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druga strona ¿ycia

NA PLUS

B

udżet gminy na pewno ma się lepiej dzięki temu, że zima ze
wszystkimi swoimi atrybutami takimi jak
śnieg i mróz, bardzo się z nadejściem do
nas ociąga. Zaplanowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg będą mogły być
wydane na znacznie bardziej trwałe cele
(pod warunkiem, że w kolejnych tygodniach sytuacja nie ulegnie radyklanej
zmianie) takie jak np. budowa czy remonty dróg. Taka perspektywa powinna ucieszyć nie tylko strażników budżetu, ale i
wszystkich mieszkańców, dla których
jazda na sankach i lepienie bałwana przestało mieć zasadnicze znaczenie.

P

rzedszkole niepubliczne w Sufczynie i korzystające z niego dzieci
może być ukontentowane z decyzji Rady
Gminy, która podjęła decyzje o zwiększeniu dotacji na prowadzenie tej placówki.
Pozwoli to zrekompensować nieco straty spowodowane zmianą zasad finansowania niepublicznych przedszkoli z publicznych funduszy. Radni uznali, że
przedszkole jest na tyle potrzebne, że
warto ponieść koszty. Właściciele przedszkola mogą zatem spać spokojniej, a rodzice uczęszczających tam dzieci nie
muszą się martwić, że ich pociechy pozostaną bez opieki.

NA MINUS

N

ieznani bliżej osobnicy, którzy z
gminnego wysypiska w Maszkienicach chcieliby korzystać i to za darmo.
Raz na jakiś czas ktoś podrzuca tam odpady nie płacąc za to ani nie pytając nikogo o zgodę. Ciekawe, czy tego rodzaju
zachowanie uznaliby za normalne, gdyby
sąsiedzi zostawiali im na ich działce podobne „niespodzianki”.

W

łaściciele psów, którzy czworonogi traktują jak chwilową zabawkę. Gdy okres zainteresowania „zabawką” mija, pozbywają się psów zostawiając je na pastwę losu. Problem musi
w takiej sytuacji rozwiązywać gmina i
nie obywa się to bez kosztów ponoszonych przez budżet gminy. Za transport
do schroniska dla zwierząt oraz opiekę
na zwierzęciem trzeba przecież zapłacić. Chwilowym miłośnikom zwierząt
sugerujemy, żeby zaopatrywali się lepiej w tradycyjne zabawki np. pluszowe. Tych będą się mogli pozbyć nie obciążając za to kosztami nikogo poza samymi sobą.
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Kulinarna czo³ówka
W czo³ówce konkursu „Smaki Przedgórza” znalaz³y siê gospodynie z Gminy Dêbno. Ich propozycje zas³u¿y³y w ocenie
jurorów na drugie i trzecie miejsce, a w
œcis³ym finale by³y jeszcze dwie propozycje z terenu naszej gminy.
Przypomnijmy, że akcja zorganizowana
przez Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, którego Gmina Dębno jest jednym
z członków, polegała na zbieraniu lokalnych
przepisów na terenie Borzęcina, Brzeska,
Dębna i Radłowa, które trafią do okolicznościowego kulinarnego wydawnictwa. W sumie zebrano ich około 100, a spośród nich
wybrano finałową „dwunastkę”. Na wieńczącym konkurs spotkaniu jurorzy, wśród
których był m.in. Marian Kurek, członek
zarządu Stowarzyszenia „Kwartet na
Przedgórzu” oraz etnografowie, nagrodzili
najlepsze dania.

Na najwyższą ocenę zasłużyła „zupa korpielowa z pieczonym karpielem”, którą przygotowała Janina Szydłowska z Poręby Spytkowskiej. Kolejne miejsce zajęły gospodynie z
naszej gminy. Druga nagroda powędrowała do
Zofii Sambor z Łoniowej, która przygotowała
„pierogi kudłacze”. Jury chwaliło je za wyjątkowe połączenie sera z kaszą jaglaną, co nadawało daniu świeżości. Trzecie miejsce za „pęczak z grochem i skwarkami” przyznano Stanisławie Jarosz z Biadolin Szlacheckich. W finale znalazły się również „baba ziemniaczana” i „kotne kluski” Marii Koczwary z Dębna
oraz „pietruszczanka” Agnieszki Brachucy z
Porąbki Uszewskiej. – Gratulacje należą się
wszystkim paniom z Gminy Dębno, które wzięły udział w akcji. W sumie przepisy z Gminy
Dębno stanowiły większość zebranego materiału, co pokazuje, że właśnie u nas kulinarne
tradycje są podtrzymywane w sposób szczególny – podsumowuje Marian Kurek.

Nauczyciel z doktoratem
Stopieñ naukowy doktora uzyska³ Piotr
Marecik, nauczyciel historii w Zespole
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. Pracê doktorsk¹ z historii „Abiturienci tarnowskich
szkó³ œrednich w latach 1866- 1918.
Studium z dziejów formowania siê inteligencji galicyjskiej” obroni³ w grudniu ubieg³ego roku na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Napisana pod kierunkiem prof. Tomasza Gąsowskiego praca to efekt żmudnych
badań prowadzonych od 8 lat. - Były chwile zwątpienia, ale dzięki rodzinie i cierpliwości, a może i genetycznej chłopskiej
upartości, za co obwiniam dziadka Leona
- żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza
w 1939 roku, udało mi się osiągnąć cel .
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Słowem, marzenia się spełniają – powiedział nam Piotr Marecik.
Autor w obronionej pracy zajmuje się okolicznościami tworzenia się inteligencji na terenie Galicji wykazując, że na tych terenach
do szkół średnich otwierających drogę do studiowania wstępowali przede wszystkim chłopi. To zdaje się tłumaczyć ich ponadprzeciętną
aktywność publiczną, skutkującą tworzeniem się na tych terenach prężnego ruchu
ludowego z takimi postaciami jak np. Wincenty Witos.
Rada Wydziału UJ zatwierdziła uzyskanie doktoratu przez Piotra Marecika 20
grudnia 2013 r., a oficjalnie dyplom zostanie
wręczony podczas uroczystości w maju bieżącego roku, w której udział wezmą wszy(g)
scy nowi doktorzy tej uczelni.
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Na co gmina wyda pieni¹dze w tym roku?

Oœwiata na czele listy
Bud¿et na 2014 rok przyjê³a Rada
Gminy Dêbno. Wydatki na inwestycje,
które zaplanowano praktycznie w
ka¿dym so³ectwie, przekrocz¹ 5,5 mln
z³. Wiêkszoœæ radnych przyjê³a propozycje bez zastrze¿eñ, ale by³y tak¿e
odmienne opinie.
Zanim doszło do głosowania radni zapoznali się z opinią regionalnej izby obrachunkowej i poszczególnych komisji Rady Gminy. W obu przypadkach była ona pozytywna
i było jasne, że nie ma formalnych przeszkód
dla uchwalenia budżetu. Zwracając się do
radnych o jego przyjęcie Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno, podkreślał, że jest to
budżet gwarantujący inwestycje w całej
gminie i utrzymujący bezpieczny poziom
zadłużenia. – Sięgnie on trzydziestu procent dochodów własnych, podczas gdy do-

Odbudowa dróg gminnych ............................................................................ 200 000,00

przekraczającej 37,3 mln zł. Zakłada się, że
kredyty zaciągane przez gminę będą na poziomie 3,7 mln zł, przy czym w całości pieniądze te mają być wykorzystane na zadania inwestycyjne. Wśród najważniejszych z
nich znajdą się kanalizacja części Sufczyna i
Łysej Góry, aktualizacja projektu kanalizacji Perły i Biadolin Szlacheckich, a także
kontynuacja rozbudowy szkoły w Sufczynie, budowa chodnika w Sufczynie, miasteczka rowerowego w Dębnie, parkingu w Woli
Dębińskiej.
Na budowę chodników przy drogach powiatowych przeznaczono 650 tys. zł. Inwestycje te będą współfinansowane przez powiat brzeski w takich miejscowościach jak
m.in. Łoniowa, Doły, Niedźwiedza, Porąbka
Uszewska.

Odbudowa drogi gminnej „Pañskie Pola” w miejscowoœci Por¹bka Uszewska
- etap II ...................................................................................................... 300 000,00

Kontrowersje po g³osowaniu

puszczalne maksimum wynosi sześćdziesiąt
procent – zaznaczył.
Dochody zaplanowano na poziomie ponad
35 mln zł, a wydatki mają sięgnąć kwoty

Wa¿niejsze wydatki inwestycyjne w 2014 roku*
Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej Biadoliny Szlacheckie, Per³a, Sufczyn Dolny
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dêbno ............................... 138 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Sufczyn i £ysa Góra wraz z adaptacj¹ oczyszczalni
œcieków w Woli Dêbiñskiej ........................................................................... 450 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowê chodnika oraz konserwacjê zabytkowej figury w miejscowoœci Sufczyn ............................................................ 470 000,00
Budowa chodników ..................................................................................... 650 000,00

Przebudowa drogi gminnej „Do³y - £ysa Góra” etap II ...................................... 600 000,00
Odbudowa drogi gminnej „Ko³o Szko³y” w miejscowoœci £oniowa ....................... 20 000,00
Aran¿acja pr zestr zeni publicznej oraz budowa parkingu w miejscowoœci
Wola Dêbiñska ........................................................................................... 805 000,00
Utworzenie miejsc postojowych dla turystów w miejscowoœci NiedŸwiedza na szlaku „Historii,
Ludzi, Miejsc i Wydarzeñ” ........................................................................... 140 000,00
Modernizacja budynku komunalnego w Por¹bce Uszewskiej .............................. 10 500,00
Budowa miasteczka rowerowego oraz placu zabaw w centrum wsi Dêbno ......... 255 000,00
Adaptacja i wyposa¿enie Wiejskiego Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich wraz z budow¹ ogólnodostêpnego placu zabaw ........................................................... 300 000,00
Budowa sieci informatycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdzia³anie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Dêbno” - etap II ........................ 455 000,00
Rekultywacja wysypiska œmieci ...................................................................... 60 000,00
Rozbudowa oœwietlenia ulicznego wzd³u¿ dróg gminnych .................................. 50 000,00
Budowa boiska sportowego w miejscowoœci Per³a ............................................ 60 000,00
Budowa boisk sportowych ogólnodostêpnych wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ w miejscowoœci Maszkienice ......................................................................................... 200 000,00
*pe³na treœæ uchwa³y bud¿etowej na www.gminadebno.bip.net.pl

Nie wszyscy radni głosowali „za” utrzymaniem budżetu. Wójt Grzegorz Brach dziękując tym, którzy poparli projekt nie ukrywał rozczarowania postawą kilku osób
wstrzymujących się od głosu. – Trudno mi
zrozumieć, dlaczego od głosu wstrzymały
się osoby reprezentujące między innymi
Sufczyn, w którym planowane są największe inwestycje – skomentował dając początek dyskusji, która była już „musztardą po
obiedzie”. Budżet został już uchwalony i
żadne argumenty nie mogły już tego zmienić. Okazało się tylko, że najwięcej kontrowersji budzi plan zagospodarowania terenów
przed budynkiem Urzędu Gminy, na którym ma powstać parking, chodniki i tereny
zielone. Głównym krytykiem tego rozwiązania była radna Ewa Płaneta z Sufczyna,
która tłumaczyła, że są ważniejsze sprawy
do rozwiązania niż realizacja tego projektu.
– Nie czas jeszcze na to – podkreślała, wytykając wójtowi, że w projekcie nie znalazł się
oczekiwany od lat remont drogi dojazdowej
do jednego z domów w Sufczynie zamieszkiwanego m.in. przez osobę niepełnosprawną.
ciąg dalszy na stronie 4
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Wyjaśnienia Grzegorza Bracha, że nie jest
to kwestia zmiany w wydatkach, na niewiele się zdały. – Pieniądze planowane na inwestycję w Woli Dębińskiej w większości mają
pochodzić z dofinansowania z projektu unijnego umożliwiającego finansowanie konkretnych przedsięwzięć, wśród których nie
ma dróg – objaśniał, ale bez skutku. Radna
Ewa Płaneta stała na stanowisku, że na tego
typu inwestycje poprawiające komfort jest
w gminie jeszcze czas i w pierwszej kolejności należy realizować inwestycje pilniejsze.
Nie przekonały jej też argumenty, że budżet skonstruowano tak, by każde sołectwo mogło korzystać z inwestycyjnego zaangażowania gminy, a Sufczyn, w którym w
ostatnich latach wybudowano kilka dróg,
pod tym względem doceniony został szczególnie. Zaplanowano tu zarówno budowę
kanalizacji, jak i kontynuację rozbudowy
szkoły i budowę placu rekreacyjnego przy
obelisku poświęconemu zamordowanym w
Katyniu.

Wa¿niejsze wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu
So³eckiego (decyzjê podejmuj¹ mieszkañcy podczas
zebrañ wiejskich)*
Wykonanie czterech zjazdów na osiedle mieszkaniowe z drogi gminnej „Do Stadionu” w miejscowoœci Biadoliny Szlacheckie ................................................................... 24 104,00
Budowa chodnika „Dêbno Przez Wieœ” w miejscowoœci Dêbno ......................... 25 000,00
Obudowa drogi gminnej „Do³y Podlas - Od Krzy¿a” w miejscowoœci Do³y ............ 10 000,00
Odbudowa nawierzchni drogi gminnej „Dêbno - Do³y” w miejscowoœci Do³y .......... 6 477,00
Odbudowa drogi gminnej „Jaworsko przez Wieœ” w miejscowoœci Jaworsko ......... 8 000,00
Podparcie korpusu drogi gminnej „Podlesie Ko³o Stadionu” w miejscowoœci
Maszkienice .............................................................................................. 10 000,00
Odbudowa dwóch dróg gminnych w Maszkienicach ......................................... 20 000,00
Wykonanie kolektora odwadniaj¹cego drogê gminn¹ „£oniowa - Góra” w miejscowoœci
£oniowa ...................................................................................................... 6 000,00
Budowa parkingu w miejscowoœci £ysa Góra ................................................. 13 000,00
Budowa ogólnodostêpnej sceny w miejscowoœci Wola Dêbiñska ..................... 10 000,00

Najwiêcej na oœwiatê
Największe wydatki pochłonie oświata. Na
utrzymanie szkół i przedszkoli zaplanowano ponad 18,5 mln zł, podczas gdy wydatki
ogółem wynoszą 37,3 mln zł.
Takie proporcje nie są zaskoczeniem, bo
oświata kosztuje mniej więcej połowę budżetu gminy już od lat. W ostatnim okresie
wydatki te są coraz mocniej odczuwalne dla
budżetu w związku ze zmniejszającą się
liczbą uczniów, która powoduje, że gmina
otrzymuje niższa subwencję z budżetu państwa, a różnice musi uzupełniać z dochodów
własnych kosztem np. zadań inwestycyjnych.
W tym roku sytuacja będzie podobna,
mimo że gmina w konsekwencji rządowego
programu otrzyma wsparcie także na przedszkola, czego do tej pory nie było. Kwota
wynosząca ponad 1200 zł na jedno dziecko
rocznie da w sumie około 800 tys. zł. Z ogólnych wydatków na oświatę najwięcej pieniędzy zostanie przeznczonych na utrzymanie szkół podstawowych. W tym przypadku
jest to kwota blisko 8,4 mln zł, z której 6,8
mln zł wykorzystanych zostanie na wynagrodzenia. Utrzymanie przedszkoli to koszt
wynoszący blisko 3 mln zł, z której to puli
ponad 2,1 mln zł pochłoną wynagrodzenia.
Oddziały przedszkolne w szkołach kosztować będą 644 tys. zł, z których 579 tys. zł
wykorzystanych zostanie na płace. Gimnazja kosztować będą w przyszłym roku 3,8
mln zł, z czego 3,3 mln zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia. Na dowożenie
uczniów do szkół zaplanowano 390 tys. zł, a
zespół obsługi szkół kosztować będzie 608
tys. zł. Pozostałe koszty to utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (1,35 mln
zł) oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (105 tys. zł).

Miliony na opiekê spo³eczn¹
Jak zwykle sporo kosztować będzie opieka społeczna będąca w strukturze wydatków jedną z najpoważniejszych pozycji. W
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Zagospodarowanie przestrzeni przy obelisku w miejscowoœci Sufczyn jako miejsca pamiêci
historycznej ............................................................................................... 10 000,00
Budowa placu zabaw w miejscowoœci Wola Dêbiñska ...................................... 10 000,00
Wykonanie ocieplenia czêœci bojowej budynku OSP £oniowa .............................. 5 000,00
Zakup i monta¿ zje¿d¿alni na placu zabaw przy PSP w NiedŸwiedzy .................... 4 000,00
Budowa i rozbudowa oœwietlenia ulicznego Dêbnie, Jastwi, Jaworsku, £oniowej,
Por¹bce Uszewskiej i Sufczynie .................................................................... 45 043,00
*pe³na treœæ uchwa³y bud¿etowej na www.gminadebno.bip.net.pl
ciągu najbliższych 12 miesięcy wydatki na
ten cel przekroczą 4,7 mln zł.
W dużej mierze wynika to z obowiązków
gminy, która realizuje na swoim terenie zapisy ustawowe określające zasady pomocy
udzielanej m.in. w formie świadczeń rodzinnych najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy. Oznacza to, że większość budżetu na opiekę społeczną przeznaczona
zostanie na różnego rodzaju wsparcie dla
osób indywidualnych i rodzin. Na wydatki
na świadczenia takie jak np. zasiłki okresowe czy celowe zaplanowano ponad 3,7 zł. Na
utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono blisko 110 tys. zł, na wspieranie
rodziny zaplanowano ponad 136 tys. zł, a
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniesie bisko 560 tys. zł.
Ponadto wydatki obejmą także usługi
opiekuńcze, zasiłki i pomoc w naturze, a
także składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz zasiłki stałe.

Gmina daje pieni¹dze
Swoim budżetem gmina podzieli się także z innymi. W sumie ponad 2,3 mln zł przeznaczono na dotacje dla instytucji i organizacji. Pieniądze te będą wykorzystane na
realizację inwestycji oraz zadań zleconych,
które wykonywane będą na terenie Gminy
Dębno.
Największe wsparcie otrzyma powiat brzeski oraz jednostki organizacji samorządu:
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Dębińskie Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Powiatowi gmina planuje przekazać 650 tys. zł na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych, a powiat
wyłoży identyczną kwotę. W stosunku do
mijającego roku, kiedy to na budowę chodników przeznaczono z budżetu 400 tys. zł,
wydatki na ten cel wzrosną.
Dokładnie taką samą kwotę czyli 650 tys.
zł otrzyma Dębińskie Centrum Kultury, a
znajdująca się w jego strukturach Gminna
Biblioteka Publiczna odbierze dotację w wysokości 270 tys. zł. Pieniądze te mają być
przeznaczone na statutową działalność tych
instytucji.
Niepubliczne przedszkole w Sufczynie
może liczyć na 380 tys. zł wsparcia, a jednostki OSP uzyskają 130 tys. zł na podtrzymywanie tzw. gotowości bojowej. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydanych zostanie 89 tys. zł, które trafią do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Na przedsięwzięcia związane z kulturą fizyczną kluby sportowe uzyskają 120 tys. zł. Szczegółowy podział pieniędzy pomiędzy jednostki OSP, kluby sportowe i organizacje pozarządowe nastąpi w
ciągu roku. Na część zadań ogłoszone zostaną konkursy.
Ponadto gmina w formie dotacji wesprze
także m.in. inne przedsięwzięcia kulturalne, a także dokształcanie nauczycieli
(gp)
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Ochrona
zabytkowych
drzew
Około 30 tys. zł kosztowała konserwacja zadrzewienia wzdłuż drogi gminnej w Dębnie na odcinku od cmentarza do kościoła. Wykonane prace mają
nie tylko estetyczny charakter, ale
pozwolą też uniknąć zagrożenia związanego z usychaniem drzew i łamaniem się ich konarów.
Rutynowe prace pielęgnacyjne wymagały
zgody konserwatora zabytków. Drzewostan
znajdujący się przy tej trasie wspólnie z kościołem i cmentarzem stanowi integralną
całość o walorach zabytkowych. W sumie
znajduje się tam 105 drzew, wśród których
dominują lipy. Niektóre z nich mają około
200 lat, młodsze drzewa liczą sobie 30-60
lat.

