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Rozmowa ______________________________________________________________ Urszula Sworst, inicjatorka konkursu

Rozwijajmy talenty
- Konkursów piosenki w gminie nie brakuje. Po co kolejny?
- Najm³odsze dzieci nie mia³y dotychczas
mo¿liwoœci pokazania swoich umiejêtnoœci
na imprezie kierowanej w³aœnie do nich.
By³y konkursu, w których osobno oceniano
ró¿ne kategorie wiekowe, ale imprezy adresowanej wy³¹cznie do najm³odszych nie
by³o. Konkurs w Sufczynie wype³nia tê lukê
i daje mo¿liwoœæ najm³odszym zaprezentowania swoich umiejêtnoœci.
- Repertuar nie jest dowolny…
- Chcemy popularyzowaæ polsk¹ piosenkê i
poprzez œpiewanie przekazywaæ dzieciom dobre wzory. Dlatego wa¿ne jest, by piosenki
by³y dobrane odpowiednio do wieku dziecka.

Ludzie

Finalista z Dêbna
Miłosz Ryba, uczeń Szkoły Podstawowej w Dębnie został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w
Krakowie. Wcześniej
pomyślnie przebrnął
etap szkolny i etap
rejonowy tego konkursu.
Prestiżowy i charakteryzujący się wysokim
stopniem trudności konkurs, w tym roku poświęcony był Ewangelii św. Łukasza.
Uczestnicy rywalizacji w każdym z trzech
etapów rozwiązywali testy sprawdzające
znajomość nie tylko samej Ewangelii, ale
także tekstów jej poświeconych będących
obowiązkową lekturą konkursowa. Uczniowie biorący udział w konkursie zmagali się
m.in. z zadaniami wymagającymi przypisania konkretnych fragmentów Ewangelii św.
Łukasza odpowiadającym im rozdziałom i
wierszom.
Co roku w rywalizacji na znajomość tekstów Pisma Świętego bierze udział kilka tysięcy uczniów z całego województwa. Do
etapu szkolnego awansuje maksymalnie 800
osób, a do finału wojewódzkiego może dobrnąć co najwyżej 200 uczniów. W tym roku
rywalizowało w nim dokładnie 187 osób.
(p)
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- To zadanie dla przygotowuj¹cych i dla rodziców.
- Wierzê, ¿e poradz¹ sobie z tym zadaniem
bardzo dobrze. Ju¿ w pierwszej edycji wykonywano piosenki czêsto zapomniane, których
s³ucha³o siê z tym wiêksz¹ przyjemnoœci¹.
- Przy okazji rywalizacji liczy siê poziom
prezentacji. Jak to wypad³o w debiucie?
- Generalnie poziom uznano za wysoki. Widaæ by³o, ¿e dzieci przed wystêpem solidnie æwiczy³y. Starannie dobierano zarówno repertuar jak i podk³ad muzyczny.
- Niewielu wykonawców korzysta³o z akompaniamentu na ¿ywo…
- Dominowa³ podk³ad z p³yty, ale myœlê,
¿e z czasem czêœciej bêdziemy obserwo-

waæ muzyków towarzysz¹cych najm³odszym wokalistom.
czytaj też na s.12

Coraz g³oœniejsze sukcesy

Kolejne sukcesy zapisa³ w swojej
artystycznej biografii zespó³ wokalno-instrumentalny „Fortissimo” z
Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. Z
artystycznej rywalizacji odbywaj¹cej
siê w ró¿nych miejscach naszego
regionu przywióz³ jedno drugie
miejsce, dwa razy by³ trzeci i
dwukrotnie uhonorowano go wyró¿nieniem.
Występujący w dziesięcioosobowym
składzie zespół w okresie świąteczno-noworocznym nie narzekał na brak zajęć.
Liczne w tym czasie konkursy kolęd były
dobrą okazją, by skonfrontować swoje
umiejętności z innymi. W tej artystycznej rywalizacji „Fortissimo” wypadł bardzo dobrze.
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Podczas odbywającej się w Tuchowie
eliminacji do XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, a także w
czwartej edycji Powiatowego Konkursu
Kolęd i Pastorałek „O muszlę Św. Jakuba” w Brzesku otrzymał wyróżnienie.
Trzecie miejsce zajął natomiast w Nadwiślańskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Zaborowie. Na trzecie miejsce zasłużyły należące do „Fortisssimo” występujące w duecie Anna Greń i Sylwia Pasek oraz solistka Paulina Kubala, które
wzięły udział w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych w
Łysej Górze (piszemy o nim szerzej w
innym miejscu). Wreszcie w XIV Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w
Żabnie grupa z Zespołu Szkół Woli Dębińskiej wywalczyła II miejsce.
(p)
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Większość radnych
opowiedziała się za
budżetem na ten rok.

Wiemy na co samorz¹d wyda pieni¹dze

Kryzys nie taki straszny
Ponad piêæ milionów z³otych
przeznaczono na inwestycje
w projekcie bud¿etu gminy
Dêbno na 2009 rok, a na
liœcie planowanych do wykonania zadañ znalaz³y siê 24
pozycje. Rada Gminy uzna³a,
¿e to dobry pomys³ na rozwój
gminy i zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów przyjê³a
uchwa³ê bud¿etow¹.
Firmujący projekt budżetu wójt Grzegorz Brach nie krył zadowolenia z decyzji
radnych. – Trochę obawiałem się tego głosowani, bo w stosunku do lat poprzednich
nie jest to tak ofensywny budżet, ale dziękuję za poparcie i zrozumienie, że światowy kryzys także nas zobowiązuje do
ostrożności w wydatkach – tłumaczył.

Doœæ d³uga lista
Dochody na ten rok zaplanowano w wysokości ponad 28 mln zł, a wydatki sięgną
kwoty blisko 31 mln zł. Deficyt zostanie
pokryty z kredytów, nadwyżki pieniężnej
na rachunku bieżącym. Mimo oszczędnościowej polityki podyktowanej ogólną sytuacją gospodarczą lista projektowanych zadań inwestycyjnych nie jest krótka. Ogó-

Wybrane inwestycje na 2009 r
1. Dokoñczenie budowy i wyposa¿enie sali gimnastycznej w Maszkienicach
– koszt: 500 tys. z³, termin oddania: 1 czerwca 2009 r.
2. Adaptacja czêœci budynku szko³y w £ysej Górze na przedszkole – koszt
250 tys. z³, termin zakoñczenia inwestycji: 1 marca 2009 r.
3. Adaptacja czêœci budynku szko³y w Maszkienicach na przedszkole – koszt
180 tys. z³, termin zakoñczenia inwestycji: 1 wrzeœnia 2009 r.
4. Opracowanie nowego studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania Gminy Dêbno – koszt: 170 tys. z³
5. Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dêbno
– koszt: 250 tys. z³
6. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji dla miejscowoœci
Sufczyn, £ysa Góra, Biadoliny Szlacheckie, Per³a – koszt: 530 tys. z³
7. Kapitalny remont Szko³y Podstawowej w £ysej Górze – koszt: 600 tys. z³
8. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych – 6 km, koszt: 1,2 mln z³
9. Budowa chodników – koszt: 800 tys. z³
10. Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w Dêbnie – koszt:1 mln z³.
11. Rozbudowa kanalizacji Jastew – koszt: 100 tys. z³.
12. Modernizacja budynku „Starej Gminy”- koszt: 400 tys. z³
13. Budowa bazy Zak³adu Us³ug Komunalnych – koszt: 100 tys. z³
14. Modernizacja c.o. w budynku szko³y w Dêbnie – koszt: 90 tys. z³
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łem zaplanowano 24 zadania, wśród których są m.in. wykonanie projektu kanalizacji Biadoliny Szlacheckie – Perła – Sufczyn – Łysa Góra, kontynuacja budowy sali
gimnastycznej w Maszkienicach, modernizacja szkoły w Łysej Górze.

Dziedziny strategiczne
Strategia inwestycyjna na ten rok bierze pod uwagę najważniejsze potrzeby
mieszkańców i długofalowy rozwój gminy.
Dlatego wśród najbardziej kosztownych
zadań planowanych do realizacji znalazły
się inwestycje oświatowe, infrastrukturalne oraz prace nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy, który w przy-

szłości znacznie ułatwi życie mieszkańcom
przystępującym np. do budowy domów, a
także firmom zamierzającym na terenie
gminy lokować swoje interesy.

Uczyæ w dobrych warunkach
Planowana modernizacja szkół ma umożliwić kolejnym pokoleniom zdobywanie wykształcenia na możliwie wysokim poziomie.
Systematyczna poprawa jakości dróg to z
kolei efekt przeświadczenia, że ich stan jest
swoistą wizytówką gminy. – To dzisiaj jeden z najważniejszych elementów decydujących o inwestowaniu na danym terenie.
To także jeden z istotnych elementów przesądzających o osiedlaniu się w gminie – tłumaczy Wójt Gminy Dębno. Podobne zna-

czenie ma też uporządkowanie gospodarki
przestrzennej. Gmina dysponująca planem
zagospodarowania pozwala mieszkańcom
szybciej przebrnąć przez procedury administracyjne związane np. z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
O determinacji władz dla cywilizacyjnego rozwoju gminy świadczy zamiar kontynuowania budowy sieci kanalizacyjnej.
Obok podniesienia komfortu życia mieszkańców i poprawy walorów turystycznych
gminy coraz szerzej znanej z agroturystyki, jest to także wyjście naprzeciw
wymogom stawianym przez Unię Europejską przywiązującą do ochrony środowiska szczególną wagę.
(g)

BUD¯ETOWA WYMIANA ZDAÑ
Radny Marek Przeklasa jako jedyny g³osowa³ przeciwko przyjêciu bud¿etu na 2009 rok.
Swoje motywy wyjaœni³ nam szczegó³owo. Argumenty przewodnicz¹cego komisji zbija wójt Grzegorz Brach.

Chcê rozbudowy szko³y

Marek Przeklasa,
przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty Rady Gminy

Powód mojej decyzji jest jeden: moim zdaniem
to nie jest dobry budżet dla wsi Sufczyn, którą
jako radny reprezentuję. Do budżetu nie weszła
rozbudowa szkoły, o którą się ubiegałem od
dawna. Pan wójt dziwił się, że jako przewodniczący Komisji Oświaty głosuję przeciwko
budżetowi, a przecież na oświatę ten budżet
przewiduje 16 milionów złotych. Tyle tylko, że ja
głosuję jako radny z Sufczyna, a nie jako
przewodniczący Komisji Oświaty. Tymczasem w
szkole brakuje pomieszczeń klasowych, szatni...
Pani pedagog urzęduje w pomieszczeniach dla
wuefistów, a nauczyciele wychowania fizycznego

nie mają się gdzie podziać. Swojego miejsca nie
mają sprzątające… Przez dwa kolejne lata były
w budżecie zaplanowane środki na projekt
rozbudowy, ale nie zostały wykorzystane,
ponieważ nie wypracowano żadnej koncepcji
rozbudowy. Prosiłem panią dyrektor szkoły o
zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Rady Sołeckiej, rodziców i przedstawicieli samorządu, ale nie doszło ono do skutku i
pieniędzy nie wykorzystano.
Ponadto uważam, że pieniądze zaplanowane w
budżecie dla Sufczyna są zbyt małe i jako radny
z tej wsi nie mogę być wobec tego obojętny.

Miliony to za ma³o?

Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno
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Nie wiem, w jaki sposób pan radny Marek
Przeklasa zabiegał o rozbudowę szkoły. Normalna
droga jest taka, że jako członek i przewodniczący
komisji mógł wnieść pod głosowanie uzgodnioną
propozycję komisji w tej sprawie. Z tego, co wiem
na etapie przygotowywania projektu budżetu,
podczas prac komisji, którą kieruje, próbował to
robić, ale żaden z członków komisji nie poparł tej
propozycji, i z tego powodu nie była w ogóle
poddana pod głosowanie.
Większość członków komisji uznała, że nie można
zakładać rozbudowy placówki tylko i wyłącznie z
własnych środków, w sytuacji gdy sieć szkolna
wymaga szczegółowej analizy. Ta sieć szkół jest z
punktu widzenia podziału subwencji bardzo
niekorzystna: mamy cztery gimnazja i dziesięć
szkół podstawowych, a szkoła ponadgimnazjalna
ma problem z naborem uczniów. W związku z tym
grozi nam raczej problem nadmiaru budynków
niż ich brak. Z wyliczeń dyrektora Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Marka
Gurgula wynika, że blisko 80 uczniów będących w
obwodzie Sufczyna nie chodzi tam do szkoły. W
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przeliczeniu na subwencje to mniej więcej 400 tys.
zł, a blisko 50 osób korzysta z kształcenia poza
naszą gminą co daje około 300 tysięcy złotych
straty na subwencji oświatowej. Warto o tym
pamiętać, gdy mówi się, że mamy liczne kolejne
roczniki, bo nie ma pewności, że ci uczniowie
trafią do naszej szkoły. Poza tym szacunkowe
koszty rozbudowy mogłyby sięgnąć nawet 800-900
tys. zł. Myślę, że Rada Gminy będzie bardzo
ostrożna w wydawaniu tak dużych pieniędzy w
tak niepewnej sytuacji finansowej i prawnej (nie
wiadomo przecież jak zakończy się pomysł
posyłania do szkoły sześciolatków).
Co do wielkości środków przeznaczonych na
Sufczyn to trzeba pamiętać o zrównoważonym
rozwoju całej gminy. W ubiegłym roku Sufczyn
zyskał kilka kilometrów nowych dróg, a w najbliższym czasie razem z Perłą i Biadolinami ma być
objęty budową kanalizacji, której koszt sięgnie
zapewne 12-13 mln zł. Tylko prace dokumentacyjne
przewidziane na ten rok to wydatek 530 tys. zł. Do
tego dochodzi także zmiana planu zagospodarowania. Czy to są małe pieniądze?

WYDARZENIA

Jest decyzja o dofinansowaniu inwestycji

Nowe wielofunkcyjne bosko
w ramach rz¹dowego programu „Orlik 2012” jeszcze
w tym roku zostanie wybudowane w Dêbnie. Zgodnie z
za³o¿eniami programu samorz¹d otrzyma dofinansowanie zarówno z bud¿etu pañstwa jak i z bud¿etu województwa ma³opolskiego w
wysokoœci 330 tys. z³. Tyle
sama gmina wy³o¿y z w³asnej kiesy.
Z doświadczeń gmin, które wybudowały już podobne obiekty wynika, że faktyczne koszty tej inwestycji są znacznie
wyższe niż planowany milion złotych.
Władze gminy Dębno chcą uniknąć takiego scenariusza. Dążąc do zminimalizowania kosztów zamierzają wystąpić do Ministerstwa Sportu o zgodę na odstępstwa
od obowiązującego projektu, co pozwoliłyby na spore oszczędności. – Przede
wszystkim będziemy zabiegać o zgodę na
zaniechanie budowy obiektu pełniącego
rolę szatni, magazynu i łazienki dla korzystających z boiska. W pobliżu lokalizacji „Orlika” znajduje się szkoła, która dysponuje takim zapleczem i nie ma sensu
wydawać pieniędzy na budowę czegoś nowego – tłumaczy Grzegorz Brach, wójt
Gminy Dębno.

Komentuj¹ dla nas

Dêbno z Orlikiem
Bogus³aw Stê¿owski,

so³tys Dêbna

Cieszę się, że Dębno zostało wreszcie dostrzeżona i
ma nadzieję, że obiekt, który powstanie będzie
użytkowany nie tylko w godzinach pracy szkoły.
Bo w takim wypadku byłoby to połowiczne wykorzystanie możliwości. Do tej pory młodzież przychodziła tam i korzystała z miejsca do gry w piłkę
po południu i dobrze by było, gdyby mogła to robić
nadal. Trzeba młodych odciągnąć raz na jakiś czas
od komputerów.

Ma³gorzata Przepiórka,

Dyrektor Zespo³u Szko³y
Podstawowej i Przedszkola w Dêbnie

Spodziewałam się takiej decyzji, ponieważ z
wnioskiem wystąpiliśmy już wcześniej. W ubiegłym roku nie udało się uzyskać dofinansowania,
ale w tym starania zakończyły się sukcesem. No co
ja mogę powiedzieć? Jestem zachwycona, bo to
znacznie poprawia nasze możliwości, jeśli chodzi o
sport i rekreacje, a ponadto z tych obiektów będą
mogli korzystać wszyscy mieszkańcy nie tylko
Dębna, ale całej gminy.

