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DRUGA STRONA ¯YCIA

Wspomnienie

Anna
Oæwieja
Z wielkim smutkiem wspominamy nasz¹
wspania³¹ kole¿ankê Annê Oæwiejê, nauczyciela religii w Zespole Szkó³ im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Woli Dêbiñskiej,
która niespodziewanie opuœci³a nas 19 grudnia 2009 r. maj¹c 36 lat.
Zawsze bezinteresowna, cierpliwa,
skromna i oddana uczniom, by³a niedoœcignionym wzorem przyjaciela i nauczyciela. Zawodowo zwi¹zana z wieloma placówkami oœwiatowymi na terenie gminy
Dêbno. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a 1
wrzeœnia 1998 r. jako nauczyciel katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej w
Jastwi. W kolejnych latach zatrudniona
by³a w Publicznej Szkole Podstawowej w
Woli Dêbiñskiej, Publicznym Przedszkolu
w Woli Dêbiñskiej i Publicznej Szkole Podstawowej w Sufczynie. Po ukoñczeniu studiów podyplomowych prowadzi³a zajêcia
z „Wychowania do ¿ycia w rodzinie” w Publicznych Szko³ach Podstawowych w £ysej
Górze, Biadolinach Szlacheckich i w Woli
Dêbiñskiej. Realizowa³a równie¿ program
zajêæ wychowawczo – profilaktycznych
„Spójr z inaczej” w Oœrodku Wsparcia
Dziennego w Jastwi. Udziela³a siê spo³ecznie przez wiele lat organizuj¹c jase³ka bo¿onarodzeniowe po³¹czone ze
wspólnym kolêdowaniem dla spo³ecznoœci szkolnych oraz mieszkañców parafii
Dêbno w Kaplicy w Jastwi.
Czynnie w³¹cza³a siê w ¿ycie parafii prowadz¹c z dzieæmi adoracje, ró¿aniec, drogê krzy¿ow¹, organizuj¹c wycieczki i pielgrzymki. Anga¿owa³a uczniów do udzia³u
w licznych konkursach, szczególnie plastyczno – literackich zwi¹zanych z Janem
Paw³em II i Kardyna³em Stefanem Wyszyñskim. Przybli¿a³a postaæ Pr ymasa Tysi¹clecia ukazuj¹c wielkie dzia³a jego ¿ycia
poprzez redagowanie gazetek szkolnych,
organizacjê Œwiêta Patrona Szko³y i II
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Szkó³ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego na Jasn¹
Górê.
S³u¿y³a pomoc¹ m³odszym nauczycielom bêd¹c opiekunem sta¿u. Dzieli³a siê z nimi
doœwiadczeniem i by³a przewodnikiem na
zawi³ych œcie¿kach ¿ycia szkolnego.
Za swe osi¹gniêcia i wzorowe wykonywanie
zadañ wychowawczo-dydaktycznych otrzyma³a kilkakrotnie nagrody dyrektora szko³y.
Jej poœwiêcenie i codzienna praca z dzieæmi
przynosi³a i nadal bêdzie przynosiæ owoce
dobrego ¿ycia i wspania³ych postaw moralnych wœród jej uczniów.
Pamiêtamy ca³e dobro które po sobie zostawi³aœ Anno
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Zespo³u
Szkó³ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Woli Dêbiñskiej
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My siê nie nudzimy
Magdalena Tatara z Zespo³u
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
wygra³a Miêdzypowiatowy
Konkurs Œwietlic Szkolnych
„My siê nie nudzimy”.
Joanna Buczek, druga gimnazjalistka z tej samej szko³y,
zas³u¿y³a swoj¹ prac¹ na
wyró¿nienie.
Finał konkursu adresowanego do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów odbył się
w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej. Jego
główną ideą było przygotowanie pracy plastycznej prezentującej formę aktywności
preferowaną przez ucznia. Miała to być swoista wizytówka wybranego sposobu spędzania czasu wolnego.
Magdalena Tatara zaproponowała…, a
Joanna Buczek przedstawiła. Wszystkie prace pokazano na specjalnej wystawie przygotowanej przez Bożenę Kubalę, kierownika
świetlicy szkolnej, która korzystała przy
tym z pomocy uczniów.
Rozdaniu nagród towarzyszyły występy
zespołów cheerleders, solistów i grup wokalno – instrumentalnych działających w
szkole. Nagrody wręczyły: Bogusława Fa-

ron - Dyrektor Szkoły i Małgorzata Rega metodyk z Samorządowego Centrum Edukacji z Tarnowa, która była inicjatorem
konkursu.
(w)

Ludzie

So³tys zosta³ radnym
Janusz Malinowski został nowym radnym Rady Gminy Dębno. Uzyskał mandat i złożył ślubowanie, mimo że nie odbyło
się żadne głosowanie.
Rzadka sytuacja to efekt braku zainteresowania kandydatów udziałem w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w
Dębnie, które rozpisano po tym, jak z mandatu zrzekła się
Maria Marecik. Wyborcza machina ruszyła niezwłocznie po
tej decyzji, ale w wyznaczonym terminie kandydata zarejestrował tylko jeden komitet wyborczy. W sytuacji braku możliwości wyboru pomiędzy różnymi kandydaturami
głosowanie nie miało żadnego sensu i zgodnie z obowiązującymi przepisami mandat
przypadł jedynemu kandydatowi.
Janusz Malinowski nie jest osobą w gminie nieznaną. W Niedźwiedzy pełni funkcję
sołtysa i jako sołtys regularnie uczestniczy w sesjach Rady Gminy. Teraz będzie mógł
w jej obradach brać udział nie tylko jako obserwator i zaproszony gość, ale także
aktywny uczestnik.
(p)
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Pieni¹dze spoza bud¿etu zneutralizowa³y ekonomiczne problemy

Dobre efekty w czasach kryzysu
Teoretycznie wszystko przemawia³o
za tym, ¿e miniony rok nie bêdzie
móg³ byæ zaliczony do udanych dla
gminy pod wzglêdem skali inwestycyjnego zaanga¿owania. Podsumowanie wykonanych w ci¹gu ostatnich dwunastu miesiêcy prac okazuje siê jednak zaskakuj¹ce. Liczby
mówi¹ wyraŸnie, ¿e rok 2009 jest
jednym z najlepszych w historii
gminy bior¹c pod uwagê skalê wykonanych prac.
Podsumowanie roku okazało się zaskakujące nawet dla samych przedstawicieli samorządowej władzy. – Mówimy o ubiegłym roku – wójt Grzegorz Brach
nie dowierzał materiałowi przygotowanemu przez
swojego zastępcę. Zdumienie budziła zarówno skala
wydatków inwestycyjnych, zakres wykonanych prac
jak i wielkość środków pozyskanych z zewnętrznych
źródeł.

mością dającą szczególne podstawy do
optymizmu. Sytuację pogarszał dodatkowo fakt, że kilku dużych przedsiębiorców bądź to w ogóle zaprzestało
działalności bądź to zasadniczo zmniejszyło obroty, co w ostatecznej konsekwencji miało także wpływ na stan finansów gminy otrzymującej przecież
część podatku dochodowego płaconego
przez osoby fizyczne i prawne.

Splot niekorzystnych wydarzeń
udało się jednak zamortyzować uzyskując pokaźne wsparcie ze źródeł
zewnętrznych. Zasadnicze znaczenie
miała pod tym względem pomoc unijna, której dysponentem było województwo małopolskie. Gmina Dębno
skorzystała z niej na tyle mocno, że
rok 2009 okazał się nie tylko nie gorcięg dalszy na stronie 4

Zaskoczeniu nie ma się co dziwić, jeśli pamiętać będziemy o okolicznościach, w jakich przyszło realizować budżet w 2009 roku. Media donosiły w tym czasie głównie o największym po wojnie kryzysie ekonomicznym ogarniającym cały świat począwszy od Stanów Zjednoczonych przez Europę aż po najdalsze zakątki globu. Upadłości firm, redukcja zatrudnienia i
cięcia kosztów to z kolei najczęściej wymienianie skutki fatalnej kondycji gospodarki. W ślad za tym szła
trwoga o stan publicznej kasy. Mimo że Polska z kryzysem poradziła sobie relatywnie dobrze, to jednak
budżet państwa bynajmniej się nie powiększył, co dla
samorządów w 65 procentach uzależnionych finansowo od stanu narodowej gospodarki nie było wiadostyczeñ - luty 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Gêstnieje sieæ drogowa w gminie

Asfaltowy rekord pobity
Ponad 10 kilometrów
asfaltowych nawierzchni
przyby³o w ubieg³ym roku
w gminie Dêbno. – W tej
kadencji to rekord pod tym
wzglêdem – komentuje
Antoni Brachucy, zastêpca
wójta.
W sumie wyremontowano lub
zmodernizowano blisko 20 odcinków dróg w kilkunastu sołectwach. Wydano na ten cel ponad
2,2 mln zł, z czego ponad 1,3 mln
zł pozyskano w formie dotacji z
różnych źródeł.
W rekordowym osiągnięciu
poniekąd pomógł światowy kryzys (wspominamy o tym szerzej
przy okazji podsumowania inwestycji), którego efektem było
poszukiwanie przez firmy zleceń
za wszelką cenę. Dzięki temu w
przetargach niejednokrotnie
udawało się uzyskać na tyle korzystną cenę, że za podobne pieniądze co wcześniej można było
wybudować więcej.
Wykonane w ubiegłym roku
inwestycje drogowe cieszą tym
bardziej, że w przyszłości pozwolą zminimalizować ewentualne szkody spowodowane
żywiołem. Większe opady deszczu największe straty powodują
w przypadku dróg żwirowych.
Nawierzchnie asfaltowe tak
łatwo im się już nie poddają.
Przynajmniej kilka nowo wybudowanych odcinków można
uznać za strategiczne dla gminy.
Łączą sołectwa zdecydowanie
poprawiając możliwości komunikacyjne wewnątrz gminy. Niektóre odcinki ułatwiają połączenia z siecią dróg powiatowych.
(gep)

szy od poprzedniego, ale może być uznany za jedne z najlepszych.
Nie licząc mniejszych remontów tylko
w oświacie wykonano 11 poważnych inwestycji. W grupie inwestycji infrastrukturalnych znalazło się dziewięć pozycji, a
pod hasłem „drogi” widnieje grubo ponad
20 zadań. Spośród ogólnej kwoty przekraczającej 6,8 mln zł, jaką wydano na inwestycje, blisko 3 mln zł pochodzi ze źródeł
zewnętrznych. A biorąc umowy podpisane w ubiegłym roku, które realizowane
będą w roku bieżącym, kwota ta znacznie
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przekracza 4,1 mln zł. Wszystko to sprawia, że 2009 rok jawi się już bynajmniej
nie jako rok kryzysowy, ale jako okres
wyjątkowo pomyślny dla gminy, która

Komentuje dla nas

dokończenie ze strony 3

Grzegorz Brach,

dzięki wykonanym inwestycjom postawiła kolejny krok na drodze cywilizacyjnego rozwoju.
(g)

wójt Gminy Dêbno

Paradoksalnie kryzys spowodował, że udało się wykonać więcej niż zakładaliśmy.
Odczuwające jego skutki firmy chcąc uzyskać zlecenia gotowe były minimalizować
zyski, dzięki czemu mogliśmy budować taniej, a w konsekwencji więcej. Ważną
rolę odegrały także pieniądze z programów pomocowych na lata 2007-2013. nigdy
dotąd nie mieliśmy wsparcia na tak dużą skalę. Nadarzającą się okazję wykorzystaliśmy na tyle, na ile to było możliwe.
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Zmodernizowano boisko w Por¹bce Uszewskiej

Nowe pompy dla stra¿y

Ciep³a woda
Z nowym
z kolektorów s³onecznych sprzêtem

Komentuje dla nas

Zakoñczono modernizacjê boiska
w Por¹bce Uszewskiej wykonywan¹ w ramach programu Orlik
Plus. Inwestycja by³a wspó³finansowana przez Ma³opolski
Urz¹d Marsza³kowski, wojewódzki fundusz Ochrony Œrodowiska i bud¿et Gminy Dêbno.
Tomasz Gurgul,

dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej

Z efektów przeprowadzonych prac
korzystać będą uczniowie Zespołu
Szkół w Porąbce Uszewskiej oraz
członkowie Klubu Sportowego
„Arabeska”. Szkoła zyskując niemal
nowy obiekt będzie miała zdecydowanie lepsze warunki prowadzenia
zajęć sportowych w ramach lekcji i
poza nimi. Można się też spodziewać
zwiększenia zainteresowania
uprawieniem sportu.

Z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach tego programu wystąpiła Gminy Dębno. Został on zaakceptowany bez zastrzeżeń, ale nieoczekiwanie inwestycja stanęła
pod znakiem zapytania. Zgodnie z wymaganiami programu prace modernizacyjne powinny być sfinalizowane w ubiegłym roku.
Tymczasem na dwa kolejne przetargi nie
zgłosił się żaden oferent. W tej sytuacji zdecydowano się skorzystać z możliwości dokonania zamówienia z wolnej ręki, co okazało
się skutecznym rozwiązaniem.
Znaleziono firmę, która za kwotę 155 tys.
zł dokonała odwodnienia boiska o wymiarach 30 m x 62 m znajdującego się nad
szkołą w Porąbce Uszewskiej i modernizacji płyty boiska. Ponadto wyremontowano i
zaadoptowano na zaplecze szatniowo-sanitarne budynek gospodarczy, w którym
wykonano przyłącza instalacji elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej oraz instalację solarną, która pozwoli pozyskiwać ciepła wodę
w budynku.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wsparł przedsięwzięcie kwotą 70 tys. zł,
a z budżetu województwa wydano na ten
cel 40 tys. zł.
(g)

Nowy sposób na ochronê gminnych dróg

Ciê¿arówki w kamerze i na wadze
Czujniki pozwalające na precyzyjny
pomiar wagi oraz kamery rejestrujące dane identyfikacyjne samochodów
zainstalowane na „czwórce” w Dębnie
to najnowsza broń drogowców w walce z przeładowanymi samochodami
ciężarowymi niszczącymi nawierzchnię. Umieszczone w pasie drogowym
wagi tworzą z zainstalowanymi nad
drogą kamerami zintegrowany system, którego nie da się oszukać.
Wagi i kamery zamontowano w ten sposób, by elektroniczny system mógł kontrolować zarówno pojazdy jadące w obu kierunkach. Odczytywane przez elektroniczne urządzenia dane dotyczące obciążenia osi
pojazdów oraz ich numerów rejestracyjnych
przesyłane są za pośrednictwem internetu
do centrali. Informacje o łamiących przepisy
samochodach przekazywane są Inspekcji
Transportu Drogowego, która kontroluje
wskazane samochody dokonując dodatkowych pomiarów z wykorzystaniem trady-

cyjnej wagi. Potwierdzenie pomiaru dokonanego za pomocą urządzenia zainstalowanego w drodze, którego podaje obliczenia z
tolerancją do 2 procent, skutkuje mandatem.
Z wprowadzenia nowej metody „wyłapywania” przeciążonych samochodów cieszą
się samorządowcy gminy Dębno. – Wiele z
tych samochodów jeździ także po drogach
gminnych regularnie niszcząc nawierzchnię
nie przystosowaną do tak ciężkich pojazdów.
Ostrzejsze i skuteczniejsze kontrole pozwolą także nam chronić drogi przed zniszczeniem – tłumaczy Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno.
Podczas sesji Rady Gminy problem niszczenia dróg przez ciężkie samochody poruszano wielokrotnie, ale do tej pory jedynym
sposobem dyscyplinowania kierowców były
patrole policyjne. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe policji prowadzono
je stosunkowo rzadko, co nie dawało szans
na rozwiązanie problemu.