Czy gmina zrezygnuje z podatku?

Firma szuka pomocy
O wsparcie w postaci zwolnieñ
podatkowych zwróci³a siê do Rady
Gminy Dêbno znajduj¹ca siê w trudnej
sytuacji firma ABM Solid bêd¹ca na
terenie gminy jednym z najwiêkszych
pracodawców. – Mam nadziejê, ¿e
wi¹¿¹ce decyzje w tej sprawie zapadn¹ w styczniu podczas posiedzenia Komisji Finansów Rady Gminy –
powiedzia³ nam Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dêbno.
Tarnowska firma ABM Solid od lat ma
swój oddział w Dębnie. Produkująca m.in.
konstrukcje stalowe i instalacje wykorzystywane w budownictwie i przemyśle spółka w szczytowym okresie zatrudniała w
Dębnie kilkadziesiąt osób i należy do jednych z największych firm na terenie gminy.
W ostatnich latach przeżywała jednak problemy finansowe, co skutkowało ogłoszeniem upadłości. Podczas spotkania z Komisją
Finansów Rady Gminy w Dębnie przedstawiciele spółki z Tarnowa informowali, że firma powoli wychodzi z kłopotów. - Przedstawili obecną sytuację ekonomiczną, tłumaczyli, że firma ma zamówienia na kolejne
roboty, a formę upadłości zmieniono na układową, co oznacza, że firma dochodzi do porozumienia z wierzycielami – relacjonuje
Grzegorz Brach.
Do Gminy Dębno spółka zwróciła się z
prośbą o rozważenie możliwości udzielenia
zwolnień podatkowych na sumę około 180
tys. zł. Miałoby to pomóc w realizacji programu naprawczego, uzyskaniu gwarancji
bankowych potrzebnych do kontynuowania
działalności, a w konsekwencji do utrzyma-

nia zakładu i dotychczasowego zatrudnienia. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść
w styczniu. Szczegółowo miała ona być dyskutowana na forum Komisji Finansów Rady
Gminy.
(g)

ABM SOLID to grupa spó³ek budowlanych,
które dzia³aj¹ we wszystkich podstawowych
segmentach bran¿y budowlanej. Firma
œwiadczy us³ugi kompleksowe „pod klucz”
pocz¹wszy od projektowania, skoñczywszy
na wykoñczeniu i uruchomieniu realizowanego obiektu. G³ównym Ÿród³em przychodów spó³ki s¹ kontrakty z zakresu budownictwa przemys³owego (np. hale produkcyjne, obiekty magazynowe). Firma buduje tak¿e obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe, a tak¿e realizuje inwestycje
zwi¹zane z budownictwem in¿ynieryjnym
(np. zak³ady utylizacji odpadów komunalnych, zak³ady skojarzonej produkcji ciep³a
i elektrycznoœci, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie œcieków) i budownictwem mieszkaniowym.
W po³owie 2011 r. wskutek tr waj¹cych
wczeœniej k³opotów znalaz³a siê w upad³oœci. W ci¹gu roku liczba pracowników firmy skurczy³a siê z 700 do niemal po³owy.
Sporo ponad sto osób straci³o pracê w ramach zwolnieñ grupowych, innym zarobki
spad³y mniej wiêcej o 30 procent. W ub. r.
sytuacja poprawi³a siê na tyle, ¿e s¹d zgodzi³ siê na zmianê upad³oœci na uk³adow¹.
Źródło: parkiet.com i
tarnow.naszemiasto.pl

Ni¿sze koszty energii elektrycznej

Prace wykonała specjalistyczna firma z
Tarnowa wyłoniona w postępowaniu ofertowym. Po inwentaryzacji drzewostanu i
ocenie jego stanu dokonano niezbędnych
zabiegów pielęgnacyjnych polegającym np.
na usuwaniu uschniętych części drzew.
Sześć drzew było w na tyle złym stanie, że
konieczne okazało się ich usunięcie. Cztery
z nich zagrażały bezpieczeństwu mogąc runąć na jezdnię, a dwa całkowicie uschły.
Zakres wykonanych prac zatwierdził konserwator zabytków.
W ostatnich miesiącach to już kolejne
tego typu prace. Wcześniej specjaliści zajęli
się m.in. drzewami rosnącymi przy kościele
w Dębnie.
(p)
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Op³acalna licytacja
Spore oszczêdnoœci uzyska³a Gmina Dêbno w ramach wydatków na energiê elektryczn¹ w 2014 roku. To efekt przetargu na dostawy energii, który po raz
pierwszy przeprowadzono w formie licytacji elektronicznej. – Konkurencja najwyraŸniej dzia³a, bo w 2014 roku zap³acimy za energiê elektryczn¹ znacznie
mniej ni¿ dot¹d – podkreœla Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dêbno.
Gmina ogłosiła jeden przetarg na samą
dostawę energii elektrycznej wspólny dla
wszystkich jednostek samorządowych. Zamówienie objęło zatem nie tylko Urząd
Gminy, ale także szkoły, przedszkola, Dę-

bińskie Centrum Kultury i Zakład Usług
Komunalnych.
Oferenci ubiegali się o zlecenie, przystępując do licytacji. W jej trakcie cena systematycznie spadała. Ostatecznie najlepszą ofertę
zaproponowała firma, która dostarczała energię elektryczną gminie także w 2013 roku.
Tym razem jednak zaoferowana cena jest o
mniej więcej 25 procent niższa niż przedtem.
Dla budżetu gminy to dobra wiadomość
oznaczająca, że wydatki z tym związane
sięgną w 2014 roku 665 tys. zł. W poprzednim roku koszty energii elektrycznej oscylowały wokół kwoty 780 tys. zł. W kieszeni
zostanie zatem kilkadziesiąt tysięcy złotych.
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Technologia, sprzêt i wiedza
Umowa w sprawie dofinansowania
w 100 procentach realizowanego
w Gminie Dêbno projektu, który ma
umo¿liwiæ dostêp do Internetu
i nowoczesnych technologii informatycznych osobom zagro¿onym wykluczeniem cyfrowym, zosta³a podpisana
w Warszawie. Przedsiêwziêciem
objêtych zostanie 100 osób, a jego
ca³kowity koszt wyniesie 955 tys. z³.
Umowa dotyczy realizacji drugiego etapu projektu, który w większości (85 procent) finansowany jest z funduszy europejskich. Pozostała część dotacji (15 procent) finansowana jest w ramach dotacji
celowej z funduszy krajowych.
Pieniądze zostaną wykorzystane na realizację projektu umożliwiającego korzystanie z technologii informatycznych grupie
100 osób, które z różnych względów mają
dzisiaj ograniczony dostęp do nich. Każdy
uczestnik projektu otrzyma: komputer stacjonarny monitor, myszkę, klawiaturę, listwę przeciwprzepięciową, system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie
antywirusowe i oprogramowanie do zdalnego dostępu do zarządzania komputerem.
Programem objęte zostaną osoby z grupy
50+, których miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz osoby niepełnosprawne, które traktowane są priorytetowo.
Obok sprzętu osoby biorące udział w tym
przedsięwzięciu skorzystają także ze specjalistycznej wiedzy. Projekt przewiduje
udział jego uczestników w szkoleniach pozwalających zdobyć i rozwijać umiejętności
aktywnego wykorzystywania technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych.
(p)

Rozmowa z Marianem Kurkiem, Sekretarzem Gminy Dêbno

- Jakie s¹ dotychczasowe efekty realizacji
projektu e-inclusion? Co uda³o siê do tej
pory zrobiæ?
- Dostarczyliœmy 40 komputerów 40 beneficjentom, zakupiliœmy 20 komputerów
dla 4 szkó³ i przeszkoliliœmy z ich obs³ugi
wszystkich beneficjentów. Ponadto zamontowano na ka¿dej szkole anteny nadawczo - przekaŸnikowe, które stanowi¹ szkielet sieci radiowej dostêpu szerokopasmowego. Dziêki temu ca³a gmina mo¿e mieæ
dostêp do ³¹cza internetowego.
- Na ile zmieni³o to sytuacjê osób korzystaj¹cych z tej oferty?
- Korzystaj¹cy z ofer ty otrzymali komputer z drukark¹ do domu wraz z dostêpem
do Internetu oraz zostali przeszkoleni z
obs³ugi komputera, korzystania z Inter-

netu, pakietów biurowych. W praktyce po
raz pier wszy mogli we w³asnych domach
po³¹czyæ siê z Internetem i swobodnie korzystaæ z zasobów sieci, np. w celu poszukiwania pracy. Mogli edytowaæ dokumenty
rekrutacyjne, drukowaæ je i wysy³aæ do potencjalnych pracodawców za pomoc¹ poczty elektronicznej.
- Jakie najwa¿niejsze doœwiadczenia p³yn¹
z pierwszego etapu?
- Dziêki doœwiadczeniom z pier wszego projektu dowiedzieliœmy siê, jaka jest skala
potrzeb i nie czekaj¹c na zakoñczenie jego
realizacji przyst¹piliœmy do prac nad drugim projektem e-inclusion, adresuj¹c go
do jeszcze wiêkszej grupy mieszkañców
gminy. Niebawem ruszamy z jego realizacj¹.

Dodatkowe komputery dla szkó³
Dwadzieœcia jeden komputerów trafi dodatkowo do czterech szkó³ w
Gminie Dêbno w ramach projektu
„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. To efekt
oszczêdnoœci, jakie uda³o siê wygospodarowaæ w trakcie realizacji
przedsiêwziêcia.
Z komputerów korzystać będą dzieci
w szkołach w Porąbce Uszewskiej, Woli
Dębińskiej, Sufczynie i Łysej Górze. W
styczniu przyszłego roku ogłoszony zostanie przetarg na dostawę sprzętu i jest
szansa, że komputery będą w szkołach
już przed feriami zimowymi.

6

Pieniądze na ich zakup udało się wygospodarować w związku z oszczędnościami, jakie uzyskano w trakcie realizacji pierwszego etapu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion”. Na ten cel Gmina Dębno
otrzymała ponad 1,3 mln zł.
Po podsumowaniu wydatków okazało się, że pozostało ponad 11 tys. zł.
Gmina zwróciła się o zgodę na przeznaczenie tych pieniędzy na zakup kolejnych komputerów dla szkół. Propozycja
została zaakceptowana i obok sprzętu
jego użytkownicy będą też mogli skorzystać ze szkolenia.
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Jakie podatki lokalne w tym
roku?

Stawki ró¿ne, p³atnoœæ po wykonaniu

Gotowi na œnieg

Stawki bez
zmian
W tym roku podatki lokalne w Gminie
Dêbno pozostan¹ na poziomie stawek
ubieg³orocznych. Propozycjê Wójta Gminy Dêbno w tej sprawie poparli radni
przyjmuj¹c uchwa³ê ze stawkami podatkowymi obowi¹zuj¹cymi dotychczas. –
To wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców, dla których dodatkowe
obci¹¿enie mog³oby byæ trudne do udŸwigniêcia – mówi Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dêbno.
Bez zmian pozostawiono stawki podatków od nieruchomości. Za jeden metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej w Gminie
Dębno płacić się będzie w dalszym ciągu 0,64
zł, a podatek za powierzchnię pod działalność gospodarczą wynosić będzie 14,5 zł za
metr kwadratowy. W sumie planowane dochody budżetu Gminy Dębno z tytułu
wszystkich podatków od nieruchomości szacowane są na 2,2 mln zł.
W podobny sposób potraktowano także
podatki od środków transportowych, podatek rolny oraz leśny. W przypadku podatku
rolnego, którego stawka uzależniona jest o
ceny żyta ogłaszanej przez Główny Urząd
Statystyczny, Rada Gminy w Dębnie skorzystała ze swoich uprawnień obniżając podstawę podatku z kwoty 69,28 zł wskazanej
przez GUS do stawki 55 zł, czyli takiej jak w
roku ubiegłym.
Z szacunków wynika, że w związku z tym
wpływy podatkowe do budżetu z tytułu podatku rolnego wyniosą niespełna 819 tys.
zł. Podatek od środków transportowych da
budżetowi prawdopodobnie wpływy na poziomie 175 tys. zł. Wpływy z podatku leśnego sięgną szacunkowo niespełna 40 tys. zł.
(g)

O ile tej zimy spadnie jeszcze œnieg,
to za jednorazow¹ us³ugê odœnie¿ania
dróg na terenie jednego so³ectwa
gmina zap³aci od niespe³na 5 tysiêcy
z³otych do ponad 19 tys. z³ – taki jest
efekt przetargu og³oszonego przez
Gminê Dêbno. O zlecenie na terenie
jednego so³ectwa ubiega³o siê od 3
do 5 firm.
Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych
uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie ogłoszenie przetargu na odśnieżanie
poszczególnych sołectw, przy czym w przypadku części z nich usługę tę powierzono
na zasadzie zlecenia Zakładowi Usług Komunalnych. Oferenci składali swoje propozycje biorąc jako podstawę koszt jednorazowej interwencji polegającej na odśnieżeniu wskazanego obszaru według standardu określonego przez zamawiającego. W
praktyce oznacza to, że zwycięzca przetargu ma odśnieżyć drogę na całej szerokości
w taki sposób, by była ona przejezdna. Interwencję należy podjąć w ciągu godziny od
uzyskania informacji od pracownika urzędu. Wykonawca ma dysponować takim
sprzętem, który nie będzie niszczył drogi, a
w razie powstania szkód w trakcie wykonywania usługi będzie ponosił za nie odpowiedzialność. Realizację pracy zatwierdzać
będzie sołtys lub pracownik Urzędu Gminy
Dębno.
Oferty złożone w ramach przetargu były
bardzo zróżnicowane. Przykładowo, obszar
Dębna firmy były gotowe odśnieżać za kwotę od ok. 9 tys. zł do prawie 26 tys. zł. Ostatecznie jednorazowa usługa odśnieżania
będzie kosztować w Dębnie 10,4 tys. zł, w
Porąbce Uszewskiej niespełna 5 tys. zł, w
Dołach – ponad 9,3 tys. zł, w Niedźwiedzy –

9 tys. zł, w Sufczynie - 11,8 tys. zł, w Jastwi – niespełna 6 tys. zł, w Jaworsku i
Łysej Górze – niespełna 20 tys. zł i w Łoniowej – ponad 8 tys. zł. Pozostałe sołectwa
odśnieżać będzie Zakład Usług Komunalnych.
W sumie na terenie gminy zakłada się
wykonanie maksymalnie 140 interwencji,
przy czym na terenie jednego obszaru ich
liczbę określono na maksimum 20 interwencji. Gmina będzie płacić za usługę po jej
wykonaniu. Łącznie w pierwszym kwartale tego roku na odśnieżanie dróg przewiduje się wydatki na poziomie 120 tys. zł. Dodatkowo na likwidację gołoledzi i śliskości
jezdni na skrzyżowaniach, zakrętach i stromych podjazdach zaplanowano wydatki na
poziomie ok. 30 tys. zł. Usługę wykonywać
będzie ZUK Gminy Dębno.
(p)

Mniej zarobiliœmy
Wpływy do budżetu Gminy Dębno z
podatku dochodowego od osób fizycznych były w ubiegłym roku niższe niż
zakładano – wynika z danych będących w dyspozycji Ministerstwa Finansów. Sytuacja ta najprawdopodobniej
powtórzy się także w roku najbliższym.
Przyczyna? Mieszkańcy gminy zarobili mniej niż szacowano.
Założenia przyjmowane przez Ministerstwo Finansów na rok ubiegły dla
Gminy Dębno były takie, że z należnego
gminie odpisu od podatku dochodowego

www.gminadebno.pl

od osób fizycznych wpłynie do budżetu
ponad 4, 5 mln zł. Tymczasem życie zweryfikowało te założenia negatywnie. Dzisiaj wiadomo już, że faktycznie wpływy
były niższe o ok. 170 tys. zł.
Prognozy na rok przyszły nie są bardziej
optymistycznie. Mówi się wręcz o utrzymaniu tendencji spadkowej na podobną skalę,
co oznacza możliwość dalszego zmniejszenia dochodów. Poradzić na to niewiele można, bo jest to ściśle związane z dochodami
mieszkańców. Jeśli zarabiają mniej, niższe
są też wpływy do budżetu.
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S¹dowy wyrok
korzystny dla gminy
To by³a jedna z najbardziej oczekiwanych w gminie decyzji od lat. Naczelny S¹d Administracyjny rozpatruj¹cy
skargê Gminy Dêbno na decyzjê
wojewody ma³opolskiego mia³
odpowiedzieæ, czy gmina posiada
czy te¿ nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrok
bezspornie przes¹dzaj¹cy, ¿e gmina
dysponuje planem, to bardzo dobra
wiadomoœæ dla mieszkañców.
Chocia¿by dlatego, ¿e z planem
budowanie domu jest znacznie
³atwiejsze. – To jedna z najwa¿niejszych w ostatnich latach decyzji dla
gminy, która zamyka usta osobom
usi³uj¹cym z sobie tylko wiadomych
powodów wprowadziæ w b³¹d mieszkañców – podkreœla Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno.
Spór wokół pytania czy Gmina Dębno ma
plan zagospodarowania przestrzennego czy
go nie ma toczy się już od kilku lat. O jego
wadze decydowało znacznie planu zagospodarowania przestrzennego, który określa
zasady korzystania z nieruchomości i sposób jej zabudowy, a także lokalizację inwestycji. W gminach posiadających plan zagospodarowania miejscowego proces inwestycyjny jest znacznie krótszy, bo nie wymaga
się tam uzyskiwania warunków zabudowy.
W Gminie Dębno taka komfortowa sytuacja obowiązywała od 2004 roku, kiedy
to Rada Gminy Dębno uchwaliła plan. Po

Niewa¿na uchwa³a
Jednak wyrokiem z 28 stycznia 2008 r.
(Sygn. II SA/Kr 29/07) Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie stwierdził
nieważność tej uchwały z uwagi na naruszenie procedur przy jej uchwalaniu. W
uzasadnieniu do wydanego wyroku sąd
krakowski nie odniósł się jednak do kwestii najistotniejszej dla Gminy Dębno: czy
odżywa poprzednia uchwała w sprawie
planu, słowem, czy gmina ma plan zagospodarowania.
Sprawa planu powróciła na nowo, gdy
gmina chcąc rozbudować i zmodernizować
oczyszczalnię ścieków w Maszkienicach,
uzyskała pozwolenie na budowę. Jeden z
mieszkańców tej wsi odwołał się od decyzji do wojewody małopolskiego, a ten pozwolenie na budowę uchylił. Sprawa w
wyniku skargi Gminy Dębno trafiła w listopadzie 2011 roku do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Krakowie, a
następnie, w wyniku skargi kasacyjnej,
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie. Na wyrok NSA przyszło czekać niemal dwa lata.

