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DRUGA STRONA ¯YCIA

KREW DLA INNYCH

Sukces

Blisko 10 litrów krwi oddano
podczas pi¹tej akcji krwiodawstwa zorganizowanej
przez klub HDK w £oniowej.
Nie wszyscy chêtni mogli
podzieliæ siê krwi¹. – Niektórzy stra¿acy musieli siê powstrzymaæ, bo dwudziestego
wrzeœnia mieli w rewan¿u
oddaæ krew podczas akcji
organizowanej przez stra¿aków z Zakliczyna – t³umaczy
Pawe³ Kraj, naczelnik OSP
£oniowa.
Igor Kłusek z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zwyciężył w kolejnej edycji plastycznego konkursu firmy Bridgstone, który tym
razem odbywał się pod hasłem „Dreams
at heart”. W rywalizacji wzięło udział 55
600 uczniów z całej Europy.
Wygrywając w piątej edycji rywalizacji
Igor kontynuował rodzinne tradycje.
Wcześniej pierwsze miejsce w tym samym
konkursie zajął jego brat bliźniak Bartek.
Wysiłek warto było ponieść, bo nagroda
była nie byle jaka: rower wraz z kaskiem.
Zaskoczenie nagrodą okazało się jeszcze
większe. Gdy kurier przyjechał z paczką
pod dom Igora jego mama sądziła, że to
pomyłka. – My już taki rower mamy –
mówiła przypominjąc, że nagrodzony został wcześniej Bartek. Okazało się jednak,
że w konkursie „Bezpieczne podróżowanie w bardziej zielonym świecie” Igor dał
sobie świetnie rady. Zainspirowała go lekcja przyrody. - Pan opowiadał nam, że drzewa pobierają z powietrza dwutlenek węgla i zamieniają go na tlen. Pomyślałem :
„Pewnie drzewa są już zmęczone, trzeba
im pomóc.” Wymyśliłem pojazd, który pobiera dwutlenek węgla i zamienia go w tlen
– opowiada. Do udziału w konkursie nikt
go nie musiał namawiać, bo zawsze lubił
rysować.

Wcześniej, podczas czwartej akcji odbywającej się w Łoniowej, uczestniczyli fajermani z Zakliczyna i gospodarze postanowili
się im przy najbliższej okazji odwdzięczyć.
Ta wypadła 20 września, a to był zbyt bliski
termin akcji w Łoniowej (odbyła się 5 września, a przerwa w oddawaniu krwi powinna
wynosić minimum trzy miesiące), żeby oddać krew dwa razy. Mimo to liczba krwiodawców uczestniczących w akcji została
utrzymana na dotychczasowym poziomie.
Gotowość do udziału w niej zgłosiło 30 osób,

ale ze względu na stan zdrowia osiem z nich
musiało zrezygnować. Krew oddały ostatecznie 22 osoby, wśród których zdecydowaną większość stanowili mieszkańcy Łoniowej. Pojedyncze osoby przyjechały z pobliskiej Złotej.
Organizatorzy mimo to są zadowoleni.
Przede wszystkim dlatego, że podobnie jak
poprzednio także i tym razem zgłosiły się
zupełnie nowe osoby. Mniejsza liczba stałych krwiodawców spowodowana była tym,
że część osób wyjechała za granicę.
(pg)

NAUKA ROZPOCZÊTA

(g)
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Przyrzeczenie troski o swoj¹ szko³ê, szacunku dla innych, rozwijania swoich mo¿liwoœci
intelektualnych i godnego reprezentowania szko³y z³o¿yli podczas inauguracji roku szkolnego
w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñskiej uczniowie rozpoczynaj¹cy naukê w szkole podstawowej i
w gimnazjum. Tych pierwszych widaæ by³o z daleka: wyró¿nia³y ich birety przygotowane
specjalnie na tê uroczystoœæ. Poza tym by³o jak zwykle. Najpierw wzajemne, nieoficjalne
powitania i dzielenie siê wra¿eniami wakacyjnymi, a potem ju¿ formalne rozpoczêcie nauki.
W imieniu nauczycieli wszystkich uczniów przywita³a dyrektor ZS w Woli Dêbiñskiej Bogus³awa Faron. My do ¿yczeñ siê przy³aczamy i ¿yczymy sukcesów.

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2009

ROZMOWA

Z Grzegorzem Brachem, wójtem Gminy Dêbno,
o wygranej sprawie s¹dowej, skargach i oskar¿eniach

Nie spodziewa³em
siê procesu

- Jakie to uczucie, po ci¹gn¹cej siê od roku
sprawie, us³yszeæ przed S¹dem Rejonowym
w Brzesku wyrok uniewinniaj¹cy?
- Stres towarzysz¹cy ca³ej tej sprawie by³
du¿y. Poczu³em ulgê i, nie ukr ywam, satysfakcjê z wyroku, chocia¿ innego siê nie
spodziewa³em. S¹d niezwykle wnikliwie
bada³ sprawê, przes³uchano kilkunastu
œwiadków, nie ma dowodów wskazuj¹cych
na moje dzia³anie z zamiarem wyrz¹dzenia szkody, ani te¿ ¿adnych dowodów dzia³ania w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej.
- Spodziewa³ siê Pan, ¿e sprawa w ogóle
mo¿e trafiæ do s¹du? Wykonywa³ Pan
uchwa³ê Rady Gminy, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem og³oszono przetarg...
- Wójt, jako organ wykonawczy ma obowi¹zek wykonania uchwa³ Rady Gminy. Ta
nakazywa³a zakup samochodu. Obowi¹zuje mnie ustawa okreœlaj¹ca dokonywanie
zakupu przez samorz¹dy. Wybra³em najbardziej przejrzyst¹ formê postêpowania,
tj. przetarg nieograniczony. Na og³oszenie zamieszczone w internecie móg³ odpowiedzieæ ka¿dy oferent z kraju i zagranicy, powo³a³em komisjê przetargow¹,
która jednog³oœnie zarekomendowa³a ofertê zakupu. Wójt nie zasiada w komisji.
Samochód do tej pory jest sprawny, nie
przechodzi³ remontów, nie mia³ awarii.
Us³ugi dowozu s¹ znacznie tañsze, ni¿
wykonywane na zlecenie przez firmy transportowe zewnêtrzne. Nie spodziewa³em
siê takiego fina³u.

- G³ówny zarzut szed³ w kierunku zawy¿onej ceny samochodu. Prokuratura przywo³ywa³a na tê okolicznoœæ dowody w postaci ekspertyzy rzeczoznawcy, z której wynika³o, ¿e samochód nie by³ wart swojej
ceny...
- Dokonuj¹c oceny war toœci samochodu, jeden z rzeczoznawców
powo³anych przez prokuraturê
ustali³ war toœæ nie widz¹c samochodu, nie bada³ jego stanu
technicznego, nie sprawdzi³ wygl¹du i dzia³ania dŸwigu HDS,
nawet nie odczyta³ przebiegu kilometrów. Ma³o tego, dokonywa³ tego po
czterech latach od daty zakupu samochodu, w innych realiach. W 2004 roku
weszliœmy do Unii, r ynek samochodowy
dopiero siê rozwija³, du¿o firm i samorz¹dów chcia³o kupiæ taki sprzêt. To by³a
ustalona raczej war toœæ ksiêgowa, a nie
rzetelna ocena transakcji zawar tej w tr ybie ustawy „Prawo zamówieñ publicznych”. To precedens dla samorz¹dów dosyæ groŸny. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e
budujemy obecnie boiska Orlik 2012,
które s¹ wycenione w przetargach na
kwoty od jednego miliona do 1.800.000
z³. I przyk³adowo, po czterech latach,
jakiœ bieg³y, na wniosek policji lub prokuratur y, nie widz¹c tego obiektu, uzna,
¿e by³ on war t najwy¿ej 800.000 z³. Czy
zatem pope³niono przestêpstwo? Przyw³aszczono sobie wspólnie blisko milion z³otych? Wójt z wykonawc¹? Nie,
po prostu nikt nie z³o¿y³ w odpowiedzi
na przetarg korzystniejszej ofer ty. A
ustawa nak³ada obowi¹zek zawarcia
umowy z wybranym wykonawc¹. To samo
mia³o miejsce w przypadku wspomnianego samochodu.
- W jaki sposób s¹d uzasadni³ wyrok?
- Pisemnego uzasadnienia nie mam. S¹d
wskaza³, ¿e dzia³anie moje, jako kierownika zamawiaj¹cego nie mia³o na celu dzia³ania z zamiarem wyrz¹dzenia szkody,
zmieni³ te¿ kwalifikacjê prawn¹ czynu wykluczaj¹c dzia³anie w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowych.
- Zakup samochodu to jedna z licznych
spraw, które w ostatnim czasie skierowa-

no przeciwko Panu do policji i prokuratury.
Publicznie mówi³ Pan podczas sesji Rady
Gminy, ¿e to nie jest przypadek.
- Doniesienia s¹ kierowane do Ministra
Œrodowiska, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, Wojewody, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do prokuratur y, na
policjê, nawet do CBA, skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego,
Urzêdu Ochrony Konsumentów. Sprawy
dotycz¹ budowy dróg, remontów szkó³,
sprzeda¿y dzia³ek, rzekomego fa³szowania dokumentów, niew³aœciwej budowy
kanalizacji. To prawdopodobnie dzia³anie
jednej grupy osób, myœlê, ¿e nie mog¹cej pogodziæ siê z wynikiem wyborów samorz¹dowych.
- Mo¿e jest Pan ju¿ nieco przewra¿liwiony?
Przecie¿ to mo¿e byæ zwyk³y zbieg okolicznoœci. W tego rodzaju pracy niemal w ka¿dej gminie zdarzaj¹ sie skargi na wójta czy
burmistrza, którym towarzysz¹ doniesienia
do prokuratury...
- Mo¿e.. Mo¿e to tylko uczciwi obywatele, którym troska o publiczne dobro spêdza sen z powiek.
- Podkreœla³ Pan wielokrotnie, ¿e donosy
na tak du¿¹ skalê parali¿uj¹ prace urzêdu....
- O, tak. Kilka osób jest zaanga¿owanych
w kopiowanie map, kserowanie dokumentów, czasem po kilkaset stron, przygotowanie wyjaœnieñ i odpowiedzi, wysy³kê
kosztownych listów poleconych, wyjazdy
na przes³uchania. Traci siê czas, któr y
powinien byæ poœwiêcony na pracê przy
wnioskach, inwestycjach, wdra¿aniu pomys³ów.
- Nie kry³ Pan te¿, ¿e osobiœcie jest Pan
tym wszystkim zmêczony, bo zamiast cieszyæ siê efektami pracy musi Pan raz po
raz udowadniaæ, ¿e nie jest wielb³¹dem. Nie
ma Pan czasem ochoty daæ sobie z tym
wszystkim spokój?
- Rezygnacja teraz by³aby sygna³em, ¿e to
w³aœciwe dzia³anie tej grupy ludzi. Tymczasem tak nie jest. Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców gminy ocenia bardzo
dobrze pracê samorz¹du. Dla nich war to
pracowaæ.
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Agroturystyczne szkolenie
Ponad 49 tys. zł otrzymała gmina
Dębno z programu Kapitał Ludzki na
organizację szkoleń dla kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W
okresie od września do listopada skorzysta z nich 20 osób.
Szkolenia odbywać się będą w formie
warsztatów przedsiębiorczości. Uczestniczące

w nich kobiety mieszkające na terenie gminy
Dębno (10 bezrobotnych i 10 nieaktywnych
zawodowo) dowiedzą się, w jaki sposób można rozpocząć działalność gospodarczą i co jest
do tego niezbędne. Szczególny nacisk położony będzie na agroturystykę, która od lat
rozwija się na terenie gminy mającej ku temu
odpowiednie warunki. O standardach obowią-

zujących w tej branży i możliwościach uatrakcyjnienia oferty mówić będą specjaliści z organizacji turystycznych.
Rekrutację uczestniczek szkolenia oparto na obiektywnych kryteriach. Spośród zgłaszających się osób wybierano te, które są
długotrwale bezrobotne lub nieaktywne
zawodowo, a pierwszeństwo przyznawano
matkom samotnie wychowującym dzieci.
(g)

Ma³o pieniêdzy, du¿o roboty

Sprz¹tanie po ataku ¿ywio³u
Ponad 700 tysiêcy z³otych
przeznaczono na usuwanie
skutków powodzi, która da³a
siê we znaki mieszkañcom
naszej gminy pod koniec
czerwca. Nie oznacza to jednak, ¿e zlikwidowano wszystkie szkody spowodowane
przez ¿ywio³. – To zajmie
znacznie wiêcej czasu i wymaga wiêkszych pieniêdzy –
mówi Antoni Brachucy, zastêpca wójta gminy Dêbno.
Przypomnijmy, że potężna fala opadów
deszczu doprowadziła do gwałtownego wezbrania wody w potokach i rzekach, co w konsekwencji spowodowało powódź. Wielka
woda pustoszyła, co napotkała na drodze.
Pod wodą znalazło się wiele dróg, zniszczeniu uległy częściowo niektóre zabudowania,
spore straty odnotowano w infrastrukturze sportowej, ucierpiały budynki użyteczności publicznej. Żywioł dał się odczuć szczególnie mocno w południowej części gminy.
Straty w infrastrukturze komunalnej (drogi i zabudowania) oszacowano na 2,5 mln zł,
a szkody wyrządzone prywatnym właścicielom szacowano na jeszcze większe kwoty.

Szybko i ma³o
Rządowa pomoc nadeszła bardzo szybko,
ale przeznaczone dla gminy pieniądze są
znacznie mniejsze niż szacowane straty. W
chwili zamykania tego numeru „Życia” gmina otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 450 tys. zł i na
więcej się nie zanosi. Z własnych środków
dołożono do tego ponad 250 tys. zł i niezwłocznie przystąpiono do likwidacji szkód.

Mo¿na przejechaæ
W pierwszej kolejności rozpoczęto naprawianie zniszczonych dróg. – To jest zawsze
najpilniejsze, ponieważ transport odbywa się
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Takiego widoku na drogach gminnych już się raczej nie spotyka. Wszelkie
szkody zostały naprawione.
codziennie i przywrócenie normalnych warunków na drogach to konieczność – tłumaczy zastępca wójta. Dotychczas w większości przypadków rozstrzygnięto już przetargi i podpisano umowy z wykonawcami. W
pozostałych sytuacjach umowy były w przygotowaniu. Samorządowcy podkreślają jednak, że to bardzo szybkie tempo zważywszy na konieczność zachowania wszelkich
przewidywanych prawem procedur związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy.
Skutek jest taki, że większość nieprzejezdnych po powodzi dróg została przywrócona do stanu sprzed ataku żywiołu. Tam,
gdzie zerwana została nawierzchnia, położono już nową warstwę. Fragmenty zerwanych lub obsuniętych dróg zostały naprawione, a dziury i wyboje załatano. Finał prac
drogowych przewidywany jest na koniec listopada.

Potem kanalizacja
W dalszej kolejności remont objął infrastrukturę kanalizacyjną. Naprawiono
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uszkodzone pompownie i szafy sterownicze
tak, by umożliwić sprawne działanie kanalizacji. Rozpoczęto również prace nad regulacją cieków wodnych należących do gminy.
Ze względu na olbrzymie koszty z tym związane i szeroki zakres koniecznych prac trzeba się liczyć z rozłożeniem robót w czasie.

