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druga strona ¿ycia

NA PLUS

M

ieszkańcy Jastwi mogą już korzystać z
kanalizacji. Zaraz po oddaniu do użytku
inwestycji (piszemy o tym szerzej w tym numerze) pierwsi chętni podłączyli się do sieci i – jak
się dowiedzieliśmy – chwalą sobie wygodne rozwiązanie. Jak zwykle kij ma dwa końce, więc
mniej radośnie przyjmowana jest informacja o
opłatach za korzystanie z sieci. Wyraźna poprawa komfortu życia powinna jednak te finansowe niedogodności skutecznie zrekompensować.

K

R

adny Marek Juszczyk po okresie dobrowolnej i świadomej absencji na sesjach
Rady Gminy Dębno powrócił na salę obrad.
Nieobecność zrekompensował sobie dużą aktywnością w zadawaniu pytań na tematy różne. Absencja jakby zachwiała nieco pewnością radnego w podejmowaniu decyzji, bo w
trakcie głosowań radny przyjmował najczęściej taktykę wstrzymywania się od głosu. Być
może po kolejnych sesjach łatwiej przyjdzie
radnemu wypowiadać się „za” lub „przeciw”.
Już dzisiaj trzeba jednak przyznać plus radnemu za rezygnację z wątpliwego protestu
podjętego z równie wątpliwego powodu. Na
sali obrad swoim wyborcom i gminie radny
przysłuży się zapewne lepiej niż w roli autora
urzędowej korespondencji do przewodniczącego Rady Gminy.

NA MINUS

J

eden z mieszkańców gminy wykazujący dużą
ochotę do sprawowania funkcji kontrolnych
nad działalnością samorządowych władz przekonał się, że oskarżenia łatwiej się rzuca niż
udowadnia. Jak wynika z uzasadnienia wyroku
sądu, podstaw do stawiania władzy gminnej
zarzutu bezczynności (piszemy o tym szerzej
wewnątrz numeru) nie ma. Autor skargi pewnie sam by to dostrzegł, gdyby zechciał uważniej
zapoznać się z urzędową odpowiedzią , jakiej
udzielono mu na zadawane pytania. Warto pamiętać, że odpowiedź niezgodna z naszymi oczekiwaniami nie oznacza automatycznie naruszania prawa.
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Widokówki z naszej gminy
Uczniowie z oœmiu szkó³ podstawowych
znajduj¹cych siê na terenie Gminy Dêbno rywalizowali w 14. edycji Gminnego
Konkurs Plastyczno-Literackiego „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowoœci”.Wœród obiektów wybieranych najczêœciej jako najbardziej godne
wykorzystania na widokówce wybierano zamek w Dêbnie, obiekty sakralne i
elementy kultury ludowej.
W konkursie organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łoniowej i
Dębińskie Centrum Kultury zadaniem
uczestników jest przygotowanie projektu
widokówki promującej miejsce pochodzenia
autora. Wybrane motywy mogą nawiązywać
do architektury, walorów przyrodniczych, a
także do wydarzeń kulturalnych. Prace plastyczne mogą być wykonywane za pomocą
dowolnej techniki. W finale ocenia je komisja powołana przez organizatorów. W tym
roku w jej opinii na miano laureatów zasłużyło sześcioro uczniów. W kategorii klas I –
III: 1. Kinga Gurgul z Dębna i Kamil Kędzior z Łoniowej, 2. Weronika Niewola z
Sufczyna i Julia Wołek z Woli Dębińskiej,3.Amelia Okrzesa z Woli Dębińskiej.
W kategorii kl. IV-VI nagrodzeni zostali: 1.

LICZBA NUMERU

lienci sklepów spożywczych na terenie gmi
ny naszej gminy mogą teraz korzystać z
szerszej oferty. Inwestor, który kupił działkę
wraz z budynkiem tzw. starej gminy znajdującym się tuż przy drodze nr 4 w Woli Dębińskiej,
poddał obiekt gruntownej modernizacji i otworzył sklep. Dla konsumenta to zwykle miła okoliczność, bo nic tak dobrze nie wpływa na obniżenie cen jak konkurencja. Zapewne zupełnie
inne uczucia mają w związku z tym handlowcy,
którym niespodziewanie wyrósł kolejny konkurent. Jednym i drugim wypada życzyć, żeby walka o klienta odbywała się z zachowaniem reguł
fair play.
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Agnieszka Szewczyk z Łoniowej,2. Anita
Rajczyk z Sufczyna, 3.Karolina Bodzioch z
Woli Dębińskiej i Sara Ogar z Sufczyna.
(g)

56
Z punktu widzenia demografii miniony rok w Gminie Dêbno mo¿na uznaæ za dobry. W
ci¹gu 12 miesiêcy urodzi³o siê 174 dzieci, a 118 osób zmar³o. Oznacza to, ¿e liczba
urodzeñ przekroczy³a o 56 liczbê zgonów. Spoœród trzynastu so³ectw tylko w dwóch
odnotowano ujemny przyrost naturalny, w pozosta³ych mamy wartoœæ dodatni¹.
Najwiêksza ró¿nica na korzyœæ urodzeñ by³a w Por¹bce Uszewskiej, gdzie urodzi³o siê
18 dzieci, a zmar³o 6 osób. W Do³ach wyst¹pi³a sytuacja odwrotna czyli wartoœæ
przyrostu naturalnego by³a najni¿sza. Urodzi³o siê tu 4 dzieci, podczas gdy zmar³o 8
osób. Podobnie by³o w Woli Dêbiñskiej, gdzie 18 dzieci siê urodzi³o, a 21 osób
zmar³o.
Najwiêcej osób spoœród wszystkich so³ectw urodzi³o siê w Dêbnie (24), a najmniej w
Perle (3). Najwiêcej zgonów by³o w Woli Dêbiñskiej (21), najmniej w Perle i Jastwi (2).
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JEST BUD¯ET NA
NAJBLI¯SZY ROK
Z koñcem grudnia 2012 roku przy
dwóch g³osach wstrzymuj¹cych siê
Rada Gminy w Dêbnie uchwali³a
bud¿et gminy na 2013 rok. - Dziêkujê
za zaufanie i przyjêcie bud¿etu. Myœlê,
¿e w ci¹gu roku bêdzie mo¿na siê
przekonaæ, ¿e to dobry bud¿et –
komentowa³ Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dêbno.

Najwa¿niejsze wydatki inwestycyjne
(tak¿e w ramach funduszu so³eckiego)
• budowa kanalizacji sanitarnej Jastew, Dêbno - Dêbczak wraz z rozbudow¹
oczyszczalni œcieków w Woli Dêbiñskiej ....................................... 430 000,00 z³
• budowa chodników ......................................................................... 400 000,00 z³
• przebudowa drogi gminnej Do³y - £ysa Góra ...................................... 555 827,00 z³

Zanim doszło do głosowania radni poznali opinie regionalnej izby obrachunkowej
oraz poszczególnych komisji Rady Gminy
w Dębnie. W każdym przypadku budżet
oceniono pozytywnie i tym samym tropem
poszła także Rada Gminy w Dębnie, która
większością głosów opowiedziała się za
przyjęciem projektu budżetu przygotowanego przez Wójta Gminy Dębno.
W przyszłorocznym budżecie zakłada się
dochody w wysokości ponad 36 mln zł i wydatki na poziomie niespełna 33,5 mln zł.
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, dziękował radnym za przyjęcie budżetu, ale zaznaczył jednocześnie, że sam nie jest do
końca usatysfakcjonowany z jego kształtu. - Obowiązująca od tego roku reguła wydatkowa przy konstruowaniu budżetu ogranicza możliwości inwestycyjne – tłumaczył.

Sk¹d te dochody?
Głównym źródłem dochodów gminy będzie budżet państwa, z którego w ramach
subwencji oświatowej i ogólnej gmina otrzyma ponad 18,5 mln zł. Z tego samego źródła
na zadanie z zakresu opieki społecznej gmina uzyska blisko 4,1 mln zł. W ramach udzia-

• odbudowa dróg gminnych - nak³adki ................................................ 200 000,00 z³
• odbudowa drogi gminnej do stadionu sportowego w Biadolinach
Szlacheckich .................................................................................. 23 751,00 z³
• wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze gminnej
„Dêbno Przez Wieœ” ........................................................................ 29 669,00 z³
• odbudowa drogi gminnej „Jaworsko - £azy” w miejscowoœci Jaworsko .... 9 000,00 z³
• odbudowa drogi gminnej „Jaworsko - £oniowa” w miejscowoœci Jaworsko .. 7 000,00 z³
• utwardzenie drogi gminnej poprzecznej przysió³ek „Góra” w miejscowoœci
£oniowa ............................................................................................ 9 720,00 z³
• u³o¿enie korytek wzd³u¿ drogi gminnej „Na Pañskie” w miejscowoœci
£oniowa ............................................................................................ 3 500,00 z³
• modernizacja drogi gminnej „Na Zagonie” w miejscowoœci £ysa Góra ..... 9 000,00 z³
• modernizacja drogi gminnej „Na Pañskie” w £ysej Górze ...................... 5 000,00 z³
• umocnienie korpusu drogi gminnej „Na Œrednie Pole” w £ysej Górze
poprzez u³o¿enie betonowych korytek .................................................. 3 290,00 z³
• po³o¿enie dywanika asfaltowego na drodze gminnej „Nad Rowem”
w Maszkienicach ............................................................................. 25 000,00 z³
• poprawa nawierzchni drogi gminnej „Nowa Wieœ GwoŸdziecka”
w miejscowoœci NiedŸwiedza .............................................................. 7 871,00 z³
• poprawa nawierzchni drogi gminnej „Nowa Wieœ Z³ocka” w NiedŸwiedzy ..... 4 000,00 z³

ciąg dalszy na stronie 4
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łu gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa zaplanowano około 4,6
mln zł z tytułu odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego i leśnego), a także z innych opłat
pobieranych przez samorząd oscylować będą
wokół 2,6 mln zł.

• odbudowa drogi gminnej „Kamienna” w Por¹bce Uszewskiej - etap II .... 15 000,00 z³
• przebudowa drogi gminnej „Sufczyn Za Szko³¹” w Sufczynie ............... 30 000,00 z³
• przebudowa drogi gminnej „Rajsko Do £oponia” w Sufczynie .............. 10 000,00 z³
• odbudowa dróg gminnych zniszczonych powodzi¹ .............................. 200 000,00 z³
• stabilizacja osuwisk ....................................................................... 700 000,00 z³
• prace ziemne i utwardzenie parkingu w Jastwi ...................................... 1 823,00 z³

Ile i na co wydamy?

• utwardzenie placu w NiedŸwiedzy ....................................................... 5 000,00 z³

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie
nieco ponad 33,4 mln zł, z czego wydatki bieżące przekroczą 29,8 mln zł, a wydatki majątkowe (w praktyce oznacza to wydatki inwestycyjne) wyniosą ponad 3,6 mln zł. Najwyższe koszty generować będzie tradycyjnie
oświata, na którą zaplanowano ponad 17,2 mln
zł, z czego utrzymanie szkół podstawowych
kosztować będzie ponad 7,7 mln zł, na gimnazja przeznaczono blisko 3,6 mln zł, a na przedszkola prawie 2,7 mln zł. Wydatki na opiekę
społeczną sięgną prawie 5 mln zł, a administracja publiczna kosztować będzie ponad 3
mln zł. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosą prawie 1,3 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono blisko 900 tys.
zł, z czego 600 tys. zł to budżet Dębińskiego
Centrum Kultury, a pozostała kwota będzie
do dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej.
Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono ponad 200 tys. zł, a kwota ta trafi do klubów
sportowych działających na terenie gminy.

• wykonanie placu zabaw w Perle ........................................................... 7 692,00 z³
• budowa sieci informatycznej ........................................................... 593 264,80 z³
• wykonanie ocieplenia na budynku OSP w £oniowej ............................... 10 000,00 z³
• modernizacja placu zabaw wraz z remontem ogrodzenia przy ZS
w Sufczynie ...................................................................................... 2 000,00 z³
• rozbudowa budynku szko³y w Sufczynie ............................................ 186 000,00 z³
• wykonanie odcinka oœwietlenia ulicznego na przysió³ku „Lesisko”
w Jastwi ........................................................................................ 13 000,00 z³
• wykonanie oœwietlenia wzd³u¿ drogi gminnej „Florianka” w Perle - etap II .... 5 000,00 z³
• wykonanie oœwietlenia ulicznego wzd³u¿ drogi gminnej „Grota - Godów”
w Por¹bce Uszewskiej ..................................................................... 10 000,00 z³
• budowa oœwietlenia ulicznego wzd³u¿ drogi „Zielona” w Woli Dêbiñskiej .... 17 575,00 z³
• modernizacja amfiteatru „KRAKUS” w £ysej Górze ............................... 3 000,00 z³
• adaptacja budynku komunalnego w £ysej Górze z przeznaczeniem na izbê
pamiêci ............................................................................................ 7 000,00 z³
• rozbudowa budynku komunalnego w Woli Dêbiñskiej ............................ 10 000,00 z³

(gp)
reklama
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Jastew dogoni³a cywilizacjê
Sieæ kanalizacyjna w Jastwi zosta³a oficjalnie oddana do u¿ytku w poniedzia³ek, 17 grudnia. Symboliczna ceremonia zakoñczenia inwestycji odbywaj¹ca
siê nieopodal przepompowni przy drodze do Dêbiñskiego Centrum Kultury
przebiega³a w rzêsistym deszczu, który
i tak nie móg³ popsuæ humorów jej
uczestnikom. - To jedna z najwa¿niejszych inwestycji w so³ectwie, która dla
mieszkañców ma zasadnicze znaczenie
– cieszy siê Tadeusz Hebda, so³tys Jastwi.
Inwestycja, której wartość przekroczyła
4,3 mln zł, została wykonana terminowo.
Firma z Sędziszowa Małopolskiego, która
wygrała przetarg na wykonanie sieci w tym
sołectwie, uporała się z zadaniem w ciągu
kilku miesięcy. -Prace toczyły się bez przeszkód. Wszyscy mieszkańcy od początku byli
przekonani o potrzebie budowy sieci kanalizacyjnej i nikt nie stwarzał problemów –
dodaje Tadeusz Hebda.
Do kolektora o długości 7 km podłączonych
zostanie mniej więcej 100 domów, a z kanalizacji skorzysta około 500 osób. Mieszkańcy

gotowano obowiązkową wstęgę, którą po
towarzyszących takim wydarzeniom przemówieniach, przecinali wspólnie Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno, Antoni Brachucy, zastępca Wójta Gminy Dębno, Andrzej
Potępa, Starosta Brzeski, a także sołtys
Jastwi Tadeusz Hebda. Zadanie wykonano

Wydajniejsza oczyszczalnia
Równolegle z budową sieci trwały prace
przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w
Woli Dębińskiej, której koszt wyniósł blisko 3 mln złotych. Inwestycja ta znacznie
zwiększyła wydajność oczyszczalni, co w
kontekście rozbudowy sieci kanalizacyjnej
było niezbędne. Dotychczasowe możliwości techniczne pozwalały oczyszczać w Woli
Dębińskiej 280 metrów sześciennych ścieków na dobę, po trwającej rok rozbudowie
wydajność oczyszczalni wzrosła do 520 metrów sześciennych na dobę. Umożliwia to
odbiór ścieków i ich skuteczne oczyszczanie z gospodarstw z Jastwi, które są teraz
podłączane do sieci. Gmina Dębno sfinansowała z własnego budżetu 40 procent
kosztów tej inwestycji. Resztę czyli 60 procent sfinansowano z funduszy pozyskanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
(g)

Jastwi już w grudniu podłączali się do sieci
kanalizacyjnej. Właściciele domów podłączenie do sieci wykonują we własnym zakresie.
Mogą sobie wybrać firmę, jaką chcą, to jest
wyłącznie ich decyzja – podkreślał Antoni Brachucy, Zastępca wójta Gminy Dębno.

Symboliczne wstêgi

Komentuje dla nas

Zanim do tego doszło nie obeszło się bez
symbolicznych gestów. Przy przepompowni
znajdującej się przy drodze powiatowej w
pobliżu Dębińskiego Centrum Kultury przy-

bardzo dokładnie tnąc wstęgę kilkakrotnie,
tak że wątpliwości co do otwarcia inwestycji
nikt mieć nie powinien. Wcześniej ksiądz
Marian Majka, proboszcz parafii w Dębnie
pobłogosławił zarówno wykonawców jak i
mieszkańców, a zabierający kolejno głos a
to gratulowali inwestorowi sfinalizowania
prac, a to dziękowali za pomoc przy budowie. Przy okazji podkreślano, że finał całej
inwestycji obejmującej również budowę odcinka kanalizacji w Dębnie planowany jest
w czerwcu tego roku.

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Sieć kanalizacyjna obejmuje aktualnie czterdzieści pięć procent gminy wzdłuż rzeki
Niedźwiedź i przebiega przez Porąbkę Uszewską, Dębno, Wolę Dębińską, Jastew i
Maszkienice. Dokumentacja na wykonanie kolejnych odcinków kanalizacji obejmujących Łysą Górę, Sufczyn, Biadoliny Szlacheckie i Perłę jest już gotowa. Wykonano
także przejście pod drogą krajową numer cztery. Liczymy, że w ramach kolejnego
naboru do programu „Infrastruktura i środowisko” będziemy mogli starać się o
uzyskanie dofinansowania do tego programu, a następnie przystąpić do wykonania
inwestycji.
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Droga odbudowana po powodzi
Zniszczona wskutek powodzi droga
w Sufczynie została odbudowana. W
grudniu ubiegłego roku sfinalizowano prace, których koszt wyniósł 270
tys. zł.
Przypomnijmy, że wskutek obfitych opadów deszczu droga przebiegająca wzdłuż
rzeki została zerwana. Rzeka podmyła

brzeg zabierając ze sobą kawałek drogi, co
w efekcie uniemożliwiło korzystanie z niej i
mieszkańcy musieli korzystać z objazdów.
Prace prowadzone w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych objęły najpierw
umocnienie koryta rzeki i odtworzenie brzegu, a następnie odbudowę drogi. Wykonano
m.in. dreny, podbudowę, a w końcowej fazie
położono nawierzchnię asfaltową. Dofinan-

sowanie na ten cel z budżetu państwa wyniosło prawie 264 tys. zł.
Z końcem ubiegłego roku zakończono
także prace remontowe na drogach gminnych w Maszkienicach oraz w Woli Dębińskiej. Utwardzenie nawierzchni i położenie
korytek kosztowało 35 tys. zł, a prace wykonał Zakład Usług Komunalnych.
(p)

Wysokie miejsce w rankingu przejrzystoœci

Gmina wœród najlepszych
w Ma³opolsce
Na 14 miejscu w „Rankingu przejrzystoœci urzêdów gmin województwa
ma³opolskiego” znalaz³a siê Gmina
Dêbno. Podstaw¹ jego opracowania
by³ sposób za³atwiania przez gminy
wniosków w sprawie udzielenia
zainteresowanym osobom dostêpu do
informacji publicznej.
Zestawienie przygotowane przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w ramach projektu „Przyjazny
urząd” oparte jest na praktycznych doświadczeniach w kontaktach z gminami. Do
urzędów wysłano zapytania drogą mailową
i pocztą, a także zasięgano informacji telefonicznie. Zgromadzono ponadto informacje o regulacjach wewnętrznych dostępu do
informacji publicznej na wniosek mieszkańca i przeanalizowano gminne Biuletyny Informacji Publicznej. W zależności od sposobu załatwienia wniosku (odpowiedź pełna,
niepełna lub jej brak) przyznawano odpowiednią punktację. Jak czytamy w końcowym raporcie z monitoringu „ metodologia
projektu została przygotowana przez mec.
dr Michała Bernaczyka, zewnętrznego eksperta zajmującego się prawem dostępu do
informacji publicznej, pracownika naukowego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na
Uniwersytecie Wrocławskim”.

Telefonicznie bez wad
W sumie do uzyskania było maksymalnie 40 punktów. Spośród 182 gmin województwa małopolskiego zajmująca pierwsze miejsce w rankingu gmina Andrychów

uzyskała 27 punktów. Gmina Dębno, która w rankingu uplasowała się na 14 miejscu
otrzymała 24 punkty. W przypadku wszystkich gmin najsłabiej wypadła analiza dokumentacji i gmina Dębno także nie była pod
tym względem wyjątkiem uzyskując 6
punktów na 17 możliwych. W przypadku
wniosków wysyłanych do gminy listem poleconym gmina uzyskała 7 punktów na 9,
reakcję na wnioski pisemne wysyłane emailem oceniono na 6 punktów (maksimum
to 9 pkt), a najlepiej wypadło badanie telefoniczne. Pytania zadawane tą drogą doczekały się najpełniejszej odpowiedzi, co
spowdowało, że gmina zasłużyła tutaj na
maksymalną liczbę 5 punktów. Samorządowe władze Gminy Dębno nie kryją satysfakcji z takiej pozycji w rankingu. - To dowód na to, że pracownicy urzędu nie tylko
znają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale także umieją je stosować i dobrze rozumieją służebną rolę urzędu wobec mieszkańców - podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, który jako
jeden z nielicznych wójtów jest dostępny

dla mieszkańców także pod bezpośrednim
numerem telefonu.

