone, co pozwoli korzystać z nich także po zmierzchu. Tuż obok postawiono budynek, w którym znajdują się szatnie i sanitariaty z natryskami oraz pomieszczenia dla
trenera i magazyn sprzętu. - Lokalizacja
inwestycji nie była przypadkowa. W Łysej
Górze funkcjonuje bowiem kilka placówek
edukacyjnych, dla których baza sportowa jest
niezbędna dla prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego - zaznaczył Andrzej Potępa, Starosta Brzeski.
O tym, że „Orlik” to oferta trafiająca w
zapotrzebowanie mieszkańców, świadczy

obiekt wybudowany wcześniej w Dębnie. Od
samego początku jest areną sportowej rywalizacji szkół, a po południu oblegany jest
niemal codziennie głównie przez amatorów
gry w piłkę nożną.
(p)

Bez œniegu i bez wydatków
Tegoroczna zima sprzyja samorządowej kasie. Wraz z upływem kolejnych
dni bez śniegu na drogach, budżet
oszczędza kolejne tysiące złotych.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w tym roku samorząd gminy Dębno
przyjął nowe zasady dotyczące zimowego
utrzymania dróg. Firmy, które w wyniku
przetargu mają wykonywać te usługi, otrzymają zapłatę nie za liczbę przepracowanych

godzin, ale za wykonane interwencje, których efektem ma być przejezdna droga.
W sumie w tym sezonie obejmującym
okres od 15 grudnia 2011 do 15 kwietnia 2012
przewidywane są 24 interwencje w każdym
z 13 wydzielonych na terenie gminy rejonów. Na podstawie analizy sytuacji w latach
ubiegłych przyjęto, że miesięcznie wystarczy średnio sześć interwencji. Jeden wyjazd
to koszt wynoszący średnio 6,7 tys. zł.
Do tej pory pogoda była na tyle sprzyjają-

ca, że nie było potrzeby korzystania z usług
firm zajmujących się zimowym utrzymaniem
dróg. Niekorzystna dla właścicieli firm sytuacja, z punktu widzenia samorządu i mieszkańców jest bardzo pomyślna. W sumie w
tym sezonie zaplanowano na zimowe utrzymanie dróg około 170 tys. zł. Ewentualne
oszczędności najprawdopodobniej zostaną
przeznaczone na kontynuację budowy i
modernizacji sieci dróg gminnych.
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wydarzenia

Energia
na scenie
Komplet publiczności wysłuchał recitalu Mateusza Bieryta, który 20 listopada w sali koncertowej zamku w
Dębnie, wystąpił w ramach cyklu „Sto
lat dla Czesława Miłosza”. Niespełna
20-letni artysta zaproponował publiczności na tyle różnorodną formę,
że w trakcie koncertu była zarówno
okazja do zadumy jak i do zabawy.

Anio³y siê zlecia³y
Ponad 100 anio³ów z trzech powiatów
„przylecia³o” 12 stycznia do Zamku w
Dêbnie na wernisa¿ pokonkursowej
wystawy plastycznej.

K³opot z anio³em
- Anioła nie jest łatwo zrobić. Ten mój to
jest chyba anioł Gabriel. Ma pół metra i jest
zrobiony z makaronu. Jak mieliśmy korpus,
to dorabialiśmy skrzydła. Trudno było z
głową, która w końcu powstała z piłeczki do
ping-ponga. Wreszcie ma włosy z perełkami, a cały posypany jest takim sztucznym
śniegiem – pokazuje swego anioła Amelka
Okrzesa, wyróżniona w konkursie uczennica drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Woli
Dębińskiej. Konkurs „Zaprośmy Anioły”
zorganizowało Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie przy udziale Muzeum Zamek w Dębnie i Dębińskiego Centrum Kultury. - Była u nas kiedyś tradycja konkur-

skrzydła, aureole. – Anioł, z greckiego „angelos”, znaczy tyle co „posłaniec”. Anioły
zatem łączą nasz świat ziemski z Bogiem, z
niebem. Ikonografia się bardzo zmieniała.
Kiedyś wyobrażane były tylko jako mężczyźni w dodatku bez skrzydeł. W baroku występowały często jako małe dzieci. Dziś nie
ma kanonicznego wyobrażenia, wyobrażane są bardzo różnie, czego dowodem są też
prace tu prezentowane – przypomina Krystyna Gurgul, kustosz Muzeum Zamek w
Dębnie. Małgorzata Rega z Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie zwraca
uwagę, że anioły, jako istoty duchowe, znają
perspektywę, która nam jest nieosiągalna,
zatem albo możemy im ufać i czytać znaki,
albo dalej upierać się przy swoim, choć rozwiązanie naszych kłopotów może być tuż
obok. - Tak wiec bądźmy spokojni, anioł zawsze jest z nami i zawsze gotów jest nieść
nam wsparcie, czasem w radościach czasem
w łzach, ale jest i pomoże zawsze, jeśli tylko
mu na to pozwolimy, dzieci, jak i dorośli –
dodaje.

Sprowadzenie Mateusza Bieryta do Dębna to pomysł Mariana Kurka, sekretarza
Stowarzyszenia Przyjaciół Zamku w Dębnie, które wspólnie z muzeum organizowało cykl poświęcony Czesławowi Miłoszowi.
W trakcie wakacyjnego pobytu w Sopocie
miał okazję oglądać Mateusza Bieryta na
scenie, który zaprezentował się wówczas z
jak najlepszej strony. Wymiana kontaktów
zaowocowała zaproszeniem do Dębna, czego publiczność chyba nie żałuje. W trakcie
występu pełnego zaangażowania, energii i
elementów kabaretowych, artysta z łatwością nawiązywał kontakt z publicznością do

Najlepsi przyfrunêli z daleka

sów szopek, ale trochę się chyba wyczerpała, więc współorganizujemy teraz w kontekście Bożego Narodzenia inne konkursy.
One również pozwalają dzieciom z jednej
strony rozwijać się twórczo, a z drugiej pozostają nadal w klimacie świąt – mówi Włodzimierz Gurgul, dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury.

Pos³aniec Bo¿y
Na konkurs wpłynęły cudne anioły, które przybrały postać m.in. rzeźby, płaskorzeźby, obrazu, rysunku, figurki glinianej lub z
masy solnej. Mają białe lub kolorowe tuniki,
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Nagrodzonym uczniom szkół z powiatów
brzeskiego, bocheńskiego i tarnowskiego
nagrody wręczył Andrzej Potępa, starosta
powiatu brzeskiego. Władze lokalnego samorządu reprezentował natomiast Marian
Kurek, sekretarz UG w Dębnie.
W kategorii Szkół Podstawowych, klasy
1-3 1 miejsce ex equo zajęły Magdalena Kędzier z SP w Łękawce oraz Oliwia Sara Duch
z SP nr 2 w Brzesku. W kategorii klas 4-6
wygrały Justyna Łabędź SP w Łękawce i
Julia Kawa SP w Wojniczu, naytomiast w
kategorii gimnazjów jury nagrodziło 1 miejscem Katarzynę Łucarz z Miechowic Wielkich.
Drugie miejsce w kategorii dzieci młodszych zajęła Emilia Mleczko SP w Jaworsku, a Alicja Okrzesa z Woli Dębińskiej otrzymała wyróżnienie. Anielską wystawę można oglądać na Zamku w Dębnie do końca
lutego.

tego stopnia, że w pewnym momencie zaczęła ona wspomagać wykonawcę śpiewając
razem z nim. W programie recitalu znalazły
się m.in. utwory do tekstów Gałczyńskiego
i Osieckiej, które w wielu przypadkach znane były publiczności. Tym bardziej skłonna
była ona do wspólnej zabawy proponowanej
przez artystę.
Recital Bieryta finalizuje projekt związany z obchodami roku Czesława Miłosza.
Przypomnijmy, że w jego ramach w Dębnie
gościli m.in. Leszek Długosz, Agata Bernadt
z zespołem Krakowskie Przedmieście, a także Anna Szałapak.

(b)

(g)
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inicjatywy

Wsparcie dla potrzebuj¹cych

Chóralny fina³ akcji
Koncert tarnowskiego chóru
„Gos.pl” w niedzielę, 4 grudnia w kościele parafialnym w Dębnie, zwieńczył całodniową, przedświąteczną
zbiórkę darów rzeczowych dla rodzin
i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mieszkających na terenie parafii i Gminy Dębno. Zbiórkę
zorganizowano w ramach projektu
„Solidarni” realizowanego wspólnie
przez Fundację Timszel i parafię w
Dębnie.

Zbiórkę prowadzono niemal przez cały
dzień na plebanii parafii w Dębnie. Wolontariusze odbierali dary od g. 6.00 do
17.00. Na apel organizatorów mieszkańcy
odpowiedzieli chętnie wykazując się solidarnością z potrzebującymi. W efekcie
zebrano dary na łączną kwotę 3632 zł, co
pozwolilo przygotować 50 paczek. Rozdysponowano je przed świętami Bożego Narodzenia wśród osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej z Dębna,
Jastwi i Woli Dębińskiej.

Patron dla
gimnazjum

Zagrali dla Ariadny

Imię Władysława Reymonta nosić będzie Publiczne Gimnazjum w Porąbce
Uszewskiej. Wniosek w tej sprawie bez
sprzeciwu przyjęła Rada Gminy Dębno.
O potrzebie wyboru patrona dla szkoły w
Porąbce Uszewskiej mówiło się już od dawna, ale sprawy nabrały przyspieszenia w ostatnim roku. Wśród kandydatur na patrona pojawiły się różne propozycje. Sam dyrektor
szkoły Tomasz Gurgul proponował m.in. by
szkole nadać imię Polskich Olimpijczyków co
korespondowałoby z odbywającym się w szkole konkursem wiedzy o olimpiadach. Idea ta
nie znalazła jednak szerszego poparcia i odpadła w przedbiegach. Po konsultacjach z
nauczycielami, rodzicami i uczniami ostatecznie największe poparcie uzyskała kandydatura polskiego noblisty Władysława Reymonta i wniosek w tej sprawie trafił pod obrady
Rady Gminy Dębno. Tu już wątpliwości nie
było żadnych i teraz do sformalizowania sprawy pozostaje już tylko oficjalne nadanie szkole imienia. Prawdopodobnie odbędzie się to
wiosną i zostanie połączone z wręczeniem
(p)
szkole sztandaru.

Jak wynika z informacji opublikowanej
na internetowej stronie fundacji w realizację projektu w sposób szczególny zaangażowało się 13 wolontariuszy: Agnieszka
Kawa – koordynatorka zbiórki, Kinga Basta, Gabriela Sacha, Marta Mendel, Piotr
Śledź, Magdalena Mendel, Kinga Hepner,
Wioletta Nisiewicz, Wioletta Pietruszka,
Weronika Franczyk, Beata Borowiec, Mateusz Bolek, Bartłomiej Pudełek.
(p)
Fot. Katarzyna Kwiatkowska

Koncert Mikołajkowy w wykonaniu zespołu instrumentalno wokalnego działającego przy Dębińskim
Centrum Kultury, odbywający się w
siedzibie DCK w Jastwi, zgromadził
kilkudziesięcioosobową publiczność. Jego uczestnicy mogli wesprzeć
leczenie pięcioletniej Ariadny chorej na mukowiscydozę.
Działający pod kierunkiem Artura Potępy zespół wprowadził widownię w świąteczny nastrój. W repertuarze grupy z
dwiema wokalistkami, gitarzystą, perkusistą, klawiszowcem, basistą, saksofonistą
i puzonistą, znalazły się znane utwory
polskich i zagranicznych wykonawców.
Ciekawe aranżacje i dobre wykonanie publiczność nagrodziła bardzo dobrym przyjęciem. Potem była okazja, by wspomóc
lecznie chorego dziecka. Można było kupić świąteczne kartki lub obrazy Barbary
Brzezińskiej – Lis, której wystawę zaprezentowano tego samego dnia. Do kupienia były także obrazy wykonane przez
dzieci na zajęciach w DCK.
(g)
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inicjatywy
M³odzie¿owy Oœrodek Socjoterapii weŸmie nekropoliê pod
opiekê

Posprz¹tali
cmentarz

Szlachetna akcja
Osiemnaście paczek dla potrzebujących rodzin przygotowano w Zespole
Szkół w Sufczynie. W akcję „Szlachetna paczka” zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele ze swoimi
rodzinami.
Rodziny, dla których przygotowano świąteczne paczki, wybrano z listy fundacji „Wiosna”. Gromadząc dary uwzględniono konkretne potrzeby według listy opracowanej
na podstawie informacji o rodzinie.
Pakowaniem paczek zajęli się wolontariusze z gimnazjum w Sufczynie pod okiem
swoich opiekunów. Każda paczka została
oklejona papierem ozdobnym oraz opatrzona numerem rodziny nadanym przez fundację. Do adresatów paczki dotarły 11 grudnia br.
(s)

nięciu traw porastających cmentarz , a także oczyszczeniu i pomalowaniu elementów
metalowych lakierem ochronnym.
Elementy metalowego ogrodzenia jak i
nagrobne krzyże czy daszki krzyży drewnianych nosiły ślady zaawansowanej korozji. W
złym stanie były elementy murowanego ogrodzenia. Stojący przy wejściu postument z
betonowym krzyżem oraz ściana pomnikowa z imitacją ołtarza były pokryte grubą
warstwą mchu, który usunięto. Przy pomocy szczotek drucianych wychowankowie starannie oczyścili murowane elementy.
Akcja sprzątania cmentarza zorganizowana przez trójkę wychowawców była częścią procesu socjalizacyjnego i socjoterapeutycznego, jakim poddawani są na co dzień
wychowankowie MOS-u. Forma ta ma być
kontynuowana także w przyszłości. MOS
chce na stałe wziąć cmentarz pod opiekę.
(gp)
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Komentuje dla nas

Wyczyszczone nagrobki i alejki oraz
uprzątnięty teren wokół cmentarza z
I wojny światowej w Biadolinach Szlacheckich - to efekt pracy grupy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. W ciągu
dwóch dni uporządkowali rzadko odwiedzaną nekropolię, w której spoczywa 45 żołnierzy austro-węgierskich,
15 rosyjskich i 10 niemieckich.
Pracy sprzyjała dobra pogoda. Udało się
doprowadzić do ładu cmentarz wojenny nr
271. Prace polegały na wykoszeniu i uprząt-

Ma³gorzata Wiœniewska - Robak,
dyrektor ZS w Sufczynie
W naszej szkole akcja „Szlachetna Paczka” to nie nowość, zaangażowani jesteśmy praktycznie od początku jej istnienia, wszak chcemy w ten sposób naśladować naszego patrona, który działając w Caritas Ordynariatu Polowego
niósł pomoc wszędzie tam, gdzie była
ona potrzebna. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Memoria et Bonum” pielęgnujemy dobro pozostawione przez patrona szkoły. Uczestnicząc w takiej akcji mogliśmy doświadczyć tego, że lepiej jest dawać niż dostawać. Na pewno
w przyszłym roku „Szlachetna paczka”
może na nas liczyć.

Œwi¹teczna integracja
Przy wspólnym wigilijnym stole spotkali się w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzy nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście. Była okazja
do złożenia sobie życzeń i wspólnego
śpiewania kolęd.
Wigilijne spotkanie to już w szkole długa
tradycja. W tym roku wzięli w niej udział nie
tylko aktualni pracownicy szkoły, ale także
osoby, które pracowały tutaj wcześniej. Do
kolędowania i oglądania scenicznych popisów
dzieci zaproszono także rodziców. Świąteczny nastrój podkreślała dekoracja. - To niezwykłe wydarzenie w życiu szkoły pełni rolę
szczególną. z jednej strony wskazuje na rolę
tradycji, Z drugiej ma charakter integracyjny
- podkreślają pracownicy szkoły.
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(n)

kultura

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowywana w oparciu o
dane stastyczne z bibliotek
publicznych na
terenie gminy
Dêbno i
obejmuje
okres od
10 listopada
2011 r. do
10 stycznia
2012 r.