Reszta w przysz³ym roku
Ograniczone możliwości finansowe powodują, że w tym roku nie uda się zlikwidować
wszystkich szkód. Nie będzie szans na likwidację osuwiska w Jaworsku i na remont
poważnie uszkodzonych obiektów sportowych w Sufczynie, Porąbce Uszewskiej i
Łysej Górze. Nie ma też szans na odbudowę
1-2 km dróg gminnych, które zmyła woda.
Samorząd nie zamierza jednak zostawiać
tych problemów samym sobie. Ich rozwiązanie trzeba będzie natomiast odłożyć na
rok przyszły przeznaczając w budżecie gminy pieniądze na ten cel. W tym roku finansowe rezerwy zostały już wyczerpane.
(peg)

WYDARZENIA

Teraz ni¿,
póŸniej wy¿
W tym roku szkolnym w gminie Dębno uczyć się będzie o 50 dzieci mniej
niż poprzednio. Humory samorządowym władzom poprawiają na szczęście
dane statystyczne z przedszkoli pozwalające nie martwić się na dłuższą metę
demograficznym, niżem.
Zmniejszająca się w tym roku szkolnym
liczba dzieci ma poważne konsekwencje. W
ślad za nią idzie także zmniejszenie liczby
oddziałów szkołach. W stosunku do roku
ubiegłego będzie ich mniej o dwa, a to oznacza mniej pracy dla nauczycieli. Zbieg okoliczności powoduje jednak, że mimo to uda się
uniknąć problemu baku pracy dla nauczycieli. – Na emeryturę od września zdecydowały
się przejść dwie osoby, a kolejne trzy osoby
zdecydowały się na pracę poza gminą – tłumaczy Marek Gurgul, kierownik Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
W kolejnych latach kłopot najprawdopodobniej rozwiąże się sam. Powody do optymizmu
dają dane z przedszkoli. W tym roku z ich
oferty skorzysta więcej dzieci niż poprzednio.
Chętnych jest na tyle dużo, że w przedszkolach w Łoniowej i Maszkienciach konieczne
było utworzenie dodatkowych oddziałów.
(p)

Szko³y bez
szeœciolatków
Edukacja sześciolatków, do której
zachęca Ministerstwo Edukacji Narodowej, w gminie Dębno nie cieszy się
zainteresowaniem. Spośród ponad 170
dzieci w wieku sześciu lat we wrześniu
do szkoły pójdzie zaledwie pięcioro.
Marek Gurgul, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, podkreśla, że akcja informacyjna zgodnie z ministerialnym zaleceniem objęła całą
gminę. – Dyrektorzy szkół organizowali specjalne spotkania dla rodziców dzieci w wieku sześciu lat i informowali o możliwości
rozpoczęcia przez nich edukacji jeszcze w
tym roku – zaznacza. Rodzicom przedstawiono także szczegółowo założenia leżące
u podstaw inicjatywy rozpoczęcia nauki o
rok wcześniej niż dotąd i prezentowano zalety takiego systemu.
Większości rodzicom nie trafiły one jednak
do przekonania. We wrześniu naukę w szkołach gminy Dębno rozpocznie zaledwie pięcioro sześciolatków. Uczyć się będą w klasach
pierwszych ze starszymi kolegami i koleżankami, bo ze względu na ich niewielką liczbę nie
ma szans na utworzenie osobnej klasy – dodaje
Marek Gurgul. Pozostali zostaną w przedszkolach i w „zerówkach” działających przy szkołach podstawowych. Większość rodziców podejmujących taką decyzję tłumaczy, że nie chcą
swoim pociechom skracać dzieciństwa.
(p)

Nowe boiska w Dêbnie

Orlik wed³ug planu
Zgodnie z planem id¹ prace
budowlane przy boisku w
Dêbnie wykonywanym w
ramach programu rz¹dowego
„Orlik 2012”. Wszystko
wskazuje na to, ¿e obiekt
zostanie oddany do u¿ytku do
30 paŸdziernika czyli tak jak
zak³adano w pierwotnym
harmonogramie.
Przypomnijmy, że standardowe boiska do piłki nożnej, a także koszyków i
siatkówki ulokowano na zapleczu budynku szkoły i przedszkola w Dębnie.
Nowy kompleks zajmie miejsca dotychczasowego trawiastego boiska i zostanie wyposażony w nowy budynek szat-

ni wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym. Samorządowe władze wystąpiły w tej sprawie do ministerstwa Sportu, które zaakceptowało odstępstwo od
standardowego projektu godząc się na
rezygnację ze stawiana budynku kontenerowego. Obiekt budowany w tradycyjnej technologii nie tylko będzie
bardziej trwały, ale zostanie wkomponowany w bryłe budynku szkoły w taki
sposób, by tworzyć architektonicznie
uzasadnioną całość.
Same boiska spełniać będą już wszelkie wymogi programu. Nawierzchnia z
trawy syntetycznej służyć będzie amatorom piłki nożnej, a obiekt wyłożony
nawierzchnią poliuretanową przeznaczony będzie do gry w koszykówkę i siatkówkę. Wzdłuż linii bocznej na umocnieniach skarpy od strony południowej
zamontowane zostaną ławki.
(g)

Remont boiska w Por¹bce
Boisko przy Zespole Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej zostanie wyremontowane
w ramach programu Orlik Plus.
Koszty z tym zwi¹zane siêgn¹ 175
tys. z³.
Gmina Dębno uzyskała na ten cel wsparcie z budżetu województwa w wysokości 40
tys. zł, ale drugie tyle powinien dołożyć

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Resztę gmina będzie musiała wyłożyć z własnego budżetu. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace modernizacyjne. Projekt zakłada remont płyty boiska, remont budynku, w którym znajdują się szatnie i magazyny, a także wykonanie ogrodzenia. Wszystkie prace mają być wykonane do końca listopada.
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Uroczystoœæ pamiêci tych, którzy zginêli w Maszkienicach

Pamiêtajmy o ofiarach
Z udzia³em przedstawicieli
samorz¹du i parlamentu
odbywa³y siê w Maszkienicach uroczystoœci poœwiêcone
pamiêci kilkudziesiêciu osób,
które zginê³y we wrzeœniu
1939 roku wskutek zbombardowania poci¹gu pasa¿erskiego we wrzeœniu 1939 roku. –
W te wrzeœniowe dni bolesnych rocznic w sposób szczególny brzmi¹ s³owa: Bóg –
Honor - Ojczyzna- mówi³ w
homilii ksi¹dz Krzysztof
Bajorek, proboszcz parafii w
Maszkienicach.
Maszkienice jako miejsce 70. rocznicy tragicznych wydarzeń wybrano nieprzypadkowo. To właśnie tutaj przed 70 laty niemiecki samolot zbombardował pociąg pasażerski powodując śmierć kilkudziesięciu cywili. Mieszkańcy Maszkienic pamiętają o wojennej tragedii czcząc pamięć tych, którzy
wówczas zginęli na tej ziemi.
Po mszy świętej koncelebrowanej, którą
odprawili ks. prałat Marian Majka , ks. pro-

„Dziś hołd składamy ofiarom wojny,
Tym , co za wolność przelali krew, Stańmy przed tablicą i pochylmy głowę, Z honorem oddajmy im część” – mówił przy
mogile ofiar bombardowania przewodniczący Rady Gminy Dębno Stanisław
Pierzga sięgając po słowa poety Jerzego
Fica. Prosił przy tym o pamięć o tamtych
wydarzeniach zwracając się zwłaszcza do
młodszego pokolenia. Tłumaczył, że tylko pamięć o tych tragicznych wydarzeniach z naszej historii pozwala zachować
narodowi jego tożsamość.

Wed³ug relacji œwiadka J. Kalemby do tragedii dosz³o 4 wrzeœnia. Z okolic
Dêbna nadlecia³ ciê¿ki samolot, a potem rozleg³ siê potê¿ny huk spowodowany
wybuchem zrzucanych bomb. Si³a wybuchu by³a tak du¿a, ¿e zatrzês³y siê domy
w Maszkienicach, a ziemia dr¿a³a. Ludzie, którzy nied³ugo potem pojawili siê
na miejscu bombardowania, zobaczyli pasa¿erów zniszczonego poci¹gu uciekaj¹cych w kierunku lasu. Z wraku dolatywa³y jêki rannych ludzi wzywaj¹cych
pomocy. Odwo¿ono ich do Domu Ludowego w Maszkienicach, gdzie udzielano
im pier wszej pomocy medycznej. Inni wydobywali z rozbitych wagonów cia³a
ofiar. Na cmentarz w Maszkienicach przywieziono 24 ofiar y nalotu, na pobliskich cmentarzach pochowano pozosta³ych. Mieszkañcy przynosili deski, z któr ych zbijano trumny. W trumnach przypominaj¹cych skrzynie uk³adano po kilka
cia³. Pomoc¹ i pochówkiem zajêli siê mieszkañcy wsi. Ofiarom nalotu urz¹dzono skromny pogrzeb z obawy przed powtórzeniem siê ataku.
boszcz Krzysztof Bajorek oraz ks. Edward
Bryła, wierni przeszli w procesji na cmentarz. Obok pocztów sztandarowych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej, cześć rodakom oddali także
poseł na Sejm Edward Czesak, członek Zarządu Powiatu Władysława Sadłoń, reprezentanci Urzędu Gminy w Dębnie Stanisława Pabian i Czesław Płaneta, a także
Jan Kołodziej, wiceprzewodniczący Rady
Gminy Dębno oraz przedstawiciele Szkoły
Podstawowej w Maszkienicach.
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Po wspólnej modlitwie w intencji ofiar
wrześniowej tragedii pod odnowioną tablicą
na mogile pomordowanych składano kwiaty i wieńce. W imieniu parafian cześć kilkudziesięciu Polakom, którzy pod Maszkienicami stracili życie, oddali Irena Kowal i Janusz Zawierucha, a uroczystości zakończyło
odśpiewanie hymnu państwowego.
Rocznicowe obchody upamiętniające tragiczne wydarzenia z początku września
1939 roku mają na stałe wejść do kalendarza oficjalnych uroczystości gminnych.
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Najwiêksza frekwencja w ca³ym powiecie

Wiêcej dru¿yn ni¿ jednostek
Pod wzglêdem liczebnoœci
jednostek OSP gmina Dêbno
nie ma sobie równych w
ca³ym powiecie brzeskim.
Podczas tegorocznych Gminnych Zawodów SportowoPo¿arniczych w £oniowej
wziê³o udzia³ 26 dru¿yn,
mimo ¿e w gminie zarejestrowanych jest tylko 12 jednostek OSP.
Było to możliwe dlatego, że poszczególne jednostki wystawiały często więcej niż jedną reprezentację. Obok rywalizacji seniorów można było obserwować
także zmagania kobiet w tej kategorii
wiekowej, a osobną klasyfikację prowadzono dla drużyn młodzieżowych zarówno męskich jak i żeńskich. – To dowód,
że w odróżnieniu od wielu innych gmin
u nas przyszłość straży nie jest zagrożona – podkreśla Grzegorz Brach, Wójt
Gminy.

W tym roku po raz pierwszy rywalizacja miała wyłącznie prestiżowy charakter. Ze względu na poważne szkody
spowodowane powodzią strażacy zrezygnowali z nagród finansowych przyznawanych im tradycyjnie podczas zawodów. Wśród seniorów najlepsi okazali się
druhowie z OSP w Dębnie, a wśród se-

W rywalizacji w zawodach powiatowych
reprezentacja gminy Dêbno poradzi³a sobie wiêcej ni¿ dobrze. W kategorii dru¿yn
m³odzie¿owych wœród dziewcz¹t I miejsce zajê³a OSP Per³a, a w rywalizacji
ch³opców III miejsce zajê³a OSP Wola Dêbiñska. Wœród seniorów I miejsce zajêli
stra¿acy z OSP Dêbno, II miejsce przypad³o drugiej dru¿ynie OSP Wola Dêbiñska,
a III miejsce zajê³a OSP Wola Dêbiñska
dru¿yna nr 1. W rywalizacji seniorek I
miejsce wywalczy³a dru¿yna OSP Per³a
niorek wygrała reprezentacja OSP w
Woli Dębińskiej. W kategorii młodzieżowej obejmującej dziewczyny i chłopców w wieku od 12 do 16 lat wygrali odpowiednio strażacy z OSP w Perle i OSP
w Woli Dębińskiej.
(g)
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Konkurs na najpiêkniejsz¹ wieœ i gospodarstwo

Rywalizacja na ogródki
Coraz wiêcej uczestników i
coraz wy¿szy poziom rywalizacji to najkrótsze podsumowanie kolejnej edycji konkursu „Moja wieœ jest piêkna i
czysta”. W kategorii so³ectw
najwiêksze wra¿enie na
komisji konkursowej zrobi³y
Maszkienice, którym jednog³oœnie przyznano pierwsze
miejsce.

Komentuje dla nas

Komisja konkursowa złożona z pracowników Urzędu Gminy w Dębnie oraz radnych, przeglądu gospodarstw i sołectw biorących udział w konkursie dokonywała dwukrotnie. Pierwszy raz odwiedzono gospodarstwa wiosną, drugi raz jesienią poświęcając
na to za każdym razem dwa dni. Każdy z
członków pięcioosobowej komisji przyznaje
wówczas wstępną punktację oceniając propozycje konkursowe w skali od 1 do 10 punktów. Następnie odbywa się wspólna dyskusja i ustalanie ostatecznej punktacji.
Pod uwagę brane są osobno sołectwa,
szkoły i przedszkola oraz gospodarstwa indywidualne. W rywalizacji gospodarstw pod
lupę jurorzy biorą ogródki kwiatowe, tradycyjne, iglaki oraz mieszane. Punktacja
poprzedzana jest jeszcze rozmową z właścicielem, który może wtedy wyjaśnić
wszelkie wątpliwości. W każdej wsi przyznaje się gospodarstwom pierwsze, drugie i
trzecie miejsce. W tym roku sięgnięto jeszcze po wyróżnienia jako najwyższą możliwą ocenę.
Efekty oględzin w tegorocznej edycji były
naprawdę dobre. W rywalizacji wzięło udział
13 sołectw, 12 szkół i przedszkoli oraz 67
gospodarstw indywidualnych. Oznacza to,
ze z roku na rok zainteresowanie udziałem
konkursie rośnie, a ambicją zarówno gospo-
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darzy wsi jak i właścicieli domów jest , by ich
posesje prezentowały się możliwe najlepiej.
W konkurencji wsi najlepiej zaprezentowały się Maszkienice. Zwracały uwagę
utrzymaniem porządku i czystości, a nie bez
znaczenia dla poprawy estetyki sołectwa
były też wykonane tam w ostatnim czasie
inwestycje takie jak budowa sali gimnastycznej, budowa chodników i fragmentu drogi.
Wrażenie zrobiło także zaangażowanie
mieszkańców wsi.
Wśród szkół i przedszkoli szczególnie dobrze wypadły: przedszkole w Porąbce
Uszewskiej, szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich oraz Zespół Szkolno-

Wyniki: szko³y i przedszkola
I miejsce: przedszkole w Por¹bce
Uszewskiej, PSP w Biadolinach Szlacheckich, ZSP w Dêbnie
II miejsce: PSP w £oniowej, przedszkole w £oniowej, ZS w Por¹bce
Uszewskiej, ZS w Woli Dêbiñskiej,
PSP w Maszkienicach
III miejsce: ZSTiO w £ysej Górze, ZS
w Sufczynie, PSP w NiedŸwiedzy
Przedszkolny w Dębnie, którym przyznano
równorzędne pierwsze miejsca. W rywalizacji indywidualnej na wyróżnienia czyli najwyższą ocenę zasłużyły: Barbara Gajda z
Dołów i Stefania Matura z Łoniowej. Jurorzy z dużą satysfakcją przyjęli także wiadomość o debiutantach. W tym roku po raz
pierwszy zaprezentowało się pięć gospodarstw. Najwięcej pierwszych miejsc dla gospodarstw indywidualnych przyznano w
Sufczynie i Łysej Górze (5), Jastwi, Łoniowej i Porąbce Uszewskiej (4), Maszkienicach
(3), Niedźwiedzy, Woli Dębińskiej, Jaworsku i Dębnie (2), Perle i Dołach (1).

El¿bieta Rzepa, cz³onek komisji konkursowej
To bardzo potrzebny konkurs, bo dzięki tej rywalizacji
gmina jest z roku na rok ładniejsza. Sołectwa dbają o
to, by chodniki i ulice były posprzątane, a trawniki
wykoszone. Konkurencja powoduje, że coraz więcej
koszy ustawionych jest przy drogach i chodnikach, co
przynosi skutki. Przyjezdni coraz częściej mówią, że
rzadko kiedy spotyka się tak czystą i zadbaną gminę.
Taka postawa dobrze wpływa też na najmłodszych,
którzy od dzieciństwa uczą się porządku i czystości.

(p)

WYDARZENIA

Ruszy³ program finansowej pomocy

STYPENDIA NA ZAMKU
Z udzia³em Magdaleny BujakLenczowskiej, wnuczki profesora Franciszka Bujaka, który
przed laty finansowa³ edukacjê dzieci w Maszkienicach,
odby³o siê uroczyste wrêczenie stypendiów uczniom z
piêciu szkól gminy Dêbno. –
To dla mnie na pewno doping
do dalszej pracy – mówi³a
nam Eliza Cebula, stypendystka z Zespo³u Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej.
Fundusz Stypendialny „Otwieramy Horyzonty” to inicjatywa Centrum Animacji
Społecznej „Horyzonty” z Tarnowa, który
swoim pomysłem zaraziło samorząd gminy
Dębno i nauczycieli. Po serii spotkań konsultacyjno-organizacyjnych rozpoczęto prace, których efektem było uruchomienie programu. Inicjatorom udało się pozyskać spon-

Idea programu stypendialnego, wskutek
którego uczniowie otrzymaj¹ po 50 z³ miesiêcznie przez 10 miesiêcy nauki w roku
szkolnym, nawi¹zuje do inicjatywy profesora Franciszka Bujaka z Maszkienic, który
w latach 1935-36 ufundowa³ 9 stypendiów, dziêki którym 6 ch³opców i 3 dziewczyny kszta³cili siê w szko³ach rolniczych i
rolniczo-gospodarczych. Stypendium pokry³o
ich utrzymanie i roczn¹ naukê w szko³ach.