O nowe motopompy wzbogaci³y siê dwie jednostki OSP z
gminy Dêbno. Sprzêt o wartoœci blisko 7800 z³ otrzymali
stra¿acy z OSP w £oniowej i
OSP w Por¹bce Uszewskiej.
Przekazanie urządzeń, które zakupiono za
pieniądze pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, nastąpiło w Krakowie. Podczas odbywającej się na terenie jednostki państwowej straży pożarnej uroczystości z tym
związanej, w której obok
strażaków-ochotników z
całego województwa,
wzięli udział także przedstawiciele Sejmu RP,
władz województwa , a
także wojska, wręczono
szefom jednostek akty
darowizny. Potem sprzęt
załadowano na samochody i dziś gotowy jest już
do użycia. – To bardzo dobrej jakości sprzęt. Za pomocą dwóch takich urządzeń wypompowalibyśmy
wodę z płynącego przez
Paweł Kraj chwali
wieś potoku – przekonunowy sprzęt.
je obrazowo Paweł Kraj,
naczelnik OSP w Łoniowej.
Przekazane jednostkom pompy wyposażone są w wysokowydajne silniki japońskiej
firmy honda. Sprzęt tego typu strażakom, z
naszej gminy potrzebny jest szczególnie.
Wielokrotnie tereny te doświadczały powodzi, w trakcie której bez pomp trudno się
obejść. W trakcie powodzi w czerwcu tego
roku strażacy z jednostki w Łoniowej uszkodzili sprzęt będący w ich dyspozycji dotychczas i nowe urządzenie było jednostce tym
bardziej konieczne. Fajermanom z Porąbki
Uszewskiej motopompa także znacznie ułatwi prace. Odprowadzanie wody z zalanych
terenów to w ich przypadku relatywnie często wykonywane zadanie. Lepszy sprzęt
pozwoli im skuteczniej pomagać potrzebującym ludziom.
Strażacy z OSP w Łoniowej na wsparciu
państwa nie poprzestali. Z własnego budżetu zakupili w Niemczech cztery aparaty powietrzne używane jako zabezpieczenie
przed zatruciem w trakcie akcji tlenkiem
węgla. Okazja ku temu była znakomita.
Używane, ale dobrej jakości aparaty, kosztowały 100 euro za sztukę. W kraju jeden
nowy aparat to wydatek oscylujący wokół
trzech tysięcy złotych.

(g)
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Odœnie¿anie po diametralnie ró¿nych cenach

Mieszkañcy wygrali przed
s¹dem

Przetarg - œwiêta rzecz

Por¹bka
bez masztu
Mieszkańcy Porąbki Uszewskiej
wygrali przed Naczelnym Sądem Administracyjnym batalię o maszt telefonii komórkowej. Sąd podtrzymał stanowisko wojewody małopolskiego
uchylające pozwolenie na budowę dla
jednego z operatorów telefonicznych
wydaną przez starostę brzeskiego.
Maszt miał stanąć w Porąbce Uszewskiej
w miejscu widokowym, gdzie znajdują się tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Część mieszkańców stanowczo zaprotestowała przeciwko takiemu pomysłowi
argumentując, że ustawienie masztu obniży
atrakcyjność działek budowlanych i negatywnie wpłynie na walory krajobrazowe okolicy.
– Dla Porąbki ma to niebagatelne znaczenie,
bo wieś stawia na agroturystykę – tłumaczyła Elżbieta Rzepa, sołtys Porąbki.
Starosta brzeski mimo sprzeciwu mieszkańców wydał jednak pozwolenia na budowę inwestorowi, bo nie znalazł formalnoprawnych przeszkód dla odmowy. Mieszkańcy zaskarżyli tę decyzję do wojewody małopolskiego, który przyznał im rację. Operator zwrócił się w tej sytuacji o rozstrzygnięcie do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
który rozpatruje sprawy pod względem
zgodności decyzji z obowiązującym prawem.
Werdykt okazał się korzystny dla mieszkańców. – Mamy nadzieję, że na tym spór się
zakończy. Dziękuję za wsparcie wszystkim,
którzy pomogli mieszkańcom: od radnych
po władze gminy – cieszyła się Elżbieta Rzepa. Wyrok sądu z ulgą przyjęli także inni
mieszkańcy wsi.
(g)

Koszty zimowego utrzymania
dróg w poszczególnych so³ectwach na terenie gminy Dêbno ró¿ni¹ siê niemal o 100
procent. Taki jest efekt przetargów organizowanych, ze
wzglêdu na brak zainteresowania oferentów, osobno dla
ka¿dego so³ectwa.
Kiedy przed kilkoma miesiącami ogłaszano przetarg na zimowe utrzymanie dróg w
gminie Dębno zainteresowanie było nikłe.
Oferenci gotowi
byli świadczyć
usługi jedynie na
wybranych obszarach gminy dających
większe
szanse zarobku.
Tereny nizinne w
ofertach były całkowicie pomijane.
W tej sytuacji samorząd chcąc nie
chcąc został zmuszony do ogłoszenia przetargów na
świadczenie usług
w poszczególnych sołectwach. Efekt jest
taki, że za identyczne usługi w jednej wsi
trzeba będzie zapłacić 65 zł za godzinę, a w
innej 120 zł za godzinę. W niektórych przypadkach w ogóle nie zgłoszono żadnych ofert
i w tej sytuacji składano zamówienia z wolnej ręki.

Mimo problemów spowodowanych małym zainteresowaniem świadczeniem
usług samorządowe władze gminy uspokajają, że drogi nie zostaną zasypane. –
Mamy umowy na utrzymanie dróg w całej gminie, a zgodnie z obowiązującymi
standardami przejezdność dróg powinna
być zapewniona pięć godzin po ustaniu
opadów śniegu – informuje Antoni Brachucy, zastępca wójta podkreślając, że
przejezdność nie oznacza, iż drogi mają
być czarne.
W poruszaniu się po drogach gminnych
pomóc ma także materiał poprawiający
przyczepność, który będzie do dyspozycji
kierowców w newralgicznych punktach tj.
w okolicy ostrych podjazdów i skrzyżowań.

Na okoliczność ewentualnych wypadków
czy stłuczek wynikających ze stanu dróg
zimą gmina ubezpieczyła się od odpowiedzialności cywilnej. Pozwoli to uniknąć
konsekwencji finansowych, które mogłyby grozić gminie jako zarządcy dróg.
(pg)

Nie wyrzucaj nakrêtki!

Kacper czeka na pomoc
Kacper z Por¹bki Uszewskiej ma 5 lat i od urodzenia zmaga siê z potworn¹, ciê¿k¹ chorob¹. Potrzebuje wózka inwalidzkiego, ale to drogi sprzêt. Mo¿emy mu pomóc nie wydaj¹c nawet z³otówki. Wystarczy, ¿e bêdziemy dla niego zbieraæ
plastikowe nakrêtki do butelek.
Rodzina Kacpra, jego mama i dziadkowie, oddaj¹ potem nakrêtki do zak³adu zajmuj¹cego siê recyklingiem. Potrzebuj¹
ich a¿ 6 ton, ¿eby mo¿na by³o za to kupiæ inwalidzki wózek. To oznacza, ¿e nakrêtek musz¹ byæ dziesi¹tki, a nawet setki
tysiêcy. Jedna rodzina nie ma szans, ¿eby sobie z tym samodzielnie poradziæ. Ale razem mo¿emy to zrobiæ. Nie zwlekajmy. Kacper ponad 5 lat cierpi, a jego rodzice i krewni dzieñ w dzieñ pomagaj¹ mu jak tylko mog¹. Wózek nie uzdrowi
Kacpra, ale sprawi, ¿e ¿ycie, chocia¿ trochê bêdzie dla niego ³atwiejsze.
Ch³opca wspiera te¿ Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Do³¹czmy do niej. Nakrêtki dla Kacpra mo¿na dostarczaæ
rodzinie ( wiêcej informacji pod numerem telefonu 14 66 56 715) lub Zak³adowi Us³ug Komunalnych w Woli Dêbiñskiej
z przeznaczeniem dla Kacpra.

6

¯ycie Gminy Dêbno, styczeñ - luty 2010

WYDARZENIA

Maria Mleczko œwiêtowa³a 100 urodziny

Pogodne i d³ugie ¿ycie
Maria Mleczko obchodzi³a 100
urodziny! Z gratulacjami i
¿yczeniami pospieszyli przedstawiciel e samorz¹dowych
w³adz, ksiê¿a z parafii w
Por¹bce Uszewskiej oraz rodzina. Specjalne listy przys³a³
tak¿e prezes Rady Ministrów
Donald Tusk i wojewoda ma³opolski Stanis³aw Kracik.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w
kościele w Porąbce Uszewskiej, do którego
szacowna jubilatka chodziła przez kilkadziesiąt lat. Urodziła się w Dołach 10 stycznia
1910 roku, ale potem z rodziną zamieszkała
w Porąbce Uszewskiej. Tutaj też mieszka
do dziś.
Bezpośrednio po Eucharystii Maria Mleczko i jej gości e zameldowali się w Zajeździe
Porąbka Uszewska, gdzie była okazja do
życzeń i wspólnych wspomnień przy stole.
Centralne miejsce zarezerwowano dla jubilatki. Tuż przed nią na stole postawiono tort
z wyeksponowaną liczbą „100”, a przed stołem ustawiono potężny kosz z kwiatami.
Bukiet z czasem stawał się coraz większy.
Osobny kosz złożony ze 100 kwiatów wręczył Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach, z
wiązankami przyszli też członkowie rodziny i przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, która miała też specjalny upominek: okolicznościowy dodatek w wysokości ponad 2500 zł. Ksiądz Czesław Konwet
podarował różaniec. – Ale pod warunkiem,
że trzeba się na nim modlić – żartował proboszcz parafii w Porąbce ks. Józef Golonka.

W życzeniach postawiono głównie na zdrowie, a wójt Grzegorz Brach uzupełniał je
jeszcze o obecność życzliwych ludzi gotowych przyjść z pomocą.
Na ich brak Maria Mleczko raczej nie narzeka. Doczekała się sześciorga dzieci (Józef, Andrzej, Tadeusz, Urszula i bliźnięta
Stanisław i Rozalia), 16 wnuków i 7 prawnuków. Mieszka wraz z rodziną najmłodszego
syna, w pobliżu jest także najstarszy syn
Andrzej, a pozostali odwiedzają ją często
przyjeżdżając z Bytomia czy Krakowa.
Radość ze świętowania 100 urodzin była
tym większa, że choroby jej nie omijały. –
Sama się dziwiła, że dożyła takiej rocznicy –
mówił nam syn jubilatki Andrzej. Za młodu
jego mama przebyła ciężką gruźlicę, którą
trudno leczy się do dziś. Jako młoda dziewczyna pracowała w kuchni w jednej z krakowskich restauracji. Bywało, że na wypoczynek
do domu wracała stamtąd pieszo. Po wyjściu
za mąż w wieku 30 lat została w domu. Mając
sześcioro dzieci i gospodarstwo do obrobienia
na brak pracy nie narzekała. Szczęśliwie omijały ją nieszczęścia tego świata, bo ani I ani II
wojna światowa w Porąbce Uszewskiej swego
piętna nie docisnęła zbyt mocno.
Do niedawna prowadziła jeszcze bardzo
aktywnym tryb życia regularnie zajmując
się domowymi pracami. – Nawet dziś jeszcze czasem zabiera się za sprzątanie – potwierdza najstarszy z synów. Nie narzeka
też na pamięć, a jedyne, co jej dokucza to
pogarszający się wzrok. Dobrą kondycję zawdzięcza usposobieniu. Zawsze była bardzo
pogodna i spokojna, niemal w ogóle się nie
denerwowała.
W trakcie rodzinnej uroczystości nie odmówiła okolicznościowego toastu, a z jedzeniem też problemu nie było.
(p)
styczeñ - luty 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Edukacyjny projekt na ogromn¹ skalê

Pierwszaki rozwijaj¹ inteligencje
Rozwijanie ró¿nych inteligencji to g³ówny cel projektu
edukacyjnego "Pierwsze
uczniowskie doœwiadczenia
drog¹ do wiedzy" realizowanego w piêciu szko³ach naszej
gminy. W specjalnie opracowanych zajêciach wziê³o
udzia³ 88 uczniów.
Do udziału w edukacyjnym przedsięwzięciu, którego pierwszy etap zakończył
się przed świętami Bożego Narodzenia,
przystąpiły szkoły w Dębnie, Woli Dębińskiej, Porąbce Uszewskiej, Sufczynie i
Łysej Górze. Projekt jest realizowany na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i opiera się na głęboko
humanistycznej teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Jego celem jest wdrożenie elastycznego
modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Każde dziecko posiada 6 – 7 inteligencji, które są u niego w większym lub mniejszym

stopniu rozbudowane . Nadrzędnym celem
programu było wzmocnienie tych inteligencji, które dziecko już posiada i wywołanie
tych, których dziecko nie posiada w ogóle
lub są one u niego bardzo słabe.