K³opoty gmin z mailami
W powiecie brzeskim wysoko uplasowało
się także Brzesko, które z 25 punktami zajęło ex aequo 7 miejsce. Generalnie słabo
wypadły odpowiedzi na wnioski pisemne. Z
podsumowania wynika, że tylko 45,6% gmin
odpowiedziało na wszystkie trzy wnioski,
które zostały do nich wysłane. Autorzy raportu podkreślają, że szczególnie niski był
zwrot wniosków e-mailowych (67,7%), a stosunkowo wysoki był także odsetek niepełnych odpowiedzi na wnioski (18,1%). Zaobserwowano nadto częstą praktykę przesyłania odpowiedzi zawierającej wyłącznie
wnioskowany akt prawny i niczego poza nią,
nawet jeśli wniosek dotyczył także innych
informacji. W przypadku 27% wniosków (poleconych i mailowych) odpowiedź została
udzielona po ustawowym terminie 14 dni, a
urzędy nie korzystały przy tym z uprawnienia przedłużenia terminu.
(gp)

Pe³na treœæ raportu znajduje siê na stronie www.stanczyk.org.pl
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Nie ma mowy o bezczynnoœci

Wójt wygrywa
przed s¹dem
Skarga Jacka Legutki na bezczynnoœæ
Wójta Gminy Dêbno wniesiona do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w
Krakowie zosta³a oddalona. S¹d uzna³,
¿e dzia³ania Wójta Gminy Dêbno w sprawie wniosków o udostêpnienie nagrañ
z kilku sesji Rady Gminy Dêbno oraz jednego dokumentu by³y zgodne z prawem
i nie nosz¹ znamion bezczynnoœci.

Uhu ha, nasza zima wcale (na razie) nie taka z³a

So³tysi na œnie¿ne k³opoty
Siedem firm zajmuje siê w tym roku zimowym utrzymaniem dróg gminnych na
terenie Gminy Dêbno. Interwencje w
sprawie przejezdnoœci dróg nale¿y zg³aszaæ so³tysom, którzy ostatecznie podejmuj¹ decyzje o wykonaniu konkretnych us³ug.
Przypomnijmy, że w tym sezonie przyjęto zasadę, iż w każdym sołectwie w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 15 kwietnia 2013
roku wykonawcy zobowiązani są do 20 interwencji. W ubiegłym roku założono sześć
interwencji, w tym – 14. W przetargu wyłoniono sześć firm, które mają zapewnić mieszkańcom przejezdność dróg w dziewięciu sołectwach Gminy Dębno. W pozostałych sołectwach za odśnieżanie dróg odpowiada
Zakład Usług Komunalnych, którego zadaniem jest również posypywanie dróg na terenie całej gminy w miejscach najbardziej
niebezpiecznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych na drogach gminnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, nie można stosować soli. Drogi
mają być natomiast odśnieżone na tyle, żeby
możliwy był przejazd po nich samochodem.

W ramach zimowego utrzymania dróg
samorząd Gminy Dębno organizacyjnie odpowiada za utrzymanie zimowe dróg gminnych. Za stan innych dróg (powiatowych,
wojewódzkich czy krajowych) przebiegających przez teren gminy Dębno odpowiadają
władze powiatowe i wojewódzkie.
Jak na razie (końcówka roku ubiegłego i
początek roku 2013) pogoda daje podstawy
do optymizmu. Śniegu było niewiele, interwencje firm zajmujących się odśnieżaniem
niezbędne były rzadko, a w konsekwencji
do gminnej kieszeni nie było potrzeby sięgac zbyt często, by zapłacić za utrzymanie
przejezdności dróg. Z punktu widzenia interesów gminy pożądane byłoby jak najdłuższe utrzymywanie się tej sytuacji, bo im
mniej pieniędzy zostanie wydanych na odśnieżanie, tym więcej będzie do wydania na
remonty i modernizacje.
(g)

Kontakt do wszystkich so³tysów Gminy
Dêbno mo¿na znaleŸæ na oficjalnej stronie
Gminy Dêbno pod adresem: www.gminadebno.pl/samorzad/solectwa

Przypomnijmy, że Jacek Legutko zwrócił
się do Wójta Gminy Dębno dwukrotnie w
czerwcu 2012 roku o udostępnienie kopii nagrań dźwiękowych z sześciu sesji Rady Gminy Dębno z 2012 i 2011 roku oraz kopii wydanego przez wójta zaświadczenia. W pisemnej
odpowiedzi Wójt Gminy Dębno wyjaśniał, że
żądanie to nie może być spełnione w trybie
ustawy o dostępie do informacji publicznej ze
względu na to, że zgodnie ze statutem gminy zapis dźwiękowy nie jest formalnym dokumentem, a jedynie pełni rolę pomocniczą
przy przygotowywaniu protokołu z sesji w
wersji papierowej publikowanej zresztą w internecie. W sprawie żądanej kopii zaświadczenia wójt wyjaśniał, że wskazanego w piśmie zaświadczenia nie posiada.
Jacek Legutko uznał, że taka odpowiedź
jest niezasadna i zwrócił się ze skargą do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
domagając się zasądzenia kosztów i ukarania Wójta Gminy Dębno grzywną.
Sąd po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę Jacka Legutki, podzielając argumentację Wójta Gminy Dębno. W opinii sądu w
działaniu Wójta Gminy Dębno nie ma znamion pozostawania w bezczynności i naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W uzasadnieniu wyroku podkreślono m.in., że Wójt Gminy Dębno właściwie ocenił charakter nagrań
dźwiękowych z sesji, a udzielając skarżącemu wyjaśnień dopełnił wszelkich formalności i w żaden sposób nie naruszył obowiązujących przepisów.
(p)

Radni za utrzymaniem pogotowia
Utrzymania dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Bochni domaga siê Rada
Gminy Dêbno. Oficjalne stanowisko
samorz¹du w tej sprawie przes³ano
wojewodzie ma³opolskiemu.
Opinia Rady Gminy Dębno przyjęta w formie uchwały to reakcja na plany wprowadzenia zmian systemowych w organizacji
pogotowia ratunkowego w Małopolsce. Zakładają one centralizację dyspozytorni w ten

www.gminadebno.pl

sposób, że likwidacji uległyby bazy powiadamiania m.in. w Bochni, a jej funkcje przejęłyby bazy w Krakowie i Tarnowie.
Radni gminy Dębno zgodnie uznali, że
tego typu rozwiązanie może negatywnie
wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w regionie. - Przypadki błędnych skierowań karetek do pacjentów w sytuacji, gdy liczą się
minuty będą się zdarzać częściej niż obecnie. Dyspozytorzy w wielkich centrach nie
będą znać lokalnych uwarunkowań topogra-

ficznych dużego regionu działania – podkreślono w uchwale. Samorządowcy Gminy
Dębno przypominają ponadto, że jeszcze niedawno w Polsce opowiadano się za pomysłem łączenia dyspozytorni pogotowia ratunkowego ze stanowiskiem dowodzenia
Komendy Państwowej Straży Pożarnej. W
opinii radnych być może właśnie ten system
należy upowszechnić i zmodyfikować o element koordynacji powiatowej.
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Udane spotkanie w zamku

Medale dla
nauczycieli

Przy muzyce
i przy grzañcu

Anna Szczęśniak i Bożena Kubala,
nauczycielki z Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli
Dębińskiej postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
otrzymały Złote Medale za Długoletnią Służbę.
Odznaczenia podczas uroczystości odbywającej się w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie wręczali nagrodzonym wicewojewoda małopolski Andrzej Haręźlak oraz małopolski kurator oświaty Aleksander Palczewski, a także wiceprezydent Tarnowa Krystyna Latała.
Z wnioskiem o uhonorowanie nauczycieli
z ZS w Woli Dębińskiej zwróciła się Bogusława Faron, dyrektor ZS w Woli Dębińskiej.
W uzasadnieniu podano m.in., że Anna
Szczęśniak i Bożena Kubala są nauczycielami wzorowo i wyjątkowo sumiennie pełniącymi swoje obowiązki zawodowe mające spore osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

Dobra muzyka, znakomici wykonawcy, interesuj¹ce malarstwo i œwietny
grzaniec - tak w najwiêkszym skrócie
mo¿na by³oby podsumowaæ kolejne
wydarzenia na zamku w Dêbnie zorganizowane w ramach cyklicznych
„Spotkañ przy napojach”. Ostatnie w
ubieg³ym roku z serii cyklicznych spotkañ zgromadzi³o liczn¹ publicznoœæ,
która mia³a najwyraŸniej nosa, bo oferta tego dnia by³a niezwykle interesuj¹ca.
Sala koncertowa zamku w Dębnie wypełniła się do ostatniego miejsca. Melomani tłumnie ściągnęli do zamku, by posłuchać żeńskiego kwartetu smyczkowego, który z poloneza uczynił motyw przewodni swojego recitalu. KWARTET BRILLANTE (Paulina Surówka - I skrzypce,
Dominika Olszewska - II skrzypce, Joanna Dyjak - altówka, Karolina Kalinowska
- wiolonczela) z absolwentami krakowskiej oraz katowickiej Akademii Muzycz-

(g)

Finansowy
fina³ remontu

O polonezie
Pierwowzorem poloneza by³ taniec pieszy pochodzenia ludowego. Tañczony najpierw wœród
ludu, znany w swym pierwowzorze - chmielowym z drugiej po³owy XVI i pocz¹tku XVII wieku,
z czasem przyj¹³ siê na dworach magnackich.
Na dworach królów polskich polonez stanowi³
element ceremonia³u dworskiego, bêd¹c parad¹
szlachty przed monarch¹. Tañczony by³ na rozpoczêcie balów.
Popularnoœci poloneza nie dorówna³ ¿aden inny
narodowy taniec polski. Pod koniec XVIII wieku
wprowadzono nazwê „POLONEZ”(od francuskiego polonaise; francuskie a`la polonaise czy w³oskie alla polacca oznaczaj¹ „w charakterze
poloneza”), zastêpuj¹c ni¹ dotychczasowe nazwy tañca.
W muzyce XIX wieku polonez by³ wa¿nym wyró¿nikiem stylu narodowego w twórczoœci kompozytorów polskich, m.in. M. K. Ogiñskiego, K.
Kurpiñskiego, F. Chopina, H. Wieniawskiego i
Z. Noskowskiego. Polonez, uto¿samiany od XVIII
wieku z symbolem polskoœci, funkcjonowa³ tak¿e w muzyce kompozytorów innych narodowoœci, m.in. Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, M. Glinka komponowali polonezy jako
osobne utwory muzyczne b¹dŸ umieszczali je
jako ich czêœæ.
Polonez zachowa³ siê w kolêdach: W ¿³obie le¿y,
Dzisiaj w Betlejem, Bóg siê rodzi, a wg muzykologów istnieje opinia, ¿e dopiero w XVIII wieku
u³o¿ono teksty religijne do wczeœniej znanych
melodii tanecznych.

nej nie zawiódł oczekiwań publiczności.
Zaproponowana interpretacja trafiła w
gusta widowni, która zgotowała zespołowi gorące podziękowanie.
Ciepło przyjęto także wernisaż Anieli
Chmiel, absolwentki Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie, która pokazała nie tylko malarstwo, ale także biżuterię. W Dębnie artystka pokazała obrazy
malowane głównie pastelą olejną, których
motywy pochodzą z natury.
W finale można było spróbować grzańca przygotowanego według zamkowej receptury. Kto pił, ten zapewniał, że warto
było. Kto nie pił, będzie miał okazję zweryfikować tę ocenę za niespełna rok.
(p)
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Prawie 390 tys. zł w ramach dofinansowania do zakończonych niedawno
prac konserwatorskich otrzymała parafia w Dębnie. Oznacza to, że parafia
wywiązała się ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy podpisanej w tej sprawie.
Przypomnijmy, że parafia starała się o
uzyskanie pomocy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (działanie „Odnowa i rozwój wsi”).
Wniosek został zaakceptowany i podjęto
decyzję o przyznaniu wsparcia pozwalającego pokryć większość kosztów remontu dachu. Pieniądze miały zostać wypłacone po
sfinalizowaniu prac zgodnie z uzgodnionym
projektem i kosztorysem.
Po zakończeniu prac jesienią ubiegłego
roku parafia przygotowała niezbędną dokumentację i zwróciła się z wnioskiem o wypłacenie dofinansowania. Jeszcze pod koniec
ubiegłego roku otrzymała informację z
Urzędu Małopolskiego w Krakowie, że zapadła decyzja o wypłaceniu pieniędzy przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, co oznacza, że sprawozdanie z
realizacji prac nie budzi zastrzeżeń. W ślad
za tą informacją parafia otrzymała także
dofinansowanie w uzgodnionej wysokości.
Jak już informowaliśmy wykonane prace
objęły remont dachu, który od dawna przeciekał grożąc niszczeniem zabytkowego
obiektu.
(g)
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Trzej Królowie rozdali nagrody
WYNIKI - SZKO£A PODSTAWOWA

Trzydzieœci prac rywalizowa³o w Miêdzypowiatowym Konkursie „Grupa Kolêdnicza”, którego fina³ odby³ siê 11 stycznia w zamku w Dêbnie. Zanim poznano
ostateczne rozstrzygniêcia Sala ze S³upem wype³ni³a siê œpiewem i kolêdnikami, a nagrody autorom najlepszych prac
wrêczali... Trzej Królowie.
Konkurs jest spadkobiercą odbywającego
się wcześniej konkursu na Dębińską Szopkę Bożonarodzeniową. Ostre wymagania regulaminowe towarzyszące tamtej rywalizacji powodowały, że grono uczestników topniało z roku na rok i organizatorzy postanowili zmienić nieco formułę. Zabieg okazał
się skuteczny, bo liczba zgłaszanych prac
wzrosła. W tym roku wśród uczestników
konkursu byli uczniowie ze szkół powiatu
brzeskiego i tarnowskiego.
Komisja oceniająca prace nie miała łatwego zadania, bo ich autorzy poprzeczkę ustawili wysoko. Wśród stosowanych materiałów roiło się od oryginalnych pomysłów.
Były rolki papieru zwijanego pieczołowicie z
pociętych pasków, a zwycięzca z jednej kategorii sobie tylko wiadomym sposobem znalazł gdzieś jeszcze sitowie, którego użył do
elementów dekoracyjnych. - Byliśmy pod
wrażeniem pracowitości i wyobraźni uczestników – przyznawał Marian Kurek, przewodniczący jury.
Prace oceniano osobno w kategorii szkół
podstawowych i w kategorii gimnazjów. W
pierwszej triumfowała Karolina Lewandowska z klasy III Szkoły Podstawowej w Woli
Dębińskiej, w drugiej najlepszą pracę przygotował Patryk Pierzchała z Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starych
Żukowicach.
Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymali nie tylko gratulacje, ale także pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które
wręczali Andrzej Szpunar (dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie), Ryszard
Ożóg (wicestarosta brzeski) i Grzegorz
Brach (Wójt Gminy Dębno) pełniący na okoliczność konkursu role... Trzech Koli. Na
upominki wszyscy w pełni zasłużyli, bo do-
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bry efekt wymagał nie lada wysiłku. Wykonanie pracy niejednokrotnie zajmowało kilka tygodni.
Finał rywalizacji odbywał się w świątecznej atmosferze. Zadbali o to kolędnicy. Młodsi z nich pokazali fragmenty jasełek, a starsi
zaśpiewali kolędy i składali życzenia. Uczestników konkursu chwalili także zaproszeni
goście. - Bez was nasza obecność byłaby zbędna. To wam zawdzięczamy to, że możemy
się tutaj spotkać, bo to wasz wysiłek umożliwił zorganizowanie tej wystawy – mówił
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Tegoroczny konkurs zorganizowało Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
przy współpracy muzeum w Dębnie oraz
Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi.
(g)

Patryk Pierzchała
I miejsce

I miejsce
Karolina Lewandowska, kl. III, Szko³a Podstawowa w Woli Dêbiñskiej
Dominika Zych, kl. IV, Szko³a Podstawowa w
Maszkienicach
Julia Pabijan, kl. II, Szko³a Podstawowa w Maszkienicach
II miejsce
Julia Kisiel, Szko³a Podstawowa w Wojniczu
Patrycja Papuga, Szko³a Podstawowa w Zalasowej
Julita Jarosz, Szko³a Podstawowa w Woli Dêbiñskiej
III miejsce
Klaudia i Kamil So³tys, Szko³a Podstawowa w
Woli Dêbiñskiej
Agata G¹ciarz, Szko³a Podstawowa w Starych
¯ukowicach
Marta Sêpek, kl. VI, Szko³a Podstawowa w Zalasowej

WYNIKI - GIMNAZJUM
I miejsce – Patryk Pierzcha³a, Stare ¯ukowice
II miejsce - ex equo - Rados³aw Batko, Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej oraz Natalia Karaœ, Gimnazjum w Wielkiej Wsi
wyró¿nienia:
1. Aleksandra Ciepicha³, kl. V, Szko³a Podstawowa im. Jana Kantego w Wojniczu
2. Artur Micha³ek, Szko³a Podstawowa w Karwodrzy
3. Sylwia Gurgul, kl.V, Szko³a Podstawowa w
Wojniczu
4. Julia Kozak, kl. VI, Szko³a Podstawowa im.
Jana Kantego w Wojniczu
5. Aneta Koczwara, Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
6. Kamila Tarcha³a, Szko³a Podstawowa w £êgu
Tarnowskim
7. Aleksandra Starzyk, Szko³a Podstawowa w
£êgu Tarnowskim
Specjalne wyró¿nienie i nagrodê Kierownika
Zamku w Dêbnie otrzymuje Maria Molczyk, Szko³a Podstawowa w Wojniczu

Zdjêcia z konkursu na stronie www.gminadebno.pl
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Zmiany w prawie dotycz¹ tak¿e naszej gminy

Œmieci po nowych stawkach
Nowe stawki za odbiór œmieci uchwali³a Rada Gminy Dêbno. Teoretycznie
maj¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca przysz³ego roku, ale ostateczne koszty zale¿eæ bêd¹ od wyników przetargu na
us³ugi zwi¹zane z odbiorem œmieci na
terenie gminy.
Do uchwalenia nowych stawek gminy
są zobowiązane nową ustawą śmieciową,
która nakłada na samorządy także szereg innych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami. Do Rady należała również decyzja o sposobie naliczania opłaty. Zgodnie z ustawą do wyboru
były cztery możliwości: stawka naliczana
od osoby , od nieruchomości, od metrażu
mieszkania i od ilości zużytej wody. W
praktyce radni Gminy Dębno rozważali
tylko dwie pierwsze możliwości ze względu na to, że nie wszyscy korzystają z publicznego wodociągu, mimo iż cała gmina
posiada sieć wodociągową.

Odp³atnoœæ od osoby
Pierwotnie zdecydowano się na naliczania opłat od nieruchomości uznając, że będzie to forma nastręczająca najmniej kłopotów administracyjnych związanych z
migracją mieszkańców. Ostatecznie jednak podczas dyskusji na sesji Rady Gminy
większość radnych uznała, że bardziej
sprawiedliwą formą będzie naliczenie opłaty od osoby i w głosowaniu przyjęto właśnie tę metodę.