1. Z. Kossak B³ogos³awiona wina
2. W. Cejrowski Biografia
3. M.Szwaja Zatoka truj¹cych jab³uszek
4. M. Gutowska-Adamczyk - Seria Cukiernia
pod Amorem ( 3 czêœci)

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowane na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek

Anna Figiel Nied¿wiedza
Julka Kawa Wola Debiñska
`
Anitka Szpak £oniowa
Stanis³awa Forgiel Jadowniki
Edyta Pabian £oniowa
Józefa Gawlik £oniowa
Jolanta Myjkowska Tarnów
`

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
Agassi Andre

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Open. Autobiografia
tenisisty
Autobiografia jednego z najlepszych tenisistów w historii. Andre Agassi opisuje w niej całą
swoją sportową karierę, jej jasne i ciemne strony, przybliża wiele aspektów z życia zawodowego tenisisty, jakich nawet zwyczajny człowiek się nie domyśla. Polecam
z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że warto czytać (auto)biografie,
aby zdać sobie sprawę, że sukces nie jest nikomu dany z góry. Na wszystko trzeba ciężko zapracować. Ponadto dlatego, że to bardzo dobrze
napisana biografia .Językowo i fabularnie. Ostatni powód, dla którego
warto przeczytać podsunął sam Andre Agassi: „Sam późno odkryłem
magię literatury. Ze wszystkich swoich błędów, przed którymi chciałbym uchronić swoje dzieci, ten wpisuję na początek listy”. Ale do tego
- drogie mole książkowe - chyba nie muszę Was przekonywać .

Santa Montefiore

Smak szczęścia
Czy dla miłości warto rzucić
wszystko? Angelica, autorka doskonale sprzedających się książek dla
dzieci, nawiązuje ożywioną korespondencję e-mailową z Jackiem. Szybko
dochodzi do wniosku, że łagodny flirt
nie zaszkodzi ani jej samej, ani jej
małżeństwu. Nigdy nie naraziłaby
przecież na niebezpieczeństwo swojego stabilnego związku ani szczęścia i spokoju ukochanych dzieci... Kiedy jednak pisarka wyjeżdża w trasę promocyjną do Republiki Południowej Afryki, jej rzeczywisty
romans z Jackiem zaczyna się na dobre.

E.E. Schmitt

Kiki van Beethoven
„Kika van Beethoven” to najnowsza książka tego autora. Dołączona jest do niej płyta z utworami Beethowena, które wybrał dla czytelników sam Schmitt. Zaleca on czytanie książki wraz z nagraniem, a potem samej
płyty, by stworzyć swoją własną historię.
Książka składa się z dwóch części: pierwsza to opowieść o mieszkance domu spokojnej starości, Kiki, która
słuchając Beethovena powraca do swoich młodzieńczych lat. Na początku nie może znieść dźwięków Beethovena, drażnią ją i wprowadzają w zły nastrój. Dopiero po pewnym czasie dzięki muzyce rozprawia się niejako z
przeszłością, niekiedy bolesną i tym samym nabiera chęci do dalszego, już w zupełnie innym rytmie, życia.
Druga część to już osobiste zwierzenia samego autora. Opisuje on całe swoje życie, począwszy od młodzieńczej
fascynacji Beethovenem, późniejszym odejściem od słuchania tejże muzyki aż w końcu niespodziewany powrót
i „pogodzenie się” z Beethovenem.Obie części to ciekawe studium ludzkiej psychiki, oddziaływania muzyki na
duszę, a przede wszystkim na doczesne życie człowieka.
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kultura

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Portret ze Skarbca

Maria Magdalena to œwiêta ¿yj¹ca w
czasach Chrystusa, która towarzyszy³a Jezusowi podczas jego publicznej
dzia³alnoœci. W³aœnie ona jako jedna z
niewielu kobiet by³a wa¿nym œwiadkiem Jego mêki i zmartwychwstania.
Widzimy j¹ najczêœciej u stóp krzy¿a
na Golgocie, a tak¿e w grupie trzech
niewiast, które przysz³y do grobu
Jezusa, aby namaœciæ Jego cia³o
olejami.
Według biblijnych przekazów pochodziła
ona z Magdali – nadbrzeżnego miasta nad
Jeziorem Galilejskim. Marię Magdalenę często mylnie utożsamiano z innymi Mariami
m. in. z Marią z Betani – siostrą Łazarza,
z Marią grzesznicą obmywającą nogi
Jezusa w domu faryzeusza Szymona, oraz z Marią Egipcjanką, która po nawróceniu żyła jako pustelnica.
Naprawdę jest
ona skruszoną
grzesznicą, którą
Jezus uwolnił od
siedmiu złych duchów odpuszczając jej popełnione
grzechy (Łk 8, 12). Wyobrażenia
Marii Magdaleny
należą do jednych
z najpopularniejszych w sztuce
chrześcijańskiej,
a jej postać i bogate życie przez
całe wieki dawały
natchnienie licznym
rzeszom artystów: malarzy,
rzeźbiarzy, złotników i wielu
innym. Maria Magdalena najczęściej
przedstawiana jest jako piękna, młoda
dziewczyna lub kobieta o wyjątkowej urodzie, z rudymi lub blond włosami bujnie
opadającymi na ramiona i osłaniającymi
jej półnagą sylwetkę. Jej strój najczęściej
stanowi suknia w kolorze czerwonym lub
różowym, czasem żółtym. Tak ubraną
Marię Magdalenę widzimy w scenach np.
na Golgocie lub przed pustym grobem, kiedy spotyka nierozpoznanego przez siebie
Jezusa i traktuje go jak ogrodnika. Jednak dominującym wątkiem jej ikonografii
są kompozycje przedstawiające Marię
Magdalenę jako nawróconą jawnogrzesznicę oddającą się pokucie i zaczytaną w
mądrych księgach. Indywidualnym atrybutem Marii Magdaleny jest flakon w
kształcie kielicha z pokrywą zawierający
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olejki do namaszczania lub alabastrowa
szkatuła z ziołami i różnymi wonnościami. Przypisuje się jej też inne atrybuty
takie jak czaszka – symbolizująca kruchość życia i pokutę, kadzielnica, krzyż,
palma męczeństwa, księga – jako symbol
jej późniejszej misyjnej działalności, włosiennica – symbol pokuty, zwierciadło i
rozsypane perły - jako symbol pozornych
wartości, instrumenty muzyczne.
Taką pokutującą z dala od ludzi Marię
Magdalenę przedstawił w 1 połowie XVII
wieku na niewielkiej płytce półszlachetnego kamienia nieznany nam z imienia artysta. Najprawdopodobniej był z pochodzenia
Włochem. Wskazuje na to sygnatura (mocno już dzisiaj zniszczona) umieszczona w

lewym dolnym narożniku z datą: „1633 Scella
fecit”. Obraz ten możemy oglądać w zamkowym Skarbcu, w Muzeum – Zamek w
Dębnie. Jest to przede wszystkim portret
pięknej, młodej i półnagiej dziewczyny w
pozycji leżącej, namalowany na bardzo małej agatowej, szlifowanej płycie i posiadający
bogatą, ośmioboczną ramę wykonaną ze złoconej miedzi ( 27,5 x 19,5 cm ) i różnych półszlachetnych kamieni. Młodziutka Maria
Magdalena leżąc na trawie, w cieniu drzewa
pochyla się nad lekturą książki. W oddali, na
dalszym planie widnieją ledwo zarysowane
fragmenty opuszczonego przez nią miasta,
nad którym dominuje potężna wieża. Jej
piękne, częściowo obnażone ciało okrywają
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długie, jasne, falujące włosy i błękitna suknia z różową halką. W dobie baroku, zwłaszcza Włosi uważali nagie ciało kobiety za najgodniejszy obiekt sztuki. Piękno było dla nich
– szczególnie dla Wenecjan, jak najbardziej
namacalne, fizyczne, dlatego przedstawienia półnagich postaci np. świętej Marii Magdaleny nabierały szczególnej popularności.
Sam agat jako półszlachetny minerał wydobywany był już od czasów starożytnych na
południu Italii i służył jako podobrazie dla
miniatur, jako materiał na tłoki pieczętne,
później używano go też do zdobienia ołtarzy i do wyrobu naczyń, ozdób. Kamień ten
szczególnie upodobała sobie sztuka barokowa. Wiele więc wskazuje na włoską proweniencję naszej „Marii Magdaleny”.
Tradycja i przekazy hagiograficzne
mówią, że Maria Magdalena zawędrowała aż na tereny dzisiejszej południowej Francji – do Prowansji i tam
w pustelni spędziła swoje
ostatnie lata życia. Jej
relikwie znajdują
się m.in. w Vezelay, w katedrze pod
jej wezwaniem,
która do dziś jest
największym sanktuarium tej świętej. W średniowieczu, w epoce, która
szczególnie szerzyła kult świętych,
Maria Magdalena
stała się bohaterką
legend, wyjątkowo
licznych na terenach Prowansji. Jej
bogate życie sprawiło, że za swoją
patronkę obrali ją
m.in. więźniowie - bo
została ona uwolniona z
więzów grzechu ( w dawnych
czasach więźniowie, którym udało
się opuścić więzienie, zanosili do jej sanktuarium swoje łańcuch i kajdany jako wotum i zawieszali na kratach, w świątyni),
jest też patronką fryzjerów i sprzedawców
grzebieni – z powodu długich, bujnych włosów, patronką perfumiarzy – bo zawsze nosiła przy sobie różne wonności i olejki, za
patronkę obrali ją sobie także rękawicznicy
– a to dlatego, iż w średniowieczu używano
specjalnie perfumowanych rękawiczek, które miały dodawać zalotnego wyglądu, ponieważ to Marii Magdalenie jako pierwszej
Chrystus ukazał się po Zmartwychwstaniu,
a ona potraktowała go jak ogrodnika – jest
do dziś także patronką ogrodników i oczywiście tych, którzy pragną nawrócenia, zmiany swego dotychczasowego życia.
Jolanta Januś

bezpieczeñstwo

Nie b¹dŸmy obojêtni
O zainteresowanie osobami bezdomnymi oraz nietrzeŸwymi le¿¹cymi na ³awkach, przystankach autobusowych, przy drogach - apeluje Komenda Policji w Brzesku. Niskie temperatury w nocy s¹ dla tych ludzi powa¿nym zagro¿eniem. Szczególnie niebezpieczna jest
sytuacja, gdy osoby takie znajduj¹ siê pod wp³ywem alkoholu. Nara¿aj¹ siê tym sposobem na niebezpieczeñstwo zamarzniêcia czy potr¹cenie przez samochód.
Mo¿emy im pomóc powiadamiaj¹c policjê lub inne s³u¿by ratownicze o takich przypadkach. Telefon w tej sprawie mo¿e czasami uratowaæ komuœ ¿ycie. Policja wspó³pracuje z
przedstawicielami pomocy spo³ecznej, noclegowniami i schroniskami, gdzie bezdomni
mog¹ skorzystaæ z pomocy.
reklama

Sylwestrowe
upojenie
W przydrożnym rowie w Sufczynie zakończył jazdę kierowca
forda, który usiłował jechać samochodem w sylwestrową noc. Około godziny 1.30 zatrzymali go policjanci, którzy po zbadaniu kierowcy stwierdzili, że ma w organizmie 3,6 promila alkoholu. Prowadzącym samochód okazał się
23-letni mężczyzna.

Kierowca
demolka
Uszkodzenie bramy garażowej
i volkswagena golfa to efekt jazdy
samochodem hyundai, którym 15
grudnia ubiegłego roku kierował
43-letni mężczyzna poruszając się
po gminie Dębno. O dziwnym sposobie prowadzenia samochodu
wskazującym na jazdę po pijanemu poinformowano policję w Brzesku, która zanim jeszcze udała się
na teren gminy Dębno, odebrała
kolejne zgłoszenie. Tym razem
informowano, że hyundai znajduje się w Woli Dębińskiej, gdzie
uszkodził bramę garażową. Na
tym dzieło zniszczenia nie zostało zakończone. Cofając kierowca
uderzył także w volkswagena golfa. Prawdopodobnym kolejnym
„wyczynom” kierowcy hyundaia
zapobiegła policja. Zatrzymany
mężczyzna miał w organizmie
prawie 3 promile alkoholu. Policja
zatrzymała mu prawo jazdy.

Uratowali
¿ycie?
Być może nawet życie zawdzięcza policjantom mężczyzna, który
w nocy z 11 na 12 grudnia został
przez nich odnaleziony nad Uszwicą
w Maszkienicach. Kompletnie pijany 26-latek nie był stanie o własnych silach dotrzeć do domu i groziło mu wychłodzenie organizmu
powodujące nawet śmierć.
Policjanci natknęli się na niego,
gdy ich uwagę zwróciło głośne
ujadanie psów. Sprawdzając teren
wzdłuż rzeki natknęli się na leżącego człowieka, który był zupełnie przemoczony. Sytuacja była
tym groźniejsza, że tej nocy temperatura wynosiła 5 stopni poniżej zera.
(r)
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podsumowanie

ALFABET NOWOROCZNY - S
A jak ambaras
Gmina buduje sieć kanalizacyjną, większość mieszkańców płaci za korzystanie z niej, ale niektórzy zachowują się tak, że wychodzi z tego ambaras. Gdy pracownicy zakładu komunalnego przypadkowo odkryli
nielegalne przyłącza do sieci, kilka osób musiało czerwienić się ze wstydu, a na dodatek szukać w portfelu
pieniędzy na zapłatę za zaległości za okres kilku lat.
Obyśmy nie musieli w tym roku przeżywać podobnych
wydarzeń.

B jak bieganie
Do Łysogórskiego Biegu Przełajowego przystąpiło
w tym roku nieco mniej uczestników niż poprzednio,
ale nie ma co narzekać. Kilkudziesięciu biegaczy na
starcie to wciąż wynik bardzo przyzwoity. Spora w
tym zasługa organizatorów, którzy dwoją się i troją,
by nagrody były atrakcyjne. Pewnie w jakiejś mierze
dzięki nim właśnie łatwiej przekonać młodych ludzi,
że bieg to zdrowie.

C jak czo³ówka
W czołówce plebiscytu na Najlepszego Sołtysa Małopolski znalazł się Roman Sacha, sołtys Łysej Góry.
W rywalizacji z kolegami z niemal całego województwa wypadł naprawdę nieźle, bo ostatecznie zajął ex
aquo III miejsce. Satysfakcję z takiego obrotu sprawy
może mieć nie tylko sam sołtys, ale i Wójt Gminy Dębno, który typuje kandydaturę i przygotowuje uzasadnienie.

D jak druhny
Paulina Kraj i Wioletta Marecik, druhny z OSP w
Łoniowej, udowodniły, że strażacka profesja wcale nie
musi być domeną mężczyn. Szkolenie specjalistyczne
w Krakowie zakończyły wynikiem bardzo dobrym pozostawiając za sobą spore grono mężczyzn. Poradziły
sobie i z wiedzą, i z trudami toru przeszkód. Nie straszne im było dźwiganie ciężarów ani wysoka temperatura i teraz mogą być pełnoprawnymi uczestnikami akcji bojowych. Oby jak najwięcej pań poszło w ich ślady.
Na obyczaje panujące w jednostkach na pewno by to
miało pozytwyny wpływ. Wszak kobiety je ponoć
łagodzą...

W Łysej Górze wciąz obowiązuje hasło: „Bieg to zdrowie”.

ciszek Bodura z Łoniowej - 100.
Oboje ciesząc się dobrą kondycją i
samopoczuciem stali się najlepszym
dowodem na to, że w gminie Dębno
żyje się coraz lepiej, a powiedzenie
„starość - nie radość” nie w każdej
sytuacji się sprawdza.

J jak jubileusz
Grając od 30 lat Łysogórskia Orkiestra Dęta zapracowała na jubileuszową uroczystość. Impreza
była, jak przystało na okoliczność,
mocno... dęta. Przyjechało kilka
bliźniaczych orkiestr, a każda pokazała to, co potrafi najlepiej czyli
zadęła. Nie byle jak, ale na całego.
Do tego stopnia, że ostatni świętujący do domów wracali koło trzeciej
w nocy. Strach się bać, co też będzie się działo podczas kolejnego jubileuszu.