Przyk³adowe fina³owe prezentacje
ZS w Por¹bce Uszewskiej
Na podsumowanie tego etapu projektu przygotowano inscenizację bajki „Szewczyk Dratewka”, którą pokazano w szkole
17 grudnia. Inscenizacja ta została wzbogacona przez odpowiednie podkłady muzyczne, piosenki i taniec. Warto wspomnieć
również o pięknej dekoracji sceny: z jednej strony łąka z kwiatami oraz mrowisko; pośrodku las – las (kilka drzew), a na jednym drzewie dziupla, w której znajduje się barć; obok lasu staw
porośnięty szuwarami; z drugiej strony zamek z wieżą. Z tyłu
tło wypełniał duży obraz lasu namalowany na płótnie. Inscenizację obejrzeli rodzice uczniów klasy II, dyrektor szkoły T.
Gurgul, wicedyrektor p. W. Klecka,. metodyk I. Nadolnik,
uczniowie klasy I i III wraz z wychowawcami.

ZS w Woli Dêbiñskiej
Uroczyste podsumowanie pierwszego etapu realizowanego projektu odbyło się 18 grudnia. Dzieci z klasy II miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności na forum publicznym. W uroczystości uczestniczyła dyrekcja szkoły, nauczyciele,
rodzice oraz inni uczniowie.Przygotowany z tej okazji program
artystyczny pod tytułem „Gwiazdka w Krainie Bajek” nawiązywał
do zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych. Były wiersze i piosenki tematycznie związane z bajkami oraz inscenizacje „Wielka
awantura” i „ Gwiazdkowa rozmowa”. Znakomita gra aktorska i
piękne stroje zauroczyły wszystkich zebranych. Wszystko odbywało się na tle wspaniałej dekoracji przygotowanej przez Małgorzatę Brzuchacz. Zaproszeni goście oglądali też wystawę prac wykonanych podczas trwania projektu. Na zakończenie uroczystości
uczniowie złożyli uczestnikom spotkania świąteczne życzenia, obdarowując przybyłych własnoręcznie wykonanymi stroikami i słodyczami.
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WYDARZENIA

Danuta Gawe³, wychowawczyni w szkole w Por¹bce Uszewskiej
Zajęcia w ramach tego projektu z pewnością wpłynęły korzystnie na wszechstronny rozwój uczniów.
Pomogły dzieciom nieśmiałym przełamać barierę i częściej zabierać głos w grupie rówieśniczej. Pozwoliły
lepiej poznać mocne i słabe strony uczniów, a także wspierać ich w rozwijaniu wielorakich inteligencji.

Ma³gorzata Martyna, wychowawczyni klasy II, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
W czasie trwania projektu uczniowie mieli możliwość rozwoju swoich inteligencji wiodących. Dzieci
zdobywały nową wiedzę w obszarze teatru, poznały więcej bajek i słuchowisk. Rozwijały też uzdolnienia w
mowie, śpiewie, tańcu, rysunku i grze aktorskiej. Miałam szansę bardziej skoncentrować się na rozwoju
mocnych stron dziecka i budowaniu jego samooceny oraz kształtowaniu indywidualnego stylu uczenia się.
Cieszy również fakt, że pozyskane pomoce dydaktyczne będziemy mogli wykorzystywać na zajęciach
obowiązkowych”.

Krystyna Wêgrzyn, mama uczennicy uczestnicz¹cej w projekcie w szkole w Dêbnie
Moja córka Weronika uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą
do wiedzy”. Wiem jak ważne są pierwsze lata nauki w szkole, a zajęcia organizowane w ramach tego
projektu uatrakcyjniają naukę i dają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań. Sama
prezentacja efektów tego przedsięwzięcia była ważnym i emocjonującym wydarzeniem. Nasze dzieci przedstawiły pod fachowym kierunkiem wychowawczyni Pani Elżbiety Brach bardzo ciekawy i dynamiczny
spektakl , w którym nie zabrakło elementów wychowawczych. Piękna scenografia i aromat pierników
wprowadził rodziców /licznie przybyłych/ w świąteczny nastrój.

Konrad Grzesik, uczeñ uczestnicz¹cy w projekcie, ZS w Woli Dêbiñskiej
W czasie zajęć mogłem poprawić swoją sprawność fizyczną i umysłową. Gry i zabawy, w których uczestniczyliśmy, pozwalały sprawdzić pod jakim względem jest się dobrym, a pod jakim trzeba uzupełnić braki.

Izabella Morys, uczennica uczestnicz¹ca w projekcie, ZS w Woli Dêbiñskiej
Projekt dał mi wiele radości. Mogłam się bawić i uczyć. Po raz pierwszy zobaczyłam jak wyglądają szczudła
i sama na nich chodziłam. Poznałam wiele ciekawych gier i przedmiotów np. piłkę rugby.

Gabriela Batko, uczennica uczestnicz¹ca w projekcie, ZS w Woli Dêbiñskiej
Na zajęciach nikt się nie nudził, każdy znalazł coś dla siebie. Pani czytała nam nowe bajki, do których
malowaliśmy ilustracje. Bardzo lubiłam grać w gry planszowe oraz bawić się kukiełkami z teatrzyku.

W szkołach inteligencje rozwijane
były podczas zajęć dodatkowych pod
okiem nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Łącznie przygotowano program obejmujący 50 godzin lekcyjnych.
Tematyka zajęć – „W KRAINIE BAŚNI
I BAJEK” motywowała uczniów przede
wszystkim do samodzielnego czytania i
wypowiadania się, ale nie tylko. W prze-

prowadzaniu tych zajęć pomagały przekazane szkołom pomoce dydaktyczne.
Każda szkoła otrzymała pomoce wartości 8 tys. zł
W klasie zostały utworzone trzy Ośrodki Zainteresowań, w których uczniowie
mieli możliwość rozwijania inteligencji językowej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej, matematyczno-logicz-

nej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej.
Uwieńczeniem pracy i zabawy uczniów
była przygotowane przez nich prezentacje.
Na styczeń zaplanowano rozpoczęcie drugiego etapu tego projektu. Wówczas inteligencje rozwijać będą obecni pierwszoklasiści. Trzeci i ostatni etap projektu rozpocznie się we wrześniu 2010 roku.
(n)
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Gminny konkurs kolêd i pastora³ek w £ysej Górze

MUZYKALNI I AMBITNI
Trzydziestu dziewiêciu wykonawców wziê³o udzia³ w
jubileuszowej dziesi¹tej
edycji Gminnego Konkursu
Kolêd i Pastora³ek Bo¿onarodzeniowych w £ysej Górze. Do
jubileuszu dostroili siê uczestnicy konkursu prezentuj¹c
poziom, jakiego tu jeszcze nie
by³o. Pozostaj¹cy pod wra¿eniem umiejêtnoœci wykonawców jurorzy wyszli poza
regulaminowe zapisy i spontanicznie przyznali nagrodê
Grand Prix. Po raz pierwszy
w historii konkursu otrzyma³a j¹ Alicja Rega z klasy „O”
z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w £ysej Górze.

Komentuje dla nas

W tym roku
uczestnicy, jak
zwykle, dopisali.
Nie bez znaczenia dla wysokiej
frekwencji jest
konkursowa tradycja powodująca, że chętnych
do śpiewania kolęd przybywa z
roku na rok. W
przedszkolach i
szkołach w całej
gminie odbywają się eliminacje, z których
do konkursu
g ł ó w n e g o
awansują najlepsi.

Anna Greń
W tym roku grono to liczyło 39 osób.
Wszyscy zaprezentowali się 8 stycznia
na scenie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze. Profesjonalne
jury składające się z muzyków z Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oceniało wykonawców w czterech kategoriach wiekowych – przedszkolaki i klasa „0”, uczniowie klas I – III, uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
oraz gimnazjaliści.
Już po pierwszych występach nie brakowało powodów do zadowolenia. Interesujące wykonania, starannie dobrane
kolędy i pastorałki, ciekawe stroje potwierdzały, że zwycięscy szkolnych eliminacji nie trafili do finału przypadkowo. Prezentacje uczestników z młodszych i starszych klas szkół podstawo-

Artur Potêpa, dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w £ysej Górze,
organizator konkursu
Po dziesięciu latach konkursu kolęd warto pokusić się o małe podsumowanie i
krótką refleksję. Niegasnące zainteresowanie i chęć śpiewania kolęd dowodzi, iż
podczas tych najpiękniejszych świąt we wszystkich naszych domach rozbrzmiewa
radosne „Bóg się rodzi”, a przesiąknięte tą atmosferą dzieci same chętnie kolędują.
Wyraźnie widać także rosnący poziom artystyczny, coraz większe umiejętności
wokalne, muzykalność, umiejętności gry na instrumentach oraz przemyślane i
dojrzałe interpretacje. Warto zauważyć także lepsze przygotowanie podkładów
muzycznych, ciekawe aranżacje - od pięknych, zawodowych, klasycznych akompaniamentów fortepianowych aż po zaawansowane muzycznie i instrumentalnie
aranże zaskakujące oryginalnością i pomysłowością.
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Alicja Rega

WYNIKI
PRZEDSZKOLA I KLASY „0”
Grand Prix: Alicja Rega
I miejsce: Kinga Gurgul
II miejsce: Dominika GliŸdziñska
III miejsce: Bartosz Giba³a
KLASY I – III
I miejsce Klaudia Gadzina
II miejsce Agnieszka K³usek oraz duet
Julia Gagatek i Emilia GliŸdziñska
III miejsce Wojciech B¹ba
KLASY IV-VI
I miejsce duet Edyta Pa³ucka i Natalia
Koloch
II miejsce Konrad Stypka
III miejsce Anna Myszka oraz duet Patrycja Bojdo i Adam Klimek
Wyró¿nienie Katarzyna Gurgul
GIMNAZJA
I miejsce Anna Greñ
II miejsce Katarzyna Szlachta oraz
duet Edyta Burnóg i Gabriela Migda³
III miejsce Paulina Kubala oraz Weronika Kluska

EDUKACJA
wych potwierdziło, że w tym roku przygotowania były naprawdę solidne.
Członkowie jury wymieniając na gorąco
uwagi podkreślali coraz większy profesjonalizm młodych artystów, dbałość o
ciekawe aranżacje, staranność interpretacyjną i muzykalność młodych artystów. Występy najstarszych uczestników – gimnazjalistów określano już
mianem spotkania z prawdziwą sztuką.
Większość gimnazjalistów sięgnęła po
najpiękniejsze, polskie, tradycyjne kolędy, wykazując się niezwykłą wrażliwością i dużymi umiejętnościami wokalnymi.

Poza brawami od publiczności jak co
roku wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz paczki ze słodyczami ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury.
Dodatkową nagrodą dla zwycięzców
konkursu było zaproszenie do uroczystego zaplanowanego na 17 i 24 stycznia koncertu laureatów w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze
i w domu Kultury w Jastwi (szczegóły
w kalendarzu imprez publikowanym w
tym numerze).
(n)

Edyta Pałucka i Natalia Koloch

Uczestnicy konkursu
1. Kinga Gurgul – Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Dêbnie
2. Aleksandra Janik – Zespó³ Szkó³ – Publiczna Szko³a Podstawowa w Sufczynie
3. Kamil Przeklasa – Zespó³ Szkó³ – Publiczna Szko³a Podstawowa w Sufczynie
4. Zuzanna Dubiel – Publiczna Szko³a
Podstawowa w NiedŸwiedzy
5. Gabriela Macheta – Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej
6. Dawid Paj¹k – Publiczne Przedszkole
w Woli Dêbiñskiej
7. Aleksandra Jarosz – Publiczna Szko³a
Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
8. Alicja Rega – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w £ysej Górze
9. Dominika GliŸdziñska – Przedszkole
Publiczne w £oniowej
10. Bartosz Giba³a – Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w £ysej Górze
11. Klaudia Gadzina – Zespó³ Szkó³- Szko³a Podstawowa w Woli Dêbiñskiej
12. Agnieszka K³usek – Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w Dêbnie
13. Justyna Pajor – Zespó³ Szkó³ – Szko³a Podstawowa w Sufczynie
14. Julia Gagatek – Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
15. Emilia GliŸdziñska – Publiczna Szko-

³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
16. Tomasz Macheta – Publiczna Szko³a
Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
17. Wojciech B¹ba – Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w £ysej Górze
18. Dominika Zych – Zespó³ Szkolno –
Przedszkolny w Maszkienicach
19. Konrad Stypka – Zespó³ Szkó³ –
Szko³a Podstawowa w Woli Dêbiñskiej
20. Ma³gorzata Baczyñska – Zespó³
Szkolno Przedszkolny w Dêbnie
21. Patrycja Bojdo – Publiczna Szko³a
Podstawowa w Jaworsku
22. Adam Klimek – Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku
23. Daria Kukla – Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
24. Klaudia Musia³ – Publiczna Szko³a
Podstawowa w NiedŸwiedzy
25. Edyta Pa³ucka – Zespó³ Szkó³ – Publiczna Szko³a Podstawowa w Por¹bce
Uszewskiej
26. Natalia Koloch – Zespó³ Szkó³ – Publiczna Szko³a Podstawowa w Por¹bce
Usz.
27. Magdalena Pioruñska – Publiczna
Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
28. Gabriela G¹siorek – Publiczna Szko-

³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
29. Katarzyna Gurgul – Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w £ysej Górze
30. Anna Myszka – Zespó³ Szkolno –
Przedszkolny w Maszkienicach
31. Anna Greñ – Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum Publiczne w Woli Dêbiñskiej
32. Katarzyna Szlachta – Zespó³ Szkó³
– Gimnazjum Publiczne w Woli Dêbiñskiej
33. Paulina Kubala – Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum Publiczne w Woli Dêbiñskiej
34. Justyna Kania – Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum Publiczne w Por¹bce Uszewskiej
35. Edyta Burnóg – Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum Publiczne w Por¹bce Uszewskiej
36. Gabriela Migda³ – Zespó³ Szkó³ –
Gimnazjum Publiczne w Por¹bce Uszewskiej
37. Anna Miet³a – Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej
Górze
38. Gabriela Stoszko – Zespó³ Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w
£ysej Górze
39. Weronika Kluska – Zespó³ Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w
£ysej Górze

Tradycja w Dêbnie
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dêbnie tradycji
sta³o siê zadoœæ. Najm³odsi wspomagani przez uczniów
z pi¹tej klasy przygotowali i pokazali „jase³ka”.
Obok tradycyjnych postaci szopki betlejemskiej, pojawiły się również elementy folkloru m.in. krakowiak. Piątoklasiści recytowali świąteczne wiersze, a wszyscy razem
zaśpiewali współczesną pastorałkę „Przekażmy sobie znak
pokoju”. Z dobrego przyjęcia „jasełek” prócz wykonawców cieszyły się także nauczycielki Małgorzata Węglowska, Danuta Gurgul oraz Małgorzata Kosiba, które całą
uroczystość miały pod swoją opieką.
(d)
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EDUKACJA

Komunikat dla rolników

Zwrot podatku
akcyzowego
W marcu w Urzêdzie Gminy w Dêbnie mo¿na sk³adaæ wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za
paliwo rolnicze. Mog¹ siê o to ubiegaæ rolnicy posiadaj¹cy grunty rolne
o powierzchni co najmniej 1ha.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ faktury
za paliwo wystawione w okresie od
1 wrzeœnia 2009 roku do 28 lutego
2010 roku. Maksymalna kwota
zwrotu podatku wynosi 73,10 z³ na
1 hektar posiadanych gruntów.