Problem stawki
Trudniej było o zgodę, co do wysokości
stawki. Padały różne propozycje i argumenty. Ostatecznie w głosowaniu przyjęto stawkę 6 zł od osoby w przypadku
segregowania śmieci oraz 12 zł w przypadku braku segregacji śmieci. W ramach
ustalonej opłaty mieszkańcy będą mieli
prawo oddać 40 litrów śmieci zmieszanych
na jedną osobę czyli o 10 litrów więcej niż
do tej pory. Każdy będzie mógł też oddawać więcej śmieci niż wyznaczony limit,
ale wówczas konieczna będzie opłata dodatkowa. Nie wszyscy radni chcieli przyjąć do wiadomości, że istnieją jakieś limity w ramach uchwalonej opłaty, ale wreszcie zgodzono się, że nie jest rzeczą obojętną czy pozbywamy się odpadów mieszących się w jednym, dwóch czy też dziesięciu koszach na śmieci i w związku z
tym trzeba się liczyć także ze wzrostem
kosztów. Bez limitu przyjmowane będą
natomiast odpady posegregowane. Przyjęcie takiej zasady ma być zachętą do segregowania śmieci i zmniejszania ich objętości, co z punktu widzenia ochrony środowiska ma kolosalne znacznie. Zbierany
osobno plastik, szkło i papier podlegają re-
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Mieszkañcy Gminy Dêbno mog¹ raz w miesi¹cu za darmo oddawaæ œmieci z
tworzywa sztucznego, szk³a i papieru. Worki na tego rodzaju segregowane odpady mo¿na otrzymaæ za darmo, a koszty ich zakupu pokrywa gmina.
W 2009 roku w wyniku segregacji odpadów odebrano 73 tony szk³a oraz 14,2
tony tworzywa sztucznego. W 2010 roku mieszkañcy oddali 90,8 tony szk³a oraz
36,2 tony tworzywa sztucznego, a w roku 2011 by³o 91,1 tony szk³a oraz 30,8
tony tworzywa sztucznego, a tak¿e 3,9 tony elektroœmieci i 2,5 tony odpadów
wielkogabarytowych. W 2012 r. zebrano 6,9 tony elektroœmieci, 9 ton odpadów
wielkogabarytowych. Po raz pierwszy odebrano te¿ 16 ton opon. W chwili zamykania tego numeru nie by³o jeszcze danych za ub.r. dotycz¹cych szk³a i plastiku.
cyklingowi, dzięki czemu nie ma problemu ich składowania, który skutkuje zanieczyszczaniem środowiska.

W¹tpliwoœci pozosta³y
W trakcie dyskusji, która mimo omawiania tych kwestii podczas posiedzeń komisji Rady Gminy Dębno, rozpoczęła się
na sesji na nowo, podnoszono też liczne
wątpliwości co do skuteczności nowych
rozwiązań proponowanych w ustawie. W
związku z przyjętymi limitami dotyczącymi oddawania odpadów zmieszanych
wskazywano, że główna idea ustawy czyli ograniczenia zjawiska dzikich wysypisk
śmieci, może okazać się tylko pobożnym
życzeniem. - Śmieci wyprodukowane ponad limit objęty opłatą, prawdopodobnie
znowu znajdziemy w lesie – argumentowali niektórzy radni. Inni uspokajali jednak, że limity ustalono na tak wystarcza-
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jąco wysokim poziomie, by nie było potrzeby pozbywania się ich na dziko.
O tym, czy faktycznie stawki te wejdą w
życie, przekonamy się po rozstrzygnięciu
przetargu na odbiór odpadów. Gmina ogłosi
go w pierwszym kwartale przyszłego roku
i dopiero wówczas okaże się, czy przyjęta
stawka będzie wystarczająca, czy też wymagać ona będzie jeszcze korekty. Dotychczasowe płatności wynikały z zawartych
indywidualnych umów i wahały się od 14 do
18 złotych miesięcznie od gospodarstwa. Nie
wiadomo też, czy do ustalenia stawek radni nie będą musieli wrócić. Poprawki do ustawy przyjętej przez Sejm przyjął przecież
Senat modyfikując m.in. sposób naliczania
opłat zgodnie z sugestiami płynącymi ze
środowisk samorządowych. O ile Sejm je
zaakceptuje najprawdopdobniej nad problemem trzeba będzie pochylić się ponownie.
(g)
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Dodatkowe miliony na projekty
Blisko 4,2 mln z³ otrzyma³a dodatkowo
Lokalna Grupa Dzia³ania „Kwartet na
Przedgórzu”, której jednym z cz³onków
jest gmina Dêbno. To efekt wysokiej
oceny dzia³añ realizowanych przez Kwartet na Przedgórzu.
W Polsce działa 336 lokalnych grup działania (LGD). Stowarzyszenie „Kwartet na
Przedgórzu” należy do najbardziej aktywnych. Na nieoficjalnej liście rankingowej
przygotowanej w związku z konkursem, na
realizację dodatkowych zadań przez LGD,
uplasowało się ono na trzecim miejscu w

województwie małopolskim oraz na 8. w całym kraju.
Obok Gminy Dębno do LGD „Kwartet
na Przedgórzu” należą także gminy Borzęcin, Brzesko i Radłów. Od początku
działalności stowarzyszenia zaakceptowano 143 wnioski na łączną kwotę ponad
7 mln zł. W Gminie Dębno ze wsparcia z
tego źródła skorzystano m.in. przy budowie parkingu obok kościoła w Dębnie,
przy renowacji zabytkowych pomników
nagrobnych na cmentarzu w Dębnie, a
także budowie terenu rekreacyjnego w
Porąbce Uszewskiej.

Pozyskanie dodatkowych pieniędzy
pozwoli jeszcze w pierwszym półroczu
tego roku ogłosić dodatkowe nabory, w
których beneficjenci będą mogli sięgnąć
po blisko 4,2 mln zł. Wedle wstępnego
podziału na projekty z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” przeznaczono 2,9 mln
zł, 700 tys. zł dla realizujących „Małe
projekty”, a o 300 tys. zł ubiegać się
będą wnioskodawcy w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”
oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.
(gp)

Rozmowa z Marianem Kurkiem, cz³onkiem zarz¹du LGD „Kwartet na Przedgórzu”

Du¿o pieniêdzy na dobre pomys³y
- Wielkoœæ funduszy bêd¹cych w dyspozycji Lokalnych Grup Dzia³ania zale¿y od liczby mieszkañców. W przypadku, gdy LGD
dzia³a na terenie jednej gminy wiadomo,
¿e ca³a pula w niej zostaje. Kwartet na
Przedgórzu obejmuje cztery gminy. Czy w
zwi¹zku z tym obowi¹zuj¹ tu jakieœ inne
zasady podzia³u pieniêdzy?
- Podzia³ pieniêdzy w Lokalnej Grupie Dzia³ania dokonywany jest na podstawie kr yteriów okreœlonych w Lokalnej Strategi
Dzia³ania uchwalanej przez cz³onków LGD,
a zatem tak¿e przez Gminê Dêbno. Pod
uwagê brane s¹ prior ytety ustalone w Strategii, np. ochrona i podniesienie jakoœci
zasobów naturalnych, realizacja oczekiwañ
spo³ecznoœci lokalnej dotycz¹cych poprawy jakoœci ¿ycia, pomoc w rozwoju lokalnej
dzia³alnoœci gospodarczej.Pula œrodków
przyznanych dla naszej LGD wyliczona jest
na podstawie liczby mieszkañców ca³ego
obszaru obejmuj¹cego w tym przypadku
czter y gminy, ale w podziale œrodków nie
stosuje siê zasady ich proporcjonalnego
podzia³u pomiêdzy poszczególne gminy.
Gmina Dêbno zdecydowa³a siê przyst¹piæ
do istniej¹cej grupy dzia³ania, ¿eby minimalizowaæ koszty obs³ugi LGD i skorzystaæ z doœwiadczeñ i potencja³u s¹siednich gmin. Przynale¿noœæ do LGD wraz z
miastem powy¿ej piêciu tysiêcy mieszkañców równie¿ by³o kor zystnym posuniêciem, gdy¿ liczba mieszkañców tego miasta uwzglêdniania jest przy przyznaniu
pieniêdzy dla LGD, ale wydatki na terenie
tego miasta zgodnie z rozporz¹dzeniami
ministerialnymi s¹ ograniczone. Liczymy
tak¿e, ¿e dziêki wspó³pracy z s¹siednimi
gminami osi¹gniemy efekt synergii czyli
uzyskamy zwielokrotnione korzyœci dziêki umiejêtnemu po³¹czeniu wysi³ków
wszystkich cz³onków LGD. Potwierdzeniem
s³usznoœci tego wyboru jest ostatni suk-
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ces LGD i pozyskanie dodatkowych 4 milionów z³otych na dzia³alnoœæ.
- Gmina Dêbno do LGD „Kwartet na Przedgórzu” przyst¹pi³a w sierpniu 2010 roku .
Na czym polegaj¹ dotychczasowe korzyœci
wynikaj¹ce z przynale¿noœci do LGD?
- To przede wszystkim mo¿liwoœæ realizowania przedsiêwziêæ finansowanych z funduszy unijnych dostêpnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkretnie to kilkanaœcie zrealizowanych w
krótkim czasie projektów oraz kilkanaœcie
zakontraktowanych projektów do realizacji. Z uzyskanych efektów korzystaj¹ przedsiêbiorcy, organizacje pozarz¹dowe, osoby fizyczne - wystarczy z³o¿yæ wniosek na
zadania wpisuj¹ce siê w Lokaln¹ Strategiê Rozwoju i uzyskaæ wysok¹ ocenê Rady
Stowarzyszenia.

- Kto i w jaki sposób strze¿e interesu gminy w LGD? Jak udaje siê godziæ interesy
czterech gmin w jednej organizacji?
- Do LGD nale¿y prawie 20 podmiotów z
Gminy Dêbno. Mog¹ one braæ udzia³ w pracach Walnego Zebrania Cz³onków czyli najwy¿szej w³adzy Stowarzyszenia. Ponadto
cz³onkami Rady Stowarzyszenia - organu
oceniaj¹cego z³o¿one wnioski i proponuj¹cego zadania do realizacji - s¹ El¿bieta Rzepa i Wójt Grzegorz Brach. Ja jestem cz³onkiem Zarz¹du - organu kieruj¹cego bie¿¹c¹
prac¹ Stowarzyszenia.
- Niebawem LGD siêgnie po dodatkowe 4,2
mln z³. Ile pieniêdzy z tej dodatkowej puli
trafi do gminy Dêbno?
Dodatkowe œrodki to wyzwanie dla wszystkich mieszkañców gminy. Im wiêcej z³o¿ymy dobr ych wniosków o dofinansowanie
tym wiêksz¹ pulê otrzymamy na przedsiêwziêcia w Gminie. Jednak trzeba tak¿e

pamiêtaæ o potrzebach par tnerów, z któr ymi tworzymy LGD „Kwar tet na Przedgórzu”. W wielu przypadkach, bior¹c pod uwagê obiektywne przes³anki u nich potrzeby
s¹ równie pilne.
- Strumieñ pieniêdzy dla LGD powoli bêdzie wysycha³. Czy wraz z zaprzestaniem
finansowania dzia³alnoœci spodziewaæ siê
trzeba naturalnego koñca dzia³alnoœci tej
organizacji czy te¿ jest jakiœ pomys³ na
kontynuowanie wspó³pracy?
- Dalszy los LGD zale¿y od w³adz pañstwowych, gdy¿ to one zdecyduj¹, czy te organizacje otrzymaj¹ pieni¹dze na dzia³alnoœæ
i tym sposobem bêd¹ mog³y kontynuowaæ
pracê. Zdaniem ekspertów zajmuj¹cych siê
problematyk¹ rozwoju obszarów wiejskich
LGD powinny zostaæ wzmocnione, a pula
œrodków pozostaj¹ca w ich dyspozycji powinna byæ zwiêkszona. Takie rozwi¹zania
przyjêto w innych krajach unijnych. Jeœli
uda siê wynegocjowaæ poziom œrodków
zak³adany przez polskie w³adze, to pula
na dzia³alnoœæ LGD w przysz³oœci powinna
nawet wzrosn¹æ.
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Szko³y podtrzymuj¹ œwi¹teczne tradycje

Wigilie, jase³ka, kolêdy i
Wiernoœæ tradycji objawia siê szczególnie na okolicznoœæ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i zasada ta sprawdza siê tak¿e w
naszej gminie. Szczególne zas³ugi maj¹ w tym wzglêdzie szko³y, w których op³atkowe spotkania, wigilie klasowe, a
tak¿e jase³kowe przedstawienia i spotkania integracyjne, to ju¿ niemal obowi¹zkowy punkt kalendarza imprez. Cel
zawsze jest ten sam, ró¿nice tkwi¹ jedynie w organizacyjnych szczegó³ach.

£ysa Góra
Przypuszczalnie największe spotkanie
opłatkowe pod względem liczby uczestników
odbyło się jeszcze przed świętami w Łysej
Górze, gdzie życzenia składali sobie uczniowie, nauczyciele i goście trzech szkół: Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
- Doszliśmy do wniosku, że oprócz wigilii
organizowanych w każdej z tych szkół osobno, warto spotkać się także wspólnie. Jesteśmy sąsiadami i wydaje się, że to naturalny
sposób integracji środowiska – tłumaczył
nam ks. płk dr Marek Wesołowski, dyr. Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów.

Sala gimnastyczna wypełniła się do ostatniego miejsca, wzajemne życzenia składali
sobie uczniowie stawiający na edukacyjnej
drodze dopiero pierwsze kroki, a także ich
starsi koledzy i koleżanki mający za sobą

już grubo ponad 10 lat kształcenia. Były
jasełka, wspólne śpiewanie kolęd i łamanie
się opłatkiem, a w finale gościom przygrywała góralska kapela, w wykonaniu której
kolędy brzmiały naprawdę wyjątkowo.

NiedŸwiedza
W Niedźwiedzy świąteczny kalendarz także nieco przyspieszono. Wspólne
spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli odbyło się tam już w piątek, 21
grudnia. Trwające już od kilku dni przygotowania dały efekt, bo nie zapomniano o żadnym szczególe. Najpierw rodzice zrobili stroiki i ozdoby świąteczne, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczyli na potrzeby szkoły. Uczniowie też nie próżnowali, przygotowując stroiki i kartki świąteczne
na szkolny konkurs. Niektórzy rywalizowali także w szkolnym konkursie
kolęd, w którym pierwsze miejsce zajęli: Filip Kukla (oddział przedszkolny),
Amelia Kukla (klasy I-III) i Emilia Gliździńska oraz Julia Gagatek (klasy IVVI). Potem był czas na łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń i degustację wigilijnych potraw. Spokojnych i radosnych świąt życzyli wszystkim
ksiądz proboszcz Stanisław Dudek i Beata Baka, dyrektor szkoły.

Biadoliny Szlacheckie
W Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich na wspólnym kolędowaniu spotkali
się uczniowie, nauczyciele, ksiądz katecheta i przedstawiciele Rady Rodziców. Spotkaniu
towarzyszył Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych przygotowany i
przeprowadzony przez Beatę Urbaszewską. Zaraz potem uczniowie klas V i VI wspierani
przez Barbarę Jeleń wystawili jasełka. W finale była wspólna modlitwa, składanie życzeń
i łamanie się opłatkiem. Radosnych i spokojnych świąt życzyła wszystkim Władysława
Sadłoń, dyrektor SP w Biadolinach Szlacheckich. A przy wigilijnym stole można było
pośpiewać kolędy.
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¿yczenia
Por¹bka
Uszewska
Wspólną wigilię, łamanie się opłatkiem i
składanie sobie życzeń przeżywali uczniowie i
nauczyciele Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Spotkanie było też okazją, by pokazać
przygotowywane od wielu tygodni jasełka, a
potem razem pośpiewać kolędy. W ZS w Porąbce Uszewskiej przygotowania do świąt zaczęły się już z początkiem grudnia. Zorganizowano tam wystawę wianków adwentowych
wykonanych przez uczniów. Udekorowano
korytarze i przystrojono choinki.

Jase³ka i ¿yczenia
dla seniorów
Ponad 50 osób skorzysta³o z zaproszenia Rady Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach
oraz parafialnego oddzia³u „Caritas” do
udzia³u w noworocznym spotkaniu op³atkowym dla seniorów. Kto przyszed³, nie
¿a³owa³, bo w scenariuszu spotkania nie
brakowa³o niczego ani dla ducha, ani dla
cia³a.
Najstarszym mieszkańcom Maszkienic
5 stycznia w pamięci zapisać powinien się
raczej przyjemnie. W Domu Ludowym im.
prof. F. Bujaka przygotowano sporo atrakcji. Dziadkowie i babcie mogli zobaczyć, że
ich wnuki w szkole czasu nie marnują zdobywając nie tylko wiedzę, ale i umiejętności estradowe. Grupa złożona z 23 uczniów
prowadzona przez Annę Janik wystawiła
jasełka z dbałością o szczegóły. I nie chodzi tu tylko o kostiumy i scenografię, ale
także o język. W tekst wpleciono także
elementy gwary, które dla młodych aktorów nie stanowiły żadnej trudności. Spora
w tym zasługa nauczycieli: Karoliny Sobol, Tomasza Świerczka, Magdaleny Smoleń, Agnieszki Zych oraz Urszuli Drużkowskiej , którzy w jasełkowe przygotowania
mocno się zaangażowali. Efekt okazał się
na tyle interesujący, że mieszkańcy Maszkienic mogli zobaczyć je także w niedzielę
6 stycznia.
Na scenie zaprezentował się również zespół ludowy. Maszkieniczanie udowodnili, że
tradycyjne tańce i wesołe przyśpiewki, mają
w sobie coś, co warto pielęgnować.
Potem był czas na życzenia noworoczne
i łamanie się opłatkiem, a w finale można
było usiąść przy stole i porozmawiać. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście, wśród których byli ksiądz proboszcz
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Grzegorz Nowak, ksiądz rezydent Edward
Bryła, sołtys Maszkienic Karol Piwowarski,
prezes Towarzystwa Domu Ludowego Jan
Kita, naczelnik OSP Maszkienice Janusz
Miśkowicz oraz dyrektor ZSP w Maszkienicach Danuta Pierzga.
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Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek

ZWYCIÊSKIE SIOSTRY
Trzydziestu siedmiu uczestników wziê³o
udzia³ w 13. edycji Gminnego Konkursu
Kolêd i Pastora³ek, który tradycyjnie
odby³ siê w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w £ysej Górze. Rywalizuj¹cy w kilku kategoriach wokaliœci potwierdzili
dobr¹ opiniê o konkursie. - Tradycyjnie
uczestnicy pokazali wysokie umiejêtnoœci, o czym bêdzie siê mo¿na przekonaæ
podczas koncertów fina³owych – komentowa³ W³odzimierz Gurgul, dyrektor Dêbiñskiego Centrum Kultury, które wraz
ze szko³¹ zorganizowa³o konkurs.
W rywalizacji na wokalne i interpretacyjne umiejętności wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów, którzy
wcześniej wygrali szkolne eliminacje. W sali
gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze urządzono dla nich porządną estradę, a specjalizujący się w realizacji dźwięku Artur Potępa będący równocześnie dyrektorem szkoły, zapewnił występującym bardzo dobre warunki akustyczne. Dzięki temu jurorzy mogli mieć pełny
obraz umiejętności rywalizujących w konkursie wokalistów, a widownia mogła słuchać kolejnych uczestników w komfortowych warunkach.
W trakcie występów na scenie uczestnicy
rywalizacji nie zdradzali oznak tremy. Pomogło doświadczenie i umiejętność opanowania emocji. Część spośród biorących udział
w konkursie miała już za sobą występy w
latach poprzednich, młodszym otuchy dodawali towarzyszący im rodzice.
O ostatecznych wynikach decydowało
dwuosobowe jury (Teresa Szydłowska –
muzyk, Jerzy Pleśniarski – muzyk), które
oceniało wokalistów dzieląc ich na cztery

WYNIKI - PRZEDSZKOLEI KLASY „0”
I miejsce
Zofia Gurgul – ZSP w Dêbnie „Kolêda o zwierzêtach”
I miejsce
Oliwia Wróbel – PSP w Jaworsku „Gdy pierwsza na niebie”
II miejsce
Julia B¹czek – ZSP w £ysej Górze, pastora³ka „Anio³ki”
III miejsce
Maciej Pabijan – PP w £oniowej „Bosy Pastuszek”
WYNIKI - KLASY I – III
I miejsce
Kinga Gurgul – ZSP w Dêbnie „Ma³e anio³ki”
II miejsce
Natalia Bojdo – PSP w £oniowej „Anio³ek naj³adniejszy”
III miejsce
Julia Górska – ZS w Woli Dêbiñskiej „Jest taki dzieñ”
III miejsce
Weronika Najberek – ZSP w £ysej Górze „Na wigiliê”
WYNIKI - KLASY IV-VI
I miejsce
Filip Jewu³a – ZS w Por¹bce Uszewskiej „Zaœpiewajmy kolêdê”
II miejsce
Patrycja Mytnik – ZS w Woli Dêbiñskiej „Sianko na stó³”
III miejsce
duet Emilia GliŸdziñska i Julia Gagatek – PSP w NiedŸwiedzy „Gwiazdka Biednych
i Samotnych”
Wyró¿nienie Anna B¹czek – ZSP w £ysej Górze „Lulej, ¿e mi lulej”
WYNIKI - GIMNAZJA
I miejsce
Natalia Koloch – ZS w Por¹bce Uszewskiej „Szara kolêda”
II miejsce
Kamila Gadzina – ZS w Woli Dêbiñskiej „Cicho, cicho pastuszkowie”
III miejsce
Aneta Kural – ZS w Woli Dêbiñskiej „Dla niego ca³y œwiat”
III miejsce
duet Anna Myszka i Konrad Stypka –ZS w Woli Dêbiñskiej „Z wysokiego nieba”
kategorie wiekowe. Werdykt był szczególnie miły dla sióstr Zosi i Kingi Gurgul, które
triumfowały w swoich kategoriach wiekowych. Najlepsi uczestnicy rywalizacji zasłużyli nie tylko na dyplomy i nagrody, ale także na prawo występu podczas dwóch kon-

certów finałowych zaplanowanych na 27
stycznia o godz. 17:30 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Łysej Górze oraz na 2
lutego o godz. 17:30 w Dębińskim Centrum
Kultury w Jastwi.
(g)

Wiêcej zdjêæ z konkursu na www.gminadebno.pl
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ALFABET NOWOROCZNY czyli stronnicze podsumowanie roku

Po plenerze prace licytowano na
aukcji.

prawdy. Dla jednych ważne były względy
prestiżowe, dla innych finansowe i do jednomyślności w tej sprawie doprowadzić się nie
dało. Oby tylko nikt nie wyciągał z tego
wniosku, że najlepiej byłoby już niczego nie
organizować.

czternaście dziecięcych zespołów regionalnych liczących w sumie 405 wykonawców.
Co ważne wśród tancerzy dominowali tancerze młodego pokolenia gwarantujący, że
krakowiaki i mazury tak łatwo do lamusa
nie odejdą.