Szum medialny
W tym czasie trwała publiczna dyskusja, w którą zaangażowane zostały także
niektóre lokalne media, o rzekomym braku planu miejscowego i fatalnych skutkach tego faktu. – W mojej opinii te nastroje podkręcała grupa mi niechętna
twierdząc, że z winy wójta wstrzymane

Sentencja
Dnia 8 paŸdziernika 2013 roku Naczelny S¹d Administracyjny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: Sêdzia NSA
Jer zy Stelmasiak (spr.) Sêdziowie
Sêdzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz Sêdzia NSA Zbigniew Œlusarczyk
Protokolant starszy asystent sêdziego Tomasz Godlewski po rozpoznaniu
w dniu 8 paŸdziernika 2013 roku na
rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej przy udziale prokuratora Prokuratur y Apelacyjnej w Krakowie Ewy
Baran skargi kasacyjnej Gminy Dêbno od wyroku Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Krakowie z dnia
30 marca 2012 roku sygn. akt II SA/
Kr 1684/11 w sprawie ze skargi
Gminy Dêbno na decyzjê Wojewody
Ma³opolskiego z dnia [...] sierpnia
2011 roku, nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowê 1.
uchyla zaskar¿ony wyrok i przekazuje sprawê do ponownego rozpoznania
Wojewódzkiemu S¹dowi Administracyjnemu w Krakowie; 2. zas¹dza od
Wojewody Ma³opolskiego na r zecz
Gminy Dêbno kwotê 600 (szeœæset)
z³otych tytu³em zwrotu kosztów postêpowania kasacyjnego.

Z uzasadnienia wyroku
„ (…) Oznacza to, ¿e S¹d I instancji dokona³ b³êdnej wyk³adni w tej sprawie normy
prawnej z ar t. 34 ust. 1 cyt. ustawy, poniewa¿ plan miejscowy dla Gminy Dêbno z
dnia 31 maja 2006 r. utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ ze skutkiem prawnym ex tunc
czyli od pocz¹tku. St¹d w takiej sytuacji prawnej i faktycznej od dnia kiedy wyrok
WSA w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 29/07 sta³ siê
prawomocny, obowi¹zuje znowu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dêbno zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Dêbno z dnia 28 kwietnia
2004 r. Nr II/133/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dêbno (…)”
dwóch latach jego obowiązywania w wyniku licznych wniosków składanych przez
mieszkańców zostały podjęte prace nad
nowym planem. Wychodząc tym wnioskom naprzeciw Rada Gminy Dębno pod
koniec maja 2006 roku przyjęła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno.
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zostaną wszystkie inwestycje, gmina będzie zwracać przyznane fundusze, a
mieszkańcy poniosą olbrzymie koszty w
wyniku błędu urzędników gminnych. W
ślad za tym do prokuratury i na policję
trafiały zawiadomienia o rzekomo popełnionych przestępstwach przez wójta. Na
rozprawy do Krakowa i Warszawy udały
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się oficjalne i mniej oficjalne delegacje z
gminy, usiłując potem komentować wyroki, co bez niezbędnej specjalistycznej
wiedzy prawniczej okazało się ryzykowne i mało rzetelne – relacjonuje Wójt
Gminy Dębno.
Rozpatrujący skargę Gminy Dębno Naczelny Sąd Administracyjny uznał ją za
zasadną i zasądził od wojewody na rzecz
Gminy Dębno 600 zł kosztów sądowych.
W praktyce oznacza to, że w Gminie Dębno zgodnie z podtrzymywanym niezmiennie stanowiskiem władz gminy obowiązuje plan zagospodarowania z 2004 roku. W
efekcie krakowski sąd będzie się mógł teraz zająć pozwoleniem na budowę oczyszczalni w oparciu o istniejący plan.
(pg)
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wydarzenia
- Odetchn¹³ Pan z ulg¹ po wyroku?
- Na pewno tak, chocia¿ by³em optymist¹.
By³y cz³onek NSA prof. Zygmunt Niewiadomski ju¿ kilka lat temu w komentarzach wskazywa³, ¿e w sytuacji uniewa¿nienia planu,
od¿ywa stary plan i by³ to wa¿ny sygna³. Z
drugiej strony by³a to pierwsza tak skomplikowana kwestia rozpatrywana przez polski
s¹d i mo¿na siê by³o spodziewaæ ró¿nych rozstrzygniêæ.
- Co mog³oby siê staæ, gdyby wyrok dla gminy
by³ niekorzystny?
- Bez ¿adnego merytorycznego uzasadnienia blokowane mog³yby byæ ró¿ne inwestycje, na które wydano pozwolenia. Gmina do
ka¿dej sprawy musia³aby odnosiæ siê osobno, a to oznacza absorbowanie pracowników
urzêdu, którzy zamiast przygotowaæ potrzebne mieszkañcom inwestycje do realizacji
musieliby zajmowaæ siê wyjaœnieniem, ¿e nie
ma przeszkód formalnych, by je realizowaæ.

Rozmowa z Grzegorzem Brachem, Wójtem Gminy Dêbno

Spokojni mieszkañcy,
bezpieczni inwestorzy
- By³y jakieœ konkretne przes³anki œwiadcz¹ce o tym, ¿e taki scenariusz jest realny.
- Jeszcze przed wyrokiem mieszkanka Por¹bki Uszewskiej z³o¿y³a skargê w zwi¹zku z budow¹ chodnika przy drodze powiatowej z tego tylko powodu, ¿e jej zdaniem
gmina nie mia³a planu. To by³a tym dziwniejsza sytuacja, ¿e gdyby nawet za³o¿yæ,
¿e planu nie ma i musielibyœmy budowaæ
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, to chodnik by³by dok³adnie w tym
samym miejscu. Dzisiaj po wyroku odrzucenie tej skargi wydaje siê przes¹dzone i
raczej bez przeszkód bêdziemy mogli budowaæ chodnik poprawiaj¹cy bezpieczeñstwo mieszkañców.
- Konsekwencje niekorzystnego wyroku odczuliby tak¿e indywidualni mieszkañcy gminy?
- Gdyby siê okaza³o, ¿e planu nie ma, to
mog³oby to mieæ wp³yw na wydane ju¿ pozwolenia na budowê, na przyk³ad, domów
pr ywatnych. Dawa³oby to podstawê do
tego, by w indywidulanych przypadkach
kwestionowaæ prawomocnoœæ pozwolenia.
Przyk³adowo s¹siad niezadowolony z tego,
¿e obok planuje siê budowê domu, móg³by
siê od takiej decyzji odwo³ywaæ blokuj¹c
tym samym inwestycjê. K³opoty mog³yby
dotyczyæ tak¿e obrotu ziemi¹. Zapisy w
planie maj¹ wp³yw na wartoœæ dzia³ek, brak
planu powodowa³by, ¿e trudno by³oby okreœliæ adekwatn¹ cenê ziemi.

www.gminadebno.pl

- Z punktu widzenia przeciêtnego Kowalskiego, jakie najwa¿niejsze, pozytywne wnioski p³yn¹ z uznania przez NSA, ¿e gmina
ma wa¿ny plan zagospodarowania?
- Istnienie planu chroni interesy tych mieszkañców, którzy kupili dzia³kê. Mog¹ byæ
przekonani, ¿e nie powstanie w s¹siedztwie nic, czego w planie nie ma. Bez planu
takiej gwarancji by nie mieli. Plan u³atwia
te¿ ¿ycie inwestorom, bo mog¹ spokojnie
planowaæ strategie rozwoju firmy nie obawiaj¹c siê, ¿e ktoœ zablokuje inwestycjê.
Wreszcie plan przyspiesza uzyskanie pozwolenia na budowê. Przekonali siê o tym
ci, którzy kieruj¹c siê sugestiami osób
skar¿¹cych gminê wystêpowali o wydanie
warunków zabudowy. Musieli czekaæ nawet kilka miesiêcy, bo to d³ugotr wa³a procedura.
- Czy droga do rozbudowy oczyszczalni œcieków w Maszkienicach, która spowodowa³a
spór prawny, jest po decyzji NSA otwarta?
- Wydaje siê, ¿e tak. Po korzystnej dla
gminy decyzji Naczelnego S¹du Administracyjnego musimy poczekaæ na ponowne rozpatrzenie przez Wojewódzki S¹d Administracyjny skargi gminy na decyzjê wojewody, ale ju¿ w oparciu o realia po wyroku,
czyli stwierdzenie istnienia planu zagospodarowania. S³owem, Wojewódzki S¹d Administracyjny musi przeanalizowaæ czy istniej¹ jakieœ inne powody, które mog³yby

sprawiæ, ¿e decyzja o pozwoleniu na rozbudowê oczyszczani œcieków w Maszkienicach jest wadliwa. Wydaje siê, ¿e takich
powodów nie ma i dlatego te¿ spodziewamy siê, ¿e decyzjê wojewody uchyli.
- Kiedy mo¿na siê spodziewaæ orzeczenia
w tej sprawie?
- Na pocz¹tku lutego wyznaczono rozprawê.
Gdy s¹d uchyli decyzjê wojewody, to wydane
przez starostê brzeskiego pozwolenie powróci do obiegu prawnego i bêdziemy mogli
prowadziæ inwestycjê. Jednak czas, w którym mo¿na by³o sk³adaæ wniosek do programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko” up³yn¹³ w zesz³ym roku i nie ma w tej
chwili programu, do którego mo¿na sk³adaæ
wniosek o dofinansowanie.
- To oznacza, ¿e trzeba bêdzie siêgn¹æ do
w³asnego bud¿etu?
- Najprawomocniej tê inwestycjê bêdziemy
prowadziæ przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, z którego mo¿liwe jest uzyskanie umarzalnej po¿yczki na
budowê sieci kanalizacyjnej. Poziom dofinansowania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska jest jednak znacznie ni¿szy. Po¿yczka jest tu umarzalna do 40 procent,
natomiast program, do którego mieliœmy
sk³adaæ projekt zak³ada dofinasowanie do
85 procent. Zatem inwestycja mo¿e nas
kosztowaæ wiêcej o blisko 40 procent.
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Najbardziej
popularne imiona
Sezonowe mody na imiona trwaj¹. Ze
statystyk bêd¹cych w dyspozycji Urzêdu Stanu Cywilnego w Dêbnie wynika,
¿e w minionym roku do ³ask wróci³y tradycyjne imiona mêskie. Dziewczynkom
rodzice najczêœciej nadawali imiona,
które ich babcie nosi³y raczej rzadko.

Problem
z bobrami
Bobry daj¹ siê mocno we znaki Gminnej Spó³ce Wodnej i w³aœcicielom rowów
melioracyjnych. Zwierzêta usadowi³y siê
w wielu miejscach buduj¹c w nich
tamy, co w razie opadów groziæ mo¿e
podtapianiem pól i zabudowañ.
Bobry upodobały sobie rowy melioracyjne
m.in. w Biadolinach Szlacheckich, Dębnie,
Łysej Górze, Porąbce Uszewskiej i w Woli
Dębińskiej. Tamy budują także na rzece
Niedźwiedź. Zjawiskiem zaniepokoili się właściciele pól interweniując w Gminnej Spółce
Wodnej. – Sami nie jesteśmy w stanie nic
zrobić, bo te zwierzęta są pod ochroną – tłumaczy Wiesław Cebula, prezes spółki.
Wszystko zależeć będzie od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którą
spółka zaalarmowała już w tej sprawie. W
chwili zamykania tego numeru „Życia” ustalenia były takie, że specjaliści ocenią sytuację na miejscu i dopiero potem podejmą decyzję.

Wśród chłopców mamy do czynienia najwyraźniej z powrotem do imion, które
nadawano w Polsce od wieków. W 2013
roku najczęściej wybieranym imieniem dla
synów był Jakub (6 razy), a tuż za nim na
liście najbardziej popularnych imion mę-

skich znalazły się Jan i Bartłomiej (każde
z nich wybierano po 5 razy). Na dalszych
miejscach są Michał i Wojciech (po 3 razy).
Inne imiona powtarzały się już znacznie
rzadziej.
Najbardziej popularnym imieniem dla
dziewczynek była w ubiegłym roku Natalia
(7 razy wybierano to imię). Na drugim miejscu tego nieformalnego rankingu gminnego
znalazła się Julia (to imię nadano 6 osobom),
w dalszej kolejności są: Lena (4 razy) oraz
Aleksandra i Emilia (każde z tych imion
wybierano trzykrotnie).
(pg)

Przyby³o mieszkañców
O 77 osób zwiêkszy³a siê liczba mieszkañców Gminy Dêbno w 2013 roku w
stosunku do roku 2012. Po czêœci to
zas³uga dodatniego bilansu urodzeñ i
zgonów oraz korzystnych dla gminy tendencji migracyjnych.
W Gminie Dębno urodziło się w 2013 roku
145 osób czyli o 35 więcej niż zmarło (110).
Najwięcej urodzeń odnotowano w Dębnie
(25) i Woli Dębińskiej (17), najmniej w Dołach (4) i Niedźwiedzy (5). Spośród 12 sołectw dodatni bilans urodzeń i zgonów doty-

czy większości wsi. Ujemny bilans miały natomiast cztery sołectwa: Porąbka Uszewska, Niedźwiedza, Maszkienice i Doły. Dokładnie tyle samo urodzeń i zgonów (po 15)
było w Sufczynie.
Najliczniejszym sołectwem w gminie jest
aktualnie Sufczyn liczący 1995 mieszkańców, na drugim miejscu jest Wola Dębińska
(1775), a następnie Debno (1710). Najmniejsze sołectwa to Perła (477 osób) i Jastew
(509).
(g)

(p)

So³ectwo

Nowy
harmonogram
odpadów
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na pierwsze półrocze tego roku został już ustalony. Terminy na najbliższych
sześć miesięcy wraz z numerami telefonów
kontaktowych oraz wskazówkami przydatnymi przy segregacji znajdują się na internetowej stronie Gminy Dębno www.gminadebno.pl. Wystarczy kliknąć na stronie głównej na baner „Odpady komunalne”, a następnie pod hasłem „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych w 2014r.” wybrać interesujące nas sołectwo.
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liczba

liczba

zgony

urodzenia

mieszkañców

mieszkañców

w 2013

w 2013

na 31.12.2012

na 31.12.2013

Biadoliny Szlacheckie

926

922

4

7

Dêbno

1693

1710

12

25

Do³y

619

914

6

4

Jaworsko

687

689

4

9

Jastew

503

509

5

8

£oniowa

971

980

5

13

£ysa Góra

1473

1482

14

19

Maszkienice

1453

1465

9

7

NiedŸwiedza

626

627

7

5

Per³a

466

477

1

7

Por¹bka Uszewska

1272

1276

16

9

Sufczyn

1988

1995

15

15

Wola Dêbiñska

1757

1775

12

17

RAZEM

14 444

14 521

110

145
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Konkurs rozstrzygniêty

Kolêdowe interpretacje
Trzydziestu siedmiu uczestników
rywalizowa³o w czternastej edycji
Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych, który
odby³ siê w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w £ysej Górze.
Organizatorzy – Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w £ysej Górze i
Dêbiñskie Centrum Kultury –
zadbali, by bior¹cy udzia³ w konkursie mogli pokazaæ w pe³ni
swoje mo¿liwoœci.
W Sali gimnastycznej ustawiono scenę, która – jak się zdaje – pełniła podwójną rolę. Z jednej strony pozwoliła
poczuć wykonawcom atmosferę konkursową, z drugiej umożliwiła także przygotowanie okolicznościowej scenografii.
Wraz z dekoracją ustawioną na jednej
ze ścian, pozwoliła chyba także wyciszyć
nieco salę, która z definicji pod względem akustycznym, pozostawia wiele do
życzenia. W efekcie występujących na
scenie było słychać całkiem dobrze.
Wykonawcy pojawiali się na estradzie
kolejno w trzech grupach wiekowych,
które osobno oceniało dwuosobowe jury
muzyków: Terasa Szydłowska i Jerzy
Pleśniarski. W repertuarze obok tradycyjnych kolęd nie brakowało także pastorałek. Obok dominujących w konkursie solistów śpiewających do różnego rodzaju podkładów muzycznych były
także duety. Niektórzy obok umiejętności wokalne pokazali, że potrafią radzić sobie także z instrumentem.
Tradycyjnie laureaci konkursu
wezmą udział w koncertach zaplanowanych na niedzielę, 19 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze oraz na sobotę, 26 stycznia w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.
(g)
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wyniki
przedszkola i klasy „0”
1. duet Jagoda Smoleñ i Julia B¹czek
2. Wiktoria Roczniak
3. Maria Babiarska
3. Wiktoria Marecik
Wyró¿nienie: duet Tomasz Bujak i Karol Kender; Jakub Baran; Milena Bojdo
klasy I – III
1. Aleksandra Kubala
2.duet Oliwia Wróbel i Julia Bojdo
3. Amelia Marek
3. Amelia Czesak
Wyró¿nienie: Wiktoria Wojtas
klasy IV-VI
1. Patrycja Mytnik
2. Brygida Witek
3. Weronika Najberek
gimnazja
1.Joanna Dawid
2.duet Emilia GliŸdziñska i Julia Gagatek
3. duet Olga Kowal i Piotr Borowiec
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Sto wystaw w zamku
Setn¹ wystawê w historii muzeum
w Dêbnie mo¿na w³aœnie ogl¹daæ
w zamkowych komnatach. Jubileuszowa okaza³a siê pokonkursowa wystawa „Szopki Bo¿onarodzeniowej”,
o której szerzej piszmy na s. 31. O
dotychczasowych wystawienniczych
wydarzeniach rozmawiamy z Krystyn¹
Gurgul, kierownikiem Muzeum Zamek
w Dêbnie
- Sto wystaw w ci¹gu 35 lat to du¿o, ma³o,
przeciêtnie?
- Zwa¿ywszy na szerok¹ ofertê wydarzeñ i
przedsiêwziêæ o charakterze kulturalnym, to
liczba imponuj¹ca. Pierwsza wystawa czasowa zosta³a zorganizowana w roku 1979, nosi³a tytu³ ,,Dziecko w malarstwie’’ i od tamtej
pory dzia³alnoœæ wystawiennicza w naszym
muzeum trwa nieprzerwanie, a liczba wystaw
organizowanych w ostatnich latach wzros³a
z 3 – 4 do 6-7 rocznie .
- Policzono, ile w sumie osób je obejrza³o?
- Szacujê, ¿e jest to liczba kilkuset tysiêcy
osób.
- Która z wystaw cieszy³a siê najwiêksz¹ popularnoœci¹?
- Na pewno wystawa ,,Trzysta lat Manufaktury Miœnieñskiej ‘’ prezentowana wyj¹tkowo
w reprezentacyjnej Sali Rycerskiej zamku.
Muzeum Okrêgowe w Tarnowie, którego jesteœmy oddzia³em , jest w posiadaniu tzw.
serwisu ptaszkowego sk³adaj¹cego siê z kilkuset czêœci, wykonanego w Manufakturze
Miœnieñskiej na zamówienie ksi¹¿¹t Sanguszków. By³a to wystawa, na któr¹ turyœci
przyje¿d¿ali do zamku, czyni¹c z niej g³ówny
cel odwiedzin. Równie atrakcyjn¹ okaza³a siê
wystawa „Ród Getzów Okocimskich”, któr¹
odwiedzi³y 16834 osoby.
- Jest jakiœ klucz do organizowanych tutaj
wystaw?
- Zasadniczo wystawy, które mia³y miejsce
do tej pory mo¿na pogrupowaæ na wystawy
tematyczne prezentuj¹ce dzie³a sztuki z dziedziny malarstwa, rzeŸby, rzemios³a artystycznego, pochodz¹ce ze zbiorów muzeów czy
osób prywatnych. Drug¹ grupê stanowi¹ wystawy wspó³czeœnie ¿yj¹cych artystów malarzy, rzeŸbiarzy, grafików, fotografików, kolekcjonerów. Trzecia grupa to wystawy zwi¹zane z konkursami, od 14 lat odbywaj¹ siê konkursy zwi¹zane z tematyk¹ Bo¿onarodzeniow¹ oraz wystawy poplenerowe, od 6 lat
wieñcz¹ce dorobek trzydniowego pleneru malarskiego , którego tematem s¹ zabytki Dêbna. Specyfik¹ tych wystaw jest pokazywanie
wspó³czesnej ikonografii Dêbna.
- Autorzy szczególnie zapamiêtani?
- Na pewno wyró¿ni³abym wœród wystawiaj¹cych osobê Wojciecha Jakubowskiego nale¿¹-
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cego do œwiatowej czo³ówki artystów uprawiaj¹cych trudn¹ sztukê miedziorytnicz¹, uznanego
w œwiecie twórcy exlibrisów, którego zbiór oko³o
400 prac pokazaliœmy w Zamku w Dêbnie w roku
2011 r., czy osobê Wolfganga Hofera, który jest
bez w¹tpienia artyst¹ nietuzinkowym, albowiem
jest twórc¹ niezwyk³ej autorskiej techniki malowania obrazów barwnymi glinami.
- Niektórzy autorzy korzystali z goœcinnoœci
zamku wiêcej ni¿ raz. Kto tu bywa³ najczêœciej
jako autor wystawionych prac i czemu zawdziêcza to szczególne traktowanie?
- Najwiêcej wystaw zorganizowaliœmy we wspó³pracy z kolekcjonerem Wilfredem de Meyer,
Belgiem mieszkaj¹cym od 15 lat w Polsce. Z
jego wielkiej kolekcji pochodzi³y nietuzinkowe
przedmioty pokazane na piêciu wystawach: ,,Historia Polski na medalach ‘’, ,,Sztuæce z ró¿nych stron œwiata’’ , ,,Koronka flamandzka ‘’
, ,,Praca i zawody œwiata’’ , ,,Czajniczki, imbryczki czyli dobry obyczaj parzenia herbaty ‘’
.Uznaliœmy, ¿e ta wielka pasja kolekcjonerska
pana Wilfrieda de Meyer godna jest wsparcia,
jego kolekcje skupiaj¹c piêkne przedmioty posiadaj¹ równie¿ walory edukacyjne.
- Ogl¹daj¹cy poœwiêcaj¹ wystawie kilkanaœcie,
czasem kilkadziesi¹t minut, tymczasem jej
przygotowanie trwa znacznie d³u¿ej. Na czym
polegaj¹ organizacyjne wyzwania?
- Wystawa tematyczna z³o¿onej z wielkiej liczby
eksponatów poprzedzona jest tzw. kwerend¹
muzealn¹, a wiêc poszukiwaniem w muzeach
czy u osób prywatnych ciekawych tematycznie
eksponatów, które warto pokazaæ widzom.
Zwykle trwa to kilka tygodni, a jeœli wystawa
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jest du¿a, bywa, ¿e kilka miesiêcy. Wczeœniej
nale¿y stworzyæ scenariusz wystawy, przewidzieæ aran¿acjê we wnêtrzach, sposób eksponowania i zabezpieczenia eksponatów
oraz stworzyæ œcie¿kê zwiedzania tej wystawy, czyli opowieœæ o niej.
- Ka¿dy organizator prze¿ywa jakieœ „wpadki”. Te najbardziej pamiêtne w zamku w
Dêbnie to…
- Tu przypomina mi siê rok 2010 z katastrofalnymi opadami, które tak podnios³y
wilgotnoœæ w salach ekspozycyjnych, ¿e musieliœmy natychmiast wycofaæ z wystawy zabytkowe ryciny, które zaczê³y siê marszczyæ.
Ta odpowiedzialnoœæ za wypo¿yczone eksponaty spêdza niejednokrotnie sen z oczu
muzealnika.
- S¹ jacyœ wymarzeni artyœci, których prace
muzeum chcia³oby pokazaæ w zamkowych
komnatach?
- Moim marzeniem jest zorganizowanie wystawy prezentuj¹cej dorobek artystyczny artystów, którzy w roku 1923 jako studenci
krakowskiej ASP przebywali przez miesi¹c
w Dêbnie goszcz¹c w zamku. Mo¿liwoœæ pokazania ich dojrza³ej twórczoœci w miejscu,
jak czêsto myœlimy o zamku, bêd¹cym przystankiem w drodze do s³awy, by³aby niezwykle interesuj¹ca.
- A czego w zamku na pewno nie zobaczymy?
- Nie chcia³abym pokazaæ kompletnego kiczu, chyba ¿e by³by tematem wystawy.
Dziêkujê za rozmowê.
(a)
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KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI

1.

M. Witkiewicz Szko³a ¿on

2.

El James Piêædziesi¹t twarzy Greya
/3 tomy/

3.

F. Rivers G³os w wietrze

4.

F. Rivers Echo ciemnoœci

5.

F. Rivers Jak œwit poranka

6.

Franciszkanin z SS Prawdziwa historia Gereona Goldmanna OFM

Franczyk Stanis³awa - Por¹bka Uszewska

7.

D. Bunn Modlitwa nieznajomej

Kazimierz Mleczko - Por¹bka Uszewska

8.

A. Lingas £oniewska Zakrêty losu

Jadwiga Gurgul - Dêbno

9.

A. Lingas Braterstwo krwi

Anna Partyka - Por¹bka Uszewska

Zestawienie przygotowano na podstawie liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
w okresie ostanich dwóch miesiêcy.
Olga Gurgul - Por¹bka Uszewska
Lidia Okrzesa - Por¹bka Uszewska

10. A. Lingas Historia Lukasa

Monika Gurgul - Do³y
Matura Krzysztof - £oniowa

Krystyna Skoczeñ - Nied¿wiedza

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
Cormac McCarthy

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Droga
Spalona Ameryka, ciemność, proch i kurz przesłaniające niebo. Kamienie pękają od mrozu, a śnieg,
który pada, jest szary. Ani jednego ptaka, ani jednego zwierzęcia, gdzieniegdzie tylko zdziczałe
bandy kanibali. Jakiś straszliwy a nienazwany kataklizm zniszczył naszą cywilizację i większość
życia na ziemi. Na tle martwego pejzażu po katastrofie dwie ruchome figurki – to ojciec i syn przemierzają zniszczoną planetę. Zmierzają ku wybrzeżu, lecz co tam zastaną? Przed nimi długa i
pełna niebezpieczeństw droga w nieznane. Wokół
nich – świat, w którym nawet nadzieja już umarła, lecz nadal – dzięki łączącej ich więzi – trwa miłość…

M. Tarnowska

Przyszłość pokaże...
Wspomnienia
Maria z Czetwertyńskich Adamowa hr. Tarnowska jako żona dyplomaty towarzyszyła
mężowi w podróżach zagranicznych i spotkaniach z władcami państw i osobistościami
świata polityki początków XX wieku, a jakiś
czas później jako polska negocjatorka uczestniczyła w rozmowach kapitulacyjnych Powstania Warszawskiego. Przyszłość pokaże... to pełne życiowej
mądrości wspomnienia hrabiny Tarnowskiej o czasach minionych
bezpowrotnie, ale nie straconych, to opowieść, która snuje się
cicho i ostrożnie, ale zapada w pamięć i duszę Czytelnika.

www.gminadebno.pl

M.O. Oleksa

Miłość w
kasztanie
zaklęta
Miłość w kasztanie
zaklęta to opowieść o
miłości kobiecej i słabościach zwykłego
człowieka. O podejmowaniu trudnych
decyzji i umiłowaniu
życia. To książka o
dostrzeganiu niedostrzegalnego.
Marta, samotna trzydziestoparoletnia nauczycielka, ma przyjaciół, plany i marzenia, ale nie
ma nikogo bliskiego, z kim mogłaby się nimi
dzielić. Przedwczesna śmierć rodziców, a potem odejście ukochanej babci pozostawiły w
niej głęboki ślad oraz poczucie ulotności i kruchości ludzkiego życia. Marta wie jednak, że
wszystko ma swój czas, i dlatego czeka na księcia z bajki. Niespodziewanie w jej życiu pojawia się Piotr. Kim jest jednak tajemnicza kobieta, która zaklęła w kasztanie swą miłość
do Piotra i do małego Miłosza? Czy ich losy, w
zadziwiający sposób wplecione w życie Marty,
się połączą? Czy Marta jest gotowa na przyjęcie wszystkiego, co przyniesie jej przyszłość?

styczeñ - luty 2014, ¯ycie Gminy Dêbno
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Madonny z zamkowej kaplicy
Hiszpañska ELEUSA

Spoœród wielkiej liczby
obrazów przedstawiaj¹cych Matkê Bo¿¹
z Dzieci¹tkiem, wyró¿nia
siê trzy grupy kompozycyjne, bior¹c za podstawê podzia³u relacje w
uk³adzie postaci – Jezusa
i Bogurodzicy. Do bardzo
rozpowszechnionych
typów kompozycyjnych
nale¿y przedstawienie
Matki Boskiej Mi³uj¹cej
okreœlanej w greckiej
terminologii jako ELEUSA, to znaczy mi³oœciwa,
wspó³czuj¹ca lub Matka
Bo¿a czu³oœci.
Jest to przedstawienie Maryi i Dzieciątka Jezus w geście wyrażającym szczególną
serdeczność i czułość, który
podkreśla naturalne ludzkie
uczucia, matczyną troskę,
ciepłą i tkliwą miłość. Jezus
dotyka swoim policzkiem lub
rączką twarzy Maryi, przytula się i obejmuje Ją za szyję, bądź pozostaje w nieznacznym tylko oddaleniu
utrzymując cały czas kontakt wzrokowy z Matką. Język wschodni, rosyjski, posługuje się w tym wypadku
bardzo trafnym określeniem
„umilenije”, co oznacza
pełną wzruszającego ciepła
relację matki i dziecka,
łączącą ich głęboką więź
emocjonalną, akcentując też
w ten sposób element macierzyństwa. Ten typ ikonograficzny rozpowszechnił się w
sztuce chrześcijańskiego
wschodu, od IX wieku był
popularny w sztuce bizantyjskiej. W twórczości zachodnich artystów pojawia się
znacznie później.
W zamkowej Kaplicy wśród
wielu pięknych obrazów znajduje się też pochodzący ze
zbiorów książąt Sanguszków
z Gumnisk k/Tarnowa wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem zwany „ hiszpańską
Eleusą”. Przyjmuje się, iż
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obraz powstał w Hiszpanii,
na terenie Andaluzji (na południu kraju), w połowie
XVII wieku, gdzie tworzyli
najwybitniejsi przedstawiciele malarstwa hiszpańskiego tego okresu – Francisco de Zurbaran, Bartolome Esteban Murillo, oraz ich
liczni naśladowcy, często
wywodzący się z grona ich
uczniów.
Matka Boża z Dzieciątkiem ukazana jest w pozycji siedzącej, w układzie ? do
bioder. Ubrana w długą
ciemnoczerwoną suknię, na
ramionach zarzucony długi,
cienki płaszcz w oliwkowym
kolorze, na głowie starannie upięta na kształt zawoju chusta tegoż samego ko-

¯ycie Gminy Dêbno, styczeñ - luty 2014

loru, która okrywa zaplecione i upięte z tyłu włosy. Nagie Dzieciątko stoi na kolanach Matki na lekko uginających się nóżkach, a w wyciągniętych przed siebie rączkach trzyma maleńki krzyżyk, który ze strachem i
trwogą pokazuje Matce tuląc swoją główkę do Jej twarzy. Maryja czułym i opiekuńczym gestem obejmuje
swoje Dziecko przytulając je
mocno do siebie, jakby chciała je chronić i uspokoić, zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Jej wzrok skierowany
jest na zatrwożonego Jezusa, opuszczone powieki niemal zakrywają oczy, twarz
jest zamyślona, skupiona,
może nawet lekko zaniepo-

kojona, jakby matczynym
sercem coś przeczuwająca. W
prawej dłoni trzyma ostrożnie czerwoną różę przeplatając jej łodygę między palcami. W sposób charakterystyczny dla hiszpańskiego
malarstwa tego okresu, scena ta została ukazana na
ciemnym, neutralnym tle,
które
pozwala
skupić
większą uwagę na przesłaniu tej sceny ukrytym chociażby w symbolice róży i
trzymanego przez Dzieciątko maleńkiego krzyżyka.
Róże odgrywają ogromną
rolę w różnych dziedzinach
życia i działalności człowieka: w literaturze, zdobnictwie, heraldyce, obrzędowości. Symbolika róży jest więc
bardzo złożona i w zależności od kontekstu może odnosić się do przeciwstawnych
skojarzeń. Nawet w samej
chrześcijańskiej symbolice
jest ona wieloznacznym nośnikiem. Czerwona róża to
symbol męczeństwa, w szczególności Jezusa Chrystusa,
ze względu na krwisty kolor
i pięciokrotność okwiatu nawiązuje do pięciu ran Zbawiciela, a jej kolce do korony
cierniowej. Jest też symbolem miłości Boga, a także
zmartwychwstania i przebaczenia. Róża jako delikatny
kwiat wyrastający spośród
kolców jest również symbolem Maryi. Do niej odnosi się
określenie „Róża Syjonu”,
natomiast w litanii loretańskiej występuje jako „Róża
Duchowna” – jest to symbol
róży niewiędnącej, odzwierciedlającej nieprzemijającą
miłość Matki Boskiej. Symbolika róży dała również początek chrześcijańskiemu różańcowi… .
W tej scenie róża, którą
Maryja trzyma w lekko uniesionej prawej dłoni jako swój
atrybut i ukazuje ją zalęknionemu Dzieciątku jest także
zapowiedzią czekającej Go
męki. Wskazuje na to również trzymany w rączkach
przez Dzieciątko maleńki
krzyżyk.
Jolanta Januś

www.gminadebno.pl
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Przy piwie w zamkowych komnatach

Rosyjska muzyka i anio³y
Kultura s³owiañska zdominowa³a
odbywaj¹ce siê w zamku w Dêbnie
„Spotkanie przy piwie”, które by³o
ostatnim w ubieg³ym roku wydarzeniem organizowanym w ramach cyklu
„Spotkañ przy Napojach”. Uczestnicy
spotkania mieli okazjê pos³uchaæ
muzyki rosyjskiej, obejrzeæ wystawê
„Z anio³ami w tle”, a w finale porozmawiaæ przy piwie.

www.gminadebno.pl

Chrzanowie, Libiążu, Brzesku. Wystawy
poplenerowe: „Ceramiczne Dialogi” na
Zamku w Wiśniczu oraz wystawy Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych

O muzykach

Na pierwszy plan wysunęła się kultura
rosyjska, zwłaszcza ta z XVII i XIX wieku,
której szczególnie znanymi atrybutami są
matrioszki i samowary. Nawiązywali do tego
okresu także muzycy tworzący Trio Kameralne Filharmonii Świętokrzyskiej. W koncercie zatytułowanym „Z samowarem w tle”
wykonywali najbardziej znane fragmenty z
bogatej twórczości Czajkowskiego, Borodina oraz współczesnego kompozytora Miroslava Skoryka. W roli wokalistki wystąpiła
Helena Ponomarenko.
Po koncercie odbył się wernisaż wystawy
„Z aniołami w tle” autorstwa Zofii Gołębiowskiej-Tabaszewskiej z Nowego Wiśnicza. Na wystawie w zamku w Dębnie zaprezentowała 41 swoich prac wykonanych w
różnych technikach plastycznych łączonych
ze sobą ( m. in. tkactwo, aplikacje, rzeźba w
drewnie). Urodzona w Bielsku – Białej artystka jest absolwentką Liceum Pedagogicznego, ukończyła polonistykę w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Opolu. Od 1973 do
2005 roku pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu jako nauczyciel – polonista. Od 1992
roku, obok pracy pedagogicznej, zajmuje się
działalnością plastyczną.
Miała dotąd około 40 wystaw indywidualnych, m.in.: w Tarnowie, Krakowie,
Myślenicach, Bielsku – Białej, Nowym
Wiśniczu, Suchej Beskidzkiej, Bochni,

w kraju i za granicą (Ukraina i Słowacja).
Prowadzi też grupę teatralną w Tarnowie – Mościcach.
(n)

Lidia Chmielewska
Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi na Wydziale Instrumentalnym. W Filharmonii Świętokrzyskiej pracuje jako altowiolistka od 1992. Była pedagogiem w szkołach
muzycznych w Kielcach, Końskich i Ostrowcu Św. Współpracowała z Teatrem Wielkim
w Łodzi. Występowała w studenckiej orkiestrze Polish Camerata. Brała udział w festiwalach Jeunesses Musicales. Jest także poetką – wydała trzy tomiki wierszy.

Helena Ponomarenko
Skrzypaczka-solistka Filharmonii Świętokrzyskiej, w Kielcach pracuje od 1993. Ukończyła Konserwatorium we Lwowie. Pracowała w teatrze Operetka w Kijowie. W Kijowie
wspólnie z siostrą skrzypaczką występuje na koncertach kameralnych. Była koncertmistrzem orkiestry kameralnej Collegium Musicum, a także członkiem kwartetu Omega.

Edyta Piwowarczyk
Po ukończeniu Akademii Muzycznej w Krakowie zatrudniona została w PSM I i II st.
w Kielcach jako nauczyciel fortepianu i przedmiotów ogólnomuzycznych, a także jako
akompaniator. Od wielu lat współpracuje z Filharmonią Świętokrzyską, biorąc udział
w koncertach (partie fortepianu, klawesynu i organów, akompaniator) i audycjach
muzycznych. W dorobku artystycznym ma nagrania płyt z Martą Złotnicką oraz z
Triem Kameralnym. We współpracy z innymi nauczycielami oraz KCK i Teatrem
im. S. Żeromskiego wyreżyserowała bajki muzyczne Piotruś Pan i Bursztynowa księżniczka.

styczeñ - luty 2014, ¯ycie Gminy Dêbno
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podsumowanie

Alfabet noworoczny –
A jak administracja
W dodatku oszczędna, a przede wszystkim nasza. Wśród najtańszych gmin w Polsce pod względem wydatków na administrację znalazła się po raz kolejny Gmina Dębno. Z rankingu branżowego dwutygodnika
„Wspólnota” wynika, że ze średnią 200,21
zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca
gmina zajęła 25. miejsce w kategorii gmin
wiejskich powyżej 10 tys. mieszkańców. Jeśli nie przynosi tu uszczerbku w jakości obsługi świadczonej w urzędzie, to wypada
powiedzieć: „Tak trzymać!”.

C jak Czartoryska (ksiê¿na)
Przedstawicielka szlachetnego rodu
trafiła pod odpowiedni dla niej adres, bo

E jak edukacja (w ciep³ych
krajach)
Trzyosobowa delegacja Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej wzięła udział w odbywającym się na wulkanicznej wyspie La Palma
(Wyspy Kanaryjskie) drugim międzynarodowym spotkaniu organizowanym w ramach
edukacyjnego projektu Comenius. Obok
wrażeń turystycznych uczestnicy spotkania przywieźli także informacje o hiszpańskim systemie edukacji. Obok uczniów z
Woli Dębińskiej z tej oferty edukacyjnej korzystali także uczniowie z Niemiec, Czech ,
Słowacji i Francji. To jeden z bardziej ewidentnych dowodów na to, że przyjemne
można łączyć z pożytecznym. Gdyby to jeszcze była powszechna praktyka…

K jak koniec prac
W Jaworsku długo oczekiwano na wykonanie prac stabilizacyjnych na znajdującym
się tam osuwisku, które spowodowało
zniszczenie fragmentu drogi i zagrożenie
dla kilku budynków. Długotrwała procedura i starania o uzyskania dofinansowania do bardzo kosztownych prac zakończono w ubiegłym roku powodzeniem. W praktyce wybudowano nową drogę, a teren zabezpieczono. Mieszkańcy nie muszą już
nadkładać drogi, a spać można bezpiecznie.
Nie wszyscy byli ukontentowani. Niektórzy ubolewali, że trudniej im teraz będzie
dojechać do pól. Warto jednak pomyśleć i o
tym, że być może bez prac stabilizacyjnych
wkrótce w ogóle nie byłoby do czego dojeżdżać…

F jak fina³

Księżna Czartoryska w nieoficjalnej rozmowie z
kadetami.
do zamku w Dębnie. Nie przyjechała jako
turystka, ale jako gość specjalny uroczystości przejęcia tradycji Szkoły Rycerskiej,
Korpusu Kadetów II Rzeczypospolitej i
Junackich Szkół Kadetów przez Akademicki Korpus Kadetów w Łysej Górze.
Było wręczenie symbolicznej szabli, ślubowanie i wspomnienia. Księżna dr Barbara Czartoryska oraz jej bratanek Kazimierz Czartoryski dodali wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Oby ślady ich wizyty były nie tylko symboliczne. Wiele
zależy od tego, czy uczniowie Korpusu
Kadetów przejmą szlachetne maniery
przedstawicieli znakomitego rodu. Jeśli im
się to uda, to nauczyciele szkoły w Łysej
Górze problemami wychowawczymi długo nie będą musieli się martwić.