ZUK może się cieszyć nową bazą, dzięki decyzji podjętej kiedyś przez radnych

Praca w lepszych
warunkach
Zakoñczy³y siê trwaj¹ce od
kilkunastu miesiêcy prace
przy budowie nowej bazy
Zak³adu Us³ug Komunalnych.
– To znacznie poprawi komfort pracy i pozwoli lepiej
zabezpieczyæ sprzêt bêd¹cy w
naszej dyspozycji – mówi Jan
Niedzielski, kierownik ZUK.
Decyzję o budowie bazy podjęli jeszcze w
2008 roku radni przyjmując uchwałę o przeznaczeniu kilkuset tysięcy złotych na realizację tego przedsięwzięcia. Wszyscy zgodnie uznali, że ZUK systematycznie poszerzający swój zakres obowiązków potrzebuje porządnego logistycznego zaplecza. - Maszyny i urządzenia niezbędne w utrzymywaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i
świadczeniu innych usług komunalnych po-

winny być przechowywane w odpowiednich
warunkach – argumentowano trafiając do
przekonania samorządowcom.
Pieniądze wyłożone przez budżet gminy
pozwoliły wybudować obiekt, w którym
mieszczą się pomieszczenia magazynowe,
warsztatowe, garaże oraz pokój socjalny.
Biura w dalszym ciągu mieścić się będą w
Urzędzie Gminy w Dębnie. Dzięki inwestycji kilkunastu pracowników zatrudnionych
w ZUK będzie miało lepsze warunki pracy, a
o sprzęt należący do zakładu będzie można
należycie zadbać.
Obiekt wydaje się niezbędny tym bardziej,
że zakładowi systematycznie przybywa obowiązków. Obecnie odpowiada on za utrzymanie 120 km sieci kanalizacyjnej oraz
trzech oczyszczalni ścieków, pracownicy
pełnią całodobowe dyżury na wypadek awarii sieci, a do ZUK należy także częściowe
utrzymanie dróg oraz prace remontowe w
obiektach komunalnych, wśród których
znajdują się także szkoły.

Komunikat dla przedsiêbiorców

Czas zmieniæ kody
Przypominamy o koniecznoœci dokonania zmian we wpisach do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej wynikaj¹cej z wprowadzenia nowych zasad klasyfikowania dzia³alnoœci gospodarczej (PKD – Polska klasyfikacja Dzia³alnoœci).
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów traci wa¿noœæ PKD 2004, a obowi¹zuj¹ kody OPKD 2007.
Wniosek o dokonania zmian we wpisie wed³ug nowych zasad nale¿y sk³adaæ
w Urzêdzie Gminy w Dêbnie i to mo¿liwie szybko. Wyznaczony pierwotnie
termin up³yn¹³ z koñcem ubieg³ego roku, ale wszyscy, którzy go nie dotrzymali w dalszym ci¹gu s¹ zobowi¹zani do dokonania zmian i to we w³asnym
interesie. Niedokonanie wymaganej korekty mo¿e skutkowaæ utrudnienia w
prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Zmiany dokonywane s¹ bezp³atnie.
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(g)

Mieszkañcy rzadko decyduj¹
siê na likwidacjê azbestu

Niewykorzystana
dotacja
Niewielu mieszkańców naszej gminy przejawia zainteresowanie likwidacją azbestu wykorzystywanego w
materiałach budowlanych stosowanych jako pokrycia dachowe. Z puli
przeznaczonej w ubiegłym roku na
dofinansowanie utylizacji tego szkodliwego dla zdrowia materiału wykorzystano ledwie 50 procent.
Akcję, którą pilotuje Starostwo Powiatowe w Brzesku, wsparła także gmina
wykładając na ten cel 11 tys. zł. Zgodnie z
przyjętymi zasadami osoby, które zdecydowały się zlikwidować np. azbestowe
pokrycie mogły liczyć na zwrot 50 procent kosztów transportu i utylizacji.
W ciągu roku z oferty tej skorzystało
40 osób, które otrzymało dofinansowanie
w wysokości sięgające średnio 400 zł. Pozwoliło to wykorzystać tylko połowę planowanego na ten rok dofinansowania.
Samorządowe władze gminy przypuszczają, że niższe od zakładanego zainteresowanie wynika z wyższych kosztów całej operacji. – Likwidacja azbestu najczęściej wiąże się z koniecznością wykonania nowego pokrycia dachu, a na to nie
wszystkich stać – domyśla się wójt Grzegorz Brach. Mimo to w tym roku akcja
likwidacji eternitu zawierającego szkodliwy dla zdrowia azbest będzie kontynuowana. Wszyscy, którzy się na to zdecydują, będą mogli liczyć na pomoc finansową powiatu i gminy.
(p)

BEZPIECZEÑSTWO

Oplem w karetkê

Kr¹¿¹
w³amywacze

Pięć pojazdów brało udział w wypadku
drogowym, do którego doszło 2 grudnia ok.
godz. 14.30 na krajowej „czwórce” w miejscowości Dębno. Na skrzyżowaniu zderzył
się opel tigra z jadącą na sygnale karetką
pogotowia. Obydwa pojazdy poruszały się w
tym samym kierunku jadąc od Tarnowa. Do
uderzenia doszło, kiedy 18-letnia kierująca
oplem wykonywała manewr skrętu w lewo.
Po zderzeniu oba pojazdy przemieściły się
na przydrożny parking, uszkadzając zaparkowane tam trzy pojazdy marki VW Golf.
Nieprzytomna kierująca oplem oraz jej młodsza pasażerka trafiły do szpitala. Załoga pogotowia ratunkowego nie odniosła żadnych
obrażeń.

Do dwóch prób w³amania do budynków mieszkalnych dosz³o w ci¹gu
ostatnich tygodni na terenie naszej
gminy. Sp³oszeni z³odzieje wprawdzie
niczego tym razem nie zabrali, ale
policja przypomina, ¿e ostro¿noœci
nigdy za wiele.

Drogowy bilans roku

Przybywa rannych
Znacznie więcej rannych i mniej więcej
tyle samo wypadków oto porównanie roku
ubiegłego z rokiem 2008 pod względem
bezpieczeństwa na drogach gminy Dębno. Zmniejszyła się tylko liczba kolizji. Nie
obyło się bez ofiar. W 25 wypadkach, do
jakich doszło w ubiegłym roku na ternie
naszej gminy, jedna osoba zginęła. Kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby rannych podstaw do optymizmu nie daje. Zdaje się świadczyć, że wypadki stają się coraz groźniejsze.

Wśród głównych przyczyn wypadków, do
których dochodzi na terenie na ternie powiatu brzeskiego dominuje nadmierna prędkość.
Na dalszym miejscu są: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i niezachowanie bezpiecznej odległości. W przypadku wypadków
spowodowanych przez pieszych główną przyczyną jest nieostrożne wejście na jezdnię.
Ponadto rośnie liczba kierowców nietrzeźwych. W ubiegłym roku zatrzymano ich 370
wobec 338 w roku 2008.
(p)

Strat uniknęli właściciele nowo wybudowanego domu w Woli Dębińskiej. Złodzieje
weszli już do środka, ale nie zabrali niczego,
najprawdopodobniej ktoś ich wypłoszył. W
Dębnie złodzieje uporali się już z kratą
okienną domu jednorodzinnego, ale i tym
razem zrezygnowali z rabunku.
Policja apeluje w związku z tym o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa.
Przypomina, że rabusie wykorzystując nieobecność domowników wyważają okna lub
drzwi balkonowe kradnąc pieniądze i niekiedy bardzo cenne przedmioty. Łupem przestępców oprócz pieniędzy pada zwykle biżuteria, sprzęt RTV i sprzęt komputerowy,
aparaty fotograficzne. W razie nieobecności
warto zwrócić się do sąsiadów o zwrócenie
baczniejszej uwagi na pozostawiony bez opieki dom. Nie od rzeczy byłoby zaopatrzenie
się w system alarmowy, a sprzęt przedstawiający większą wartość warto oznakować.
W razie, gdyby został skradziony, po odzyskaniu będzie go można bez kłopotu zidentyfikować.
(ii)

Zatrzymano
z³odziei
paliwa
Nie udała się próba kradzieży dwóm
mężczyznom w wieku 20 i 21 lat. Po
zatankowaniu 120 litrów paliwa do
forda galaxy, którym podjechali na
stację benzynową w Dębnie, odjechali
nie regulując rachunku.
Brawura okazała się dla nich zgubna. Powiadomiona o kradzieży policja ruszyła w
pościg i dopadła sprawców w jednej z pobliskich wsi. Po przeszukaniu samochodu wyszło na jaw, że w środku było jeszcze sześć
plastikowych kanistrów napełnionych po
brzegi. Policjanci ustalili ponadto, że tablice
rejestracyjne samochodu pochodziły od samochodu skradzionego w Krakowie tego samego przez kierowcę forda galaxy i jego kompana pochodzących także z Krakowa.
(i)
styczeñ - luty 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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KALENDARZ KONKURSÓW I IMPREZ NA ROK 2010
(organizowane lub wspó³organizowane przez Dêbiñskie Centrum Kultury, szko³y, Zamek w Dêbnie, Ma³opolskie Centrum
Kultury „SOKÓ£” w Nowym S¹czu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowiacy”)
17 stycznia 2010r.
Koncert laureatów IX Gminnego Konkursu
Pastora³ek i Kolêd Bo¿onarodzeniowych w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w £ysej Górze, godz. 17.30
24 stycznia 2010r.
Koncert laureatów IX Gminnego Konkursu
Pastora³ek i Kolêd Bo¿onarodzeniowych
w Dêbiñskim Centrum Kultury w Jastwi,
godz. 17.30
18 lutego 2010r.
IV Gminny konkurs czytelniczy „Lubiê i umiem
czytaæ” dla klas I-III
W pierwszej czêœci odbêdzie siê rywalizacja
zespo³ów, których zadaniem bêdzie wykazanie
siê znajomoœci¹ treœci lektur. W drugiej czêœci
odbêdzie siê rywalizacja szkolnych mistrzów
piêknego czytania; uczestnicy czytaj¹ losowo
wybrany fragment poezji lub prozy przygotowany przez organizatorów.
Miejsce: Szko³a Podstawowa w £oniowej,
godz. 9.00
luty 2010r.
II edycja Gminnego Konkursu Piosenki „Rozœpiewane przedszkola i szko³y”
Uczestnikami konkursu s¹ przedstawiciele z
Publicznych Przedszkoli, klas 0, Publicznych
Szkó³ Podstawowych – klas I-III. Wykonawcami
mog¹ byæ soliœci i duety wokalne.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie.
25 lutego 2010r.
Etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Komendy G³ównej Stra¿y Po¿arnej
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
4 marca 2010r.
XI edycja Gminnego Konkursu Matematycznego o tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno” dla klas IV, V i VI
Miejsce: Szko³a Podstawowa w £oniowej, godz.
9.00.
6 marca 2010r.
VII Rodzinny Turniej Tenisa Sto³owego
Jak w poprzednich latach tak i w tym roku mamy,
tatusiowie oraz ich pociechy stworz¹ zespo³y,
które zmierz¹ siê w Turnieju Tenisa Sto³owego.
Miejsce: sala gimnastyczna Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w £ysej Górze.
25 marca 2010r.
Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiêkniejsza
pisanka wielkanocna”
Cele konkursu: kultywowanie tradycji Œwi¹t
Wielkanocnych, rozwijanie i kszta³towanie wyobraŸni plastycznej, zapoznanie siê z technikami zdobienia oraz malowania, ocalenie od zapomnienia typowych form twórczoœci ludowej.
Miejsce: Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku

14

30 marca 2010r.
„Tradycyjny Koszyk Wielkanocny”
Konkurs adresowany do szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych z terenu Gminy Dêbno.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze
14 kwietnia 2010 r.
VI Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja jest
jak obraz”
Konkurs przeprowadzony bêdzie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VI i uczniowie gimnazjum. Komisja
bêdzie oceniaæ wyg³aszane utwory z pamiêci pod
wzglêdem zastosowania odpowiedniej interpretacji, kultury s³owa, umiejêtnoœci doboru tekstu
w skali od 1 – 3.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie
18 kwietnia 2010r.
Wiosenne Spotkania przy Kawie w Zamku w
Dêbnie
22 kwietnia 2010r.
XI Szkolne Spotkania Teatralne w NiedŸwiedzy
Celem Spotkañ Teatralnych jest: popularyzacja
ró¿nych form teatralnych w szkole podstawowej,
propagowanie i promowanie scenariuszy teatralnych, wymiana doœwiadczeñ. Uczestnikami mog¹
byæ zespo³y teatralne „¿ywego aktora” ze szkó³
podstawowych. Zespó³ mo¿e sk³adaæ siê z
uczniów wybranej klasy lub ró¿nych klas – obsada spektaklu nie mo¿e przekraczaæ 10/12 osób.
Program mo¿e obejmowaæ ró¿ne formy teatralne, tematyka programu dowolna, dostosowana
do wieku aktorów, maksymalny czas prezentacji
15 min. Dla wszystkich uczestników przewidziano zbiorow¹ nagrodê w postaci wyjazdu na spektakl do teatru, spotkanie z aktorami, oraz zwiedzanie teatru.
Miejsce: Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
29 kwietnia 2010r.
XV Gminny Konkurs Or tograficzny o tytu³
„Mistrza or tografii gminy Dêbno” dla klas
IV, V i VI
W zmaganiach o tytu³ Mistrza Ortografii mo¿e
braæ udzia³ po dwóch finalistów etapu szkolnego
wy³onionych w ka¿dej ze szkó³. Konkurs sk³ada
siê z dwóch czêœci: w pierwszej uczniowie pisz¹
dyktando, w drugiej - uzupe³niaj¹ test z³o¿ony z
zadañ sprawdzaj¹cych znajomoœæ zasad ortografii zawartych w programie nauczania szko³y podstawowej oraz ogólne umiejêtnoœci jêzykowo - ortograficzne poprzez ró¿nego rodzaju zadania: teksty z lukami, krzy¿ówki, rebusy, ³amig³ówki.
Miejsce: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach
7 maja 2010r.
Gminny Konkurs – „Historia w obrazach Jana
Matejki”
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
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11 maja 2010r.
IX Gminna Ma³a Olimpiada Matematyczna dla
klas I-III
Ka¿d¹ szko³ê mo¿e reprezentowaæ najwy¿ej
dwóch uczniów wy³onionych w eliminacjach
szkolnych. Zakres materia³u obejmowa³ bêdzie
treœci programowe obowi¹zuj¹ce w klasach IIII ze szczególnym uwzglêdnieniem logicznego matematycznego myœlenia, czytania tekstu ze zrozumieniem oraz wykorzystywania dostêpnych informacji.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
12 maja 2010r.
XI Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas I, II
i III gimnazjum
Do konkursu gminnego ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ trzech kandydatów z klasy I oraz czterech z
klas II-III. Uczestników obowi¹zuje znajomoœæ treœci programowych z zakresu ortografii dla klas IIII gimnazjum. W konkursie przewiduje siê pisanie ze s³uchu, uzupe³nienie tekstu z lukami, uzasadnienie pisowni, rozwi¹zywanie krzy¿ówek,
³amig³ówek.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie
18 maja 2010r.
V Gminny Konkurs Jêzykowy „Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿
swój jêzyk maj¹”
Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów.
Zostanie przeprowadzony w Zespole Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej. Przewiduje siê: przekszta³canie tekstu, poprawianie b³êdów jêzykowych, uzupe³nianie tekstu z lukami, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, rebusów.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
19 maja 2010r.
Gminny Konkurs Plastyczny -”Malowanie jest
³atwe”
Konkurs kierowany jest do dzieci ze szkó³ podstawowych. Jego podstawowe cele to: rozwijanie
zainteresowañ, wyobraŸni twórczej, wspieranie
rozwoju m³odych talentów, kszta³cenie samodzielnoœci wykonania pracy, integracja dzieci utalentowanych plastycznie, wymiana doœwiadczeñ.
Specjalnie powo³ana komisja konkursowa oceni
prace pod wzglêdem nastêpuj¹cych kryteriów:
sprawnoœæ pos³ugiwania siê tworzywem plastycznym, proporcje, kompozycja, kolorystyka,
estetyka. Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone.
Miejsce: Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
20 maja 2010r.
XIII Przegl¹d Dorobku Artystycznego Szkó³
Podstawowych w Jaworsku
Przegl¹d kierowany jest do uczniów klas I – VI
Szkó³ Podstawowych. Ka¿d¹ szko³ê mo¿e reprezentowaæ grupa maksymalnie 10-cio osobowa.
W programie nie przekraczaj¹cym 20 minut
uczestnicy mog¹ zaprezentowaæ kilka z wymienionych form artystycznych: piosenki, tañce,
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utwory instrumentalne, kabaret lub inne formy
muzyczno – rozrywkowe.
Miejsce: Publiczna SP w Jaworsku
21 maja 2010r.
Plener Malarski w Zamku w Dêbnie
25 maja 2010r.
Miêdzypowiatowy Indywidualny Konkurs „Show
Dance - tañcz i baw siê!”
Nowa forma konkursu ma przede wszystkim pomóc w wy³onieniu indywidualnych form tanecznych
i wyró¿niaj¹cych siê osobowoœci wœród dzieci i
m³odzie¿y, dziewcz¹t i ch³opców. Konkurs ten ma
spe³niæ nadrzêdn¹ rolê w upowszechnianiu ró¿norodnych wspó³czesnych form tanecznych i popularyzacji postawy fit, mody na zdrowy styl ¿ycia
i aktywny sposób spêdzania wolnego czasu.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
26 maja 2010r.
Dzieñ Matki dla mieszkañców £ysej Góry
1 czerwca 2010
Dzieñ Dziecka w Zamku w Dêbnie
2 czerwca 2010r.
VIII Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
ENGLISH SONG 2009
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprezentowanie dwóch piosenek w jêzyku angielskim,
zaczerpniêtych z repertuaru zagranicznych wykonawców. Profesjonalne jury, sk³adaj¹ce siê z muzyka i anglisty, ocenia dobór repertuaru, poziom
warsztatu techniczno – muzycznego wykonawcy,
poprawnoœæ jêzykow¹, stopieñ trudnoœci oraz interpretacjê utworu. Szko³a mo¿e zg³osiæ do konkursu dwóch wykonawców(solistów lub duety).
Miejsce: sala gimnastyczna Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Maszkienicach, godz. 9.00.
6 czerwca 2010r.
XXI PRZEGL¥D DZIECIÊCYCH ZESPO£ÓW
FOLKLORYSTYCZNYCH REGIONU KRAKOWSKIEGO „KRAKOWIACZEK”
Jest to najwiêksza impreza folklorystyczna (w
kategorii dzieciêcej) w Ma³opolsce. Laureat przegl¹du zostaje zakwalifikowany do udzia³u w Karpackim Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Regionalnych w Rabce. Barwne programy prezentowane przez zespo³y daj¹ mo¿liwoœæ niekonwencjonalnego spêdzenia wolnego czasu dla szerokiej
grupy odbiorców. W Krakowiaczku bierze udzia³
ok. 20 dzieciêcych zespo³ów regionalnych i dzieciêce kapele ludowe /oko³o 600 wykonawców/
wytypowanych przez instytucje kultury, szko³y i
placówki kulturalno-oœwiatowe.
Miejsce: Amfiteatr Letni w £oniowej
10 czerwca 2010r.
XI £ysogórski Bieg Prze³ajowy – dla uczniów
z powiatu brzeskiego
Miejsce: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze
11 czerwca 2010r.
Gminny Konkurs Fotograficzno - Plastyczny
„Kapliczki, figury i krzy¿e przydro¿ne”
Konkurs adresowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy.
Miejsce: Dêbiñskie Centrum Kultury

czerwiec 2010 r.
„Gminny Turniej Przedszkolaków”- przedszkola i klasy „0”
W turnieju mog¹ wzi¹æ udzia³ przedszkolaki oraz
uczniowie klas „0” z terenu gminy Dêbno.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie,
20 czerwca 2010r.
POWIATNIE WAKACJI w £ysej Górze
Starannie dobrany repertuar i dobrzy wykonawcy gwarantuj¹ doskona³¹ zabawê. Wieczorem,
po zakoñczeniu koncertów stra¿acy z OSP w £ysej
Górze zapraszaj¹ na s³ynn¹ zabawê taneczn¹.
Miejsce: amfiteatr w £ysej Górze
27 czerwca 2010r.
Impreza plenerowa pn. „ŒWIÊTO £OPO£KI”
Wystawcom gwarantujemy bezp³atne stoiska
wystawiennicze oraz krzes³a i stolik. Aran¿acja stoiska we w³asnym zakresie. Jarmarkowi
towarzyszyæ bêd¹ programy artystyczne. Zapisy odbywaj¹ siê pod numerem telefonu 014
6658 661 do dnia 15 czerwca.„Œwiêto £opo³ki” wraz z kiermaszem to ¿ywe œwiadectwo
dokumentuj¹ce kulturê, twórczoœæ ludow¹ i
zanikaj¹ce rzemios³o wiejskie.
Miejsce: £oniowa
czerwiec 2010r.
Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej
Od kilku lat Publiczna Szko³a Podstawowa w
NiedŸwiedzy patronuje przegl¹dowi piosenki
przedszkolnej aby od najm³odszych lat odkrywaæ talenty muzyczne u dzieci.
Miejsce: Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
26 czerwca 2010r.
Noc Œwiêtojañska na Zamku w Dêbnie
4 lipca 2010r.
XII BIESIADA AGROTURYSTYCZNA
Impreza plenerowa gromadz¹ca t³umy widzów i
smakoszy tradycyjnych potraw. Wszystkie te
smako³yki bior¹ udzia³ w Konkursie Potraw a
autorzy najsmaczniejszych otrzymuj¹ atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy
Dêbno. Na du¿ej estradzie przez ca³e popo³udnie bêd¹ koncerty amatorskich i profesjonalnych artystów. Na zakoñczenie biesiady odbêdzie siê koncert „gwiazdy wieczoru”.
Miejsce: Por¹bka Uszewska
29 sierpnia 2010r.
DO¯YNKI GMINNE
G³ównym punktem imprezy jest konkurs tradycyjnego wieñca do¿ynkowego oraz prezentacja delegacji wieñcowych na estradzie. Komisja artystyczna z³o¿ona z etnografów i specjalistów ds. folkloru ocenia poszczególne wieñce pod wzglêdem
zgodnoœci z tradycj¹, u¿ytych materia³ów, estetyki, pomys³owoœci. Konkurs wieñca do¿ynkowego
koñczy siê wrêczeniem nagród finansowych ufundowanych przez Wójta Gminy. Ostatnim elementem do¿ynek jest koncert renomowanego zespo³u, który koñczy siê o zmroku.
Miejsce: NiedŸwiedza
29 sierpnia 2010
Letnie Spotkania przy Winie
Miejsce: Zamek w Dêbnie

19 wrzeœnia 2010r.
XV MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ RYCERSKI „O
Z£OTY WARKOCZ TAR£ÓWNY”
W Turnieju bierze udzia³ oko³o 300 rycerzy pieszych oraz konnych. G³ównym punktem imprezy s¹ zmagania najlepszych polskich i zagranicznych ³uczników o trofeum turniejowe „Z³oty
warkocz Tar³ówny”. Podczas trwania imprezy
mo¿na zwiedziæ zamek a bêd¹c w jego wnêtrzach
znaleŸæ chwilê wytchnienia z dala od turniejowego gwaru. W sali koncertowej odbywaj¹ siê
koncerty podczas których znakomici muzycy
wykonuj¹ muzykê dawn¹ oraz najwiêksze dzie³a muzyki klasycznej. Na zakoñczenie imprezy
po zapadniêciu zmroku odbywa siê wielka bitwa przy udziale ca³ego rycerstwa, artylerii oraz
konnicy. Ca³oœæ wieñczy pokaz ogni sztucznych.
Miejsce: zamek w Dêbnie
28 paŸdziernika 2010r.
Gminny konkurs plastyczno- literacki „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowoœci”
Zadaniem uczestników jest wykonanie widokówki swojej miejscowoœci dowoln¹ technik¹ plastyczn¹ na formacie A4. Do pracy plastycznej
nale¿y tak¿e do³¹czyæ pozdrowienia w dowolnej
formie. Prace bêd¹ oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Ze szko³y mo¿e wp³yn¹æ do trzech prac z ka¿dej kategorii wiekowej.
Miejsce: Publiczna SP w £oniowej
24 paŸdziernika 2010r.
Jesienne Spotkania przy Herbacie
Miejsce:Zamek w Dêbnie
11 listopada 2010r.
Przegl¹d pieœni patriotyczno – religijnej
Przegl¹d ma na celu rozwijanie patriotyzmu,
który w naszej polskiej tradycji nierozerwalnie
³¹czy siê z religi¹.
Miejsce: Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
11 listopada 2010r.
Gminny Dzieñ Niepodleg³oœci
Miejsce: £ysa Góra
17 listopada 2010r.
V Gminny Konkurs Fotograficzny „W ¿ó³tych
p³omieniach liœci…”
Prace oceniane bêd¹ wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: zgodnoœæ z tematyk¹ (jesienne œwiat³o
i cieñ), jakoœæ wykonania zdjêcia oraz oryginalnoœæ ujêcia obiektu.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
17 grudnia 2010r.
II Gminny Konkurs Plastyczny „Anio³y i Anio³eczki”
Prace mog¹ byæ wykonane w dowolnej technice
plastycznej, w formie przestrzennej lub p³askiej.
Format minimum A-3. Szko³a mo¿e przes³aæ
maksymalnie 5 prac w ka¿dej kategorii wiekowej. Oceniana bêdzie: jakoœæ wykonania, oryginalnoœæ, stopieñ trudnoœci, samodzielnoœæ,
emocje i wra¿enia.
Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy, a zwyciêzcy nagrody rzeczowe.
Miejsce: Dêbiñskie Centrum Kultury
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STRONNICZE PODSUM
Mamy filantropów
Mieszkańcy gminy pokazali po raz kolejny, że dostrzegają znacznie więcej niż tylko czubek swojego nosa. Inicjatywa honorowego
krwiodawstwa idąca z Łysej Góry okazała się zaraźliwa zwłaszcza
dla ludzi z Łoniowej, którzy konsekwentnie organizują akcje, w
których coś się daje nie oczekując niczego w zamian. Mimo braku
nadziei na jakiekolwiek profity, frekwencja nie maleje, a serce organizatorom rośnie szczególnie na widok coraz liczniejszej reprezentacji młodego pokolenia, które oprócz fiu bździu ma w głowie
jednak także coś innego. Oby w Nowym Roku tego deficytowego
towaru przybywało w szybkim tempie…

W biedzie poznali
przyjaciół
Spadła na ludzkie głowy jak zwykle znienacka i jak zwykle była
bezlitosna. Wielka woda w ubiegłym roku była na nieszczęście wielu tak wielka, że mimo wszelkich prób i starań powstrzymać się jej
nie udało. Zniszczone majątki, łzy bezsilności to te skutki ataku
żywiołu, które media wybijały na plan pierwszy. Jasną stroną nieszczęścia okazała się ludzka solidarność, która sprawiła, że oczekujący pomocy nie musieli do nikogo się o nią zwracać. Po raz kolejny
przekonujemy się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie,
a mieszkańcy gminy są tego świadectwem.

Szczęście na „Orliku”
Po oddaniu do użytku kilkudziesięciu boisk w Małopolsce wybudowanych w ramach rządowego programu „Orlik 2012” finał prac
przy budowie tego typu obiektu w Dębnie mógłby być uznany co
najmniej za wydarzenie średniej rangi, gdyby nie reakcja „adresatów” tej inwestycji. Amatorzy sportu, a zwłaszcza piłki nożnej, w
sposób, by tak rzec heroiczny, dowiedli, że gdzie jak gdzie, ale w
Dębnie „Orlik” był inwestycją pożądaną w sposób szczególny. Nie
bacząc na mróz i związane z nim podwyższone ryzyko kontuzji w
grudniowe wieczory oblegali tłumnie obiekt goniąc za piłką do utraty
tchu. Szczęście odmalowujące się na twarzach uzasadnia ten wydatek inwestycyjny mocniej niż wszelkie argumenty statystyczne i
socjologiczne razem wzięte. Kolejnych „Orlików” domagamy się w
kolejnych latach.