C jak czysta rywalizacja

F jak festyn

VIII Turniej Sportowy Przedszkolaków
odbywający się w Biadolinach Szlacheckich
zgromadził około 200 dzieci z przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych z gminy Dębno.
Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem
Publicznego Przedszkola w Łoniowej. Drugie miejsce zajął oddział przedszkolny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach
Szlacheckich , a trzecie miejsce przypadło
dzieciom z Zespołu Szkół w Sufczynie . Nie

Na gościnnym boisku LKS „Victoria” Porąbka Uszewska odbyła się kolejna 15 już
Biesiada Agroturystyczna. Pogoda dopisała,
a w ślad za nią także goście. Były estradowe
popisy, kulinarne specjały i element rywalizacji. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia to najprostszy i zarazem najskuteczniejszy sposób na zapewnienie sobie frekwencji. O ile organizatorom nie zabraknie
konsekwencji i inwencji, to impreza jeszcze
długo może utrzymywać się na szczycie najchętniej odwiedzanych w gminie. W końcu
do serca trafia się przez żołądek.

A jak aukcja ostro¿na
Do tej pory były tylko plenery malarskie
na zamku w Dębnie, tym razem do poplenerowej wystawy doszła jeszcze poplenerowa
aukcja. Chociaż cel był szczytny (dochód miał
być przeznaczony na organizacje kolejnego
pleneru), to uczestnicy aukcji w licytowaniu
byli dość powściągliwi. Najwyższe ceny sięgnęły 600 zł, a sprzedano 10 prac. I tak oto
możemy powiedzieć, że pierwsze koty za
płoty. Kolejnym razem spodziewamy się więcej licytacyjnej odwagi.

B jak bezpieczeñstwo na drogach
Nie było dobrych wieści dla mieszkańców
gminy po podsumowaniu statystyk wypadkowych za rok poprzedni. Okazało się, że
na terenie gminy liczba wypadków rośnie.
W sumie w 2011 roku doszło tu do 36 wypadków, podczas gdy w 2010 roku było ich
17. Może oddanie autostrady A4 do użytku
spowoduje, że w następnych latach tendencja się odwróci?

C jak centrum uwagi
Porąbka Uszewska 2 września była w centrum uwagi mieszkańców województwa
małopolskiego, a zwłaszcza tej ich części,
która zajmuje się rolnictwem. Tutaj odbyły
się XIV Dożynki Wojewódzkie, co zapewne
wejdzie do historii nie tylko sołectwa, ale i
gminy. Jak na razie organizacja imprezy
pokazała, że powiedzenie: „Jeszcze się taki

Wojewódzkie dożynki odbyły się
w gminie po raz pierwszy.
nie narodził, co by wszystkim dogodził” ma
w sobie znacznie więcej niż tylko ziarno

www.gminadebno.pl

G jak genialnie prosty pomys³

Pełna radości rywalizacja przedszkolaków
klasyfikacja była jednak w tym wypadku
ważna. Tak czystej rywalizacji mogliby pozazdrościć przedszkolakom najwięksi profesjonaliści.

D jak drugi Orlik w gminie
Amatorzy dyscyplin zespołowych mają
powody do zadowolenia. W Gminie Dębno
do dyspozycji jest już drugi kompleks boisk
wybudowany w ramach programu „Moje
boisko - Orlik 2012” tym razem w Łysej Górze. Jeśli prawdą jest, że w zdrowym ciele –
zdrowy duch, to w gminie Dębno odsetek
mieszkańców w dobrej kondycji psychicznej
powinien teraz systematycznie wzrastać.

Dawid Tekiela z Porąbki Uszewskiej udowodnił, że najprostsze pomysły dają najlepsze efekty. Uruchamiając stronę z informacjami nam raczej nieprzydatnymi trafił w
dziesiątkę przyciągając tysiące internautów
ciekawych, co też nam w życiu jest zupełnie
zbędne. Gdyby autorowi udało się teraz z
podobnym skutkiem zaproponować coś, co
skieruje masową uwagę internatów na zdobywanie wiedzy przydatnej nam wszystkim,
można byłoby mówić nie tylko o sukcesie
frekwencyjnym.

H jak historyczny sukces
W Międzynarodowym Konkursie Historycznym Węgiersko - Polskim, którego finał
odbył się na Węgrzech, wiedzą błysnął Piotr
Matura z Sufczyna zwyciężając w kategorii
szkół średnich. W rywalizacji uczestniczyło
blisko 170 uczniów pochodzących z Węgier,
Polski i Siedmiogrodu. Nie mamy nic przeciwko temu, by o mieszkańcach gminy w
podobnym kontekście informować jeszcze
wielokrotnie.

I jak imiê dla szko³y
D jak dzika plaga
Czworonożna plaga stała się utrapieniem
właścicieli pól na terenie naszej gminy. Dziki nie tylko ryły na potęgę pola uprawne, ale
na domiar złego rozmnażały się także w
dużym tempie. Do tego stopnia, że myśliwi
strzegący pól nie byli w stanie ich powstrzymać. Najwyraźniej potrzebne są jakieś dodatkowe dubeltówki.

Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej ma już
swojego patrona. Wybór padł na Władysława Stanisława Reymonta. - To idealny patron dla naszej szkoły. Pochodząc z niewielkiej wsi pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych - podkreślał Tomasz Gurgul, dyrektor Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej.
Oby tylko uczniowie z ZS w Porąbce Uszewskiej wzięli to sobie do serca.

E jak estrada

J jak jedyna szko³a w Polsce

W Łoniowej dostarczono kolejnych dowodów na to, że folklor ma się dobrze i nie
zamierza ustępować przed naporem kultury masowej o anglosaskiej proweniencji. Podczas XXIII Przeglądu Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych Regionu Krakowskiego
„KRAKOWIACZEK” zaprezentowało się

Takiej inauguracji roku szkolnego jeszcze na terenie Gminy Dębno nie było. Za
sprawą Liceum Akademickiego Korpusu
Kadetów - jedynej tego typu szkoły w Polsce, mającej swoją siedzibę w Łysej Górze,
początek nauki odbył się w konwencji muszciąg dalszy na stronie 16
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A L F A B E T N O W O R O C Z N Y czyli
dokończenie ze strony 15

wyjdzie gmina, przekonamy się dopiero
po wyborach.

try paradnej. Było na co popatrzeć, bo uczniowie najwyraźniej do prezentacji solidnie się
przygotowali. Połączenie sprawności fizycznej, dyscypliny i umiejętności choreograficznych to przy okazji interesująca promocja
szkoły i jej oferty. Wydaje się, że po takim
początku także finał edukacji powinien przynieść ciekawe rezultaty.

M jak miêdzynarodowa edukacja

J jak jubileusz podwójny
Przedszkole w Porąbce Uszewskiej urządziło sobie święto nie bez powodu. Po pierwsze istnieje już od 50 lat, po drugie 20 lat
minęło odkąd zajmuje obecną siedzibę, a po
trzecie wybrało sobie patrona w osobie Juliana Tuwima.
W czasie uroczystości dzieci ze wszystkich
trzech grup wystąpiły z programem, w którym „lokomotywa” spopularyzowana przez
poetę była motywem przewodnim. Zapewne
nie bez powodu. Uczestnicy uroczystości mieli
nadzieję, że podobnie jak lokomotywa potrafi uciągnąć wiele wagonów, tak też i przedszkole w Porąbce Uszewskiej udźwignie ciężar edukacyjnych obowiązków.

K jak koœció³ po konserwacji
Konserwacja kościoła w Dębnie mimo bardzo wysokich kosztów okazała się dla parafii przedsięwzięciem do zrealizowania. W
szybkim tempie udało się zebrać tyle pieniędzy, ile było koniecznie i dziś z odnowionej
świątyni mogą się cieszyć nie tylko parafianie, ale odwiedzający Dębno turyści. W czasach, gdy parafialne wspólnoty przeżywają
wyraźny kryzys, Dębno zdaje się temu zjawisku przeczyć. W tej sytuacji nie pozostaje
nic innego jak pogratulować zarówno parafianom jak i ich proboszczowi ks. Marianowi
Majce i zapytać o receptę na budowanie parafialnej wspólnoty. Zainteresowanych skorzystaniem z niej raczej by nie brakowało.

L jak lider
Na tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” zasłużyła Gmina Dębno. Wyróżnienie w pierwszej edycji konkursu, nad którym patronat sprawuje Parlament Europejski, otrzymało 68 gmin z całej Polski.
Z województwa małopolskiego uhonorowano w ten sposób cztery gminy. Wynik
w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego daje powody do satysfakcji będąc
równocześnie zobowiązaniem. Certyfikat
obowiązuje przez rok i warto nie schodzić
poniżej uzyskanego poziomu, żeby tytuł
można było prolongować.
W gronie najlepszych w województwie i
kraju gmina Dębno znalazła się także pod
względem zaangażowania w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zastosowane tu rozwiązanie oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym uznawane jest
za jedno z najlepszych w Polsce. Spośród

16

Przydomowe oczyszczalnie stają się
wizytówką gminy.
około 140 istniejących obecnie w województwie małopolskim przydomowych
oczyszczalni ścieków blisko 40 znajduje się
na terenie Gminy Dębno. O ile w zasadach
współpracy gminy z mieszkańcami nic się
nie zmieni, to jest szansa, że wkrótce podobnych inwestycji będzie jeszcze więcej.

£ jak ³añcuchowe normy
Rada Gminy Dębno zgodnie z przepisami wyższego rzędu przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Wynika
z niego np. to, że łańcuch dla psa nie może
być krótszy niż 3 metry, a maksymalny
okres przetrzymywania psa na łańcuchu
wynosić może 12 godzin. Twórcy ustawy i
podanych wcześniej przepisów na pewno
wykazali się w stosunku do psiej doli dużą
empatią. Wyraźnie gorzej poradzili sobie
z problemem egzekucji tych przepisów, bo
jakoś trudno sobie wyobrazić kto miałby
sprawdzać, jak dużo czasu czworonogi
spędzają na uwięzi.

Międzynarodowego charakteru nabrała
edukacja w gminie, a w szczególności w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej. Wespół z sześcioma szkołami partnerskimi z kilku krajów (Hiszpania, Czechy, Słowacja, Francja, Niemcy)
uczniowie z Woli Dębińskiej (90 osób) wraz z
nauczycielami będe się lepiej poznawać, podpatrywać metody nauczania, przełamywać stereotypy i uprzedzenia narodowościowe, a także poprawiać znajomość języków obcych. Wiedza powinna wchodzić im do głowy tym łatwiej,
że jej przyswajanie odbywać się będzie w atrakcyjnej scenerii (w sumie projekt przewiduje 24
wyjazdy zagraniczne) oraz przy wykorzystaniu metod niecodziennych, w których nie braknie elementu zabawy i rywalizacji.

O jak odkrycie
Mieli nosa mieszkańcy Łysej Góry, którzy zainteresowali się wykopanym z ziemi
żelastwem. Nie tylko słusznie zidentyfikowali je jako fragmenty samolotu z II wojny
światowej, który wykonywał zrzuty dla
walczących w Powstaniu Warszawskim, ale
też z dużym wyczuciem przewidywali, że
mogą mieć one wartość historyczną. Muzealnicy, którzy przyjechali z Warszawy, żeby
obejrzeć znalezisko w pełni przeczucia
mieszkańców potwierdzili. Oglądali najmniejsze kawałki ze wszystkich stron, nad
każdym zachwycali się jak nad jakimś skar-

O jak ochrona œrodowiska
Ponad 1,1 mln zł wydano na inwestycje
termomodernizacyjne w gminie. Dzięki
temu mniej energii zużyją gospodarze takich obiektów jak Zespół Szkolno-Przedszkony w Sufczynie i w Dębnie, czy Przedszkole w Porąbce Uszewskiej. Dodatkowo
budynki z nową elewacją milsze są oku.
Efekt w pełni zasługuje zatem na to, by
mówić o nim jak o połączeniu przyjemnego z pożytecznym.

M jak mandaty po nowemu
Jeden okręg– jeden mandat – według
tej zasady mieszkańcy gminy będą wybierać radnych podczas najbliższych wyborów samorządowych. Dla ubiegających
się o mandat, to w niektórych przypadkach na pewno większy stres i pokusa
populizmu. Dla wyborców - przejrzyste
zasady i czytelne reguły. Jak na tym
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Rzadkie odkrycie przyciągnęło muzealników z Warszawy.
bem, by ostatecznie zaproponować zabranie wszystkiego do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Oczyszczone fragmenty znajdą się wśród prezentowanych eksponatów i tym sposobem zwiedzający dowiedzą
się, co przed laty stało się w Łysej Górze.

O jak oszczêdna administracja
Po raz kolejny Gmina Dębno znalazła się
wśród najbardziej oszczędnych gmin, jeśli
chodzi o wydatki na administrację publiczną.

www.gminadebno.pl
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i stronnicze podsumowanie roku
Niezależny ranking w tej sprawie prowadzany przez branżowe pismo „Wspólnota”
to najlepszy dowód, że do publicznych finansów nie podchodzi się tutaj nonszalancko, a
każdy grosz ogląda się z kilku stron, zanim
zostanie wydany.

P jak partner
To dopiero było podpisanie umowy o współpracy. Nie dość, że jej sygnatariusze – samorządowe władze Gminy Dębno i węgierskiego

Wyszehrad pierwszym zagranicznym
partnerem gminy.
Wyszehradu – spotkali się w zamku w Dębnie,
to jeszcze odziani byli w galowe stroje sprzed
wieków. W kontuszach prezentowali się naprawdę interesująco. Oby równie interesująco
wyglądała teraz współpraca między nimi.

P jak parking
Koniec z poszukiwaniem miejsc dla samochodu gdzie popadnie. W Dębnie w pobliżu
kościoła urządzono porządny parking korzystając z pieniędzy w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kosztem 139 tys. zł kierowcom zapewniono odpowiednio dużo miejsca, by bez kłopotu mogli
pozostawiać samochody w bezpiecznym miejscu. Czasy, w których do tego celu służyła
miedza odchodzą wyraźnie w przeszłość i nie
jest to raczej powód do zmartwienia.

R jak rekreacja
Tradycyjnym przecięciem wstęgi oddano
do użytku plac sportowo-rekreacyjny przy
Szkole Podstawowej w Jaworsku. Inwestycja o wartości 323 tys. zł, została wykonana
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Nie mające dotychczas tego typu
miejsca Jaworsko, organizując kolejne imprezy z udziałem starszych, młodszych i wszystkich razem, udowadnia teraz, że urządzenie
terenu miało sens.

nie ludzie zaczynają upominać się o swoje
prawa.

S jak s¹dowy serial
Sąd absorbowany był wielokrotnie sprawami z terenu gminy Dębno. Skarżyła się Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” oraz
osoby prywatne. Sądy z reguły miały dla skarżących się wieści raczej niezbyt interesujące
sprowadzające się mniej więcej do tego, że z
samorządowymi decyzjami wszystko jest w
porządku. Spółdzielnia usłyszała to w kontekście skargi na sprzedaż gminnej nieruchomości, która wbrew oskarżeniu nie naruszała niczyich praw. Mieszkający w Maszkienicach oskarżyciel prywatny dowiedział się natomiast, że zarzut bezczynności kierowany
pod adresem Wójta Gminy Dębno jest nieuzasadniony. Z wyroku wynikało, że wójt
działa w granicach i zgodnie z obowiązującymi prawem.
Dotychczasowe doświadczenia (liczne podobne skargi z podobnym finałem) wskazują,
że nie należy spodziewać się zmniejszenia aktywności pod względem intensywności skarżenia się przed sądem na samorząd. Pewne
zachowania wchodzą czasem ludziom w krew...

dzie pod tym względem przynosić jeszcze gorsze wiadomości. W tej sytuacji dyskusja na
temat organizacji systemu oświaty w gminie
wydaje się nieunikniona. Pytanie tylko na ile
uda się ją pozbawić wyborczego kontekstu,
który na jakość edukacji raczej nie ma zbawiennego wpływu.

W jak wysoka jakoœæ obs³ugi
Do projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozwalającego
przygotować jednostki samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu
Oceny (CAF), którego efektem ma być poprawa jakości funkcjonowania urzędu przystąpiła gmina Dębno. Jego głównym zamierzeniem
jest poprawa zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. W ostatecznej konsekwencji ma to spowodować sprawniejszą
obsługę mieszkańców i bardziej efektywną
pracę. Już samo podjęcie inicjatywy zasługuje
na plus, bo dobrowolne poddawanie się większym wymaganiom nie jest u nas zjawiskiem
powszechnym. Jeśli w ślad za tym pójdzie poprawa standardów obsługi mieszkańców, będzie można mówić o pełnym sukcesie.

Z jak zmiana obyczajów

Œ jak œwiêtowanie
Jednostka OSP w Łysej Górze jest stara
jak świat. W ubiegłym roku świętowała 100.
rocznicę istnienia. Mimo sędziwego wieku ma
się całkiem nieźle, a nawet w ostatnich latach poprawia kondycję wyposażając się w
nowy sprzęt. Uroczystości jubileuszowe odbywały się w amfiteatrze w Łysej Górze, któremu strażacy pomogli odzyskać nieco dawny blask. Sami druhowie blasku odzyskiwać
nie muszą, bo w pracy dla mieszkańców gminy błyszczą niezmiennie od lat.

T jak tysi¹c godzin
Skompromitowaną przez lata komuny ideę
czynu społecznego wskrzesili i zrehabilitowali mieszkańcy Porąbki Uszewskiej. Zakasali rękawy i ostro wzięli się do roboty, której
efekty można oglądać przy drodze głównej
przez wieś nieopodal ośrodka zdrowia. Nad
rzeką urządzono teren rekreacyjny, który
cieszy oko różnymi kolorami, niebanalnym
pomysłem i estetyką wykonania. W sumie
kosztowało to mniej więcej tysiąc godzin społecznej pracy, w którą zaangażowało się ponad 100 osób. Z taką ekipą przyszłość Porąbki Uszewskiej rysuje się wyłącznie w różowych barwach.

Spadek liczby małżeństw odnotowuje się w
ostatnich latach w gminie Dębno. Śledząc statystyki ogólnopolskie można dojść do wniosku,
że to nic nadzwyczajnego, bo to samo zjawisko
obserwowane jest także w kraju. Wszystko
wskazuje na to, że u podstaw tej tendencji leżą
względy społeczno-obyczajowe. Brak solidnych
podstaw ekonomicznych powoduje, że na małżeństwa decydujemy się później, a coraz częstszym zjawiskiem są też związki nieformalne.
Przypuszczalnie obyczajowe zmiany będą także miały skutki demograficzne, o których wspominamy przy okazji szkół. Optymizmu trudno
się w tym doszukać.

Z jak zwyciêski zamek
Tym razem to słuchacze i internauci docenili zamek w Dębnie. W plebiscycie Radia
Kraków na najładniejszy tego typu obiekt w
Małopolsce budowla w Dębnie zwyciężyła
gromadząc najwięcej głosów. W pokonanym
polu zostały m.in. zamki w Suchej Beskidzkiej, Niedzicy, Pieskowej Skale i Nowym Wiśniczu. Z werdyktem internautów wypada
się zgodzić, bo zamek faktycznie jest najpiękniejszy i basta.