Boisko zostanie urządzone w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej
w miejscu obecnego boiska trawiastego.
Zgodnie z projektem składać się będzie z
dwóch części. Pierwsza o wymiarach 30m
na 62m ma pokryta trawą syntetyczną
służyć będzie do gry w piłkę nożną. Drugie boisko szerokie na 18 metrów i długie
na 30 metrów wykorzystywane będzie do
gry w siatkówkę i koszykówkę i zostanie
wyposażone w nowoczesną nawierzchnię

poliuretanową, która jest bezpieczna dla
użytkowników.
Z obiektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Opiekę nad nim sprawować będzie specjalnie zatrudniony instruktor, który prowadzić będzie także
sekcje sportowe. Boiska będą do dyspozycji nawet do wieczora. Zgodnie z wymogami programu obiekt będzie wyposażone także w oświetlenie.
(g)

Maj¹tek utopiony w wodzie
Minimum kilka tysięcy złotych
wyniosły straty spowodowane dewastacją budynku komunalnego
należącego do Gminy Dębno.
Sprawcy najprawdopodobniej dysponowali kluczem do budynku i
świadomie doprowadzili do zalania
budynku wodą.
Budynek, w którym niegdyś mieściła
się siedziba Urzędu Gminy, mógłby ulec
jeszcze poważniejszym zniszczeniom,
gdyby nie pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych. Po przekazaniu obiektu
samorządowi przez poprzedniego dzier-

żawcę weszli do środka chcąc przeprowadzić niezbędne prace porządkowe. Od
razu zauważyli, że budynek w dużej części jest zalany wodą. Po odczytaniu
wskazań wodomierza okazało się, że
wylało się 68 m sześciennych wody, w
skutek czego pod wodą znalazło się 110
metrów kwadratowych powierzchni budynku.
Bliższe oględziny obiektu dały odpowiedź na pytanie, w jaki sposób doszło
do wycieku wody. Okazało się, że nieznani sprawcy rozmontowali wężyk do
spłuczki wody w ubikacji oraz kran do
wody i jednocześnie zatkali spływ wody.

Przypuszczalnie posiadali klucze do budynku, ponieważ nigdzie nie stwierdzono śladów włamania.
Po wstępnych oględzinach straty spowodowane zalaniem wodą oszacowano
na kilka tysięcy złotych. Konieczne będzie osuszenie zalanej powierzchni,
wymiana części płytek, odgrzybienie.
Niewykluczone, że koszty wzrosną po
dokonaniu szczegółowych szacunków.
Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach złożył w tej sprawie doniesienie na policji,
ale sprawców wykryć się nie udało. W
tej sytuacji postępowanie umorzono.
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Laureatka z Woli Dêbiñskiej
Kinga Hepner z klasy III a Publicznego Gimnazjum w Woli Dębińskiej
została laureatką I ogólnopolskiego
konkursu „Liga ortograficzna” zorganizowanego przez wydawcę podręczników MAC Edukacja Grupa Edukacyjna S.A.
W konkursie promującym posługiwanie
się poprawną polszczyzną, elegancję językową w mówieniu i pisaniu oraz dbałość w
respektowaniu zasad ortograficznych wzię-

Nowe pomys³y na zagospodarowanie terenu

Studium
do zmiany

ło udział 21 uczniów na etapie szkolnym. W
odbywającym się w Dąbrowie Tarnowskiej
etapie rejonowym szkołę reprezentowały
poza Kingą Hepner także Sabina Błyskal
oraz Weronika Drużkowska. Do finału wojewódzkiego w Krakowie, w którym znalazło się 30 uczniów, awansowały Kinga i Sabina. Z zadaniami wykraczającymi poza podstawy programowe dla gimnazjum bardzo
dobrze poradziła sobie Kinga, co pozwoliło
jej uzyskać tytuł laureata.
(p)

Najpierw promesa, potem pieni¹dze, a na koñcu drogi

Wystarczy na
trzy kilometry

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno zostanie zmienione – postanowili radni. Zasadniczy powód to konieczność umożliwienia mieszkańcom budowy domów na terenach, które w dotychczasowym studium przeznaczono
na inne cele.
Dokument regulujący kwestie dotyczące zagospodarowania przestrzennego pochodzi z 2001 roku. Od tamtej pory
preferencje i poglądy mieszkańców na
temat wykorzystania części terenów
uległy zmianie. Pojawiło się sporo sugestii dotyczących zagospodarowania
terenów, które samorząd postanowił
uwzględnić. W grę wchodzi m.in. wyznaczenie nowych terenów pod działalność
usługową i produkcyjną oraz pod zabudowę mieszkaniową.
Szczególne zainteresowanie budzi ta
ostatnia sprawa. Mieszkańcy domagają
się odblokowania możliwości budowy
domów tam, gdzie stare studium tego
zakazuje. Jednym z ważnych argumentów przemawiających za tym ma być
fakt, że zakaz wprowadzono, mimo że
już wcześniej znajdowało się tam sporo
zabudowań.
Samorządowe władze do wniosku
mieszkańców podeszły przychylnie. Uznaliśmy, że ich stanowisko jest racjonalne i warto je wziąć pod uwagę –
tłumaczy Grzegorz Brach, wójt Gminy
Dębno.
Prace nad zmianą rozpoczną się w
tym roku i potrwają kilka miesięcy.
(p)
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Wójt Grzegorz Brach odbiera promesę od wicepremiera Grzegorza Schetyny.

Latem tego roku na terenie
gminy Dêbno planowany jest
remont i modernizacja trzech
kilometrów dróg gminnych.
To efekt decyzji Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji o przyznaniu gminie
400 tys. z³ dotacji na odbudowê zniszczonych nawierzchni.
Promesę potwierdzającą taką skalę
wsparcia finansowego państwa dla gminy
wójt Grzegorz Brach odebrał z rąk wicepremiera Grzegorza Schetyny. Kwota ta
stanowić będzie maksymalnie 80 procent
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ogólnych kosztów planowanych na terenie gminy robót modernizacyjnych na drogach.
Mimo że wniosek samorządu, który
ubiegał się o pomoc finansową z budżetu
państwa, opiewał na mniej więcej milion
złotych, samorządowe władze gminy i tak
są usatysfakcjonowane. – W tej chwili to
jedyny sposób pozyskania pieniędzy z zewnątrz na ten cel i jesteśmy radzi, że
możemy z tego źródła skorzystać – podkreśla wójt Grzegorz Brach.
Zgodnie z przyjętymi zasadami samorząd niezwłocznie ogłosi przetargi na wykonanie prac, a umowy z wykonawcami
powinny być podpisane do 15 maja. Z nowych nawierzchni kierowcy powinni korzystać jeszcze latem tego roku.
(p)
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£ysa Góra, £oniowa. Akcja honorowego oddawania krwi

DEBIUTANCI I REKORDZIŒCI
Trzynaœcie i pó³ litra krwi
oddali uczestnicy kolejnej
akcji zorganizowanej przez
Klub Honorowych Dawców
Krwi „Krakus” £ysa Góra. Z
zaproszenia skorzysta³y 34
osoby.

opinia

Klub z Łysej Góry popularyzuje honorowe krwiodawstwo już od kilku lat i z reguły
czyni to z dobrym skutkiem. Prowadzone
nawet kilka razy w roku akcje gromadzą
krwiodawców nie tylko z Łysej Góry i gminy
Dębno, ale także z gmin ościennych.
W ostatniej akcji wzięli udział m.in. mieszkaniec Łętowic. Krew oddała także pochodząca z Łysej Góry kobieta, która przyjechała tu z… Austrii. Odwiedzając rodzinę
skorzystała z okazji, by wspomóc bank krwi.

Spośród 34 osób gotowych podzielić się
swoją krwią z innymi 30 zostało dopuszczonych do udziału w akcji. Cztery ze względów zdrowotnych musiały zrezygnować.
Wśród dawców były zarówno osoby robiące to po raz pierwszy jak i rekordziści,
którzy oddali już kilkadziesiąt litrów krwi.
Po raz pierwszy swoją krwią podzieliła się

Kolejne akcje honorowego oddawania
krwi ju¿ w maju i w czerwcu. Na majowy termin zaprasza klub HDK „Krakus” £ysa Góra, a w czerwcu bêdzie
mo¿na oddaæ krew w ramach akcji
planowanej przez klub dzia³aj¹cy przy
OSP £oniowa.
Anna Woźniak z Łysej Góry. Chciała to zrobić już kilkakrotnie, ale lekarz wtedy nie
zezwalał na to. Tym razem determinacja
przyniosła skutek…

Goœcie z Zakliczyna

Renata Rusin
Na oddawanie krwi zdecydowałam
się sama pod wpływem osobistych
wydarzeń i tak już zostało. Teraz
staram się regularnie oddawać krew
średnio raz na pół roku. Zwykle
przychodzę z koleżankami, ale
dzisiaj one nie mogły i jestem sama.
Jeśli oddaję krew, to zawsze podczas
akcji w Łysej Górze.

Kolejną, czwartą już akcję zorganizował
z kolei klub HDK w Łoniowej. Z zaproszenia na nią skorzystali strażacy z OSP w Zakliczynie, którzy przyjechali z uśmiechem i
na sygnale.
W sumie na apel klubu odpowiedziało 30
osób, ale nie wszyscy mogli oddać krew. Badania lekarskie wyeliminowały z akcji siedem osób. Ostatecznie jednak udało się pozyskać grubo ponad 10 litrów krwi.
Obok stałych członków klubu pojawiły się
także nowe osoby. Wśród nich znaleźli się
także strażacy z Zakliczyna. Wszyscy dawcy, tradycyjnie, odebrali paczkę regeneracyjną. Czekała na nich ponadto niespodzianka w postaci biletu na zabawę i na basen.
(P)
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Uzgodniona wersja zwi¹zków i samorz¹du

WY¯SZE PENSJE NAUCZYCIELI
Rosn¹ wynagrodzenia nauczycieli w naszej gminie.
Rada Gminy Dêbno przyjê³a
nowe zasady naliczania
dodatków motywacyjnych
oraz funkcyjnych.

Do radnych należy jednak ustalenie wysokości stawek. Ostateczną decyzję w tej
sprawie potwierdzoną głosowaniem uchwały poprzedziły negocjacje. Powołana w tej
sprawie doraźna komisja uzgodniła ostateczną wersję regulaminu z organizacjami
związkowymi reprezentującymi nauczycieli. Proponowane zmiany dotychczasowego
regulaminu zostały zaakceptowane przez
wszystkich uczestników negocjacji. W efek-

zwiększone zostaną także stawki dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli oraz dodatki
za inne funkcje kierownicze. Zmiany zasad
naliczania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów daje teraz większe możliwości pracodawcy czyli wójtowi. Korzystając z tego instrumentu ma większe możliwości nagradzania dobrych efektów pracy. Do tej pory
dodatek był naliczany według obiektywnych
kryteriów takich jak wielkość szkoły, które

dodatki motywacyjne (nauczyciele): wzrost z 6 do 7 procent kwoty bazowej czyli ze 107 z³ do 152 z³
dodatki motywacyjne (dyrektorzy): wzrost z 5 na 7 procent czyli z 85 z³ do 152 z³
dodatki funkcyjne (dyrektor): od 20 do 50 procent wynagrodzenia zasadniczego czyli od 500 z³ do 1250 z³
dodatki funkcyjne (wicedyrektorzy): od 20 do 30 procent wynagrodzenia zasadniczego czyli od 500 z³ do 750 z³
dodatki funkcyjne (inne stanowiska np. kierownik œwietlicy): od 8 do 15 procent czyli od 200 do 375 z³
dodatek za wychowawstwo: wzrost z 5 do 5,5 procent kwoty bazowej czyli z 85 z³ do 120 z³
Decyzja w tej sprawie nie jest oryginalnym pomysłem radnych. Samorząd jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie
regulaminu wynagradzania, bo tak nakazuje Karta Nauczyciela.

cie głosowanie uchwały było już tylko czystą
formalnością.
Oznacza to, że z dniem 1 stycznia bieżącego roku rosną stawki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i ich zastępców,

w praktyce niemalże eliminowały możliwość
finansowej oceny pracy dyrektorów
Skutki podwyżek odczuje budżet gminy.
w sumie wzrost wydatków na płace dla na(g)
uczycieli wyniesie około 213 tys. zł.

Wiêksze diety i inkaso

Podwy¿ka dla so³tysów
Diety sołtysów to forma rekompensaty
za wykonywanie służbowych obowiązków.
W naszej gminie po raz pierwszy przyznano je w 1998 roku ustalając zryczałtowaną

W ubieg³ym roku wydatki bud¿etu
gminy na diety dla so³tysów wynios³y niespe³na 16,8 tys. z³. So³tysi
z tego tytu³u otr zymywali od 576
z³ do 2336 z³ rocznie. Przyjêta podwy¿ka spowoduje, ¿e na diety wydamy w tym roku ponad 19,3 tys.
z³, a so³tysi otr zymaj¹ od 647 z³
do ponad 2700 z³ rocznie.

przez osiem kolejnych lat. W tym roku
decyzją Rady Gminy wzrasta do kwoty
1,40 zł, co wiąże się ze zwiększonym zakresem obowiązków sołtysów.
Równocześnie postanawia podnieść
wynagrodzenie za inkaso podatków. Dotychczas pobór podatków wynagradzano
prowizją w wysokości 8 procent od kwo-

Komentuje dla nas

Wy¿sza dieta oraz wzrost
wynagrodzenia za inkaso
podatków mieæ bêd¹ so³tysi z
naszej gminy w tym roku.
Decyzjê w tej sprawie przyjê³a Rada Gminy.

stawkę roczną w wysokości 1 zł na jednego mieszkańca sołectwa. Trzy lata później stawkę tę podniesiono do kwoty 1,20
zł i na tym poziomie utrzymywała się
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ty podatku, teraz będzie ona wynosiła
10 procent.
Z punktu widzenia wydatków budżetu
gminy zmiany te będą miały niewielkie
znacznie. Podwyżka diet kosztować będzie nieco ponad 2,8 tys. zł. Wydatki z
tytułu inkasa zwiększa się natomiast o
(g)
około 10 tys. zł.

Fryderyk Bojdo, so³tys Jaworska
Były sugestie ze strony sołtysów, żeby nieco podnieść stawki, bo
zakres obowiązków sołtysów rośnie, a wraz z nim także koszty ich
wykonywania. W przypadku inkasa podatków sytuacja jest taka, że
z roku na rok coraz mniejsze kwoty pobierane są przez sołtysów.
Ludzie korzystają z innych form: wpłacają bezpośrednio do kasy
urzędu lub za pośrednictwem Internetu. Tymczasem sołtysi jak
wyznaczą termin wpłat tak muszą poświęcić na to czas bez względu
na to, czy ludzi jest mniej czy więcej.
W przypadku diet chodzi o to, żeby mieć pieniądze na telefony i
wyjazdy do gminy oraz do mieszkańców. Jest to też jakaś forma
rekompensaty za czas spędzony na wykonywaniu obowiązków,
których przybywa. Szczególnie dużo jest ich zimą, gdy trzeba
interweniować w sprawie przejezdności dróg. Wtedy sołtysi są do
dyspozycji niemal cały czas. Do nich należy też organizacja robót
publicznych, przygotowywanie zebrań wiejskich i starania o to, by
w planach inwestycyjnych gminy uwzględniano także potrzeby
sołectw. Myślę, że podwyżka jest taka jakie są możliwości budżetu,
ale trzeba też zaznaczyć, że funkcji sołtysa nie pełni się dla zarobku.

WYDARZENIA

Wspólne lokum dla szko³y i przedszkola

Pomó¿my naszym!
Podzielmy siê
podatkiem!

W lepszych warunkach

Jeden procent podatku odprowadzonego do ur zêdu skarbowego
mo¿emy przeznaczyæ na rzecz organizacji po¿ytku publicznego. Z
tej formy wsparcia w naszej gminie mog¹ skorzystaæ trzy organizacje posiadaj¹ce taki status.
War to o tym pamiêtaæ wype³niaj¹c
zeznanie podatkowe. Zamiast oddawaæ swoje pieni¹dze przypadkowym organizacjom, lepiej pomyœleæ o tych, które dzia³aj¹ na rzecz
lokalnego œrodowiska. Ni¿ej podajmy ich pe³ne adresy i telefony
kontaktowe.
W Łysej Górze połączenie przedszkola ze szkołą wyszło dzieciom na dobre.
Teraz mają znacznie lepsze warunki.

Ni¿sze koszty utrzymania i poprawa
warunków opieki nad dzieæmi – to
g³ówne motywy decyzji samorz¹du
gminy Dêbno o po³¹czeniu przedszkola i szko³y w Maszkienicach oraz
przedszkola i szko³y w £ysej Górze.
Pomys³ o utworzeniu dwóch zespo³ów przedszkola i szko³y zaakceptowany w formie uchwa³y przez Radê
Gminy wejdzie w ¿ycie od pierwszego
wrzeœnia tego roku.
Dzisiaj sytuacja przedszkola w Maszkienicach i Łysej Górze jest podobna. Zarówno jedno jak i drugie korzysta z pomieszczeń należących do ochotniczej straży pożarnej, która z tytułu najmu pobiera czynsz. Pomieszczenia będące do dyspozycji przedszkolaków nie rozpieszczają
nadmiarem miejsca, a w pobliskich szkołach w związku ze zmniejszaniem się liczby uczniów jest go wystarczająco dużo.