Komentuje dla nas

sorów, którzy pokryli część kosztów związanych z realizacją programu. Po wyborze
komisji stypendialnej, w składzie której znaleźli się także niezależni eksperci rozpoczęło się przyjmowanie wniosków.
Spośród chętnych komisja wybrała 21 osób,
które uzyskały najwyższą punktację. Pod uwagę brano kilka kryteriów. Obok osiągnięć w
nauce i wyników uzyskiwanych w szkole punktowano także sytuacje finansową rodziny.
Decyzje o przyznaniu stypendium oficjalnie wręczono podczas uroczystości na zam-

ku w Dębnie. Uczestniczący w nich stypendyści, ich rodzice, a także dyrektorzy szkół
biorących udział w programie, obejrzeli występ opowiadaczy ze stowarzyszenia Studnia „O” z Warszawy. Opowieści o rycerzach,
miłości i niezwykłych przygodach przybierając momentami formę dramy wciągały
uczestników do zabawy mającej przy okazji
edukacyjne walory. W zaproponowanej konwencji dobrze odnalazły się niektóre spośród kierujących szkołami pań wykazujące
szczególne ożywienie przy rozważaniach na
temat pięknych rycerzy. Na szersze opisy
swoich w tej sprawie wyobrażeń nie dały się
wprawdzie namówić, ale sadząc z wyrazu
twarzy obraz jawił się im chyba miły.
Organizatorzy uznali, że chwila jest na
tyle podniosła, że bez toastu się nie obejdzie. Kieliszki z musującym winem powę-

El¿bieta Morys, mama dwóch stypendystów
Moi synowie uczą się w szóstej klasie w Woli Dębińskiej i
wykazują uzdolnienia sportowe i muzyczne. Jestem bardzo
szczęśliwa, że mogą skorzystać ze stypendium, bo to im może
pomóc rozwijać swoje umiejetności. Pieniądze mogą wykorzystać na przykład na dodatkowe zajęcia czy lekcje. Byłoby
znakomicie, gdyby pojawiło się więcej sponsorów, dzięki
którym możliwe byłoby poszerzenie programu stypendialnego.

drowały do dorosłych, młodzież delektowała się z kolei sokiem. Do wygłaszania toastów nikt się specjalnie nie palił i do następnej opowieści warszawskiej grupy można
było przejść sprawnie i szybko.
Niedługo potem nadeszła chwila dla stypendystów najważniejsza. Wywoływani indywidualnie uczniowie po gratulacjach i ciepłych słowach od wójta Grzegorz Bracha,
Joanny Dobroś – prezesa Hotelu Tarnovia i
wnuczki profesora Bujaka, poddawali się formalnej procedurze podpisując wymagane dokumenty. Potem zaproszono wszystkich do
stołu i – jak się okazało – był to pomysł trafiony. Uzupełnianie utraconych kalorii szło
sprawnie sprawiając przy tym sporo przyjemności.
(p)

Lista stypendystów
1. Eliza Cebula
2. Klaudia Bosowska
3. Natalia Nowak
4. Damian B³yskal
5. Joanna Mirek
6. Mateusz Pabian
7. Paulina Gala
8. Monika Brachucy
9. Patrycja Gurgul
10. Damian Jarek
11. Katarzyna Mendelowska
12. Jaros³aw Matura
13. Anna Sacha
14. Mateusz Szczecina
15. Kinga Dziadu³a
16. Jakub Myszka
17. Aleksandra Micha³ek
18. Gabriel Morys
19. Olga Gurgul
20. Adam Morys
21. Franciszek Znamirowski

wrzesieñ - paŸdziernik 2009, ¯ycie Gminy Dêbno

9

WYDARZENIA

Piêciu œmia³ków z Woli Dêbiñskiej objecha³o piêæ krajów

Rowerowy rajd po Europie
To by³a nie byle jaka
wyprawa. Piêcioosobowa grupa z Woli Dêbiñskiej w ci¹gu 15 dni
przemierzy³a na rowerach ponad 1300 kilometrów przeje¿d¿aj¹c
przez piêæ krajów.
Zmêczenie dawa³o siê
we znaki, ale warto
by³o.
Wszystko zaczęło się 7 sierpnia w
Woli Dębińskiej. Obrana przez Bartka
Hebdę, Kamila Hebdę, Wojtka Franczyka, Alberta Hebdę i Artka Kostrzewę trasa prowadziła przez Nowy Sącz
do Krościenka i Niedzicy aż na Słowację. Tam rowerzyści wzięli kierunek na
Poprad i Poltar, a następnie pojechali
do Diosejno na Węgrzech. Piątego dnia
rowerzyści z Woli Dębińskiej dotarli do
Budapesztu, by dzień później być w Tatanbaya, a siódmego dnia ponownie pojawić się na Słowacji. Z Dunajskiego
Stredu droga prowadziła do Hainburg
nad Dunajem w Austrii, a stamtąd do
Wiednia, Mistelbach i do Czech, gdzie
„zaliczono” Uhersky Ostroh, Vsetin i

Senov. Czternastego dnia wyprawa była
ponownie w Polsce, w Bujakowie skąd
trasa prowadziła ponownie do Woli Dębińskiej.

Uczmy siê wêgierskiego
Po drodze był czas na podziwianie walorów przyrody (Tatry, węgierskie jeziora, dolina Dunaju), oglądanie atrakcji architektonicznych (Parlament w Budapeszcie, Zamek w Bratysławie itp.), korzystanie z oferty rozrywkowej (lunapark
w Wiedniu), zawieranie nowych, międzynarodowych znajomości (Słowacy, Węgrzy) i… przykre odkrycia takie jak choćby radykalna zmiana cen na Słowacji wybitnie niesłużąca polskiemu portfelowi.
Kilka razy we znaki dała się kapryśna
pogoda, ale były to też powody, by osobi-

ście przekonać się, że powiedzenie „Polak – Węgier dwa bratanki” to nie tylko
czcza gadanina. Nie kto inny jak właśnie
przedstawiciel węgierskiego narodu uży-

Czas trwania wyprawy: ............ 15 dni
Dystans ca³kowity: ........... 1316.3 km
Najd³u¿szy dystans dzienny: 134.7 km
Najkrótszy dystans dzienny: .. 56.6 km
Œredni dystans dzienny: ........ 87.7 km
Prêdkoœæ œrednia: ............ 18.9 km/h
Maksymalna prêdkoœæ: ....... 65 km/h
Ca³kowity czas jazdy: .... 69h 37m 30s
Maksymalna temp. (w s³oñcu): ... 53°C
Minimalna temp.: ........................ 9°C
D³ugoœæ trasy w poszczególnych krajach:
S³owacja: ............ 308.4 km (23,42%)
Polska: ............... 304.8 km (23,13%)
Wêgry: .............. 278.7 km ( 21,17%)
Czechy: ............... 259.3 km (19,69%)
Austria: .............. 165.1 km (12,54%)
Najbardziej wysuniêty punkt na wschód:
................................... 20°40' 24" E
Najbardziej wysuniêty punkt na zachód:
................................... 16°19' 54" E
Najbardziej wysuniêty punkt na pó³noc:
.................................. 49°58' 52" N
Najbardziej wysuniêty punkt na po³udnie:
.................................. 47°27' 28" N
czył zmokniętym reprezentantom gminy
Dębno samochodowego transportu i ulżył
nieco ich męce na drodze ekspresowej w
kierunku Budapesztu.
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INICJATYWY

Doceniæ pralkê

Komentuj¹ dla nas

W trakcie podróży wyszło wyraźnie na
jaw, że warto uczyć się języków, a zwłaszcza… węgierskiego. Na stacjach benzynowych na Węgrzech poza głównymi miasta-

Bart³omiej
Hebda
Najtrudniejszą częścią wyprawy był
moment, gdy jechaliśmy przez słowackie góry. Staraliśmy się jednak tak
przygotować trasę, aby nie sprawiła
nam przykrych niespodzianek, zatem
problemów kondycyjnych nie mieliśmy, ale oczywiście zmęczenie dawało
się we znaki. Byliśmy przyjmowani
bardzo ciepło, zwłaszcza za granicą.
Największe zainteresowanie budziliśmy wśród polskich turystów i emigrantów, ale nie brakowało też ciekawych przygód z obcokrajowcami.

mi z obsługą trudno się było inaczej porozumieć niż w jej ojczystym języku. I byłby
w związku z tym pewnie duży kłopot, gdyby nie uniwersalny język migowy.
Wyprawa pomogła też docenić podstawowe zdobycze cywilizacji. Po nocach spędzanych na dziko i pod namiotem można było
naprawdę docenić codziennie towarzyszące
nam wynalazki takie jak prysznic i pralka, z
których dzięki prywatnym znajomościom
można było skorzystać w stolicy Austrii.

Kapciowa plaga
Prawdziwym utrapieniem stały się „kapcie”. Początkowy brak tego rodzaju problemu, nadrobiono w drugiej fazie wyprawy,
kiedy to po łatki trzeba było sięgać zdecydowanie zbyt często. Kłopoty rekompensowały za to miłe chwile, których nie brakowało. A to zdarzył się ktoś częstujący
owocami, a
x to zapraszała do siebie właścicielka winiarni, a to wreszcie doszło do
spotkania ze znajomym Słowakiem poznanym podczas ubiegłorocznej wyprawy.

Ostatni etap poci¹giem
W końcowej fazie trudy wyprawy dały się
we znaki Arturowi. Ze względów zdrowotnych
nie był w stanie kontynuować jazdy i skorzystał z pomocy ojca, który zabrał go do domu
samochodem. W Bielsku Białej wypadki losowe spowodowały, że z kontynuowania jazdy
zrezygnowali Kamil i Albert, którzy resztę
trasy pokonali pociągiem. Ostatni etap pokonywali już we dwójkę Bartek i Wojtek. Trasa
przez Polskę dostarczyła im emocji raczej niechcianych. Kilka razy przy spotkniach z kierowcami tirów trzeba się było salwować
ucieczką do rowu, ale ostatecznie udało się
przeżyć i grubo po północy osiągnąć metę. (p)

Wojciech
Franczyk
Największą satysfakcję daje możliwość
poznawania nowych miejsc, ludzi,
obyczajów, kultury. A fakt, że robi się
to jadąc na rowerze i nocując w
namiocie dodaje temu jeszcze dodatkowej atrakcyjności. Wrażenia z tegorocznej wyprawy jeszcze na długo
pozostaną w naszej pamięci. Było to
dla nas niesamowite przeżycie, ale
równocześnie bardzo potrzebne
doświadczenie, które powinno zaowocować w przyszłości podczas kolejnych
wyprawa.
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Samorz¹d dzieli siê pieniêdzmi

So³ectwa z wiêkszym bud¿etem
W gminie Dêbno wzrasta pula
pieniêdzy bêd¹ca bezpoœrednio do dyspozycji so³ectw. W
stosunku do sytuacji dotychczasowej poszczególne wsie
bêd¹ mia³y bud¿et wy¿szy o
10 do 30 procent.
Taki jest skutek przyjęcia przez Rade
Gminy Dębno uchwały o wyodrębnieniu w
budżecie gminy pieniędzy stanowiących fundusz sołecki. Nie jest to bynajmniej samowolna decyzja samorządu, ale realizacja
możliwości, jaką gminom dało państwo
przyjmując ustawę o funduszu sołeckim. Jej
intencją było to, by dać większe możliwości
podejmowania decyzji finansowych mieszkańcom wsi. Do tej pory sołectwa otrzymywały część pieniędzy budżetu gminy do własnej dyspozycji, ale zwykle pojawiały się w
tym kontekście narzekania, że to znikome
środki nie pozwalające faktycznie wpływać
znacząco na rozwój wsi.
Fundusz sołecki daje, w praktyce, taką
możliwość, ale ostateczna decyzja zgodnie z
ustawą należy do radnych. Przykładowo, Brzesko z tej możliwości nie korzysta, ale w gminie Dębno radni postanowili podzielić się budżetowymi pieniędzmi i pozostawić ich część,
nawet w wyższej wysokości niż to gwarantuje ustawa, do dyspozycji mieszkańcom poszcze-

Wielkoœæ bud¿etu wsi po wprowadzeniu funduszu so³eckiego
So³ectwo

liczba mieszkañców fundusz so³ecki ogó³em bud¿et so³ectwa
z 2009 r.
Biadoliny Szlacheckie .. 894 ...................... 21.192.00 .................. 17.860.00
Dêbno ....................... 1638 .................... 35.604.00 .................. 32.360.00
Do³y .......................... 604 ...................... 15.574.00 .................. 12.200.00
Jastew ...................... 499 ...................... 13.540.00 .................. 9.900.00
Jaworsko ................... 680 ...................... 17.046.00 .................. 13.720.00
£oniowa ..................... 955 ...................... 22.373.00 .................. 19.160.00
£ysa Góra .................. 1484 .................... 32.621.00 .................. 29.820.00
Maszkienice ............... 1418 .................... 31.342.00 .................. 28.200.00
NiedŸwiedza ............... 603 ...................... 15.555.00 .................. 12.040.00
Per³a ......................... 482 ...................... 13.211.00 .................. 9.440.00
Por¹bka Uszewska ..... 1268 .................... 28.437.00 .................. 25.120.00
Sufczyn ..................... 1981 .................... 42.248.00 .................. 39.340.00
Wola Dêbiñska ........... 1646 .................... 35.759.00 .................. 32.360.00
Ogó³em ..................... 14159 .................. 324.502.00 ................ 281.520.00
gólnych sołectw. W zależności od wielkości
wsie otrzymają od ponad 13 tys. zł do ponad 42
tys. zł. Oznacza to, że w stosunku do zasad
dotychczasowych ich budżet zwiększy się
mniej więcej minimum o 10 procent, a maksimum o 30 procent. W sumie sołectwa będą
miały do wydania ponad 324 tys. zł.
Będą one mogły z nich skorzystać po spełnieniu szeregu warunków formalnych. Konieczna jest przede wszystkim decyzja zebrania wiejskiego o przeznaczeniu pieniędzy na konkretny cel, samorząd wymagać
też będzie uzasadnienia wydatków i trzymania się kwot ustalonych według wskaza-

Edward Sacha, so³tys

nego w ustawie algorytmu. Dotychczasowa
praktyka pokazuje, że fundusz sołecki stworzy szansę na większe wydatki dla sołectw.
Z drugiej jednak strony zwiększy się też odpowiedzialność rad sołeckim za podejmowane decyzje i zmiany następujące na wsi. Samorządowcy z gminy Dębno wierzą, że sołtysi i rady sołeckie poradzą sobie z wydawaniem pieniędzy bez większego kłopotu. Wielu
z nich ma także doświadczenia z pracy w
Radzie Gminy i dobrze orientuje się, jakie
zasady obowiązują przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy.
(g)

Sufczyna

Nie jestem zachwycony utworzeniem funduszu sołeckiego, bo według dotychczasowych
zasad mogliśmy swobodnie dysponować pieniędzmi reagując na bieżące potrzeby.
Mogliśmy przeznaczyć pieniądze na remonty dróg i wykorzystywać je w zależności od
potrzeb w pracach na różnych drogach. Teraz będziemy musieli podjąć decyzję o realizacji konkretnego zadania, które trzeba będzie później dokładnie rozliczyć. Kłopotliwe
będzie cała formalna procedura, bo zadania wymagać będą zwoływania zebrania wiejskiego. Jeśli życie przyniesie jakieś pilniejsze potrzeby, to bez decyzji zebrania wiejskiego
znowu się nie obejdzie. Krótko mówiąc, trudniej będzie ekstatycznie reagować na
potrzeby wsi. Dla sołtysa to może być nawet mniej roboty, bo załóżmy, że zebrania
postanowi przeznaczyć pieniądze na jedno zadanie. Wtedy tylko jedna inwestycja będzie
do przypilnowania.

Marian Kurek, Sekretarz Gminy
Funduszu sołeckiego domagali się mieszkańcy tych gmin w Polsce, w których sołectwa
do tej pory nie miały żadnych pieniędzy w swojej dyspozycji. W konsekwencji wprowadzenia funduszu sołeckiego nie będzie możliwe utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na sołectwa, jak to było dotychczas. Fundusz sołecki powoduje jednak, że pula na
sołectwa w naszej gminie została nieco zwiększona. Rada Gminy uznała, że mieszkańcy w
sposób właściwy decydują o inwestycjach finansowanych ze środków sołeckich i podwyższyła pulę funduszu sołeckiego. Dodatkowym atutem funduszu jest to, że prawidłowe
jego wydatkowanie może przysporzyć jeszcze do 30 procent jego wartości w formie premii
płaconej z budżetu państwa. Korzystając tym sposobem z okazji powiększenia budżetu
gminy, podjęto uchwałę o wprowadzeniu funduszu w życie. Na mocy nowych przepisów
mieszkańcy wsi będą mogli wskazać zadania do realizacji, jakie uważają za najbardziej
potrzebne.
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Ukraiñska atmosfera w polskim zamku

Z bandur¹ na dziedziñcu
Ukraiñska muzyka i poezja, pokaz
mody, aukcja prac poplenerowych i
degustacja wina czeka³y na zamku w
Dêbnie na uczestników „Letnich
spotkañ przy winie”.
Na zamkowym dziedzińcu zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które w tej niezwykłej scenerii miało okazję wysłuchać rzadkiego koncertu. Zarjana Grzybowska akompaniująca sobie na bandurze - niemal niespotykanym w kraju instrumencie charakterystycznym dla
Ukrainy – śpiewała pieśni inspirowane
folklorem ukraińskim. Sugestywny
przekaz sprawił, że – jak podkreślała
Krystyna Gurgul, kierownik muzeum –
wydawać się mogło, iż przenieśliśmy się
gdzieś daleko na kresy.

Z sentymentalnej podróży widownia powróciła z chwilą pojawienia się na scenie
modelek prezentujących efekty swoje pracy
w ramach pracowni projektowania mody i
scenografii Pałacu Młodzieży w Tarnowie
prowadzonej przez Małgorzatę Kądziele i
Stanisławę Kumorek. Pokaz „Anioły i de-

mony” publiczności przypadł do gustu nie
mniej niż amatorom fotografii, którzy starali się nie uronić ani chwili z całego pokazu.
Wieczór zakończyła aukcja prac plastycznych będących efektem pleneru, który przed
kilkoma tygodniami odbył się w Dębnie.
(gp)

Chroñmy dzieci przeciwko meningokokom i pneumokokom

Szczepienia z dofinansowaniem
Do prowadzonego przez Starostwo
Powiatowe w Brzesku „Programu
profilaktyki zaka¿eñ pneumokokowych i meningokokowych wœród
dzieci i m³odzie¿y z grup najwiêkszego ryzyka zamieszka³ych na terenie
powiatu brzeskiego” przyst¹pi³a
gmina Dêbno. Oznacza to, ¿e czêœæ
mieszkañców gminy decyduj¹cych siê
na profilaktyczne szczepienia bêdzie
mog³a liczyæ na dofinansowanie.
Decyzja o uruchomieniu programu ma jeden zasadniczy cel: chodzi o zmniejszenia
ryzyka zachorowań m.in. na zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, płuc i ucha środkowego oraz zmniejszenie kosztów związanych
z leczeniem. Program realizowany na terenie gminy Dębno w 2009 i 2010 roku do 10
grudnia każdego roku adresowany jest do

wcześniaków urodzonych w 2009 roku, dzieci urodzonych w 2007 roku i młodzieży z
rocznika 1994. Polega na pokryciu części
kosztów stosunkowo drogich szczepionek.
Zgodnie z przyjętym założeniem gmina Dębno i powiat pokryją po 20 procent kosztów
szczepionki, zaś pozostałą część zapłacą
korzystający ze szczepienia. Aby uzyskać
dofinansowanie trzeba w zakładzie opieki
zdrowotnej na terenie gminy uczestniczących w programie złożyć odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem o zgodzie na szczepienie, a następnie w ciągu trzech dni od
daty złożenia wniosku uiścić opłatę stanowiącą część kosztów szczepionki przypadających na osoby z nich korzystające. Można
to zrobić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku ul. Głowackiego 51 III piętro
pokój 312 (kasa starostwa) lub dokonując
wpłaty na rachunek Starostwa Powiatowego w PKO BP S.A. oddział Brzesko nr
82102049840000470200409615.