K jak kino
No i okazuje się, że kino wciąż
może być całkiem sporą atrakcją.
Wszystko zależy do tego, jak jest
podane. Klucz do sukcesu znalazło
Dębińskie Centrum Kultury organizując kino plenerowe. Od wspólnego oglądania nie odstraszyły setek młodych ludzi nawet watahy
komarów, które nieustannie krążyły w trakcie seansu. Tym sposo-

J jak jubileusz II
D jak d³ugowieczni
W gminie Dębno na stulatka trafić nie jest trudno.
W ciągu pięciu ostatnich lat setne urodziły obchodziło
tu pięć osób, a w ostatnim roku - dwie. Małgorzata
Mytnik z Łysej Góry świętowała 105. urodziny, a Fran-

Druhny udowodniły, że straż jest także dla kobiet.

16

¯ycie Gminy Dêbno, styczeñ - luty 2012

7 sierpnia 2011 roku, strażacy z
jednostki OSP w Łoniowej, pamiętać będą długo, bo też długo będą
musieli czekać na podobną okazję.
105. rocznicę istnienia świętuje
się raz na sto pięć lat i do świętowania trzeba przyłozyć się jak nigdy. Druhowie z Łoniowej na wysokości zadania stanęli. Gości mieli
co niemiara, były śpiewy, hulanki, swawole w granicach rozsądku. Ale najważniejszy był mercedes - sprowdzony prosto z Niemiec, samochód do ratownictwa
drogowego, który uzupełnił wyposażenie jednostki. O takim jubileuszowym prezencie śnią strażackie jednostki. W senniku jednostki z Łoniowej motoryzacyjne
symbole już nie obowiązują.

Zamek gościł Annę Szałapak.
bem po raz kolejny potwierdziło się,
że w kupie raźnej. Nie bez znaczenia dla frekwencji był pewnie także fakt, że swoje usługi oferowała
kinomanom pobliska pizzernia.

N jak niewybuchy
Wieść o niewybuchach odnalezionych przypadkowo w Woli Dębińskiej szybko obiegła gminę. Jak

podsumowanie

STRONNICZY I WYBIÓRCZY
twierdzą najstarsi mieszkańcy tego
rodzaju świadectw II wojny światowej jest tu na pewno więcej.
Wciąż aktualna pozostaje zatem
przestroga przed zabawami w saperów.

O jak op³aty
Większość z nas nie lubi opłat
wszelkiej maści, a już w szczególności takich opłat, które nie dają
płacącemu wyraźnych efektów.
Takie to mniej więcej podejście spowodowało, że w gminie Dębno
składki na rzecz Spółki Wodnej
regulowali nieliczni, a w efekcie
rowy melioracyjne zarastały trawą.
Misji zmiany tej sytuacji podjął się
nowy prezes Spółki Wiesław Cebula i już po kilku miesiącach można
było obserwować pewne efekty, bo
liczba płacących wzrosła. Oby rosła
dalej, bo tylko wtedy intensywniejsze opady deszczu nie będą zagrażały polom i domom mieszkalnym.
W końcu to jedyne źródło dochodów spółki, która bez pieniędzy rowów nie udrożni.

P jak patron
No i gimnazjum w Porąbce
Uszewskiej także doczekało się
swojego patrona. Wprawdzie na razie to tylko sfera decyzji (uroczystości oficjalne później), ale bez niej
nic przecież nie byłoby możliwe.
Ostateczny werdykt przypomina
sytuację, w której z dużej chmury
spada mały deszcz. W sferze rozważań pojawiały się śmiałe propozycje. Wśród kandydatów na patrona byli m.in. Polscy Olimpijczycy,
ale ostatecznie zwyciężyła opcja
bardziej zachowawcza. Gimnazjum

nosić będzie imię polskiego noblisty Władysława Reymonta, a przesądziły o tym względy praktyczne i
wskazania filozoficzne. Skoro
szkoła podstawowa ma już tego pisarza za patrona, to po cóż kombinować z imieniem dla gimnazjum,
jeśli obie szkoły stoją pod jednym
dachem? Tym bardziej słuszna to
droga, że już przed wiekami filozof
zalecał by bytów bez potrzeby nie
mnożyć.

R jak recital
Obrodziło recitalami w ubiegłym
roku, a wszystko za sprawą... Czesława Miłosza. Jak wiadomo nie był
on wprawdzie muzykiem, ale muzykom dał sporo pretekstów do
prezentowania się na scenie. Część
z nich wystąpiła w sali koncertowej w Dębnie w ramach projektu
„Sto lat dla Czesława Miłosza” organizowanego przez Stowarzyszenie Przjaciół Zamku w Dębnie i
muzeum w Dębnie z okazji Roku
Miłosza. Wysłuchaliśmy Leszka
Długosza, Mateusza Bieryta, Anny
Szałapak i innych. Wszyscy udowodnili, że nie tylko umieją śpiewać, ale także interpretować poezję.

R jak rekord
Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków cmentarza w Dębnie z rok na rok dostarcza dowodów na to, że umiemy się dzielić.
Po raz kolejny padł rekord hojności. Zebrano kilka tysięcy złotych,
które w całości zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie.
Inicjatorzy kwesty - Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie -

Hojność mieszkańców powoduje, że chce się
kwestować.
na tym nie poprzestaje. W ślad za zbiórką idą starania
o dofinansowanie z innych źródeł, które zazwyczaj
przynoszą dobre skutki.

S jak sztandar
Zespół Szkół w Sufczynie przeżywał niecodzienną
uroczystość w postaci przekazania sztandaru szkoły.
Wszystko odbyło się zgodnie z wszelkimi ceremoniałami obowiązującymi w takich wypadkach. Nieco inaczej rozwiązano jednak kwestię zwyczajowych gwoździ wbijanych w drzewce sztandaru, co z reguły wiąże
się także z wolnymi datkami na rzecz organizatorów.
Część zaproszonych gości już przed uroczystością
otrzymała w zaproszeniu konkretną informację o wysokości datków w postaci cegiełki o określonym nominale. Nieoficjalnie wiadomo, że w niektórych kręgach
pomysł przyjęto z mieszanymi uczuciami. Pewnie dlatego, że nikt z nas nie lubi działać pod przymusem.

T jak turniej
Kolejny Turniej Rycerski w Dębnie przyciągnął kilkanaście tysięcy ludzi i co najmniej kilkanaście sztabów wyborczych. W przeddzień wyborów parlamentarnych potraktowały one turniej jako dobrą arenę do
prezentacji kandydatów. Kłopot tylko w tym, że organizatorzy mieli w tej sprawie zupełnie odmienne zdanie i uzbrojone w sztandary, ulotki i inne wyborcze
gadżety ekipy, musiały wziąć odwrót zaraz po spotkaniu z porządkowymi przy wejściu na turniejowe pole.
Na otarcie łez pozstało im wywieszenie podobizny kandydata na pobliskich ogrodzeniach, choć i tam lekko
nie było, bo tłok był okrutny.

Z jak zmiany
W Dębińskim Centrum Kultury po latach zmienił
się dyrekrtor. Wszystko za sprawą wyborczego sukcesu Andrzeja Potępy, dotychczasowego szefa DCK. Nie
dość, że wprowadził do Rady Powiatu sporą grupę radnych, to jeszcze w rozmowach koalicyjnych wykazał
się nie lada talentami zgarniając niemal wszystko, co
było do wzięcia. Wakujące w DCK stanowisko objął
Włodzimierz Gurgul, emerytowany wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w
Łysej Górze, a prywatnie mąż kustosza zamku w Dębnie Krystyny Gurgul. Tym sposobem kultura w gminie Dębno znalazła się pod małżeńską kuratelą.
O turnieju pamiętały zwłaszcza sztaby wyborcze.

(g)
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edukacja
Imponuj¹ca passa uczniów ZS w Woli Dêbiñskiej

Coraz wiêcej wolontariuszy

Plastyczne laury

Pomoc bez
interesu

Plastycznymi talentami stoi Zespół Szkół w Woli Dębińskiej. W ciągu ostatnich kilku tygodni pięciu
uczniów tej szkoły znalazło się w gronie laureatów różnych konkursów
plastycznych.

Dynamiczny rozwój wolontariatu to
charakterystyczna cecha minionego
roku w Zespole Szkół w Sufczynie. W
bezinteresowną pomoc dla innych włączyło się 20 uczniów, a kilkunastu
wzięło na siebie rolę członków wspierających wolontariat.

Jubileuszowa rywalizacja
Daria Kural, uczennica klasy pierwszej
Publicznego Gimnazjum w Woli Dębińskiej
otrzymała wyróżnienie w powiatowym
konkursie plastycznym „Trzeba, aby młodość była „wzrastaniem”, czyli wspaniały
czas młodości bez uzależnień, czyli wolności”.
Konkurs ogłoszono w związku z jubileuszem 25-lecia ogólnopolskiego miesięcznika dla młodzieży „Wzrastanie”, który wydawany jest w Brzesku. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy uczestnik miał wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice i formacie, która miała odnosić się do
problemu uzależnień. Propozycja Darii
Kural okazała się na tyle interesująca, że

Klaudia Nosek
nagrody rzeczowe, a szkoła, z której pochodziła zwycięska praca miała otrzymać
dodatkowo drukarkę. Uroczyste wręczenie nagród przez organizatora odbyło się
w Urzędzie Gminy w Dębnie i - jak się
okazało - było to wydarzenie przyjemne
szczególnie dla ZS w Woli Dębińskiej. Spora w tym zasługa nauczyciela Doroty Batko, która zachęciła uczniów do udziału w
konkursie. W efekcie skorzystała także
szkoła, która otrzymała nagrodę w postaci drukarki laserowej LEXMARK.

Zakres działalności wolontariuszy systematycznie się poszerza. W ubiegłym roku
wzięli oni udział m.in. w zbiórce materiałów
opatrunkowych oraz surowców wtórnych,
w przygotowywaniu upominków dla podopiecznych szkoły, a także w akcjach Góra

Malowane wiersze

Daria Kural
przyznano jej wyróżnienie. Uczennica szkoły w Woli Dębińskiej odebrała nagrodę z
rąk burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki w auli Centrum Kulturalno-Bibliotecznego im. Jana Pawła II w Brzesku w czasie
jubileuszowych uroczystości.

Pêdzlem o ekologii
W międzypowiatowym konkursie o temetyce ekologicznej, zorganizowanym
przez F.H.U. Kserkom z Tarnowa, główną
nagrodę dla uczniów z naszego rejonu tj.
rower górski otrzymała uczennica gimnazjum w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej Klaudia Nosek z klasy Ia, a Radosław Batko również z tej klasy otrzymał wyróżnienie.
Uczestnicy konkursu mieli wykonać
pracę plastyczną, która musiała przedstawiać dowolne zagadnienie związane z
ochroną środowiska i równocześnie zawierać hasło przewodnie „Nasza ziemia
nasze jutro”. Dla autorów najlepszych
prac z różnych powiatów przewidziano
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Wśród 20 nagrodzonych uczestników
konkursu plastycznego „Wiersze pędzlem
malowane”, zorganizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach znalazły się dwie przedstawcielki Zespołu Szkół
w Woli Dębińskiej. Na książki zapracowały
Karolinka Lewandowska i Zuzia Kania z II
klasy Szkoły Podstawowej.
Na konkurs nadesłano 890 prac z 98 szkół
z całego kraju. W pięciu kategoriach wiekowych przyznano 66 wyróżnień, 20 nagród książkowych oraz 4 nagrody zbiorowe. Reprezentantki szkoły w Woli Dębińskiej zasłużyły na nagrody przygotowując
ilustracje do wierszy Wandy Chotomskiej.
Był to już ich kolejny konkurs, na który
wykonały prace na zajęciach kółka plastycznego prowadzonych przez Lucynę Muchę.

Grosza, „ Kup Piernikowe serduszko”oraz
w kiermaszu kartek świątecznych.
W ramach wolontariatu uczniowie otoczyli opieką niepełnosprawnego Rafała, odwiedzali samotną panią Stasię z Sufczyna towarzysząc jej w rozmowie i modlitwie, wspierali podopiecznych DPS w Porąbce Uszew-

(w)

Karolina Lewandowska i Zuzanna Kania
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skiej. Służyli też pomocą uczniom szkoły w
Sufczynie poprzez dofinansowanie wycieczek, zakup podręczników, odzieży. Organizując publiczne zbiórki wspierali pracę
Samorządu Uczniowskiego , ale także najuboższych mieszkańców Gminy Dębno, dla
których zakupili między innymi podręczniki
szkolne. Na wolontariuszy mogły liczyć także chore dzieci, na rzecz których zbierali
pieniądze przeznaczone na zakup leków.
Dzięki zangażowaniu wolontariuszy udało
się zakupić węgiel, pościel i inne potrzebne
rzeczy dla 13 najbardziej potrzebujących rodzin.
(zs)

edukacja

Z wyobraŸni¹
o mi³osierdziu
W odbywającym się w Tarnowie podsumowaniu rejonowym projektu
„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”
uczestniczyły reprezentacje Zespołu
Szkół w Sufczynie i Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej. Wolontariuszom i ich
opiekunom za zaangażowanie dziękował wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela.

Ogólnopolski dzieñ zdrowego œniadania

Moc ze œniadania
Najpierw lekcja poœwiêcona zdrowemu
od¿ywianiu, a nastêpnie wspólne
œniadanie, które razem przygotowali
uczniowie, nauczyciele i uczniowie tak w najwiêkszym skrócie wygl¹da³
Dzieñ Zdrowego Œniadanie w Zespole
Szkó³ w Sufczynie.
W kalendarzu różnej maści obchodów pojawił się także Dzień Zdrowego Śniadania.
Szkoła w Sufczynia wykorzystała okazję,
by w atrakcyjnej formie opowiedzieć o zdrowym odżywianiu. W ogólnopolskiej akcji
„Śniadanie daje moc” wzięli również udział
uczniowie klas I – III z Zespołu Szkół w
Sufczynie. Wspólne śniadanie dzieci przygotowały wraz z rodzicami i nauczycielami.

Uczniowie klas I-III zespo³u Szkó³
w sufczynie otrzymuj¹ w szkole
owoce i warzywa ju¿ od dwóch
lat w ramach programu „Warzywa i owoce w szkole” oraz pij¹
mleko w ramach akcji „Szklanka Mleka”. W szkole nie ma ¿adnego sklepiku z chipsami, czy
s³odyczami, natomiast s¹ automaty z sokami owocowymi: jab³kowym, pomarañczowym czy
brzoskwiniowym.

Ławki w klasie zamieniły się w obficie
zaopatrzone stoły z kolorowymi kanapkami, owocami i warzywami oraz mlekiem i
płatkami śniadaniowymi. Zanim rozpoczęła
się konsumpcja, dzieciaki przypomniały sobie i dorosłym 12 zasad zdrowego odżywiania się. Wśród nich tę o pięciu posiłkach
dziennie, o kolacji na około trzy godziny
przed snem i o tym jak ważne jest śniadanie
i drugie śniadanie.

Szkoła w Sufczynie po raz kolejny zdecydowała się na udział w realizowanym od pięciu lat projekcie dostrzegając w nim duże
możliwości edukacyjno-wychowawcze. Tym
razem propozycje szkoły nie znalazły się
wprawdzie wśród nagrodzonych projektów,
ale w tym wypadku ważniejsze jest samo
uczestnictwo.