Chcąc obniżyć koszty związane z utrzymaniem dwóch osobnych lokali (dla szkoły i przedszkola) samorządowe władze
postanowiły ulokować przedszkolaków i
uczniów w jednym obiekcie. – Dzięki temu
będzie on w pełni wykorzystany, a wydatki ulegną zmniejszeniu – tłumaczył
Stanisław Pierzga, przewodniczący Rady
Gminy Dębno. W obu przypadkach część
wykorzystywana przez przedszkole będzie dysponować osobnym wejściem oraz
większą liczbą pomieszczeń. W efekcie
opieka i nauka będzie mogła się odbywać
w bardziej komfortowych warunkach.
Spory wpływ na jednomyślną decyzję
radnych w tej sprawie miał także fakt, że
obydwa przedszkola dopuszczone były do
użytkowania warunkowo. Zarówno sanepid jak i straż pożarna domagały się dostosowania obiektów do obowiązujących
przepisów. W tej sytuacji jedynym wyjściem pozwalającym uniknąć zamknięcia
przedszkoli była przeprowadzka.
(g)

Ludowy Klub Spor towy „ORZE£”
Dêbno, KRS 0000205475, kontakt:32-852 Dêbno, Wola Dêbiñska 216, tel. 0-14 66-58-703,
zarz¹d:Piotr Marecik - prezes
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Por¹bce Uszewskiej, KRS 0000027081,
kontakt: Por¹bka Uszewska 313,
32-854 Por¹bka Uszewska, tel. 014 66-56-653 , zarz¹d: Andrzej
Wójtowicz – prezes, Kazimierz Pa³ucki - naczelnik
Regionalne Towarzystwo Mi³oœników Kultur y Ludowej w NiedŸwiedzy, KRS 0000041082, kontakt:
NieŸwiedza 134, 32-854 Por¹bka
Uszewska, tel. 0-14 66-56-157,
zarz¹d: Józef Dudek - prezes

JAK DOSTAÆ STYPENDIUM?
Jeszcze w tym miesiącu blisko 330
uczniów z klas 4-6 pozna zasady przyznawania stypendium. Do 30 czerwca
2009 roku Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty” i sekretariaty szkół
biorących udział w pilotażowej edycji
tej inicjatywy przyjmują wnioski od
uczniów.
Liczą się przede wszystkim talenty i osiągnięcia w różnych dziedzinach. Nie bez znaczenia jest też sytuacja materialna uczniów.

W drugim etapie realizacji programu uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych dowiedzą się jak samodzielnie wypełnić wniosek do Funduszu Stypendialnego. Do skorzystania z tej możliwości zachęcać będą stypendyści innego podobnego programu z
Pyzdr w Wielkopolsce.
Przypomnijmy, że intencją pomysłodawców programu jest to, by o przeznaczeniu
stypendium decydował sam uczeń. Będzie
je mógł wykorzystać na opłacenie Interne-

tu, lekcje języka angielskiego, zakup biletu
miesięcznego lub na cokolwiek innego. Stypendium będzie przyznawane przez regionalną Komisję Stypendialną złożoną z przedstawicieli: darczyńców, samorządu, mediów.
Fundusz jest finansowany z darowizn indywidualnych darczyńców i budżetu gminy
Dębno. Darczyńcą może zostać każdy. Kandydaci na darczyńców mogą się jeszcze zgłaszać do dyrektorów szkół.
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Plany odnowy gotowe, ale czy bêd¹ na to pieni¹dze?

Atrakcje dla turystów
Plany odnowy Dêbna, Por¹bki
Uszewskiej i Jastwi opracowane przez zebrania wiejskie
zatwierdzi³a Rada Gminy Dêbno. Zak³adane w ich ramach
inwestycje opiewaj¹ szacunkowo na blisko 16 mln z³, ale ich
realizacja zale¿y od tego czy
uda siê pozyskaæ pieni¹dze z
funduszy europejskich.
Pozornie błaha uchwała przyjęta przez
radę, faktycznie może mieć poważne skutki. Otwiera drogę do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

Inwestycje przewidywane w planach odnowy
DÊBNO: odnowa elewacji zewnêtrznej i dachu w koœciele pw. œw. Ma³gorzaty, budowa drogi przeciwpo¿arowej do koœcio³a, odnowa kaplicy grobowej rodziny Jastrzêbskich, renowacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym, budowa alei spacerowych na
cmentarzu, renowacja zabytkowych figur i pomników, rewitalizacja otoczenia zamku,
budowa boiska spor towego, rozbudowa i doposa¿enie placu zabaw, budowa zaplecza
sanitarnego przy koœciele, ustawienie tablic informacyjnych, promocja atrakcji wsi,
budowa chodnika od drogi krajowej do koœcio³a, budowa chodnika przez centrum wsi,
wytyczenie i oznakowanie œcie¿ek rowerowych, budowa parkingów.
POR¥BKA USZEWSKA: renowacja koœcio³a parafialnego, budowa boiska spor towego przy zespole szkó³, usuwanie skutków osuwisk, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, budowa ci¹gów pieszych, budowa placu zabaw i rekreacji, wytyczenie i oznakowanie szlaku kapliczek przydro¿nych, promocja szlaku cmentarzy wojennych,
budowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktura spor tów wodnych, adaptacja budynku remizy na salê konferencyjno-szkoleniow¹
JASTEW: wyposa¿enie budynku i pracowni domu kultur y, budowa parkingu i placu
zabaw obok budynku domu kultur y, budowa chodnika z wydzielon¹ œciezk¹ rowerow¹ od drogi krajowej przez wieœ, modernizacja nawierzchni drogi przez wieœ,
budowa kanalizacji, modernizacja dróg transpor tu rolnego, modernizacja oœwietlenia ulicznego, rewitalizacja budynku stra¿y po¿arnej, budowa parkingu przy budynku
remizy
skich. Wsparcie z tego źródła to w wielu przypadkach warunek rozpoczęcia planowanych
inwestycji. Zgodnie z przyjętymi zasadami z
jednej gminy można złożyć maksymalnie
trzy wnioski, przy czym formalnie ich autorami powinny być różne instytucje. Obok
samorządowych centrów kultury taką możliwość mają także parafie oraz organizacje
pozarządowe.

Naturalne walory
W przypadku Dębna przygotowany plan
zakłada harmonogram zadań na najbliższych siedem lat. Dokument ma jednak charakter otwarty, co oznacza możliwość dokonywania w nim zmian w zależności od
rozwoju sytuacji i aktualnych potrzeb. Ujęte w harmonogramie inwestycje miałyby
szacunkowo kosztować blisko 5,8 mln zł. Na
liście zadań do realizacji umieszczono łącznie
15 pozycji. W większości mają one służyć
podniesieniu atrakcyjności turystycznej wsi
i zachęceniu turystów do odwiedzania miejscowości zarówno w ramach wypadów jednodniowych jak i dłuższych wycieczek.
Wśród najpilniejszych inwestycji znalazły
się zadania związane z turystyką i prezentacją walorów kulturalnych wsi. Nie zapomniano przy tym o poprawie infrastruktury
drogowej, która z punktu widzenia turystyki ma kolosalne znacznie.

Wykorzystaæ renomê
W planach jest m.in. renowacja
tego kościoła.
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Mieszkańcy Porąbki Uszewskiej stawiają
niezmiennie na agroturystykę. Wskazywane w opracowanym planie inwestycje są pod-
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porządkowane rozwojowi tej sfery działalności. Wieś rozpoznawana już jako agroturystyczna chce poprawić swoją ofertę. Stąd
pomysły na wspieranie rozwoju gospodarstw
agroturystycznych poprzez zachętę do przygotowywania ofert specjalistycznych. Wypoczynkowe walory wsi miałby podnieść
przede wszystkim zbiornik wodny niemal
automatycznie poszerzający możliwości spędzania wolnego czasu. W sumie przewidywane wydatki mogłyby sięgnąć kwoty ponad 6,3 mln zł.

IdŸmy za ciosem
Koncepcja odnowy Jastwi zakładająca
wydatki wynoszące blisko 3,7 mln zł wiąże
się z ulokowaniem w tej wsi siedziby Dębińskiego Centrum Kultury. Wykorzystanie
doświadczenia tej instytucji w przygotowywaniu oferty kulturalnej i organizowaniu
czasu wolnego, wymaga jednak nakładów
inwestycyjnych. Sam lokal to zbyt mało,
trzeba go dobrze wyposażyć i zagospodarować otoczenie. Brak miejsc parkingowych
już teraz daje się we znaki korzystającym z
zajęć, a latem dokuczliwy stanie się pewnie
brak zaplecza sportowo-rekreacyjnego.
Pomysły mieszkańców wszystkich trzech
wsi zostaną przedstawione w formie formalnego wniosku o pomoc finansową w ramach
PROW. O ile zyskają uznanie ekspertów,
droga do realizacji planu odnowy będzie
otwarta. W przeciwnym razie trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość i poszukać innych
możliwości.
(g)

WYDARZENIA
Każdy z występujących otrzymał paczkę
ze słodyczami oraz dyplom za udział w konkursie, natomiast nagrodą dodatkową dla
najlepszych był występ w koncercie laureatów, który zgromadził liczną publiczność.
Wokalne popisy obserwowali również zaproszeni goście: wójt Gminy Dębno Grzegorz
Brach, ks. Marian Wikar, radni Bernadetta
Wojtasińska, Roman Sacha i Marek Przeklasa.
W koncercie, obok laureatów, wystąpiły
wokalistki DCK- Edyta Burnóg i Aleksandra Kutek, a na zakończenie publiczność
oklaskiwała grupę skupiającą obecnych i
byłych uczniów ZSzT w Łysej Górze pod kierunkiem Bernadetty Wojtasińskiej, nauczycielki tejże szkoły.
Całość w roli konferansjerów poprowadziły uczennice klasy szóstej szkoły w Łysej

Dyrektor pracowa³ przy budowie sceny

Obrodzi³o laureatami
IX Gminny Konkurs Kolêd i
Pastora³ek w £ysej Górze
zgromadzi³ kilkudziesiêciu
uczestników. Po raz pierwszy
swoje umiejêtnoœci prezentowali na specjalnie przygotowanej estradzie, któr¹
umieszczono w sali gimnastycznej. Warto by³o zadaæ
sobie trochê trudu, bo poziom
prezentacji jurorzy uznali za
wysoki.
Względy organizacyjne spowodowały, że
po raz pierwszy zarówno konkursowe przesłuchania jak i koncert laureatów odbywały
się w sali gimnastycznej. Dla gospodarzy
konkursu – Szkoły Podstawowej w Łysej
Górze – było to poważne wyzwanie. Oznaczało bowiem konieczność budowy sceny od
podstaw. Sprawy w swoje ręce wziął dyrektor szkoły Artur Potępa. Nie tylko włączył
się w prace projektowe, ale sam zabrał się
za wykonanie konstrukcji wiercąc otwory i
mocując kołki. O scenografię zadbały D.
Nalepa, S. Pantera-Migda, C. Stypka i R.
Wis- nauczycielki pracujące w szkole i efekt
okazał się bardzo interesujący. - Sala gimnastyczna zamieniła się w teatralną, dzięki
czemu konkurs, a tydzień później koncert
laureatów odbywały się w wyjątkowej oprawie i atmosferze – recenzowali obserwatorzy rywalizacji.
Współorganizowany przez Dębińskie
Centrum Kultury konkurs oceniało jury w
składzie: Teresa Szydłowska i Jerzy Pieśniarski (muzycy z MOK w Brzesku).
Uczestników podzielono na cztery grupy
osobno klasyfikując dzieci z przedszkoli i klas

Górze- Monika Batko i Judyta Biedroń, które poradziły sobie z tym zadaniem tak, jakby robiły to już od lat.
(u)

Wyniki: Grupa I
I miejsce- Kinga Gurgul z Przedszkola w
Dêbnie
II m.- Mar ta K³usek z Zesp. SzkolnoPrzedszkolnego w Dêbnie oraz Bar tosz
Giba³a z Przedszkola w £ysej Górze
III m.- Justyna Kusior z Przedszkola w
Woli Dêbiñskiej

Wyniki: Grupa II
I m. Duet z PSP w Jaworsku, Patr ycja
Bojdo i Adam Klimek
II m. -Karolina P³aneta z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Dêbnie
III m.- Daniel Kita z PSP w Maszkienicach
Wyró¿nienia: Tomasz Macheta z PSP w
Biadolinach Szlacheckich oraz Filip Wojtasiñski z PSP w £ysej Górze

Wyniki: Grupa III
I m.- Duet z PSP w £ysej Górze- Dominika Bujak i Damian Œliwa
II m.- Joanna Ochwat z PSP w Jaworsku
III m. Duet z Zespo³u Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej- Justyna Kania i Edyta Pa³ucka
Wyró¿nienie: Patrycja P³aneta z Zep. Szk.
Przedszk. W Dêbnie
„0”, dzieci z klas I-III, IV-VI oraz gimnazjalistów. Poziom był na tyle interesujący, że
jurorzy w każdej kategorii wskazali po kilku laureatów.
Występowali nie tylko soliści, ale także
duety. Uwagę zwracały oryginalne aranżacje i staranne przygotowanie uczestników,
którym pomagali nie tylko uczniowie, ale
także rodzice.

Wyniki: Grupa IV
I m.- Weronika Kluska I Anna Miet³a –
ZszTiO w £ysej Górze
II m- Aneta Kurek i £ukasz Moskal- Gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej
III m.- Paulina Kubala oraz duet Anna
Greñ i Sylwia Pasek z Gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej
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WYDARZENIA

Sufczyn
z now¹
imprez¹

ŒPIEWANIE
KONKURSOWE

Dwudziestu szeœciu uczestników z oœmiu oddzia³ów
szkó³ i przedszkoli z naszej
gminy wziê³o udzia³ w I
Gminnym Konkursie Piosenki „Rozœpiewane Przedszkola i Szko³y” odbywaj¹cym siê w Sufczynie.
Sądząc po zaangażowaniu dzieci i ich
przygotowaniu zamiar udało się zrealizować. Na scenie urządzonej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sufczynie
najmłodsze pokolenie wykonawców zaprezentowało piosenki zarówno sprzed
lat jak i te najnowsze. Były utwory znane niemal wszystkim i te mniej popularne. Z reguły śpiewano je z towarzyszeniem muzyki odtwarzanej z płyty.
Wszystkiemu uważnie przyglądało się
jury (Anna Duch, Ewa Łazarek, Kinga
Dulęba), które oceniając propozycje
uczestników konkursu brało pod uwagę m.in. dobór repertuaru do możliwości wiekowych i wokalnych wykonawcy, ogólny wyraz artystyczny i stopień
trudności prezentowanego utworu.
Skrupulatnie przyznawane punkty
pozwoliłoby wyłonić grono laureatów.
Dzięki sponsorom nagrody mogły trafić
także do tych, którym w tym gronie tym
razem nie udało się znaleźć.
(p)
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WYNIKI: Przedszkola i klasy „0”
1. miejsce – Marta K³usek z ZS – P w Dêbnie
2. miejsce – Kinga Gurgul – z ZS – P w Dêbnie
3. miejsce – Kamila Roczniak – z PP w Woli
Dêbiñskiej
Wyró¿nienie: Krystian Kubik z PP w £ysej Górze

WYNIKI: Klasy I – III
1. miejsce Patrycja Bojdo i Adam Klimek z PSP
w Jaworsku
2. miejsce Agnieszka Pabian i Marzena Korman z PSP w Por¹bce Uszewskiej
3. miejsce Anna Przeklasa i Micha³ Pabian z
PSP w Sufczynie
Wyró¿nienie: Gabriela Rojek z PSP w Sufczynie

WYDARZENIA

Biblioteka w nowym lokalu

Œmieci pod
coraz wiêksz¹ kontrol¹

Oczekiwana
zamiana miejsc
Wszystko wskazuje na to, ¿e z
koñcem marca czytelnicy znowu bêd¹
mogli korzystaæ z biblioteki w £ysej
Górze. Planuje siê, ¿e w tym czasie
zakoñczy siê wykonywany w zwi¹zku
ze zmian¹ lokum remont nowych
pomieszczeñ dla biblioteki.
Czytelnicy z Łysej Góry i okolic już od
listopada ubiegłego roku muszą szukać
swoich ulubionych lektur w innych filiach.
Biblioteka w Łysej Górze jest od tamtej
pory nieczynna w związku z przeprowadzką kilku instytucji. Przedszkole
mieszczące się do niedawna w budynku
remizy OSP ulokowane zostało w szkole,

S¹siedzi
siê pilnuj¹

a jego dawne miejsce zajmie właśnie biblioteka korzystająca do tej pory z lokalu
w szkole.
Zmiana lokatora stała się dobrą okazją do
tego, by przeprowadzić niewielki remont pomieszczeń. Oprócz malowania zdecydowano
się także na wymianę okien. Z braku pieniędzy postanowiono natomiast pozostawić stare umeblowanie. Chociaż same prace remontowe w remizie nie zajmują zbyt wiele czasu,
to jednak ze względu na znacznie dłużej
trwające roboty w budynku szkoły podstawowej nie było możliwe wcześniejsze udostępnienie biblioteki czytelnikom. Ich cierpliwość zostanie jednak nagrodzona. Teraz
będą mieli do dyspozycji lepsze warunki
(g)

Zagraniczna edukacja

Z odbywających się podczas ferii zajęć teatralnych i plastycznych prowadzonych przez
studentów z Francji i Niemiec skorzystało 21 uczniów z Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej. Z ofertą tego typu edukacyjnych zajęć wyszło Centrum Animacji Społecznej
„Horyzonty”. Pomysł okazał się podwójnie trafiony. Uczniowie nie tylko poznali tajniki
aktorskiego warsztatu i poszerzyli umiejętności plastyczne, ale także mogli doskonalić
swoje umiejętności językowe rozmawiając z wykładowcami po niemiecku i angielsku.