Gmina Dębno przeznaczyła na współfinansowanie programu 4 tys. zł. Wraz z pieniędzmi
wyłożonymi przez powiat pozwoli to na objęcie
szczepieniami 30 procent populacji wcześniaków, dzieci i młodzieży urodzonych w 2009,
2007 i 1994 roku. W liczbach bezwzględnych
pozwoli to na dofinansowanie 6 szczepień
ochronnych przeciwko pneumokokom dla wcześniaków urodzonych w 2009 r., 46 szczepień
przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzone
w 2007 r., 68 szczepień przeciwko meningokokom dla młodzieży z rocznika 1994.
Całkowity koszt szczepionki przeciwko
pneumokokom wynosi 227,05 zł. Po uzyskaniu dofinansowania z programu (gmina i
powiat pokrywają po 45,41 zł) do zapłaty
pozostanie 136,23 zł. W przypadku szczepionki przeciwko meningokokom kosztującej 111,87 zł po dofinansowaniu z budżetu
powiatu i gminy (wykładają po 22,37 zł) koszty wyniosą 67,12 zł.
(g)

Kalendarz szczepieñ koniugowan¹ szczepionk¹ przeciwko pneumokokom
wiek dziecka ............ liczba dawek .. informacje o dawkowaniu
2-6 miesiêcy ............ 3+1 .............. Trzy dawki, ka¿da po 0,5 l przy zachowaniu odstêpu przynajmniej 1 miesi¹ca pomiêdzy dawkami.
Czwart¹ dawkê zaleca siê w drugim roku ¿ycia
7-11 miesiêcy .......... 2+1 .............. Dwie dawki, ka¿da po 0,5 ml przy zachowaniu odstêpu przynajmniej 1 miesi¹ca pomiêdzy dawkami.
Trzeci¹ dawkê zaleca siê w drugim roku ¿ycia
12-23 miesi¹ce ........ 2 .................. Dwie dawki, ka¿da po 0,5 ml przy zachowaniu odstêpu przynajmniej 2 miesiêcy pomiêdzy dawkami.
24 miesi¹ce – 5 lat .. 1 .................. Jednorazowa dawka
Informacja dodatkowa: m³odzie¿ z rocznika 1994 otrzymuje jedn¹ dawkê szczepionki przeciwko meningokom
wrzesieñ - paŸdziernik 2009, ¯ycie Gminy Dêbno
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Zamiast odszkodowania mo¿e
byæ grzywna

Dzika
instalacja?
Nielegalne podłączenie do sieci kanalizacyjnej było najprawdopodobniej przyczyną zalania fekaliami
piwnic budynku mieszkalnego w
Porąbce Uszewskiej w gminie Dębno. Poszkodowany właściciel nieruchomości, który domagał się od gminy pokrycia strat tym spowodowanych nie tylko nic nie dostanie, ale
będzie się musiał liczyć z poważnymi konsekwencjami karnymi.
O sprawie informowała Telewizja Kraków. Telewidzowie mogli obejrzeć zdjęcia
zalanego pomieszczenia, a właściciel
przed kamerami odpowiedzialnością za to
obarczył gminę. Tłumaczył, że to pracownicy wybranej przez gminę firmy wadliwie wykonali przyłącze, co przyniosło tak
fatalne skutki.
Tymczasem wizja lokalna pokazała, że
faktycznie Gmina Dębno nie miała z montażem tego przyłącza nic wspólnego. Co więcej, po analizie dokumentacji technicznej
dotyczącej sieci kanalizacyjnej okazało się,
że zalane pomieszczenie piwnicy w ogóle nie
było podłączone do kanalizacji. Podczas wizyty na miejscu pracownicy Urzędu Gminy
w Dębnie w towarzystwie inspektora nadzoru budowlanego i dyrektora Zakładu
Usług Komunalnych podczas wizyty na miejscu bezspornie ustalili, że przyłącze zostało
wykonane nielegalnie i wadliwie. Nie wyposażono go w niezbędny zawór zwrotny zapobiegający tego typu wypadkom, co w efekcie doprowadziło do zalania budynku.
W tej sytuacji gmina nie tylko nie zamierza wypłacać właścicielowi żadnego
odszkodowania, ale sama będzie dochodzić roszczeń w związku z nielegalnym
włączeniem się do sieci i próbą wyłudzenia odszkodowania. Sprawa trafiła już do
organów ścigania, które po jej zbadaniu
podejmą dalsze decyzje.
(gp)

Pierwsze pieni¹dze na kosztowne prace

Rzeki do uregulowania

Nieujarzmione rzeki powodują ogromne zniszczenia.

800 tysiêcy z³otych na regulacjê
newralgicznych odcinków rzek NiedŸwiedŸ i Kisielina p³yn¹cych przez
gminê Dêbno to efekt spotkania
samorz¹dowców powiatu brzeskiego
z wicemarsza³kiem województwa
ma³opolskiego Wojciechem Kozakiem
i reprezentantami Ma³opolskiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych. – Nareszcie doczekaliœmy siê
reakcji na nasze monity w tej sprawie – wzdycha z ulg¹ Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno.
O pieniądze na regulację rzek siejących po
gwałtownych opadach deszczu prawdziwe
spustoszenie w gminie, władze lokalne starały się od dawna. Z reguły Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, do którego te rzeki należą, miał jedną krótką odpowiedź: nie ma pieniędzy. Efekt był taki, że

Jest wyrok za œcieki
Karę grzywny od 300 do 600 zł za
niepodłączenie się do sieci kanalizacyjnej nałożył Sąd Grodzki w Brzesku
na kilku mieszkańców Gminy Dębno.
– To wyraźny sygnał ostrzegawczy dla
wszystkich, którzy odprowadzają ścieki na dziko i zatruwają środowisko –
komentuje Antoni Brachucy, zastępca wójta gminy Dębno.
Wyrok to efekt skierowania sprawy
do sądu przez gminę. Dotyczy on osób,
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które mimo posiadania takiej możliwości nie tylko nie były podłączone do sieci kanalizacyjnej, ale też nie miały podpisanych umów na wywóz ścieków. –
Wcześniej te same osoby złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wzywając wójta do wykonania
przyłącza kanalizacyjnego. W przesłanym gminie postanowieniu sąd skargę
na bezczynność wójta odrzucił – dodaje
Antoni Brachucy.
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budżet państwa od lat wydawał potężne
kwoty na likwidację zniszczeń spowodowanych przez nieuregulowane rzeki. – Gdyby
zainwestowano w regulację raz a dobrze, na
dłuższym dystansie byłoby to zdecydowanie
bardziej opłacalne – powtarzano w gminie,
ale pieniędzy na regulacje jak nie było, tak
nie było.
Sytuacja zmieniła się dopiero teraz. Tegoroczna, czerwcowa powódź spowodowała straty w infrastrukturze gminnej na kwotę ponad 2 mln zł, a w ościennych gminach było
podobnie. Zorganizowane na tę okoliczność
spotkanie z reprezentantami władz wojewódzkich doprowadziło do podjęcia decyzji o
wykonaniu najbardziej podstawowych prac
jeszcze w tym roku. Regulacji zostaną poddane najbardziej narażona na działanie żywiołu odcinku obu rzek. Wprawdzie nie rozwiąże to problemu w całości, ale z pewnością
nieco poprawi sytuację. – Mamy nadzieję, że
w kolejnych latach prace będą kontynuowane – komentuje wójt Gminy Dębno.
(p)

Jeśli kara nałożona teraz na mieszkańców przez sąd nie przyniesie skutku, to samorząd będzie mógł wszcząć
postępowanie administracyjne i nakazać wykonanie przyłącza włącznie z nałożeniem sankcji do wysokości 5 tys. zł.
Sporych wydatków uniknąć będzie można jedynie poprzez przyłączenie się do
sieci i to w wyznaczonym terminie. Warto podkreślić, że to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek sfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.
(p)

KRÓTKO

BEZPIECZEÑSTWO

STOWARZYSZENIE
FOLKLORYSTYCZNE
„£ONIOWIACY”

Bez pierwszeñstwa
Zignorowanie zasady pierwszeństwa jazdy były przyczyną wypadku, do którego doszło 23 sierpnia w Dębnie. Kierująca oplem
vectra nie ustąpiła pierwszeństwa prowadzącej peugeota 406 i doszło do zdarzenia
samochodów. Obok uszkodzenia pojazdów
kierujące samochodami panie doznały ogólnych potłuczeń ciała.

Pijany wypadek
„Dachowaniem” zakończył jazdę hondą
civic 23-letni mieszkaniec Dębna. Wsiadł do
samochodu chociaż nie powinien był tego
robić. Po pierwsze dlatego, że nie posiadał
prawa jazdy, a pod drugie ze względu na to,
że był pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu miał 2 promile alkoholu.

Efekt był taki, że 17 sierpnia jadąc przez
Dębno stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu, po czym samochód dachował.

Wakacje pod
wp³ywem
Z podsumowania wakacji na drogach
gminy Dębno wyłania się raczej smutny
obraz. Mimo powszechnych apeli o to,
by nie siadać za kierownicę po wypiciu
alkoholu, policjanci wciąż wypełniają
meldunki z informacjami o pijanych kierowcach. W ciągu dwóch miesięcy na
terenie gminy zatrzymano 14 nietrzeźwych kierowców. W tym samym czasie
doszło tu do 19 wypadków i kolizji, w
których rannych zostało 15 osób.

NASI DZIELNICOWI
Gmin¹ Dêbno opiekuj¹ siê dwaj policjanci. W razie jakichkolwiek problemów
mo¿na i warto w³aœnie ich poprosiæ o pomoc. Ni¿ej podajemy obszar, który
znajduje siê pod ich kuratel¹.

m³. asp. Grzegorz Kasprzyk

m³. asp. Rafa³ Palej

Rejon IX – teren pozamiejski
Obsługuje sołectwa: Biadoliny Szlacheckie,
Dębno, Maszkienice, Perła, Sufczyn, Wola
Dębińska
tel. 0-14 66 58 997

Rejon X – teren pozamiejski
Obsługuje sołectwa: Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Niedźwiedza, Porąbka Uszewska
tel. 0-14 66 58 997

zaprasza do udzia³u w dwudniowych
warsztatach wikliniarskich. Zapewniamy materia³ i formy. Udzia³ w
warsztatach wikliniarstwa to szansa
na wykorzystanie talentu, twórczy
sposób spêdzenia czasu. Warsztaty
poprowadz¹ artyœci ludowi z Rudnika specjalizuj¹cy siê w wyplataniu
koszyków i przedmiotów u¿ytku codziennego z wikliny.
To niecodzienna okazja na zdobycie
ciekawych umiejêtnoœci oraz szansa
na stworzenie w³asnymi rêkami dla
siebie lub dla bliskiej osoby niezwyk³ego i unikatowego dzie³a. Termin –
paŸdziernik 2009
Na spotkaniu z wikliniarstwem bêdzie
mo¿na poznaæ technikê wyplatania z
wikliny i tym samym w³asnorêcznie wykonaæ niewielk¹ formê przestrzenn¹
(florystyczn¹). Z bogato wystêpuj¹cych
w krajobrazie Polski wierzb powstaje
wiklina, tworzywo do wyrobu ró¿nego
rodzaju plecionych przedmiotów u¿ytkowych. Gatunki, z których g³ównie
pozyskuje siê wiklinê to wierzby plecionkarskie. Do wyplotu eleganckich
koszy i mebli wiklinowych wykorzystuje siê szlachetne odmiany wiklin specjalnie uprawiane na plantacjach.
Natomiast do wyplatania prostych gospodarczych koszy stosowane s¹ dziko rosn¹ce wikliny, porastaj¹ce bujnie m. in. brzegi rzek. Wiklina jest tworzywem ekologicznym i cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem.
Przedmioty wykonane z wikliny, poza
walorami u¿ytkowymi, mog¹ te¿ posiadaæ wartoœci artystyczne, b¹dŸ pozbawione u¿ytkowej funkcji, s³u¿yæ jedynie dekoracji, jak na przyk³ad ogrodowe formy przestrzenne. Wyplatanie
wikliny to jedno z najstarszych rzemios³, jednak wyroby plecionkarskie
nie s¹ trwa³e i jest niewiele przyk³adów dokumentuj¹cych tê dzia³alnoœæ
cz³owieka.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w warsztatach prosimy o kontakt z Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi w
godzinach od 7.00 do 20.00. Wiêcej
informacji pod numerem telefonu
(014) 666 58661 lub 609997260.
Liczba miejsc ograniczona!
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TEMAT NUMERU

Œwiêto plonów w Maszkienicach

DO¯YNKI POD ZACHMURZ
KONKURS
WIEÑCA
DO¯YNKOWEGO
wieniec tradycyjny
Cztery równorzêdne I miejsca i nagrody
finansowe w wysokoœci po 300,00 z³otych ka¿da dla
- delegacji wieñcowej z Woli Dêbiñskiej
- delegacji wieñcowej z Por¹bki Uszewskiej
- delegacji wieñcowej z Jaworska
- delegacji wieñcowej z Maszkienic
Dwa równorzêdne II miejsca i nagrody finansowe w wysokoœci po 250,00 z³otych ka¿da dla:
- delegacji wieñcowej z Dêbna
- delegacji wieñcowej z Jastwi
III miejsce i nagrodê finansow¹ w wysokoœci 200,00 z³otych dla:
- delegacji wieñcowej z Biadolin Szlacheckich

wieniec wspó³czesny
dwa równorzêdne I miejsca i nagrody finansowe w wysokoœci po 250,00 z³otych
ka¿da dla:
- delegacji wieñcowej z Do³ów
- delegacji wieñcowej z £ysej Góry
dwa równorzêdne II miejsca i nagrody finansowe w wysokoœci po 200,00 z³otych ka¿da dla:
- delegacji wieñcowej z £oniowej
- delegacji wieñcowej z NiedŸwiedzy
III miejsce i nagrodê finansow¹ w wysokoœci 150,00 z³otych dla:
- delegacji wieñcowej z Sufczyna

O starostach do¿ynek
Anna Chmielarz
Mieszka w Maszkienicach jest mê¿atk¹ i ma dwóch synów w wieku 14 i 16 lat. Posiada
gospodarstwo rolne 1,5 ha, ale od 19 lat pracuje zawodowo jako po³o¿na w brzeskim szpitalu.
Podnosi swoje kwalifikacje studiuj¹c po³o¿nictwo na Uniwersytecie Jagielloñskim. Przez 7 lat
pe³ni³a funkcjê Przewodnicz¹cej Rady Rodziców przy miejscowej szkole podstawowej. W wolnym czasie lubi poczytaæ dobr¹ ksi¹¿kê i przyrz¹dziæ w kuchni coœ specjalnego.

Waldemar Kubala
Mieszka w Maszkienicach, ma ¿onê i dwoje dzieci:15-letni¹ córkê i 17-letniego syna. Wspólnie
prowadz¹ 1 hektarowe gospodarstwo rolne. Od 24 lat pracuje w firmie, która po przekszta³ceniach nosi nazwê ABM SOLID oddzia³ w Dêbnie. Sporo wolnego czasu spêdza na projektowaniu i pielêgnowaniu przydomowego ogrodu, ale najwiêksz¹ jego pasj¹ jest sport, a
zw³aszcza dyscypliny dru¿ynowe: pi³ka no¿na i siatkówka. Chêtnie siêga po ksi¹¿kê, a jego
ulubionym autorem jest Jan Dobraczyñski.
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Czarne chmury (dos³ownie) zawis³y nad tegorocznymi do¿ynkami w
Maszkienicach. Wygl¹da³y na tyle z³owrogo, ¿e
organizatorzy byli o
krok od odwo³ania imprezy. Ostateczna decyzja
na „tak” zapad³a po
telefonicznych konsultacjach dok³adnie o godzinie 6.40 w do¿ynkow¹
niedzielê.
Do wójta Grzegorza Bracha telefonował dyrektor DCK Andrzej Potępa. – Byłem na tyle przerażony tym, co się działo
za oknem, że chciałem rezygnować – opowiadał nam kilka dni po imprezie. Chciał
choć trochę obniżyć koszty, bo przynaj-

TEMAT NUMERU

ZONYM NIEBEM
miejscowi i mieli rację. Niższa niżby oczekiwano temperatura ludzi nie przestraszyła. Z szaf wyciągnięto nieco cieplejsze
ubrania i z wolna ludzi zaczęło przybywać.
Nie dziwota. W końcu chleb z najświeższych plonów starostowie dożynek przekazują gospodarzowi gminy tylko raz w roku,
a konkurs dożynkowego wieńca zawsze dostarcza sporo emocji. W tym roku sołectwa
do rywalizacji podeszły bardzo poważnie.
Niemal wszystkie przystąpiły do rywalizacji
prezentując wieńce przygotowywane nawet
przez kilka tygodni. Zanim publiczność poznała werdykt jurorów, starostowie dożynek Anna Chmielarz i Waldemar Kubala
przekazali chleb z tegorocznych plonów gospodarzowi gminy wójtowi Grzegorzowi Brachowi. – Będę go dzielił sprawiedliwie – obiecał obdarowany i podzielił bochenek między
ludzi.

Fina³ z gwiazd¹

mniej nie byłoby potrzeby płacić za niepotrzebny przyjazd zespołowi występującemu w roli dożynkowej gwiazdy. Krótka,
poranna rozmowa obu panów doprowadziła jednak do wniosku, że krótkoterminowym prognozom należy zaufać i myśl o
odwołaniu dożynek porzucono.