Nagrody dla zdolnych
i pracowitych
Zdolna młodzież z naszej gminy ma ze swoich zdolności wymierne korzyści. Ruszył program stypendialny, który tym, którzy potrafią efektywnie pracować, pozwala na regularne dochody. Nie są
to może sumy, które by mogły komuś przewrócić w głowie, ale na
pewno warto się postarać, by na nie zasłużyć. Szkołom w Nowym
Roku życzymy, by młodzieży spełniającej stypendialne kryteria przybywało w postępie geometrycznym.

Sny o diecie
Wieści o światowym kryzysie nie zrobiły większego wrażenia na
samorządowcach z naszej gminy. Najpierw radni uchwalili budżet z
planami inwestycyjnymi na poziomie pięciu milionów złotych, który niewiele się różnił od inwestycyjnych zamierzeń z czasów ekonomicznego spokoju, a następnie zafundowali sołtysom poprawę
warunków pracy poprzez dźwignięcie diet nieco ponad dotychczasowy poziom. Wprawdzie podwyżka na domowe budżety sołtysów
zasadniczo nie wpłynie, ale gdyby tak przyjąć, że to początek stałej
tendencji, to by pewnie paniom i panom sołtysom mogło nieco poprawić nastroje. Większych nadziei pod tym względem ostrożniej
byłoby sobie jednak nie robić.

Ochotnicy pełną gębą

W „Orlika” zaangażował się także ks. proboszcz Marian Majka.
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Kryzysowy rok ominął także strażaków. Od lat ochotniczo pełniący swoje role fajermani dowiedzieli się raptem, że za gaszenie
pożarów, pomoc powodzianom, ofiarom gradobicia i innych kataklizmów dostaną ekwiwalent w postaci pieniędzy wypłacanych według stawek godzinowych ustalonych przez radnych. Nie wszyscy
ochotnicy przyjęli propozycję z entuzjazmem. Jedni uznali, że to
początek końca ochotniczej straży , inni potraktowali pomysł jako
początek normalności, bo strażacy rezygnujący na czas akcji z zarobku w miejscu pracy na ekwiwalent zasługują. W pierwszej godzinie próby, jaką okazała się powódź nie widziana w gminie od lat,
wszelkie kontrowersje zniknęły. – Ekwiwalentu nie weźmiemy –
oznajmili solidarnie druhowie . Wygląda na to, że ochotniczej straży
jak na razie nic złego nie grozi.

BILANS

MOWANIE ROKU 2009
Stacjonarna kultura
Dębińskie Centrum Kultury za sprawą nowego i faktycznie pierwszego lokum z prawdziwego zdarzenia przedzierzgnęło się z instytucji „lotnej” w placówkę kulturalną stacjonarną w stu procentach.
Zaadaptowana na kulturalne cele dawna szkoła w Jastwi żyje teraz od rana do wieczora przyciągając swoją ofertą mieszkańców
całej gminy. W dobrych warunkach wykluwają się i rozwijają talenty plastyczne, muzyczne i wokalne, pod opieką instruktora można
zadbać o kondycję fizyczną, nie brakuje oferty spędzania wolnego
czasu. Oby w Nowym Roku frekwencja nie malała, a nowe pomysły
trafiały w gusta mieszkańców równie celnie jak do tej pory.

Taniec obyczajowo
okiełznany
Rozmachu nabiera konkurs tańca organizowany w Zespole Szkół
w Woli Dębińskiej. Sceptycy zastanawiają się, czy aby nazbyt ekspresyjne układy choreograficzne i odwaga w doborze stroju nie spowodują, że w przypadku tej imprezy nie nastąpi spontanicznie przesunięcie akcentów z tańca na tancerki. Organizatorzy uspokajają,
że trzymają imprezę w obyczajowych ryzach i liczy się w niej taniec
i jeszcze raz taniec. Pewnie dlatego zdominowany przez dziewczyny konkurs oglądają głównie nastoletni chłopcy.

Stolica nowych
technologii
Maszkienice, przynajmniej na jakiś czas, stały się stolicą nowych
technologii w gminie. Wzniesiona tam sala gimnastyczna nie tylko
rozwiązuje problem szkoły w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego, ale jest także punktem odniesienia dla wielu potencjalnych
inwestorów. Obiekt o nietypowej konstrukcji wybudowany po relatywnie niskich kosztach stał się celem wizyt samorządowców z innych gmin noszących się z zamiarem realizacji podobnej inwestycji.
W Nowym Roku wypada życzyć Maszkienicom, by postawiły kolejny,
odważny krok na drodze technicznego rozwoju. A nuż pozwoli to
przyciągnąć do wsi nie tylko samorządowców, ale i turystów?

Słoneczna pogoda dla części wojów była okazją do sjesty.

Słoneczny nastrój
handlowców
Szczęk zbroi i mieczy rozbrzmiewał po raz kolejny w wrześniową
niedzielę w Dębnie. Rycerstwo z kraju i ze świata przyjechało rywalizować o Złoty Wakrocz Tarłówny. Wojowie nie szczędzili sił
zarówno w walce na miecze jak i na aktorskie talenty, a ich wysiłkom uwiarygodnionym wylewanym obficie potem, przyglądały się
wielotysięczne tłumy. Natura kaprysy pogodowe z 2008 roku wynagrodziła organizatorom z nawiązką. Było nie tylko słonecznie,
ale także ciepło. Tłumy cieszyły oko handlowców, którzy po podsumowaniu kasy na koniec dnia mogli autorytatywnie stwierdzić, że
impreza była udana. W Nowym Roku już teraz w imieniu organizatorów zamawiamy identyczną pogodę.

Szkoła z dębami
Pamięć historyczna w gminie od dawna przybiera konkretne
kształty. W tym roku kolejny jej rozdział napisano w Sufczynie
decydując się na udział w ogólnopolskiej akcji „Dęby Pamięci”. Posadzone przed szkołą dwa drzewa nie pozwolą zapomnieć o dwóch
krajanach, których zamordowano w sowieckich obozach w czasie II
wojny światowej. Dobrze, że wciąż są w gminie ludzie, dla których
ważny jest nie tylko stan portfela.

Marszałek zamiast
pancernych

Nowa sala w Maszkienicach z daleka przyciąga wzrok.

No i stało się! Bezimienna dotąd Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich ma swojego patrona. I to jakiego! Na sztandarze
widnieje imię samego marszałka Józefa Piłsudskiego. Cieszą się
nauczyciele, rodzice i dzieci, a także i my. Wciąż mamy w pamięci
pierwszą propozycję, w której wzorem dla dzieci mieli być „Czterej
pancerni (bez psa)”. Na szczęście w życiu nie wszystkie plany udaje
się doprowadzić do końca.
styczeñ - luty 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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ZMIERZYLI SIÊ Z LEGENDAMI
Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Maszkienicach z okazji 9. rocznicy Odzyskania Niepodległości rywalizowali w ogłoszonym przez szkolną bibliotekę konkursie czytelniczym „ W krainie polskich legend”.
Łatwo nie było, bo literatura obowiązujące w konkursie
była obszerna.
Zmagania przebiegały w formie turnieju zadaniowego, który poprzedziły dodatkowe lekcje. W ich trakcie zerówkowicze i uczniowie klas I-III poznali wybrane legendy dotyczące powstania państwa polskiego oraz polskich miast, takich jak Warszawa i Kraków.
Osobno rywalizowali zerówkowicze i pierwszoklasiści, oddzielną
kategorie tworzyli uczniowie klasy II i III. Zarówno w jednej jak i w
drugiej kategorii wymagana była szczegółowa wiedza na temat legend. Sprawdzano ich znajomość także na podstawie ilustracji i
cytatów.
Dla najlepszych były nagrody, dla wszystkich – pamiątkowe dyplomy.
(n)

WYNIKI
klasy O – I: I miejsce: Karolina Dru¿kowska, II miejsce: Filip
Kupiec, III miejsce: Wiktoria Cudecka, Maksymilian Kubala
klasy II-III: I miejsce: Anna Stolarczyk, II miejsce: Gabriela Fitrzyk, III miejsce: Marcin Maciejewski

KONKURSOWE ANIO£ECZKI
Tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zosta³ rozstrzygniêty gminny konkurs plastyczny „Anio³y i anio³eczki”,
og³oszony przez Dêbiñskie Centrum
Kultury. Do rywalizacji stanêli uczniowie ze szkó³ z ca³ej gminy.
Przygotowali prace w formie przestrzennej i płaskiej, które były oceniane osobno.
Efekty okazały się bardzo interesujące. Młodzi twórcy wykazali się olbrzymią wyobraźnią – komentowali członkowie komisji
oceniającej. Prace pokazano na wystawie
pokonkursowej urządzonej w Dębińskim
Centrum Kultury, gdzie wręczono także
nagrody. Komisja pracująca pod kierunkiem
Krystyny Gurgul, kierownika muzeum Zamek w Dębnie, pod uwagę brała jakość i stopień trudności wykonania, oryginalność, samodzielność, emocje i wrażenia.
(n)

WYNIKI
UCZNIOWIE KLAS IV-VI
I. Formy przestrzenne:
1 miejsce – Karolina Rudek z Publicznej Szko³y Podstawowej w Woli Dêbiñskiej
2 miejsce – Gabriela Sacha z Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Dêbnie
3 miejsce – Anna Pa³ucka i Katarzyna Mendelowska z Publicznej Szko³y Podst. w Woli Dêb.
3 miejsce – Weronika Œredniawa z Placówki
Wsparcia Dziennego w NiedŸwiedzy
oraz wyró¿nienia
* Sebastian Bojdo z Publicznej Szko³y Podstawowej w Jaworsku
* Albert Laska z Publicznej Szko³y Podstawowej w Woli Dêbiñskiej
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* Julia Kuras z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Dêbnie
* Damian Oszczypa³a z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Woli Dêbiñskiej
* Olga Gurgul i Micha³ Gurgul z Publicznej
Szko³y Podstawowa w Por¹bce Uszew.
* Wiktoria Blañska z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach
I. Formy p³askie:
1 miejsce – Ma³gorzata Baczyñska z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Dêbnie
2 miejsce – Aleksandra Pabian z Publicznej
Szko³y Podstawowej w Por¹bce Uszewskiej
3 miejsce – Kamila Nadolnik z Publicznej
Szko³y Podstawowej w Por¹bce Uszewskiej
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UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
I. Formy przestrzenne:
1 miejsce – Katarzyna Kutek z Publicznego
Gimnazjum w Sufczynie
2 miejsce – Magdalena Tatara z Publicznego
Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
3 miejsce – Katarzyna Karaœ z Publicznego
Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
II. Formy p³askie:
1 miejsce – Anna Chmio³a z Publicznego Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
2 miejsce – Kornelia Batko z Publicznego
Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
3 miejsca nie przyznano

EDUKACJA

Bal andrzejkowy w Domu Kultury w Jastwi

`
FAKIR NA GWOZDZIACH
Ponad 120 dzieci bawi³o siê na pierwszym Balu Andrzejkowym zorganizowanym przez Dêbiñskie Centrum Kultury. Do zabawy zosta³y zaproszone
wszystkie dzieci, które uczêszczaj¹ na
zajêcia do Domu Kultury w Jastwi oraz
cz³onkowie zespo³ów Mali £oniowiacy
i Mali £ysogórzanie.
Podczas kilkugodzinnej zabawy nie brakowało atrakcji. Do tańca przygrywał zespół „Solton” urozmaicając bal zabawami
i konkursami, których uczestnicy otrzymywali słodkie nagrody. Grających na
żywo muzyków zmieniał DJ. Chociaż na
sali gusta muzyczne były zróżnicowane,
to zamówieniom podołał grając najnowsze przeboje polskich i zagranicznych wykonawców. Podobało się tym bardziej, że
nie zapomniano efektach świetlnych i zadymianiu sali.
Zainteresowanie skupiał na sobie komik, iluzjonista, magik i fakir, który na
tę okazję przygotował pokaz „Szalony
Pan Fryzjer”. Zabierał dzieciaki do zainscenizowanego salonu fryzjerskiego w
Hollywood, gdzie odmieniał je nie do poznania dając powody do radości i śmiechu.
Organizatorzy zadbali nie tylko o stan
ducha, ale i o podniebienia swoich gości.
W przerwach można było co nieco przekąsić, ugasić pragnienie. A potem znowu
do zabawy... Po tańcach zakończonych

szalonym „pociągiem” w kolejnej odsłonie pojawił się magik, wyczarowując różne przedmioty i uwalniając się z łańcuchów. Najwięcej emocji towarzyszyło jednak pokazowi fakira, który chodził boso
po szkle i gwoździach. a jakby tego było

mało położył się na gwoździach i kazał
stanąć na sobie dorosłemu mężczyźnie.
Najodważniejsze dzieci mogły spróbować
podobnej sztuki siadając pod okiem fakira
na macie z ostrymi gwoździami.
(n)

Spiewali kolêdy w Maszkienicach
Dominka Zych i Anna Myszka zwyciężyły w swoich kategoriach wiekowych w odbywającym się w Maszkienicach Szkolnym Konkursie Kolęd. Do
wokalnej rywalizacji zorganizowanej
przez Magdalenę Smoleń i Karolinę
Sobol stanęło 18 uczestników.
Jurorzy - Lucyna Drąg, Janina Stolarz i
Tomasz Świerczek – oceniało uczniów w
dwóch kategoriach wiekowych. Osobno rywalizowali uczniowie z klas I-III i IV-VI, ale
kryteria były jednakowe. Zwracano uwagę
na dobór repertuaru, stopień trudności, wartość muzyczną utworów, umiejętności wokalne i interpretację.
W grupie młodszej laureatką I miejsca
została Dominika Zych. Drugie miejsce zajęły ex aequo Karolina Drużkowska i Anna
Stolarczyk. Trzecie miejsce podzieliły między siebie Brygida Witek i Kinga Gurgul. W
kategorii dzieci klas starszych I miejsce zajęła Anna Myszka. Na drugim miejscu upla-

sowały się Marcela Zawierucha i Justyna
Chrapusta. III miejsce przypadło Annie Zielińskiej i Danielowi Kicie. Wyróżnienia wręczono najmłodszym uczestnikom Gabrieli