Coraz wiêcej mieszkañców naszej
gminy podpisuje umowy na odbiór
œmieci. W po³owie lutego dysponowa³o nimi ponad 80 procent w³aœcicieli
gospodarstw. W opinii urzêdników to
skutek systematycznej edukacji
ekologicznej oraz jasnych i twardych
regu³ okreœlaj¹cych zasady utrzymania porz¹dku na terenie gminy.
Jeszcze niedawno śmieci wyrzucano tu do
poustawianych w różnych miejscach zbiorczych kontenerów. Skutek był taki, że korzystali z nich także mieszkańcy ościennych
gmin traktując to jako okazję do załatwienia własnych problemów za… darmo.
Dziś dostępnych dla wszystkich kontenerów już nie ma, a każdy właściciel domu jest
zobowiązany do posiadania ważnej umowy
na wywóz śmieci oraz faktury za wykonaną
usługę. Zgodnie z życzeniem mieszkańców
samorząd zorganizował spotkania z przedstawicielami różnych firm zajmujących się
odbiorem odpadów, a mieszkańcy samodzielnie decydowali o wyborze oferty jednej z
nich.
Według danych z połowy lutego w krótkim czasie umowy podpisało ponad 2900 właścicieli gospodarstw czyli ponad 80 procent
wszystkich właścicieli domów, a ich liczba
ciągle rośnie. W opinii wójta Grzegorza Bracha nie bez znaczenia jest w tym przypadku
coraz powszechniejsza świadomość konieczności ochrony środowiska. – Dziś coraz częściej pozbywanie się śmieci na dziko spotyka
się z ostrą reakcją sąsiadów – podkreśla. Do
respektowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku dopinguje także konsekwentna postawa wobec łamiących obowiązujące zasady. Muszą się oni liczyć z karami
administracyjnymi, a w drastycznych przypadkach ze sprawą sądową.
(p)

Plan zagospodarowania w Internecie
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dostępny jest w
Internecie. – Jesteśmy czwartą gminą
w Polsce, która w ten sposób znacznie
ułatwi życie przedsiębiorcom jak i osobom indywidualnym – komentuje
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Plan dostępny jest on-line na oficjalnej
stronie gminy www.gminadebno.pl. Jest

na tyle szczegółowy, że mając numer
działki można natychmiast zorientować
się jakie jest jej przeznaczanie. Poruszanie się po planie ułatwiają także towarzyszące mu zdjęcia lotnicze. – Dzięki
temu inwestor nie ruszając się z domu
może zasięgnąć informacji o wielkości i
położeniu działek przeznaczonych pod
konkretną działalność czy to przemy-

słową, usługową lub turystyczną. Plan
pozwoli uzyskać wiedzę o ich wielkości i
otoczeniu. – Do tej pory zdobycie tych informacji wymagało wizyty w urzędzie i
zaopatrzenia się w wypis i wyrys działek.
Teraz każdy może to zrobić o dowolnej
porze, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu – dodaje wójt Gminy Dębno.
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Gmina chce ul¿yæ w wydatkach

Konieczne prywatne
oczyszczalnie
Samorz¹d gminy Dêbno pomo¿e mieszkañcom zainteresowanym budow¹ przydomowych oczyszczalni œcieków. Do
ich dyspozycji bêdzie zakupiona przez gminê dokumentacja
techniczna i fachowe doradztwo przy budowie oczyszczalni. Szczegó³y tego typu oferty
zaprezentowa³ radnym i
so³tysom przedstawiciel
Instytutu Ekologii Stosowanej
w Skórzynie, ale wszystkich
w¹tpliwoœci nie rozwia³.
Głównym założeniem inicjatywy samorządu jest pomoc w maksymalnym zmniejszaniu kosztów związanych z budową przydomowej oczyszczalni. Dokumentacja techniczna wraz ze specjalistycznym doradztwem to spory wydatek. Gmina zapisała w
tegorocznym budżecie 25 tys. zł na ten cel.
Potencjalni inwestorzy mieliby ten problem
z głowy, ponieważ dokumentacja byłaby im
udostępniania nieodpłatnie. Po ich stronie
pozostawałyby jedynie koszty zakupu urządzenia. Według cen obowiązujących na rynku oscylują one wokół kilku tysięcy złotych,
a ostateczna cena zawsze zależy od wyboru
firmy i technologii.

Ile to kosztuje?
Reprezentant Instytutu Ekologii Stosowanej czyli prywatnej jednostki badawczej (takie określenie znajduje się na oficjalne stronie firmy) przekonywał, że wydatek związany z zakupem materiałów potrzebnych do
budowy przydomowej oczyszczalni według
opatentowanej przez IES technologii waha
się od 1,5 do 3,2 tys. zł. – Ile faktycznie trzeba

Sołtysi uważnie studiowali ofertę Instytutu.
będzie zapłacić zależy od ukształtowania terenu – tłumaczył. Radni i sołtysi chcący poznać koszty eksploatacji, dowiedzieli się, że
są one minimalne. Filtr wymieniany jest raz
na 10 lat, a koszty energii i czyszczenia oczka
wodnego mają nie być wyższe niż kilkadziesiąt złotych. Nie uzyskano natomiast informacji, jak dużo trzeba będzie zapłacić za wykonanie urządzenia, jeśli ktoś samodzielnie
na to się nie zdecyduje. Nie brakowało też
pytań szczegółowych takich jak ryzyko awarii oczyszczalni pod wpływem mrozu, żywotność materiałów zastosowanych do jej budowy i ewentualność uciążliwości zapachowych.
Mimo uspokajających informacji przedstawiciela firmy większość słuchających postanowiła zarezerwować sobie czas na dokładną
analizę ofertę. Już dziś jednak wiadomo, że

wykorzystanie jej będzie uzależnione od liczby chętnych.

Bez szans na sieæ
Bez względu na to, czy mieszkańcy zdecydują się na propozycję IES czy też nie, pewne
jest jedno: część mieszkańców gminy na jakąś
formę oczyszczalni przydomowej będzie się
musiała zdecydować już w niedalekiej przyszłości. Ze względu na usytuowanie i związane z tym zbyt wysokie koszty część gospodarstw nie zostanie objęta siecią kanalizacyjną
budowaną przez gminę. Alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym na respektowanie
przepisów regulujących zasady utrzymania
porządku i czystości na terenie gminy będą w
tej sytuacji przydomowe oczyszczalnie.

BABSKI COMBER Z OBFITYM STO£EM
Dużo znakomitych wypieków, śpiewy, tańce, a nawet skecz – oto
co się działo podczas babskiego combra przygotowanego przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Łoniowej. Wśród zaproszonych pań były Dorota Wolnik i Małgorzatę Szot ze współpracującego z Kołem Ośrodka
Doradztwa Rolniczego. Jak to przy takich okazjach bywa gadania
było co nie miara, a pod ręką całe mnóstwo pyszności. Ot, choćby
pączki, chrust, oponki, róże karnawałowe, rogaliki, węzełki ananasowe ,ciepły posiłek i różne trunki.
(p)
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Ró¿nice zdañ wokó³ zap³aty dla stra¿aków

Pieni¹dze dla ochotników?
Od piêciu do piêtnastu z³otych za godzinê otrzymywaæ bêd¹
stra¿acy-ochotnicy z jednostek znajduj¹cych siê na terenie
gminy Dêbno. Niewielkie kwoty spowodowa³y…wielkie kontrowersje. - Kto bêdzie p³aci³ za akcje prowadzone poza
terenem gminy? – pytali jedni. - Albo ktoœ jest ochotnikiem
albo nie – odpowiadali inni.

Co na to stra¿acy?

Radni przyjęli uchwałę o wysokości
ekwiwalentu dla druhów nie z własnej
woli. Taki obowiązek nakłada na nich
ustawa. Przyjęto, że za udział w akcji
pożarniczej strażak otrzyma 15 zł za
godzinę, za uczestnictwo w innej akcji
ratunkowej – 10 zł, a udział w szkoleniach wyceniono na 5 zł za godzinę.
W trakcie dyskusji okazało się, że wypłacanie ekwiwalentu rodzi wiele pytań.

Sami strażacy martwili się, czy otrzymają
pieniądze, jeśli wyjadą na akcję do gminy
sąsiedniej. Inni podkreślali, że propozycja
stawek zniechęca do szkoleń. – Znacznie
lepiej by było, gdyby płacono za szkolenia.
Strażacy podnosiliby kwalifikacje. Ta propozycja nie motywuje do tego – tłumaczono. Nie brakowało też głosów, że tego
typu zmiana uderza w samą istotę straży
ochotniczej. – Przychodząc do straży nikt

nie oczekiwał żadnej zapłaty. Teraz pieniądze mogą być główną motywacją – przestrzegano.
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno
tłumaczył intencje przyświecające twórcom ustawy. - Zapewne były one szlachetne. Chodziło o to, by zrekompensować strażakom utratę zarobków w
związku z udziałem w akcjach ratowniczych – tłumaczył.
Praktyka wydaje się jednak pokazywać, że w ślad za ustaleniem ekwiwalentu mogą pojawić się problemy dotąd
nieznane. Mimo obaw uchwałę jednak
przyjęto, bo zgodnie z ustawą samorządy gmin są do tego zobowiązane mając
w swojej gestii jedynie określenie wysokości ekwiwalentu.
(PG)

Andrzej Wójtowicz, prezes OSP Por¹bka Uszewska
Nie wiem co radni rozumieją pod pojęciem „inne zdarzenia”, ale to rozgraniczenie mi
się nie podoba. Straż jest powołana do tego, żeby ratować życie i mienie ludzkie i nie ma
znaczenia, czy to jest pożar czy też, na przykład, wypadek drogowy. Jestem zdania, że
powinna być jakaś minimalna rekompensata za udział w akcji, ale niekoniecznie 15
złotych i rozumiana jako zwrot kosztów ponoszonych przez jednostkę. Brać pieniądze do
własnej kieszeni to jest trochę niesmaczne. Osobiście pieniędzy za udział w szkoleniach
nie biorę dla siebie, ale oddaję swojej macierzystej jednostce. Jestem zdecydowanie
przeciwny temu, by szkolenia traktować jako źródło zarobkowania. W uchwale najbardziej drażni mnie jednak podział na akcje dwojakiego rodzaju. To nie ma sensu, bo
inaczej niewielki pożar niewymagający wielkiego wysiłku będzie stawiany wyżej niż
udział w znacznie poważniejszej akcji ratunkowej, w której komuś ratowano życie.

Bogdan Bibro,

prezes OSP £ysa Góra

Dawniej było tak, że strażacy mogli liczyć na ulgi podatkowe. Dzisiaj tych przywilejów
już dawno nie ma. Jak ktoś jedzie do akcji, to ma jedynie usprawiedliwioną nieobecność i na nic więcej liczyć nie może. Pracodawca mu za godziny spędzone podczas akcji
nie płaci. Według mnie to słuszne rozwiązanie, by strażacy otrzymywali rekompensatę
za stracony czas. Stawki ze względu na udział w akcji i szkoleniach zróżnicowane są
słuszne. Co innego przecież jechać na akcję, na przykład, w środku nocy, a co innego
wziąć udział w zaplanowanym wcześniej szkoleniu. Do tej pory to jednostka ponosiła
koszty udziału w szkoleniach. Teraz strażacy będą mieli przynajmniej częściowy zwrot
kosztów.

Pawe³ Kraj,

naczelnik OSP £oniowa

Były obawy, że w związku z wypłatami dla strażaków za udział w akcjach, będą
przypadki naciągania, że będą się mnożyć wyjazdy nie do końca uzasadnione. Sądzę, że
to obawy są na wyrost. Do tej pory, także w ościennych gminach mimo obowiązywania
nowych zasad żadnych wyjazdów nie ma i nikt nie próbuje tego wykorzystać jako okazji
do zarobienia. Strażacy zachowują się odpowiedzialnie i wierzę, że zawsze tak będzie.
Natomiast wypłaty za udział w szkoleniach na pewno zmobilizowały do uczestnictwa w
nich. Do niedawna brali w nich udział nieliczni, a ostatnio już po wprowadzeniu
ekwiwalentu frekwencja znacznie wzrosła.
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TEMAT NUMERU

NOWA ROLA DÊB
Radni ograniczyli liczbê imprez

CZTERY
Zdecydowanie zmniejszy siê
w tym roku liczba imprez
plenerowych organizowanych
przez Dêbiñskie Centrum
Kultury dla mieszkañców. To
skutek decyzji Rady Gminy,
która reaguje w ten sposób
na gospodarczy kryzys i
zmianê charakteru pracy DCK.

Od tañca po karate
Spore zainteresowanie ofertą DCK
to nie przypadek. Propozycje odpowiednie dla siebie znajdują tu zarówno starsi jak i młodsi, miło spędzi tu
czas tak płeć piękna jak i ta brzydsza
połowa świata.
Szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia plastyczne. Chętnych było tak wielu,
że utworzono trzy grupy, a niewykluczone,
że w najbliższym czasie powstanie także
czwarta. Zgłębiać tajniki rysowania i malowania chcą przedstawiciele różnych grup
wiekowych mimo że - jak na razie - pracownia korzysta ze starych ławek, a wewnątrz
brakuje umeblowania.
Bardzo dobrym pomysłem okazał się także aerobik. Taką formę ruchu i dbałości o
własną kondycje fizyczną wybrało 80 osób,
które podzielono na dwie grupy.
Sztuka walki karate przyciągnęła do DCK
75 osób. Zakładając, że część zrezygnuje nie
wytrzymując rygorów treningu i zasad obowiązujących uprawiających ten sport, to
jest to naprawdę duża liczba.
Ponadto dużym wzięciem cieszą się
także zajęcia taneczne oraz nauka gry na

instrumentach w ramach ogniska muzycznego.
Dla wszystkich chętnych do dyspozycji
jest też bilard. Eksperyment z jednym stołem wypadł na tyle pomyślnie, że DCK za-

W DCK uruchomiono tak¿e
kurs tañca w parach. Tancerze opanowywaæ bêd¹ najbardziej popularne tañce
towarzyskie.