S³oñce nadziei
Już koło g.14 na niebie pojawiły się
pierwsze argumenty przemawiające za
słusznością tej decyzji. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków chmury mocno się
przerzedziły, a gdy dożynkowa msza święta dobiegała końca, nieśmiało zaczęły się
przebijać promienie słoneczne. Na stadionie, który był areną uroczystości, nawet
specjalnego śladu po opadach nie było. –
Tu jest dobra ziemia, woda się szybko
wchłania, błota nie będzie – zapewniali

Potem sceną zawładnęli młodzi i starsi
artyści. Swoje pięć minut mieli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Maszkienicach, którzy prezentowali przygotowany wcześniej
program artystyczny. Dożynkowe obrzędy
w estradowym opracowaniu pokazał reaktywowany niedawno zespół „Maszkieniczanie”. W opinii wielu wypadł naprawdę dobrze i jest nadzieja, że wpisze się w pejzaż
nie tylko wsi, ale i całej gminy już na długie
lata. W roli gwiazdy festynu wystąpiła kapela „Pieczarki” grająca żywiołowy folk góralski, który doczekał się już uznania m.in.
na festiwalu w Opolu i na Przystanku Woodstock w 1999 r. Grupa skupiająca muzyków z żywiecczyzny i Podhala ma już w swoim dorobku dwie płyty, koncertowała w całym kraju, a jej nagrania prezentowano na
antenach takich stacji radiowych jak RMF
FM. W Maszkienicach widownia sama mogła się przekonać, że te osiągnięcia to nie
przypadek bawiąc się do późnych godzin nocnych…
(pl)
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EDUKACJA

Bardzo du¿o pieniêdzy na dodatkow¹ edukacjê

Finansowy zastrzyk dla gminy
Potężny finansowy zastrzyk z przeznaczeniem na edukację młodzieży
otrzymała gmina Dębno. Rozpoczęta z
początkiem września kampania informacyjna na ten temat pozwala każdemu szybko zorientować się w szczegółach przedsięwzięcia. Pomocą służyć też
będą szkoły, w których w przeważającej mierze odbywać się będą zajęcia.
Po pieniądze można było sięgnąć w ramach programu Kapitał Ludzki. Gmina wykorzystała szansę. Opracowany program pozwalający jednym nadrabiać zaległości, a innym rozwijać swoje umiejętności zyskał akceptację decydentów. Efekt jest taki, że do
gminy trafi 730 tys. zł, które mają być wykorzystane do końca czerwca 2011 roku. W
sumie z edukacyjnej oferty skorzysta kilkudziesięciu uczniów.
W edukacyjnym przedsięwzięciu zaplanowanym w okresie od końca sierpnia bieżącego roku do końca czerwca 2011 roku wezmą
udział uczniowie ośmiu szkół z terenu gminy Dębno (Porąbka Uszewska, Maszkieni-

ce, Biadoliny Szlacheckie, Wola Dębińska,
Jaworsko, Sufczyn, Dębno i Łoniowa). W
jego ramach będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć z matematyki i języka polskiego, rozwijać swoje umiejętności w ramach
kół zainteresowań obejmujących zajęcia teatralne, naukę języka angielskiego, przyrody czy też inne zajęcia o charakterze kultu-

wie z klas IV-VI będą mogli skorzystać z 540
dodatkowych godzin matematyki.
Mimo oczywistych na pierwszy rzut oka
korzyści płynących z programu dla najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy, nie
wszystkim ten pomysł przypadł do gustu.
Podczas jednej z wakacyjnych sesji Rady
Gminy Dębno, w trakcie której przyjmowa-

W poprzednim numerze „¯ycia” informowaliœmy o wsparciu finansowym uzyskanym przez gminê na realizacjê programu wyrównywania szans edukacyjnych skierowanego do uczniów czterech gimnazjów dzia³aj¹cych na terenie gminy. Samorz¹d
otrzyma³ wówczas 480 tys. z³
ralno-artystycznym. Do ich dyspozycji będzie także pedagog i psycholog. Program
obejmuje ponadto możliwość udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych
oraz udział w wydarzeniach kulturalnych
takich jak np. spektakle teatralne.
Dla uczniów z klas I-III przewidziano blisko 940 godzin zajęć z matematyki i ponad
860 godzin zajęć z języka polskiego. Ucznio-

no uchwałę wprowadzającej przyznane pieniądze do budżetu, pojawiły się opinie podważające sensowność programu. Ich źródłem okazała się „troska” o duże pieniądze,
które w związku z tym ktoś zarobi. Ostatecznie jednak wśród większości radnych
zwyciężyła troska nie o zasoby prywatnych
portfeli, ale o jakość edukacji w gminie.
(gep)

Samorz¹d inwestuje w oœwiatê

Wygodniej i taniej w przedszkolach

W Woli Dębińskiej dzieci mają do dyspozycji nowe wnętrza.

To by³y pracowite wakacje. Na remonty w szko³ach i w przedszkolach
wydano ponad 750 tys. z³. To dowód
na to, ¿e mimo coraz wy¿szych kosztów utrzymania gmina chce stwarzaæ
jak najlepsze warunki do nauki.
Z inwestycyjnego zaangażowania samorządu skorzystały w głównej mierze cztery placówki. Najbardziej kosztowne prace
wykonano w Publicznej Szkole Podstawowej w Łysej Górze. W całym budynku
wymieniono mocno już wyeksploatowaną
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W Maszkienicach przedszkole ma nowy lokal przy szkole.

instalację elektryczną oraz instalację centralnego ogrzewania, wymieniono część
stolarki, posadzek i pomalowano pomieszczenia. Prace z tym związane kosztowały ponad 520 tys. zł.
Dzięki remontowi wykonanemu w budynku Szkoły Podstawowej w Maszkienicach znacznie lepsze warunki do nauki
będą miały przedszkolaki. Adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych dotąd
przez szkołę na potrzeby przedszkola
kosztowała blisko 130 tys. zł.
W trakcie wakacji trwały ponadto
prace w budynku zespołu Szkolno-
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Przedszkolnego w Dębnie oraz w budynku Publicznego Przedszkola w Woli
Dębińskiej. W pierwszym z nich za
kwotę niespełna 57 tys. zł zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania, a w Woli Dębińskiej odnowiono
część wnętrz obiektu. Prace polegały
na wykonaniu sufitu podwieszanego,
izolacji, posadzek i podłóg, malowaniu
ścian i sufitów oraz wykonaniu schodów zewnętrznych wraz z montażem
drzwi. Całkowite koszty z tym związane wyniosły blisko 50 tys. zł.
(g)

EDUKACJA

Nauka w profesjonalnych warunkach

NAUCZYCIELE PROJEKTUJ¥
Dwie nowe klasopracownie
maj¹ uczniowie Zespo³u Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej. Podczas wakacyjnej przerwy
przygotowano dla nich pracowniê fizyko-chemiczn¹ i
pracowniê jêzykow¹.

Pracownia językowa pozwala stosować nowoczesne metody nauczania.

Do tej pory chemii uczono
w Porąbce Uszewskiej w
zwyczajnej sali lekcyjnej. W
tym roku uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać z pracowni chemicznej z
prawdziwego zdarzenia.
Kosztem 12 tys. zł urządzono stanowisko dla nauczyciela prowadzącego lekcje z blatem i kwasoodpornymi zlewozmywakami. Obok ustawiono szafkę, w której przechowywany jest sprzęt i odczynniki wykorzystywane
np. do przygotowywania eksUczniowie mają wreszcie pracownię chemiczną
perymentów lub demonstracji ułatwiających zrozumienie procesów złożonej z 16 stanowisk, interaktywnechemicznych. Do dyspozycji jest też do- go pulpitu, tablicy interaktywnej i skabrze wyposażone zaplecze. Zmiana jest nera. Dzięki takiemu wyposażeniu lektym bardziej potrzebna, że w tym roku cje prowadzone będą w komfortowych
nauka odbywać się będzie według no- warunkach. Ćwiczenia wykonywane
wej podstawy programowej, której re- dotąd w książkach wszyscy będą mogli
alizacja bez pracowni byłaby co naj- oglądać na dużej tablicy, która będzie
mniej trudna.
używana na podobnej zasadzie jak ekran
W prace nieodpłatnie zaangażowali się komputera. Pozwoli to równocześnie
także rodzice oraz nauczycielki: Mał- wszystkim uczniom śledzić indywidugorzata Dudek i Zofia Kuras, które za- alną pracę jednego z odpytywanych
projektowały pracownię.
uczniów i na bieżąco korygować ewenRada Rodziców zaangażowała się tak- tualne błędy. Do sprzętu dołączone jest
że z urządzenie pracowni językowej. specjalistyczne oprogramowanie, a
Wraz z pieniędzmi z budżetu szkoły wszystko kosztowało 15 tys. zł.
(gg)
wystarczyło to na przygotowanie sali

Sala w Por¹bce Uszewskiej jak nowa

Oszczêdnoœci i komfort po remoncie
Po latach sala gimnastyczna w Porąbce Uszewskiej doczekała się remontu. Efekt daje podwójną satysfakcję: jest komfortowo i tanio w
utrzymaniu.
W sali nie ma wreszcie starych, nieefektywnych i nieładnych grzejników, które zastąpiono zupełnie nowym sprzętem. Nie tylko ładniej wygląda, ale jest skuteczniejszy.
Obok grzejników zamontowano także nagrzewnice wodne, nadmuchowe. System
ogrzewania będzie je włączał automatycznie w razie konieczności czyli wtedy, gdy
temperatura w sali zanadto spadnie. Uzyskanie wymaganej w sali temperatury nastąpi w ciągu kilku minut.
Gruntownie odnowiono także parkiet.
Został w całości poddany cyklinowaniu, a
następnie nałożono na niego trzy warstwy
lakieru antypoślizgowego. Linie wyznaczające boiska położono z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, co powodu-

Odnowiony parkiet w sali gimnastycznej jest bezpieczniejszy dla dzieci.
je, że wżerają się one w lakier i są bardzo
trwałe. Przy słabym świetle są słabo widoczne, ale oświetlone nabierają bardzo intensywnej barwy.
Wskutek negocjacji z wykonawcą udało się uzyskać bardzo korzystną cenę (12

tys. zł.) za remont parkietu. Koszt pozostałych prac także był relatywnie niewielki. Malowanie ścian w sali kosztowało 8 tys. zł, a wymiana instalacji c.o.
41 tys. zł.
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KULTURA

Zakoñczy³ siê drugi festiwal „Muzyka lata”

Chopin na zamku

Kilkuset osobowa publicznoœæ
ogl¹da³a koncerty odbywaj¹ce siê w lipcu i w sierpniu na
zamku w Dêbnie w ramach
organizowanego tu ju¿ po raz
drugi festiwalu muzycznego
„Muzyka lata”. W tym roku
dominowa³y dŸwiêki muzyki
Fryderyka Chopina.
W ciągu niespełna dwóch miesięcy odbyło
się siedem koncertów, w których wystąpili
zarówno artyści uznani już w muzycznym
świecie jak i muzycy młodzi, którzy coraz
mocniej dobijają się do czołówki. Ci ostatni stanowili w tym roku grupę dominującą mierząc
się z repertuarem Fryderyka Chopina nie przypadkowo. Okazją do prezentacji jego muzyki
w takim natężeniu była 160. rocznica śmierci
kompozytora, który z polskiej muzyki uczynił
muzykę uniwersalną graną na całym świecie.

W odróżnieniu od pierwszej edycji festiwalu, kiedy to z frekwencją było różnie, tym
razem publiczność dopisała. Inauguracyjny
koncert młodego pianisty Marcina Koziaka
zgromadził komplet publiczności, a w trakcie kolejnych występów sala koncertowa
była niemal pełna. Oklaskiwano sopranistkę Łucję Czarnecką, której akompaniował
Mirosław Herbowski, klawesynistka Elżbieta Stefańska mająca w dorobki liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe obok
Chopina sięgnęła także po muzykę Couperina, Mozarta czy Solera grając na zamkowym dziedzińcu. Pianista Piotr Różański
nagradzany już na wielu festiwalach i kon-

Marcin Koziak, który rozpoczyna³ koncerty
tegorocznego festiwalu tak zasmakowa³ w
fortepianie nale¿¹cym do zamku, ¿e ju¿ niebawem bêdzie go mo¿na us³yszeæ tu po raz
kolejny. Podczas turnieju rycerskiego zaplanowanego na 20 wrzeœnia da dwa koncerty, które bêd¹ przygotowaniem przed kolejnym konkursem, w którym wyst¹pi. Przypomnijmy, ¿e ten student AM w Krakowie jest
ju¿ laureatem wielu konkursów pianistycznych w kraju i zagranic¹.
kursach obok Chopina grał też utwory Dymitra Szostakowicza, a Piotr Kosiński (absolwent AM w Krakowie) uzupełnił repertuar o muzykę Ravela, Rachmaninowa i
Granadosa. Publiczność miała też okazję
posłuchać Chopina w wersji na gitarę w wykonaniu Rocha Modrzejewskiego, który ponadto zaprezentował także muzykę A. Tansamana, W. Lutosławskiego czy B.J. Hagena. Festiwal zakończył recital pianisty Marian Sobuli, także absolwenta AM w Krakowie, który laury zbierał na licznych konkursach w kraju i zagranicą.
Tegoroczną edycję festiwalu wzbogacono
o słowo. Specjalne recytacje przygotowały
Dorota Segda i Anna Polony.
(pg)
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RANKING CZYTELNICZY
1 „Zegar s³oneczny” M’t Hart
2 „Kochanek dziewicy”

Lista jest
przygotowywana w
oparciu o dane
statystyczne z
bibliotek
publicznych
znajduj¹cych
siê na terenie
Gminy Dêbno i
obejmuje
okres od 10
lipca 2009 r.
do 10 wrzeœnia 2009 r.

P. Gregory

KRÓLOWIE BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek w GBP w
Por¹bce Uszewskiej
Hojnowska Paulina (Porabka Uszewska)
Hojnowska Gabriela (Porabka Uszewska)
Dubiel Patryk (Niedzwiedza)

3 „Lesio” J. Chmielewska
4 „Poczwarka”

Bodura Monika (Por¹bka Uszewska)

5 „Monte Cassino” M. Parker
6 Seria: Têczowa magia 9

Dudek Stanis³aw (Nied¿wiedza)

D. Terakowska

czêœci D. Meadows
(literatura dzieciêca)

Wielgosiñska Gra¿yna (Brzesko)
Szpak Jolanta (£oniowa)
Niemiec Luiza (Do³y)
Gawlik Józefa (£oniowa)
Marecik Maria (£oniowa)
Matura Monika (Por¹bka Uszewska)
Tobo³a Kinga (Por¹bka Uszewska)
Dru¿kowska Ma³gorzata (£oniowa)
Marecik Karolina (£oniowa)

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
Konrad T. Lewandowski

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Bursztynowe
Królestwo
Jest to historia sporej grupy polskich zesłańców, którzy u progu XX stulecia zakładają w
Mandżurii Drugą Rzeczpospolitą Obojga Narodów – tym razem w spółce z Chińczykami.
Jego władcą zostaje potomek znakomitej chińskiej dynastii, który
przybrał imię Władysława V. Sytuacja międzynarodowa słabo sprzyja realizacji tego rodzaju przedsięwzięciu, bowiem mocarstwa kolonialne i państwa ościenne niechętnie przyjęłyby powstanie nowego konkurenta w Chinach, w których zresztą szerzą się nastroje
ksenofobiczne, utrudniające porozumienie z samymi Chińczykami. Dlatego powstanie nowej Rzeczpospolitej musi początkowo
pozostać w tajemnicy, nim jej władze, korzystając z zamieszania,
jakie ma wybuchnąć w Państwie Środka w czasie szykowanego
przez Bokserów powstania, zdecydują się wkroczyć na arenę międzynarodową. Bursztynowe królestwo to solidna powieść przygodowa z szybką (choć nie do przesady) akcją, nawet ciekawą fabułą
i licznymi intrygami politycznymi.

Shors John

Pod marmurowym
niebem
Porywająca opowieść o wielkiej miłości
osadzona w czasach niewyobrażalnego bogactwa i władzy, morderczej rywalizacji
cesarskich synów oraz krwawego despotyzmu. Po śmierci ukochanej żony cesarz
zleca budowę mauzoleum na pamiątkę ich
niezwykłej miłości. Jej historię równolegle z własną historią zakazanej miłości
opowiada księżniczka Dżahanara, dzielna córka cesarza. Autor
przenosi nas do dawnego Hindustanu, w burzliwą epokę intryg,
w której jednak architektura i sztuka kochania osiągnęły szczyt
doskonałości.