R jak rodzinne dramaty
Dwadzieścia pięć interwencji w sprawie
przemocy trafiło w pierwszym półroczu
tego roku do działającego w Gminie Dębno
Punktu Konsultacyjnego oferującego pomoc poszkodowanym. Z fachowej pomocy
skorzystało też znacznie więcej osób niż
do tej pory. Z jednej strony te liczby mogą
budzić niepokój, ale z drugiej to wieść raczej optymistyczna. Po latach milczenia i
strachu maltretowani psychicznie i fizycz-
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U jak utrzymanie oœwiaty
Od ponad 8 do ponad 17 tysięcy złotych
kosztowała edukacja jednego ucznia w szkołach naszej gminy w 2012 roku. Bardzo duża
różnica wynika z różnej liczby dzieci w szkołach. Z punktu widzenia budżetu gminy oznacza to, że coraz więcej pieniędzy z dochodów
własnych trzeba przeznaczyć właśnie na ten
cel kosztem np. inwestycji gminnych. Demograficzne dane wskazują, że przyszłość bę-

Zamek w Dębnie doceniony przez
internautów.
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Jase³ka
w Woli Dêbiñskiej
Jase³ka „Otwórz swe serce dla Jezusa” pokazali 9 stycznia uczniowie Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. Tradycyjnemu przedstawieniu o Bo¿ym Narodzeniu nadano wspó³czesny kontekst
opowiadaj¹c o rodzinach, które radziæ
sobie musz¹ z problemami codziennego
¿ycia.
Przedstawienie składało się z trzech części i obejmowało występy aktorskie, taneczne i wokalno-instrumentalne. Dekoracja
złożona była z trzech planów, a integralną
jego częścią były kolędy w wykonaniu chóru szkolnego.

Edukacja w innym stylu

Spotkanie z syrenk¹
i Szostakowiczem
Do czego mo¿na wykorzystaæ ko³o? Jak
wygl¹da³ legendarny samochód czasów
PRL-u? Jakie mo¿liwoœci daje kompozytorom ³¹czenie muzyki i teatru? - to tylko niektóre pytania, które doczeka³y siê
odpowiedzi podczas wycieczki uczniów
Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
do Muzeum In¿ynierii Miejskiej w Krakowie i do krakowskiej filharmonii.
Muzeum Inżynierii Miejskiej jako punkt
docelowy szkolnych wycieczek to miejsce
ciekawe o tyle, że jako jedyne muzeum w
Krakowie proponuje lekcje o tematyce technicznej, w trakcie których można przekonać się naocznie, że fizyka to nie są nikomu
niepotrzebne wzory i reguły, ale wiedza, z
której korzystamy codziennie.
Nowa wystawa interaktywna robi wrażenie. Do dyspozycji jest 30 stanowisk interaktywnych, które pozwalają inaczej spojrzeć na coś tak oczywistego jak koło, które-

go zakres zastosowań przekracza czasem
nasze wyobrażenia.
Miłośnicy motoryzacji mogli obejrzeć historyczne polskie samochody i motocykle.
Wśród około 30-tu pojazdów nie zabrakło
także słynnej „syreny”, którą po szczególnej pracy silnika można było rozpoznać już
z daleka.
W filharmonii specjalny koncert edukacyjny pozwolił w krótkim czasie wyrobić sobie ogólne pojęcie o tym, co się w muzyce
działo w ostatnich dziesięcioleciach i jakie
efekty daje połączenie muzyki z teatrem.
Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Przemysława Fiugajskiego grała m.in.
kompozycje Jeana Sibeliusa, Dymitra Szostakowicza oraz Wojciecha Ziemowita Zycha „Hommage a Tadeusz Kantor”. Płyta z
muzyką W.Z. Zycha pod dyrekcją P. Fiugajskiego otrzymała w Luksemburgu prestiżową nagrodę Supersonic 2010

W przygotowanie jasełek opracowanych
przez Izabelę Górę i Zuzannę Jarek zaangażowało się wielu nauczycieli i pracowników szkoły.
(n)

(n)

Wolontariusze z wyobraŸni¹ mi³osierdzia
W odbywaj¹cym siê w Urzêdzie Wojewódzkim w Tarnowie podsumowaniu VI
edycji projektu „Mieæ wyobraŸniê mi³osierdzia” wziêli udzia³ przedstawiciele
Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. Wszystkim uczniom bior¹cym udzia³ w
projekcie dziêkujemy serdecznie za zaanga¿owanie - podkreœlaj¹ nauczyciele.
Organizatorzy spotkania (Kuratorium
Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie) do udziału w nim zaprosili przedstawicieli szkół, które zdecydowały się przystąpić do tej inicjatywy. W ZS w Woli Dębińskiej w realizacji
przedsięwzięcia organizowanego w ramach
projektu uczestniczyło 17 wolontariuszy.
Pomysłów było sporo. Wraz z opiekunami -
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Izabelą Górą i ks. Szymonem Piękiem - przygotowali zabawę andrzejkową, wykonali
stroiki z okazji świąt dla osób starszych i
samotnych, pomagali w organizacji Dnia
Babci i Dziadka i angażowali się w akcje charytatywne takie jak: ”Zostań św. Mikołajem - Podziel się książką”, „Podaruj serce”,
„Jałmużna Wielkopostna”, „Przekaż zuży-
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ty telefon – pomóż dzieciom niewidomym” i
„Pomóż i Ty”.
W Tarnowie grupę wolontariuszy reprezentowali: opiekun Izabela Góra oraz
uczniowie Ewelina Basta i Kamila Michałek, którzy odebrali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostałym uczestnikom projektu
(p)
wręczono nagrody w szkole.

www.gminadebno.pl

edukacja

Misie opanowa³y przedszkole
Tyle pluszowych misiów w przedszkolu
w £ysej Górze dawno nie by³o. Z okazji
Œwiatowego Dnia Misia ka¿dy z przedszkolaków przyniós³ do przedszkola
swojego ulubieñca.
Dzisiaj swoje święto ma już niemal każdy.
Misie nie są w tym odosobnione i także obchodzą swoje okolicznościowe święto, które
ktoś kiedyś z nieznanych bliżej powodów
wyznaczył na 23 listopada. Przedszkolakom

z Łysej Góry okoliczności, w jakich do tego
doszło, zapewne są to zupełnie obojętne. Liczy się za to dobra zabawa, a z taką tego
dnia mieli do czynienia. Nie dość, że mogli
się pochwalić swoimi ulubionymi miśkami
(były Kubusie Puchatki, Misie Uszatki, misie nie znajdujące odzwierciedlenia w bajkach mniej lub bardziej popularnych), to jeszcze mogli się poczuć jak na urodzinach. Był
zatem urodzinowy tort, świeczki na torcie,
życzenia dla miśków, tańce i zabawy. Pod

koniec „Misiowego balu” rozstrzygnięto również rodzinny konkurs plastyczny pod hasłem „Wesoły Miś”. Pomysłów nie brakowało i wszystkim dzieciom wręczono dyplomy i
nagrody. Dla nauczycieli misiowe święto było
okazją do wykonania swoich obowiązków w
nieco odmiennej niż to zwykle bywa formie.
O przyjaźni i życzliwości dla innych można
było opowiadać, mając do pomocy nie byle jakie, bo misiowe autorytety.
(g)

Prace pachn¹ce
jesieni¹

Rywalizacja recytatorów

Sześćdziesiąt prac przygotowali
przedszkolacy i ich rodzice z Publicznego Przedszkola z Woli Dębińskiej,
którzy wzięli udział w Konkursie Rodzinnym „Jesienne obrazy”.
Jesień będąca od lat bardzo chętnie wykorzystywanym tematem prac plastycznych
także tym razem okazała się atrakcyjną
propozycją. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi
mocno zabrali się do pracy, decydując się na
zastosowanie rozmaitych technik. Wykorzystywano nie tylko farby i kredki, ale także liście, kasztany, żołędzie, zasuszone kwiaty. W efekcie powstały prace, które jesienny nastrój oddawały w sposób wyjątkowy.
Poza wrażeniami wzrokowymi jesienny chaDwudziestu siedmiu uczestników
zgromadził Szkolny Konkurs Recytatorski zorganizowany w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach. Była okazja by posłuchać polskiej poezji w ciekawej interpretacji,
a laureaci konkursu poza dyplomami
odebrali także nagrody książkowe.
Konkurs zorganizowany przez Agnieszkę Fikas, Jolantę Ogar i Magdalenę Smoleń
okazał się dla uczniów nad wyraz interesujący. W konkursowych zmaganiach wzięło
udział 27 uczestników. Jury (Paulina Góra,
Bogumiła Kukla oraz Beata Stępak) oceniało recytatorów w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolacy i uczniowie klasy „0”,
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uczniowie klas I- III oraz klas IV – VI. Zwycięzcą w najmłodszej kategorii wiekowej
został Norbert Grochola. Drugie miejsce
zajął duet Kamil Dudek i Gabriela Malec, a
trzecie miejsce wywalczyły Angelina Grochola i Emilia Kubala. Ponadto wyróżniono
Martynę Smulską oraz Kingę Syrowy.
W kategorii klas I – III najlepsza okazała
się recytacja Pawła Zycha. Drugie miejsce
zajęła Natalia Maciejewska, a trzecie Kinga
Piętka. Wyróżniono Julię Miśkowicz.
Wśród najstarszych recytatorów I miejsce zajęła Dominika Zych. Laureatką drugie miejsca została Brygida Witek, a trzecie
miejsce przyznano Piotrowi Wronkowskiemu. Jury wyróżniło także Annę Stolarczyk.

rakter prac można było dosłownie poczuć.
Nic dziwnego, że uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Beatę Kusior i Anetę
Kurek zasłużyli na nagrody w postaci dyplomów i drobnych upominków.

(n)

(n)
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RANKING CZYTELNICZY
1. Seria ksi¹¿eczek dla
dzieci z serii Bali

Lista jest
przygotowywana w oparciu
o dane statystyczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
gminy Dêbno
i obejmuje
okres od
10 listopada
2012r do
10 stycznia
2013 r.

2. M. Nurowska
„Drzwi do piek³a”
3. M. Nurowska
„Dom na krawêdzi”

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

Julka Jewu³a - Por¹bka Uszewska
Anielka Rzepa - Por¹bka Uszewska
Zofia Podolska - £oniowa

4. J.R.R. Tolkien „Hobbit”

Katarzyna Gurgul - Do³y

5. J.R.R. Tolkien „W³adca
pierœcieni” (ca³oœæ)

Agnieszka Cebula - Kraków

6. C.S. Lewis
„Opowieœci z Narnii”

Iwona Hebda - Do³y
Anita Szpak - £oniowa

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
R.Brett

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Bóg nigdy nie mruga.
50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu
Dzięki tej książce zrozumiecie, że nie można zapomnieć o swoich potrzebach. Felietony Reginy Brett
docenili i pokochali czytelnicy na całym świecie. Przyklejano je na lodówkach, rozsyłano w e-mailach do
bliskich. Tematy lekcji, których udzieliło autorce
życie, cytowano na tysiącach blogów i przedrukowywano w gazetach. Książka, stanie się bliska każdemu, kto kiedykolwiek znalazł się na życiowym zakręcie oraz wszystkim szukającym inspiracji. Niech każda z pięćdziesięciu lekcji będzie
manifestem jak bohaterka jednego z esejów, pewna sportowa czapka
z prostym hasłem: „Życie jest dobre”. Bo takie jest. Naprawdę.

S.Nazario

Podróż Enrique
Sonia Nazario, zdobywczyni Nagrody Pulitzera, stworzyła niezwykłą książkę - reportaż o miłości, która nie zna
granic. Opowiada w niej historię Enrique - honduraskiego
chłopca odbywającego samotną, niebezpieczną podróż w
poszukiwaniu pracującej w Stanach Zjednoczonych matki. Autorka, opuściła swój dom na wiele miesięcy i przemierzyła setki kilometrów na dachach pociągów towarowych, aby jak najwierniej odtworzyć niebezpieczeństwa,
z jakimi muszą się zmierzyć młodzi emigranci podczas
swojej wędrówki.
Matki, które znosiły ból rozłąki z dziećmi i ciężko pracowały na to, aby móc
posyłać do domu pieniądze, są przekonane, że to, co udało się im osiągnąć, było
warte rozstania.
Tymczasem ich dzieci mówią coś zupełnie innego - że wolałyby być razem z
nimi, nawet gdyby musiały znosić głód.
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R.M. Mason

Rozświetlone
pokoje
Wspaniałe portrety kobiet. Eloise,
bizneswoman w średnim wieku,
umieszcza swą matkę Joan w
domu opieki. By uciszyć wyrzuty
sumienia, zabiera ją jeszcze w podróż do RPA, gdzie Joan się wychowała. Wyprawa w przeszłość i odnalezienie dramatycznego pamiętnika rodzinnego sprzed stu lat daje
początek zaskakującym zdarzeniom. Staruszka usiłuje rozwikłać
tajemnicę z przeszłości, co otoczenie bierze za początki demencji.
Czy rzeczywiście wpadła na jakiś
trop, czy też wszystko sobie wyobraża?
Kapitalne portrety matki marzycielki i niegdyś pianistki oraz pragmatycznej córki, nieoszczędzanych przez życie. Starsza chce już
tylko zrozumieć, co kiedyś się wydarzyło. Młodsza wciąż walczy o
odmianę losu i miłość...
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

„Pasyjka” w szklanej flaszy

O tym, ¿e muzealne kolekcje posiadaj¹
w swoich zbiorach ró¿ne „dziwne” przedmioty o niejasnym przeznaczeniu i pochodzeniu pisaliœmy ju¿ niejednokrotnie.
Dzisiaj chcemy przedstawiæ kolejny taki
przedmiot. Jest to dawna, szklana butelka o nietypowej funkcji. W jej wnêtrzu umieszczona zosta³a wielopostaciowa, przestrzenna kompozycja Golgoty,
oraz liczne elementy Arma Christi, czyli
narzêdzia i przedmioty zwi¹zane z mêk¹
Jezusa Chrystusa.
Do najważniejszych narzędzi męki Pańskiej należą: krzyż, włócznia Longinusa, kij
z gąbką nasączoną octem, rózga, kolumna
biczowania, rękawice, obcęgi, korona cierniowa, kości do gry, których użyto podczas
losowania szaty Jezusa, drabina, chusta
świętej Weroniki, kielich, do którego spływa krew z przebitego boku Chrystusa,
czaszka Adama ( wg legendy, Adam został
pochowany w miejscu gdzie później wbito
krzyż Chrystusa) oraz kogut będący symbolem trzykrotnego zaparcia się świętego
Piotra. Na poziomej belce krzyża widnieje
słońce oraz księżyc – ciała niebieskie, które
symbolizują wszechświat. Oprócz tych wymienionych elementów w naszej kompozycji znajdujemy jeszcze naczynie na ocet oraz
dzban z wodą, który podano Piłatowi do obmycia rąk.
Miniaturowa, przestrzenna kompozycja
przedstawiająca scenę z Golgoty zamknięta
jest w szklanej butelce wysokości 28 cm
(wraz z korkiem) o przekroju prostokątnym
10 x 7 cm. Wykonana jest z bezbarwnego
szkła, posiada krótką szyjkę zamkniętą
drewnianym korkiem z poprzecznym klinem
na końcu czopa. Na dnie butelki osadzono
drewnianą podstawę, wspierającą się na czterech kulistych nóżkach. Pod podstawą, na
samym spodzie butli widoczna jest dodatkowa warstwa cienkich, barwnych nici i włókien umieszczonych tam być może dla lepszej stabilności kompozycji. Do podstawy
przymocowany został krzyż z figurką Chrystusa, oraz stojąca obok krzyża postać Maryi i świętego Jana Ewangelisty. U stóp krzyża klęczy opłakująca Jezusa Maria Magdalena. Ich głowy otaczają promieniste aureole, na których połyskuje błyszczący brokat
mający naśladować świetlistość nimbów.
Wszystkie elementy wykonane są z bardzo
delikatnego drewna, także cała postać
Ukrzyżowanego Chrystusa, oraz twarze i
dłonie pozostałych trzech osób odzianych w
długie, barwne szaty (dziś już znacznie straciły swój pierwotny kolor). Do ich wykonanie użyte zostały kawałeczki szlachetnych,
wzorzystych i kosztownych tkanin jedwabnych o ciekawych splotach. Maryja ubrana
jest w bogatą i wzorzystą suknię odcinaną
w pasie. Przód sukni – gorset, zdobią błyszczące brokaty i delikatne haftowane jedwa-
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bie, natomiast dolną część pokrywają błękitne, haftowane kwiaty. Głowę Maryi osłania bardzo cienki, prześwitujący welon sięgający aż do stóp. Jedyną jego ozdobą jest
delikatna złota oblamówka. W prawej dłoni
trzyma białą chusteczkę.
Maleńkie główki przedstawionych postaci odznaczają się starannym modelunkiem,
który dodatkowo podkreślono przez lekkie

ich podmalowanie. Podmalówki są także
widoczne w niektórych partiach strojów, np.
dla zaznaczenia pasków (postać św. Jana)
lub w przypadku Marii Magdaleny gdzie na
jej szyi namalowano czerwone korale zakończone krzyżykiem, który przysłania zbyt
głęboki dekolt. Ubiór Marii Magdaleny jest
równie barwny i bogaty. Ramiona dodatkowo osłania długi błękitny szal. Poprzez ta-

kie stroje wszystkie znajdujące się w tej scenie postacie nawiązują do aktualnie noszonych ubiorów (XVIII/XIX w.)
Święty Jan Ewangelista też w długiej prostej, brązowej sukni przepasanej sznurem
trzyma w prawej dłoni księgę będącą jednym z jego atrybutów. Jest on autorem
czwartej Ewangelii, w której znajdujemy
najbardziej szczegółowy opis wszystkich
wydarzeń stanowiących kulminację historii
zbawienia. Po ubiczowaniu i cierniem ukoronowaniu Chrystus został doprowadzony
na miejsce straceń zwane Golgotą. Zapewne opisy tych wydarzeń zawarte w Ewangelii wg św. Jana stały się dla wielu pobożnych
mistyków źródłem natchnień i rozważań
nad cierpieniem i śmiercią Jezusa. Przyczyniły się tym samym do powstania nowych
komentarzy i opisów, które miały dodatkowo potęgować dramatyzm tych chwil bólu i
rozpaczy, miały wpływać na głębsze współcierpienie i współodczuwanie.
Takie butelki z umieszczonymi wewnątrz scenami pasyjnymi były dość powszechne i popularne szczególnie przez
cały XIX wieku. Traktowano je jako
dewocjonalia, jako pamiątki z miejsc
kultu, a ich autorami bywali często
małomiasteczkowi rzemieślnicy. Wykonywaniem takich pamiątkowych
dewocjonaliów trudniły się też, w niektórych klasztorach siostry zakonne.
Krakowski klasztor sióstr Karmelitanek znany był z wykonywania takich
figurek, gdzie manekiny robiono z drutu obciągniętego płótnem, natomiast
twarze i dłonie z wosku lub papier-mache ubierając je później w aktualne stroje z epoki.
Do miejsc kultu obrazujących mękę
Chrystusa należały tzw. kalwarie
wznoszone jako pamiątki odbytej pielgrzymki do Ziemi Świętej lub w jej zastępstwie. W Polsce pierwsza z nich powstała jeszcze na początku XVII wieku, a założył ją wojewoda krakowski
Mikołaj Zebrzydowski, nieco później powstała Kalwaria Pacławska i inne.
Za bardzo prawdopodobne możemy
przyjąć, iż „Pasyjka” w szklanej flaszy,
która obecnie znajduje się w zbiorach
naszego muzeum jest pamiątką nabytą
przez dawnych właścicieli w którymś z
miejsc pielgrzymkowych na terenach
dawnych ziem Rzeczypospolitej. Nie możemy też wykluczyć, iż została przywieziona spoza jej obszaru. Sposób wykonania
świetlistych otoków wokół głowy przedstawionych osób może wskazywać na proweniencje włoskie. Może być więc importem
przywiezionym np. z Italii. Osobnym zagadnieniem jest sposób, w jaki udało się przecisnąć przez wąską szyjkę flaszy tak rozbudowaną kompozycję …?
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Pi³ka no¿na

Zimowa przerwa u „A”-klasowców
W ostatnich dniach przygotowania do
rundy wiosennej (jej pocz¹tek przewidziany jest na weekend 30-31 marca) rozpoczê³a wiêkszoœæ zespo³ów
wystêpuj¹cych w brzeskiej grupie klasy „A”. W gronie tym znalaz³y siê równie¿ Start 77 Biadoliny Szlacheckie
oraz K³os £ysa Góra. Pi³karze Soko³a
Maszkienice rozpoczn¹ je nieco póŸniej.