W ubiegłym roku DCK przygotowało 12
imprez plenerowych w różnych sołectwach
na terenie Gminy Dębno. W tym roku zaplanowano tylko cztery imprezy. – Komisja
po analizie wydatków doszła do wniosku, że
należy zredukować liczbę imprez do czterech i wskazała, które należy kontynuować
– poinformował Jan Kołodziej, przewodniczy Komisji Finansów wnioskującej do całej
rady o przyjęcie tej propozycji. Sugestia, by

kupiło drugi i wciąż na brak zainteresowania stoły nie narzekają.
Rodzice oczekujący na swoje pociechy
wprawdzie nie mają specjalnej oferty zajęć
dla siebie, ale za to mogą poczekać na dzieci
w przyjemnych warunkach. Na prowadzenie barku w siedzibie DCK w Jastwi zdecydował się już dzierżawca i kawiarenka jest
do dyspozycji uczestników zajęć i oczekujących na nich rodziców.
(gp)

Kosztowna scena

Do pełni szczęścia nowemu centrum kult
pracowni. Powoli sale wypełniają się zarów
tem, ale sporo jest jeszcze do zrobienia.
Od uroczystości oficjalnego otwarcia swoje ob
gołych ścian na jednej z nich mamy olbrzymie lust
jący na odtwarzanie muzyki. W salach do nauki gr
w pomieszczeniu przeznaczonym na próby zespoł
ciągu w innych salach brakuje regałów, krzeseł i
Bodaj największy problem dotyczy głównej sali w
dzeniu. Ze wstępnych przymiarek wynika, że samo w
oświetlenie sceniczne na suficie, krzesła i stoły konf
cyjne) wymagać będzie mniej więcej 100 tys. zł. Dyre
pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Sporego wysiłku
go parkingu. Brak miejsc postojowych dla samochod
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TEMAT NUMERU

BIÑSKIEGO CENTRUM KULTURY
Imponuj¹ca
frekwencja

Y RAZY MNIEJ
Terminarz plenerowych imprez gminnych utrzymanych w kalendarzu na ten
rok wygl¹da nastêpuj¹co:
7 czerwca, Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek, £oniowa
5 lipca, Biesiada Agroturystyczna, Por¹bka Uszewska
23 sierpnia, Do¿ynki Gminne w Maszkienicach
20 wrzeœnia, Miêdzynarodowy Turniej
Rycerski „O z³oty warkocz Tar³ówny”,
Dêbno
w kalendarzu pozostały dożynki gminne,
Turniej Rycerski w Dębnie, Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Krakowiaczek”
oraz Biesiada Agroturystyczna w Porąbce
Uszewskiej została przyjęta przez Radę.
Do przekonania trafiła radnym argumentacja finansowa. Tłumaczono, że w związ-

tury w Jastwi brakuje jeszcze wyposażenia
wno meblami jak i specjalistycznym sprzę-

blicze znacznie zmieniła sala taneczna. Zamiast
tra, a instruktor ma do dyspozycji sprzęt pozwalary na instrumentach są elementy wygłuszające, a
ów rockowych zainstalowano kamerę. W dalszym
stołów.
widowiskowej. Dziś nie ma mowy o jej pełnym urząwykonanie i montaż sceny (mechanizm kurtynowy,
ferencyjne oraz nagłośnienie estradowe i konferenekcja DCK liczy, że pieniądze m.in. na ten cel uda się
u finansowego wymagać będzie także budowa dużedów odczuwalny jest już dzisiaj.
(f)

ku z uruchomieniem w tym roku siedziby
DCK w Jastwi i związanymi z tym dużymi
kosztami modernizacji i wyposażenia budynku należy poszukać oszczędności. Redukcja
imprez uznana została za dobry sposób na
zmniejszenie wydatków i propozycja została przyjęta.
W tej sytuacji inicjatorzy innych imprez
muszą się liczyć z tym, że będą sobie musieli
radzić samodzielnie. – Dębińskie Centrum
Kultury może pomóc w ich organizacji, ale
wobec decyzji Rady finansowo nie będziemy
mogli w nich uczestniczyć. – tłumaczy Andrzej Potępa, dyrektor DCK. Taka zasada
dotyczy wszelkich festynów, imprez jubileuszowych czy okolicznościowych innych niż
te wskazane przez radnych.
(g)

Oddanie Dębińskiemu Centrum
Kultury nowej siedziby umożliwiające uruchomienie bogatej oferty
zajęć sportowych i kulturalnych
okazało się „strzałem w dziesiątkę”.
Najlepszy dowód to sięgająca 300
liczba osób, które zdecydowały się z
nich skorzystać.
Nie bez znaczenia dla tak udanego naboru była zarówno szeroka akcja informacyjna przeprowadzona przez DCK jak
również szybkie przygotowanie obiektu
do zajęć. – Przeprowadzka zabrała nam
niespełna miesiąc, dzięki czemu zajęcia
mogliśmy rozpocząć niedługo po oficjalnym oddaniu obiektu do użytku – podkreśla Andrzej Potępa, dyrektor DCK.
Satysfakcję z tak dużego zainteresowania propozycjami DCK ma także sołtys
Jastwi Tadeusz Hebda. W związku z likwidacją szkoły przeżywał ciężkie chwile
wysłuchując od niektórych mieszkańców,
że sam jest za to współodpowiedzialny.
Dzisiaj przeciwnicy utworzenia siedziby
DCK w dawnej szkole kształcącej garst-

Pierwsz¹ grup¹, która mog³a przekonaæ siê o walorach nowego studia
nagrañ urz¹dzonego w nowym obiekcie DCK w Jastwi by³ Zespó³ Œpiewaczy „NiedŸwiedzoki”. Grupa pasjonatów z NiedŸwiedzy nagra³a tu materia³
na swoj¹ kolejna p³ytê.
kę uczniów muszą być w defensywie. –
Miło patrzeć jak ludzie się garną na zajęcia – cieszy się sołtys Hebda, który często
odwiedza DCK.
Dotychczas na terenie gminy takiej możliwości niemal nie było. Korzystające z pomieszczeń Urzędu Gminy centrum kultury miało bardzo ograniczone możliwości. W
efekcie cała oferta sprowadzała się do prowadzenia ogniska muzycznego i prób kapeli ludowej. O innych formach zajęć ze względów lokalowych mowy być nie mogło.
Naprawdę duża frekwencja w pierwszych miesiącach działalności DCK w Jastwi pokazuje jak wielkie było zapotrzebowanie. Rodzice posyłający wcześniej
dzieci bądź to do tarnowskiego Pałacu
Młodzieży bądź to do Brzeska chętnie
skorzystali z możliwości oddania dzieci pod
opiekę instruktorów na miejscu. Obok
fachowej opieki do dyspozycji maja także
nowy obiekt, który sukcesywnie będzie
także wyposażany w dobrej jakości sprzęt.
(p)
marzec - kwiecieñ 2009, ¯ycie Gminy Dêbno
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EDUKACJA

Fina³ gminnych eliminacji

Plastycznie o stra¿y
Sporym zainteresowaniem cieszy³a
siê w naszej gminie XI edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Klêska - powódŸ czy huragan – stra¿
po¿arna ci pomaga” organizowanego
przez Komendê G³ówn¹ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Do eliminacji gminnych zg³oszono 59 prac.
Konkurs, którego zadaniem jest zainteresowanie działalnością służb ratowniczych
uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk
żywiołowych takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, przebiega w kilku etapach. W Zespole Szkół w Woli Dębińskiej
odbył się etap gminny. Przystąpiło do niego
pięć szkół z terenu Gminy Dębno: Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Dębnie, Zespół
Szkół w Sufczynie, Zespół Szkół w Woli
Dębińskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Biadolinach Szlacheckich oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa w Jaworsku.
Artystyczne propozycje dzieci oceniała
komisja złożona z nauczycieli-plastyków. W
każdej z trzech grup wiekowych wyłoniono
pięć najlepszych prac, które tym samym zakwalifikowano do udziału w kolejnym, po(i)
wiatowym etapie rywalizacji.

Nagrodzone prace
I grupa 6 - 8 lat: 1. Joanna Sowa - Biadoliny Szlacheckie, 2. Kacper Jeleñ - Biadoliny
Szlacheckie, 3. Daniel Kos - Wola Dêbiñska, 4. Patrycja Rzepa - Biadoliny Szlacheckie,
5. Bart³omiej Bugaj - Wola Dêbiñska
II grupa 9 - 12 lat: 1. Adam Klimek – Jaworsko, 2. Sylwia Malinowska – Jaworsko, 3.
Klaudia Nosek – Dêbno, 4. Albert Laska - Wola Dêbiñska, 5. Karolina Rudek - Wola
Dêbiñska
III grupa 13 - 16 lat: 1. Ewelina Oszczypa³a - Wola Dêbiñska, 2. Kinga Mucha - Wola
Dêbiñska, 3. Kamila Jaranowska - Wola Dêbiñska, 4. Katarzyna Karaœ - Wola Dêbiñska,
5. Klaudia Nicze – Wola Dêbiñska

Konkurs dla lubi¹cych czytaæ

Mistrzowie z Jaworska i Dêbna
Zespó³ reprezentuj¹cy Szko³ê Podstawow¹ w Jaworsku oraz Beata Nisiewicz ze Szko³y Podstawowej w
Dêbnie to zwyciêzcy trzeciej edycji
Gminnego Konkursu Czytelniczego
„Lubiê i umiem czytaæ” dla klas I-III.
Do rywalizacji zorganizowanej przez
Szko³ê Podstawow¹ im. Jana Paw³a II
w £oniowej
przyst¹pi³o 28
uczniów z
siedmiu szkó³
gminy Dêbno.

Łysej Górze, PSP w Jaworsku, PSP w Porąbce Uszewskiej, PSP w Niedźwiedzy, PSP
w Łoniowej.
Przygotowując się do rywalizacji uczniowie zapoznali się z długą listą lektur. W
konkursie musieli wykazać się ich znajomością rozwiązując liczne zadania i testy.
Najlepiej poradzili sobie z nimi reprezentanci ze Szkoły Podstawowej w Jaworsku:

W tym roku czytelnicze zmagania
odbywały się pod
hasłem „Zwierzęta
bohaterami naszych książek”.
Wyzwanie podjęli
uczniowie i nauczyciele z PSP w
Sufczynie, ZS w
Dębnie, PSP w
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Dominika Kabat, Sylwia Malinowska i Natalia Smoleń, których do rywalizacji przygotowywała Monika Szczupak. Oni też
otrzymali tytuł Gminnego Mistrza Znajomości Lektur. Odbywający się równolegle
konkurs czytania wygrała przygotowywana przez Małgorzatę Korzec uczennica
Szkoły Podstawowej w Dębnie Beata Nisiewicz zostając tym samym Gminnym Mistrzem Pięknego Czytania.
(i)

KULTURA

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Modlitwa w Ogrójcu

P

o Ostatniej Wieczerzy Jezus po
szedł pomodlić się do ogrodu Get
semani u podnóża Góry Oliwnej,
który po staropolsku nazywamy Ogrójcem.
Wspomniany w Nowym Testamencie teren
znajduje się w dolinie potoku Cedron. Tego
pamiętnego, wielkoczwartkowego wieczoru Jezus udając się do Ogrodu Oliwnego zabrał ze sobą trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Wiedział, że za chwilę zostanie
zdradzony i pojmany i że rozpocznie się Jego
męka. Chciał, by apostołowie czuwali wraz
z nim. Te dramatyczne chwile z życia Jezusa, opisane przez Ewangelistę Łukasza ( Łk.
22, 39-45 ) stały się inspiracją dla wielu utworów muzycznych, literackich i malarskich.
Obraz ukazujący modlitwę i trwogę konania Jezusa znajduje się także w Kaplicy zamkowej w Dębnie. Namalowany został temperą na desce sosnowej (50 x 48 cm) przez
nieznanego malarza w I poł. XVI wieku.
Początkowo stanowił on część skrzydła ołtarzowego. Obraz utrzymany jest w tonacji
monochromatycznej, zdominowanej barwą
zieleni w różnych odcieniach. Jaśniejsze akcenty to czerwień szat apostołów i złote tło
w górnej partii obrazu.
Niezwykły, dramatyczny nastrój tej sceny malarz wyraził umieszczając Zbawiciela
na tle skały i złotego, świetlistego tła. Jezus klęczy pogrążony w modlitwie i walczy
ze swoim ludzkim strachem, z pokusą uniknięcia cierpienia i śmierci. W geście bólu i
rozpaczy wznosi ręce ku górze i woła: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech
się stanie”. Obraz podzielony jest jakby na
dwie strefy. Część górna z Jezusem i aniołem jest częścią boską. Tu odbywa się rozmowa Syna Bożego z Ojcem, w której Ojciec widoczny jest nie bezpośrednio, lecz poprzez anioła – swego wysłannika -klęczącego na zawieszonej nisko chmurze. Anioł
trzyma krzyż- - narzędzie męki, ale jego
ręce nie wykonują gestu skłaniającego Jezusa do przyjęcia swego przeznaczenia.
Wysłannik Ojca pokornie czeka na decyzję

Syna…. Jezus został tutaj pokazany w
chwili gdy jeszcze się waha. Na Jego twarzy widać bezgraniczny smutek. Patrzy jednak ufnie w stronę anioła, jakby w nim
chciał znaleźć siłę do przyjęcia woli Ojca.
Część dolna obrazu, to część ludzka. Widzimy tam apostołów, którzy podczas gdy Jezus się modlił – zasnęli. Z lewej strony najmłodszy z nich – Jan z głową wspartą na
księdze, a tuż za nim jego brat Jakub. Sędziwy siwowłosy św. Piotr też zasnął. Są

tylko uśpionymi świadkami wielkiej udręki
Jezusa, który prosił ich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Jest to ważne przesłanie płynące z tego obrazu. Artysta chciał
nam powiedzieć, że my tak jak apostołowie
„śpimy” duchowo, ulegamy pokusom, grzeszymy. Chciał abyśmy w postaciach apostołów dostrzegli nasze grzeszne życie, abyśmy duchowo się zbudzili i czuwali wraz z
Jezusem.
J.Januś

GOSPODYNIE WIERNE TRADYCJI
Kilkudziesięciu gości wzięło udział w spotkaniu opłatkowym Koła Gospodyń Wiejskich w
Łoniowej. Wśród nich znalazł się także Paweł
Augustyn, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej.
Powstałe niedawno Koło od początku kultywowanie tradycji obrało sobie za jeden z ważniejszych celów swojej działalności. Bożonarodzeniowe spotkania organizuje od początku dbając przy tym o świąteczną atmosferę. Wieść o tym rozchodzi się szeroko
i zapraszani goście chętnie w nich biorą udział. Poza
spożywaniem wigilijnych pyszności jest zawsze okazja do rozmów i wspólnego śpiewania kolęd.
(p)
marzec - kwiecieñ 2009, ¯ycie Gminy Dêbno
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KULTURA

RANKING CZYTELNICZY
1 ZMIERZCH

Lista jest przygotowywana w
oparciu o dane
statystyczne z
bibliotek publicznych znajduj¹cych
siê na terenie
Gminy Dêbno i
obejmuje okres
od 10 stycznia
2009 r. do 10
marca 2009 r. O
kolejnoœci decyduje liczba
wypo¿yczeñ

Stephenie Meyer

2 NIERZ¥DNICA
Iny Lorentz

3 KASZTELANKA
Iny Lorentz

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na
podstawie liczby wypo¿yczonych
ksi¹¿ek w GBP w Por¹bce
Uszewskiej
Aneta Matura (Do³y)
Filip Jewu³a (Por¹bka Uszewska)
Agnieszka Cicha (£oniowa)

4 POCZWARKA

Julia Górska (Por¹bka Uszewska)

5 WIEDEÑ HITLERA

Stanis³aw Smoleñ (Por¹bka Uszewska)

Dorota Terakowska
Hamann Brigitte

Mateusz Wid³o (Dêbno)

Kazimierz Mleczko(Por¹bka Uszewska)
Gra¿yna Wielgosiñska (Brzesko)

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
Jerzy Stuhr

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Stuhrowie.
Portret rodzinny
z historią w tle

Gina B.Nahai

Niedzielna cisza

Wartość i siłę rodziny odkrywa się powoli,
dojrzewając latami do tej wiedzy, twierdzi
Autor, dlatego właśnie teraz napisał książkę o tym, jak bardzo ważna w jego życiu jest
rodzina- ta, z której się wywodzi- i ta, która
dziś go otacza: żona Barbara, córka Marianna, syn Maciej, synowa Samanta i wnuczka
Matylda. Wielkie miłości, niezwykłe charaktery, trudne decyzje, narodziny i śmierć,
śluby i rozwody, sukcesy i porażki, radości i
smutki...

Adam po siedemnastu latach wraca w ojczyste strony, aby zbadać okoliczności
śmierci swego ojca, Małego Sama Jenkinsa, słynnego zielonoświątkowego kaznodziei. Mówi się, że Mały Sam został zamordowany, podejrzaną zaś jest Blue,
kobieta piękna i tajemnicza, przywieziona z jakiegoś kraju swego męża, Profesora, postać również zagadkową. Losy Adama i Blue już dawno splotło przeznaczenie, choć oni o tym nie wiedzieli, teraz
połączy ich uczucie, które niszczy albo
zbawia...

Orhan Pamuk

Stambuł
To opowieść o cyprysach i ciemnych dolinach, o opuszczonych i zaniedbanych
nadmorskich domach, starych, przeżartych rdzą statkach i Bóg jeden wie jakich towarach, o poezji bosforskich łodzi
i dworów, zrozumiałej wyłącznie dla ludzi, których życie upłynęło na tym brzegu. To opowieść o niepewności i bólu pięćdziesięcioletniego pisarza, o jego przyjemnościach i doświadczeniach, które nazywa życiem.

20

¯ycie Gminy Dêbno, marzec - kwiecieñ 2009

Maria Dunin - Kozicka

Ania z Lechickich
Pól (seria)
Mała Ania trafia razem z całą ochronką
w środek działań wojennych na daleką
Ukrainę. Nie zostaje jej oszczędzony także koszmar okrucieństwa rewolucji bolszewickiej. Czy uda się odnaleźć dom rodzinny, czy wróci do wolnej i niepodległej
Polski? Na te pytania odpowie pierwszy,
drugi i trzeci tom.