Donna Freitas

Cud pocałunku czyli jak nie zostałam świętą
„Cud pocałunku czyli jak nie zostałam świętą” to kipiąca humorem, ciepła opowieść o dojrzałym wkraczaniu
w dorosłe życie. I chociaż bohaterki borykają się z licznymi problemami, starają się żyć pełnią życia, zdobywać
świat i chłopięce serca. Książka Donny Freitas to doskonała rozrywka dla kobiet w każdym wieku. Nastolatki
bowiem utożsamią się z główną bohaterką, a nieco starsze panie powspominają swoje pierwsze miłości. Na
kartach książki nie ma miejsca na smutek, a porażki są jedynie mobilizacją do dalszych działań. Świeże i
obiektywne spojrzenie na wiarę, kierowanie się chrześcijańskimi zasadami w podejmowaniu decyzji skonfrontowane z wizją współczesnego świata, w którym – jak udowadnia autorka – jest mnóstwo miejsca dla religii
sprawia, że „Cud pocałunku czyli jak nie zostałam świętą” jest lekturą obowiązkową.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

J

Święty Hubert

est w europejskiej kulturze najpotężniejszym i głównym patronem myśliwych, leśników a także jeźdźców, opiekuje
się psami myśliwskimi, patronuje miastu
Liege. Jest postacią historyczną. Żył około
1300 lat temu na terenie obecnej Belgii, w
brabanckiej rodzinie książęcej. Niektórzy
uważają, iż był on potomkiem królewskiego
rodu Merowingów. Gdy ukończył 18 lat został rycerzem. Później ożenił się z przedstawicielką jednego z najznamienitszych
rodów tamtejszej części Europy, córką Pepina z Heristal i wiódł u jej boku spokojne,
typowe dla bogobojnych arystokratów życie.
Wszystko zmieniło się, gdy żona Huberta
musiała udać się w długą podróż by odwiedzić ciężko chorą matkę. W owych czasach
podróże trwały bardzo długo, więc Hubert
jako „słomiany wdowiec” wraz ze swymi
przyjaciółmi zaczął organizować sobie czas
tak, jak to było dla niego najwygodniej.
Nie stronił od rozrywki, został hulaką, a
całonocne biesiady były w jego mniemaniu czymś tak oczywistym i normalnym,
dni natomiast spędzał na wielkich królewskich łowach zatracając nawet zasadę, aby dzień święty święcić. Jak podaje
legenda, polował także w Wielki Piątek.
W pogoni za okazałym jeleniem dotarł w
głąb lasu, gdzie całemu orszakowi jeźdźców przez chwilę ukazał się biały jeleń.
Pościg za nim trwał jeszcze bardzo długo,
gdy zwierzę w końcu zatrzymało się,
Hubertowi ukazał się niezwykły widok stał przed nim potężny biały jeleń ze świetlistym krzyżem pomiędzy porożem i spokojnym ludzkim głosem przemówił do niego: „Hubercie, czemu niepokoisz biedne
zwierzęta, a nie dbasz o zbawienie duszy

swojej”… Było to bardzo ważne i znaczące
wydarzenie w życiu Huberta, które zmieniło później całe jego życie ( po śmierci żony
został zakonnikiem, później biskupem).
Ta chwila niecodziennego spotkania na
leśnej łące jest bardzo częstym tematem

dla wielu artystów, którzy w różnych
technikach, w swoich dziełach malarskich,
rzeźbiarskich czy literackich opowiadają
żywot św. Huberta. Przykładem na to, w
jak nietypowych miejscach możemy spotkać wizerunki naszych patronów, jest

Zima z zamkiem
W tym roku po raz pierwszy od lat zamek w Dębnie będzie otwarty dla zwiedzających także zimą. Po szczegółowej
analizie okazało się, że zamknięcie obiektu nie przynosi spodziewanych oszczędności. Wyszło na to, że praktykowane
dotąd przenoszenia eksponatów z całego zamku do dwóch komnat w celu uzyskania nieco wyższej temperatury dawała marne efekty i było od strony technicznej bardzo kłopotliwe. Na wiosnę
eksponaty przenoszono z powrotem na
dawne miejsce. Teraz wszystko zostanie
tak jak dotąd. Dzięki temu zamek będzie „żył” w świadomości turystów przez
cały rok, a pracownicy zamiast przeprowadzką zajmą się m.in. oprowadzeniem
zwiedzających i organizacja imprez, które zazwyczaj przyciągają do zamku największe grono turystów.
(i)
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srebrny kubek z XVIII wieku, na brzuścu
którego widnieje złoty medalion ilustrujący scenę z żywota św. Huberta. Można
go oglądać w zamkowym Skarbcu. Wcześniej znajdował się w potężnej kolekcji
książąt Sanguszków, w Gumniskach k/
Tarnowa.
Po śmierci Hubert został pochowany w
Liege na terenie opactwa, które założył.
Legenda dalej mówi, że po śmierci, przy jego
grobie następowały cudowne uzdrowienia
chorych na epilepsję, a zwłaszcza tych, którzy cierpieli z powodu wścieklizny. Wszyscy
myśliwi czczą swojego patrona w szczególny sposób w dniu jego imienin tj. 3 listopada.
Jak nakazuje wspaniała i długa tradycja,
urządzają w tym dniu najważniejsze i najbardziej okazałe polowania, które poprzedza uroczysta msza święta - często polowa,
w której obecne mogą być zwierzęta biorące
udział w polowaniu: psy myśliwskie, sokoły,
kiedyś także konie. Wielowiekowa tradycja
i kultura łowiecka jest bardzo bogata.
Świadczy o naszych korzeniach, szacunku
dla przodków i ich dokonań, jest kopalnią
wiedzy historycznej i świadectwem naszej
wrażliwości kulturowej. Kultura łowiecka
objawia się także w mnogości zwyczajów czy
ceremoniałów, np.: gdy młody myśliwy
ustrzeli pierwszego grubego zwierza następuje uroczyste pasowanie go na Rycerza
Świętego Huberta. O kulturze łowieckiej i
„O rycerzach św. Huberta – inaczej” będzie bardzo ciekawie opowiadać wystawa
przygotowana ze zbiorów p. Wiesława Szury z Ciężkowic, którą od 20 września będzie
można oglądać w Muzeum - Zamek w Dębnie. Serdecznie zapraszamy.
JJ

SPORT
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V liga
Orze³ Dêbno
W swoim debiucie w roli szkoleniowca
Orła, Markowi Przeklasie (przypomnijmy, że zastąpił on Roberta Sakowicza,
który w tym sezonie prowadzi – podobnie jak w Orle jako grający trener – ekipę Jadowniczanki Jadowniki) przyszło
zmierzyć się na własnym boisku z rezerwami Bruk-Betu Nieciecza. Debiut ten
był bardzo udany, gdyż gospodarze już w
pierwszej akcji strzelili bramkę za
sprawą Adriana Gurgula. Niewiele ponad
kwadrans później bramkarza gości pokonał jeszcze Paweł Bernady i ekipa z Dębna zwyciężyła beniaminka 2-0. Tydzień

Orze³ jest do tej pory zespo³em w³asnego boiska. Graj¹c w Dêbnie, ekipa trenera Przeklasy zdoby³a w czterech meczach osiem punktów (dwa zwyciêstwa i
dwa remisy), zaœ na wyjazdach przegra³a wszystkie trzy mecze.
później dębnianie znów zaprezentowali
się swoim kibicom, zaś ich rywalem była
tym razem „jedenastka” Skalnika/Bogdański Kamionka Wielka. Mecz ten ułożył się zdecydowanie nie po myśli zespołu trenera Przeklasy. Nie dość bowiem,
że dębnianie stracili typową bramkę do
szatni, a po dziesięciu minutach gry po
przerwie przegrywali już 0-2, to jeszcze
po godzinie gry czerwoną kartką ukarany został Łukasz Drużkowski (zawodnika tego ostatecznie udało się zatrzymać
w Dębnie). Tak niekorzystny obrót wydarzeń nie zdeprymował jednak gospodarzy. Grając w osłabieniu, Orzeł za
sprawą Pawła Bernadego i Krzysztofa
Pałki zdołał uratować jeden punkt; spotkanie to zakończyło się remisem 2-2. W
trzeciej kolejce „jedenastka” z Dębna
znów strzeliła dwie bramki (tym razem

na wyjeździe), lecz mimo tego pogodzić
musiała się z porażką z kolejnym beniaminkiem, Nową Jastrząbką. Spotkanie
to rozpoczęło się dobrze dla gości, którzy już w 10 min objęli prowadzenie, za

sprawą Jakuba Ogara. Co prawda Nowa
Jastrząbka szybko doprowadziła do remisu, lecz jeszcze przed przerwą zespół
z Dębna na prowadzenie wyprowadził
Paweł Bernady, wykorzystując rzut karny podyktowany za faul na Jakubie Ogarze. Do szatni oba zespoły zeszły jednak

przy wyniku remisowym, zaś w ostatnim
kwadransie, grający w dziesięciu piłkarze Nowej Jastrząbki przechylili szalę
zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając 3-2. Swą dwubramkową serię kontynuowali gracze z Dębna w rozgrywanym
na własnym boisku pojedynku z Barciczanką Barcice. Spotkanie to znów zaczęło się dobrze dla Orła, który szybko
wyszedł na prowadzenie po celnym strzale Mateusza Gurgula. Już dwie minuty
później było co prawda 1-1, lecz bramka
zdobyta po zmianie stron przez Przemysława Łazarza zadecydowała o tym, że
miejscowi zwyciężyli 2-1. Wyjazdowy pojedynek z Heleną Nowy Sącz był dla ekipy z Dębna pierwszym, w którym nie zdobyła ona dwóch bramek. Strzelenie
dwóch, czy nawet trzech goli nie na wiele jednak by się zdało. Sądeczanie już do
przerwy trzykrotnie pokonali bowiem
Mikołaja Gurgula, zaś w drugiej połowie
powiększyli swój dorobek o kolejne trafienie, zwyciężając ostatecznie 4-0. W
pierwszą środę września, dębnianie zagrali na własnym boisku z Victorią Witowice Dolne. Do przerwy przegrywali 0-1,
ostatecznie po bramce Łukasza Drużkowskiego, który na listę strzelców wpisał się chwilę po wejściu na boisko, zremisowali jednak 1-1. Kompletu punktów
nie udało się zdobyć piłkarzom z Dębna
również w drugim wrześniowym pojedynku, w którym zmierzyli się w Szczucinie z tamtejszą Wisłą. W odpowiedzi na
dwa gole gospodarzy, do bramki trafił
wprawdzie Krzysztof Pałka, lecz na przerwę goście schodzili ze stratą dwóch
„oczek”. Mimo trafienia Jakuba Ogara,
ekipa z Dębna przegrała ostatecznie to
spotkanie 2-4. Po siedmiu kolejkach
Orzeł zajmuje jedenastą pozycję, a więc
plasuje się o trzy miejsca niżej niż w końcowej tabeli sezonu 2008/09.
Ocena: 3+
cięg dalszy na stronie 24
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określenie to wyda się być przesadne, lecz
jak inaczej nazwać postawę ekipy, która
w pięciu meczach zdobyła dwanaście punktów oraz strzeliła 33 bramki i zajmuje w
tabeli drugą pozycję? Już pierwszy mecz
pokazał, że Kłos zamierza kontynuować
zwycięską serię z wiosennej rundy poprzedniego sezonu (łysogórzanie wygrali
dziewięć ostatnich spotkań, zdobywając
w nich 48 goli). Na inaugurację, grając
przed własną publicznością rozgromili bowiem w dwucyfrowych rozmiarach, beniaminka, Arkadię Olszyny. Po dwudziestu
minutach, Kłos za sprawą dwóch trafień
Bogumiła Szafrańskiego oraz rzutu kar-

Bogumił Szafrański, drugie trafienie zanotował też Mateusz Tyrkiel i mecz zakończył się wynikiem 10-0. Tydzień później ekipie z Łysej Góry przyszło zmierzyć się z innym beniaminkiem, Porębą
Spytkowską. Fakt, że mecz ten rozgrywali łysogórzanie na wyjeździe, nie przeszkodził im w odniesieniu kolejnego efektownego zwycięstwa. W pierwszej połowie trzy bramki zdobył Bogumił Szafrański, czwarta była dziełem Rafała Stolarza. Po zmianie stron, kolejną bramkę
zanotował na koncie Bogumił Szafrański.
Gospodarze odpowiedzieli na to jedynie
trafieniem w ostatniej minucie, stąd też
Kłos wygrał to spotkanie 5-1. W trzeciej
kolejce, ekipa z Łysej Góry znów zaprezentowała się własnym kibicom i podobnie jak miało to miejsce w inauguracyjnym spotkaniu, bliska była wygranej w
dwucyfrowych rozmiarach. Po 45 minutach było co prawda tylko 2-2 (obie bramki dla Kłosa zdobył Bogumił Szafrański),
po przerwie kolejne cztery gole strzelił
jednak Bogumił Szafrański, dwukrotnie
na listę strzelców wpisał się Damian Książek, swoją bramkę zdobył również Paweł
Morys i Kłos pokonał 9-2 spadkowicza z
„okręgówki”, Ivę Iwkowa. Tydzień później, w ostatni weekend sierpnia, doszło
do wspomnianego już meczu w Jadownikach. Wyższość, grającej jeszcze niedawno w klasie okręgowej, Jadowniczanki nie
podlegała tego dnia dyskusji. Gości stać
było jedynie na zdobycie honorowej bramki. W końcówce spotkania strzelił ją rzecz
jasna nie kto inny jak Bogumił Szafrański, ustalając wynik na 4-1 dla gospodarzy. W ostatnim pojedynku rozgrywanym
w omawianym okresie, Kłos zagrał u sie-

nego wykorzystanego przez Mateusza
Tyrkiela, prowadził już 3-0. Przed
przerwą dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się jeszcze Rafał Stolarz. Po zmianie stron kolejne cztery bramki strzelił

bie z trzecim z beniaminków, Andaluzją
Rudy Rysie. Zespół ten spotkał podobny
los, jak ekipy Arkadii Olszyny i Ivy Iwkowa. Co ciekawe, mecz ten miał podobny
przebieg do spotkania z Ivą. Do przerwy,

Klasa „A”
K³os £ysa Góra
Gdyby nie porażka w Jadownikach,
można by mówić o cudownym wręcz rozpoczęciu sezonu przez podopiecznych grającego trenera Mariusza Sachy. Przegrana w czwartej kolejce, spowodowała jednak, że dotychczasowe występy zespołu
z Łysej Góry określić można jedynie słowami wspaniałe. Być może niektórym

Bogumi³ Szafrañski jest najskuteczniejszym strzelcem nie tylko K³osa, lecz i ca³ej
drugiej grupy klasy „A”. W piêciu rozegranych do tej pory meczach zdoby³ on
ju¿ 22 bramki, na listê strzelców wpisuj¹c siê w ka¿dym z pojedynków. W tym
roku Szafrañski rozegra³ w barwach K³osa 17 spotkañ ligowych, zdobywaj¹c w
nich 54 gole!
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ekipa z Łysej Góry prowadziła w nim tylko 1-0, po bramce strzelonej w początkowych minutach przez Bogumiła Szafrańskiego. Na początku drugiej połowy gole
zdobywali na przemian Marek Bryl oraz
Bogumił Szafrański i w 70 min było już 50. Kolejne dwa celne strzały Bogumiła
Szafrańskiego oraz trafienie Mateusza
Tyrkiela wywindowały rezultat na 8-1,
pieczętując czwarte w tym sezonie zwycięstwo Kłosa.
Ocena: 5+

Victoria Por¹bka Uszewska
Podobnie jak zespół z Łysej Góry, bardzo dobrze w rozpoczętych na początku
sierpnia rozgrywkach sezonu 2009/10 spisuje się również ekipa z Porąbki Uszewskiej. Podopieczni wciąż pojawiającego się
na boisku (mimo 47 lat) trenera Krzysztofa Chlewskiego rozpoczęli sezon bardzo
efektownie, gdyż w wyjazdowym meczu
pokonali aż 5-1 Pogórze Gwoździec. Już
w 7 min na prowadzenie wyprowadził gości Mariusz Wnętrzak, zaś chwilę po przerwie na 2-0 podwyższył Mirosław Jabłoński. W odpowiedzi na trafienie gospodarzy, kolejne bramki zdobyli Tomasz Bodura i Paweł Fejkiel, zaś na dwie minuty
przed końcowym gwizdkiem ekipę Pogórza „dobił” Mateusz Gagatek. Gorzej powiodło się porąbczanom w rozegranym tydzień później derbowym pojedynku z Sokołem Maszkienice. To odbywające się w
Maszkienicach spotkanie rozpoczęło się
dobrze dla Victorii, która po celnym strzale Łukasza Stolarza objęła prowadzenie.
Dalsze bramki zdobywali jednak już tylko
gospodarze i mecz zakończył się wygraną
Sokoła 2-1. Jak się okazało były to jedyne

punkty stracone do tej pory przez ekipę z
Porąbki Uszewskiej. W trzeciej kolejce
Victoria podejmowała swoją imienniczkę
z Bielczy. Mecz ten rozpoczął się niemal
identycznie jak pojedynek w Gwoźdźcu, a
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jedyna różnica polegała na tym, że wynik
w 7 min otworzył tym razem nie Mariusz
Wnętrzak, lecz Łukasz Stolarz. Do przerwy notowano jednak rezultat 2-2, przy
czym drugą bramkę dla gospodarzy strzelił Paweł Fejkiel. Ten sam zawodnik niespełna kwadrans po przerwie ponownie
wyprowadził Victorię na prowadzenie, zaś
wygraną zespołu z Porąbki Uszewskiej
przypieczętował w końcówce meczu Ma-

W dotychczasowych meczach ekipa z
Por¹bki Uszewskiej strzeli³a 17 bramek. £upem bramkowym podzieli³o siê
a¿ siedmiu pi³karzy. Najskuteczniejszym do tej por y graczem Victorii jest
Pawe³ Fejkiel, maj¹cy ju¿ na koncie
czter y celne strza³y. Tylko o jednego
gola mniej zdobyli: Miros³aw Jab³oñski,
£ukasz Stolarz oraz Mariusz Wnêtrzak.
riusz Wnętrzak. Kolejnym rywalem naszej drużyny był beniaminek z Bucza, a
mecz czwartej kolejki rozgrywany był na
jego boisku. Nie było ono jednak w tym
przypadku atutem Olimpii. Po golach zdobytych w krótkim odstępie czasu przez
Pawła Fejkiela i Mateusza Gagatka, goście szybko objęli dwubramkowe prowadzenie, którego rozmiary jeszcze przed
przerwą podwyższył Łukasz Stolarz. Druga połowa rozpoczęła się wprawdzie od
bramki zdobytej przez gospodarzy z rzutu karnego, lecz w dalszych minutach
bramkarza Olimpii pokonali jeszcze Mariusz Wnętrzak oraz Mirosław Jabłoński
i mecz zakończył się wygraną Victorii 51. W pierwszą niedzielę września, Victoria zagrała przed własnymi kibicami z kolejnym beniaminkiem, zamykającą tabelę
Arkadią Olszyny. Wynik w początkowych
minutach otworzył Dariusz Łazarz, dla
którego było to pierwsze trafienie w tym
sezonie. W drugiej połowie do bramki gości trafiła również piłka po strzale Mirosława Jabłońskiego i pojedynek ten zakończył się korzystnym dla miejscowych

rezultatem 2-0. Aktualnie Victoria zajmuje w tabeli czwarte miejsce, będąc jedną z
sześciu ekip mających na koncie 12
„oczek”.
Ocena: 5+