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie
jest na półmetku rozgrywek zdecydowanie najlepszą spośród drużyn z naszej
gminy występujących w klasie „A”. Beniaminek wywalczył jesienią 25 punktów
i zakończył pierwszą rundę na szóstym
miejscu. Na pierwszym treningu podopieczni trenera Jana Kargula spotkali się
w sobotę 12 stycznia na „Orliku” w Dębnie. Na tamtejszym obiekcie trenować
będą do końca stycznia, a ich treningi odbywać będą się trzy razy w tygodniu: we
wtorki, czwartki i soboty. Od początku
lutego plan ten ulegnie zmianom. Wtorki
przeznaczone będą bowiem na zajęcia na
siłowni w Dębnie, w czwartki treningi
nadal odbywać będą się na „Orliku”, w
weekendy drużyna z Biadolin Szlacheckich rozgrywać będzie natomiast mecze
kontrolne. Pierwszy z nich piłkarze Startu 77 zaplanowany mają na 2-3 lutego,
kiedy to zagrają z Błękitnymi Tarnów
(klasa „B” - Tarnów). Tydzień później
zagrają z „A”-klasową Rudką, na 16 lutego zaplanowany mają pojedynek z piątoligowym Sokołem Borzęcin Górny, ostatnim lutowym meczem kontrolnym będzie
natomiast dla zespołu z Biadolin Szlacheckich sparing z kolejnym „A”-klasowcem, Dunajcem Zbylitowska Góra. Także
cztery spotkania sparingowe zaplanowane mają piłkarze Startu 77 na marzec. W
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pierwszy jego weekend zmierzą się z piątoligowym Naprzodem Sobolów, tydzień
później skonfrontują swoje umiejętności z
wiceliderem żabieńskiej grupy klasy „A”,
Unią Niedomice, w dwóch ostatnich meczach ich rywalami będą natomiast zespoły z naszej gminy: Orzeł Dębno (16 marca)
oraz Victoria Porąbka Uszewska (23 marca). - Trudno na razie dokładnie powiedzieć, w jakim składzie zagramy na wiosnę. Prawdopodobnie do Andaluzji Rudy
Rysie odejdzie Tomasz Rogóż, który ma
propozycję zostania tam grającym trenerem. Nie wiadomo natomiast jak potoczą
się dalsze losy wypożyczonego z Arkadii
Olszyny, bramkarza Jacka Zięby, który w
końcówce rundy jesiennej miał problemy
ze zdrowiem. Pozostałe kwestie personalne wyjaśnią się dopiero za jakiś czas. Na
obecną chwilę mogę jedynie powiedzieć, że
będę chciał dać szansę gry młodym zawodnikom, tak aby ograli się w klasie „A” twierdzi trener Startu 77, Jan Kargul.
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K³os £ysa Góra
Jesienna runda sezonu 2012/13 większości kibiców w Łysej Górze kojarzyć
będzie się chyba z trzynastką. Na półmetku rozgrywek tamtejszy Kłos zajmuje
bowiem trzynaste miejsce, mając w dorobku 13 punktów . Przygotowania do
rundy rewanżowej podopieczni trenera
Mariusza Sachy rozpoczęli dość nietypowo jak na siebie, gdyż dopiero w styczniu.
Pierwszy trening w hali Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w
Łysej Górze odbył się konkretnie we wtorek 8 stycznia. Seniorzy Kłosa spotykają
się dwa razy tygodniowo, we wtorki i w
piątki. Na razie ich treningi ograniczają
się do zajęć w hali ZSTiO, jeśli warunki
będą bardziej sprzyjające, będą również
trenowali na „Orliku” w Łysej Górze. Zwykle rozpoczynaliśmy treningi już w
grudniu, przez pierwsze trzy tygodnie
była to jednak wówczas raczej zabawa z
piłką, niż normalne treningi. Tym razem
postanowiliśmy wznowić zajęcia tak jak
większość klubów, czyli dopiero w pierwszych dniach stycznia, ale w zamian za to
od razu są to intensywne treningi. W drużynie szykuje się dość sporo zmian, więcej na ten temat będzie jednak wiadomo
pewno dopiero nie wcześniej niż za miesiąc. Na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że prawdopodobnie pozostawimy w
Orle Dębno, Patryka Ogara, mam nadzieję, że w zamian za tego bardzo utalentowanego napastnika dostaniemy kogoś z
Orła. Z zadowoleniem muszę przy tym
stwierdzić, że na pierwszym treningu pojawiło się aż 28 zawodników. Powiedzmy
szczerze, że kilku z nich – może trzech nie ma szans na występy u nas, ale grą w
Kłosie zainteresowanych jest paru chłopaków spoza klubu. Niektórzy z nich mają
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wolną rękę, gdyż zakończył im się już
okres karencji, z dwoma czy trzema innymi będziemy musieli porozmawiać na temat zmian barw klubowych. Są to zawodnicy z klubów naszej gminy, jak już jednak mówiłem, na ujawnianie ich nazwisk
jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie –
mówi prezes klubu z Łysej Góry, Wacław
Batko. Piłkarze Kłosa mają zaplanowane
trzy mecze kontrolne z drużynami brzeskiej klasy „B”. W trzeci weekend lutego
zagrają z Andaluzją Rudy Rysie, w której
występuje czterech byłych piłkarzy Kłosa. W sobotę, 9 marca zmierzą się z Iskrą
Szczepanów, tydzień później zagrają natomiast z lokalnym rywalem, Victorią
Porąbka Uszewska. Być może jednak ten
ostatni pojedynek przełożony zostanie na
początek marca, gdyż jak poinformował
nas Wacław Batko, w tym samym terminie chęć gry z Kłosem wyraziła występująca w tarnowskiej grupie klasy „B”, Rybitwa Ostrów.

W Sokole Maszkienice,
który po pierwszej rundzie z dorobkiem
9 pkt. zamyka tabelę klasy „A”, nastąpiła
zmiana trenera. Nowym, grającym, szkoleniowcem został piłkarz tego klubu,

Marcin Słupski. - Chcielibyśmy, żeby nasz
dotychczasowy trener, Marek Małysa pozostał u nas i prowadził treningi z drużynami trampkarzy starszych i trampkarzy
młodszych – mówi członek zarządu Sokoła, Sławomir Drąg. Przygotowania do
sezonu, piłkarze Sokoła wznowić mają
dopiero 1 lutego. W klubie uznano bowiem, że lepiej rozpocząć przygotowania
później, ale za to w pełnym składzie. Maszkieniczanie mają w planach rozegranie
czterech meczów towarzyskich, konkretni sparingpartnerzy znani mają być jednak dopiero za kilka dni. - Na dzień dzisiejszy żaden z zawodników nie zgłosił
chęci odejścia z klubu. Chcielibyśmy także zatrzymać Piotra Ślusarczyka, który
został wypożyczony do nas z Orła Dębno.
Jeżeli chodzi o nowe twarze, z wypożyczenia powrócić mają Robert Chmielarz
(juniorzy Orła Dębno) oraz Andrzej Węgrzyn (Jadowniczanka Jadowniki). Bardzo dużym wzmocnieniem zespołu będzie
powrót z Niemiec Patryka Tomczyka,
który powinien wzmocnić nas od samego
początku rundy wiosennej. Z Okocimskiego Brzesko przejść ma do Sokoła młodzieżowiec Mateusz Kizior. Chcielibyśmy także pozyskać jeszcze jednego młodego pił-

karza, przez pewien czas nie mieliśmy
bowiem zespołu juniorów, stąd też mamy
obecnie pewien problem z młodzieżowcami – podkreśla Sławomir Drąg.
(T)

Pi³ka no¿na

Bez kadrowej rewolucji
Zespó³ Or³a Dêbno na pó³metku rozgrywek o mistrzostwo tarnowskiej
klasy okrêgowej klasyfikowani s¹ na
dziewi¹tej pozycji. Przygotowania do
rundy rewan¿owej, podopieczni graj¹cego szkoleniowca Miko³aja Gurgula rozpoczêli we wtorek 8 stycznia.
Tradycyjnie ju¿, pierwszym sprawdzianem formy bêdzie dla dêbnian udzia³
w Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej im.
Zbigniewa Ga³ka, którego jubileuszowa, dziesi¹ta ju¿ edycja, odbêdzie siê
w niedzielê 27 stycznia w Ciê¿kowicach.
W sobotę 2 lutego Orzeł zagra z wiceliderem brzeskiej grupy klasy „A”, Iskrą
Łęki, tydzień później czeka go natomiast
pojedynek z czwartoligową Rylovią Rylowa. Bardzo ciekawym rywalem dla naszego zespołu powinien być lider pierwszej
grupy krakowskiej klasy okręgowej, Podgórze Kraków. Konfrontacja z tym zespołem zapowiada się ciekawie przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze w
Podgórzu występuje dwóch byłych graczy
Orła, Sebastian Greń i Marcin Gruszka.
Po drugie grającym trenerem krakowskiego zespołu jest mający na koncie jeden
występ w reprezentacji Polski seniorów,
Grzegorz Pater, a w zespole tym gra również inny bardzo dobrze znany z wystę-
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pów na boiskach ekstraklasy zawodnik,
Łukasz Gorszkow. Spotkanie z Podgórzem zaplanowane jest na sobotę 16 lutego, cztery dni później Orzeł zagra natomiast z dobrze sobie znanym z piątoligowych boisk, Dunajcem Zakliczyn. Na
ostatnią sobotę lutego, podopieczni trenera Mikołaja Gurgula zaplanowany mają
pojedynek z czwartoligową Olimpią Wojnicz, w dwie kolejne soboty zagrają natomiast z innymi czwartoligowcami: Tuchovią Tuchów (2 marca) i Jadowniczanką
Jadowniki (9 marca). Ostatni sparing rozegrają piłkarze Orła z lokalnym rywalem, Startem 77 Biadoliny Szlacheckie;
mecz ten zaplanowano na sobotę 16 marca. Tydzień później, o ile pozwolą na to
warunki atmosferyczne, rozpocząć ma się
rewanżowa runda piątej ligi. Na inaugurację wiosennych potyczek nasz zespół
zmierzy się na własnym boisku z Naprzodem Sobolów.
- Trenujemy trzy razy w tygodniu, we
wtorki, środy i piątki. Na razie zajęcia te
odbywają się na „Orliku” w Dębnie i klubowej siłowni, biegamy również w terenie. Od lutego ćwiczyć będziemy także
na hali. Trudno w tej chwili mówić o planach na rundę rewanżową. Coś więcej
na ten temat powiedzieć będzie można
dopiero po kilku choćby meczach sparingowych, gdy będę więcej wiedział z kogo

będę mógł skorzystać na wiosnę. Na razie nie zanosi się na jakąś rewolucję kadrową. Chcielibyśmy, aby został u nas
wypożyczony z Kłosa Łysa Góra, Patryk
Ogar, być może z wypożyczenia do Sokoła Maszkienice powróci Piotrek Ślusarczyk. Do Orła chciałby dołączyć także
zawodnik grający w jednym z klubów
naszej gminy występujących w klasie
„A”. Nie chciałbym jednak na razie podawać jego nazwiska, choćby z tego powodu, że nie rozmawiałem z nim jeszcze
osobiście na ten temat. Jeżeli chodzi o
ubytki, Łukasz Zapart zgłaszał mi, że
prawdopodobnie wyjedzie do pracy za
granicą. W związku z tym szukał będzie
klubu grającego w niższej klasie rozgrywkowej, w którym mógłby grać, gdyby
przyjeżdżał do Polski. Niewykluczone, że
trafi on do Kłosa Łysa Góra, w zamian
za Patryka Ogara. To na razie tyle, jeżeli chodzi o ewentualne ubytki. Co prawda Olimpia Wojnicz pytała o Mateusza
Rylewicza i o mnie, nie zostały jednak
podjęte żadne rozmowy na temat zmian
barw. Nasz zespół na dzień dzisiejszy stanowi mieszankę zawodników młodych
oraz doświadczonych, myślę więc że w
tym składzie poradzimy sobie w „okręgówce” – mówi grający szkoleniowiec
Orła, Mikołaj Gurgul.
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Tenis sto³owy

Siatkówka

Tym razem poza
czo³ow¹ szóstk¹

Wolania
zaczê³a
wygrywaæ

Tenisiœci sto³owi LUKS-u Sufczyn ju¿
trzeci sezon z rzêdu wystêpuj¹ w trzeciej lidze mê¿czyzn. W debiucie zakoñczyli rozgrywki na dziewi¹tej pozycji,
zdobywaj¹c w szesnastu meczach jedenaœcie punktów. Do sezonu 2011/
12 zespó³ z Sufczyna przyst¹pi³ bardzo wzmocniony. Zasilili go bowiem
bracia Mleczko: osiemnastoletni wówczas Rados³aw i o rok od niego m³odszy Bart³omiej. O tym ile znaczyli oni
dla dru¿yny najlepiej œwiadczyæ mo¿e
fakt, ¿e w dwójkê zdobyli 108.5 punktów, podczas gdy pozostali klubowi
koledzy wywalczyli ich 61.5. Wzmocnienie to przynios³o wymierne skutki,
gdy¿ LUKS Sufczyn zakoñczy³ rundê
zasadnicz¹ na pi¹tej pozycji, maj¹c w
dorobku siedem zwyciêstw i cztery
przegrane. W po³¹czeniu z tr zema
wygranymi i dwoma pora¿kami w rundzie rewan¿owej pozwoli³o to sufczynianom na zajêcie pi¹tej pozycji.
W trwających aktualnie rozgrywkach
nasz zespół nie powtórzy tego sukcesu.
Pierwszą rundę sufczynianie zakończyli
bowiem na dziesiątym miejscu. Oznacza
to, że w rundzie rewanżowej przyjdzie im
walczyć o miejsca 7-12, czyli o utrzymanie się w gronie trzecioligowców. Główną
przyczyną takiego stanu rzeczy jest słabsza postawa graczy drugiej linii. O ile bowiem trudno mieć zastrzeżenia co do postawy Radosława Mleczko i Bartłomieja
Mleczko, o tyle ich klubowi koledzy wnieśli naprawdę niewielki wkład w dotychczasową zdobycz punktową zespołu z Sufczyna. Statystyka wprawdzie nie zawsze
mówi do końca prawdę, w tym przypadku
absolutnie jednak nie kłamie. Bracia
Mleczko zdobyli bowiem łącznie 67 punktów, a ich koledzy … 9. Najlepszym przykładem na to, co dla naszej drużyny znaczy braterski duet, może być fakt, że aż
w sześciu spotkaniach zdobył on wszystkie punkty dla LUKS-u Sufczyn.
Początek sezonu wskazywał na to, że
zespół z Sufczyna będzie w stanie powalczyć o powtórzenie wyniku z ubiegłego
sezonu. Na inaugurację wygrał on bowiem
10-8 z Talar Team Szczawa, tydzień później w takich samych rozmiarach pokonał
natomiast w hali Zespołu Szkół w Sufczynie, UKS Villa Verde III Olesno. Serię
meczów bez porażki kontynuowali sufczynianie w trzeciej kolejce, w której zremisowali u siebie 9-9 z UKS Sokół Żabno.
Potem zaczęły się już jednak przysłowiowe schody. Po wyjazdowej porażce 3-15
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ze Startem Nowy Sącz, w piątej kolejce
ekipa z Sufczyna zremisowała wprawdzie
9-9 na wyjeździe z UKS Zielonka Brzesko, w meczach grudniowych doznała jednak czterech z rzędu porażek. Ta fatalna
seria rozpoczęła się już w pierwszą niedzielę grudnia, kiedy to nasz zespół przegrał we własnej hali 6-12 z SWAL Tarasek Grybów. Tydzień później, zgodnie z
oczekiwaniami, sufczynianie nie sprostali, Spektrum Karpol II Słopnice, ulegając
u siebie liderowi 1-17. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, sufczynianie przegrali na wyjeździe 6-12 z Radością Gorlice, natomiast w ostatnią sobotę 2012
roku, w kolejnym wyjazdowym pojedynku ulegli 8-10 UKS-owi Villa Verde II Olesno. Wraz z końcem grudnia zakończyła
się także seria porażek. W pierwszym tegorocznym spotkaniu, LUKS Sufczyn
zremisował bowiem u siebie 9-9 z Spektrum Karpol III Słopnice. Niestety, była
to jedynie chwilowa przerwa, gdyż na zakończenie pierwszej rundy, zespół z Sufczyna przegrał u siebie 5-13 z UKS-em
Gulon Zakliczyn.
Jak już wspomnieliśmy, w tym sezonie
zdecydowanie najlepszymi zawodnikami
LUKS-u Sufczyn są bracia Mleczko. Radosław wygrał 35 z 44 gier indywidualnych, Bartłomiej ma na koncie 26 zwycięstw w 44 singlach. Trzecie miejsce w
tej klasyfikacji zajmuje Damian Czyż, który wygrał 4 spośród 32 spotkań. Po jednym indywidualnym zwycięstwie odnieśli
ponadto Bartłomiej Sacha (w 32 grach) i
Kamil Wojnicki (w 4 występach). Jakub
Biel i Konrad Gajda przegrali wszystkie 8
gier pojedynczych, a Damian Mirek nie
rozstrzygnął na swoją korzyść żadnego z
4 pojedynków. W grach deblowych nasz
klub reprezentowało do tej pory aż dziesięć par. Najwięcej punktów zdobyła para
Bartłomiej Mleczko – Radosław Mleczko,
zwyciężając w 5 spośród 9 gier. Procentowo najlepsze rezultaty osiągnęły jednak
deble Jakub Biel – Bartłomiej Mleczko i
Damian Czyż – Kamil Wojnicki, które grały ze sobą tylko raz i odeszły od stołu
zwycięsko. Po jednej grze wygrały ponadto duety: Damian Czyż – Radosław
Mleczko (w 2 grach) oraz Damian Czyż –
Bartłomiej Sacha (w 4 występach). Pozostałe pięć par ( Jakub Biel – Damian Czyż,
Damian Czyż – Konrad Gajda, Konrad
Gajda – Bartłomiej Sacha, Damian Mirek
– Bartłomiej Sacha oraz Bartłomiej
Mleczko – Bartłomiej Sacha) grało ze
sobą raz i nie zdołało zdobyć punktu.
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W poprzednim numerze naszego dwumiesiêcznika, opisuj¹c historiê i teraŸniejszoœæ zespo³u siatkarzy Wolanii
Wola Dêbiñska, informowaliœmy ju¿ o
wynikach dwóch pierwszych w tym sezonie meczów podopiecznych graj¹cego trenera Rafa³a Banasia (przypomnijmy, ¿e nasi siatkarze przegrali na wyjeŸdzie 1-3 z Soko³em Tuchów oraz ulegli
na w³asnym parkiecie 2-3 GSKS-owi
Laskowa).
Po tych meczach Wolania zajmowała w
czwartoligowej tabeli szóste miejsce. Po drugiej kolejce rundy rewanżowej, mająca w dorobku trzy zwycięstwa oraz sześć porażek,
ekipa z Woli Dębińskiej klasyfikowana jest na
piątej pozycji. Na pierwsze zwycięstwo swoich
ulubieńców, kibice w Woli Dębińskiej musieli
jednak poczekać aż do pierwszej soboty grudnia. W trzeciej kolejce Wolania po zaciętym
spotkaniu przegrała na wyjeździe 1-3 (24-26,
25-23, 23-25, 16-25) z UKS-em Zalew Świnna
Poręba. Tydzień później była bliska zwycięstwa w rozgrywanym na własnym parkiecie
pojedynku z TS Podhalański Czarny Dunajec. Po wygraniu dwóch pierwszych setów, w
trzech kolejnych gospodarze musieli jednak
uznać wyższość „górali”, przegrywając ostatecznie 2-3 (26-24, 25-22, 22-25, 23-25, 18-20).
W piątej kolejce, Wolania zmierzyła się w Brzesku z tamtejszym Gryfem i pewnie pokonując
lokalnego rywala 3-0 (25-16, 25-10, 25-16) odniosła wspomniane już wcześniej pierwsze w
tym sezonie zwycięstwo. Po tej wygranej siatkarze z Woli Dębińskiej poszli „za ciosem” i
tydzień później wygrali na wyjeździe 3-0 (2517, 25-20, 26-24) z Orłem Ciężkowice. Na zakończenie pierwszej rundy, podopieczni trenera Rafała Banasia zmierzyli się w hali w
Woli Dębińskiej z Wawelem Kraków i przegrywając z liderem 1-3 (25-27, 22-25, 26-24, 1825) zakończyli rundę bez domowej wygranej.
Na zwycięstwo w Woli Dębińskiej przyszło jednak czekać kibicom naszej drużyny zaledwie
do następnej kolejki (choć aż trzy tygodnie).
W pierwszym tegorocznym meczu, Wolania
zagrała przed własną publicznością z Sokołem Tuchów i pewnie wygrywając 3-0 (25-13,
25-14, 25-20) przełamała serię porażek we własnej hali. W dziewiątej kolejce nasi siatkarze
powiększyli swój dorobek o kolejny punkt, na
wyjeździe przegrali bowiem 2-3 (21-25, 26-24,
23-25, 25-22, 10-15) z GSKS-em Laskowa.
(T)
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Odprawili naszych z kwitkiem
Podwójnym zwycięstwem reprezentacji gimnazjum w Jadownikach zakończył się rozgrywany w hali sportowej Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej jubileuszowy X Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej. Zarówno chłopcy jak
i dziewczęta ze szkoły w Jadownikach
nie dali szans zespołom z naszej gminy wygrywając wszystkie spotkania.
W turnieju dziewcząt wystartowały cztery drużyny. Obok późniejszych triumfatorek swoje reprezentacje wystawiły także
gimnazja z Sufczyna, Porąbki Uszewskiej i
Woli Dębińskiej. W kategorii chłopców dodatkowo wystąpiła także drużyna z gimnazjum w Łysej Górze. Rywalizowano systemem „każdy z każdym”.
Organizatorzy imprezy - Międzyszkolny
Klub Sportowy „Arabeska”, Zespół Szkół
w Porąbce Uszewskiej, Starostwo Powiatowe w Brzesku – dla uczestników turnieju
Wyniki w kategorii dziewcz¹t
Zespó³
Sufczyn
Por¹bka U
Sufczyn
5:6
Por¹bka U. 6:5
Wola D.
5:4
6:5
Jadowniki
6:1
7:2
Wyniki w kategorii ch³opców
Zespó³
Sufczyn Jadowniki
Sufczyn
4:10
Jadowniki
10:4
Por¹bka U. 8:6
6:7
Wola D.
6:2
5:6
£ysa Góra 6:2
3:7

przygotowali nagrody w postaci pamiątkowych statuetek, dyplomów oraz piłek do piłki
ręcznej i słodyczy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali słodkie upominki. Arbitrem
głównym zawodów był Andrzej Chrzan –
sędzia Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej.
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Weronika Kozub, Justyna Bujak, Gabriela Ruszaj, Anna Wójcik, Klaudia Rzucidło, Jagoda Dukała, Weronika Góra, Magdalena Hojnowska, Magdalena Świerczek,
Julia Pabian, Maria Kołodziej. Opiekun:
Daniel Bujak.
Skład zwycięskiej drużyny chłopców: Filip Płacheta, Bartłomiej Rojkowicz,
Jakub Pytel, Wojciech Piekarz, Bartłomiej
Kurnik, Bartłomiej Żychlawik, Jan Kocot,
Oskar Kaczmarczyk, Konrad Krzywacki,
Piotr Szczygiełek, Mariusz Kozub, Norbert
Bodzioch. Opiekun: Szymon Strąk