SPORT

W Orle Dêbno

Celem miejsce w czo³ówce
Dru¿yna Or³a Dêbno na pó³metku pi¹toligowych rozgrywek zajmuje w tabeli pi¹te
miejsce. Do bêd¹cych na
dwóch pierwszych pozycjach
Wolanii Wola Rzêdziñska i
Dunajca Nowy S¹cz, dêbnianie
trac¹ jednak odpowiednio
dziesiêæ i siedem punktów.
Pierwszym sprawdzianem formy przed
rundą rewanżową był dla podopiecznych grającego trenera Roberta Sakowicza start w
VI Halowym Turnieju im. Zbigniewa Gałka,
który pod koniec stycznia rozegrany został
w Ciężkowicach. Piłkarze Orła w dwóch
pierwszych meczach przegrali z Tuchovią
Tuchów (0-3) i BKS Bochnia (1-3). Następnie wygrali 2-1 z Wolanią Wola Rzędzińska i
ulegli 1-3 Ciężkowiance Ciężkowice, aby na
zakończenie pokonać 2-0 Okocimskiego
Brzesko. Łącznie zdobyli więc sześć punktów, co dało im trzecią pozycję w końcowej
klasyfikacji.

Lanie w ¯abnie
W pierwszym meczu na „dużym” boisku,
w ostatnią sobotę stycznia dębnianie zagrali w Żabnie z tamtejszym czwartoligowym
Polanem. Do przerwy na boisku niepodzielnie panowali gospodarze, którzy aż czterokrotnie zmusili do kapitulacji młodego Pawła Urbańskiego (pierwszy bramkarz Orła,
Mikołaj Gurgul ma kontuzjowaną łękotkę,
czeka go zabieg i na pewno nie zagra w pierwszych ligowych spotkaniach). Po zmianie
stron gra wyrównała się. Goście za sprawą
Krzysztofa Gurgula (testowany młody piłkarz Okocimskiego Brzesko; jego przygoda
z Orłem trwała jednak bardzo krótko) i Jacka Bodury (wznowił treningi po kontuzji)
zdobyli dwie bramki, lecz przegrali ostatecznie 2-6.

Zwy¿ka formy
O wiele więcej powodów do zadowolenia
mieli piłkarze z Dębna po zakończeniu rozgrywanego w pierwszą sobotę lutego spotkania z występującą w „okręgówce” Jadowniczanką Jadowniki, w którym dębnianie po
dwóch trafieniach Jakuba Ogara oraz celnych strzałach Krzysztofa Pałki i Pawła
Płanety zwyciężyli 4-1 (2-1). Cztery dni później zespół trenera Sakowicza zmierzył się
w Zakliczynie z tamtejszym piątoligowym
Dunajcem. Do przerwy zanosiło się na sukces gospodarzy, którzy prowadzili 2-0. W
drugiej połowie na listę strzelców wpisali się
jednak Jakub Wolnik oraz Piotr Ślusarczyk
i pojedynek ten zakończył się rezultatem 2-

2. Przedostatnim sprawdzianem był dla zespołu z Dębna pojedynek z wiceliderem nowosądeckiej klasy okręgowej, Łososiem Łososina Dolna. Dobrą dyspozycję strzelecką zaprezentował w nim Przemysław Łazarz
(dwie bramki), jednego gola strzelił także
Krzysztof Pałka i Orzeł wygrał 3-2 (1-1).

Œnieg zmienia plany

wanym na niedzielę 22 marca pierwszym
ligowym spotkaniem - wyjazdowym meczem z Skalnikiem Kamionka Wielka wygrała 4-1.

Wygrywaæ jak najwiêcej
Na wiosnę Orzeł nie włączy się raczej do
walki o awans, z drugiej strony kierownik
drużyny, Krzysztof Gurgul (zbieżność imienia i nazwiska ze strzelcem jednej z bramek
w pojedynku z Polanem, absolutnie przypadkowa) twierdzi jednak, że nie można grać
tylko o utrzymanie. – Chcemy wygrywać jak
najwięcej meczów i naszym celem jest zachowanie pozycji w górze tabeli zajmowanej
po pierwszej rundzie, czyli uplasowanie się
w pierwszej szóstce. Równocześnie chcemy
także utrzymać wszystkie nasze drużyny
młodzieżowe w najwyższych klasach rozgrywkowych, w których aktualnie występują – mówi Krzysztof Gurgul.

Dalsze plany mocno pokrzyżowała trenerowi Sakowiczowi aura. Pierwszego
marca ekipa z Dębna rozegrać miała pucharowy mecz z Piastem Czchów, spotkanie to zostało jednak odwołane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i przełożone na 8 marca. W związku z
tym Orzeł odwołać musiał zaplanowany
na 7 marca sparingowy mecz z Kłosem
Łysa Góra. Tymczasem niespodziewany
powrót zimy uniemożliwił rozegranie pojedynku w Czchowie i tym samym jedyny
(T)
sparing w marcu odbyli dębnianie w sobotę 14 marca, kiedy to
na stadionie tarnowTerminarz:
skiego Tamelu zmie22.03. Skalnik Kamionka Wielka – Orze³ Dêbno (godz. 15)
rzyli się z wiceliderem
28.03. Orze³ – Wis³a Grobla (godz. 16)
brzeskiej grupy klasy
4.04. Dunajec Nowy S¹cz – Orze³ (godz. 16)
„A”, Iskrą Łęki. Do
przerwy w spotkaniu
11.04. Orze³ – Gród Podegrodzie (godz. 13)
tym zanosiło się na
19.04. Victoria Witowice Dolne – Orze³ (godz. 16)
niespodziankę, gdyż 125.04. Orze³ – Watra Bia³ka Tatrzañska (godz. 16.30)
0 prowadziła w nim
30.04. Wolania Wola Rzêdziñska – Orze³ (godz. 17)
Iskra. W drugiej poło3.05. Orze³ – Olimpia Wojnicz (godz. 17.30)
wie uwidoczniła się już
10.05. Wis³a Szczucin – Orze³ (godz. 16)
jednak wyższość Orła
16.05. D¹brovia D¹browa Tarnowska – Orze³ (godz. 17)
i po celnych strzałach
Krzysztofa Pałki, Jac23.05. Orze³ – Uœcie Gorlickie (godz. 17.30)
ka Bodury, Jakuba
27.05. Helena Nowy S¹cz – Orze³ (godz. 17.30)
Ogara oraz Łukasza
30.05. Orze³ – Dunajec Zakliczyn (godz. 18)
Drużkowskiego, ekipa
7.06. Barciczanka Barcice – Orze³ (godz. 17)
z Dębna ostatni spraw13.06. Orze³ – Olimpia Pisarzowa (godz. 17)
dzian przed zaplano-

V liga
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Z wizyt¹ u ekip klasy „A”

Szafrañski w £ysej Górze
Ju¿ w sobotê 21 marca rozpocz¹æ maj¹ siê (tryb przypuszczaj¹cy bierze siê st¹d,
¿e nie wiadomo czy kolejnej
niespodzianki nie sprawi
kapryœna w tym roku aura)
rozgrywki rewan¿owej rundy spotkañ o mistrzostwo
brzeskiej grupy klasy „A” w
pi³ce no¿nej. Pora wiêc
przyjrzeæ siê, jak okres przygotowawczy spêdzi³y nasze
dru¿yny wystêpuj¹ce w tej
klasie rozgrywkowej.

Choć piłkarze najwyżej klasyfikowanego
po rundzie jesiennej naszego A-klasowca
przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli już 8 grudnia, to pierwszy mecz kontrolny rozegrali dopiero blisko trzy miesiące
później, bo w niedzielę 1 marca. Ich rywalem w spotkaniu rozgrywanym na bocznym
boisku tarnowskiej Unii, była występująca
w czwartej grupie klasy „A” ekipa Spółdzielcy Grabno. Do pojedynku tego Kłos przy-

Paweł Morys, lecz ostatecznie Kłos przegrał to spotkanie 1-5. Niespełna tydzień później drużyna trenera Mariusza Sachy zmierzyć miała się z Orłem Dębno, lecz ze względu na przełożony na 8 marca pucharowy
mecz piątoligowca z Piastem Czchów (nie
doszedł on zresztą do skutku ze względu na
niespodziewany powrót zimy), spotkanie to
zostało odwołane. W zamian za to łysogórzanie raz jeszcze zagrali – ponownie na treningowym boisku Unii Tarnów – ze Spółdzielcą Grabno. Mecz ten rozpoczął się od
trafienia, którego autorem był Mateusz
Tyrkiel, później było już jednak znacznie
gorzej. Do przerwy młody bramkarz Kłosa,
Tomasz Sacha sześciokrotnie wyciągać musiał piłkę z siatki, a w pierwszym kwadransie po zmianie stron skapitulował jeszcze
dwa razy. W odpowiedzi dobre podania Mateusza Tyrkiela wykorzystali wprawdzie
Paweł Matura oraz Damian Książek, lecz w
końcowych minutach piłkarze z Grabna
jeszcze dwukrotnie wpisywali się na listę
strzelców, wygrywając ostatecznie 10-3. Na
usprawiedliwienie ekipy z Łysej Góry powiedzieć jednak trzeba, że miała ona spory problem ze skompletowaniem składu. W meczu tym Kłos zagrał „gołą jedenastką”, w
której nie znalazł się żaden z czwórki nowych zawodników, występujących w pierwszym spotkaniu przeciw Spółdzielcy. Dzisiaj
wiadomo już jednak, że nowym zawodnikiem
Kłosa został Bogumił Szafrański (w jego
miejsce do Okocimskiego odszedł Mateusz
Gaweł), któremu problemy z kolanem uniemożliwiają grę na poziomie zawodowym. W

stąpił w eksperymentalnym nieco składzie
z czterema nowymi zawodnikami: Łukaszem
Koźmą (Pogórze Gwoździec), Andrzejem
Roczniakiem (Victoria Bielcza), Dawidem
Dudą (ostatnio Victoria Porąbka Uszewska)
oraz Bogumiłem Szafrańskim (Okocimski
Brzesko). Już do przerwy, ekipa z Łysej
Góry przegrywała 0-2, chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie straciła zaś trzecią bramkę. Co prawda, w odpowiedzi bramkarza Spółdzielcy do kapitulacji zmusił

drużynie z Łysej Góry zagrają także Andrzej Roczniak oraz Dawid Duda, definitywnie zrezygnowano natomiast z pozyskania
Łukasza Koźmy. Największym problemem
Kłosa pozostaje nadal obsada bramki. Co
prawda treningi wznowili już zarówno Wacław Batko, jak i jego syn Jakub, nie wiadomo jednak, czy na wiosnę bramkarzem zespołu z Łysej Góry będzie któryś z nich –
bliższy tego jest ojciec – czy też między słupkami stanie grający ostatnio „w polu” To-

K³os
£ysa Góra
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masz Sacha. Wróćmy jednak do sparingów.
W trzecim i zarazem ostatnim meczu kontrolnym, w niedzielę 15 marca Kłos zagrał
w Wokowicach z występującym w klasie „B”
Gromem Sufczyn. Z bardzo dobrej strony
pokazał się w nim Bogumił Szafrański, strzelając aż cztery bramki. Pozostałe gole dla
ekipy z Łysej Góry zdobyli: Damian Książek, Marek Bryl oraz Andrzej Roczniak (honorową bramkę dla Gromu strzelił z rzutu
karnego Tomasz Gromala) i pojedynek ten
zakończył się wynikiem 7-1 (2-1) dla Kłosa.

Victoria
Por¹bka Uszewska
O przygotowaniach do rundy wiosennej
zespołu z Porąbki Uszewskiej nie da się napisać zbyt wiele. Wynika to z tego, że przebiegały one bardzo spokojnie, bez żadnych
zawirowań personalnych, przy bardzo nieznacznej liczbie rozegranych meczów kontrolnych. Jeżeli chodzi o zmiany kadrowe,
tamtejszym działaczom nie udało się przeprowadzić żadnego z planowanych transferów (przypomnijmy, iż mówiono o sprowadzeniu do Porąbki Uszewskiej 2-3 zawodników z okolicznych klubów). Jedynymi nowymi twarzami w pierwszej drużynie będą
czterej młodzi gracze z zespołu juniorów
Victorii. Dla miejscowych kibiców pocieszający może być w tej sytuacji fakt, że na wiosnę zobaczyć będą mogli w akcji wszystkich
swoich ulubieńców, grających w rundzie jesiennej. Trudno powiedzieć coś bardziej konkretnego o dyspozycji, w jakiej do rewanżowej rundy rozgrywek przystąpią podopieczni grającego trenera Józefa Migdy. Niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały bowiem, że Victoria rozegrała zaledwie
dwa mecze sparingowe. Podczas pierwszego weekendu lutego, ekipa z Porąbki Uszewskiej zmierzyła swe siły z rywalem „zza miedzy”, Sokołem Maszkienice, przegrywając
te gminne derby 0-2. Pięć tygodni później, w
sobotę 14 marca piłkarze Victorii zagrali
natomiast na własnym boisku z juniorami
Orła Dębno, Pierwszą bramkę strzelili w tym
spotkaniu goście, lecz po dwóch trafieniach
Lucjana Zycha Victoria pokonała rywala 2-1
(1-1).

Sokó³
Maszkienice
Piłkarze Sokoła pierwszy mecz sparingowy rozegrali wyjątkowo wcześnie, bo
już 10 stycznia. Zmierzyli się w nim z

SPORT
inną ekipą grającą w brzeskiej grupie klasy „A”, Victorią Bielcza. Spotkanie to zakończyło się porażką
maszkieniczan 3-7, zaś gole w tym meczu zdobyli
Kamil Wejman, Wojciech Kozioł oraz Andrzej Węgrzyn. Najskuteczniejszym strzelcem w ekipie z Bielczy był zdobywca trzech bramek, Jan Kargul, który
ostatecznie zdecydował się jednak na dalszą grę w
Sokole. W ostatnią sobotę stycznia, piłkarze z Maszkienic skonfrontowali swoje umiejętności z występującym w klasie okręgowej, Pagenem Gnojnik. Mecz
ten rozpoczął się bardzo pomyślnie dla podopiecznych
grającego trenera Tomasza Rogóża (zespół wzmocnił Krzysztof Hajdo, który ze względu na złamaną
rękę nie występował w rundzie jesiennej), już w 6
min bramkę dającą Sokołowi prowadzenie zdobył bowiem Patryk Tomczyk. Po dwóch golach straconych
w końcówce pierwszej połowy, do przerwy ekipa z
Maszkienic przegrywała jednak 1-2, aby po pięciu
bramkach zdobytych przez piłkarzy z Gnojnika w
drugiej połowie ulec ostatecznie rywalowi aż 1-7. Na
pierwsze zwycięstwo, kibice w Maszkienicach czekać
musieli do pojedynku z lokalnym rywalem, Victorią
Porąbka Uszewska, zakończonego wynikiem 2-0. W
meczu tym w barwach Sokoła wystąpili dwaj „nowi”
gracze: bramkarz Marek Kalemba, który powrócił do
Maszkienic po półrocznym okresie wypożyczenia do
Okocimskiego Brzesko (zastąpi on Dawida Rogóża,
który trafił do Jadowniczanki Jadowniki) oraz Marcin Słupski, dla którego był to powrót po długiej, trwającej blisko dwa lata przerwie spowodowanej kontuzją. Do przerwy na boisku nie działo się zbyt wiele
ciekawego. Gra ożywiła się dopiero w drugiej połowie, zaś obie bramki zdobył rezerwowy gracz Sokoła,
Dawid Dadej. Czternastego lutego, piłkarze z Maszkienic zagrać mieli w sparingowym pojedynku z występującą w klasie „B” Olimpią Bucze; ze względu na
obfite opady śniegu spotkanie to zostało jednak odwołane.
Dwa tygodnie później, Sokół zmierzył
się z grającą w „okręgówce” Jadowniczanką Jadowniki. Oba zespoły przystąpiły do tego meczu w mocno
okrojonych składach, ale mimo tego - jak również
mimo ciężkiego boiska - stworzyły całkiem niezłe widowisko. Do przerwy jedyną bramkę dla Sokoła zdobył Patryk Tomczyk (odsłona ta zakończyła się remisem 1-1). Po zmianie stron bramkarza Jadowniczanki pokonali ponadto Andrzej Węgrzyn oraz Konrad Dadej i mecz zakończył się wynikiem 3-3. Kolejnym sparingpartnerem Sokoła był inny szóstoligowiec, GOSiR Novi/Rzezawianka. Ten odbywający się
w Maszkienicach pojedynek również rozgrywany był
w ciężkich warunkach, lecz podobnie jak konfrontacja z Jadowniczanką mógł podobać się kibicom. Prowadzenie objęli w nim goście, lecz chwilę przed
przerwą do remisu doprowadził Marcin Słupski. Po
wznowieniu gry w drugiej połowie Patryk Tomczyk
wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Chwilę później mogło być 2-2, lecz Marek Kalemba obronił rzut
karny. W odpowiedzi z jedenastu metrów nie pomylił
się Marcin Słupski, zaś wynik na 4-1 ustalił Wojciech
Kozioł. Ostatnim sprawdzianem formy był dla podopiecznych trenera Rogóża rozgrywany w Tarnowie
pojedynek z grającym w tarnowskiej grupie klasy „A”
tamtejszym Metalem. Do przerwy w meczu rozgrywanym na bocznym boisku Metalu można jeszcze
było mówić o w miarę wyrównanej walce, gdyż gospodarze prowadzili tylko 2-0. Po zmianie stron miejscowi kilka razy wykorzystali jednak nieudane pułapki
ofsajdowe naszych zawodników, wygrywając ostatecznie 8-1. Honorową bramkę dla Sokoła zdobył
Krzysztof Hajdo.
(T)