(s)

W spotkaniu wzięły udział także przedstawicielki gimnazjum w Woli Dębińskiej
Aleksandra Jedynak i Patrycja Płaneta wraz
z opiekunką Izabelą Górą i dyrektorem
szkoły Bogusławą Faron. Uczennice należą
do grupy realizującej szkolny program wolontariacki „Bezinteresowność uszlachetnia”. W jego ramach współpracowano także
z parafią Dębno biorąc udział w akcjach wielkopostnych, bożonarodzeniowych, organizując zbiórki dla potrzebujących i spotkania okolicznościowe. Wolontariusze organizowali także pomoc w nauce dla słabszych
uczniów, organizowali czas wolny innym
dzieciom, jak również wzięli udział w I Małopolskim Święcie Młodych Wolontariuszy
w Łagiewnikach.
(n)
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Awansowa³
do fina³u
Do finału wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Historycznego awansował Szczepan Kabała, uczeń klasy II
gimnazjum w Zespole Szkół w Sufczynie. W rywalizacji na szczeblu rejonowym zdobył 143 punkty, co bylo najlepszym wynikiem w rejonie brzeskim
i jednym z najlepszych w całym województwie.
Wcześniej Szczepan przebrnął przez etap
szkolny, w trakcie którego identyczny test
piszą wszyscy uczestnicy z całego województwa. Tym razem tematem konkursu
jest„Polska Piastów na tle średniowiecznej
Europy”. Jego uczestnicy muszą wykazać
się wiedzą obejmującą całą podstawę programową z historii dla gimnazjum oraz literaturę konkursową.
W finale wojewódzkim reprezentant szkoły w Sufczynie powalczy o tytuł laureata.
Trzymamy kciuki.
(s)

Poetycki konkurs
Osiemnastu uczniów z klas I-VI wzięło udział w odbywającej się w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach dziesiątej edycji Szkolnego
Konkursu Recytatorskiego „W świecie
poezji ks. Jana Twardowskiego”.
Konkurs przygotowany przez Jadwigę
Górską i Magdalenę Smoleń byl okazją do
prezentacji biografii i twórczości wybitnego
poety. Interpretacje jego utworów oceniało

Rozstrzygniêto XIII edycjê konkursu

Plastyczne widokówki
Karolina Lewandowska i Ewelina
GliŸdziñska zwyciê¿y³y w Gminnym
Konkursie Plastyczno-Literackim
„Widokówka z pozdrowieniami z mojej
miejscowoœci”. W trzynastej edycji
konkursu organizowanego przez
Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w
£oniowej i Dêbiñskie Centrum Kultury
wziê³o udzia³ nieco ponad 20 uczestników.
Trochę niższą niż w latach poprzednich
frekwencję tłumaczono wysokim stopniem
trudności konkursu. Jego uczestnicy muszą
wykazać się nie tylko umiejętnościami plastycznymi, ale także wiedzą o regionie.
W przygotowanych na konkurs pracach
pojawiły się m.in. obiekty architektoniczne,

wyniki

jury w składzie: Joanna Janik, Bogumiła
Kukla i Tomasz Świerczek , które generalnie podkreślało wysoki poziom recytacji.
Laureatów wyłoniono w dwóch kategoriach
wiekowych. W grupie dzieci młodszych I
miejsce zajął Paweł Zych, II miejsce zajęła
Brygida Witek, a na trzecim miejscu uplasowała się Natalia Maciejewska. W kategorii
klas IV – VI najlepszy okazał się Daniel Kita,
II miejsce zajął Mateusz Węgrzyn, zaś III
miejsce wywalczyła Laura Tomczyk. Wyróżnienia otrzymali natmiast: Marlena Wielgosz, Jacek Kądziołka oraz Dominika Zych
z klas I – III oraz Rafał Rusin i Anna Stolarczyk z klas starszych.
(m)
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Dominika Drużkowska

Karolina Lewandowska

klasy I-III
1.Karolina Lewandowska z PSP w Woli
Dêbiñskiej,
2.Sabina Bolek z PSP w Woli Dêbiñskiej,
3.Aleksandra Janik i Wiktor Macheta
z PSP w Sufczynie.
klasy IV-VI
1.Emilia GliŸdziñska z PSP w NiedŸwiedzy
2. Sara Ogar z PSP w Sufczynie,
3.Dominika Dru¿kowska z PSP w
£oniowej
ale odwoływano się też do konkretnych
wydarzeń kulturalnych oraz walorów przyrodniczych. Technika stosowana przy wykonywaniu prac była dowolna, dużą swobodę regulamin dawał także w kwestii formy

¯ycie Gminy Dêbno, styczeñ - luty 2012

Sabina Bolek
pozdrowień. Przy ocenianiu prac pod uwagę
brano nie tylko sposób ujęcia tematu i walory techniczne, ale także samodzielność wykonania. Ostateczne wyniki ogłoszono podczas zakończenia konkursu w SP w Łoniowej. Prace nadesłane na konkurs można było
oglądać później w bibliotece szkolnej w
Łoniowej.
Zwycięzcy poza satysfakcją mogli się cieszyć także nagrodami w postaci przyborów
do plastyki ufundowanych przez DCK.
(m)

sport
Pi³karskie przegotowania przed rund¹ rewan¿ow¹

SPARINGI I TRANSFERY
W drugiej połowie marca wznowione zostaną rozgrywki piłkarskich lig,
w których występują ekipy z naszego
regionu. Pora więc na pierwsze meldunki, mówiące o tym jak przebiegają
przygotowania do rundy.

Orze³ Dêbno
Ekipa z Dębna na półmetku rozgrywek o
mistrzostwo klasy okręgowej klasyfikowana jest na przedostatnim, piętnastym miejscu. Wynik ten nie zadowolił działaczy Orła,
którzy zdymisjonowali prowadzącego zespół
w rundzie jesiennej, trenera Zbigniewa
Osieckiego; oprócz słabych rezultatów osiągniętych przez drużynę, dotychczasowemu
szkoleniowcowi zarzucono również zbyt rygorystyczne podejście do prowadzenia zespołu. Jego miejsce zajmie wychowanek klubu, Mikołaj Gurgul, który ostatni rok spędził grając jako zawodnik Victorii Bielcza.
Trudno jednak w sensie dosłownym mówić
o zamianie na trenerskiej ławce, gdyż debiutujący jako szkoleniowiec seniorskiej ekipy Mikołaj Gurgul, będzie pełnił w Orle funkcję grającego – a dokładnie rzecz biorąc broniącego – szkoleniowca. Piłkarze Orła wznowili zajęcia w poniedziałek 9 stycznia, a plany nowego szkoleniowca przewidują treningi w terenie, na siłowni, w hali oraz na miejscowym „Orliku”. Pierwszy mecz kontrolny rozegrają dębnianie w sobotę 28 stycznia, kiedy to zmierzą się z wiceliderem czwartej ligi, Tuchovią Tuchów. Dzień później
Orzeł rywalizował będzie w odbywającym
się tradycyjnie w Ciężkowicach, Halowym
Turnieju Seniorów im. Zbigniewa Gałka.
Czwartego lutego, ekipa z Dębna zagrać ma
z Iskrą Łęki, w kolejnych meczach sparingowych rywalizować będzie natomiast z:
Rylovią Rylowa (11 lutego), Pagenem Gnojnik (18 lutego), Łososiem Łososina Dolna
(25 lutego), AKS Ujanowice (3 marca) oraz
Sokołem Maszkienice (10 marca). Na 17
marca wyznaczony jest oprócz tego kontro-

lny pojedynek ze Startem 77
Biadoliny Szlacheckie, jego rozegranie uzależnione jest jednak
od terminu wznowienia rozgrywek w „okręgówce”. Przed
rundą rewanżową treningi
wznowili Mateusz Gurgul oraz
Jakub Wolnik, z wypożyczenia
do Victorii Porąbka Uszewska
powrócił natomiast Przemysław
Łazarz. Oprócz tego, w miarę
możliwości skład uzupełniany
będzie juniorami, którzy z niezłym skutkiem rywalizują o
punkty w Małopolskiej Lidze Juniorów Starszych. Kibice w Dębnie nie zobaczą natomiast na wiosnę Mateusza Kurala, który
został wypożyczony do Startu 77 Biadoliny
Szlacheckie. Celem zespołu z Dębna na
drugą część sezonu jest zapewnienie sobie
bezpiecznego miejsca w tabeli.

Sokó³ Maszkienice
Drużyna Sokoła Maszkienice, na półmetku rozgrywek o mistrzostwo brzeskiej klasy
„A” klasyfikowana jest na trzeciej pozycji,
jedynie gorszym bilansem bramkowym ustępując pola wiceliderowi, Dunajcowi Mikołajowice; do lidera, Pagenu Gnojnik podopieczni
grającego trenera Tomasza Rogóża tracą
osiem punktów. Na pierwszym przed rundą
wiosenną treningu zawodnicy Sokoła spotkają się w czwartek 19 stycznia, a w czasie
przygotowań oprócz swojego boiska mieć będą
do dyspozycji halę Szkoły Podstawowej w
Maszkienicach oraz „Orlika” w Dębnie. Treningi odbywać będą się dwa razy w tygodniu;
we wtorki na „Orliku” lub w hali, zaś w czwartek w hali. Mimo sporej straty do lidera, przed
zespołem postawiono na wiosnę ambitny cel;
Sokół powalczyć ma o awans do klasy okręgowej. Sprzyjać temu będzie z pewnością fakt,
że żaden z graczy nie zgłosił chęci odejścia z
klubu. Trwają natomiast poszukiwania młodych piłkarzy, mających wzmocnić defensywę oraz linię pomocy ekipy z Maszkienic. Plany trenera Rogóża obejmują rozegranie przed
pierwszym meczem rundy rewanżowej (2425 marca?) siedmiu meczów kontrolnych. W
pierwszym z nich, Sokół w ostatni weekend
stycznia zagra z Sokołem Borzęcin. Tydzień
później zespół z Maszkienic zmierzy się z juniorami Strażaka Mokrzyska, w drugi lutowy weekend skonfrontuje swe umiejętności
z Błękitnymi Tarnów, w kolejnych lutowych
sparingach zagra zaś ze Startem 77 Biadoliny Szlacheckie (18-19 lutego) oraz Jadowniczanką Jadowniki (25-26 lutego). Ostatnimi
rywalami Sokoła będą: Naprzód Sobolów (4
marca) oraz Orzeł Dębno (10 marca).

K³os £ysa Góra
Piłkarze drugiej naszej drużyny występującej w klasie „A”, Kłosa Łysa Góra przy-

gotowania do rundy rewanżowej tradycyjnie rozpoczęli bardzo wcześnie, bo już 20
grudnia ubiegłego roku. Do tej pory odbyli
oni w hali Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Łysej Górze kilka
zajęć, mających głównie charakter zabawy
z piłką. „Poważne” treningi, zespół prowadzony nadal przez grającego szkoleniowca
Mariusza Sachę rozpoczął w styczniu, gdy
do zajęć w hali doszły także te na „Orliku”
w Dębnie. Nie zanosi się na to, aby w kadrze
Kłosa zaszły przed wiosennymi meczami
poważniejsze zmiany. Na chwilę obecną
żaden zawodnik nie sygnalizuje chęci zmiany barw klubowych, nie szykują się również
żadne wzmocnienia. Jedyna właściwie niewiadoma dotyczy tego, gdzie w pierwszej
połowie 2012 roku występował będzie Mateusz Tyrkiel. Zawodnik ten do końca grudnia wypożyczony był do Andaluzji Rudy Rysie, nie podjął jednak jeszcze decyzji gdzie
chciałby grać na wiosnę. Ekipa z Łysej Góry
ma na razie zaplanowane trzy mecze kontrolne. W czasie weekendu 18-19 lutego
Kłos zagra z Victorią Porąbka Uszewska,
tydzień później zmierzy się z Pogonią Biadoliny Radłowskie, w pierwszy weekend
marca zagra natomiast z Porębą Spytkowską. Trwają jednak poszukiwania kolejnych sparingpartnerów, gdyż czynione są
starania, aby Kłos rozgrywał mecze sparingowe we wszystkie weekendy dzielące spotkanie z Porębą Spytkowską od pierwszego
ligowego pojedynku.

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie
Pora teraz na kilka słów poświęconych
temu, co dzieje się w zimowej przerwie w
zespole lidera brzeskiej grupy klasy „B”,
Startu 77 Biadoliny Szlacheckie. Przypomnijmy, że w rundzie jesiennej drużyna prowadzona przez trenera Jana Kargula przegrała tylko jeden mecz, pozostałe trzynaście kończąc zwycięsko i jedynym jej celem
jest awans do klasy „A”. Na pierwszym treningu piłkarze Startu 77 spotkali się w
czwartek 5 stycznia, a ich zajęcia odbywają
ciąg dalszy na stronie 22
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dokończenie ze strony 21

się na „Orliku” w Dębnie, w sali Szkoły
Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich
oraz na swoim boisku. Trener Kargul zaaplikował swoim podopiecznym sporą dawkę meczów kontrolnych, w których ekipa z
Biadolin Szlacheckich sprawdzić się będzie
mogła z rywalami prezentującymi różny
poziom sportowy. I tak w sobotę 28 stycznia nasz zespół zagra z Błękitnymi Tarnów, tydzień później czeka go spotkanie z
Sokołem Borzęcin Górny. Następne dwa
lutowe weekendy zawodnicy Startu 77
przeznaczą na pojedynki z GLKS Gromnik
(11-12 lutego) i Sokołem Maszkienice (1819 lutego), w niedzielę 26 lutego zagrają
zaś z Naprzodem Sobolów. W czasie pierwszego weekendu marca ekipa z Biadolin
Szlacheckich rozegra mecz z Polanem II
Żabno, w niedzielę 11 marca zmierzy się
zaś z Górnikiem Siedlec. Ewentualnym
ósmym rywalem Startu 77 będzie Orzeł
Dębno. Spotkanie to zaplanowano wstępnie na 17-18 marca, o tym czy dojdzie ono
do skutku zadecydują jednak działacze klubów ustalający terminarz rundy wiosennej
tarnowskiej klasy okręgowej. Wiadomo już,
że na wiosnę w Starcie 77 zagrają Stani-

sław Gibała i Mateusz Kural, którzy wypożyczeni zostali odpowiednio z Victorii Bielcza oraz Orła Dębno. Wszystko wskazuje
natomiast na to, że na wiosnę w zespole
lidera zabraknie Piotra Oćwiei i Łukasza
Zaparta, którzy w poszukiwaniu pracy wyjechali do Norwegii.

Victoria Por¹bka Uszewska
Podobny cel jak piłkarzom Startu 77 przyświecał będzie w rundzie wiosennej zawodnikom Victorii Porąbka Uszewska. Spadkowicz także doznał jesienią jednej zaled-

wie porażki i zajmuje na półmetku drugie miejsce, będąc na dobrej drodze do powrotu do klasy
„A”. W zespole nie zanosi się na
większe zmiany personalne. Po
wypożyczeniu do drużyny juniorów Orła Dębno do Victorii powróci Piotr Pałucki, przeciwny kierunek obierze natomiast Przemysław Łazarz, który po okresie wypożyczenia do zespołu z Porąbki
Uszewskiej powróci do Orła. Grającym szkoleniowcem Victorii nadal będzie Paweł Pachota. Przygotowania pod jego wodzą piłkarze z Porąbki Uszewskiej rozpoczną jednak dopiero na początku lutego. W styczniu trenują bowiem sami, a zajęcia te odbywają się w sali Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej oraz na „Orliku” w Dębnie. Plany trenera Pachoty obejmują rozegranie w
okresie przygotowawczym 4-5 meczów
kontrolnych, przeciwnicy nie są jednak jeszcze ustaleni. Wiadomo jedynie, że seria spotkań kontrolnych rozpocząć ma się w lutym, po pierwszych treningach pod okiem
szkoleniowca.
(T)

Pi³ka no¿na

Pierwsza runda w statystyce
Od zakończenia piłkarskich zmagań
w rundzie jesiennej minęły już wprawdzie dwa miesiące, warto jednak chyba spojrzeć na nie pod kątem statystyki.

Zdobycze punktowe
Najlepszym w pierwszej rundzie naszym
zespołem był Start 77 Biadoliny Szlacheckie, który zdobywał przeciętnie blisko 2.79
pkt. na mecz. Ostatnie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Jastrząb Łoniowa – 0.43 pkt.
na spotkanie.
Biorąc pod uwagę tylko występy na własnym boisku pierwsze miejsce ze średnią 3
pkt. na spotkanie (komplet siedmiu zwycięstw) zapewniła sobie Victoria Porąbka
Uszewska. Całą stawkę zamyka zaś Jastrząb z dorobkiem niespełna 0.29 pkt. na
mecz.
W spotkaniach wyjazdowych zdecydowanie najlepsze były Sokół Maszkienice oraz
Start 77; oba te zespoły uzyskały średnią 3
pkt., notując w siedmiu pojedynkach po siedem zwycięstw. Ostatnią lokatą w tej klasyfikacji podzieliły się natomiast Grom Sufczyn oraz Orzeł Dębno, notując średnią 0.43
pkt. na spotkanie.