Sokó³ Maszkienice
Zespół z Maszkienic poprzedni sezon
w klasie „A” zakończył na jedenastej
pozycji. Takie samo miejsce zajmują
podopieczni grającego trenera, Tomasza
Rogóża po pięciu meczach nowego sezonu. Rozgrywki zaczęli oni od pechowej
dość porażki 2-3 poniesionej na własnym
boisku z Koroną Niedzieliska. Do przerwy po strzale Patryka Tomczyka Sokół
prowadził 1-0, lecz po zmianie stron
stracił trzy bramki. Trafienie grającego
menedżera, Jana Kargula w 86 min dało
miejscowym nadzieję na zdobycie choć
jednego punktu. I kto wie czy maszkieniczanie nie wywalczyliby nawet kompletu punktów, gdyby nie sędzia, który
najpierw nie uznał bramki strzelonej
główką przez Jana Kargula, zaś chwilę
później nie odgwizdał zagrania ręką jednego z zawodników gości w polu karnym. Tydzień później Sokół znów zagrał przed własną publicznością, mierząc się z rywalem „zza miedzy”, Victorią Porąbka Uszewska. Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły w drugiej połowie. Tym razem prowadzenie objęli
goście, lecz ekipa z Maszkienic zdołała
przechylić szalę zwycięstwa na swoją
korzyść. Gospodarze dokonali tego w
bardzo krótkim czasie. Po wyrównującym golu Tomasza Rogóża, minutę później Krzysztof Hajdo wykorzystał „jedenastkę” podyktowaną po faulu na
Patryku Tomczyku i mecz zakończył się
wynikiem 2-1 dla Sokoła. Niestety, w
trzeciej kolejce maszkieniczanie musieli
pogodzić się z drugą w tym sezonie porażką. W wyjazdowym meczu z Dunajcem Mikołajowice (zadebiutował w nim,
pozyskany na zasadzie wypożyczenia z
Iskry Łęki, Grzegorz Urbaś), pierwsza
połowa należała zdecydowanie do gospo-

darzy, którzy do przerwy prowadzili 30. W 69 min Krzysztof Hajdo pewnie wyegzekwował rzut karny podyktowany
za zagranie ręką jednego z graczy Dunajca. Dwie minuty później ten sam zawodnik strzelił kontaktową bramkę. W
doliczonym czasie spotkania ekipa z
Maszkienic straciła jednak kolejnego
gola i uległa Dunajcowi 2-4. Za tę porażkę maszkieniczanie wzięli srogi rewanż w ostatnią niedzielę sierpnia, gromiąc w Mokrzyskach 6-2 tamtejszego
Strażaka. Wynik otworzył po dwóch
kwadransach Patryk Tomczyk, zaś jeszcze przed przerwą kolejne dwie bramki
dla Sokoła zdobył Jan Kargul. Druga połowa rozpoczęła się od dwóch udanych
akcji ekipy z Mokrzysk, po których przewaga zespołu trenera Rogóża zmalała
do jednego gola. Szybko dał jednak o
sobie znać Patryk Tomczyk, zaś trafienia braci Marka i Andrzeja Węgrzynów

Zespó³ z Maszkienic, w tym sezonie
bardzo wiele traci w meczach wyjazdowych je¿eli chodzi o si³ê uderzeniow¹. O ile Sokó³ na w³asnym boisku straci³ w tr zech spotkaniach
szeœæ bramek, zaœ na wyjazdach w
dwóch meczach piêæ goli, o tyle przed
w³asn¹ publicznoœci¹ maszkieniczanie oddali dziesiêæ celnych strza³ów,
poza Maszkienicami postarali siê zaœ
o to jedynie trzykrotnie.
przypieczętowały wygraną przyjezdnych. Patrząc na wcześniejsze wyniki
(naprzemienne zwycięstwa i przegrane),
w piątej kolejce można było spodziewać
się porażki ekipy z Maszkienic. Stało
się jednak inaczej i Sokół w trzecim już
z rzędu wyjazdowym meczu zremisował
1-1 z Pogórzem Gwoździec. Wyrównującą bramkę dla gości zdobył w drugiej
połowie Krzysztof Hajdo.
Ocena: 4cięg dalszy na stronie 26
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STA£Y FRAGMENT GRY - NASZA SUBIEKTYWNA OCENA
dokończenie ze strony 23

Klasa „B”
Start 77 Biadoliny Szlacheckie
W tym sezonie nastąpiło połączenie obu
grup brzeskiej klasy „B” w jedną, w której
występuje czternaście ekip. Bardzo dobrze w
tym gronie spisuje się zespół z Biadolin Szlacheckich, który poprzedni sezon klasy „B”
zakończył na czwartej pozycji w grupie pierwszej. Na inaugurację rozgrywek piłkarze Startu 77 zmierzyli się przed własną publicznością z absolutnym debiutantem, Tymonem
Tymowa. Spotkanie to zakończyło się wyni-

Pocz¹wszy od pojedynku z Tymonem Tymowa, zaœ skoñczywszy na spotkaniu z
Wulkanem Biesiadki, zawodnicy Startu
77 w ka¿dym meczu strzelali mniej bramek (odpowiednio szeœæ, cztery, dwie i
jedn¹). Ta niepokoj¹ca tendencja powstrzymana zosta³a na szczêœcie w spotkaniu z Têcz¹ Gosprzydowa, w którym
ekipa z Biadolin Szlacheckich równie¿
zdoby³a jednego gola.
kiem 6-1 dla gospodarzy, którzy po pierwszej
kolejce zajmowali drugie miejsce w tabeli.
Jeszcze lepiej zaprezentowali się futboliści
Startu 77 tydzień później. W wyjazdowym
spotkaniu pokonali wtedy 4-2 spadkowicza z
klasy „A”, Pogoń Biadoliny Radłowskie,
umacniając się na drugiej pozycji, za plecami
innego spadkowicza, Spółdzielcy Grabno.
Spotkanie to miało ciekawy przebieg. Start
77 objął w nim prowadzenie 2-0, lecz w końcówce pierwszej połowy stracił jednego z zawodników oraz bramkę. Chwilę po zmianie
stron Pogoń doprowadziła do remisu, lecz
ostatnie słowo należało w tym meczu do graczy gości. Trzecia kolejka przyniosła „jedenastce” z Biadolin Szlacheckich trzecie zwycięstwo. Tym razem Start 77, grając na własnym boisku zwyciężył 3-1 Temidę Złota i
dzięki lepszej od Spółdzielcy różnicy bramek
objął przodownictwo w rozgrywkach. Po
ostatnim weekendzie sierpnia nastąpiła ponowna zmiana miejsc na czele tabeli. Nie
wynikała ona jednak ze straty punktów przez
ekipę Startu 77, lecz z efektownego zwycię-
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stwa drużyny z Grabna. Spółdzielca wygrał
bowiem 6-1 wyjazdowy pojedynek z Tymonem Tymowa, podczas gdy piłkarze z Biadolin Szlacheckich na własnym boisku zwyciężyli zaledwie 1-0 jeden z najsłabszych zespołów tej klasy rozgrywkowej, Wulkan Biesiadki. Z pierwszą stratą punktów, piłkarze Startu 77 pogodzić musieli się dopiero w piątej kolejce, kiedy na wyjeździe przegrali 1-2 z Tęczą
Gosprzydowa, która w pierwszej części sezonu wygrała wszystkie trzy mecze na swoim
boisku. Po pięciu kolejkach drużyna z Sufczyna zajmuje w tabeli trzecią pozycję, mając tylko punkt straty do lidera z Grabna (zajmującej drugie miejsce Iskrze Łęki, sufczynianie
ustępują jedynie gorszą różnicą bramek).
Ocena: 5+

Grom Sufczyn
Rozgrywki sezonu 2008/09 zespół z Sufczyna zakończył na przedostatniej pozycji,
w tabeli pierwszej grupy brzeskiej klasy „B”
wyprzedzając jedynie Orkan Zaborów, który po jesiennej rundzie wycofał się z dalszej
rywalizacji. W rozpoczętym niedawno sezonie Grom również spisuje się bardzo słabo.
Na inaugurację, sufczynianie, wysoko, bo 14 przegrali na wyjeździe z Tęczą Gosprzydowa. Jedyną w tym spotkaniu bramkę dla
gości strzelił Marcin Urbański. Tydzień później, w pierwszym w tym sezonie meczu na
własnym obiekcie, ekipa z Sufczyna nie sprostała Spółdzielcy Grabno. Gospodarze w
pierwszej połowie objęli wprawdzie prowadzenie za sprawą Jakuba Drużkowskiego,
lecz na początku drugiej połowy w krótkim
odstępie czasu stracili dwie bramki, przegrywając ze spadkowiczem z klasy „A” 1-2.
W trzeciej kolejce Grom zmierzył się w wyjazdowym spotkaniu z niepokonanymi we
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wcześniejszych meczach rezerwami Iskry
Łęki. Gospodarze podtrzymali w tym pojedynku serię zwycięstw, pokonując „jedenastkę” z Sufczyna 3-0. Jedyny jak do tej
pory punkt wywalczyli sufczynianie w ostatnią niedzielę sierpnia. Grając przed swoimi
kibicami, po bramce Marcina Koczwary zremisowali wtedy 1-1 ze specjalizującym się w
tym sezonie w nierozstrzygniętych wynikach (cztery takie wyniki w pięciu meczach),
Okocimiem. W ostatnim w omawianym okresie spotkaniu podopieczni trenera Rafała
Michalca zmierzyli się w Paleśnicy, z grającą jeszcze niedawno w klasie „A” tamtejszą
Jednością. Do przerwy gospodarze prowadzili tylko 1-0. Po trzech minutach gry po
zmianie stron znów zmusili jednak do kapitulacji bramkarza z Sufczyna, a w 65 min
prowadzili 3-0. Jedyną w tym meczu bramkę dla Gromu strzelił w 68 min z rzutu kar-

Sufczynianie s¹ oprócz Wulkanu Biesiadki najmniej skuteczn¹ ekip¹ brzeskiej grupy klasy „B”. W piêciu meczach zdobyli oni tylko czter y bramki:
dwie w Sufczynie i dwie w meczach
wyjazdowych. Prowadz¹ przy tym w klasyfikacji na najmniej skuteczny zespó³
na w³asnym boisku.
nego Jakub Drużkowski, zaś spotkanie zakończyło się porażką gości 1-4. Po rozegraniu pięciu spotkań ekipa z Sufczyna plasuje
się w tabeli na dwunastej pozycji, wyprzedzając jedynie Wulkan Biesiadki oraz Przyborów.
Ocena: 2(T)
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Fina³ sportowych zmagañ

Dominacja potwierdzona
Zwyciêstwem Zespo³u Arak
Janina zakoñczy³a siê VII
edycja Sportowej Ligi Gminy
Dêbno o Puchar Wójta Grzegorza Bracha. Triumfatorzy w
ostatniej konkurencji, turnieju pi³ki no¿nej, potwierdzili
swoj¹ dominacjê wygrywaj¹c
tak¿e rywalizacjê w tej dyscyplinie.
Uroczyste zakończenie zmagań sportowych w tym sezonie odbyło się na stadionie
w Porąbce Uszewskiej. Zanim wręczono
nagrody i dyplomy doszło do walki na boisku. W turnieju piłki nożnej najpierw rozgrywano mecze w dwóch grupach, a następnie dwie najlepsze drużyny w grupach walczyły w półfinałach. W pierwszym Karczma

pod Jesionami uległa OSP Wola Dębińska
0:1, a Arak Janina pokonał w tym samym
stosunku zespół Zajazd Porąbka Uszewska.
W finale Arak Janina wygrał 2:0 z OSP Wola
Dębińska i tym samym powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad rywalami.
Gromadząc 39 punktów zwyciężył po raz
kolejny.
(g)

Ostateczna klasyfikacja:
1. Arak Janina
2. OSP Wola Dêbiñska
3. Karczma Pod Jesionami
4. Zajazd Por¹bka Uszewska
5. Urz¹d Gminy i Nauczyciele
6. OSP Dêbno
7. Lektorzy Dêbno
8. FC Dêbno
9. DRINK TEAM

Rozmowa z Markiem Przeklas¹,
organizatorem rozgrywek

Dobra zabawa
- Jeden zespó³ zdominowa³ rozgrywki. Ma jak¹œ szczególn¹
motywacjê?
- W tamtym roku by³o to minimalne zwyciêstwo. W tym dominacja by³a wyraŸna, mimo ¿e niektóre zespo³y szykowa³y siê
na ostr¹ rywalizacjê. Nie uda³o siê, bo Arak Janina ma bardzo
silny zespó³ oparty w wielu przypadkach na zawodnikach
Or³a Dêbno. W niektórych dyscyplinach takich jak pi³ka no¿na nie maj¹ sobie równych.
- Ale liga to wiele konkurencji. Straty w jednej dyscyplinie
mo¿na nadrobiæ w innej.
- Nie wszyscy bior¹ udzia³ we wszystkich konkurencjach, ale
akurat Arak Janina jest zespo³em, który jest pod tym wzglêdem bardzo zdyscyplinowany. W ostatecznej klasyfikacji to
bardzo wa¿ne, bo nawet bez zwyciêstwa przybywa punktów.
Poza tym dla dru¿yny to tak¿e dobra zabawa.
- W lidze dobrze bawi¹ siê tak¿e inne zespo³y. Z frekwencj¹
nie ma problemu…
- Frekwencja utrzymuje siê na podobnym poziomie od samego pocz¹tku czyli od siedmiu lat. Z regu³y jest to mniej wiêcej
dziesiêæ zespo³ów, choæ bywa³o i wiêcej.
- Organizatorzy zaproponowali w tym roku coœ nowego?
- Nowoœci¹ by³ unihokej, ale decyzja o jego wprowadzeniu do
rozgr ywek zapad³a podczas inauguracyjnego spotkania
uczestników. Zreszt¹ wszelkie nowinki wchodz¹ w ¿ycie przy
aprobacie uczestników.
- W przysz³ym roku mo¿na siê spodziewaæ kontynuacji?
- To zale¿y od wójta, bo liga to tak¿e koszty. Trzeba wynaj¹æ
sale, op³aciæ obs³ugê sali, ponieœæ koszty energii elektrycznej, a tak¿e dyplomów i pucharów. W finale zawsze organizowany jest wspólny grill i na to te¿ potrzebne s¹ pieni¹dze.
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ROZMAITOŒCI

Oferta Dêbiñskiego Centrum Kultury
Plastyka
Uczestnicy poznają różne techniki
plastyczne, biorą udział w konkursach
oraz wystawach i wernisażach. Poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką
rozwijają swoją wrażliwość, nie tylko
plastyczną. Podczas zajęć dzieci i młodzież doskonalą swój warsztat, poszukują nowych rozwiązań, poznają różne środki artystycznego wyrazu takie
jak: rysunek węglem, pastelami, kredkami, malowanie na szkle, kamieniach,
płótnie, rzeźba w glinie, lepienie z
masy solnej, plasteliny, modeliny

Zajêcia taneczne
Propozycja dla dzieci energicznych,
które lubią zabawy ruchowe, ale i dla
takich, w których zamiłowanie do
aktywności ruchowej trzeba dopiero
wzbudzić. Podczas zajęć przedszko-

Wszystkie zajêcia odbywaj¹ siê
w Dêbiñskim Centrum Kultury
w Jastwi, a szczegó³owe informacje o nich mo¿na uzyskaæ
pod numerem telefonu 014665 86 61
laki rozwiną swoją pamięć ruchowotaneczną, będą zdobywać umiejętność reagowania na muzykę oraz
ćwiczyć koordynację ruchową. Zajęcia obejmują także naukę układów
choreograficznych, zabawy pomagające kształtować poczucie rytmu,
wymyślanie przez małych tancerzy
własnych figur, które będą wykorzystywać w choreografiach tanecznych.
Dobrze dobrana muzyka sprawi, iż
każde spotkanie będzie świetną zabawą. Uczestnicy poznają elementy
współczesnych tańców na których
bazuje instruktor tworząc układy i
kompozycje taneczne.

Aerobik
To nic innego jak rytmicznie wykonywane ćwiczenia przy muzyce,
polegające zazwyczaj na powtarzaniu
prostych choreografii z elementami
różnorodnych ćwiczeń.Lekcja aerobiku zasadniczo składa się z trzech części:rozgrzewka (przygotowanie organizmu do ćwiczeń) , część aerobowa
(cardio– sercowa) (trening taki
usprawnia wydolność krążeniowooddechową oraz pozwala na spalanie
tkanki tłuszczowej), ćwiczenia
wzmacniające poszczególne mięśnie
(wyeliminowany ruch danej partii
mięśniowej), ćwiczenia rozciągającenależy rozciągać szczególnie te mięśnie, które były najbardziej obciążo-
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ne podczas wysiłku (główne zadanie
to uspokojenie tętna po wysiłku, relaksacja oraz zwiększenie ruchomości w stawach).