Świączkowskiej, Julii Pabijan oraz Natalii
Maciejewskiej. Laureaci otrzymali dyplomy
i nagrody.
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Œwi¹teczne krzewy w Biadolinach
330 sztuk krzewów iglastych posadzili uczniowie i pracownicy Publicznej Szko³y Podstawowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na pami¹tkê
pierwszych obchodów Dnia Œwiêta
Szko³y wyznaczonych na 10 listopada.
Świętowanie miało charakter szczególny.
Osoba patrona spowodowała, że patriotycznych akcentów nie brakowało. Swoje wyobrażenia o niepodległościowych wydarze-

niach uczniowie mogli przedstawić na wiele
sposobów. Przygotowano konkursy plastyczne, konkurs piosenki patriotycznej,
konkurs recytatorski i konkurencje zręcznościowe. Przygotowujący się samodzielnie
do nich uczniowie rzucili na szalę wszystko,
co najlepsze. Konkursowa komisja mogła
oglądać rysowane węglem sceny batalistyczne, były popisy sprawności fizycznej i popisy
wokalno-aktorskie. Wysiłek nie poszedł na

marne. Każdy z uczestników mógł liczyć na
nagrodę.
Kulminacyjnym momentem było jednak
wspólne sadzenie krzewów iglastych wokół
szkoły. – Co roku będą nam przypominać o
naszym pierwszym święcie – tłumaczy Władysława Sadłoń, dyrektor szkoły. Sadzonki
zakupiono z pieniędzy zebranych przez
uczniów i pracowników szkoły
(b)

WYSTAWA OZDÓB CHOINKOWYCH
WYNIKI
przedszkole z oddzia³em zerowym
I miejsce ............ Julia Turlej ............ 5 lat
II miejsce ............ Gabriela Walczak ... 3 lata
III miejsce ........... Jacek K¹dzio³ka ..... 6 lat
uczniowie klas I-III
II miejsce ............ Dominika Zych ....... kl. I
II miejsce ............ Brygida Witek ....... kl. I
III miejsce ........... Kinga Gurgul ......... kl.II
uczniowie klas IV-VI
I miejsce ............ Paulina Matug ....... kl.V
II miejsce ............ Estera Brzeziñska . kl.IV
III miejsce ........... Gabriel Matug ....... kl. V
wyró¿nienia
Pawe³ Zych ....................................... 5 lat
Patryk Papuga ................................. 6 lat
Karolina Dru¿kowska ........................ kl. I
Tomasz D¹browa .............................. kl. II
Jadwiga Olesiñska ............................ kl. VI

Czy ktoœ sobie wyobra¿a œwiêta
Bo¿ego Narodzenia bez ozdób choinkowych? Pewnie nie, a jeœli ju¿ ktoœ
taki jest, to na pewno nie ma nic
wspólnego ze szko³¹ w Maszkienicach. Tutaj nie tylko siê o tym pamiêta, ale organizuje siê konkursy na
najpiêkniejsze ozdoby…
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W tym roku było nie inaczej. Konkurs miał
charakter plastyczny i brali w nim udział
wszyscy: mali i duzi. Efekty prac oceniano
osobno w kilku kategoriach wiekowych. Zainteresowanie było spore, to i spory był pokonkursowy dorobek. Można go było oglądać na wystawie urządzonej w szkolnym
holu. Obok choinkowych łańcuchów, były
bombki w różnych kształtach, aniołki, zwierzątka, szyszki, miniaturki choinek i wiele
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innych ozdób nawiązujących do czasów
sprzed kilkudziesięciu lat. Wiele prac zachwycało oryginalnością, starannością oraz
zastosowaniem różnorodnych materiałów
plastycznych i przyrodniczych. Komisja
wszystkie wzięła pod lupę, starannie się im
przeglądnęła i na końcu oceniła. Dla jednych
była to wiadomość szczególnie dobra, dla innych wieści były mniej pomyślnie, ale na pew(n)
no wszyscy mieli dobrą zabawę.

KULTURA

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

JUBILEUSZOWA
X SZOPKA DĘBIŃSKA

„Mała czy duża , prosta czy wyszukana, szopka jest bliskim nam i jakże bardzo sugestywnym obrazem Bożego Narodzenia. Należy ona
do naszej kultury i tradycji artystycznej, a przede wszystkim jest znakiem wiary w Boga, który w Betlejem zamieszkał wśród nas.”
Jan Paweł II, rozważania przed modlitwą Anioł Pański 12 grudzień 2004

O

d 10- ciu już lat w Muzeum zamek w
Dębnie organizowany jest ciekawy
i oryginalny konkurs – Szopka Dębińska,
którego pomysłodawcą i wieloletnim promotorem była Lidia Luchter-Krupińska.
Regulamin konkursu zakładał, iż dzieci
i młodzież biorące udział w tym konkursie
stworzą niezwykłą i niepowtarzalną szopkę czyli taką, która w swojej konstrukcji
będzie zawierała elementy architektoniczne charakterystyczne dla Dębna ( zamek,
kościół, kaplica Jastrzębskich, przydrożne kapliczki i figury). Efekty tych zmagań
obserwowaliśmy przez wiele lat. Pomysłowość młodych twórców zadziwiała nas każdego roku. W szopkach tych oprócz Świętej Rodziny, Trzech Króli i pasterzy pojawiały się także postaci charakterystyczne
dla naszego najbliższego otoczenia. Był
Wójt, Ksiądz, czasem ktoś z grona nauczycieli, a także J. Owsiak czy A. Lepper wysypujący zboże. Takie akcenty świadczyły
o tym, że nasi młodzi twórcy żywo i aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym,
obserwowali to co działo się m. in. w polityce. Kolejny punkt regulaminu mówi, iż:
”wszystkie elementy architektoniczne jak
i dekoracyjne powinny być skompilowane (
połączone) ze sobą w sposób dowolny tak,
by tworzyły w efekcie całość trójwymiarową ( nową budowlę)”. To było, jak się
przekonaliśmy, najtrudniejsze zadanie i
największe wyzwanie postawione przed
młodymi konstruktorami. Ale od czego są
rodzice i dziadkowie!. Wspólnymi siłami
można stworzyć zadziwiające i piękne dzieła. W nasz konkurs zaangażowało się bardzo wiele osób. W ciągu 10-ciu lat wzięło w
nim udział aż 363 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Dębno, inspirowanych i dopingowanych
także przez swych nauczycieli. Na przestrzeni tych lat zaprezentowano 226 prac,
które oceniała specjalnie powołana komisja, w skład której wchodzili etnografowie, historycy sztuki, plastycy oraz pracownicy instytucji kultury, oświaty i administracji państwowej.
Konkurs nie mógłby istnieć gdyby nie wspaniali Sponsorzy i Darczyńcy, dzięki którym
mogliśmy nagradzać wysiłek i starania wszystkich uczestników wartościowymi nagrodami
rzeczowymi, oraz wycieczkami edukacyjnymi
m. in. do Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, gdzie prezentowane były prace pokonkursowe „Szopki Krakowskiej”, do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, Muzeum Lalek w Pilźnie , do Muzeów w Nowym Wiśniczu, Muzeum Misyjnego w Tuchowie.

W tym miejscu pragniemy podziękować
wszystkim naszym Sponsorom, a w szczególności Dyrekcji ABM Solid O/Dębno,
która od samego początku trwania konkursu z ogromnym zaangażowaniem,
życzliwością i zrozumieniem tej idei
wspierała nasze poczynania, również Firma „ Northstar” z Brzeska, Urząd Gminy w Dębnie, Parafia pw.Św. Małgorzaty

Łukasz Robak i jego szopka idealna.
w Dębnie. Konkurs „SZOPKA DĘBIŃSKA” nie zaistniałby w takiej formie gdyby nie życzliwa współpraca od samego początku z Dębińskim Centrum Kultury i
Dyrektorem Andrzejem Potępą. To dzięki DCK mogliśmy rozsyłać zaproszenia na
wernisaże i wzbogacać nagrody zwycięzców i w kolejnych edycjach konkursu fundować także nagrody pocieszenia. Nasi
stali i niezawodni sponsorzy to: Janina i
Józef Ciuruś z Woli Dębińskiej, Zofia i
Krzysztof Kłos z Woli Dębińskiej, Katarzyna i Dariusz Wolak z Dębna, Helena i
Stanisław Fikas z Dębna, Danuta i Tadeusz Gagatek z Woli Dębińskiej, Hurtownia Frutoland z Brzeska, Grażyna Mietła
i Aleksander Mleczko z Łysej Góry, dzię-

ki którym wszystkie wernisaże wystawy
miały „słodką” oprawę.
Konkurs nasz zrodził nową wartość kulturową – SZOPKĘ DĘBIŃSKĄ – która
przez lata prezentowana w murach naszego zamku wzbudzała zachwyt i podziw odwiedzających nas turystów z całego kraju i
zagranicy ( nawet z Japonii !). Świadczą o
tym wpisy pozostawione w pamiątkowej
kronice. Jedna z prac konkursowych, którą wykonała Magdalena
Tatara, uczennica Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich,
w roku 2007 była pokazana w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie
na wystawie pt. ”Szopki różnych
kultur” gdzie imponująco prezentowała się wśród szopek wykonanych m.in w Peru, Laosie, Nigerii,
Togo czy Kongo i swoją odmiennością i oryginalnością przyciągała
uwagę oglądających. Od początku
trwania konkursu cieszyliśmy się
obecnością wśród nas Dyrektora
Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie ks. Tadeusza Bukowskiego,
który w czasie każdego wernisażu
uroczyście wprowadzał nas w klimat Bożego Narodzenia, przypominał postać św.Franciszka – autora
pierwszej szopki bożonarodzeniowej ustawionej przez niego w 1223
roku w Greccio. W roku 2009 do
konkursu „Szopka Dębińska” dołączony został konkurs na „Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową” organizowany przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
X Szopka Dębińska zgromadziła
18 prac, które jak co roku oceniono
w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.
Pracą szczególną, wzorcową, spełniającą
wszystkie punkty surowego regulaminu
była praca wykonana przez Łukasza Robaka – ucznia klasy I Gimnazjum w Woli Dębińskiej. Na to zwycięstwo i uznanie komisji w pełni sobie zasłużył. Jest ono efektem
jego wieloletnich udziałów w tym konkursie ( aż pięć razy) dzięki którym osiągnął
taki sukces. Gratulujemy !
Wyróżnienie specjalne przyznane przez
jury otrzymał Szymon Gurgul z klasy V
Szkoły Podstawowej w Dębnie, za bardzo
oryginalny pomysł szopki jako księgi ilustrującej dzieje wsi Dębno, rodzaj kalendarium przypominającego, że Dzieciątko Jezus rodzi się wśród nas ciągle na nowo.
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RANKING CZYTELNICZY
1 Kain i Abel

Lista jest
przygotowywana w oparciu
o dane statystyczne z
bibliotek
publicznych
znajduj¹cych
siê na terenie
Gminy Dêbno
i obejmuje
okres od
10 listopada
2009 r. do 10
stycznia
2010 r.

2.Pa³ucka Kasia - Por¹bka Uszewska

2 Córka marnotrawna

3.Cicha Agnieszka - £oniowa

- J.Acher

3 Saga Rodziny Baxterów 9 cz.
4 Kiedy dzieje siê cud
- R.J Wiersena

5 Negocjator
- F. Forsyth

Zestawienie przygotowano na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
1.Hojnowska Patrycja - Nied¿wiedza

- J.Archer

- K.Kingsbury

KRÓLOWIE BIBLIOTEKI

4.Smoleñ Aleksandra - Jastew
5.Gawlik Józefa - £oniowa
6.Jedynak Gabriela - Por¹bka
Uszewska
7.Tobo³a Kinga - Por¹bka Uszewska
8.Marecik Maria - £oniowa
9. Wielgosiñska Gra¿yna - Brzesko

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Szymon Hołownia

Monopol na zbawienie
Dlaczego Monopol na zbawienie? By podekscytować i na chwilę zająć uwagę tych, dla których życie to gra, gdzie trzeba zdobywać punkty, być w stałym pędzie do mety. Aby zbulwersować tych, których bulwersuje wszystko.
Wreszcie- by zagrzać do boju tych, którzy w tytule będą się doszukiwać śladów katolickiego
triumfalizmu. Monopol na zbawienie- czy to
znaczy, że do nieba mają szanse trafić tylko katolicy?
Z książką powiązana jest gra planszowa. Każde pole zbliża do nieba, duszy przegrać nie można, a zabawa jest przednia.

Carlos Ruiz Zafon

Marina
Barcelona, lata osiemdziesiąte XX wieku. Oscar
Drai jest zauroczony atmosferą podupadających
secesyjnych pałacyków otaczających jego szkołę z internatem. Pewnego dnia wśród nich spotyka Marinę: od pierwszego wejrzenia wydaje
mu się ona nie mniej fascynująca niż sekrety
dawnej Barcelony. Oscar i jego przyjaciółka zaczynają śledzić zagadkową damę w czerni, odwiedzającą co miesiąc bezimienny grób na cmentarzu w dzielnicy Sarria. I tak odkrywają zapomnianą historię rodem z Frankensteina i XIX
wiecznych thillerów. A jej dramatyczny finał ma
się dopiero rozegrać...
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Jean Mathiex

Wielkie
cywilizacje.
Rozkwit i
upadek imperium
Książka Jeana Mathiex, w której erudycja idzie z pasją gawędziarza, jest
barwnym freskiem ukazującym tysiąclecia historii.
Imperia narzucały swoja kulturę,
swoje prawa, język i obyczaje, zmieniały oblicza świata. Czasami zwycięzcy potrafili pozyskać zaufanie zwyciężonych, uznawali ich bóstwa i przejmowali tradycję- ale nigdy nie rezygnowali ze swej wyższości. Autor ukazuje cywilizację Bliskiego Wschodu,
Egiptu, Chin i Indii, a także dziedzictwo Grecji, Rzymu oraz zdumiewającą
potęgę islamu. Przedstawia też cywilizację chrześcijańską- wielką przygodę Hiszpanii i Portugalii, losy Francji
i rolę języka francuskiego, teraźniejszość Rosji w świetle jej przeszłości
oraz Anglię i Stany Zjednoczone.