Wola D.
4:5
5:6

Jadowniki
1:6
2:7
3:9

9:3

Por¹bka U. Wola D.
6:8
2:6
7:6
6:5
7:6
6:7
7:6
5:8

£ysa G.
2:6
7:3
6:7
8:5

Bramki
10:17
13:18
14:18
24:6
Bramki
14:30
30:18
27:26
25:20
21:23

Punkty Miejsce
0
IV
2
III
4
II
6
I
Punkty
0
8
4
4
4

Miejsce
V
I
III
II
IV

Wicemistrzynie
powiatu
Drugie miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży w Halowej Piłce
Nożnej zajęła drużyna reprezentująca Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej.
W trakcie rozgrywek odbywających się w
hali sportowej w Szczurowej dziewczęta rywalizowały z drużynami gimnazjów w Szczurowej, Zaborowie i Jadownikach. Drużyna
reprezentująca Gminę Dębno uległa jedynie zespołowi dziewcząt z Jadownik. Zawody odbywały się o Puchar Starosty Powiatu
Brzeskiego. Wszystkie mecze prowadził sędzia Wydziału Sędziowskiego TOZPN Paweł
Płoskonka.
Drużyna z Porąbki Uszewskiej występowała w składzie: Justyna Gliździńska, Oliwia Rzepa, Beata Pabian, Magdalena Śmietana, Weronika Mikosz, Daria Kukla, Edyta Pałucka, Anna Nadolnik. Opiekunem
drużyny jest Agnieszka Radzikowska.
(n)

Miko³ajkowy turniej bez straty punktu
Siedem zespołów uczestniczyło w
rozgrywanym w hali Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w
Łysej Górze II Turnieju Mikołajkowym
w piłce nożnej halowej chłopców do lat
15. Rywalizację wygrała drużyna Haba
Baba, która nie straciła ani jednego
punktu.
Turniej rozgrywany w ramach projektu
„Pociąg do rekreacji” dotowanego przez
Zarząd Powiatu Brzeskiego okazał się propozycją interesującą. Do rozgrywek zgłosiło się siedem zespołów, które podzielono na
dwie grupy. Z każdej z nich do półfinału
awansowały dwie najlepsze
drużyny,a zwycięzcy pojedynków półfinałowych spotkali się w finale, który dostarczył wielu emocji. Ostatecznie tryumfował zespół
„Haba Baba” (Piotr Sakłak, Mateusz Kutek,
Konrad Bojdo, Damian Bodzioch, Dominik Kusion),
który rozprawił się z Orłem
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Dębno w stosunku 2:1, a bramki na wagę
końcowego zwycięstwa zdobyli w tym meczu Mateusz Kutek i Damian Bodzioch.
Organizatorzy przyznali nagrody dla najlepszego bramkarza, którym okazał się Piotr
Sakłak (Haba Baba), najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Kacpra Tyrkiela (Bizony z Arizony), królem strzelców został
Dominik Nowak (Orzeł Dębno), który trafiał do siatki rywali 17 razy, za nim był Damian Bodzioch (Haba Baba) z 12 golami.
Organizatorzy, podsumowując rywalizację nie kryli satysfakcji z frekwencji. - To
nie pierwszy tego typu turniej zorganizowany dla młodzieży, która kolejny raz licznie przybyła na halę sportową. Cieszy także fakt, że
na tego typu zawodach
wraz ze swoimi pociechami pojawiają się rodzice i nie
mniej niż sami zawodnicy
emocjonują się wydarzeniami na placu gry – komentuje Jakub Bujak, kierownik LKS „Kłos” Łysa Góra.
(n)

Grupa „A”
Orze³ Dêbno – Play na kartê ................ 6:1
Borussia Dor tmund – Habaziu ............. 0:2
Orze³ Dêbno – Habaziu ........................ 5:0
Play na kartê – Borussia Dortmund ..... 3:2
Orze³ Dêbno – Borussia Dor tmund ....... 7:0
Habaziu – Play na kartê ....................... 6:2
Lp. Dru¿yna
Punkty Bramki
1. Orze³ Dêbno
9
18-1
2. Habaziu
6
8-7
3. Borussia Dor tmund 3
3-12
4. Play na kartê
0
5-15
Grupa „B”
Haba Baba – Bizony z Arizony ............. 6:0
Manchester United – Haba Baba ......... 1:5
Bizony z Arizony – Manchester United .... 8:0
Lp. Dru¿yna
Punkty Bramki
1. Haba Baba
6
11-1
2. Bizony z Arizony
3
8-6
3. Manchester United 0
1-13
Pó³fina³y:Orze³ Dêbno – Bizony z Arizony 7-0
Haba Baba – Habaziu 8-0
Mecz o III miejsce:
Habaziu – Bizony z Arizony 4-1
Fina³:
Haba Baba – Orze³ Dêbno 2-1
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Dziewczêta z Woli wygrywaj¹
Reprezentantki Szkoły Podstawowej w
Woli Dębińskiej wygrały odbywające się 19
grudnia w Zespole Szkół w Sufczynie zawody gminne w mini piłce koszykowej dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Dębno.

W rywalizacji rozgrywanej w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej udział wzięły także zespoły z Porąbki Uszewskiej i Dębna. Grano systemem „każdy z każdym” .Organizatorem zawodów był Sławomir Szymański.
(n)

Wyniki :
Wola Dêbiñska – Por¹bka U. ............ 18:11
Wola Dêbiñska – Dêbno .................... 16:2
Por¹bka Uszewska – Dêbno .............. 16:8
Tabela:
1. SP Wola Dêbiñska
2. SP Por¹bka Uszewska
3. SP Dêbno

Szachy dla
Woli Dêbiñskiej
Reprezentanci Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej zdominowali Gimnazjadę Młodzieży Szkolnej w szachach,
która odbyła się w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Łysej Górze. Zwyciężyli oni zarówno w rywalizacji dziewcząt jak i chłopców.
Zawody odbyły się pod patronatem Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha. Do
turnieju zgłosiło się 16 uczniów z gimnazjów w Woli Dębińskiej, Sufczynie , Porąbce Uszewskiej i Łysej Górze. Kategorię
dziewcząt wygrała Kinga Jarosz, a wśród
chłopców najlepszy okazał się Piotr Wolak. Zarówno zwycięzcy jak i zawodnicy
którzy zajęli II i III będą reprezentować
Gminę Dębno w zawodach powiatowych.
Zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców
zostali wyłonieni po rozegraniu pięciu półgodzinnych rund, dziewczęta grały między
sobą „każda z każdą”. Turniej przygotował koordynator sportu Mikołaj Gurgul, a
zawody sędziował Aleksander Gurgul, nauczyciel wf w ZSP w Łysej Górze.
Opiekunami uczniów rywalizujących w
zawodach byli: Tomasz Wojtasiński - PG
Łysa Góra, Krzysztof Sołtys - PG Wola
Dębińska , Sławomir Szymański - PG Sufczyn, Mikołaj Gurgul - PG Porąbka Uszewska.

Maszkienice najlepsze
Drużyna SP w Maszkienicach wygrała
rozgrywany w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Zespole Szkół w Sufczynie turniej w mini piłce koszykowej chłopców o
Puchar Wójta Gminy Dębno.
W zawodach wzięło udział siedem szkół,
które losowo podzielono na dwie grupy. W
pierwszej znalazły się SP Biadoliny Szla-

checkie, SP Sufczyn, SP Wola Dębińska, SP
Porąbka Uszewska, a do drugiej trafiły SP
Łysa Góra, SP Maszkienice, SP Dębno.
(n)

Wyniki grupy A
Biadoliny Sz. - Sufczyn ..................... 2:26
Wola Dêbiñska - Por¹bka Uszewska .. 10:4
Biadoliny Sz. - Wola Dêbiñska .......... 2:10
Por¹bka Uszewska - Sufczyn ............. 2:13
Por¹bka Uszewska - Biadoliny Sz. ..... 18:4
Sufczyn - Wola Dêbiñska .................. 10:4
Wyniki grupy B
£ysa Góra - Maszkienice .................. 1:12
£ysa Góra - Dêbno ............................. 6:2
Maszkienice - Dêbno ........................ 13:2
Mecz o 5-6 m-ce: Dêbno - Por¹bka U. 8:0
Mecze pó³fina³owe:
Sufczyn - £ysa Góra ........................... 8:0
Maszkienice - Wola Dêbiñska ........... 10:0
Mecz o 3-4 m-ce: Wola D. - £ysa Góra 6:0
FINA£: Sufczyn - Maszkienice ............ 4:10

(s)

SPRINTEM

winiki: kategoria dziewcz¹t
1. Jarosz Kinga - Wola Dêbiñska ...... 3 pkt
2. Gurgul Katarzyna - £ysa Góra ....... 2 pkt
3. Nadolnik Kamila - Por¹bka U. ....... 1 pkt
winiki: kategoria ch³opców
1. Wolak Piotr - Wola Dêbiñska ..... 4.5
2. Sacha Szymon - £ysa Góra ............ 4
3. Jarek Damian - Wola Dêbiñska ... 3.5
4. Faron Maciej - Wola Dêbiñska ....... 3
5. Gurgul Micha³ - Por¹bka U. ........... 3
6. Kubala Konrad - Sufczyn .............. 3
7. Matura Jaros³aw - Por¹bka U. ....... 3
8. Wróbel Bart³ - £ysa Góra .......... 2.5
9. Osak Rados³aw - £ysa Góra .......... 2
10. Kural Krzysztof - £ysa Góra ........ 2
11. K³usek Dawid - £ysa Góra ........... 2
12. Kusion Dominik - £ysa Góra ..... 1.5
13. Dadej Daniel - Por¹bka U. ........... 1

26

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

Piotr Œlusarczyk
Wiek: 24
Wykszta³cenie: studia licencjackie z wychowania
fizycznego na WŒ w Kielcach.
Rodzina: rodzice Ewa i Kazimierz, brat Jaros³aw
Moje pierwsze sportowe kroki
Pierwsze kroki sportowe stawia³em z tat¹,
pi³k¹ i przy domowym ogródku :) Ale kolejne
ju¿ w klubie sportowym Orze³ Dêbno jako
trampkarz.
Mój sportowy bohater
Patrick Kluivert, jeszcze za czasów, gdy gra³
w FC Barcelonie, wtedy te¿ mia³em pierwsz¹
koszulkê pi³karza tego klubu, by³a jak paliwo do gry :)
Pamiêtne wydarzenie sportowe z moim udzia³em
Wyjazd na mecz Watra Bia³ka Tatrzañska vs
Orze³ Dêbno w V lidze, wygrana 3-0 i bramka :)

¯ycie Gminy Dêbno, styczeñ - luty 2013

Mój sportowy sukces
Wygranie biegu prze³ajowego o Puchar Rektora na I roku studiów na dystansie 3200m.
Moja sportowa pora¿ka
Jest za ka¿dym razem wtedy, gdy nie jestem
zadowolony z osi¹gniêtych przez siebie wyników, ale to w³aœnie daje mi motywacjê, by
stawaæ siê lepszym.
¯ycie bez sportu
Nie by³oby ¿yciem.
Ulubiona dyscyplina
Pi³ka no¿na, sporty sylwetkowe, p³ywanie,
bieganie, snowboard, siatkówka.
Najnudniejsza dyscyplina
Szachy

www.gminadebno.pl

kalendarium
• 18 lutego 2013r. – V Gminny Konkurs „Roz-

STYCZEÑ

• 19 stycznia 2013r. – Dzieñ babci i dziadka.
W Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi odbêdzie siê uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka. W programie wyst¹pi¹ przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Woli Dêbiñskiej.
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Woli
Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

• 27 stycznia 2013r. godz. 17:30 – Koncert
Laureatów Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w £ysej Górze.
LUTY

• Luty 2013r. – Gminny Konkurs „Cztery pory
roku okiem fotografa” Konkurs dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

œpiewane Przedszkola i Szko³y”. Celem konkursu jest: rozbudzanie aktywnoœci artystycznej dzieci, popularyzacja polskiej piosenki, prezentacja umiejêtnoœci wokalnych dzieci z terenu gminy, umo¿liwienie zdobywania doœwiadczeñ scenicznych. Konkurs adresowany jest do
przedszkolaków, klas „0” oraz klas I-III szkó³
podstawowych. Odbêdzie siê w Zespole Szkó³
w Sufczynie.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

• 19 lutego 2013r. – gminny etap XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Stra¿y Po¿arnej. Konkurs adresowany 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.

• 2 lutego 2013r. godz. 17:30 – Koncert
Laureatów Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych w Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi.

• 7 lutego 2013r. – III Gminny Turniej Wiedzy
Po¿arniczej. Konkurs popularyzuj¹cy przepisy i
kszta³tuj¹cy umiejêtnoœci w zakresie ochrony
ludnoœci, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo¿arowej.
Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa
w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

• 14 lutego 2013r. – Rozstrzygniêcie Ma³opolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Zimowe krajobrazy”. Konkurs organizowany
jest dla dzieci 5,6 –letnich uczêszczaj¹cych
do przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych
przy szko³ach podstawowych na terenie województwa ma³opolskiego. Cele konkursu:
rozwijanie i kszta³towanie wyobraŸni plastycznej dzieci inspirowanej aktualn¹ por¹
roku, rozwijanie i doskonalenie mo¿liwoœci
twórczych dzieci poprzez dzia³ania plastyczne w ró¿nych materia³ach i technikach, prezentacja oraz popular yzacja dzieciêcej twórczoœci plastycznej.
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

MARZEC

• Marzec 2013r. – „Dzieci z ca³ego œwiata” –
konkurs II etapowy
I ETAP – konkurs plastyczny - wykonanie zabawki lub instrumentu dla dziecka z wybranego
kontynentu. II ETAP – rewia mody – wykonanie
stroju z surowców wtórnych dla dziecka z wybranego kontynentu – prezentacja.
Organizatorzy: Publiczne Przedszkole w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

• Marzec 2013r. - II Gminny Festiwal „Eko –
Gala 2013” Gminny konkurs o tematyce ekologicznej dla dzieci przedszkolnych.
Organizatorzy: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny
w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

• 2 marca 2013r. – X Rodzinny Turniej Tenisa
Sto³owego. Jak w poprzednich latach, tak i w
tym roku 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 Spor towy
„START”, Dêbiñskie Centrum Kultury.

• 7 marca 2013r. - XIV Gminny Konkurs Matematyczny o tytu³ „Najlepszego matematyka
Gminy Dêbno”. Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów klas IV, V i VI szkó³ podstawowych. Jego
cele to: upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej, rozwijanie i pog³êbianie zainteresowañ oraz uzdolnieñ uczniów, kszta³towanie samodzielnego, twórczego myœlenia, stymulowanie pracowitoœci i wytrwa³oœci, promowanie dorobku, osi¹gniêæ, integracja œrodowiska uczniowskiego, wspó³praca nauczycieli matematyki szkó³ podstawowych.
Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa
w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 20 marca 2013r. – Gminny Konkurs Plastyczny „Legendy gminne w obrazach”. Celem
konkursu jest popularyzowanie legend o wsiach
i okolicach z terenu gminy Dêbno.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 21 marca 2013r. – IX Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja jest jak obraz”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z gminy Dêbno. Celem konkursu jest
bogacenie biernego i czynnego jêzyka ucznia,
rozwijanie wra¿liwoœci na poezjê, aktywizowanie mi³oœników poezji poprzez prezentacjê ich
dokonañ, zachêcanie do wystêpów na scenie.
Konkurs przeprowadzony bêdzie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III, uczniowie klas IV - VI i uczniowie gimnazjów. Komisja
bêdzie oceniaæ wyg³aszane utwory z pamiêci
pod wzglêdem zastosowania odpowiedniej interpretacji, kultury s³owa, umiejêtnoœci doboru
tekstu w skali od 1-3.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

• 22 marca 2013r. – Gminny Konkurs „Najpiêkniejsza Pisanka Wielkanocna”. Konkurs
skierowany jest do wychowanków przedszkoli,
uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów z
terenu gminy Dêbno. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Œwi¹t Wielkanocnych, rozwijanie wyobraŸni plastycznej, zapoznanie z technikami zdobienia jaj i wydmuszek oraz ocalenie
od zapomnienia typowych form twórczoœci ludowej.
Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa
w Jaworsku, Dêbiñskie Centrum Kultury.

OSTRZE¯ENIE W TELEFONIE
Z nowoczesnego, wygodnego i skutecznego sms-owego systemu powiadamia jeszcze w tym roku bêd¹ mogli kor zystaæ mieszkañcy Gminy Dêbno. Umo¿liwi on pr zekazywanie na
bie¿¹co ostr ze¿eñ i infor macji o zagro¿eniach meteorologicznych, hydrologicznych oraz wszelkich innych
zdar zeniach losowych, które mog¹

www.gminadebno.pl

zagra¿aæ mieniu i ¿yciu mieszkañców.
Ka¿dy bêdzie móg³ otrzymywaæ sms-ow¹
wiadomoœæ w tej sprawie szybko i bez dodatkowych op³at. Jeszcze w styczniu planowany jest wybór operatora, któr y bêdzie
dostawc¹ us³ugi, a w lutym wybrana firma
kontaktowaæ siê bêdzie z mieszkañcami
w sprawie wyra¿enia przez nich zgody na
przesy³anie im ostrze¿eñ o potencjalnych

zagro¿eniach, a tak¿e innych informacji dotycz¹cych gminy takich jak np.
nowe uregulowania prawne, obowi¹zki
mieszkañców. T¹ sama drog¹ bêdzie
mo¿na otrzymywaæ tak¿e informacje o
wydarzeniach kulturalnych, spor towych
i innych imprezach organizowanych na
terenie gminy.
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pod opiek¹
komunikat Obrony Cywilnej

ZAGRO¯ENIA KOMUNIKACYJNE
Stale rosn¹ce natê¿enie ruchu
zwi¹zane ze zwiêkszaniem siê iloœci u¿ytkowników pojazdów oraz
przejêciem du¿ej iloœci przewozów
transpor tu kolejowego pr zez
transport drogowy powoduje du¿¹
degradacjê dróg i dodatkowe
zwiêkszenie zagro¿eñ komunikacyjnych. Wœród zagro¿eñ komunikacyjnych rozró¿nia siê miêdzy innymi: wypadki drogowe, katastrofy drogowe i katastrofy kolejowe.