Skutecznoœæ
Najskuteczniejszym jesienią zespołem
okazał się Start 77, zdobywając 3.79 bramki
na spotkanie. Piłkarze z Biadolin Szlacheckich strzelili również najwięcej goli na wyjazdach – 4.71 na pojedynek, przed własną
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publicznością najskuteczniejsza okazała się
zaś Victoria – 3.86 bramki na mecz. Najgorsze w tych klasyfikacjach okazały się: Jastrząb (ogółem – 1.07 gola na mecz, u siebie
– 1.14 trafienia na spotkanie) oraz Kłos Łysa
Góra, który na wyjazdach zdobywał średnio
0.71 bramki na mecz.
Jeżeli chodzi o defensywę, najmniejszą
liczbą straconych goli poszczycić się mogą piłkarze Startu 77 – 1.07 bramki na mecz, na
własnym boisku najlepsi byli obrońcy Victorii
– 1 stracony gol na spotkanie, klasyfikację
obejmującą mecze wyjazdowe wygrał zaś
Sokół – 0.86 gola na mecz. Najwięcej bramek
– 3.57 na spotkanie - stracił Jastrząb, któremu aplikowano również najwięcej goli – 4 na
mecz – na własnym boisku. Na wyjazdach
najgorszy pod tym względem okazał się Grom
– 4 stracone bramki na spotkanie.

Zwyciêstwa i pora¿ki
Na koniec kilka słów o najwyższych zwycięstwach i porażkach. Orzeł najefektowniejszą wygraną na własnym boisku zanotował w meczu z LUKS Skrzyszów, zakończonym wynikiem 5-0; jedyne trzy punkty
na wyjeździe zdobył natomiast w Łukowej,
wygrywając 1-0. Najwyższych u siebie porażek doznali dębnianie w spotkaniach z Jadowniczanką Jadowniki (1-8) i Ciężkowianką Ciężkowice (0-7), na wyjeździe najwyżej, bo 0-5 przegrali zaś z Polanem Żabno.
Sokół najefektowniejsze zwycięstwa odniósł
w spotkaniach ze Strażakiem Mokrzyska
(5-0 – dom) i Uszwią (5-2 – wyjazd), przed
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własną publicznością dwukrotnie przegrał
natomiast różnicą pięciu goli: 1-6 z Dunajcem Mikołajowice i 0-5 z Pagenem Gnojnik.
Kłos najwyższe zwycięstwa zanotował w
meczach z Olimpią Bucze (5-0 w Łysej Górze) i Pogórzem Gwoździec (2-1 w Gwoźdźcu), najboleśniejszych porażek doznał natomiast w spotkaniach z Orłem Stróże (1-5 –
dom) i Dunajcem Mikołajowice (0-3 – wyjazd). Start 77 poszczycić może się wyjazdową wygraną 9-1 z Jastrzębiem Łoniowa i
wygranym u siebie 5-0 meczem z Iskrą Szczepanów. Jedynej porażki doznał zaś z Andaluzją Rudy Rysie, ulegając u siebie 1-2. Także jednej tylko porażki (1-3 na wyjeździe ze
Startem 77) doznała Victoria, która najwyższe wygrane zanotowała w domowym pojedynku z Gromem (7-0) i wyjazdowym spotkaniu z Andaluzją Rudy Rysie (6-2). W przypadku Gromu nie było problemu ze wskazaniem na mecze, w których zespół ten odniósł najwyższe zwycięstwa; odniósł on bowiem jedno zwycięstwo u siebie (5-0 z Przyborowem) i jedno na wyjeździe (3-1 z Iskrą
Szczepanów). Dwukrotnie Grom przegrywał natomiast różnicą dziewięciu goli: 1-10
u siebie z Porębą Spytkowską i 0-9 na wyjeździe z Andaluzją Rudy Rysie. Niemal równie wysokich porażek doznał jesienią Jastrząb: na własnym boisku przegrał 1-9 ze
Startem 77, na wyjeździe uległ 1-8 Porębie
Spytkowskiej. Jedyny komplet punktów
zdobyła ekipa z Łoniowej w Biadolinach Radłowskich, pokonując tamtejszą Pogoń 2-0.
(T)

sport
Juniorzy Or³a Dêbno

Na pó³metku dwunaste miejsce
Po siedmiu kolejkach, a wiêc niemal
na pó³metku pierwszej rundy spotkañ
o mistrzostwo Ma³opolskiej Klasy
Juniorów Starszych, debiutuj¹ca na
tym szczeblu rozgrywek dru¿yna Or³a
Dêbno mia³a na koncie piêæ punktów.
Na dorobek podopiecznych trenera Pawła Bernadego złożyły się: odniesione w siódmej kolejce na własnym boisku zwycięstwo
1-0 z Unią Tarnów oraz dwa remisy – 2-2 na
wyjeździe z Górnikiem Wieliczka (druga
kolejka) i 1-1 przed własną publicznością z
Garbarnią Kraków (trzecia kolejka).
Druga część rundy jesiennej była dla naszej ekipy pomyślniejsza, w ośmiu spotkaniach Orzeł wywalczył dziewięć punktów.
Na półmetku rozgrywek ekipa trenera Bernadego ma więc w dorobku czternaście
punktów i w gronie szesnastu rywalizujących w tej klasie rozgrywkowej zespołów
klasyfikowana jest na dwunastej, ostatniej
dającej utrzymanie się, pozycji.
Warto przy tym dodać, że dębnianie nad
plasującymi się bezpośrednio za nimi drużynami Górnika Wieliczka i Okocimskiego
Brzesko mają cztery „oczka” przewagi,
LKS Mogilany wyprzedzają o siedem punktów, zaś od zamykającej tabelę po piętnastu kolejkach Iskry Brzezinka lepsi są o
dziewięć punktów. W pojedynku otwierającym drugą część rundy jesiennej, Orzeł
zagrał na wyjeździe z ekipą MOSiR Unia
Oświęcim. Jego wynik otworzył w 24 min
Dominik Hebda. Gdy ten sam zawodnik w
62 min podwyższył na 2-0, wydawało się,
że mecz jest pod kontrolą naszego zespołu. Wystarczyły jednak cztery minuty, aby
piłkarze Orła roztrwonili tę bezpieczną z
pozoru przewagę i w 71 min było już 3-2
dla drużyny z Oświęcimia. Chwilę później
do siatki trafił wprawdzie Dawid Palej, ale
gol ten padł ze spalonego i rzecz jasna nie
został uznany przez arbitra. Gospodarze
w 87 min strzelili zaś bramkę jak najbardziej prawidłowo i ekipa Orła zeszła z boiska pokonana 2-4. O wiele więcej powodów do zadowolenia mieli podopieczni trenera Bernadego tydzień później, kiedy w
ostatnią sobotę września zagrali w Dębnie ze znacznie wyżej notowanym w tabeli SMS Kraków. Do przerwy miejscowi, za
sprawą gola zdobytego w 14 min przez
Mirosława Morysa prowadzili 1-0. Tuż po
przerwie (47 min) krakowianie doprowadzili wprawdzie do remisu, lecz w 70 min
Damian Hebda wykorzystał rzut karny,
zapewniając swojej drużynie drugie w sezonie zwycięstwo. W kolejnych trzech
meczach dębnianie zdobywali po jednej
bramce, a regularność ta przyniosła im dwa
punkty. W spotkaniu dziesiątej kolejki
Orzeł zmierzył się na wyjeździe z Sandecją

Nowy Sącz. Sądeczanie we wcześniejszych
meczach na własnym boisku stracili tylko
dwa punkty, remisując 1-1 z drużyną lidera, Wisły Kraków, dla której była to
zresztą jedyna strata w całej rundzie. Nic
więc dziwnego, że Sandecja była w tym
spotkaniu zdecydowanym faworytem.
Tymczasem goście sprawili sporą niespodziankę. Wszystko zaczęło się wprawdzie
niejako zgodnie ze scenariuszem, czyli od
bramki zdobytej w 12 min przez ekipę z
Nowego Sącza, lecz dziesięć minut później
Mirosław Morys spożytkował podanie Piotra Pałuckiego, doprowadzając do wyrównania. Jak się potem okazało, ta przymiarka w „długi” róg ustaliła wynik meczu. W
pierwszym październikowym spotkaniu

Orzeł zagrał na własnym boisku z sąsiadem w tabeli BKS Bochnia. Dębnianie bardzo szybko, bo już w 6 min objęli w tym
meczu o przysłowiowe sześć punktów
(przed spotkaniem oba zespoły miały po
dziewięć punktów) prowadzenie, ostatecznie po bramce strzelonej przez gości w
końcowych minutach pogodzić musieli się
jednak z porażką 1-2. Dwunasta kolejka
przyniosła ekipie z Dębna równie ważną
konfrontację; Orzeł zagrał bowiem w u
siebie z Okocimskim Brzesko. Pojedynek
ten rozpoczął się bardzo podobnie do meczu z BKS, już w 5 min jego wynik otworzył bowiem Dominik Hebda. Końcówka
była jednak znów pechowa dla podopiecznych trenera Bernadego, którzy po golu
straconym w ostatniej minucie, zamiast
trzech pewnych wydawałoby się już punktów, dopisali do swojego dorobku jedno tylko „oczko”. Trzynastka jest podobno pechową liczbą, dla młodych piłkarzy z Dębna trzynasta kolejka okazała się jednak

bardzo szczęśliwa. Zgodnie z terminarzem
Orzeł zagrał w niej na wyjeździe z innym
beniaminkiem, LKS Mogilany. Goście znakomicie weszli w to spotkanie i już w 30
sekundzie za sprawą trafienia Mateusza
Hamowskiego prowadzili 1-0. Co prawda
w 12 min gospodarze doprowadzili do remisu 1-1, lecz do przerwy po strzale Krystiana Hebdy (19 min) i kolejnym golu
Mateusza Hamowskiego (36 min) było 3-1
dla Orła. W 72 min czwartą bramkę dla
naszego zespołu zdobył Mirosław Morys.
W odpowiedzi, Mogilany wykorzystały
wprawdzie rzut karny (75 min), lecz „jedenastka” wyegzekwowana w 88 min
przez Krystiana Hebdę oraz bramka zdobyta w ostatniej minucie przez Piotra Pałuckiego, przesądziły o zdecydowanej wygranej
6-2 zespołu z
Dębna. Ostatni
w tej rundzie
punkt wywalczyli
dębnianie
w
przedostatniej
kolejce, grając u
siebie z Krakusem Nowa Huta.
Gdy już w 2 min
czerwoną kartką
ukarany został
kapitan gości,
wydawało się, że
Orzeł miał będzie
idealną szansę na
pokonanie wyżej
notowanego rywala. Przebieg
wydarzeń na boisku absolutnie
nie potwierdził jednak tych oczekiwań.
Wręcz przeciwnie, na pięć minut przed końcowym gwizdkiem, Krakus prowadził jeszcze 2-0. Końcówka należała jednak do gospodarzy i po główkach Mateusza Hamowskiego (86 min) oraz Krystiana Hebdy (90
min), Orzeł uratował jeden punkt, remisując 2-2. Na zakończenie jesiennej rundy zespół z Dębna zagrał w Brzezince z tamtejszą
Iskrą. Gospodarze przed tym meczem, nie
wygrali żadnego spotkania, po stronie plusów notując jedynie dwa remisy w rozegranych u siebie spotkaniach z Mogilanami i
Unią Tarnów. Ta fatalna seria dobiegła końca niestety właśnie w pojedynku z Orłem.
Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w
33 min, Kamil Bochman obronił jednak wówczas rzut karny. W 75 min bramkarz Orła
musiał jednak wyciągnąć piłkę z siatki i mecz
zakończył się wynikiem 1-0 dla Iskry. Przygotowania do rundy wiosennej juniorzy z
Dębna rozpoczęli w środę 11 stycznia.
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sport
Czwarta liga siatkówki mê¿czyzn

Piêæ zwyciêstw i szeœæ pora¿ek
Siatkarze Wolanii Wola Dębińska, pod
koniec października ubiegłego roku po raz
kolejny przystąpili do rywalizacji o punkty
w czwartej lidze. Rozgrywki te zainaugurowane zostały wprawdzie w sobotę 15 października, lecz na pierwszy występ ekipa z
Woli Dębińskiej czekać musiała do trzeciej
kolejki. Skąd wzięło się to opóźnienie? W
pierwszym ligowym pojedynku nasi siatkarze mieli zagrać w hali Zespołu Szkół w Woli
Dębińskiej z debiutującym w czwartej lidze
zespołem UKS Zalew Świnna Poręba. Okazało się jednak, że gospodarze nie mieli ważnych kart zdrowia, w efekcie czego rozpoczęli sezon od porażki walkowerem. W ten
sposób siatkarze z Woli Dębińskiej stracili
najprawdopodobniej trzy „oczka”, gdyż dla
gości były to jedyne zdobyte dotychczas
punkty. Tydzień później Wolania wyznaczony miała w terminarzu wyjazdowy pojedynek z LKS Bobowa, spotkanie to zostało
jednak przełożone na ostatni czwartek zakończonego niedawno roku. W tej sytuacji
pierwszym rywalem zespołu z Woli Dębińskiej była Tarnovia Tarnów; w spotkaniu
tym nasi siatkarze pełnili rolę gospodarzy.
Dwa pierwsze sety wskazywały na dużą
gościnność Wolanii, która w obu przypadkach nie była w stanie nawiązać walki z przyjezdnymi. W kolejnych dwóch partiach obraz gry uległ jednak zmianie i o wszystkim
decydował tie-break. Lepsi okazali się w nim
tarnowianie i Wolania po porażce 2-3 (18-25,
18-25, 25-21, 25-22, 12-15) musiała zadowolić się jednopunktową tylko zdobyczą. Swojego dorobku nie powiększyła ona tydzień
później, w wyjazdowym meczu przegrywając 1-3 (21-25, 25-23, 19-25, 20-25) z Gromem Gromnik. Drugi mecz Wolanii we własnej hali znów przyniósł kibicom sporo emocji. Pojedynek z Feniksem Dobczyce był niemal lustrzanym odbiciem spotkania z Tarnovią. Po dwóch setach wygranych przez
miejscowych, w dwóch następnych górą byli
goście, tie-break po zaciętej walce zakończył się jednak sukcesem ekipy z Woli Dębińskiej, która tym samym świętować mogła pierwsze w tym sezonie zwycięstwo – 32 (25-18, 15-19, 19-25, 22-15, 15-13). W kolej-

nych dwóch meczach nasi siatkarze poszli używając terminologii bokserskiej - „za ciosem”. W szóstej kolejce nie tylko zanotowali pierwsze zwycięstwo na wyjeździe, lecz
pokonując 3-0 (25-19, 27-15, 25-21) UKS Zelina Jurków świętować mogli zdobycie pierwszego kompletu punktów. W ostatnim listopadowym spotkaniu, Wolania zmierzyła się
na własnym parkiecie z Gryfem Brzesko.