D jak dyskusja (o œmieciach)
Problem stawek za odbiór śmieci zaprzątał uwagę Rady Gminy Dębno już z początkiem minionego roku. Dyskutowano go wielowątkowo zastanawiając się nie tylko nad
stawką (choć ta była jedną z istotniejszych
kwestii), ale także nad sposobem jej naliczania. Ostatecznie zwyciężyła propozycja naliczania opłat od osoby. Dyskusja poszła chyba w dobrym kierunku i przyniosła dobre
skutki. W pół roku po wprowadzeniu nowych zasad wygląda na to, że segregujemy
więcej śmieci i pozbywamy się ich całkiem
sprawnie.
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W ubiegłym roku zakończył się ostatni
etap prowadzonej od 2012 roku rozbudowy
sieci kanalizacyjnej obejmującej Jastew i jeden z przysiółków Dębna. Możliwość podłączenia się do sieci otrzymały kolejne gospodarstwa. - W sumie uzyskaliśmy efekt ekologiczny lepszy niż zakładaliśmy – cieszył
się Antoni Brachucy, zastępca Wójta Gminy
Dębno. Powód do satysfakcji był, w istocie,
nie byle jaki. Doświadczenia wielu gmin pokazują, że z dobrodziejstw cywilizacyjnych
nie wszyscy mieszkańcy chcą ochoczo korzystać. Górę często bierze wieloletnie przyzwyczajenie, że za pozbywanie się tego niezbyt ładnie pachnącego problemu wcześniej
się nie płaciło.

L jak lata p³yn¹
W tym przypadku płyną one Muzeum
Zamek w Dębnie, które obchodząc 35-lecie
istnienia weszło w wiek dojrzały. Świadome
sytuacji zachowało się dojrzale i na inauguracyjne obchody zaprosiło wszystkich z muzeum związanych. W tej liczbie nie mogło
zabraknąć Lidii Luchter – Krupińskiej, która muzeum kierowała przez 30 lat. Upływ
czasu muzeum bynajmniej nie szkodzi. Im
bardziej jest doświadczone przez życie, tym
bardziej interesująco prezentuje się z punk-

G jak gest
Ma go z pewnością ks. Marian Majka, proboszcz parafii w Dębnie. Na okoliczność jubileuszu 35-lecia Muzeum Zamek w Dębnie
podarował jubilatowi niezwykły eksponat.
Mszał Rzymski z 1774 roku w oprawie skórzanej wydany w Bawarii trafił do muzealnych zbiorów 14 kwietnia podczas Wiosennych Spotkań przy Kawie inaugurujących
obchody 35-lecia muzeum na zamku w Dębnie. Można powiedzieć, że znalazł się w dobrych rękach, bo za zamkowymi murami
będzie dobrze strzeżony.

Obowiązkowej świeczki na torcie nie mogło
zabraknąć.
tu widzenia zwiedzających. I niechże tak
będzie przez kolejne lata.

I jak instrumenty

£ jak „£oniowiacy”

Od września rozbrzmiewa ich na terenie
gminy więcej niż przedtem. W Zespole Szkół
w Porąbce Uszewskiej uruchomiono filię
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w
Domosławicach i wygląda na to, że był to
dobry pomysł. Efekty edukacji muzycznej
obserwować można w gminie coraz częściej.
Przy okazji oficjalnych wydarzeń, konkursów czy wystaw organizatorzy chętnie sięgają po młodych adeptów muzyki, którzy
propozycję przyjmują udowadniając potem,
że czasu nie marnują. Jeśli prawdą jest powiedzenie, że muzyka łagodzi obyczaje, to
filii w Porąbce Uszewskiej wypada życzyć,
by liczba kształcących się w tej szkole
uczniów systematycznie rosła.

Jubileusz 60-lecia obchodził Zespół Pieśni
i Tańca „Łoniowiacy”, ale na estradzie zaawansowanego wieku widać nie było. Na
estradzie w amfiteatrze letnim w Łoniowej
przez kilka godzin królował taniec i nikomu
nawet przez myśl nie przeszło, że mamy do
czynienia z sześćdziesięciolatkiem. W tym
przypadku wiek zdecydowanie pozytywnie
wpływa na kondycję.
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M jak maluchy
Wielkiego zainteresowanie posyłaniem
dzieci 6-letnich do szkoły w naszej gminie
nie było. Z możliwości skorzystało zaledwie
16 dzieci. Znacznie szerszy zasięg miała dyskusja na temat kwestii: posyłać czy nie po-
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podsumowanie

– wybiórczy i stronniczy
syłać. Argumenty nieznane wcześniej w
publicznej debacie na ten temat nie padły,
ale przynajmniej był czas, by choć przez
chwilę nad problemem się zastanowić. Jest
szansa, że w kolejnym roku uzbrojeni w roczne doświadczenia pionierzy wczesnej edukacji do dyskusji dorzucą nowe argumenty
pozwalając innym spojrzeć na problem mniej
emocjonalnie.

O jak ostrzeganie
Nowoczesne, wygodne i skuteczne, bo komunikowane za pomocą sms-ów czyli krótkich wiadomości tekstowych przesyłanych na
indywidualne telefony komórkowe. Usługa
świadczona przez Gminę Dębno jest, oczywiście, dobrowolna i korzystać z niej mogą ci,
którzy zalogują się do systemu i wyrażą na
to swoją zgodę. Wielu mieszkańców szybko
uznało, że warto to zrobić, bo w kontekście
np. powodzi szybka informacja może mieć
zasadnicze znaczenie. Ważne, by możliwości
techniczne zostały w odpowiednim czasie
wykorzystane, a odpowiednie komunikaty
zostały wysłane odpowiednio wcześnie.

nowieniem 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. Obie panie
na wyróżnienie zasłużyły nie tylko długoletnią, ale i solidną służbą. W uzasadnieniu
podano m.in., że są nauczycielami wzorowo
i wyjątkowo sumiennie pełniącymi swoje
obowiązki zawodowe mające spore osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

Œ jak œwiêto
Tym razem w Sufczynie świętowano Dożynki Gminne. Za plony dziękowano najpierw podczas Mszy Św. polowej odprawio-

Dzięki pasjonatom wijącym wieńce
tradycja wciąż jest podczas dożynek
widoczna
nej na stadionie LKS „Grom” Sufczyn, a
potem dożynkowy festyn trwał do późnych
godzin nocnych. Pielęgnowana od lat tradycja będące podziękowaniem za plony w ostatnich latach przechodzi metamorfozę. Wśród
uczestników święta rolnicy czyli dotychczasowi jego główni bohaterowie są w zdecydowanej mniejszości. A ludowy charakter święta powoli ustępuje miejsca festynowej zabawie coraz mniej różniącej się od jakiejkolwiek innej imprezy.

R jak rywalizacja
W rywalizacji sołectw Perła została zwycięzcą kolejnej edycji konkursu „Moja wieś
jest czysta i piękna”. Jedno z najmniejszych
sołectw w gminie do rywalizacji zmobilizowało się szczególnie, co zaowocowało licznymi pracami ogrodowymi dającymi niebanalne efekty. Widok dla oka jurorów konkursu okazał się na tyle przyjemny, że wątpliwości nie było. Odbierający później nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przedstawiciele Perły także nie mieli wątpliwości, że
warto było zachęcać mieszkańców, by zadbali o swoje przydomowe ogrody.

S jak s³u¿ba
Anna Szczęśniak i Bożena Kubala, nauczycielki z Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej posta-
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U jak ulga
Odetchnęli z ulgą mieszkańcy gminy,
gdy ruch ciężarówek puszczono wreszcie
autostradą z Tarnowa. Na krajowej drodze przecinającej Gminę Dębno na dwie
części od razu zrobiło się luźniej. Ruch
zmniejszył się na tyle wyraźnie, że po latach komunikacyjnego paraliżu mieszkańcy mogą liczyć wreszcie na nieco spokoju. Oby mogli doczekać się wkrótce także remontu nawierzchni drogi krajowej
w Dębnie, którą ciężarówki przed przeprowadzką na autostradę zdążyły „wyposażyć” w bardzo wyraźne i niebezpieczne koleiny.

V jak Victoria

P jak przejrzystoœæ
Na 14 miejscu w „Rankingu przejrzystości urzędów gmin województwa małopolskiego” znalazła się Gmina Dębno. Podstawą jego opracowania był sposób załatwiania przez gminy wniosków w sprawie udzielenia zainteresowanym osobom dostępu do
informacji publicznej. Zestawienie przygotowane przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w ramach projektu „Przyjazny urząd” oparte na praktycznych doświadczeniach w kontaktach z gminami pokazało, że Gmina Dębno z przejrzystością nie ma problemu. Tym bardziej, że
kryteria rankingu (co nie zawsze jest oczywiste) były bardzo przejrzyste i metodologicznie oczywiste. Jego autorzy sprawdzili
praktycznie, jak traktowane są tutaj pytania mieszkańców wysyłając prośby o informację drogą mailową i pocztą, a także pytając o nie telefonicznie.

maszynę. Strażakom wypada życzyć, by
w swojej codziennej pracy nie musieli uruchamiać jej zbyt często.

T jak tradycja
Tym razem chodzi o tradycje pożarnicze, a te w Gminie Dębno są bogate. W
Dębnie jednostka OSP obchodziła 100-lecie istnienia, a w Maszkienicach jednostka ma już 110 lat. Fajermani z Maszkienic uznali, że to bardzo ważna tradycja i
jubileusz 110-lecia postanowiła obchodzić
dwa dni. Świętowało się tym przyjemniej,
że rocznica stała się okazją do przekazania straży nowego samochodu strażackiego. Druhowie mogli cieszyć się wyjątkowym prezentem, bo znalazło się sporo
osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. W Austrii znalazł się sponsor, który
pokrył część kosztów, resztę dołożyła
gmina i w obecności uczestników uroczystości można było uruchomić oficjalnie

Dwudniowe świętowanie bywa zaraźliwe. Po druhach z Maszkienic w tym samym trybie świętowali sportowcy. Okolicznością ku temu skłaniającą było 40lecia utworzenia LKS Victoria Porąbka
Uszewska. Motywem przewodnim obchodów jubileuszowych była sportowa rywalizacja w piłce nożnej, w której w roli zawodników udział wzięli także Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno oraz Marian
Kurek, Sekretarz Gminy Dębno. Dla wójta Grzegorza Bracha udział w meczu zakończył się kontuzją zadającą kłam powiedzeniu, jakoby sport to zdrowie. Sam
poszkodowany przyznał jednak, że biedy
napytał sobie sam lekce sobie ważąc tak
oczywisty warunek sportowej aktywności jakim jest rozgrzewka.

Z jak zwyciêstwo
Zamek w Dębnie wygrał w rankingu Radia Kraków na najpiękniejszy zamek w Małopolsce. Gospodarze zamku w Dębnie poza
satysfakcją ze zwycięstwa otrzymali jeszcze
prawo posługiwania Marką Radia Kraków.
Generalnie walory zabytkowe i turystyczne
zamku znane były już od lat, ale zawsze jest
przyjemnie, gdy ktoś nam to jeszcze dodatkowo potwierdzi. Jeśli robią to media, to powód do zadowolenia jest tym większy. Medialne zainteresowanie z punktu widzenia
promocji jest nie do pogardzenia.

¯ jak ¿ywio³
Blisko dwa i pół raza więcej wydano z budżetu Gminy Dębno na zimowe utrzymanie
dróg w zeszłym sezonie w stosunku do sezonu poprzedniego – taki wniosek wyciągnięto z porównania wydatków w analogicznych okresach za poprzednie lata. Okazało
się wówczas, że zima rozkręcała się powoli,
ale gdy już przyspieszyła, to dla samorządowych władz stała się powodem bólu głowy.
Podobno historia lubi się powtarzać. Miejmy nadzieję, że w tym roku jednak to się nie
potwierdzi.
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Kolêdowa rywalizacja w szko³ach
Ruszy³y wokalne konkursy zwi¹zane z
okresem œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Zanim odby³ siê konkurs gminny, o którego wynikach informujemy w innym
miejscu w tym numerze „¯ycia”, rywalizowano tak¿e w szko³ach.
Z reguły konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem i nie inaczej było także
tym razem. W Zespole Szkół w Woli Dębińskiej do rywalizacji przystąpiło 36
uczniów w trzech kategoriach wiekowych.
Szkolne jury osobno oceniało uczestników
z klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej
oraz uczniów gimnazjum. W sumie uhonorowano ponad 20 wykonawców.
W Szkole Podstawowej w Biadolinach
Szlacheckich frekwencja była równie wysoka, a rywalizacja odbywała się także w
trzech kategoriach. Najmłodszymi
uczestnikami konkursu byli uczniowie
klasy „0”.
(m)

Wyniki – Wola Dêbiñska
klasy I-III szko³y podstawowej
I miejsce i „Z³otego Anio³a” otrzyma³a Katarzyna Gadzina
II miejsce i „Srebrnego Anio³a” otrzyma³a Julita Gawor i Emilia Kurek
III miejsce i „Br¹zowego Anio³a” otrzyma³ duet
Karolina Bojdo i Jakub Pabian
Wyró¿nienia: Arkadiusza Pieliñskiego, Nataliê
K³usek i Emiliê Kural.
klasy IV-VI szko³y podstawowej
I miejsce i „Z³otego Anio³a” otrzyma³a Patrycja
Mytnik
II miejsce i „Srebrnego Anio³a” otrzyma³a Kamila Roczniak
III miejsce i „Br¹zowego Anio³a” otrzyma³a
Agnieszka Hebda
Wyró¿nienia: Karolinie Lewandowskiej, Karolinie Hajduk i Emilii Kubala.
gimnazjum
I miejsce i „Z³otego Anio³a” otrzyma³a Joanna

Dawid
II miejsce i „Srebrnego Anio³a” otrzyma³ duet
Olga Kowal i Piotr Borowiec
III miejsce i „Br¹zowego Anio³a” otrzyma³a Kamila Gadzina i Karolina P³aneta
Wyró¿nienia: Agata Ogar, Jakub Koczwara, Natalia Sumara i Gabriela Konopka.

Wyniki – Biadoliny Szlacheckie
Kategoria klasy 0
I miejsce - Maria Babiarska
II miejsce - Zuzanna Stec
III miejsce - Stanis³aw Styrna, Zuzanna Kubala
Kategoria klasy I - III
I miejsce - Wiktoria Wojtas - kl.III
II miejsce - Izabela Gala - kl.II
III miejsce - £ukasz Sowa - kl.I
Kategoria klasy IV - VI
I miejsce - Natalia Bednarek - kl.IV
II miejsce - Maksymilian Potêpa - kl.V
III miejsce - Joanna Sowa, Gracjan Migas - kl.V

Recytatorskie zmagania w Maszkienicach
Pawe³ Zych i Brygida Witek zwyciê¿yli w swoich kategoriach wiekowych w Szkolnym Konkursie
Recytatorskim „W moim magicznym domu” odbywaj¹cym siê w
Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Maszkienicach.
W rywalizacji wzięło udział 18
uczestników, a ich umiejętności interpretacyjne oceniało jury w składzie: Beata Wielgosz, Joanna Janik
oraz Karolina Sobol. Osobno klasyfikowano klasy I – III oraz IV – VI.
Uczestnicy prezentowali utwory
poetyckie polskich autorów. I miej-
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sce wśród najmłodszych wykonawców zajął Paweł Zych, drugie – Kinga Piętka, zaś trzecie – Bartłomiej
Niemiec. Wyróżniono również Paulinę Rusin. W kategorii klas IV – VI
najlepsza okazała się Brygida Witek. Laureatką II miejsca została
Natalia Maciejewska. Na miejscu
trzecim uplasowała się Eliza Szostak.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy
oraz nagrody książkowe. Laureaci
pierwszych miejsc zaprezentują się
w Gminnym Konkursie Recytatorskim.
(n)
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Wigilijna tradycja w szko³ach
Œwi¹tecznej atmosfery nie brakowa³o w szko³ach na terenie naszej gminy. By³y konkursy na ozdoby œwi¹teczne, rywalizacja na umiejêtnoœci wokalne podczas œpiewania kolêd i klasowe oraz szkolne wigilie, w trakcie których nie brakowa³o
nakrytych sto³ów, op³atków i ¿yczeñ. Niektórzy wybierali bardziej kameraln¹ formê spotkania w niewielkich grupach, inni
spotykali siê na wspólnych uroczystoœciach szkolnych. Ni¿ej krótkie relacje z wybranych szkó³.

£oniowa
Klasowe spotkania wigilijne w Szkole Podstawowej w Łoniowej mogą być dobrą ilustracją powodzenia o łączeniu przyjemnego
z pożytecznym. Z jednej strony były życzenia świąteczne z drugiej edukacja: rozmawiano na temat tradycji świątecznych w innych krajach, a kolędy śpiewano w różnych
językach. Najpierw uczniowie spotkali się
w swoich klasach z nauczycielami, gdzie skła-

dali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.
Podczas uroczystego apelu uczniowie klasy
czwartej i szóstej pod kierunkiem Justyny
Marszałek i Marii Marecik przedstawili
montaż słowno-muzyczny opisujący tradycje i zwyczaje obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz kilku krajach europejskich. Śpiewano kolędy po polsku, niemiecku i angielsku. Była również wspólna
modlitwa i czytanie Pisma Św.

Spotkanie stało się też okazją do tego,
by podsumować kilka szkolnych konkursów. Tytuł „Najżyczliwszej osoby w szkole” uzyskały ex aequo Emilia Marecik z klasy III oraz Sylwia Dudek z klasy VI. Natomiast uczeń klasy II Kamil Kędzior otrzymał specjalną nagrodę od Koła Gospodyń
Wiejskich „Włościanki” za propagowanie
wizerunku Koła Gospodyń w pracy konkursowej.

Wola Dêbiñska
Świąteczny klimat, mimo braku śniegu, można było poczuć w
Zespole Szkół w Woli Dębińskiej od 6 grudnia, kiedy to do szkoły
przybył św. Mikołaj. Powitały go dzieci z klas I-III wraz z nauczycielami i przedstawicielami rodziców. Były piosenki, konkursy i
wiersze dla Mikołaja, dużo emocji i prezenty.
Zorganizowano też Szkolny Konkurs „Ozdoba Świąteczna”.
Zgłoszono do niego 29 prac, które powstały we współpracy dzieci
z rodzicami. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Martyna Wąs kl. IV i Kamila Roczniak kl. V,
II miejsce: Natalia Przeklasa kl. IV, Maciej Derendal kl. IV i
Nikodem Bodura kl. IV,
III miejsce: Katarzyna Kargol kl. V i Grzegorz Kutek kl. V.