Terminarz:

Klasa „A”

22.03. Jednoœæ Paleœnica – Victoria Por¹bka Uszewska (11.15)
22.03. Pogoñ Biadoliny Rad³owskie – K³os £ysa Góra (16.00)
22.03. Sokó³ Maszkienice – Stra¿ak Mokrzyska (16.00)
29.03. K³os – Jednoœæ Paleœnica (11.00)
29.03. Pogórze GwoŸdziec – Sokó³ (16.00)
29.03. Victoria – Piast Czchów (11.30)
5.04. Korona Niedzieliska – Victoria (17.00)
5.04. Piast Czchów – K³os (13.00)
5.04. Sokó³ – Uszew (16.00)
11.04. K³os – Korona Niedzieliska (11.00)
11.04. Sokó³ – Victoria Bielcza (13.30)
11.04. Victoria – Iskra £êki (14.00)
19.04. Iskra £êki – K³os (17.00)
19.04. Pogoñ Biadoliny Rad³owskie – Sokó³ (17.00)
19.04. Sokó³ Borzêcin Górny – Victoria (13.00)
25.04. K³os – Sokó³ Borzêcin Górny (17.00)
25.04. Sokó³ – Jednoœæ Paleœnica (14.00)
26.04. Victoria – Dunajec Miko³ajowice (11.30)
3.05. Dunajec Miko³ajowice – K³os (16.00)
3.05. Piast Czchów – Sokó³ (17.00)
3.05. Victoria Bielcza – Victoria (14.00)
9.05. Sokó³ – Korona (14.00)
9.05. K³os – Victoria (17.00)
17.05. Iskra £êki – Sokó³ (13.00)
17.05. Victoria Bielcza – K³os (11.00)
17.05. Victoria – Stra¿ak Mokrzyska (11.30)
23.05. Sokó³ – Sokó³ Borzêcin Górny (17)
23.05. Stra¿ak – K³os (17.30)
24.05. Pogórze GwoŸdziec – Victoria (17.00)
30.05. K³os – Pogórze GwoŸdziec (17.00)
31.05. Dunajec Miko³ajowice – Sokó³ (17.00)
31.05. Victoria – Uszew (11.30)
7.06. Sokó³ – Victoria (13.30)
7.06. Uszew – K³os (13.30)
14.06. K³os – Sokó³ (17.30)
14.06. Victoria – Pogoñ Biadoliny Rad³owskie (17.30)
Terminarz:

Klasa „B” – grupa I

5.04. Przyborów – Start 77 Biadoliny Szlacheckie (14.00)
18.04. Start 77 – Orlik Szczurowa (17.00)
26.04. Iskra II £êki – Start 77 (11.00)
26.04. Przyborów – Grom Sufczyn (14.00)
2.05. Start 77 – Andaluzja (17.00)
3.05. Grom – Orlik Szczurowa (14.00)
10.05. Dolanka Borzêcin Dolny – Start 77 (17.00)
10.05. Iskra II £êki – Grom (17.00)
16.05. Start 77 – Olimpia Bucze (17.00)
17.05. Grom – Andaluzja (14.00)
24.05. Dolanka Borzêcin Dolny – Grom (14.00)
31.05. Grom – Olimpia Bucze (14.30)
7.06. Start 77 – Grom (11.00)
marzec - kwiecieñ 2009, ¯ycie Gminy Dêbno
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SPORTOWA LIGA GMINY DÊBNO

Król strzelców Jakub Ogar
Kolejny raz turniej
halowej pi³ki no¿nej w
ramach Sportowej Ligi
Gminy Dêbno wygra³a
dru¿yna Arak Janina
oparta na zawodnikach
Or³a Dêbno. W dziesiêciu meczach zgromadzi³a komplet 30 punktów.
Są jednak podstawy do tego, by
sądzić, że poziom w tej dyscyplinie coraz bardziej się wyrównuje.
W kilku pojedynkach zawodnicy
Arak Janina musieli się sporo napocić, by zwyciężyć.
W rywalizacji na najskuteczniejszego strzelca już przed ostat-

Koñcowa tabela

nią serią spotkań było niemal
pewne, że zwycięży występujący
w drużynie OSP Jastew Jakub
Ogar. Grający na co dzień w drużynie Orła Dębno zawodnik od
kilku już lat znajdował się w czołówce strzelców tych rozgrywek,

ale zawsze brakowało mu kilku trafień do korony
króla strzelców. Tym razem najpierw wypracował
sobie dużą przewagę, a następnie w ostatniej kolejce rozgrywanej w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej jeszcze ją przypieczętował dokładając do swojego dorobku jeszcze kolejnych osiem bramek.
(p)

Skład „Arak”
Janina: Zapart
Piotr, Wolnik
Jakub, Ciszkowicz Bartłomiej,
Gadziała Rafał,
Gurgul Adrian,
Smoleń Krzysztof, Płaneta
Paweł, Pałka
Krzysztof,
Gurgul Mateusz, Bernardy
Paweł
Zawodnicy „Karczma pod Jesionami” zajeli drugie miejsce

Jakub Ogar wreszcie
dopiął swego

24

Najskuteczniejsi strzelcy

Wyniki ostatnich spotkañ:

1. Ogar Jakub (OSP Jastew) ........................ 55
2. Greñ Sebastian (Lektorzy Dêbno) ............. 30
3. Bryl Marek (Karczma Pod Jesionami) ........ 24
4. Œwistak Micha³ (OSP Wola Dêbiñska) ....... 22
5. Roczniak Andrzej (OSP Dêbno) ................. 21
Wnêtrzak Mariusz (Karczma Pod Jesionami) ... 21
7. Wolnik Jakub (Arak Janina) ...................... 19
8. Wróbel Dawid (Urz¹d Gminy i Nauczyciele) . 18
9.Wróbel Jakub(Por¹bka Uszewska) ............. 16
Gurgul Adrian (Arak Janina) ....................... 16
11. Hebda Dominik (Jastrz¹b £oniowa) ......... 15
Zych Lucjan (Zajazd Por¹bka Uszewska) ..... 15
Hamowski Mateusz (Lektorzy Dêbno) ........ 15
Bibro Mateusz (OSP Dêbno) ...................... 15

Arak Janina - Lektorzy Dêbno ................. 7:2

¯ycie Gminy Dêbno, marzec - kwiecieñ 2009

Arak Janina - DRINK TEAM .................... 15:5
OSP Jastew - Urz¹d Gminy i Nauczyciel .... 4:8
Karczma Pod Jesionami - DRINK TEAM ... 10:7
OSP Wola Dêbiñska - FC Dêbno ............ 10:3
Karczma Pod Jesionami - Lektorzy Dêbno . 6:6
OSP Dêbno - Urz¹d Gminy i Nauczyciele ... 1:4
OSP Jastew - OSP Wola Dêbiñska .......... 5:11
FC Dêbno - Urz¹d Gminy i Nauczyciele ...... 6:8
Zajazd Por¹bka Uszewska - OSP Jastew .. 15:5

SPORT

Tenis sto³owy dla nauczycieli
Zwyciêstwem dru¿yny Urz¹d Gminy i
Nauczyciele zakoñczy³ siê zorganizowany w Zespole
Szkó³ w Sufczynie
turniej w tenisie
sto³owym odbywaj¹cy siê w ramach
VII Edycji Sportowej
Ligi Gminy Dêbno.
Turniej szachowy
wygra³ natomiast
Dawid Gomularz
reprezentuj¹cy
dru¿ynê FC Dêbno.
W turnieju tenisa stołowego wzięło udział 23 zawodników reprezentujących 6 drużyn. W turnieju szachowym
wystąpiło 6 zawodników po
jednym z każdego zespołu.
Rywalizacja w tenisie odbywała się według systemu rosyjskiego co oznacza, że grano mecze o każde miejsce.
Zawody trwały kilka godzin,
a niektóre pojedynki rozstrzygnęły się dopiero walce
w pięciu setach.
Zacięta rywalizacja towarzyszyła także zmaganiom
szachistów. Mecze rozgrywane systemem każdy z każdym
przyniosły rozstrzygnięcie
dopiero po kilku godzinach.
(Z)

marzec - kwiecieñ 2009, ¯ycie Gminy Dêbno
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badminton

SPORT

Triumf podwójny
Reprezentanci gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej najlepsi w gminie w
badmintonie – taki jest efekt zawodów rozegranych w ramach Gminnej
Gimnazjady w tej dyscyplinie, która
odby³a siê w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej.
O tytuł najlepszych walczyły reprezentacje wszystkich gimnazjów w gminie. Osobno rywalizowali chłopcy i dziewczyny, ale
zarówno w jednej jak i w drugiej kategorii
zespoły z Woli Dębińskiej nie dały szans
przeciwnikom. Główne trofeum zawodów –
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej - powędrowało do żeńskiej i
męskiej drużyny z tej szkoły. Dziewczyny
występowała w składzie: Anna Greń i Klaudia Przeklasa, a chłopców reprezentowali:
Dawid Zydroń i Kamil Czesak. Obie drużyny prowadził Krzysztof Sołtys.
Imprezę odbywającą się pod patronatem
Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha zorganizował Jaromir Radzikowski - Gminny Koordynator Sportu Szkolnego ds. Gimnazjów.

koszykówka

(p)

Uczestnicy zawodów w badmintonie.

Puchar dla Por¹bki
Z udzia³em reprezentacji wszystkich
gimnazjów z naszej gminy odbywa³y
siê zawody w koszykówce zorganizowane w ramach Gminnej Gimnazjady.
Bezkonkurencyjni okazali siê reprezentanci Zespo³u Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej.
Zawody odbywały się w Łysej Górze,
a głównym ich trofeum był Puchar Dy-

Wyniki - ch³opcy:

rektora Zespołu Szkół w Łysej Górze
Marii Pieli. Droga do jego zdobycia była
długa. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Z jego trudami
najlepiej poradzili się koszykarze i koszykarki z Porąbki Uszewskiej. Wśród
chłopców wygrali wszystkie mecze, a w
kategorii dziewczyn zwyciężyli lepszym
bilansem małych punktów.
(n)

Wola Dêbiñska – £ysa Góra 12:4
Por¹bka Uszewska – Sufczyn 10:2
Wola Dêbiñska – Por¹bka Uszewska 6:8
Sufczyn – £ysa Góra 2:17
Wola Dêbiñska – Sufczyn 9:2
Por¹bka Uszewska – £ysa Góra 9:2

Klasyfikacja - ch³opcy
1. PG Por¹bka Uszewska 6 pkt.
2. PG Wola Dêbiñska– 4 pkt
3. PG £ysa Góra – 2 pkt.
4. PG Sufczyn – 0 pkt.

Wyniki - dziewczyny
Wola Dêbiñska – £ysa Góra 6:4
Por¹bka Uszewska – Sufczyn 12:6
Wola Dêbiñska – Por¹bka Uszewska 10:16
Sufczyn – £ysa Góra 6:10
Wola Dêbiñska – Sufczyn 6:2
Por¹bka Uszewska – £ysa Góra 6:10

Klasyfikacja - dziewczyny
Składy zwycięskich drużyn:
Dziewczęta: Patrycja Gurgul, Emilia Zych, Agata Gurgul, Justyna Kapusta, Aneta
Kurek, Elżbieta Mrożek, Magdalena Wojtowicz, Katarzyna Pałucka
Chłopcy: Jonasz Nadolni, Arnold Kołodziej, Maciej Wróbel, Artur Bodura, Kamil
Kołodziej, Michał Kmieć. Opeikun: Agnieszka Radzikowska.
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1. PG Por¹bka Uszewska 4 pkt.
2. PG £ysa Góra – 4 pkt.
3. PG Wola Dêbiñska– 4 pkt.
4. PG Sufczyn– 0 pkt.

Na podium w finale

szachy

siatkówka

SPORT

Dominacja
naszych
Ogromnym sukcesem zakoñczy³
siê udzia³ zawodników z gminy
Dêbno w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej w indywidualnych szachach szybkich P-15. W
rywalizacji o Puchar Starosty Powiatu Brzeskiego uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
wrêcz zdeklasowali przeciwników z innych gmin powiatu.
W kategorii szkół gimnazjalnych
wśród dziewcząt na pierwszym miejscu uplasowała się Marta Mendel, a

Skład drużyny Porąbki Uszewskiej:
Eliza Cebula, Klaudia Franczyk, Monika Brachucy, Patrycja Gurgul, Olga Gurgul,
Natalia Gurgul, Magda Śmietana, Paulina Hojnowska, Paulina Gurgul, Natalia
Polak

Bardzo dobrze zaprezentowa³y siê
siatkarki Szko³y Podstawowej z
Por¹bki Uszewskiej w finale rejonowym Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w
Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t w Gromniku. Po wczeœniejszych wygranych w
turniejach gminnym i powiatowym
tym razem w zmaganiach miêdzypowiatowych zajê³y III miejsce!!!
W zawodach wzięły udział cztery drużyny, które wcześniej zwyciężyły rywalizację na szczeblu powiatowym. Miasto
Tarnów reprezentowała SP nr 2 Tarnów,
powiat dąbrowski - SP Szczucin, powiat

tarnowski - SP Gromnik, zaś powiat brzeski - SP Porąbka Uszewska.
Turniej, którego stawką był awans do
finału wojewódzkiego stał na bardzo wysokim poziomie. Wiele uczestniczących w
nim zawodniczek na co dzień trenuje w
klubach sportowych.
W tej stawce siatkarki z Porąbki radziły się naprawdę dobrze. W pierwszym
swoim meczu dziewczęta z Porąbki
Uszewskiej pokonały reprezentującą powiat dąbrowski drużynę ze Szczucina 21. Następnie uległy gospodyniom turnieju 0-2 oraz późniejszym zwyciężczyniom
turnieju z SP nr 2 w Tarnowie 0-2.Ostatecznie zajęły trzecie miejsce.

w kategorii chłopców I miejsce zajął
Dawid Gomularz. Końcowa klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych także dała powody do zadowolenia naszym reprezentantom.
Wśród chłopców Piotr Wolak z Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej
zajął II miejsce.
Wszyscy wymienieni zawodnicy
uzyskali awans do zawodów wojewódzkich, które zaplanowano w
marcu br. w Krakowie.

(p)

(n)

Komisja przyzna³a sportowe dotacje

PIENI¥DZE PODZIELONE
Pomiędzy osiem organizacji
pozarządowych podzielono pulę
120 tysięcy złotych przeznaczone na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu. Komisja rozpatrująca oferty złożone na ogłoszony w tej sprawie konkurs podejmowała decyzję o wysokości
dotacji na podstawie przyjętych
wcześniej kryteriów konkursowych.
Najwięcej pieniędzy otrzymał LKS
Orzeł Dębno, najmniej LKS Wolania

Wola Dębińska. Podejmując decyzję
w tej sprawie komisja (Marian Kurek – przewodniczący, Tomasz Gurgul– z-ca przewodniczącego, Marek
Przeklasa, Renata Kargol, Maria Haber) kierowała się wysokością wkładu własnego w realizację zadania,
liczbą uczestników proponowanych
zajęć, kwalifikacjami osób prowadzących zajęcia, przebiegiem dotychczasowej współpracy, korzyściami dla
adresatów zadania oraz gwarancjami wykonania zadania.
(p)

Ile i komu?
LKS Orze³ Dêbno ............................... 33 tys. z³
LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie .. 12 tys. z³ z³
LKS K³os £ysa Góra ........................... 17 tys. z³
LKS Victoria Por¹bka Uszewska .......... 17 tys. z³
LKS Sokó³ Maszkienice ...................... 13 tys. z³
LKS Jastrz¹b £oniowa ..................... 12,5 tys. z³
LKS Grom Sufczyn ............................... 9 tys. z³
LKS Wolania Wola Dêbiñska ................. 6 tys. z³
marzec - kwiecieñ 2009, ¯ycie Gminy Dêbno
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Niezwyk³y spektakl w Sufczynie
Owacjami na stoj¹co nagrodzi³a
widownia spektakl jase³kowy przygotowany przez uczniów Zespo³u Szkó³
w Sufczynie. Przedstawienie imponowaæ mog³o nie tylko niebanaln¹
scenografi¹, ale tak¿e efektami
dŸwiêkowymi i pirotechnicznymi.
Sufczyn tradycyjnie do jasełkowego
widowiska przywiązuje dużą wagę.