Patrząc na wcześniejsze mecze rozgrywane w hali w Woli Dębińskiej, kibice spodziewać mogli się dłuższego pobytu w tym obiekcie. Tak też się stało. Czwartkowa konfrontacja z lokalnym rywalem znów rozstrzygnęła się w pięciu setach. Dwa pierwsze, tak
jak w meczu z Feniksem, rozstrzygnęli na
swoją korzyść gospodarze, w trzecim i czwartym skuteczniejsi okazali się jednak siatkarze z Brzeska. Tie-break przebiegał jednak
pod dyktando naszej drużyny, która ostatecznie zwyciężyła 3-2 (25-23, 25-17, 23-25,
23-25, 15-10). Tę zwycięską serię przerwał
zespół Orła Ciężkowice. W trzeciej partii
siatkarze z Woli Dębińskiej zdeklasowali
wprawdzie gospodarzy, w końcowym rozrachunku wrócili jednak z Ciężkowic z porażką 1-3 (22-25, 21-25, 25-9, 21-25). Dziewiąta kolejka przyniosła Wolanii czwarty

(a licząc walkower w inauguracyjnym spotkaniu piąty) mecz przed własną publicznością. Nie dostarczył on publiczności w Woli
Dębińskiej podobnych emocji jak wcześniejsze spotkania. UKS Siemaszka Piekary nie
okazał się zbyt wymagającym rywalem i
Wolania wygrywając 3-0 (25-23, 25-17, 2511) udanie zakończyła ubiegłoroczne występy przed swoimi kibicami. Na pożegnanie odchodzącego roku, naszą ekipę czekały dwa spotkania wyjazdowe. W pierwszym
z nich, Wolania po bardzo zaciętym pojedynku, w którym rywalizacja w dwóch setach rozstrzygnęła się na przewagi, przegrała 2-3 (30-28, 17-25, 25-18, 26-28, 13-15)
z Mszanką Mszana Dolna. W ostatni
czwartek ubiegłego roku pojechała natomiast do Bobowej, we wspomnianym na
wstępie zaległym meczu drugiej kolejki
przegrywając z liderem, tamtejszym LKS
0-3 (17-25, 15-25, 20-25). W jedynym rozegranym dotychczas w tym roku spotkaniu
o czwartoligowe punkty, Wolania pokonała u siebie 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-21),
Sokół Tuchów, odnosząc tym samym czwarte z rzędu zwycięstwo we własnej hali. Na
dwie kolejki przed zakończeniem pierwszej
rundy spotkań ekipa z Woli Dębińskiej klasyfikowana jest na dziesiątej pozycji, mając
na koncie piętnaście punktów. Na bilans
ten złożyło się pięć zwycięstw (trzy za trzy
punkty, dwa za punkty) oraz sześć porażek (w tym dwie dające po jednym punkcie). Od szóstego, ostatniego premiowanego prawem gry w drugiej rundzie o awans
do trzeciej ligi, miejsca, naszych siatkarzy
dzielą cztery punkty; widać więc jak duże
znaczenie może mieć walkower w inauguracyjnym pojedynku z UKS Zalew Świnna
Poręba. W przedostatniej kolejce pierwszej
rundy Wolanię czeka wyjazdowy pojedynek
z klasyfikowanym na szóstej pozycji TS
Podhalański Czarny Dunajec, na jej zakończenie ekipa z Woli Dębińskiej zmierzy się
natomiast u siebie z grającymi w poprzednim sezonie w trzeciej lidze Ryglicami, które po jedenastu kolejkach plasują się na piątym miejscu.
(T)

Ostre strzelanie w Por¹bce Uszewskiej
Na sali gimnastycznej w Porąbce Uszewskiej rozegrano kolejne mecze w ramach
Sportowej Ligi Gminy Dębno. W sobotę 7
stycznia rywali gromił zespół Club i Pizzeria Exclusive. W niedzielę, 8 stycznia, z dobrej strony pokazała się drużyna Karczmy
pod Jesionami. Kolejne mecze odbyły się 14
i 15 stycznia, a szczegółowy terminarz znajduje się na stronie www.gminadebno.pl w
katalogu „sport”.
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Wyniki - sobota, 7 stycznia

Wyniki - niedziela, 8 stycznia

WTS Dêbno - Club i Pizzeria Exclusive .. 0:10
Fundacja Timszel - Club i Pizzeria Exclusive 2 : 18
WTS Dêbno - Pogrom Team ................. 7 : 4
Fundacja Timszel - Kingway Jastew ...... 2 : 7
Pogrom Team - Club i Pizzeria Exclusive . 1 : 9
WTS Dêbno - Kingway Jastew ............ 2 : 11
Fundacja Timszel - Pogrom Team ....... 6 : 10

Bod Music Team - Karczma Pod Jesionami : 9
Drinki - Karczma Pod Jesionami .......... 5 : 8
Bod Music Team - Harnasie ................ 5 : 8
Karczma Pod Jesionami - Klec – Bud .... 9 : 4
Drinki - Harnasie ............................... 6 : 3
Drinki - Klec – Bud ............................ 3 : 6
Harnasie - Klec – Bud ......................... 3 : 5
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sport

Drugie miejsce w rejonie
Drugie miejsce w
rejonowej Gimnazjadzie Młodzieży w halowej piłce nożnej rozgrywanej w hali sportowej Zespołu Szkół w
Gromniku zajęła reprezentacja Publicznego Gimnazjum w
Porąbce Uszewskiej.
W drodze do wicemistrzostwa rejonu tar-

nowskiego drużyna
nie przegrała żadnego meczu.
W rywalizacji udział
wzięły trzy najlepsze
drużyny z powiatów:
brzeskiego (PG Porąbka
Uszewska), tarnowskiego (PG Karwodrza) i dąbrowskiego (PG Szczucin) oraz jedna z Tarnowa( PG Tarnów nr 4).

Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z
każdym”, mecz trwał 2
x 8 min. Piłkarze z Porąbki wygrali z PG Tarnów 4:1, zremisowali 1:1
z PG Szczucin. W meczu
o pierwsze miejsce zremisowali z PG Karwodrza
1:1 i ostatecznie zajęli II
miejsce.
(g)

Reprezentacja PG w Porąbce Uszewskiej występowała w
składzie: (górny rząd) Kacper Rzepa, opiekun: Mikołaj
Gurgul, Dominik Kraj, Bartosz Niemiec, Rafał Kluska,
(dolny rząd) Filip Grzesik, Jakub Gurgul, Krystian
Zdeb, Dawid Grzesik.

Tenisowa hierarchia
Kilkudziesięciu uczniów
wzięło udział w rozgrywanych w Zespole Szkół w Sufczynie Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym. W rywalizacji dziewcząt indywidualnie zwyciężyła Angelika Franczyk z Jaworska, a drużynowo triumfowały zawodniczki z Porąbki Uszewskiej. Wśród chłopców najlepszy był Daniel

KLASYFIKACJA
Dziewczêta - zawody
indywidualne
1. Angelika Franczyk - Jaworsko
2. Natalia Gagatek - NiedŸwiedza
3. Weronika Lubowiecka - Por¹bka
Uszewska
4. Alicja Kuboñ - Jaworsko
5. Karolina Cieœla - £ysa Góra
6. Anna Mytnik - £ysa Góra
7. Paulina Mytnik - £ysa Góra
8. Karolina Bartosz - Biadoliny Szlacheckie
9. Kamila Nadolnik - Por¹bka
Uszewska
10. Sandra Mikosz - NiedŸwiedza
11. Magdalena Stypka - Sufczyn
12. Weronika Nowak - Sufczyn
13. Aleksandra Smoleñ - Jaworsko
14. Weronika Boryczko - Biadoliny
Szlacheckie
15. Katarzyna Wo³ek - £ysa Góra

Kita z Maszkienic, który
wspólnie z kolegą ze szkoły
wygrał także zawodowy
drużynowe.
Wśród dziewcząt za wspomnianą Angeliką Franczyk na
kolejnych miejscach podium
uplasowały się Natalia Gagatek
z Niedźwiedzy i Weronika Lubowiecka z Porąbki Uszewskiej.
W zawodach drużynowych
triumfowały zawodniczki z Po-

16. Weronika Batko - Sufczyn
17. Aleksandra Mentel - Jaworsko
18. Patrycja Bojdo - Jaworsko
19. Karolina Gêbka - Biadoliny Szlacheckie
20. Kamila Florczak
Dziewczêta - zawody dru¿ynowe:
1. Por¹bka Uszewska
2. Jaworsko
3. NiedŸwiedza
4. £ysa Góra
5. Sufczyn
6. £ysa Góra II
7. Jaworsko II
8. Biadoliny Szlacheckie
9. Biadoliny Szlacheckie II
Ch³opcy - zawody indywidualne
1. Daniel Kita - Maszkienice
2. Dawid Gêbka - £ysa Góra
3. Emanuel Rojek - Sufczyn

rąbki Uszewskiej w składzie:
Weronika Lubowiecka i Kamila
Nadolnik, drugie miejsce zajęła
reprezentacja Jaworska: Angelika Franczyk i Alicja Kuboń, a
trzecie drużyna Niedźwiedzy:
Natalia Gagatek i Sandra Mikosz.
Wśród chłopców indywidualnie pierwsze miejsce zajął Daniel Kita z Maszkienic przed

Dawidem Gębką z Łysej Góry
i Emanuelem Rojkiem z Sufczyna. W drużynówce pierwsze
miejsce zajęli zawodnicy z
Maszkienic: Daniel Kita i Mateusz Węgrzyn przed dwoma
drużynami z Łysej Góry: Dawidem Gębką i Kacprem
Książkiem, oraz Dawidem
Śliwą i Kamilem Kubalą.

4. Mateusz Janczyk - Jaworsko
5. Mateusz Wasy³ek - Maszkienice
6. Kamil Roczniak - Sufczyn
7. Kr ystian Grzesik - NiedŸwiedza
8. Dawid Œliwa - £ysa Góra
9. Wiktor Batko - Sufczyn
10. Kacper Ksi¹¿ek - £ysa Góra
11. Kamil Kubala - £ysa Góra
12. Patryk Stechura - NiedŸwiedza
13. Mateusz Wêgrzyn - Maszkienice
14. Miko³aj Opio³a - Biadoliny Szlacheckie
15. Arkadiusz Florczak - Biadoliny
Szlacheckie
16. Adam Klimek - Jaworsko
17. S³awomir Œwistak - Sufczyn
18. Filip Pasula - Biadoliny Szlacheckie
19. Piotr Wronkowski - Maszkienice
20. Sebastian Bojdo - Jaworsko

21. Marcin Gaka - Sufczyn
22. Ernest Rylewicz - NiedŸwiedza
23. Dawid Bodzioch - Jaworsko
24. Dawid Tabor - Sufczyn
25. Adrian K³usek - Biadoliny Szlacheckie
26. Piotr Bieleñski - Biadoliny Szlacheckie

(g)

Ch³opocy - zawody dru¿ynowe:
1. Maszkienice
2. £ysa Góra
3. £ysa Góra II
4. Maszkienice II
5. NiedŸwiedza
6. Sufczyn III
7. Jaworsko
8. Biadoliny Szlacheckie II
9. Sufczyn
10. Sufczyn II
11. Biadoliny Szlacheckie
12. Jaworsko II
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pod opiek¹

Mieszkañcy zap³ac¹ wiêcej?
Nowe zasady gospodarowania odpadami weszły w życie z początkiem tego
roku. To efekt ustawy śmieciowej przyjętej przez Sejm i podpisanej przez
prezydenta RP w połowie lipca ubiegłego roku. - Obawiam się, że ostatecznie może się to wiązać ze wzrostem
kosztów odbioru odpadów - zaznacza
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Komentuj¹ dla nas

W większości znowelizowane przepisy
ustawy obowiązują już od początku stycznia tego roku. Część z nich wprowadzana

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Intencją ustawodawcy było rozwiązanie
problemu dzikich wyspisk śmieci. Froma opłaty za odbiór śmieci w zależności
od ich ilości, niektórych ludzi skłaniała
do ograniczania kosztów w ten sposob,
że śmieci pozbywali się na dziko. Po
wprowadzeniu stałej opłaty niezależnej
od ilości śmieci, tego rodzaju postępowanie nie będzie miało sensu. Są jednak inne obawy związane z tą ustawą.
Koszty odbioru odpadów mają być pokrywane z opłat od mieszkańców, co
może powodować ich wzrost. Wysokość
opłaty będzie przecież zależna od tego,
jaką cenę za usługę zaproponują oferenci biorący udział w przetargu. Problemem może też być ustalenie częstotliwości odbioru odpadów. Na gminy spadnie też obowiązek egzekucji należności
w razie, gdyby ktoś za odpady nie płacił.
Nie wiadomo też na czym miałoby polegać motywowanie mieszkańców do segregowania śmieci, bo szczegóły nie zostały jak na razie określone.

Terminarz zadañ zwi¹zanych z wejœciem w
¿ycie ustawy
1 stycznia 2012 – gmina przesta³a wydawaæ
nowe zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (œmieci) od w³aœcicieli nieruchomoœci, ale szeœæ firm, które odbieraj¹ do tej pory
odpady od mieszkañców, nadal mo¿e œwiadczyæ
tego typu us³ugi. S¹ to: BZK Sp.z o.o., MGPG
Tarnów, F.H.U. „DIMARCO” M. Strzelec, CONTECO Sp. z o.o., „E-COM-BUD S.C., oraz TRANSFORMENS KARPATIA Sp. z o.o.
Dotychczasowe umowy nawi¹zane pomiêdzy
wymienionymi firmami a mieszkañcami naszej
gminy s¹ wi¹¿¹ce, a firmy te dzia³aj¹ legalnie.
30 kwietnia 2012 – przedsiêbiorcy odbieraj¹cy odpady komunalne (œmieci) od w³aœcicieli
nieruchomoœci, bêd¹ zobowi¹zani z³o¿yæ pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 – sejmik województwa uchwala
aktualizacjê wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami oraz uchwa³ê w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w
której zostan¹ okreœlone regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
1 stycznia 2013 – zaczynaj¹ obowi¹zywaæ nowe

regulaminy utrzymania czystoœci i porz¹dku w
gminach. Do tego czasu gminy opracowuj¹ i
okreœlaj¹ w formie uchwa³ wysokoœæ stawek
op³at za gospodarowanie odpadami (tzw. „podatek œmieciowy”), szczegó³owe zasady ich
ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu z³o¿enia pierwszych deklaracji.
Od 1 stycznia 2013 powinna zacz¹æ siê tak¿e
kampania edukacyjno-informacyjna, maj¹ca na
celu zapoznanie w³aœcicieli nieruchomoœci z
obowi¹zkami wynikaj¹cymi z ustawy oraz podjêtych uchwa³.
1 stycznia 2013 – przedsiêbiorcy, którzy przed
wejœciem w ¿ycie ustawy dzia³ali na terenie
naszej gminy, na podstawie zezwoleñ s¹ zobowi¹zani uzyskaæ wpis do rejestru dzia³alnoœci
regulowanej.
31 marca 2013 – termin z³o¿enia pierwszych
sprawozdañ do Marsza³ka Województwa przez
gminy
1 lipca 2013 – ostateczny termin wejœcia w
¿ycie nowych zasad pobierania op³at i odbiór
odpadów. Do tego czasu musz¹ zostaæ rozstrzygniête przetargi na odbieranie odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci i musz¹ byæ podpisane
umowy miêdzy gmin¹ a przedsiêbiorcami.

będzie jednak później. Mieszkańcy o zmianach będą informowani na bieżąco. Wdrażanie wszystkich postanowień nowelizacji potrwa minimum półtora roku. Dopiero po
upływie tego okresu, czyli po 30 czerwca
2013 r., nastąpi najważniejsza dla mieszkańców zmiana czyli sposób odbierania odpadów.
Nowe przepisy w przeważającej mierze
przerzucają odpowiedzialność za realizację
postanowień ustawy na samorząd, którego
zadaniem będzie ustalenie stawek za odbiór
odpadów w ten sposób, by były one zgodne z
faktycznymi kosztami. W konsekwencji,

zgodnie z unijną zasadą, za śmieci zapłaci
ten, kto je wytwrza czyli w tym przypadku
mieszkańcy. W tej chwili podawanie jakichkolwiek konkretów co do opłat byłoby przedwczesne. Teraz wiadomo tylko tyle, że zgodnie z nowymi przepisami wszyscy zapłacą
taką samą opłatę zależną m.in. od liczby osób
zamieszkałych w lokalu i od jego powierzchni użytkowej. Pieniądze z opłat od mieszkańców mają też pokryć koszty odbioru elektrośmieci oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Stop przemocy!
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystuj¹ce przewagê si³ dzia³anie skierowane przeciwko cz³onkom rodziny, które narusza ich prawa i
dobra osobiste, powoduj¹c cierpienie i szkody .
Do przemocy domowej mo¿e dojœæ w ka¿dej rodzinie, niezale¿nie od jej statusu spo³ecznego i
materialnego czy te¿ poziomu wykszta³cenia
cz³onków rodziny. Jej pocz¹tki wygl¹daj¹ czasem zupe³nie zwyczajnie i niewinnie, dlatego
warto kontrolowaæ sytuacjê odpowiadaj¹c sobie na podstawowe pytania.
Czy zdarza siê, ¿e ktoœ bliski:
- popycha Ciê, szarpie, uderza, policzkuje?
- poni¿a, krytykuje, wyœmiewa?
- wyzywa i obrzuca obelgami ?
- grozi, ¿e Ciê zabije, skrzywdzi lub zabierze
dzieci ?
- zabiera pieni¹dze lub ka¿e Ci o nie prosiæ ?
Co robiæ, gdy doœwiadczasz przemocy?
Porozmawiaj z kimœ komu ufasz. Prze³am mil-
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poradnik dla osób dotkniêtych przemoc¹

czenie. Zwróæ siê o pomoc do przyjació³, rodziny, s¹siadów.
Nie wstydŸ siê. Za przemoc odpowiedzialny jest
ten, kto Ciê krzywdzi, a nie Ty.
Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Ciê biæ ani krzywdziæ w jakikolwiek sposób.
Wzywaj policjê (tel.997 lub 112) w ka¿dej sytuacji zagro¿enia .
Zg³oœ siê do Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie dzia³aj¹cego przy Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Dêbnie we wtorki od 12:00 –
14:00 i czwartki od 16:00 -18:00.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu: 14 66 58 749 lub
607 107 775 w poniedzia³ki od 8:00 -16:00,
we wtorki, œrody i pi¹tki od 7:30 -15:30 i w
czwartki od 7:30 do 18:00.
Gdy musisz uciekaæ
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e z powodu przemocy trzeba bêdzie ratowaæ siê ucieczk¹. Pamiêtaj wte-
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(g)

dy, ¿eby zabraæ ze sob¹ wa¿ne dokumenty i
rzeczy, które mog¹ byæ Ci pomocne w póŸniejszym czasie. WeŸ ze sob¹:
- dowód osobisty
- legitymacjê ubezpieczeniow¹
- telefon komórkowy
- akt zawarcia ma³¿eñstwa oraz akty urodzeñ
dzieci
- lekarstwa i recepty
- dokumenty s¹dowe np. orzeczenie o rozwodzie
- karty p³atnicze i pieni¹dze
- klucze od mieszkania
- kluczyki od samochodu
- ubrania i inne rzeczy niezbêdne dla Ciebie i
dzieci .
Warto przygotowaæ wszystkie rzeczy w jednym
miejscu, gdyby trzeba by³o w poœpiechu opuszczaæ mieszkanie.