NiedŸwiedza
Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzy już od połowy grudnia przygotowywali
się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Na zorganizowany konkurs stroików
oraz kartek świątecznych uczniowie zgłosili wiele prac, które w przedświątecznym
okresie zdobiły szkolny korytarz. Komisja
miała trudne zadanie, gdyż wszystkie prace
zostały wyjątkowo starannie wykonane. Po
długich obradach udało się jednak wyłonić
zwycięzców.
W konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną padły następujące rozstrzygnięcia: 1
miejsce - Julia Trojan, Natalia Cicha, Krzysztof Sady, 2 miejsce - Zuzanna Dubiel, Amelia Kukla, Patryk Dudek.
Rodzice uczniów zorganizowali kiermasz stroików oraz dekoracji choinko-
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wych. We wspólnej wigilii uczestniczyli
także emerytowani pracownicy placówki.
Przy okazji odbył się szkolny konkurs
kolęd i pastorałek, w którym wzięło udział

16 uczniów. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli:
Kuba Baran, Justyna Dudek, Zuzanna
Dubiel.
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Por¹bka Uszewska
W Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej
zapanowała już świąteczna atmosfera. Specjalnego koncertu kolęd wysłuchali nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice i zaproszeni goście.

Na estradzie stanęło kilkudziesięciu
uczniów. Byli recytatorzy, stajenka ze Święta Rodziną, chór i instrumentaliści. Goście,
wśród których byli m.in. Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno i Starosta Brzeski An-

drzej Potępa, wysłuchali kolęd w oryginalnych aranżacjach na chór i zespół instrumentalny (perkusja, pianino, flet, akordeon, saksofon). W finale nie zabrakło życzeń
świątecznych i prezentów.

Biadoliny Szlacheckie
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice wzięli udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy okazji zaprezentowali się
uczestnicy Szkolnego Konkursu Kolęd i
Pastorałek, a autorzy najpiękniejszych stroików odebrali nagrody.
Dźwięki kolęd płynące ze sceny od razu
wprowadziły świąteczny nastrój. Stroiki i
szopki wykonane na szkolny konkurs jeszcze go pogłębiły, a życzenia i łamanie się
opłatkiem zdominowały wydarzenia tego
dnia. Potem była okazja, by porozmawiać
przy stole, na którym nie mogło zabraknąć
barszczu z uszkami i słodkości.
Chcąc podzielić się radością z nadchodzących świąt Samorząd Uczniowski odwiedził
osoby starsze na terenie Biadolin Szlacheckich i Perły, obdarowując je konkursowymi
stroikami i składając życzenia.

Jaworsko
Rodzinna atmosfera towarzyszyła także
szkolnej wigilii w Szkole Podstawowej w
Jaworsku. Było śpiewanie kolęd i składanie
sobie życzeń, a na stole: barszcz z uszkami.
Na uroczystość przygotowano koncert
kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych.

Uczniowie pokazali nie tylko, że mają bogaty repertuar, ale i całkiem spore umiejętności wokalne. Aby tradycji stało się zadość
uczniowie i nauczyciele zasiedli do wigilijnego stołu, na którym był barszczyk czerwony z uszkami, ciasteczka i inne słodkości

Wola Dêbiñska –
przedszkole
Tutaj świętowano rodzinnie. Najpierw kolędowano w dwóch grupach
wspólnie z rodzicami, ale
to był dopiero przedsmak
prawdziwych emocji. Te
nadeszły wraz z inscenizacją jasełek przygotowaną przez nauczycieli
wraz z dziećmi. Premiera przyjęta została więcej niż ciepło. Tym przyjemniej było potem dzielić się opłatkiem i składać
sobie życzenia. Wrażeniami można się było podzielić później siadając
wspólnie do stołu.
(k)
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Na sygnale

bezpieczeñstwo

Wypad³ z ³uku
W połowie listopada. ok. godz. 13.00 w
Łysej Górze kierujący motocyklem na łuku
drogi stracił panowanie nad pojazdem. W
efekcie zjechał do przydrożnego rowu i
uderzył w betonowy mostek. Mężczyzna
doznał obrażeń ciała.

Siêgn¹³ po cudze
Na 2 tysiące złotych oszacowano straty
spowodowane przywłaszczeniem cudzego
mienia w postaci laptopa, telefonu komórkowego oraz dysku zewnętrznego. Do zdarzenia doszło w Dębnie, a policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie.

Samochody w rowie
W połowie grudnia przed godz. 7.00 w Woli
Dębińskiej kierujący samochodem ciężarowym najwyraźniej zbyt mocno naciskał
pedał gazu, nie zważając na trudne warunki
atmosferyczne. Konsekwencje były takie, że
samochód nie utrzymał się na drodze i wjechał do przydrożnego rowu. Do podobnego
zdarzenia doszło tez w ostatni dzień ubiegłego roku w godzinach wieczornych w Biadolinach Szlacheckich, gdzie kierujący fiatem
stracił panowanie nad pojazdem i również
wjechał do rowu. Obaj kierujący byli trzeźwi. Zostali ukarani mandatem karnym.

Policyjna statystyka za ostatnie tygodnie ub. r.

Wiêcej wypadków, mniej kolizji
Do piêciu wypadków i czterech kolizji,
w których rannych zosta³o piêæ osób,
dosz³o na ternie Gminy Dêbno w okresie od 15 listopada do 31 grudnia ubieg³ego roku – wynika z policyjnych statystyk.
W stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego liczba kolizji spadła z 9 w
2012 r do czterech w roku ubiegłym. Wzrosła natomiast liczba wypadków. Pod koniec roku ubiegłego było ich pięć, podczas
gdy w tym samym okresie 2013 roku – 2.
W ub. r. obyło się bez ofiar śmiertelnych,
ale osób rannych było 5 czyli więcej niż

rok wcześniej, kiedy to ranna została 1
osoba.
Tradycyjnie pod względem liczby wypadków przoduje Dębno, gdzie w tym
okresie odnotowano dwa takie przypadki. Dwie osoby odniosły w nich obrażenia. Po jednym wypadku był w Łyej Górze, Sufczynie i woli Dębińskiej. Dwie
kolizje były w Sufczynie, a w Maszkienicach jedna.
Najbezpieczniej na drogach było w Dołach, Jastwi, Jaworsku i Porąbce Uszewskiej, gdzie obyło się bez wypadków i
kolizji.
(p)

Nie dawajmy okazji z³odziejom
O zachowaniu ostrożności w razie posiadania przy sobie większej kwoty pieniędzy
czy przedmiotów wartościowych przypominają policjanci. - Starajmy się nie afiszować
z ich posiadaniem, by nie kusić złodzieja.
Zachowajmy szczególną ostrożność w środkach komunikacji miejskiej, restauracjach
czy lokalach i unikajmy tzw. „sztucznego

tłoku” – przestrzegają. Równocześnie
radzą, aby nie pozostawiać wartościowych
przedmiotów bez nadzoru, zwłaszcza w samochodzie na widocznym miejscu. Liczba
przypadków tego typu kradzieży jest relatywnie wysoka, a szansa na ujęcie sprawcy i
odzyskanie utraconych przedmiotów - niewielka.

Samochód musi mieæ ciep³o
Decyzjê o udzieleniu dotacji w wysokoœci 6 tys. z³ dla OSP Maszkienice
podjê³a Rada Gminy w Dêbnie. Pozwoli to jednostce kupiæ piec gazowy,
który jest niezbêdny, by utrzymaæ
sprzêt w gotowoœci bojowej.

Celsjusza, co pozwoli utrzymywać sprzęt w
ciągłej gotowości technicznej. Bez pieca w
razie niskich temperatur byłby z tym poważny problem.
Dla OSP w Maszkienicach sprawa ta
była tym ważniejsza, że w ub. r. jednost-

ka otrzymała samochód bojowy, który
powinien być garażowany w odpowiednich warunkach gwarantujących w razie
potrzeby jego pełną sprawność techniczną.
(pg)

Strażacy z Maszkienic zwrócili się o pomoc, bo własne możliwości już wyczerpali. Własnym sumptem wymienili centralne ogrzewania w remizie, zamontowali
także nowe drzwi garażowe i wymienili
stolarkę w budynku. Niezbędne wyposażenie kupili dzięki pomocy sponsorów. Na
piec gazowy, który zapewniłby w garażu
odpowiednią temperaturą gwarantującą
sprawne działanie strażackiego sprzętu,
a w szczególności samochodu, pieniędzy
zabrakło.
Wójt Grzegorz Brach, do którego jednostka zwróciła się o wsparcie, nie miał wątpliwości, że pomoc jest uzasadniona i zarekomendował przyjęcie uchwały w tej sprawie
Radzie Gminy w Dębnie. Radni byli podobnego zdania i w efekcie uchwałę podjęto
bez głosu sprzeciwu. W praktyce oznacza
to, że OSP otrzyma 6 tys. zł, co umożliwi
kupno pieca. Dzięki niemu w remizie i w
garażu będzie można zimą utrzymywać
temperaturę wynoszącą minimum 7 stopni
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Pi³karski alfabet roku 2013

A jak awans

W ostatnim dniu czerwca ogromne powody do radości mieli piłkarze, działacze i
kibice Victorii Porąbka Uszewska. Wobec
wysokiej porażki Andaluzji Rudy Rysie z Tymonem Tymowa, mimo bezbramkowego remisu na własnym boisku z Iskrą Szczepanów, Victoria po dwuletniej „banicji” w klasie „B” powróciła bowiem do klasy „A”.

B jak bramki

Mówi się o nich, że są solą futbolu.
Jeżeli przyjąć to za prawdę, to najlepiej
„przyprawione” w 2013 roku były spotkania z udziałem Victorii Porąbka Uszewska.
Obserwujący je kibice byli świadkami aż 164
trafień; warto przy tym podkreślić, że zdecydowana większość z nich, bo 96 była dziełem Victorii, która tym samym okazała się
najskuteczniejszym naszym zespołem. Najwięcej, bo 105 goli stracił natomiast Grom
Sufczyn.

C jak celownik

Najsłabiej nastawione celowniki mieli
w zakończonym niedawno roku piłkarze z
Łoniowej. Jastrząb w 25 meczach zdobył
tylko 44 bramki, co daje średnią – również
najsłabszą spośród wszystkich naszych drużyn – 1.76 trafienia na spotkanie.

D

jak duet

Duetu napastników Bogumił Szafrański – Patryk Tomczyk może pozazdrościć
Sokołowi Maszkienice każdy klub. W rundzie jesiennej obecnego sezonu para ta strzeliła łącznie 45 bramek – Szafrański 29, Tomczyk 16 – spośród 57 zdobytych przez „jedenastkę” z Maszkienic. Dodać przy tym wypada, że każdy z nich nie zagrał w dwóch
jesiennych meczach.

E jak efektywnoœæ

Najbardziej efektywną „jedenastką”
naszej gminy okazał się w ubiegłym roku
Sokół Maszkienice. Maszkieniczanie w 31
meczach zdobyli 59 pkt., co daje im średnią
1.903 pkt. na spotkanie. Walka o pierwszą
lokatę była jednak bardzo wyrównana, gdyż
Victoria Porąbka Uszewska uzyskała średnią zaledwie o sześć tysięcznych niższą.

F

jak furora

Nie zrobili jej w rozgrywkach Pucharu Polski piłkarze jedynej rywalizującej w
tej imprezie drużyny z naszej gminy, Orła
Dębno. W pierwszej rudzie dębnianie gładko pokonali wprawdzie 4-1 Olimpię Wojnicz
(był to równocześnie mecz ligowy), ale w
drugiej w takich samych rozmiarach przegrali z Dąbrovią Dąbrowa Tarnowska.

G jak gmina

Włodarze gminy udowodnili, że sport
jest im bliski, nie tylko w teorii, ale również
w praktyce. Podczas obchodzonego w ubiegłym roku jubileuszu istnienia czterdziestolecia Victorii Porąbka Uszewska, na piłkar-
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skim boisku pojawili się między innymi: wójt
gminy Dębno, Grzegorz Brach oraz sekretarz gminy Dębno, Marian Kurek.

H jak Hebda

Aż czterech zawodników o tym nazwisku reprezentowało w ubiegłym roku
barwy Orła Dębno. W obu rundach występowali Damian Hebda i Krystian Hebda, tylko w rundzie wiosennej grał Dominik Hebda, jesienią bramki Orła strzegł natomiast
Paweł Hebda. Warto przy okazji wspomnieć,
że w rundzie jesiennej sezonu 2012/13 w
ekipie z Dębna występował jeszcze Bartłomiej Hebda, a w drużynie juniorów Orła
występuje Wojciech Hebda.

I jak ignorancja

Wykazali się nią działacze Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
zmieniając decyzję Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w
Brzesku o powiększeniu brzeskiej grupy klasy „A” do siedemnastu drużyn (przypomnijmy, że związana była ona z zamieszaniem
wokół meczu pomiędzy Kłosem Łysa Góra,
a Orłem Stróże). Panowie z TOZPN zapomnieli, że nie mogą ingerować w decyzje
PPN Brzesko.

J jak juniorzy

Niezbyt miło jesienną rundę rozgrywek wspominać będą młodzi piłkarze z klubów naszej gminy, rywalizujących w pierwszych ligach Tarnowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. W lidze juniorów starszych Orzeł Dębno klasyfikowany jest w
gronie czternastu zespołów na dwunastej
pozycji. W rywalizacji juniorów młodszych,
Kłos Łysa Góra zajmuje natomiast przedostatnie dziewiąte miejsce, wyprzedzając
jedynie Radlną, która po serii walkowerów
została wycofana z rozgrywek.

K

jak koniecznoœæ

Do niecodziennej sytuacji doszło
podczas meczu siódmej kolejki klasy „A”

¯ycie Gminy Dêbno, styczeñ - luty 2014

pomiędzy Pogórzem Gwoździec, a Sokołem Maszkienice. Nie stawili się bowiem
wyznaczeni do jego prowadzenia sędziowie z Żabna i spotkanie z konieczności
poprowadził trener gości, Jan Kargul, któremu na liniach pomagali przedstawiciele
Pogórza i Sokoła.

L jak lider

Trzy drużyny z naszej gminy zasiadały w zakończonym niedawno roku na
fotelach liderów w swoich klasach rozgrywkowych. W przypadku Orła Dębno i
Startu 77 Biadoliny Szlacheckie pierwsze
miejsca w tabeli zajmowały one po inauguracyjnych zwycięstwach 4-1 z Olimpią
Wojnicz (Orzeł) i Pogórzem Gwoździec
(Start 77). W trakcie sezonu z pierwszej
pozycji cieszyć mogli się również piłkarze
Sokoła Maszkienice.

£ jak £ysa Góra

Boisko w Łysej Górze nie było w
rundzie jesiennej zbyt dużym atutem dla
piłkarzy Kłosa. O ile w dwóch pierwszych
meczach przed swoimi kibicami zdobyli oni
cztery punkty, o tyle w sześciu kolejnych
spotkaniach powiększyli swój dorobek zaledwie o jedno „oczko” (1-1 z Victorią Bielcza). Dla porównania, w ośmiu pojedynkach rozegranych w Łysej Górze na wiosnę, Kłos wywalczył dziesięć punktów.

M jak mistrzowie

Piłkarzy Orła Dębno śmiało nazwać można było w ubiegłym roku mistrzami finiszów. W rundzie wiosennej nie
przegrali ośmiu ostatnich meczów. Jesienią niewiele zabrakło im do powtórzenia
tego osiągnięcia; po siedmiu spotkaniach
bez porażki w ostatnim meczu przegrali z
Ciężkowianką Ciężkowice.

N jak niemoc

Na przełomie sierpnia i września,
piłkarzy Kłosa Łysa Góra dosięgnęła niemoc strzelecka. Po golu zdobytym w sa-
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mej końcówce spotkania ze Startem 77
Biadoliny Szlacheckie nie potrafili oni
strzelić bramki przez ponad pięć godzin
(dokładnie 315 minut). Zmienił to dopiero siedemnastoletni Damian Śliwa, pokonując bramkarza Victorii Bielcza.

O jak Ogar

Napastnik Orła Dębno, Jakub Ogar
był w pierwszej rundzie sezonu 2013/14 specjalistą od hat-tricków. Trzykrotnie na listę strzelców wpisał się aż w czterech meczach o mistrzostwo piątej ligi. Po raz pierwszy dokonał tego w inaugurującym sezon
spotkaniu z Olimpią Wojnicz, potem jego
„łupem” padali bramkarze Iskry Łęki, Victorii Koszyce Małe oraz KS US Śmigno.

P jak pora¿ka

Najwyższa w ubiegłym roku porażka
stała się udziałem piłkarzy Gromu Sufczyn,
którzy 16 czerwca w meczu o mistrzostwo
klasy „B” przegrali na własnym boisku z
lokalnym rywalem, Victorią Porąbka
Uszewska aż 3-12.

R jak rewan¿e

Rewanżowa runda spotkań była bardzo udana dla piłkarzy Orła Dębno. Zdobyli
oni w niej aż dwadzieścia osiem punktów,
kończąc piątoligową rywalizację na piątej
pozycji. Warto przy tym przypomnieć, że
Orzeł jako jedyny w tej rundzie zdołał po-

konać prawdziwą rewelację wiosny, Sokoła
Borzęcin Górny.

S jak spadek

Wobec zamieszania towarzyszącego spotkaniu z Orłem Stróże, przez jakiś
czas wydawało się, że po siedmiu z rzędu
sezonach gry w klasie „A”, z występami
w tej klasie rozgrywkowej pożegnać będzie musiał się Kłos Łysa Góra. Ostatecznie udało mu się jednak uniknąć degradacji i w sezonie 2013/2014 nasza gmina reprezentowana jest w klasie „A” przez
cztery drużyny.

T jak trener

W ubiegłym roku w klubach z naszej
gminy nie brakowało zmian na trenerskich
ławkach. W Orle Dębno, Mikołaja Gurgula
zastąpił Paweł Bernady, w Sokole Maszkienice miejsce Marka Małysy zajął najpierw Zbigniew Osiecki, a następnie Jan
Kargul (po jego odejściu ze Startu 77 Biadoliny Szlacheckie grającym trenerem tego
zespołu został Józef Ogorzelec), nowym
szkoleniowcem Kłosa Łysa Góra – w miejsce Mariusza Sachy – został natomiast
wspomniany Marek Małysa.

U jak urodziny

Wspaniały prezent urodzinowy sprawił sobie młody piłkarz Victorii Porąbka
Uszewska, Zdzisław Zych. W rozgrywanym

na pięć dni przed swoimi siedemnastymi urodzinami derbowym meczu z Kłosem Łysa
Góra zdobył bowiem aż cztery bramki. Przypomnieć przy tym wypada, że dwa tygodnie
wcześniej równie dobrze spisał się on w pojedynku z Sokołem Maszkienice, w którym
zanotował hat-trick.

W jak Wicia

Doświadczony Witold „Wicia”
Szczurek zadebiutował w zespole Startu
77 Biadoliny Szlacheckie w derbowym pojedynku z Victorią Porąbka Uszewska. W
trzech pierwszych meczach strzelił wprawdzie tylko jedną bramkę, w kolejnych ośmiu
spotkaniach wpisał się jednak na listę
strzelców ośmiokrotnie, bramkarza przeciwnika nie pokonując jedynie w meczu z
Porębą Spytkowską.