Kurs Karate Kyokushin
i Samoobrony
Karate doskonale rozwija wszystkie zdolności motoryczne, kształtuje
charakter i osobowość, uzyskuje się
wysoką sprawność fizyczną oraz przyczynia się do wychowania człowieka
prawego o wysokiej etyce moralnej.
Treningi prowadzi absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału
Wychowania Fizycznego Sensei Wiesław Gwizd, posiadacz stopnia mistrzowskiego 4 Dan z Tarnowskiego
Klubu Sportowego Kyokushin Karate. Jego wychowankowie uzyskali wicemistrzostwo świata, srebrny i brązowy medal w mistrzostwach Europy
oraz wiele tytułów mistrzów Polski.
Zajęcia kierowane są do dzieci, młodzieży osób dorosłych i starszych,
kobiet i mężczyzn.

Kurs Tañca
Podczas nauki tańca rozwija się pewność siebie i wiarę we własne siły, co z
kolei pomaga w nawiązaniu kontaktów z innymi ludźmi. Tańcząc uczymy
się pokonywać własne słabości, poprawiamy sobie samopoczucie. Taniec pozwala też zachować dobrą kondycję, a
nasze ruchy stają się bardziej skoordynowane, pełne gracji i harmonii.

Zajêcia „Ogniska Muzycznego”
Kształcenie zorganizowane jest na
zasadzie swobodnego wyboru instrumentu przez kandydata. Do wyboru
są następujące klasy instrumentu:
pianino i gitara. Nauka gry na instrumentach jest odpłatna, trwa od września do czerwca. Materiał dostosowany i realizowany jest w zależności od
indywidualnych możliwości ucznia,
jego zainteresowań muzycznych, wieku, talentu. Lekcje Ogniska Muzycznego odbywają się indywidualnie w
Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi. Na zajęcia uczęszczają dzieci
oraz młodzież.
Na zakończenie roku nauki gry na
instrumentach odbywa się popis
wszystkich uczniów oraz wręczenie
świadectw ukończenia ogniska muzycznego.

Sala prób dla zespo³ów
muzycznych
Odpowiednio wyciszone pomieszczenie wyposażone w dobrej klasy
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sprzęt grający i nagłośnieniowy można odpłatnie wynająć na próby zespołów muzycznych. Na wyposażeniu znajduje się perkusja, wzmacniacz gitarowy oraz nagłośnienie wokalowe.

Sala bilardowo - klubowa
Poza ofertą edukacyjną w Dębińskim Centrum Kultury można także spędzić wolny czas. Zachęcamy do
aktywnego spędzenia wolnego czasu ćwicząc swoje
umiejętności, organizując turnieje w sali wyposażonej
w stoły bilardowe.

Œwietlica internetowa
Świetlica internetowa wyposażona w 10 nowoczesnych
stanowisk komputerowych z kamerami internetowymi
pozwala lepiej zapoznać się z internetem i komputerem,
komunikować się z osobami przebywającymi na całym
świecie. W ramach świetlicy świadczone są usługi teleinforamtyczne: drukowanie, skanowanie, nagrywanie płyt,
wysłanie faksu.

ROZMAITOŒCI

Atrakcje
wakacyjne

22 paŸdziernika 2009r.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI

„Widokówka z pozdrowieniami
z mojej miejscowoœci”
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury oraz Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej serdecznie zapraszaj¹ uczniów szkó³ podstawowych do wziêcia udzia³u w konkursie.
Cele konkursu:
- uwra¿liwienie uczniów na walory swojej „MA£EJ OJCZYZNY”
- zwrócenie uwagi np. na obiekty, elementy przyrody warte rozpropagowania
- mo¿liwoœæ ujawnienia swoich talentów plastyczno – poetyckich.
Regulamin konkursu:
- uczniowie wykonuj¹ widokówkê swojej miejscowoœci dowoln¹ technik¹ plastyczn¹ (wy³¹cznie format A4)
- do pracy plastycznej do³¹czaj¹ pozdrowienia w dowolnej formie,
- g³ównym kryterium szczególnie branym pod uwagê bêdzie samodzielnoœæ
wykonania pracy,
- prace bêd¹ oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI
(prace nades³ane na konkurs nie bêd¹ zwracane)
- ze szko³y mo¿e wp³yn¹æ do trzech prac z ka¿dej kategorii wiekowej.
Prace powinny byæ opisane:
- imiê i nazwisko autora
- klasa
- imiê i nazwisko nauczyciela (opiekuna)
- nawa i adres szko³y
Prace nale¿y przesy³aæ na adres Szko³y Podstawowej w £oniowej.

Ponad 40 dzieci przez
pięć wakacyjnych
tygodni korzystało
z zajęć odbywających
się w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.
Szeroka oferta na tyle
spodobała się uczestnikom i ich rodzicom, że
niektórzy zapowiadali
swój udział w nich
także w przyszłym
roku.
Do dyspozycji dzieci
młodszych i starszych były
zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy, a także
wycieczki. Można było
brać udział w zajęciach
prowadzonych przez
instruktora lub samodzielnie korzystać z możliwości
gry w bilarda. Zarówno
jeden jak i drugi sposób
spędzania wolnego czasu
cieszył się dużą popularnością. Efektem doskonalenia plastycznych umiejętności była duża wystawa
prezentowana w holu
DCK. Strzałem w dziesiątkę okazała się także
wycieczka do zamku
w Dębnie. Okazało się, że
spośród kilkudziesięciu
uczestników zajęć nie
zwiedzał go jeszcze… nikt.

Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy za udzia³ a dla zwyciêzców dodatkowo nagrody rzeczowe.

(p)

Pasztet z selera
Składniki: 2 duże selery, 2 średnie cebule, 1 średnia marchew, 3-4 ząbki czosnku, 2 łyżki
masła, 2 buliony (kostki grzybowe lub inne)
Produkty należy rozdrobnić, a następnie gotować mniej więcej godzinę w dwóch szklankach wody (do odparowania). Po ugotowaniu wszystko należy zmielić w maszynce do mięsa
lub rozdrobnić tłuczkiem do ziemniaków. Technika dowolna w zależności od upodobań
kucharza.
Potem należy do tak przygotowanych produktów dodać jedną szklankę bułki tartej, cztery
żółtka, pieprz, gałkę muszkatołową, magii lub sól do smaku. Następnie dodajemy ubitą
pianę z czterech białek, którą należy wymieszać delikatnie, ale dokładnie.
No i teraz możemy przystąpić do pieczenia. Najlepiej użyć do tego formy wysmarowanej
tłuszczem i posypanej bułką tartą. Piec godzinę i piętnaście minut w temperaturze około
180oC. Podawać z sosem tatarskim lub innym.

Marta Kulig, Biadoliny Szlacheckie
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Organizatorzy:
Muzeum Okrêgowe w Tarnowie
Dêbiñskie Centrum Kultury
Gmina Dêbno

Turniej odbywa siê pod patronatem:
Marsza³ka
Województwa
Ma³opolskiego

Starosty
Powiatu
Brzeskiego

Wójta
Gminy
Dêbno

G³ówny sponsor – Browar Okocim

XIV Miêdzynarodowy Turniej Rycerski w Dêbnie

Debiut Wikingów
Ponad 30 bractw rycerskich
wyst¹pi w odbywaj¹cym siê
na zamku w Dêbnie tegorocznym Turnieju Rycerskim „O z³oty warkocz
Tar³ówny”. Organizatorzy przygotowali dla
publicznoœci wiele
nowych atrakcji takich
jak choæby legiony
rzymskie, sokolnicy czy
Wikingowie.
Olbrzymia liczba uczestników
turnieju spowodowała, że konieczne stało się wydłużenie czasu trwania imprezy. W tym roku rozpocznie się ona
nieco wcześniej niż dotąd tj. o g. 11.30, a finał
przesunięto na g. 21.30. Dzięki temu zyskano
nieco czasu, co pozwoli zaprezentować się
wszystkim grupom, które zjadą do Dębna.
Publiczność będzie miała w tym roku wybór
większy niż zwykle. Po raz pierwszy zaprezentują się Wikingowie, sokolnicy i legiony
rzymskie. Tymi ostatnimi kieruje naukowiec z
Lublina, który o wojsku z czasów Cesarstwa
Rzymskiego wie wszystko. Kierowana przez
niego formacja charakteryzuje się dbałością o
szczegóły, co oznacza, że widownia będzie miała przed oczami niemalże identycznych żołnierzy jak ci, którzy w ciągu wieków podbijali kolejne państwa i narody.

Program
Sponsorzy
1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacki Oddzia³ Obrotu
Gazem. Gazownia Tarnowska
2. Karpacka Spó³ka Gazownictwa Sp. z
o.o. Oddzia³ Gazowniczy w Tarnowie
3. Exclusive – pizzeria, dyskoteka
Dêbno
4. Skoda Auto B¹czek Tarnów
5. Zajazd „POR¥BKA” z Por¹bki
Uszewskiej
6. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe –
wynajem rusztowañ i sprzêtu budowlanego „PERFEKT” – Marek Wróbel
7. Gospodarstwo Rolne Pana Karola
Rzepy z Sufczyna
8. Brzeska Oficyna Wydawnicza
9. AVIVA COMMERCIAL UNION
10. Firma Handlowo Us³ugowa COMTEL
– Szymon Pabian, Zbigniew Ojczyk

30

11.30 Pokazy walk i sprawnoœci grup S³owian
i Wikingów.
12.00 Obrona grodu S³owian na Pomorzu –
inscenizacja bitwy
12.30 Pokaz w wykonaniu Grupy Kaskaderów
Konnych z Krakowa
13.00 OFICJALNE OTWARCIE TURNIEJU - SALWA ARMATNIA – PREZENTACJA WOJSK
13.15 RYCERZE XV WIEKU – pokaz konny
13.45 Bractwo Rycerskie Œw. Jerzego z Wyszehradu - pokaz walk i w³adania broni¹
14.15 „G£OS BOGA WOJNY” – salwy artylerii
œredniowiecznej i XVII- wiecznej
14.45 „AVE CESAR” – Legiony Rzymskie –
pokaz musztry i formacji bojowych
15.15 „UKRAINA W OGNIU” - Inscenizacja bitewna z okresu Powstania Chmielnickiego
15.30 „KOZACKIE HARCE” - Wolty¿erka i d¿ygitówka – konny pokaz kaskaderski
16.00 „HEJ, HEJ SOKO£Y” – pokaz sokolniczy
16.30 Fina³ turnieju ³uczniczego
17.00 „OBRONA CHOR¥¯EGO” - turniej bojowy
dru¿yn rycerskich

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2009

Cieszące się zawsze popularnością popisy
kaskaderskie na koniach tym razem będą w
programie obecne jeszcze mocniej.
Zobaczymy dwie grupy konne. Jedna z nich specjalizuje się w pokazach prezentujących formacje ciężkozbrojne, druga prezentuje popisy lekkiej
jazdy. Oba pokazy anonsowane są jako bardzo
widowiskowe.
Wrażenie zrobić powinna także artyleria. W
tym roku spodziewać się
należy potężnych armat
i dział, które zadbają o to,
by na polu bitwy nie brakowało huku.
Interesującą atmosferę
wprowadzi
zespół
Pipes&Drums z Częstochowy – licząca 22 osoby orkiestra grająca na wielkich dudach
szkockich. Występowała w telewizyjnym
programie „Mam talent” i marzy o rywalizacji z najlepszymi dudziarzami z całego
świata. Organizatorzy turnieju (Muzeum
Okręgowe w Tarnowie, Gmina Dębno, Dębińskie Centrum Kultury) zaplanowali dla
nich kilka wejść.
Ponadto na wszystkich widzów czekają
atrakcje w postaci turnieju łuczniczego, stoiska gastronomiczne, pamiątki i atmosfera
pozwalająca na chwilę przenieść się w czasy
średniowiecznych pojedynków i pól bitewnych sprzed lat.
(i)

17.30 „PIPES & DRUMS” - Wystêp zespo³u
graj¹cego na dudach szkockich wraz z
musztr¹ paradn¹
17.50 FINA£ TURNIEJU BOJOWEGO „SAMOJEDEN” WRÊCZENIE G£ÓWNEGO TROFEUM TURNIEJOWEGO – „Z£OTEGO WARKOCZA TAR£ÓWNY”
18.20 Bractwo Rycerskie Œw. Jerzego z Wyszehradu - pokaz walk i w³adania broni¹
19.00 „U£ANI, U£ANI MALOWANE DZIECI”.
Pokaz konny formacji z 20-lecia miêdzywojennego.
19.20 „OBLÊ¯ENIE ORLEANU”. Inscenizacja
zdobycia Orleanu podczas Wojny Stuletniej. Ostrza³ i próba zdobycia murów,
bitwa na moœcie, udany szturm na wie¿e bramn¹, kapitulacja Anglików.
19.40 Pokaz formacji muszkieterów oraz halabardników w s³u¿bie króla W³adys³awa IV.
20.00 „W KRÊGU OGNIA” – konny pokaz kaskaderski
20.30 TANIEC Z OGNIEM – pokaz w wykonaniu
Teatru Dzieci Ognia
21.00 BITWA z udzia³em wszystkich wojsk,
artylerii i konnicy.
21.20 Pokaz sztucznych ogni.

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Maria Koczwara

Nale¿y do tego gatunku ludzi,
który nie znosi bezczynnoœci.
Zajêcia nigdy jej nie brakuje,
a po¿ytek z jej energii i
pomys³owoœci maj¹ zarówno
dzieci jak i doroœli.
Swoją szeroką działalnością Maria
Koczwara spowodowała, że jej nazwisko znają nie tylko w gminie Dębno, ale
także poza nią. Ryzykowna dla wielu
reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich
w jej wydaniu okazała się inicjatywą jak
najbardziej trafną. Wystarczy wspomnieć, że skupiające liczne grono pań z
Dębna Koło obecne jest nie tylko podczas wydarzeń odbywających się w gminie takich jak Biesiada Agroturystyczna w Porąbce Uszewskiej, spotkania na
zamku w Dębnie czy Turniej Rycerski,
ale także daleko poza nią. Koło o historycznej nazwie „Warkocz Tarłówny”
regularnie bierze udział w regionalnych
wydarzeniach kulinarnych takich jak
choćby „Małopolski Smak” czy prezentacja potraw wielkanocnych przygotowywana w Krakowie w Wielką Sobotę.

Panie z Dębna bynajmniej nie poprzestają wyłącznie na udziale w rywalizacji prezentując z reguły takie dania,
które nie uchodzą uwadze komisji. Kulinarne umiejętności doceniali nie tylko
eksperci z Polski, ale także z zagranicy.
- Wymyślam wiele różnych rzeczy i raz
na jakiś czas uda się zrobić coś wyjątkowego – zwierzała się nam kiedyś Maria
Koczwara, której królik w śmietanie
podbijał podniebienia w całej Małopolsce. Korzystała na tym gmina, która w
kulinarnej aktywności koła zyskała dodatkowy promocyjny oręż. Nie byle jaki!
Jak wiadomo przez żołądek trafia się
do serca nie tylko ukochanego, ale także turysty.
Ale na tym nie koniec aktywności
pani Marii. Pełno jest jej także w pracach parafialnej Caritas w pracach społecznych na rzecz sołectwa i jego
mieszkańców. Inicjatywy można mnożyć. Pielęgnacja zieleni w Dębnie,
sprzątnie sołectwa, dbałość o estetykę
wsi – oto prace, którym poświęca
szczególnie wiele uwagi. – To dzisiaj
rzadkość, bo praca zawodowa i własne
problemy pochłaniają ludziom tyle czasu, że na coś innego już go brakuje –
chwali Grzegorz Brach, Wójt Gminy.

Jako mieszkaniec Dębna wie co mówi.
Regularnie ma okazję obserwować dobre efekty pomysłów Marii Koczwary.
Doceniono je zresztą także daleko poza
Dębnem. Bogusław Sonik, poseł do
Parlamentu Europejskiego tyle się o
KGW w Dębnie nasłuchał, że postanowił się nimi pochwalić w Brukseli…
(g)

T E S T
Z
¯YCIA
Z natury jestem…
….Pracowity, staram siê zawsze dotrzymaæ
danego s³owa. Mo¿e tego nie widaæ ale za
szybko ulegam emocjom.
Mam s³aboœæ do...
... Moja ¿ona twierdzi ¿e jedyn¹ moj¹ s³aboœci¹ jest pi³ka no¿na.

Imiê i nazwisko:
Wac³aw Batko
Wiek: 47 lat
Wykszta³cenie: Œrednie
Techniczne
Miejsce pracy: RPWiK
Brzesko
Rodzina: ¯ona Ma³gorzata oraz dwóch synów Waldemar i Jakub
Samochód: Toyota
Corolla

Moja pasja to...
...Sport. Oczywiœcie pi³ka no¿na ale i…skoki narciarskie na które je¿d¿ê regularnie od
9 lat do Zakopanego
Moja pierwsza mi³oœæ…
...By³o to tak dawno ¿e nie pamiêtam…
Mój pierwszy cenny przedmiot…
...Pewno jak u wiêkszoœci by³ to rower „komunijny”, chocia¿ bardzo dobrze pamiêtam
te¿ pierwsze prawdziwe rêkawice bramkarskie firmy uhlsport zakupione 1982r
przez znajomego w Austrii. U nas mo¿na
by³o wtedy tylko o takich pomarzyæ.

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie…
…Rodzina i w³asny dom a tak¿e praca spo³eczna na rzecz Klubu Sportowego K³os,
który w swoich szeregach skupia blisko
80 zawodników.
Moja ¿yciowa pora¿ka…
…Jak na razie nie by³o takiej , któr¹ mo¿na
by nazwaæ ¿yciow¹.
Moje najwiêksze marzenie…
… Aby w klubie ,któremu poœwiêcam wiele czasu uda³o siê zrealizowaæ nasze plany.
A tym najwa¿niejszym to budowa szatni z
prawdziwego zdarzenia.
Moja ulubiona lektura…
…Lektura, która najbardziej pozosta³a mi
w pamiêci to „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza.
Moja praca…
…Jest to dopiero moje drugie miejsce pracy ale pracujê tu ju¿ 10 lat i mam nadziejê
¿e tak zostanie.
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