Wypadki drogowe
Bardzo czêsto w wypadkach drogowych, w któr ych s¹ ranni i zabici, poszkodowanych ratuj¹ uczestnicz¹cy u¿ytkownicy dróg. Dlatego te¿, to przede wszystkim u¿ytkownicy dróg na ogó³ nieposiadaj¹cy profesjonalnego wykszta³cenia medycznego, powinni wiedzieæ
jakie nale¿y podj¹æ dzia³ania, jakie czynnoœci i w jakiej kolejnoœci
powinni wykonaæ, a czego nie wolno robiæ aby nie utrudniæ akcji ratowniczej.
W razie zauwa¿enia wypadku na
drodze nale¿y zorientowaæ siê co
do rodzaju wypadku i ewentualnych
dalszych zagro¿eñ, jakie mo¿e on
stworzyæ. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o bezpieczeñstwie w³asnym i innych osób chêtnych do
udzielenia pomocy.
Pier wsz¹ czynnoœci¹ jak¹ nale¿y
wykonaæ jest zabezpieczenie miejsca wypadku zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zabezpieczyæ
pojazd przed stoczeniem siê, wy³¹czyæ zap³on samochodu (niezale¿nie czy silnik pracuje), zaci¹gn¹æ hamulec rêczny, jeœli jest to
mo¿liwe. Organizowanie pomocy
poszkodowanym poprzedza szybka ocena stanu zagro¿enia ich
¿ycia. Nale¿y zorientowaæ siê, ile
osób potrzebuje pomocy, ustaliæ
kolejnoœæ jej udzielenia oraz zawiadomiæ pogotowie ratunkowe,
stra¿ po¿arn¹ i policjê.
Kieruj¹c siê zewnêtrznymi objawami nale¿y stwierdziæ rodzaj uszkodzeñ cia³a, a w szczególnoœci czy
poszkodowany jest przytomny, czy
oddycha, czy ma zachowan¹ czynnoœæ serca, czy nie ma kr wotoków
lub ciê¿kich urazów np. krêgos³upa, czaszki, narz¹dów ruchu, klatki piersiowej, brzucha. Wstêpnie
zawsze trzeba za³o¿yæ, ¿e nast¹pi³o uszkodzenie krêgów szyjnych.
Dlatego konieczne jest podtrzymanie rêkami g³owy i szyi poszkodowanego, tak ¿eby móg³ swobodnie oddychaæ, nastêpnie zak³ada
siê ko³nier z unier uchamiaj¹cy.
Jeœli u poszkodowanych nie
stwierdzi siê ciê¿kich urazów,
mo¿na ich pozostawiæ w samochodzie, pomagaj¹c ewentualnie w wy-
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godniejszym u³o¿eniu, np. poprzez
roz³o¿enie oparcia, ciep³e okr ycie,
a tak¿e wsparcie psychiczne.
Poszkodowanych wynosi siê z pojazdu, jeœli wymagaj¹ tego okolicznoœci (np. groŸba zapalenia samochodu) lub jest to konieczne ze
wzglêdu na potrzebê zastosowania niezbêdnych czynnoœci ratunkowych ( np. resuscytacji kr¹¿eniowo – oddechowej, zatrzymania
krwotoku). Otwieramy drzwi pojazdu, w pr zypadku zakleszczenia
pos³uguj¹c siê ³omem lub ³y¿k¹ do
opon. Je¿eli drzwi nie da siê otworzyæ wyjmujemy przedni¹ lub tyln¹
szybê. Nie nale¿y wybijaæ szyby ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ pokaleczenia poszkodowanych. W razie du¿ych zniekszta³ceñ pojazdu NIE
WOLNO si³¹ wyci¹gaæ poszkodowanych przed przybyciem pomocy technicznej (stra¿ po¿arna).

Katastrofy drogowe
Ci¹g³a rozbudowa dróg a tak¿e
r ó¿nor odnoœæ
pr zewo¿onych
³adunków zwiêkszaj¹ zagro¿enie
wyst¹pienia katastrofy drogowej.
Du¿e zagro¿enie wynika z przewozu NSCh, czyli niebezpiecznych
substancji chemicznych, transportem samochodowym. Wynika to
g³ównie z:
• iloœci przewo¿onych substancji;
• stanu technicznego œrodków
transpor tu drogowego;
• wiêkszej ró¿norodnoœci przewo¿onych substancji niebezpiecznych w porównaniu z transportem kolejowym;
• nieprzestrzegania przepisów o
przewozie materia³ów niebezpiecznych;
• du¿ym r yzykiem kolizji drogowych;
• œwiadomego zatajania pr zez
pr zewoŸnika faktycznych w³aœciwoœci TŒP i zwi¹zanego z tym
zagro¿enia.
Najwiêksz¹ iloœæ pr zewo¿onych
materia³ów niebezpiecznych stanowi¹ substancje ropopochodne
oraz gaz propan – butan dla stacji
paliw p³ynnych i auto – gazu. Mo¿liwe s¹ trzy warianty zagro¿enia:
po¿ar, wybuch, wydostanie siê
substancji chemicznej szkodliwej
dla ludzi i œrodowiska. W przypadku uwolnienia siê substancji szkodliwej dla organizmów ¿ywych
mo¿e dojœæ do powstania toksycznej chmur y. Substancja niebezpieczna mo¿e dla otoczenia spowodowaæ ska¿enie danego terenu, a tak¿e przedostaæ siê do wód
gruntowych. W sytuacji awarii
zbiornika z gazem palnym mo¿liwe jest tak¿e powstanie chmur y
wybuchowej gazu przemieszczaj¹cej siê na du¿e odleg³oœci.
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W zwi¹zku z powszechnoœci¹ motor yzacji, na obywateli na³o¿ony
jest obowi¹zek znajomoœci podstawowych zasad i czynnoœci do wykonania w razie wyst¹pienia katastrofy drogowej.
Do podstawowych zasad i czynnoœci nale¿¹:
• powiadomienie s³u¿b ratowniczych: Stra¿ Po¿arna, Policja, Pogotowie Ratunkowe;
• stosowanie siê do poleceñ
s³u¿b ratunkowych;
• udzielenie pomocy mniej poszkodowanym, gdy nie grozi to
po¿arem lub wybuchem i gdy nie
ma innych zagro¿eñ;
• niezbli¿anie siê do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu
pojazdom specjalnym;
• wy³¹czenie nawiewu i zamkniêcie okien, gdy jest podejrzenie
wycieku niebezpiecznej substancji;
• ostrzeganie innych u¿ytkowników drogi.

Katastrofy kolejowe
W transporcie kolejowym katastrofy wystêpuj¹ r zadziej, nie-

mniej jednak ze wzglêdu na olbrzymi¹ iloœæ przewo¿onych pasa¿erów, wielkoœæ i ró¿nor odnoœæ niebezpiecznych ³adunków
(chemiczne, toksyczne, ³atwopalne i inne), zwiêkszaj¹ skalê i rozmiar zagro¿eñ. Katastrofa kolejowa w r ównej mier ze dotyczy
pasa¿erów jak i mieszkañców
miejscowoœci w pobli¿u szlaków
kolejowych.
Do podstawowych zasad postêpowania w pr zypadku katastrowy
kolejowej nale¿¹:
• powiadomienie s³u¿b ratowniczych: Stra¿ Po¿arna, Policja, Pogotowie Ratunkowe;
• stosowanie siê do poleceñ
s³u¿b ratunkowych;
• udzielenie pomocy l¿ej poszkodowanym, gdy nie grozi to po¿arem, wybuchem i gdy nie ma innych zagro¿eñ;
• niezbli¿anie siê do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu
pojazdom specjalnym;
• oddaliæ siê jak najszybciej, gdy
jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji;
• ostrzeganie innych przypadkowych œwiadków zdarzenia.

autopromocja
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STOP PRZEMOCY!
pod opiek¹

bez recepty

STOP PRZEMOCY!
Przemoc w rodzinie jest przestêpstwem! To zamierzone i wykorzystuj¹ce przewagê si³
dzia³anie przeciw cz³onkom rodziny, naruszaj¹ce prawa i dobra osobiste, powoduj¹ce
cierpienie i szkody.
Przemoc nie koñczy siê sama w sobie, nigdy nie jest za póŸno aby powiedzieæ „nie”. Przemoc
nie napotykaj¹ca oporu narasta, dlatego trzeba siê jej zdecydowanie przeciwstawiæ.
Przy Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej Dêbno funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia i
Pomocy Dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie, w którym bezp³atnie udzielaj¹ pomocy: w
ka¿dy wtorek od 12.00 do 14.00 - pracownik socjalny; w ka¿dy czwartek od 16.00 do 18.00
- pracownik socjalny, psycholog , prawnik; tel.607 107 775

lek. med. Mariusz Plichta, NZOZ
Profamilia w Por¹bce Uszewskiej
Nowy rok przynosi zmiany w organizacji służby zdrowia dla pacjentów i dla lekarzy, dlatego tym razem będzie trochę nietypowo. Zamiast porad zdrowotnych,
garść podstawowych informacji o uruchomionym systemie eWUŚ czyli elektronicznej weryfikacji ubezpieczonych świadczeniobiorców.
Co to dla nas oznacza i czym to grozi?
Pytań rodzi się wiele.
O ile osoby pracujące, czyli posiadające
własny tytuł do ubezpieczenia, raczej nie
mają kłopotów, to znacznie gorzej jest w
przypadku tych, którzy są ubezpieczeni
jako członkowie rodziny. Dotyczy to małżonków i studiujących dzieci. Nowy system nakłada nowe obowiązki na lekarza i
pacjenta. Te pierwsze pominę, bo nie lubię
narzekać, ale te drugie pokrótce omówię,
bo powinni Państwo o nich wiedzieć, aby
uniknąć przykrych niespodzianek.
Po pierwsze, jeśli osoba ubezpieczona
jako członek rodziny zacznie pracę dorywczą, okresową lub np. wakacyjną, to
automatycznie nabierze własnego prawa
do ubezpieczenia. Ale jeśli przestanie pracować, automatycznie nie wróci na ubezpieczenie członka rodziny - on musi ją
ponownie zgłosić do ubezpieczenia. To
samo dotyczy studentów i emerytów. Jeśli emerytowi wygasła umowa o pracę,
musi ponownie zgłosić się do ZUS, by ten
go ubezpieczył.
Po drugie, jeśli chodzi o dzieci, to pamiętajmy, że gdy nie zgłosiliśmy pracodawcy, który płaci za nas składki zdrowotne, że urodziło nam się dziecko, nie
będzie go w eWUŚu. Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE, do ubezpieczenia zdrowotnego
mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek. W ostateczności
szkoła lub uczelnia.
Po trzecie, jeśli już jesteśmy ubezpieczeni, to do zarejestrowania do wszystkich
poradni musimy brać dowód osobisty z
peselem lub kartę ubezpieczenia ekuz z krajów UE
Wreszcie, po czwarte, gdy zmieniamy
pracę to zostajemy wyrejestrowani z systemu, a wraz z nami wszyscy zgłoszeni
członkowie rodziny.
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Szczegó³owe informacje mo¿na równie¿ uzyskaæ codziennie , w godzinach pracy Oœrodka
pod numerem telefonu 14 631 85 92 , 14 66 58 749 lub 607 107 775
Inne wa¿ne telefony: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” – 801 12 00 02, Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Telefon alarmowy – 112
Siedziba Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dêbno - Urz¹d Gminy Dêbno Wola Dêbiñska 240

Poznaj zmiany w prawie
Sporo zmian prawnych wychodz¹cych
naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców
wchodzi w ¿ycie od pocz¹tku stycznia
2013 roku. Jedne z wa¿niejszych dotycz¹ formalnoœci meldunkowych i nowych zasad przyznawania becikowego.

Mniej meldunkowych obowi¹zków
Dotychczas każdy, kto zmieniał miejsce zamieszkania najpierw musiał wymeldować się w jednym urzędzie, aby dopiero
w drugim urzędzie mieć możliwość zameldowania się w nowym miejscu. Teraz wystarczy powiadomić o zmianie tylko jeden
urząd i w nim załatwimy już wszystkie
formalności. Równocześnie na dokonanie
obowiązku meldunkowego mamy teraz
więcej czasu. Obowiązujący dotąd termin
4 dni, w ciągu których należało zameldować się w nowym miejscu został wydłużony do 30 dni. Dodatkowo formalności z
tym związane będzie mógł załatwić ustanowiony pełnomocnik.
Dopełniając obowiązku meldunkowego
nie ma już konieczności podawania m.in.
informacji o wykształceniu i obowiązku
wojskowym, zniesiono także sankcje za
niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
Osoby wyjeżdżające za granicę dotąd
musiały to zgłaszać, jeśli wyjazd planowany był na ponad 3 miesiące. Teraz dotyczy to wyjazdów na okres powyżej sześciu miesięcy.

Od tego roku samo urodzenie dziecka nie
upoważnia do otrzymania becikowego.

Becikowe nie dla ka¿dego
Nowe zasady przyznawania becikowego
obowiązują od początku tego roku. O przyznaniu zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynoszącej tysiąc złotych na jedno dziecko decyduje kryterium dochodowe. O pomoc
mogą starać się te rodziny, których dochód
nie przekracza 1922 zł na osobę.
Dotychczas pomoc w formie becikowego
była powszechna. Wsparcie przyznawano w
każdym przypadku urodzenia dziecka bez
względu na dochód rodziny na wniosek zainteresowanej rodziny. W związku z tym
przepisy te były poddawane krytyce, bo pomoc państwa docierała zarówno do rodzin
potrzebujących pomocy jak i do rodzin posiadających wysokie dochody. W tym roku
zasady zmieniono i z becikowego nie mogą
już korzystać wszyscy.
(g)

Zabójczy alkohol
Przed spo¿ywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia przestrzega G³ówny Inspektor Sanitarny. To reakcja na rosn¹c¹ w kraju liczbê ofiar zatrucia ska¿onym alkoholem.
W opinii ekspertów do tragicznych w skutkach konsekwencji przyczyni³ siê alkohol pochodz¹cy z nieznanych Ÿróde³, który obok etanolu bêd¹cego sk³adnikiem alkoholu bêd¹cego w
oficjalnej sprzeda¿y zawiera³ tak¿e metanol czyli alkohol bardzo niebezpieczny dla zdrowia.
Wypicie zaledwie pó³ kieliszka metanolu grozi œlepot¹, a 30 ml tej bardzo toksycznej substancji mo¿e spowodowaæ œmieræ.
Wiêcej informacji o objawach zatrucia metanolem oraz o sposobie postêpowania w takich
sytuacjach znajduje siê na oficjalnej stronie internetowej G³ównego Inspektora Sanitarnego.
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rozmaitoœci

Festiwal nie dla smutnych

Fotografia
i muzyka
Efekty warsztatów fotograficznych w
Łysej Górze prezentowano na wystawie fotograficznej „Wizje niezwykłe” pokazywanej w Dębińskim Centrum Kultury. Dominowała fotografia pejzażowa, ale nie brakowało również portretów. Wystawie towarzyszył koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Dębińskiego Centrum Kultury. Repertuar zdominowały utwory nawiązujące do świąt.

Dzieci z siedmiu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wzięły udział w odbywającym się w Dębińskim Centrum
Kultury w Jastwi II Gminnym Festiwalu „Listopad nie musi być smutny”. Jak
przystało na nazwę festiwalu śladów
smutku nie zauważono. Były za to śpiewy i tańce, i okazja do pokazania swoich
talentów. A wszystko to w ciekawej scenerii przygotowanej na tę okoliczność w
DCK z wykorzystaniem oryginalnych
kostiumów. Nie obyło się i bez elementu
edukacyjnego. W tym mniej więcej czasie 53 lata wcześniej Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych
uchwaliło Deklarację Praw Dziecka, a 23
lata temu uchwalono Konwencję o Prawach Dziecka. Organizatorzy festiwalu
- Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła
II w Woli Dębińskiej oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi – wykorzystali
okazję, by przypomnieć te wydarzenia.

Boeuf Stroganow
z dziczyzny
Zaprawa z warzyw na 1 kg mięsa: 5 dkg marchwi, 5 dkg selera, 5 dkg
pietruszki, 5 dkg cebuli, 1 łyżka oleju, 1 łyżka octu, kilka ziaren pieprzu, ziela angielskiego, jałowca, 1 liść laurowy, 1 dkg cukru.
Warzywa umyć, poszatkować, dodać olej, cukier, zmiażdżone przyprawy i ugniatać ręką tak długo, aż warzywa wydzielą skoki. Przygotowane mięso natrzeć i obłożyć warzywami do dopasowanej miski. Wynieść
do chłodnego miejsca na 1 – 2 dni.
Mięso wyjąć z zaprawy, następnie kłaść na rozgrzany tłuszcz. Obsmażone na rumiano mięso oprószyć mąką i lekko zrumienić, dolać wody do
uzyskania konsystencji sosu, dołożyć wcześniej usmażone 30 dkg pieczarek, 10 dkg przecieru pomidorowego, pokrojoną w kostkę paprykę konserwową, doprawić solą, pieprzem, papryką oraz czosnkiem.
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Stanis³aw Pierzga, przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dêbno, cz³onek Ko³a
Myœliwskiego „Darz bór”

www.gminadebno.pl

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Ks. Marian Majka

Nieprzeciêtny gospodarz parafii i wra¿liwy duszpasterz to okreœlenia, które w
przypadku ksiêdza dziekana Mariana
Majki, proboszcza parafii w Dêbnie, trafiaj¹ w sedno. Potwierdziæ to mo¿e chyba ka¿dy, kto mia³ okazjê poznaæ go
osobiœcie i zorientowaæ siê w charakterze i skali jego dzia³alnoœci.
Pracujący w parafii w Dębnie od 1993 roku
ks. Marian Majka zapisuje się nie tylko w
pamięci parafian. Prace konserwatorskorenowacyjne przy kościele parafialnym pw.
Św. Małgorzaty w Dębnie to przedsięwzięcie na tak dużą skalę, że zapewne wielu już
na stracie zrezygnowałoby z jego realizacji
mając w perspektywie trudności wykonawcze i ogromne koszty z tym związane. Przeszkody udało się pokonać sięgając po pieniądze unijne i mobilizując parafian, którzy po
raz kolejny udowodnili, że z proboszczem
swojej parafii współpracują chętnie. W efekcie dziś znaczna część prac jest już sfinalizowana, a zagrożony postępującą degradacją
zabytkowy kościół służy nie tylko parafianom, ale będąc częścią dziedzictwa kulturowego, jest też miejsce chętnie odwiedzanym
przez turystów.
Z podobną starannością traktowana jest
także zabytkowa Kaplica Jastrzębskich
oraz pomniki nagrobne na parafialnym
cmentarzu, na którym grzebano ludzi już
w XIX stuleciu. Mimo skomplikowanych
czasem zasad pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych oraz konieczności pokrycia
części kosztów z własnego budżetu, parafia wykazuje się pod tym względem dużą
aktywnością dbając o obiekty sakralne stanowiące także o wyjątkowości parafii.

Wiedzą o tym dobrze inicjatorzy kwesty
prowadzonej od lat w okresie Wszystkich
Świętych, z której dochód przeznaczany
jest na konserwację kolejnych nagrobków.
Nie będąc w stanie pokryć kosztów z tym
związanych z samej kwesty, zawsze mogą
liczyć na pomoc finansową ks. Mariana
Majki. Z jego pomocy korzystają też od lat
przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina
Kolpinga”, którzy pomieszczenia dawnej
organistówki dostali od parafii na prowadzenie działalności świetlicowej. Wspólne
dobro stawiane jest przez księdza proboszcza na pierwszym miejscu jako zasada. Dlatego o oddaniu działki parafialnej pod bu-

dowę parkingu nie było potrzeby dyskutować, a w razie uroczystości oficjalnych samorząd gminy zawsze może liczyć na
współpracę z parafią.
Szczegóły duszpasterskiej pracy ks. Marian Majki najlepiej znają parafianie, ale o
zasadniczym znaczeniu dla niego tej sfery
działalności, świadczą także sygnały pozornie z tą kwestią niezwiązane. Ot, choćby
publiczna prośba do parafian, by w trakcie
tradycyjnej kolędy, kapłanom odwiedzającym rodziny nie wręczać pieniędzy. Jak tłumaczył, okazji do finansowej pomocy dla parafii przecież nie brakuje, a kolędowa wizyta ma przecież duszpasterski charakter.
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