Z jak zwyciêstwo

W roku 2013 nie brakowało efektownych zwycięstw w wykonaniu naszych
drużyn. Najefektowniejszą wygraną zanotował Sokół Maszkienice, który 14
września rozgromił na własnym boisku
Piasta Czchów aż 10-0. Co ciekawe, wynik ten ustalony został już do przerwy
(goście nie wyszli na drugą połowę), a
łupem bramkowym podzielili się dwaj tylko zawodnicy: Bogumił Szafrański i Patryk Tomczyk.
(T)

Pi³ka no¿na

Trudno spodziewaæ siê wzmocnieñ
Pi³karze, czwartej na pó³metku dru¿yny
tarnowskiej pi¹tej ligi, Or³a Dêbno, przygotowania do nowego sezonu rozpoczêli w pi¹tek 10 stycznia, kiedy to spotkali siê na „Orliku” w Dêbnie.
- Trenować będziemy w hali, na „Orliku”
oraz w siłowni, a spotykać będziemy się minimum trzy razy w tygodniu. Minimum,
gdyż chciałbym, przez tydzień czy dwa zintensyfikować te zajęcia i wprowadzić jeszcze jeden dodatkowy trening. To w dużej
mierze zależy jednak od tego, co powiedzą
na to zawodnicy, czy pozwolą im na to po
prostu obowiązki pozasportowe, jak praca
czy nauka – mówi trener Orła, Paweł Bernady. Pierwszym sprawdzianem formy dla
drużyny Orła będzie tradycyjnie występ w
Halowym Turnieju Piłki Nożnej Seniorów
im. Zbigniewa Gałka, którego jedenasta edycja w niedzielę 26 stycznia rozegrana zostanie w Ciężkowicach (przypomnijmy, że w
ubiegłorocznym turnieju, dębnianie zajęli
drugie miejsce, mimo że nie ponieśli w jubileuszowych zawodach żadnej porażki). Na
„dużym” boisku dębnianie po raz pierwszy
zaprezentują się natomiast 1 lutego - ter-
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min tego spotkania, podobnie jak pozostałych sparingów jest orientacyjny - kiedy to
zagrają z innym piątoligowcem Olimpią Wojnicz. W kolejne lutowe soboty, piłkarze Orła
mają w planie pojedynki z czwartoligową Jadowniczanką Jadowniki, drugim zespołem
brzeskiej grupy klasy „A” Dunajcem Mikołajowice i piątoligowym GKS Drwinia, w
środę 19 lutego zmierzyć mają się natomiast
z liderem tarnowskiej grupy klasy „A”, niedawnym czwartoligowcem, Dunajcem Zakliczyn. Pierwszego marca nasz najlepszy zespół rozegra sparingowy mecz z grającą w
czwartej lidze Rylovią Rylowa, w dwóch
ostatnich sparingach zmierzy się natomiast
z „A”-klasowcami; 8 marca zagra z Porębą
Spytkowską, a na tydzień przed przewidywaną inauguracją rewanżowej rundy piątej
ligi, czyli w sobotę 15 marca, skonfrontuje
swoje umiejętności ze Startem 77 Biadoliny
Szlacheckie. Jeżeli chodzi o personalia, spodziewać można się raczej osłabienia niż
wzmocnienia zespołu. - W lutym zabieg czeka Mateusza Gurgula, nie będę więc mógł
liczyć na jego grę w pierwszych wiosennych
spotkaniach. Mateusz Witek planuje z kolei
wyjazd do Niemiec, słyszałem także, że oto-

czenie chce podobno zmienić Łukasz Stolarz. Trudno natomiast spodziewać się
wzmocnień. Po pierwsze wynika to z braku
funduszy, po drugie przyjęliśmy w klubie
taką politykę, że chcemy grać głównie własnymi wychowankami. Nie oznacza to oczywiście, że jeżeli ktoś z zewnątrz będzie chciał
grać w Orle na takich samych warunkach
jak reszta zespołu, to go nie przyjmiemy –
kończy przedsezonową wypowiedź, Paweł
Bernady.
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Pi³ka no¿na

Bez transferowych szaleñstw
Piłkarze czwartego na półmetku rozgrywek o mistrzostwo klasy „A”, Sokoła Maszkienice (w zaległym spotkaniu, kończącym
rundę jesienną, maszkieniczanie pokonali na
wyjeździe 5-4 Koronę Niedzieliska) przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli w
połowie stycznia. Trenować będą dwa razy
w tygodniu, we wtorki i w czwartki, a zajęcia te odbywać będą się w hali Szkoły Podstawowej w Maszkienicach. Trener Jan
Kargul planuje również trzy spotkania – 26
stycznia oraz 2 i 9 lutego - na „Orliku” w
Dębnie lub Brzesku. W późniejszym terminie zajęcia na „Orliku” zastąpione będą
meczami kontrolnymi. Przed rundą wiosenną, maszkieniczanie mają w planie sześć
takich sparingów, w których zmierzą się z:

tuzjowany ostatnio zawodnik, Adrian Bodura. Jeżeli chodzi natomiast o ubytki, w
rundzie rewanżowej nie zobaczymy Zdzisława Zycha, który pod koniec poprzedniej rundy doznał kontuzji. Będzie to spore osłabienie drużyny, gdyż był on objawieniem jesieni i strzelił dla nas sporo bramek – mówi
sekretarz klubu, a zarazem zawodnik Victorii, Dariusz Łazarz. Piłkarze Victorii przygotowania do rundy wiosennej rozpoczną
pod koniec stycznia (wcześniej zajęcia ograniczały się do gier w hali), przy czym trenować będą raz w tygodniu. Nie licząc meczów
na „Orlikach”, ekipa z Porąbki Uszewskiej
ma w planie rozegranie czterech lub pięciu
spotkań sparingowych. Pierwszym rywalem
Victorii będzie Jedność Paleśnica (22-23 lu-

Mogę mieć tylko nadzieję, że uda się utrzymać skład z pierwszej rundy. Jeżeli chodzi
natomiast o mecze kontrolne, to chciałbym
zagrać z jak najmocniejszymi przeciwnikami, gdyż ze spotkań z takimi właśnie rywalami, nawet jeśli kończą się one wysokimi
porażkami, wynosi się najwięcej – mówi Józef Ogorzelec.

Pogórzem Pleśna (15 lub16 lutego), Naprzodem Sobolów (22 lub 23 lutego), Unią Niedomice (1 lub 2 marca), Iskrą Łęki (8 lub 9
marca), Victorią Koszyce Małe (15 lub 16
marca) oraz Olimpią Wojnicz (22 lub 23 marca). - W kadrze zespołu nie zajdą przed rundą
wiosenną większe zmiany. Nie planuję
wzmocnienia drużyny żadnym zawodnikiem. Jeżeli natomiast chodzi o ubytki, to
na wiosnę nie zagrają jedynie Mateusz Tyrkiel oraz Dariusz Imioło. Ten pierwszy ponownie wyjechał za granicę do pracy, ten
drugi być może trafi do Kłosa Łysa Góra;
obaj oni jesienią i tak występowali jednak
tylko incydentalnie – mówi Jan Kargul.

tego), w kolejnych spotkaniach zespół beniaminka zagra natomiast z Pogórzem
Gwoździec (1-2 marca), Tymonem Tymowa
(8-9 marca), Temidą Złota (15-16 marca) oraz
LKS Ujanowice (22-23 marca).

spotkań. Na dzień dzisiejszy znani są czterej sparingpartnerzy, zajmującej na półmetku piętnastą pozycję, drużyny z Łysej Góry.
Podczas ostatniego weekendu lutego zmierzy się ona z Porębą Spytkowską, a tydzień
później rozegra kontrolny mecz z Rylovią II
Rylowa. Wiadomo także, że Kłos zagra z
Rybitwą Ostrów i Victorią Słomka, terminy
tych pojedynków nie zostały jednak jeszcze
ustalone. Oprócz gier kontrolnych, łysogórzanie spotykać będą się dwa razy w tygodniu, a treningi odbywać będą się w hali w
Łysej Górze oraz na miejscowym „Orliku”.
- Wszystko wskazuje na to, że do rundy wiosennej przystąpimy w bardzo zbliżonym, jeżeli nie identycznym, składzie, w jakim występowaliśmy jesienią. Robertowi Kotowi
skończył się wprawdzie okres wypożyczenia z Okocimskiego Brzesko, ale chcemy go
zatrzymać, a i sam zawodnik chce nadal
występować w Kłosie. Być może pozyskamy
także Dariusza Imioło, będącego ostatnio
zawodnikiem Sokoła Maszkienice – mówi
prezes drużyny z Łysej Góry, Wacław Batko.

Po remisie 1-1 w rozegranym na własnym
boisku zaległym pojedynku z Ivą Iwkowa,
beniaminek z Porąbki Uszewskiej zakończył pierwszą rundę na ósmej pozycji (wygrana w tym spotkaniu dałaby mu siódmą
lokatę). - Do rundy rewanżowej przystąpimy z kosmetycznymi jedynie zmianami w
składzie. Po poważnej kontuzji kolana do
drużyny powróci bowiem Jonasz Nadolnik,
na wiosnę zespół wzmocni także inny kon-
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Start 77 Biadoliny Szlacheckie przerwę w
rozgrywkach spędził na czternastej pozycji.
Na chwilę obecną sytuacja w klubie jest
wielką niewiadomą. Prezes klubu, Leszek
Banaś poinformował mnie, że na razie nie
może udzielić żadnych informacji. Chwilę
później na pytanie, czy mam w takim razie
napisać, że w drużynie z Biadolin Szlacheckich na razie nic nie wiadomo, oświadczył
bardzo napastliwym tonem , że mogę w tym
tekście w ogóle pominąć jego klub. O wiele
milej przebiegała na szczęście rozmowa z
grającym trenerem Startu 77, Józefem Ogorzelcem. Problem polega jedynie na tym, że
popularny „Ziuta” również nie mógł podać
żadnych konkretów. - Wszystko powinno
wyjaśnić się w najbliższych dniach. Jak na
razie nie wiem zbyt wiele ani na temat kadry zespołu, ani terminu wznowienia treningów, ani też naszych sparingpartnerów.

¯ycie Gminy Dêbno, styczeñ - luty 2014

Kłos Łysa Góra pierwszy po zimowej przerwie trening odbył w piątek 10 stycznia, kiedy
podopieczni grającego trenera Marka Małysy spotkali się na „Orliku” w Łysej Górze.
Plany szkoleniowca Kłosa obejmują rozegranie przed rundą wiosenną pięciu lub sześciu meczów kontrolnych; zależne jest to od
tego kiedy rozpocznie się rewanżowa runda

(T)
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Tenis sto³owy

Siatkówka

Grudzieñ z kompletem Punktowali
w ka¿dym
zwyciêstw
Bilans dotychczasowych
wystêpów graczy LUKS Sufczyn

Po trzech kolejkach trzecioligowa dru¿yna LUKS Sufczyn klasyfikowana by³a na
siódmej pozycji, maj¹c w dorobku wygran¹ z trzecim zespo³em UKS Villa Verde Olesno oraz pora¿ki w konfrontacjach
z UKS Gulon Zakliczyn i Startem Nowy
S¹cz. Szeœæ kolejek póŸniej nasz zespó³
zajmuje pi¹t¹ pozycjê, bêd¹c o krok od
zapewnienia sobie awansu do grupy
„mocniejszej”, która w rundzie rewan¿owej walczyæ bêdzie o miejsca 1-6.
W czwartej kolejce, sufczynianie kontynuowali niestety serię przegranych, w spotkaniu rozgrywanym w hali Zespołu Szkół
w Sufczynie ulegli bowiem 7-11 UKS Płomień Limanowa. Znacznie lepiej zaprezentowali się nasi gracze w spotkaniach grudniowych, w których odnieśli komplet zwycięstw. Tę bardzo udaną serię zapoczątkowała efektowna wygrana 17-1 w wyjazdowym spotkaniu z zamykającym tabelę Spektrum Karpol IV Słopnice (jedyny punkt stracił w tym spotkaniu Marcin Żytniewski).
Tydzień później ekipa z Sufczyna z dobrej
strony zaprezentowała się przed własną
publicznością, pokonując 12-6 MOSiR Tu-

Gry pojedyncze
Rados³aw Mleczko 29 zwyciêstw/36 gier,
Bart³omiej Mleczko 27/36,
Damian Czy¿ 17/36,
Marcin ¯ytniewski 10/28
Bart³omiej Sacha 0/8,

Jak informowaliœmy w poprzednim numerze, zawodnicy czwartoligowej Wolanii Wola Dêbiñska weszli w sezon
doœæ pechowo. Dwa pierwsze mecze
przegrali bowiem po tie-breakach, uleGry deblowe
Bart³omiej Mleczko – Rados³aw Mleczko 4/9, gaj¹c w ten sposób na wyjazdach GSKS
Laskowa oraz UKS Lisek Lisia Góra.
Damian Czy¿ - Marcin ¯ytniewski 2/7,
Damian Czy¿ – Bart³omiej Sacha 0/2.
chów. Bardzo udany był dla zawodników
LUKS ostatni weekend przed Świętami
Bożego Narodzenia. W sobotę, wygrali oni
14-4 w Słopnicach z trzecią drużyną tamtejszego Spektrum Karpol, w niedzielę w
takich samych rozmiarach pokonali natomiast we własnej hali Radość Gorlice. Ta
zwycięska seria zakończyła się wraz z nadejściem Nowego Roku. W pierwszym tegorocznym spotkaniu nasz zespół przegrał
bowiem – również 4-14 – na wyjeździe z
niepokonanym w tym sezonie UKS Villa
Verde II Olesno.
(T)

Sukces mieszkañca
Gminy Dêbno!
Œwietny wynik podczas Otwartych Mistrzostw Ma³opolski w strzelaniu z broni
pneumatycznej uzyska³ Piotr Matura z Sufczyna reprezentuj¹cy TKS LOK Tarnów. W
rywalizacji juniorów starszych zaj¹³ drugie
miejsce, a wœród seniorów wywalczy³ br¹zowy medal Mistrzostw Ma³opolski.
W pierwszej fazie zawodów uzyskał 587,7
pkt, co dało mu kwalifikację do superfinału,
w którym wzięło udział ośmiu najlepszych
strzelców z naszego województwa. Tutaj
dużą rolę odgrywała odporność psychiczna,
ponieważ po pierwszych ośmiu strzałach odpada pierwsza osoba i po dwóch następnych
kolejna. Na każdy z pierwszych sześciu strzałów zawodnicy mieli po 60 sekund, natomiast na kolejne już tylko 50 sekund. Piotr
Matura miał dodatkowo utrudnione zadanie, ponieważ jako jedyny strzelał z karabinka ładowanego ręcznie, mając w związku z tym mniej czasu na oddanie strzału.
Mimo to udało się mu uzyskać najlepszy,
jak do tej pory, wynik w jego karierze. Równocześnie pomógł też drużynie dorzucając
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meczu

4 pkt do klasyfikacji drużynowej, w której
TKS LOK Tarnów zajął ostatecznie trzecie miejsce.

W kolejnych spotkaniach naszym siatkarzom wiodło się jednak znacznie lepiej
i po siedmiu kolejkach, czyli na dwie kolejki przed zakończeniem pierwszej rundy, klasyfikowani są na trzeciej pozycji.
Udana seria występów zapoczątkowana
została w trzecią sobotę listopada, kiedy
to grająca we własnej hali Wolania pokonała 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) GPKS Gorlice. Tydzień później nasz zespół jeszcze
pewniej zainkasował kolejne trzy punkty, wygrywając na wyjeździe 3-0 (20-25,
20-25, 17-25) z TKKF Carlina Rabka Zdrój.
W ostatnim listopadowym pojedynku, ekipa z Woli Dębińskiej zagrała przed własną
publicznością z Orłem Ciężkowice, i zwyciężając 3-1 (25-14, 26-24, 20-25, 25-17) po
raz trzeci z rzędu zdobyła komplet trzech
punktów. Tę zwycięską passę Wolanii
przerwali siatkarze Sokoła Tuchów, którzy we własnej hali pokonali naszą drużynę 3-2 (25-23, 19-25, 25-23, 16-25, 1513). W ostatnim ubiegłorocznym meczu,
Wolania znów w pełni wykorzystała jednak atut własnej hali, wygrywając 3-1 (2518, 25-16, 23-25, 25-16) z SKS Słopnice.
Jak więc z pewnością zauważyli uważni Czytelnicy, siatkarze z Woli Dębińskiej,
w każdym z siedmiu rozegranych do tej
pory pojedynków zdobywali punkty. W
trzech meczach rozegranych we własnej
hali, wywalczyli przy tym komplet
„oczek”, oddając rywalom jedynie dwa
sety. Jeżeli chodzi natomiast o wyjazdy,
trzykrotnie przegrywali po tie-breakach,
a w jednym przypadku zdobyli komplet
punktów, nie pozwalając gospodarzom na
zdobycie choćby jednego seta. Po siedmiu
kolejkach Wolania traci do lidera, z Laskowej trzy punkty, do klasyfikowanej na
drugiej pozycji ekipy z Ryglic ma natomiast dwa „oczka” straty. Plasujące się
w tabeli bezpośrednio za nią zespoły z
Ciężkowic i Tuchowa wyprzedza natomiast o trzy punkty, mimo że obie te drużyny (podobnie jak UKS Lisek Lisia Góra)
również mają w dorobku cztery zwycięstwa i trzy porażki.

(g)
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Tenisowa rywalizacja
w Sufczynie
wyniki

klasyfikacja koñcowa – indywidualny tenis sto³owy dziewcz¹t:
1. Smoleñ Aleksandra - SP Jaworsko
2. Pomykacz Klaudia - SP £ysa Góra
3. Najberek Weronika - SP £ysa Góra
4. Ogar Natalia - SP £ysa Góra
5. Burnóg Weronika - SP £oniowa
6. Zych Edyta - SP £oniowa
7. Kukla Amelia - SP NiedŸwiedza
8. Sperka Weronika - SP Biadoliny Szlacheckie
9. Florczak Kamila - SP Biadoliny Szlacheckie
10. Sowa Joanna - SP Biadoliny Szlacheckie
11. Malinowska Joanna - SP Jaworsko
12. Dudek Oliwia -SP NiedŸwiedza

W zawodach z cyklu Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej Gminy Dêbno w tenisie sto³owym dziewcz¹t i ch³opców rywalizowano w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w
Sufczynie. Konkurowano w grze indywidualnej i dru¿ynowej, a w turniejach w
kategorii dziewcz¹t udzia³ wziêli reprezentanci SP Biadoliny Szlacheckie, SP
Jaworsko, SP NiedŸwiedza, SP £oniowa,
SP £ysa Góra. W turnieju ch³opców
udzia³ wziêli reprezentanci SP Sufczyn,
SP Por¹bka Uszewska, SP Biadoliny
Szlacheckie, SP £ysa Góra.

Sędzią głównym zawodów był Marek
Przeklasa – nauczyciel ZS w Sufczynie, a
zawody zorganizował koordynator sportu
Mikołaj Gurgul. W roli opiekunów poszczególnych drużyn wystąpili: SP Łysa Góra –
Aleksander Gurgul, SP Sufczyn – Mikołaj
Gurgul ,SP Porąbka Uszewska – Mirosław
Ryba, SP Biadoliny Szlacheckie – Paweł Sacha, SP Łoniowa – Mirosława Czarnecka,
SP Jaworsko i SP Niedźwiedza – Beata Koczwara.
W zawodach powiatowych Gminę Dębno
będą reprezentowali uczniowie i uczennice,
którzy indywidualnie zajęli miejsca od I – VI
oraz dwie najlepsze reprezentacje wśród
dziewcząt i chłopców.
(m)

Klasyfikacja koñcowa – dru¿ynowy turniej
dziewcz¹t:
1. SP £ysa Góra (Pomykacz, Najberek, Ogar)
2. SP £oniowa
3. SP Jaworsko
4. SP Biadoliny Szlacheckie
5. SP NiedŸwiedza
klasyfikacja koñcowa – indywidualny tenis sto³owy dziewcz¹t:
1. Duda Damian - SP £ysa Góra.
2. Sowa Bart³omiej - SP £ysa Góra
3. Krupa Kacper - SP £ysa Góra
4. Bieleñski Piotr - SP Biadoliny Szlacheckie
5. Szyd³owski Jakub - SP £ysa Góra
6. Tyrkiel Kacper - SP £ysa Góra
7. Siciarz Pawe³ - SP Biadoliny Szlacheckie
8. Kosowski Mateusz - SP £ysa Góra
9. Kornaœ Bart³omiej - SP Por¹bka Uszewska
10. Chudyba Robert - SP Por¹bka Uszewska
11. Opio³a Miko³aj - SP Biadoliny Szlacheckie
12. Styrna Ksawery - SP Por¹bka Uszewska
13. Mleczko Krzysztof - SP Por¹bka Uszewska
14. Kochan Micha³ - SP Sufczyn
15. Marek Józef - SP Sufczyn
16. Kubik Kamik - SP Sufczyn
klasyfikacja koñcowa – turniej dru¿ynowy
ch³opców:
1. SP £ysa Góra (Duda, Krupa)
2. SP Biadoliny Szlacheckie I
3. SP £ysa Góra II
4. SP Por¹bka Uszewska I
5. SP Biadoliny Szlacheckie II
6. SP Por¹bka Uszewska II
7. SP Sufczyn
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Unihokej

Podwójne zwyciêstwo Biadolin
Podwójnym sukcesem dru¿yny Szko³y Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich zakoñczy³ siê odbywaj¹cy siê
w hali spor towej Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Biadolinach Szlacheckich turniej z cyklu Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w unihokeju. Gospodarze wygrali Turniej o Puchar Wójta
Gminy Dêbno Grzegorza Bracha, zarówno w kategorii dziewcz¹t, jak i
ch³opców.
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym” a mecz trwał 10 minut. W
imieniu Wójta Gminy Dębno puchary i dyplomy wręczyła dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Biadolinach Szlacheckich
Władysława Sadłoń.