Pamiêtaj, ¿e przemoc
nie skoñczy siê sama!

pod opiek¹

VADEMECUM ZARZ¥DZANIA KRYZYSOWEGO

Sposób na mrozy i œnie¿yce Zimowy
Teoretycznie wszyscy wiemy, czym gro¿¹ obfite opady œniegu i jakie zagro¿enia nios¹ ze
sob¹ niskie temperatury. W praktyce bywa
ró¿nie, a pojawiaj¹ce siê regularnie w mediach
informacje o ofiarach mrozów zdaj¹ siê dostarczaæ wystarczaj¹cych powodów, dla których informowanie o zagro¿eniach wydaje siê
konieczne. Problemów mo¿na unikn¹æ, wystarczy uzbroiæ siê w podstawow¹ wiedzê i w razie
potrzeby zrobiæ z niej u¿ytek.
Przypominamy podstawowe zasady, jakich
warto siê trzymaæ w razie zamieci œnie¿nych i
mrozów, a tak¿e w przypadkach ekstremalnych, gdy np. samochód utkn¹³ na drodze albo
zasta³a nas burza œnie¿na. Mimo ¿e w pierwszej czêœci sezonu zagro¿enia zwi¹zane z pogod¹ omija³y nas, to jednak w ka¿dej chwili
sytuacja ta mo¿e siê zmieniæ. Przed ewentualnymi problemami mo¿emy siê zabezpieczyæ
przygotowuj¹c siê do nich wczeœniej.
Na wypadek mrozów, œnie¿yc, zawiei i zamieci
• Przygotuj swój dom do zimy: uszczelnij poddasze i œciany, drzwi i okna;
• ZgromadŸ zapas opa³u;
• Zaopatrz siê w ¿ywnoœæ, która nie wymaga
gotowania, zapas wody, sól kamienn¹ i piasek, zastêpcze Ÿród³o œwiat³a i ogrzewania,
zapasowe baterie do radia i latarek;
W razie burzy œnie¿nej
• W czasie opadów pozostañ w domu;
• S³uchaj komunikatów o warunkach pogodowych;
• Wychodz¹c z domu ubierz siê w ciep³¹ odzie¿,
najlepiej wielowarstwowo i powiadom kogoœ
o docelowym miejscu podró¿y;
• Zachowaj ostro¿noœæ poruszaj¹c siê po zaœnie¿onym i oblodzonym terenie, zwróæ uwagê na zwisaj¹ce sople, zwa³y œniegu na dachach budynków;
• B¹dŸ ostro¿ny kiedy odgarniasz œnieg. Przemêczenie mo¿e prowadziæ do ataku serca.
Jeœli musisz odgarn¹æ œnieg, wykonaj kilka
rozci¹gaj¹cych æwiczeñ przed wyjœciem na
powietrze i nie przemêczaj siê.

Podró¿owanie w zimie
• Unikaj podró¿owania w czasie burzy œnie¿nej, je¿eli musisz to zrobiæ to rozwa¿ wykorzystanie publicznych œrodków transportu;
• Podró¿uj¹c samochodem, nie podró¿uj samotnie, informuj innych o swoim planie
podró¿y;
• Wyje¿d¿aj z zapasem paliwa;
• Przygotuj swój samochód do zimy u¿ywaj¹c
odmra¿aczy, zimowych opon;
• Przygotuj „zimowy zestaw samochodowy”
tj. ³opatkê do œniegu, radio zasilane bateriami, migaj¹ce œwiat³o, racje ¿ywnoœciowe, rêkawice, czapkê, koc, linkê holownicz¹,
³añcuchy na ko³a, pojemnik z sol¹ kamienn¹,
kable do akumulatora, mapê drogow¹;
Jeœli utkn¹³eœ w drodze
• Pozostañ w samochodzie, nie szukaj sam
pomocy, chyba ¿e pomoc jest widoczna w
odleg³oœci 100 m;
• Umocuj na antenie lub dachu samochodu
jaskraw¹ czêœæ ubrania (najlepiej koloru
czerwonego) tak, aby widoczna by³a dla ratowników;
• U¿yj wszelkich dostêpnych œrodków do poprawienia izolacji samochodu;
• Uruchamiaj silnik co godzinê na 10 minut.
W czasie pracy sinika w³¹cz ogrzewanie oraz
zewnêtrzne œwiat³a samochodu;
• Zachowaj ostro¿noœæ z uwagi na truj¹ce dzia³anie tlenku wêgla w spalinach;
• Zwracaj uwagê na oznaki odmro¿eñ lub wych³odzenia organizmu;
• Wykonuj lekkie æwiczenia dla utrzymania
kr¹¿enia krwi. Od czasu do czasu klaskaj w
d³onie, wykonuj wymachy ramionami;
• Dla utrzymania ciep³a osoby powinny zgromadziæ siê ko³o siebie;
• Unikaj zbêdnego lub nadmiernego wysi³ku.
Zimne otoczenie powoduje dodatkowe obci¹¿enie dla serca. Nadmierny wysi³ek, taki
jak odgarnianie œniegu albo pchanie samochodu mo¿e spowodowaæ zdrowotne dolegliwoœci.

obowi¹zek
Wed³ug ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996
roku, o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach, obowi¹zkiem w³aœciciela lub zarz¹dcy jest odœnie¿anie chodnika znajduj¹cego siê przy jego nieruchomoœci oraz
uprz¹tniêcie œniegu i sopli z dachu.

Stra¿ ostrzega
przed czadem
W zwi¹zku z sezonem gr zewczym oraz
zwiêkszeniem siê prawdopodobieñstwa
zatruciami tlenkiem wêgla, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Brzesku zwraca szczególn¹ uwagê na stosowanie urz¹dzeñ grzewczych w budynkach. W okresie grzewczym wiêkszoœæ
u¿ytkowników budynków uszczelnia okna i
drzwi przed zimnem, a tak¿e zakleja i zas³ania, w ró¿ny sposób kratki wentylacyjne. W ten sposób ogranicza siê wymiana
powietrza, a tym samym odpowiednia iloœci tlenu do procesu spalania, przez co
nastêpuje spalanie niepe³ne w urz¹dzeniach grzewczych i tworzy siê tlenek wêgla - czad. Wskutek pora¿enia uk³adu oddechowego oraz ostrej niewydolnoœci uk³adu kr¹¿enia, ju¿ po kilku wdechach tego
œmier telnego gazu mo¿e nast¹piæ zgon,
bez objawów ostrzegawczych. Aby temu
zapobiec radzimy przeprowadzaæ kontrole
techniczne, w tym sprawdzenie szczelnoœci i ci¹gu przewodów kominowych, u¿ytkowaæ tylko sprawne technicznie urz¹dzenia spalinowe, nie zaklejaæ i nie zas³aniaæ
kratek wentylacyjnych.
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Brzesku

Podatek akcyzowy wczeœniej
Wójt Gminy Dêbno zawiadamia, i¿ w 2012 roku ulegaj¹ zmianie terminy sk³adania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W 2012 r. wnioski nale¿y sk³adaæ od 1 do 29 lutego 2012 r. oraz od 1 do 31 sierpnia 2012 r. Poprzednio by³y to
odpowiednio marzec i wrzesieñ.
Zmiana terminów wynika z nowego brzmienia art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r., nr 52, poz. 379 ze zm.).
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kalendarium
21 stycznia 2012r. - „Dzieñ Babci i Dziadzia” w
DCK w Jastwi. Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury
22 stycznia 2012r. - Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Pastora³ek i Kolêd Bo¿onarodzeniowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w £ysej
Górze o godz. 17.30.
28 stycznia 2012r. - Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Pastora³ek i Kolêd Bo¿onarodzeniowych w Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi o
godz. 17.30.

31 stycznia 2012r. – termin nadsy³ania prac na
Ma³opolski Konkurs Plastyczny „Zimowe Krajobrazy”. Konkurs adresowany do dzieci 5-6 letnich
uczêszczaj¹cych do przedszkoli i oddzia³ów integracyjnych na terenie województwa ma³opolskiego.
Rozstrzygniêcie konkursu w lutym. Organizatorzy:
Przedszkole Publiczne w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
Luty 2012r. - Konkurs Plastyczny „Portret W³adys³awa Reymonta”. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

28 stycznia 2012r. - Dzieñ Babci i Dziadka w
Remizie OSP w Por¹bce Uszewskiej
Organizator: Przedszkole Publiczne w Por¹bce
Uszewskiej

Luty 2012r. – gminny etap Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. Zg³oszenia mog¹ dokonywaæ jednostki
OSP oraz szko³y z terenu gminy Dêbno.
Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa w
£oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

29 stycznia 2012r. godz. 17:00 - Spektakl Bo¿onarodzeniowy „Noc Pojednañ” w Zespole Szkó³ w
Sufczynie. Organizator: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

6 lutego 2012r, godz. 9:30 - IV Gminny Konkurs
Piosenki „Rozœpiewane Przedszkola i Szko³y”
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, klas

reklama

„0” oraz klas I-III szkó³ podstawowych. Odbêdzie
siê w Zespole Szkó³ w Sufczynie.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
10 lutego 2012r. – Gminny konkurs taneczny
„Tañczymy w zimie”. Konkurs skierowany jest do
dzieci przedszkolnych 5,6 letnich. Celem konkursu jest stworzenie dzieciom okazji do zaprezentowania swoich talentów, prezentacja uk³adów tanecznych, popularyzacja tañca jako formy aktywnoœci
muzycznej. Organizatorzy: Przedszkole w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
10 lutego 2012r. – termin nadsy³ania zg³oszeñ do
SCE w Tarnowie na Gminny Konkurs Czytelniczy „Lubiê i umiem czytaæ” dla klas I-III. W pierwszej czêœci
odbêdzie siê rywalizacja zespo³ów, których zadaniem
bêdzie wykazanie siê znajomoœci¹ treœci lektur. Druga czêœæ obejmuje rywalizacjê szkolnych mistrzów
piêknego czytania; uczestnicy czytaj¹ losowo wybrany fragment poezji lub prozy przygotowany przez organizatorów. Punktowana bêdzie: p³ynnoœæ czytania,
poprawnoœæ, bieg³oœæ, wyrazistoœæ. Organizatorzy:
SCE w Tarnowie, Publiczna Szko³a Podstawowa w
£oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
28 luty 2012 r. – gminny etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „20 lat Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – jak nas widz¹, tak nas
„maluj¹”. Konkurs adresowany jest do szkó³ podstawowych i gimnazjów. Promuje i poszerza wiedzê
na temat dzia³alnoœci stra¿y po¿arnej, popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania i w³aœciwego
postêpowania w przypadku wyst¹pienia ró¿nego
rodzaju zagro¿eñ.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
Marzec 2012r. - Wystawa - Ma³opolski Konkurs
pt: „Ozdoby wielkanocne (pisanki, stroiki)”. Organizatorzy: Przedszkole w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
Marzec 2012r. - Otwarty Konkurs Wiedzy o ¿yciu
i twórczoœci W³adys³awa Reymonta. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie
Centrum Kultury.
2 marca 2012 r. - XIII edycja Gminnego Konkursu Matematycznego o tytu³ „Najlepszego matematyka Gminy Dêbno”. Konkurs przeznaczony jest
dla uczniów klas IV, V i VI. Zakres materia³u obowi¹zuj¹cego w konkursie obejmuje zadania zwi¹zane z
programem nauczania klas IV – VI. Szczegó³y podane bêd¹ w regulaminie konkursu. Etap gminny odbêdzie siê w Publicznej Szkole Podstawowej w £oniowej. Organizatorzy: Szko³a Podstawowa w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
3 marca 2012r. - Turniej Tenisa Sto³owego
Mamy, tatusiowie oraz ich pociechy stworz¹ zespo³y, które zmierz¹ siê w Turnieju Tenisa Sto³owego.
Zawody zostan¹ rozegrane w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w £ysej Górze.
Organizatorzy: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej
Górze, Uczniowski Klub Sportowy „START”, Dêbiñskie Centrum Kultury.
6 marca 2012 r. - Gminny konkurs fotograficzny
„Zimowe pejza¿e”. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
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zdrowie

bez recepty

Informator medyczny gminy Dêbno
Oœrodek zdrowia
w Woli Dêbiñskiej

lek. med. Mariusz Plichta, NZOZ
Profamilia w Por¹bce Uszewskiej

Bezsennoœæ
Z różnych względów coraz więcej pacjentów skarży się na bezsenność i szuka porady
u swojego lekarza rodzinnego lub psychiatry.
Najczęstszym zaburzeniem snu zgłaszanym
w naszej przychodni przez pacjentów są problemy z zaśnięciem (ok 60%). Na miejscu drugim są problemy z utrzymaniem snu czyli płytki sen.Częste wybudzanie się w nocy zajmuje
trzecie miejsce wśród naszych pacjentów.
Zawsze należy zastanowić się nad przyczyną bezsenności. Przyczyna może być zewnętrzna jak choroba somatyczna lub psychiczna, ból, stres (bezsenność maturzysty),
depresja. I usunięcie bólu lub stresu czy wyleczenie np. nadczynności tarczycy likwiduje
zaburzenia snu. Może też występować bez
wyraźnej przyczyny to tzw. pierwotna bezsenność.
Wśród naszych pacjentów bezsenność zawsze budzi niepokój, pogarsza funkcjonowanie w ciągu dnia, denerwuje. Aby ją rozpoznać musi występować przynajmniej
przez miesiąc, a objawy powinny utrzymywać się przez co najmniej trzy noce w tygodniu - tylko wtedy mówimy o prawdziwej
bezsenności.
Leczenie tej choroby może być farmakologiczne (leki) i niefarmakologiczne.
Tym pierwszym zajmuje się lekarz, a to
drugie jest w zasięgu każdego pacjenta . Od
metod niefarmakologicznych każdy powinien zaczynać walkę z bezsennością.
Oto broń do walki z tą chorobą:
1.Wstrzymywanie się od drzemki w ciągu
dnia 2. Chodzimy spać i wstajemy rano o jednej porze 3. Z sypialni usuwamy zegary, pilnujemy temperatury(optymalna dla snu 1920 st C) 4.Ustalenie rygoru sypialni tzn. kładziemy się do łóżka tylko wtedy, gdy jesteśmy śpiący, zakazane jest czytanie, jedzenie,
tv w łóżku 5. Wietrzenie pomieszczenia przed
snem, szklanka ciepłego płynu (nie kawa ani
herbata), łagodny spacer wieczorny
Pamiętajmy,ż e strach przed bezsennością nakręca i potęguje zaburzenia snu. Jeżeli objawy utrzymują się 3-4 tygodnie i występują 2-3 razy w tygodniu, należy porozmawiać ze swoim lekarzem. Gdy nie spełniamy tych kryteriów ilościowych możemy
walczyć sami zwykle z dobrym skutkiem.