Trwające wiele tygodni przygotowania,
w które zaangażowani byli uczniowie
wszystkich klas szkoły podstawowej i
gimnazjum, a także nauczyciele, rodzice i przedsiębiorcy, dało naprawdę interesujący efekt. Reżyserującej spektakl
Lucynie Potępie wspieranej przez Olę
Rojek i Faustynę Kargol udało się stworzyć bożonarodzeniową atmosferę. Na
potężnej scenie, której budową kierował Kazimierz Świgut, znalazła się pasterska szopka i zamek Heroda zapro-

jektowane przez Dorotę Stypkę. Występującym w strojach z epoki aktorom towarzyszyli śpiewający kolędy chórzyści
i instrumentaliści.
W czasy sprzed ponad 2000 lat mogli się
przenieść nie tylko mieszkańcy Sufczyna.
Spektakl objerzeli także członkowie rodziny patrona szkoły ks. Tadeusza Dłubacza.
Specjalny pokaz przygotowano także dla
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Brzesku i Zawadzie Uszewskiej.
(i)

Tak bawiono siê w Woli Dêbiñskiej

Loteria i tañce
Dobra muzyka, ciekawe konkursy i loteria fantowa czekały na uczestników zabawy choinkowej
w Zespole Szkól w Woli Dębińskiej.
Atrakcyjne nagrody spowodowały, że losy cieszyły powodzeniem dużym do tego stopnia, że losy rozeszły się
w ciągu godziny. Nie brakowało też chętnych do udziału w konkursach. Rywalizację na najciekawszy strój
karnawałowy wygrała Ola Mytnik z klasy I, która wystąpiła w stroju Jasminy. Szkolny Konkurs Tańca dla
klas IV-VI zdominowali: Karolina Latkowski i Adam
Morys z klasy Va. Później przy muzyce dyskotekowej
pod okiem nauczycieli i rodziców bawili się uczniowie
gimnazjum. Rada Rodziców przygotowała dla uczestników zabawy słodki poczęstunek.
(n)
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Sto lat dla dziadków!
NiedŸwiedza
Specjalny program artystyczny z okazji Dnia
Babci i Dziadka przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzy. W uroczystość
zaangażowali się także absolwenci szkoły bracia Jarosław i Maksymilian Morysowie, którzy
wraz z zespołem zadbali o muzyczną oprawę
spotkania.
W święto seniorów obok uczniów zaangażowali się
także rodzice oraz parafialna Caritas. Efekt był naprawdę udany. Wnuki pokazały, że umieją nie tylko
śpiewać i recytować, ale także tańczyć i to na naprawdę wysokim poziomie. Nie zapomniały przy tym
o życzeniach dla dziadków. Były własnoręcznie przygotowane laurki i chóralne „Sto lat!”. Ciepłych słów
najstarszemu pokoleniu nie szczędzili także przedstawiciele Caritas i parafii. Potem przyszedł czas na
wspólne rozmowy przy stole. Rada rodziców zadbała,
by było go czym zastawiać…
(g)

Wola Dêbiñska
Święto dziadków obchodzono także w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej. Jak co roku uczniowie szkoły podstawowej postarali się o artystyczny program. Były odświętne stroje, ciekawa scenografia oraz montaż słowno – muzyczny.
W repertuarze znalazły się utwory wesołe i nostalgiczne. Indywidualnie śpiewali: Klaudia Gadzina,
Wojtek Hebda, Bartek Bugaj, Klaudia Sołtys, a całość prowadził Mateusz Piekarz. Bohaterom dnia podobały się zwłaszcza dzieci w roli krasnoludków i
taniec z pomponami, nad którym dziewczynki pracowały godzinami.
Oprócz życzeń goście otrzymali także prezenty, a
potem był czas na wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy II.
(i)

Karnawa³owe Jaworsko
Ponad 200 osób uczestniczy³o w
zabawie karnawa³owej w Jaworsku. W sali remizy OSP
pokazano m.in. wspó³czesn¹
wersjê „Czerwonego Kapturka”.
Organizatorzy spotkania – Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Jaworsku – zadbali,
by każdy znalazł coś dla siebie. W rolach głównych wystąpiły jednak dzieci. Specjalnie na
tę okoliczność przygotowały bogaty program
artystyczny. Mieszkańcy nie tylko obejrzeli
spektakl teatralny, ale także wysłuchali popisów wokalnych. Śpiewano przeboje współczesne i piosenki sprzed lat, a absolwentki
szkoły w Jaworsku występujące podczas imprezy w charakterze gości specjalnych przygotowały program na śpiew i skrzypce.
(g)
marzec - kwiecieñ 2009, ¯ycie Gminy Dêbno
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26 marca 2009r
V Gminny Konkurs Recytatorski
„Poezja jest jak obraz”
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Dębno. Celem
konkursu jest bogacenie biernego i czynnego języka ucznia, rozwijanie wrażliwości
na poezję, aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentację ich dokonań, zachęcanie do występów na scenie. Konkurs
przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III,
uczniowie klas IV-VI i uczniowie gimnazjum. Komisja będzie oceniać wygłaszane
utwory z pamięci pod względem zastosowania odpowiedniej interpretacji, kultury
słowa, umiejętności doboru tekstu w skali
od 1 – 3. Dla zwycięzców przewidziane są
dyplomy, nagrody rzeczowe, zaś dla wszystkich uczestników dyplomy za udział.

23 kwietnia 2009r.
X Szkolne Spotkania Teatralne w
Niedźwiedzy
Celem Spotkań Teatralnych jest: popularyzacja różnych form teatralnych w szkole podstawowej, propagowanie i promowanie scenariuszy teatralnych, wymiana doświadczeń. Uczestnikami mogą być zespoły teatralne „żywego aktora” ze szkół podstawowych. Zespół może składać się z
uczniów wybranej klasy lub różnych klas –
obsada spektaklu nie może przekraczać 10/

12 osób. Program może obejmować różne
formy teatralne, tematyka programu dowolna, dostosowana do wieku aktorów,
maksymalny czas prezentacji 15 min. Dla
wszystkich uczestników przewidziano zbiorową nagrodę w postaci wyjazdu na spektakl do teatru, spotkanie z aktorami, oraz
zwiedzanie teatru.

30 kwietnia 2009
XIV Gminny Konkurs Ortograficzny
o tytuł „Gminnego Mistrza Ortografii”
Konkurs adresowany jest do uczniów klas
IV, V i VI ze szkół Gminy Dębno. Eliminacje
gminne winien poprzedzić konkurs wewnątrzszkolny. Szkoła może zgłosić do
udziału w konkursie dwóch kandydatów.
Uczniów obowiązują treści programowe z
zakresu ortografii przedstawione szczegółowo w załączniku do regulaminu. Konkurs
zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I-dyktando ortograficzne, II-test zawierający min. łamigłówki, krzyżówki, zadania
sprawdzające znajomość zasad pisowni, teksty z lukami. Dla zwycięzców przewidziane
są dyplomy, nagrody rzeczowe, zaś dla
wszystkich uczestników dyplomy za udział.

kwiecieñ/ maj 2009
Gminny Konkurs Plastyczny „Moje
Przedszkole”
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci
5-6 letnich. Technika prac dowolna – mak-

symalny format A-3, wyłącznie prace plastyczne płaskie. Na konkurs można zgłaszać maksymalnie 5 prac z jednej placówki. Cele konkursu: rozwijanie umiejętności plastycznej oraz ekspresji twórczej
dziecka, kształtowanie więzi z przedszkolem, integracja dzieci przez sztukę. Oceny prac dokona niezależne jury powołane
przez organizatorów. Krytera oceny: walory artystyczne, ciekawa interpretacja
proponowanej tematyki, samodzielność
wykonania. Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie otrzymają dyplomy, a
placówki nagrody rzeczowe. Termin nadsyłania prac do 30.04.2009

14 maja 2009r.
XII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych w Jaworsku
W przeglądzie mogą brać udział uczniowie klas I – VI. Szkoły mogą prezentować
dowolną formę artystyczną: piosenki, tańce, utwory instrumentalne, kabaret lub
inne formy muzyczno – rozrywkowe. W
programie nie przekraczającym 20 minut
uczestnicy mogą zaproponować kilka z
proponowanych form. Ilość uczestników
– maksymalnie 10 uczniów.

19 maja 2009r.
Gminna Mała Olimpiada Matematyczna dla klas I-III

Schab w kapuœcie
Najpierw zabieramy się za mięso. Dokładnie umyte kroimy w kawałki
na pięć dużych kotletów. Każdy z nich dobrze rozbijamy, solimy i
posypujemy mąką. Tak przygotowane możemy smażyć na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Pod koniec smażenia dodajemy pokrojoną wcześniej
w plastry cebulę i przysmażamy tak, żeby nabrała złotawego koloru. Do
tego wszystkiego wsypujemy kminek, paprykę, dolewamy pół szklanki
wody i dusimy. Mniej więcej po upływie kwadransa dodajemy
posiekaną kiszoną kapustę i dusimy dalej, aż do chwili, gdy kapusta stanie się miękka. Wtedy jest odpowiedni moment, by mięso
wraz z kapustą zaprawić śmietaną z łyżeczką mąki i zagotować
lub zapiec w piekarniku. Wspaniały aromat rozchodzący się z
kuchni z pewnością zwabi domowników. Według ich życzeń i
upodobań schab w kapuście możemy podawać z chlebem lub
tłuczonymi ziemniakami, które warto posypać zieloną pietruszką. Powinno smakować…
Składniki:
75 dag schabu,1 kg kapusty kiszonej, 2 pełne łyżki tłuszczu, 2 duże
cebule, płaska łyżeczka mielonej słodkiej papryki, 2 ząbki czosnku, szklanka kwaśnej śmietany, czubata łyżka mąki, sól, kminek.
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Zofia Marecik, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich „W³oœcianki” z £oniowej

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

W³adys³aw W¹s

W³adys³aw W¹s z £ysej Góry
to jedna z tych osób, które
nie robi¹ wokó³ siebie wiele
szumu. Za to od lat bez rozg³osu udowadnia, ¿e wœród
nas wci¹¿ s¹ ludzie, którym
chce siê pomagaæ innym.
Robi to przy tym na różne sposoby. Jak
poświadczają liczni mieszkańcy jako rolnik
prowadzący 12-hektarowe gospodarstwo
zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą z
tymi, którzy chcą z niej skorzystać. Mając
spore doświadczenie w rolnictwie podpowiada jak uprawiać ziemię, jakie środki ochrony zastosować, aby uzyskać dobre plony i
na co w rolnictwie się zdecydować. W razie
potrzeby pomoże nawet naprawić ciągnik
albo inny sprzęt rolniczy.
Od ponad 30 lat dzieli się honorowo
krwią z potrzebującymi. Dla klubu HDK
„Krakus” Łysa Góra jest kimś godnym

naśladowania. Od 18 roku życia regularnie oddaje krew i dziś wśród krwiodawców z całego powiatu brzeskiego jest absolutnym rekordzistą. Najwcześniej nawet nieznanym sobie ludziom oddał w sumie ponad 48 litrów krwi. Nic zatem dziwnego w tym, że klub z Łysej Góry chce
zgłosić jego kandydaturę do prestiżowego odznaczenia nadawanego przez Prezydenta RP.
Na tym jego społeczna działalność bynajmniej się nie kończy. Przed kilkudziesięcioma laty spodobała mu się rola strażaka-ochotnika do tego stopnia, że na
akcje wyjeżdża do dziś. Nigdy nie trzeba
go prosić o udział w działaniach ratunkowych, a do pracy garnie się także po ich
zakończeniu. Konserwacja i naprawa
sprzętu strażackiego to jedne z tych zajęć, które wykonuje z przyjemnością.
Jak domyślają się koledzy dla społecznego zaangażowania Władysława Wąsa
nie bez znaczenia są jego doświadczenia z
dzieciństwa. Był kilkunastoletnim chłopcem, gdy rodzicom spaliło się całe gospo-

darstwo wraz z dobytkiem. Wprawdzie
wybudowano wtedy sobie nowy dom, ale
nie było to łatwe. Od tamtej pory jak nikt
inny wie, jak ważna w życiu jest życzliwość drugiego człowieka.
(g)

T E S T
Z
¯YCIA
Z natury jestem…
Bardzo uczynnym i ¿yczliwym, niekiedy do przesady.
Mam troszeczkê cech choleryka, ale to dobrze, bo
szybko przechodzê do normalnoœci. Jestem wrogiem
i brzydzê siê ludzi, którzy wykorzystuj¹ swoje stanowisko lub funkcjê do osi¹gania dodatkowych korzyœci. Po za tym lubiê ¿artowaæ, co czasem nie pasuje
do mojego wieku i siwych w³osów.

imiê i nazwisko:

Stanis³aw Pierzga
wiek: 56 lat
wykszta³cenie: wy¿sze
rolnicze, kierunek: ekonomika i zarz¹dzanie
miejsce pracy: dyrektor
Oddzia³u Krakowskiego
Banku Spó³dzielczego
rodzina: ¿ona Danuta oraz
trzy córki i syn. Dwie córki
zamê¿ne (fajni ziêciowie),
trzecia córka studiuje a syn
w tym roku zdaje maturê.
Jestem dziadkiem, wnuczki:
KUBUŒ i GABRYSIA.
samochód: audi A 4 i fiat
126p niezast¹piony na
wyjazdy do lasu

Mam s³aboœæ do...
S³odyczy (nie wytrzymam jak widzê ptasie mleczko)
i, oczywiœcie, do wyrobów z dziczyzny w³asnej produkcji. Kogo tylko czêstowa³em, to je zachwala³.
Moja pasja to…
Przebywanie w lesie : zbieranie grzybów i myœlistwo.
Odpoczywam w lesie siedz¹c na ambonie i ogl¹daj¹c
zwierzynê nawet do 3 w nocy . Uwielbiam dokarmiaæ
zwierzêta, dla dzików uprawiam corocznie zbo¿e tak,
aby na zimê mieæ 4-5 ton paszy.
Moja pierwsza mi³oœæ…
W liceum chcia³em byæ ksiêdzem, wiêc M jak mi³oœæ
by³o zakazane, ale póŸniej siê o¿eni³em.
Mój pierwszy cenny przedmiot…
Rower zrobiony przez Tatê. Mia³ drewniane kó³ka, a
ja mia³em wtedy cztery lata. Œwietnie zje¿d¿a³o siê z
górki w mojej wsi ko³o Starego S¹cza. Nastêpnie by³
d³ugopis, który jako pierwszy mia³em w szkole (lata
60-te). Jako 10-letni ch³opiec pragn¹³em mieæ atlas
œwiata i go kupi³em za nasiona koniczyny czerwonej,
które pozyskiwa³em pomagaj¹c przy m³ynkowaniu.
Pamiêtam jak szpanowa³em maj¹c ortalion i zegarek
ruhlê. Ale kto teraz zrozumie jakie by³o ¿ycie wiejskich dzieci...

¯yciowe osi¹gniêcie…
Najwa¿niejsze ¿e nigdy pe³ni¹c ró¿ne stanowiska i
funkcje nie uleg³em z³ym praktykom dla korzyœci osobistych. Przekaza³ mi to Tato i cieszê siê ¿e skutecznie realizujê. Najbardziej siê cieszê, ¿e mam dzieci
m¹drzejsze i ³adniejsze ode mnie. Pewnie daltego, ¿e
poda³y siê do ¿ony.
¯yciowa pora¿ka…
… Zawód na kolegach, wobec których by³em uczynny
i uczciwy, a oni mnie nies³usznie bezpodstawnie szkaluj¹. Nie wolno byæ zbyt dobrym.
Moje najwiêksze marzenie…
W zasadzie ich nie mam, ale chcia³bym byæ jeszcze
raz w katedrze w Padwie. Jak do¿yjê do emerytury to
bêdê przesiadywaæ w lesie ca³¹ noc.
Moja ulubiona lektura…
Ksi¹¿ki przyrodnicze , myœliwskie oraz kulinarne zwi¹zane z wyrobami z dziczyzny. W wolnych chwilach lubiê czytaæ literaturê numizmatyczn¹, poniewa¿ posiadam du¿e zbiory starych monet gromadzonych
jeszcze przez Tatê. Najbardziej ceniê monety znalezione w ziemi.
Moja praca…
Obecnie pracujê w Krakowskim Banku Spó³dzielczym
(czysto polskim). Wczeœniej w Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej, Urzêdzie Wojewódzkim. Powierzano mi
stanowiska kierownicze przez co mam siwe w³osy i
wielu Kolegów po ca³ej Polsce. Rolnictwem prawie siê
nie zajmujê, chocia¿ chêtnie podoi³bym krowê. Od 8
lat tego nie robiê i od tego te¿ czasu nie pijê mleka.
Lubiê robiæ wyroby z dziczyzny, udaj¹ mi siê te¿
dro¿d¿ówki .
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