Zwycięskie zespoły prowadzone były
przez Pawła Sachę i występowały w następujących składach: Opioła Mikołaj, Bieleński Piotr, Gadziała Kamil, Migas Gracjan,

Potępa Maksymilian, Siciarz Paweł, Kapa
Tomasz, Gąsiorek Jakub oraz Sperka Weronika, Sowa Joanna, Florczak Kamila, Błyskał Marta, Kusion Kornelia.
(n)

Ch³opcy - wyniki
1. Dêbno-Maszkienice 2 :1
2. Maszkienice - Biadoliny 2:5
3. Biadoliny - Dêbno 2:0
Dziewczêta - wyniki
1. £oniowa – Biadoliny Szlacheckie 0:4
2. Dêbno - Maszkienice 0:0
3. £oniowa – Dêbno 2:1
4. Maszkienice – Biadoliny Szlacheckie 1:1
5. Maszkienice – £oniowa 1:1
6. Biadoliny Szlacheckie – Dêbno 0:0

Patryk Tomczyk

SPRINTEM

Wiek: 22 lata, miejsce zamieszkania: Maszkienice
Wykonywany zawód lub funkcja: Od trampkarza zwi¹zany z dru¿yn¹ Soko³a
Maszkienice po dzieñ dzisiejszy, poza rocznymi epizodami w zespo³ach Or³a
Dêbno i Okocimskiego Brzesko, wystêpuje na pozycji napastnika. Pracuje
w firmie remontowo – wykoñczeniowej „Ultra”.
Moje pierwsze sportowe kroki
Kopa³em… bêd¹c jeszcze w brzuchu mamy
haha :) Ju¿ wtedy zanosi³o siê ¿e zostanê
pi³karzem :) A tak powa¿nie, to zabawy z
pi³k¹ w towarzystwie mojego taty.
Mój sportowy bohater
Za dzieciaka by³ nim Patrick Kluivert, gdy
gra³ jeszcze w Barcelonie. Na dzieñ dzisiejszy idolem i bohaterem jest inny zawodnik
graj¹cy w Kataloni, a mianowicie Leo Messi.
Pamiêtne wydarzenie sportowe z moim udzia³em
Wziêcie udzia³u w meczu Fc Barcelona - Atletico Madryt. Niestety tylko jako kibic na trybunach.
Mój sportowy sukces
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Sukcesem jest kiedy moja dru¿yna wygrywa
mecz, a ja swoja dobr¹ postaw¹ na boisku
mogê siê do tego przyczyniæ,
Moja sportowa pora¿ka
Mam nadzieje, ¿e jest ju¿ za mn¹ i nawet nie
pamiêtam jaka.
¯ycie bez sportu…
Dla mnie by³oby niczym. Sport jest dla mnie
wszystkim.
Ulubiona dyscyplina
Oczywiœcie, ¿e pi³ka no¿na, ale lubiê te¿ pograæ ze znajomymi w tenisa ziemnego i siatkówkê.
Najnudniejsza dyscyplina
P³ywanie stylem „motylkowym” chyba nigdy
siê tego nie nauczê ;)
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pod opiek¹

bez recepty

Nowy rok i nowe przepisy
Domy wed³ug nowych zasad

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

Ostro¿nie
z ogrzewaniem
Mimo łagodnej zimy bez ogrzewania mieszkań i domów węglem, gazem czy drewnem trudno się obejść.
Przyjemna rzecz, a jednak niesie ze
sobą śmiertelne niebezpieczeństwo. Co
roku spotykamy ten sam problem w
ośrodkach zdrowia i szpitalach.
Chodzi, oczywiście, o zatrucia tlenkiem węgla. Ten cichy zabójca powstaje podczas niecałkowitego spalania węgla, drewna , gazu ziemnego przy zbyt małym dostępie tlenu
(zatkane kominy i wentylacje). Łączy
się z hemoglobiną we krwi człowieka i blokuje transport tlenu. Tlenek
węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, przy stężeniach 1% w powietrzu powoduje natychmiastową
śmierć. Pierwszymi objawami są ból
głowy, kołatania serca, nudności, a
przy większych stężeniach różowe
zabarwienie skóry, zaburzenia świadomości aż do całkowitej utraty przytomności. Pamiętajmy, że to jak ciężkie jest zatrucie zależy od czasu przebywania w zatrutym pomieszczeniu.
Tak więc zatrutego należy wynieść do
bezpiecznej, dobrze przewietrzonej
strefy i zapewnić pomoc fachową wzywając pogotowie ratunkowe lub korzystając z pomocy szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Tam
odbędzie się dalsze specjalistyczne
leczenie, podany zostanie tlen i leki
przeciw obrzękowi mózgu.
Sprawna wentylacja, przegląd komina i pieca grzewczego wystarczy
by nie dopuścić do zatrucia często
kończącego się poważnymi powikłaniami, a nawet śmiercią zatrutego
człowieka.
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Od 1 stycznia 2014 roku każdy, kto
planuje budowę domu, będzie musiał
spełnić nowe warunki techniczne. Zmiany w prawie mają spowodować, że budynki będą bardziej energooszczędne.
Szczegółowo kwestie te reguluje rozporządzenie. Główne zmiany polegają
na tym, że trzeba będzie przy budowie
domu uwzględnić grubszą warstwę ocieplenia oraz okna i drzwi o lepszych parametrach izolacyjnych.

na pensja to 1344 zł brutto (w 2013 roku
wynagrodzenie dla osób podejmujących
pierwszą pracę wynosiło 1280 zł brutto).
Wyższa płaca minimalna oznacza, że
wyższe będą też inne świadczenia z nią
powiązane. Wzrośnie dodatek za pracę w
nocy, czyli między godziną 21.00 a 7.00.
Taka dopłata wyniesie 20 proc. stawki godzinowej (wylicza się ją na podstawie wynagrodzenia minimalnego). Wzrośnie też
maksymalna odprawa - do 25 200 zł brutto, bo jest to równowartość 15 pensji minimalnych (czyli 15 x 1680 zł brutto).

Dodatek energetyczny
Osoby pobierające dodatek mieszkaniowy mogą w tym roku ubiegać się także o
zryczałtowany dodatek energetyczny. Ma
on w części zrekompensować koszty zakupu energii elektrycznej. Warunkiem
uzyskania tej formy wsparcia jest posiadanie ustalonego prawa do dodatku
mieszkaniowego i złożenie wniosku o
dodatek energetyczny z załączoną umową
kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej. Ubiegający się o pomoc
musi też zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego dodatku
energetycznego w okresie od 1 stycznia
2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi: dla
gospodarstwa domowego prowadzonego
przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc i dla
gospodarstwa domowego składającego się
z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Pensje w górê
W tym roku nieco w górę poszły minimalne płace. Teraz najniższa pensja wynosi 1680 zł brutto, co oznacza wzrost o
80 zł (dotąd było 1600 zł brutto). Dla osób,
które podejmują pierwszą pracę, minimal-

Wy¿sze zasi³ki
W tym roku ustalono też nowe stawki
zasiłków rodzinnych. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka to 1000 zł, a z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka ustalono na170 zł miesięcznie na
dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na
wszystkie dzieci. Rodziny wielodzietne
mogą otrzymać 80 zł dodatku miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego można otrzymać 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 80 zł miesięcznie
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 24 roku życia. Wysokość
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania wynosi 90
zł miesięcznie na dziecko w związku z
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Od tego
roku wnioski do pomocy społecznej można składać przez Internet.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dêbno og³asza nabór do projektu:

„Wiedza=Szansa. Program aktywizacji
spo³ecznej i zawodowej w Gminie Dêbno”
Projekt systemowy jest wspó³finansowany ze œrodków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekt skierowany jest do osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej, mieszkaj¹cych na terenie gminy Dêbno.
Przewidywane formy wsparcia: kursy zawodowe, wsparcie psychologiczne, trening – rynek pracy, trening w zakresie kompetencji rodzicielskich, trening w zakresie kompetencji
domowych, kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, mo¿liwoœæ wsparcia finansowego.
Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej Dêbno: tel. 14 6658749 lub 14 6318592.
Udzia³ w projekcie jest bezp³atny.
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STOP PRZEMOCY!
kalendarium
STYCZEÑ
• 18 stycznia 2014r. godz. 18:00 – Koncert
Noworoczny w Dêbiñskim Centrum Kultury. W
czasie Koncertu wyst¹pi¹: Zespó³ instrumentalno-wokalny dzia³aj¹cy przy DCK oraz Kabaret
„Dajcie Spokój”. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 19 stycznia 2014r. godz. 17:30 – Koncert
Laureatów Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w £ysej Górze.
• 21 i 22 stycznia 2014r. – 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.
• 26 stycznia 2014r. godz. 17:30 – Koncert
Laureatów Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych w Dêbiñskim Centrum
Kultury w Jastwi.

pracowitoœci i wytrwa³oœci, promowanie dorobku,
osi¹gniêæ, integracja œrodowiska uczniowskiego,
wspó³praca nauczycieli matematyki szkó³ podstawowych. Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• Marzec 2014r. – Konkurs taneczny. Organizatorzy: Publiczne Przedszkole w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 12 marca 2014r. – Gminny Turniej Astronomiczny. Konkurs wychodzi naprzeciw uczniom,
którzy zainteresowani s¹ tematyk¹ zwi¹zan¹ z
kosmosem i wszechœwiatem. Adresowany jest
do gimnazjalistów, a jego celem jest popularyzowanie wiedzy astronomicznej, geograficznej i fizycznej, nauka poprzez zabawê i rywalizacjê w
grupach. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 21 marca 2014r. – X 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.
• 26 marca 2014r. – 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.
• 27 marca 2014r. - Dzieñ Teatru. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze, Dêbiñskie Centrum Kultury.

ogłoszenie

LUTY
• Luty 2014r. – IV 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.
• 21 lutego 2014r. - XVI Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny 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.
• 27 lutego 2014r. – IV Gminny Przegl¹d Pl¹sów
i Piosenek Przedszkolnych. Celem przegl¹du jest
wspó³praca ze œrodowiskiem lokalnym, popularyzacja piosenek przedszkolnych, wymiana doœwiadczeñ nauczycieli. W przegl¹dzie mog¹ wzi¹æ udzia³
dzieci w wieku 4 i 5 lat z przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych gminy Dêbno. Zespó³ mo¿e liczyæ
maksymalnie szeœæ osób. Zadaniem jest zaprezentowanie jednego utworu. Czas trwania wystêpu maksymalnie 10 minut. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Przedszkole Niepubliczne
„Ma³y Polski Geniusz” w Sufczynie.
MARZEC
• Marzec 2014r. - XI 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
Sportowy „START”, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• Marzec 2014r. - XV 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
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rozmaitoœci
Swoje ulubione postaci bajkowe sportretowali uczestnicy konkursu „Bajkowa postać” zorganizowanego przez
Przedszkole Niepubliczne ,,Mały Polski
Geniusz’’ w Sufczynie. Trzecia edycja
zgromadziła uczestników z siedmiu
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
z terenu Gminy Dębno. Prace oceniało
trzyosobowe jury przyznając nagrody
w dwóch kategoriach wiekowych.

Portrety konkursowe

Wyniki: Grupa wiekowa 3-4 latki
I miejsce: Patryk Imio³o
II miejsce: Maja Wo³ek
III miejsce: Nikola Roman
Wyró¿nienie: Jolanta Imio³o, Aleksandra Smoleñ, Julia K³embokowska
Wyniki: Grupa wiekowa 5-6 latki
I miejsce: Wiktoria Bojdo
II miejsce: Patrycja Kapusta
III miejsce: Kacper Kumurek
Wyró¿nienie: Zuzanna Baca, Izabella Jewu³a,
Kamil Dudek, Martyna Kralka, Magdalena Pabian, Amelia Kural

Nagrodzone widokówki

W Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi
podsumowano piêtnast¹ edycjê Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowoœci” organizowanego przez Szko³ê
Podstawow¹ w £oniowej oraz DCK.
Do oceny przygotowano prace wykonane
w różnych technikach. Ich autorzy prezentowali zarówno miejsca, jak i wydarzenia
kulturalne, a także warte spopularyzowania walory przyrodnicze własnego regionu.
Laureatami konkursu w kategorii klas IIII zostali: Julita Dubiel z Jaworska, Gabriela Macheta i Weronika Bodura z Sufczyna. Ponadto wyróżniono prace Kamila
Kędziora, Natalii Mierzwy, Natalii Bugaj
oraz Oliwiera Nowaka.
W kategorii klas IV-VI nagrodzeni zostali: Patryk Pabijan i Anita Szpak z Łoniowej
oraz Karolina Lewandowska z Woli Dębińskiej.

Pêczak z grochem i skwarkami
Składniki:
1/2 szklanki grochu „kolorowego”
1 szklanka pęczaku
Słonina lub boczek do okraszenia
Przygotowanie:
Groch namoczyć na noc w wodzie, a następnie ugotować go w tej samej
wodzie i odcedzić. Wodę, w której gotował się groch, wykorzystujemy do
gotowania pęczaku. 3 szklanki wody zagotować, wrzucamy pęczak i
gotujemy aż wchłonie wodę. Wsypujemy groch, dokładnie mieszamy.
Garnek z kaszą i grochem wstawiamy do kąpieli wodnej (do większego
garnka z wodą) pod przykryciem gotujemy jeszcze około 40 minut. Gotowy polewamy okrasą.
Smacznego!
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Stanisława Jarosz
z Biadolin Szlacheckich
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na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Ks. Czes³aw Konwent

Obchodz¹cy w ubieg³ym roku
jubileusz 40-lecia kap³añstwa
ksi¹dz Czes³aw Konwent w aktywnoœæ charakteryzuj¹c¹ mieszkañców Por¹bki Uszewskiej wpisa³ siê
bardzo wyraŸnie. Najpierw jako
proboszcz parafii, nastêpnie jako
dyrektor Diecezjalnego Biura
Pielgrzymkowego.
W ciągu kilkunastu lat swojej pracy w
Porąbce Uszewskiej walnie przyczynił
się do popularyzacji znajdującego się
tutaj sanktuarium, a w ślad za tym do
promocji sołectwa i całej gminy w kraju. Mówiąc o Gminie Dębno niemal od
razu na myśl przychodzą dwa skojarzenia: zamek i sanktuarium w Porąbce ze
słynną repliką Groty z Lourdes.
Ze znaczenia tej ostatniej ks. Konwent zdawał sobie sprawę najwyraźniej
od samego początku. Ledwie w trzy lata
po objęciu funkcji proboszcza parafii
przystąpił w 1988 roku do gruntownego
remontu groty, która jest sercem sanktuarium (film Julina Hebdy z remontu
w 1988 można obejrzeć tutaj: http://
www.youtube.com/watch?v=hdDVP2_

F55s). Obok prac obejmujących samą
grotę wykonano wówczas ogrodzenie
terenu, wybudowano kapliczki, wybrukowano teren. Efekt do dzisiaj robi wrażenie na każdym, kto odwiedza sanktuarium. Staraniem ks. Konwenta przeprowadzono także inwestycje na cmentarzu, wybudowano plebanię i wykonano prace wokół neogotyckiego kościoła,
które kontynuował później obecny proboszcz ks. Józef Golonka. Konieczne
wsparcie parafian było mu uzyskać o tyle
łatwiej, że od początku dał się poznać
jako człowiek wesoły i serdeczny, ale
równocześnie zasadniczy w sytuacjach
tego wymagających.
Osiągnięciem, które kojarzone jest
z nim najbardziej, jest jednak Biuro
Pielgrzymkowe tworzone krok po kroku od lat. Śmiała wizja przyniosła znakomite rezultaty. Lokalne biuro dysponujące jednym autobusem rozrosło
się na tyle, że dzisiaj ma status Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego. Bez
zaangażowania księdza Konwenta
trudno sobie to wyobrazić. To on początkowo jako jeden z kierowców woził
pierwszych pielgrzymów, a do dzisiaj
jest jednym z przewodników po Ziemi
Świętej.

Z oferty biura korzystają pielgrzymi
z całego kraju tym chętniej, że warunki finansowe na tle innych są tutaj bardzo atrakcyjne. Dziesiątki tysięcy ludzi
odwiedzjących gminę co roku to z pewnością efekt, który można w dużej mierze przypisać talentom organizacyjnym
ks. Konwenta.

T E S T
Z ¯YCIA
¯yciowa pora¿ka…
...¿yciowej wtopy nie by³o, ka¿da pora¿ka czegoœ uczy – powiedzia³ cz³owiek o s³omianym zapale…

Z natury jestem…
...jaki jestem i dobrze mi z tym :)
Mam s³aboœæ do…
...¿ony. Nie mów nikomu, ale chyba wlaz³em pod pantofel …

Moje najwiêksze marzenie…
...mieæ emer yturê (œmiech), a tak
serio plecak na plecach i ca³¹ rodzin¹
w drogê, pr zed siebie. Zwiedz aæ
œwiat, poznawaæ inne kultury, ludzi i
ich kuchniê…

Moja pasja to…
...piwo warstw o domow e, w którym ostatnio siê odnajdujê.

£ukasz Franczyk
Wiek: 30 lat.
Miejsc e pracy: Oœrode k Pomoc y
Spo³ecznej w Dêbnie.
Wykszta³cenie: jakoœ uda³o ukoñczyæ siê kilka szkó³. Generalnie w
rodzini e mam status „wiecz nego
studenta”, obecnie Politechnika Krakowska.
Rodzin a: ¿ona Paulin a oraz dwa
szkodniki, ogromne wulkany energii:
Kacper i Szymon.
Samochód: wielkich wymagañ nie
mam, byle by jeŸdzi³.
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Moja pierwsza mi³oœæ…
...zakoñczy³a siê wielkim rozstaniem, nie chcia³em podzieliæ siê
czekoladowym batonikiem.
Mój pierwszy cenny przedmiot…
...dwa bilety do kina, bardzo mi³o
wspominam ten dzieñ.
¯yciowe osi¹gniêcie…
...otaczaj¹ mnie ludzie, na których
zawsze mogê liczyæ, czegó¿ chcieæ
wiêcej?

Moja ulubiona lektura…
...saga „WiedŸmin” Andrzeja Sapkowskiego. Œwietnie czyta siê te¿
pr zygody bohate ra stwor zonego
przez Andrze ja Pilipiuk a - Jakuba
Wêdrowycza, wiejskiego egzorcystê
a zarazem bimbrownika. Do koñca
¿ycia bêdê wdziêczny osobie, która
podsunê³a mi tê ksi¹¿kê.
Moja praca…
...miêdzy innymi dziêki niej nauczy³em cieszyæ siê drobnymi przyjemnoœciami.
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