Dane teleadresowe
Wola Dêbiñska tel. 14 66 58 564,
www.spzoz-brzesko.pl
Godziny przyjêæ
pon. – pt. 8.00-18.00, rejestracja telefoniczna lub osobiœcie
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia ginekologiczno-po³o¿nicza, rehabilitacja (w uzasadnionych przypadkach mo¿liwoœæ wykonywania zabiegów w domu pacjenta), wizyty
domowe, opieka ca³odobowa w szpitalu w
Brzesku od g. 18 do 8 oraz w niedziele i
œwiêta
Personel medyczny
lek.med. Helena Czuj – Bojarowska, lek. med.
Krzysztof Kotas, lek. med. Justyna Skoczeñ
– Serafin (pediatra), lek. med. Wiñczys³aw
Kamiñski (ginekolog), lek. stom. Marta ¯ó³tek - Laska
pielêgniarki i po³o¿ne œrodowiskowe
Programy profilaktyczne
choroby uk³adu kr¹¿enia dla osób, które
koñcz¹ w tym roku 25, 40, 45, 50 i 55 lat i
nie maj¹ zdiagnozowanej choroby,
rak piersi (kobiety w wieku 50-69 lat)
rak szyjki macicy (kobiety w wieku od 25 do
59 lat)

Centrum Medyczne Holi-Med
Dane teleadresowe
32-852 Dêbno 380, tel. 14 66 50 145, 66
58 091, www.holi-med.pl
Godziny przyjêæ
pon. – pt. 8.00-18.00, rejestracja telefoniczna, osobista lub przez osoby trzecie na ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia ginekologiczno-po³o¿nicza, ca³odobowa opieka
medyczna w Wojnickim Centrum Medycznym,
ul. Rolnicza 3, 32-830 Wojnicz, tel. 14 6790
308, 6789 349 codziennie od godz. 18 do 8
oraz w niedziele i œwiêta niedziele przez ca³¹
dobê
informacja o œwiadczeniach p³atnych:
www.holi-med.pl
Personel medyczny
lek. med. Aneta Kuta, lek. med. Wojciech
Bajer, lek. med. Anita Smal (poradnia ginekologiczno-po³o¿nicza) 1 i 3 tydzieñ w miesi¹cu: wtorek od godz. 15.30 do 18.30, 2 i
4 tydzieñ w miesi¹cu: pi¹tek od godz. 15.30
do 18.30
Programy profilaktyczne
choroby uk³adu kr¹¿enia, cytologia

NZOZ Specjalistyczne Centrum
Rehablitacyjno – Lecznicze
w Wojniczu oddzia³ w Dêbnie
Dane teleadresowe
32-852 Dêbno 380, 14 66 50 231 (kompleks budynków firmy Holi-Med., www.centrum_rehabilitacji.republika.pl
Godziny przyjêæ
pon.- pt. 8.00 – 18.00 rejestracja telefoniczna, osobista lub przez osoby trzecie na
ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
1) Pracownia fizjoterapii (zabiegi fizjoterapeutyczne, æwiczenia gimnastyki leczniczej)
2) Oœrodek rehabilitacji dziennej (zintegrowana opieka rehabilitacyjna: lekarz, fizjoterapeuta, w razie potrzeby: psycholog, logopeda, terapeuta zajêciowy)
3) Poradnia rehabilitacyjna (porady lekarza –
specjalisty rehabilitacji leczniczej)
przyjêcia w terminach ustalonych w trakcie
rejestracji
4) Poradnia leczenia wad postawy (porady
lekarskie dla dzieci i m³odzie¿y z wadami
postawy i skoliozami)
szczegó³y: www.centrum_rehabilitacji.republika.pl
Personel medyczny
lek. Marcin Piekarz (specjalista rehabilitacji
medycznej, lekarz chorób wewnêtrznych),
Gabriela Latocha (mgr fizjoterapii), Marta
Piekarz (mgr fizjoterapii), Piotr Piekarz (mgr
fizjoterapii)
Programy profilaktyczne
aktualnie nie s¹ realizowane

NZOZ Profamilia
Dane teleadresowe
32-854 Por¹bka Uszewska 301, tel. 14 66
56 780
32-853 £ysa Góra 283, tel. 14 66 57 305
Godziny przyjêæ
Por¹bka Uszewska pon. – pt. 8.00-18.00
£ysa Góra pon., czw., pt. 8.00-15.35 wt.
11.00-18.00 œr. 8.00-18.00
rejestracja telefoniczna, osobista lub przez
osoby trzecie na ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia ginekologiczna (Por¹bka Uszewska, osobny
kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
Profamilia udostêpnia gabinet – szczegó³y w
rejestracji) badania diagnostyczne (szczegó³y w rejestracji)
Personel medyczny
lek. med. Mariusz Plichta, lek. med. Ewa
Plichta, lek. med. Andrzej Zych, pielêgniarki
œrodowiskowe (2 w £ysej Górze, 3 w Por¹bce Uszewskiej)
Programy profilaktyczne
program profilaktyki kardiologicznej
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rozmaitoœci

Zajêcia taneczne
z finalistami You Can Dance

Bajkowa
rywalizacja
Trzydzieści pięć prac nadesłano na
gminny konkurs „Bajkowa postać” zorganizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie. Do rywalizacji polegającej na przygotowaniu bajkowej kukiełki przystąpiły
dzieci z siedmiu przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych z terenu całej gminy
Dębno. Pierwsze miejsce za pracę grupową przyznano zespołowi z przedszkola
w Dębnie w składzie: Filip Bober, Krzysztof Smoleń, Paulina Bujak, Zofia Gurgul,
Angelika Górka, Tomasz Bujak, drugie
miejsce otrzymała Patrycja Stypka z
przedszkola „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie, a trzecie zajęła Emilia Kurek z
przedszkola w Woli Dębińskiej.

Dêbiñskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich, którzy chc¹ rozwijaæ siê tanecznie.
Dzieci od lat 8, m³odzie¿ i osoby doros³e.
Zajêcia realizowane bêd¹ w sali lustrzanej
Dêbiñskiego Centrum Kultury w Jastwi w
ka¿dy poniedzia³ek o godz. 18:30. Obejmowaæ bêd¹ nastêpuj¹ce style: contemporary,
hip hop, jazz. Poprowadz¹ je uczestnicy programu You Can Dance – ludzie z pasj¹ i niesamowit¹ energi¹ do pracy.
Jednym z instruktorów zajêæ bêdzie Aleksander
Paliñski z Brzeska - Finalista 5-tej polskiej edycji programu You Can Dance (top 3 guys). Zdobywca tytu³u ulubionej pary publicznoœci podczas pierwszego odcinka LIVE w YCD 5 (w
duecie z Paulin¹ Figiñsk¹). Szkoli³ siê m.in. w
Millenium Dance Complex, Edge Performing
Arts Center, Debbie Reynolds (Los Angeles)

oraz u instruktorów: Blake McGrath, Shane
Sparks, Jabbawockeez, Bobby Newberry, Tyce
Diorio, Sonya Tayeh, Mandy Moore, Luam. Bra³
te¿ udzia³ w konwencjach Monsters of Hip Hop
i Tremaine Dance Convention 2009. Obecnie
od 3 lat wspó³pracuje z JDC Crew. Jako tancerz
bra³ udzia³ w licznych konkursach, wielokrotnie
zdobywaj¹c pierwsze miejsca i wyró¿nienia. Wystêpowa³ tak¿e na deskach krakowskiego Teatru Groteska. By³ tancerzem w pokazach organizowanych m. in. dla Cropptown. Wspó³pracowa³ m.in. z Dorot¹ Dod¹ Rabczewsk¹, Mari¹
Sadowsk¹, Agustinem Egurrola.
ZAPRASZAMY!
Informacje i zapisy w Dêbiñskim Centrum
Kultury tel.14/66 58 661
www.dck.net.pl

Jase³ka w Dêbnie
Przedstawienie jasełkowe przygotowali uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej w Dębnie, a mieszkańcy mieli
dwukrotnie okazję je oglądać.
Premiera odbyła się 21 grudnia ubiegłego
roku, a ponownie młodzi aktorzy przygotowani przez Elżbiete Brach pokazali się na
scenie 6 stycznia. Tradycyjne jasełka przygotowywne są w szkole od lat i zawsze gromadzą liczną publiczność. W tym roku chętnych do obejrzenia inscenizacji było na tyle
dużo, że zdecydowano się na dwa pokazy.

Ananasowe wêze³ki
na karnawa³
składniki (na 35 sztuk)
1/2 kostki masła lub margaryny, 10
dag cukru kryształ, 1 torebka cukru
waniliowego, szczypta soli, 1 mała
torebka proszku do pieczenia, 1
łyżka rumu, 3 jajka, 50 dag mąki
pszennej, 15 dag suszonej kostki z
ananasa, olej do głębokiego smażenia, cukier puder do posypania.
przygotowanie:
Miękkie masło lub margarynę przełożyć do miseczki, dosypać cukier biały i waniliowy oraz szczyptę soli, a nastąpnie utrzeć mikserem na gładką
masę. Nie przerywając ucierania ko-

30

lejno wbijać jajka, następnie dodać mąkę
i proszek do pieczenia oraz rum.Wymieszać i dać na stolnicę. Uformować kulę i
zawinąć w folię - włożyć do lodówki na
30 min. Do schłodzonego ciasta dodać
drobniutko posiekane kosteczki ananasa. Ponownie zagnieść ciasto. Przełożyć
je na lekko oprószoną stolnicę i rozwałkować na grubość 3mm. Pociąć go na
paseczki o długości około 20 cm. Zawiązać węzełki. W szerokim rondlu lub
frytkownicy rozgrzać olej i wkładać ciastka. Smażyć na złoty kolor ok.3-5min., często obracając. Gotowe ciastka pozostawić do całkowitego wystudzenia, po
czym posypać cukrem pudrem.
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£ucja Bojdo, Ko³o Gospodyñ Wiejskich „W³oœcianki” w £oniowej

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Jan Pankowski

Ze społeczną działalnością kojarzy się od
wielu lat ze względu na pełnione funkcje.
Mieszkańcy Biadolin Szlacheckich powierzyli
mu na kolejną kadencję funkcję sołtysa, w
ubiegłej kadencji pełnił mandat radnego
gminnego, był też ławnikiem sądowym. A
na tym wcale nie poprzestaje, bo niemal nie
ma wydarzenia w Biadolinach, które by się
odbywało bez jego udziału.
Jan Pankowski społeczną działalność najwyraźniej lubi, a na sołectwie, w którym
mieszka, zwyczajnie mu zależy. Jego liczne
wizyty w Urzędzie Gminy w Dębnie najczęściej dotyczą spraw publicznych. Przypominając gminnej władzy o potrzebach Biadolin
Szlacheckich wywiera systematyczną presję, by w planach rozwojowych sołectwu
przypisać należne mu miejsce. Katalog najpilniejszych spraw do załatwienia ma w głowie zawsze i nie przepuści okazji, by wójtowi o tym przypomnieć.
Sam w tej sprawie robi to, co jest w stanie. Pod swoją opiekę wziął Dom Ludowy
starając się utrzymywać go w takim stanie,

by mógł w razie potrzeby służyć mieszkańcom. Nie ogląda się przy tym na to, że w
zakresie jego obowiązków formalnie to nie
nie leży. Działając w Kółku Rolniczym jest
jedną z tych osób, którym zawdzięcza ono
dalsze funkcjonowanie oferując potrzebujących rolnikom niezbędną pomoc. W razie potrzeby w roli kierowcy służy także uczniom
miejscowej szkoły podstawowej wożąc ich
na zawody i konkursy, w których oni często
bardzo dobrze reprezentują sołectwo znajdując się w gronie laureatów.
Trudno byłoby wskazać wydarzenie czy inwestycję w Biadolinach Szlacheckich, która
odbywałaby się bez udziału sołtysa Pankowskiego. Nawet gdy formalnie nie ma z nimi nic
wspólnego, to można liczyć na jego współpracę. Wsparcia przy organizacyjnych pracach nie
odmówi, a gdy trzeba doglądnąć jakości wykonywanych w sołectwie prac, to z roli inspektora nadzoru wywiąże się rzetelnie.
Podobnego zaangażowania oczekuje od innych, co czasem wyrazi bez ogródek. Nie
wszystkim taki styl się podoba, ale Jan Pan-

kowski owijać w bawełnę nie chce i nie umie
bez względu na to czy ceną, jaką trzeba będzie za to zapłacić, będzie spadek popularności.

T E S T
Z ¯YCIA
Mam s³aboœæ do... piêknym kobiet ! To na
pewno. Ciê¿ko opanowaæ swój wzrok gdy
Ciê taka minie, szczególnie szatynka o niebieskich oczach heh ;)
Moja pasja to… Wiele rzeczy mnie pasjonuje. Szczególnie spor t i muzyka. W zasadzie chyba nie ma dnia ¿ebym nie poszed³
siê poruszaæ na boisko czy te¿ nie „odpali³” wie¿y w poszukiwaniu nowych hitów,
które mog³y by mi umiliæ czas. Zreszt¹ sport
i muzyka s¹ ze sob¹ w pewnym stopniu
powi¹zane.

JAN
FRANKOWSKI
Wiek: 22 lata
Wykszta³cenie: œrednie
Rodzina: dwóch m³odszych braci,
jeden 19 lat, drugi 12 lat.
Samochód: Hmm… w³aœciwie
swojego nie posiadam, ale zawsze
mo¿na skorzystaæ z chevroleta
rodziców :)
Z natur y jestem… Cz³owiekiem ciep³ym, spokojnym choæ lekko zakrêconym. Czêsto dusza towarzystwa. Ponadto aktywnym, lubiê ruch i wszystko
co jest z nim pozytywnie zwi¹zane.

Moja pier wsza mi³oœæ… Mo¿e pomiñmy
to pytanie? Tak na powa¿nie to przyznam
siê, ¿e ja sam nie mam szczêœc ia do
dziewczyn, tak samo jak szybko zaczê³a
siê dla mnie pewna mi³oœæ w liceum, tak
samo szybko siê skoñczy³a… szkoda gadaæ. Status na facebooku ca³y czas „wolny” :D
Mój pier wszy cenny przedmiot… Pamiêtam, ¿e by³y to rolki, które dosta³em na
komuniê. Wtedy moda na rolki by³a ogromna. Cieszy³o mnie, ¿e mogê u¿ytkowaæ ten
sprzêt, ¿e mogê pochwaliæ siê kolegom
„jakie to mam fajne rolki”.
¯yciowe osi¹gniêcie… Na pewno zdanie
prawa jazdy za drugim razem, a nie za 30stym jak siê to zdarza, mo¿e byæ dla mnie
¿yciowym osi¹gniêciem. Ponadto matura

i miejmy nadziejê, ¿e w nastêpnym roku
praca licencjacka. Oby! Ze strony spor towej to mi³o wspominam gimnazjum i zdobycie z³otego medalu w Miêdzynarodowej
Olimpiadzie Gimnazjalnej, któr¹ organizowa³ Tarnów.
¯yciowa pora¿ka… Swoich pora¿ek chyba
nie chcia³o by siê pamiêtaæ. Zdarzy³a mi
siê jedna taka na studiach i by³a œciœle
zwi¹zana z przedmiotem jakim jest anatomia. No có¿, za b³êdy siê p³aci. Na szczêœcie uda³o siê przez to jakoœ przebrn¹æ.
Moje najwiêksze marzenie… Oj, jest ich
du¿o. Takim najwiêkszym chyba by³o by
odwiedzenie Santiago Bernabeu w Madr ycie i kibicowanie podczas meczu Realu z
Barcelon¹. To by by³o prze¿ycie !
Moja ulubiona lektura… Przyznam siê bez
bicia, ¿e czytanie lektur by³o dla mnie doœæ
bolesnym zajêciem. Jednak mi³o wspominam „Lalkê”. Przyjemnie i ciekawie siê j¹
czyta³o, mimo ¿e nie nale¿y do „cienkich”
ksi¹¿eczek.
Moja praca… Obecnie studiujê Wychowanie Fizyczne na PWSZ-cie w Tarnowie. PóŸniej zobaczymy jak siê ¿ycie potoczy. Myœlê o pracy w zawodzie, chocia¿ jak wiadomo teraz dostaæ anga¿ w szkole jako
nauczyciel jest bardzo ciê¿ko.
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