SPORT

Futsalowcy z Dêbna w Tarnowskiej Lidze Futsalu

PORA¯KA PO 45 MECZACH
Coraz wy¿ej w hierarchii
Paw³owski Sport - Tarnowska
Liga Futsalu plasuje siê ekipa
z Dêbna, której losy od pocz¹tku œledzimy na ³amach
„¯ycia Gminy Dêbno”.
Po wygraniu „w cuglach” najpierw piątej,
a następnie czwartej ligi (trzydzieści zwycięstw i remis), futsalowcy z Dębna przystąpili do rozgrywek trzeciej ligi. Na ich inaugurację, zespół MK Plast zmierzył się z Sufigsem Mrówka, po trafieniach Marcina Pałki,
Amadeusza Gurgula, Przemysława Łazarza,
Pawła Bernadego i Mateusza Gurgula wygrywając 5-2. W drugim spotkaniu dębnianie
zmierzyli się z Polbudem/Piast New Jersey,
triumfując 3-1. Dwie bramki dla zwycięzców
strzelił w tym spotkaniu Wojciech Krauze, trzecia była dziełem Amadeusza Gurgula. Komplet punktów przyniósł futsalowcom z Dębna również trzeci mecz, w
którym zmierzyli się oni z JMT Westerplatte. Bramkarz MK Plast zachował w
tym spotkaniu czyste konto, a jego koledzy czterokrotnie wpisali się na listę
strzelców (dwukrotnie dokonał tego
Przemysław Łazarz, po jednej bramce
strzelili Paweł Bernady i Piotr Stawarz).
Tydzień później dębnianie zmierzyli się
ze Stalbomatem i dzięki trafieniom
Krzysztofa Pałki, Amadeusza Gurgula
oraz Przemysława Łazarza wygrali 3-1.
Serię meczów bez porażki przedłużyli dębnianie w pojedynku z MWSE, w którym po
dwóch trafieniach Arkadiusza Ostrowskiego
oraz celnych strzałach Marcina Pałki, Amadeusza Gurgula, Mateusza Gurgula i Przemysława Łazarza zwyciężyli aż 6-1. W siódmej kolejce nasz zespół zmierzył się z Flokiem II, nie dając rywalowi najmniejszych
szans. Bardzo dobrą dyspozycję w tym spotkaniu zanotował Przemysław Łazarz, czterokrotnie wpisując się na listę strzelców, dwie
bramki zdobył Mateusz Gurgul, siódma była
zaś dziełem Dominika Robaka. Po tej wygranej MK Plast awansował na pierwsze miejsce w tabeli, dzięki lepszej różnicy bramek
wyprzedzając Gaztar, który podobnie jak
ekipa z Dębna miał jeszcze do rozegrania
zaległe spotkanie. Tygodniowa przerwa w
rozgrywkach nie podziałała negatywnie na
dyspozycję futsalowców MK Plast, którzy w
dwucyfrowych rozmiarach rozgromili (12-0)
Victorię Druk-Tech. Najskuteczniejszym zawodnikiem tego meczu znów okazał się Przemysław Łazarz, który tym razem aż sześciokrotnie zmusił do kapitulacji bramkarza rywali. Trzy gole zdobył Dominik Robak, dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Piotr
Stawarz, swój udział w zwycięstwie celnym
strzałem zaznaczył również Krzysztof Pał-

ka. Ponieważ zaś nierozegrany mecz z Control Process zweryfikowany został jako walkower dla zespołu z Dębna, na trzy kolejki
przed zakończeniem rozgrywek (ze względu
na przejście na system jesień-wiosna sezon
ten ograniczył się do jednej tylko rundy) dębnianie byli o krok od kolejnego awansu. Krok
ten uczynili oni w ostatni piątek marca, wygrywając 8-1 z Gaztarem. W spotkaniu tym
dwie bramki strzelił Amadeusz Gurgul, po
jednym celnym strzale oddali zaś: Arkadiusz
Ostrowski, Paweł Bernady, Krzysztof Pałka, Arkadiusz Gurgul, Dominik Robak oraz
Przemysław Łazarz. Mimo pewnego już
awansu, w dwóch ostatnich meczach dębnianie nie zastosowali taryfy ulgowej wobec swoich rywali. W dziesiątej kolejce rozgromili 100 (po czterech trafieniach Przemysława Łazarza, dwóch bramkach Amadeusza Gurgula,
dwóch golach Dominika Robaka oraz celnych
strzałach Piotra Stawarza i Arkadiusza

Ostrowskiego), zaś na zakończenie w meczu
„na szczycie” po bramkach Pawła Bernadego i Przemysława Łazarza zremisowali 2-2 z
Topicarem II.
Do rozpoczętego w październiku sezonu drugoligowego, futsalowcy z Dębna przystąpili pod
nowym-starym szyldem, Szukam Sponsora.
Nie przeszkodziło im to jednak w zwycięskiej
inauguracji rozgrywek. Ich łupem padł zespół
spadkowicza z pierwszej ligi, Armetu, który
uległ dębnianom 2-5. Bramki dla zwycięzców
strzelili w tym meczu: Przemysław Łazarz,
Arkadiusz Ostrowski, Krzysztof Pałka, Paweł
Bernady i Mateusz Gurgul. Tydzień później
dębnianie dzięki „złotej” bramce Krzysztofa
Pałki pokonali 1-0 dobrze sobie znaną ekipę
Polbudu/Piasta New Jersey, zaś w trzeciej
kolejce po trafieniach Amadeusza Gurgula,
Piotra Stawarza i Pawła Bernadego wygrali 30 z Panoramą GSM. Ich znakomita seria czterdziestu pięciu (!) kolejnych spotkań bez porażki zakończyła się w czwartek 29 października,
kiedy to Szukam Sponsora przegrał 2-3 z Flok
Alex Team. Dębnianom nie pomogły celne
strzały Mateusza Gurgula i Dominika Robaka. Bramkę, która przyniosła im przegraną
stracili na sześć sekund przed końcem meczu i
o odrobieniu strat nie mogło już być rzecz jasna mowy. Za tę porażkę „zapłaciła” tydzień

później Kontra; gracze z Dębna pokonali ekipę
ze Zbylitowskiej Góry 6-2. Hat-trick zaliczył w
tym meczu Przemysław Łazarz, po jednej
bramce dla Szukam Sponsora strzelili zaś
Krzysztof Pałka, Arkadiusz Ostrowski oraz
Janusz Piątek. W szóstej kolejce dębnianie po
stojącym na bardzo wysokim poziomie meczu
podzielili się punktami z Topicarem Auto Części, po golach Krzysztofa Pałki i Amadeusza
Gurgula, remisując 2-2. Tydzień później ekipa
z Dębna stoczyła równie wyrównany bój z
Topicarem II, po końcowym gwizdku cieszyć
mogła się jednak z kompletu punktów. Dwa
trafienia Krzysztofa Pałki oraz celne strzały
Arkadiusza Ostrowskiego i Pawła Bernadego
nie tylko dały drużynie Szukam Sponsora zwycięstwo 4-3, lecz i spowodowały, że wobec przełożenia spotkania pomiędzy Polbudem/Piast
New Jersey a Topicarem Auto Części, została
ona samodzielnym liderem. Końcówka ubiegłego roku nie była niestety udana dla naszego zespołu. W ostatni czwartek listopada przegrał on aż 1-6 z AFT Hesed, mimo że po bramce Amadeusza Gurgula notowano wynik 1-1.
Porażki w identycznych rozmiarach doznali
borykający się z problemami kadrowymi dębnianie w dziewiątej kolejce, kiedy ulegli Kowimet/Wro-Max (honorową bramkę dla Szukam
Sponsora zdobył Przemysław Łazarz). Jedyne w tym okresie punkty zdobyli futsalowcy z
Dębna tydzień później, po dwóch golach Arkadiusza Ostrowskiego oraz celnych strzałach
Amadeusza Gurgula i Piotra Stawarza wygrali
4-2 z Żel-Metem. Na zakończenie pierwszej
rundy, mimo trafień Arkadiusza Ostrowskiego i Amadeusza Gurgula, drużyna Szukam
Sponsora przegrała 2-4 z UKS Westerplatte
JMT, dla którego były to pierwsze punkty w
lidze. Na półmetku rozgrywek dębnianie zajmują piąte miejsce, zachowali jednak realne
szanse na kolejny awans.
Na koniec tradycyjnie trochę statystyki.
W trzeciej lidze, futsalowcy z Dębna wygrali
dziesięć spotkań (w tym jedno walkowerem)
oraz zanotowali jeden remis, strzelając 65
bramek, zaś tracąc tylko 7. Zdecydowanie
najskuteczniejszym strzelcem ekipy Szukam
Sponsora był Przemysław Łazarz, który zdobył 21 goli. Osiem bramek zanotował na koncie Amadeusz Gurgul, siedem strzelił Dominik Rybak. Po cztery celne strzały oddali:
Paweł Bernady, Mateusz Gurgul, Arkadiusz
Ostrowski, Krzysztof Pałka i Piotr Stawarz,
dwie bramki zdobył Wojciech Krauze, zaś po
jednym golu strzelili Arkadiusz Gurgul i Marcin Pałka. W pierwszej rundzie drugoligowych
potyczek, dębnianie odnieśli sześć zwycięstw
i doznali czterech porażek, zaś jeden mecz z
ich udziałem zakończył się remisem (bilans
bramkowy 31-30). Łupem bramkowym podzielili się: Arkadiusz Ostrowski i Krzysztof
Pałka – po 6, Amadeusz Gurgul i Przemysław Łazarz – po 5, Paweł Bernady – 3, Mateusz Gurgul i Piotr Stawarz – po 2, Janusz
(T)
Piątek i Dominik Robak – po 1.
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W Orle Dêbno

CEL JEST JEDEN – UTRZYMAÆ SIÊ
Rok temu, omawiaj¹c lokatê
zajmowan¹ na pó³metku
przez zespó³ Or³a Dêbno
mo¿na by³o snuæ optymistyczne plany. Zespó³ plasowa³ siê
bowiem na pi¹tej pozycji i
niewykluczone by³o, ¿e w³¹czy siê do walki o awans do
czwartej ligi. Z planów tych
nic nie wysz³o.
Na wiosnę dębnianie zdobyli tylko
osiemnaście punktów i mimo że awans

tralnie różna. O awansie nie ma mowy,
zaś jedynym celem, jaki stawia się przed
piłkarzami jest zachowanie miejsca w
gronie piątoligowców. Nie będzie to z
pewnością łatwe, gdyż rundę jesienną
zakończyli dębnianie na trzynastej pozycji, znajdującą się na pozycji spadkowej Victorię Witowice Dolne wyprzedzając tylko o trzy „oczka” (a nie można
przecież wykluczyć, że z piątej ligi spadnie więcej niż dwa zespoły). W pierwszej rundzie ekipa trenera Marka Przeklasy wygrała tylko cztery mecze, w
trzech innych spotkaniach zdobyła po
jednym punkcie, zaś aż w ośmiu schodziła z boiska pokonana. Przypomnieć
przy tym wypada, że bilans ten byłby

do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskały ostatecznie trzy ekipy, to ekipa z Dębna do trzeciej w tabeli Olimpii Wojnicz
straciła aż dziewięć punktów (po pierwszej rundzie oba te zespoły miały identyczny dorobek). Po jesiennej rundzie
trzeciego już z rzędu sezonu Orła w piątej lidze, sytuacja drużyny jest diame-

jeszcze gorszy, gdyby nie ostatnie cztery pojedynki, w których dębnianie wywalczyli siedem punktów. Jeszcze po jedenastej kolejce Orzeł zajmował przecież przedostatnie miejsce w tabeli, mając na koncie tylko osiem punktów. Duży
wpływ na tak słabą postawę naszego
najlepszego zespołu miała z pewnością

trudna sytuacja kadrowa. Nie zanosi się
niestety na to, aby na wiosnę miała się
ona poprawić. W klubie mówi się wprawdzie o ściągnięciu do Dębna kilku piłkarzy, jeżeli jednak uda się to nawet osiągnąć, to będą to raczej zawodnicy z okolicznych klubów, którzy mogą być jedynie uzupełnieniem składu, a nie poważnym jego wzmocnieniem. Na domiar złego wiele wskazuje na to, że w rundzie
rewanżowej trener Przeklasa nie będzie
mógł skorzystać z usług Dominika Robaka, który planuje wyjazd za granicę.
Póki jednak co, we wtorek 12 stycznia
piłkarze Orła spotkali się na pierwszych
zajęciach. Trenować będą oni trzy razy
w tygodniu, na przemian na miejscowym
„Orliku”, w hali, w terenie oraz na siłowni. Pierwszym sprawdzianem formy
dla piłkarzy Orła będzie już tradycyjnie
start w VII Halowym Turnieju Piłki
Nożnej Seniorów im. Zbigniewa Gałka,
który w niedzielę 31 stycznia rozegrany
zostanie w Ciężkowicach. Rywalem ekipy z Dębna będą w nim: drugoligowy
Okocimski Brzesko, czwartoligowe zespoły BKS Bochnia, Tuchovii Tuchów i
Wolanii Wola Rzędzińska oraz grająca
w klasie okręgowej miejscowa Ciężkowianka. Potem, jeżeli pozwoli na to
aura, przed zaplanowanym na ostatni
weekend marca wznowieniem rozgrywek ligowych, Orzeł rozegra siedem
meczów kontrolnych. Pierwszym jego
sparingpartnerem ma być Sokół Borzęcin Górny (6 lutego), w kolejnych spotkaniach dębnianie zmierzą się zaś z:
Rylovią Rylowa (13 lutego), Piastem
Czchów (20 lutego), BKS Bochnia (27 lutego), Pagenem Gnojnik (6 marca), Jadowniczanką Jadowniki (13 marca) oraz
juniorami Orła (20 marca).

Zimowa przerwa u „A”-klasowców

Bêdzie problem z trenerami?
K³os £ysa Góra
Po pierwszej rundzie, Kłos zajmuje w
tabeli bardzo wysokie czwarte miejsce.
Dokonując podsumowania rundy jesiennej pisaliśmy, że piłkarze z Łysej Góry
mają szansę na trzecią pozycję, aby tak
się jednak stało musieli wygrać zaległy
mecz z Olimpią Bucze. W spotkaniu tym
padł remis 2-2 i był to wynik szczęśliwy
dla ekipy Kłosa. Jeszcze na niespełna
dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem przegrywała ona bowiem 0-2, jeden punkt ratując dzięki golom Mate-
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usza Tyrkiela (82 min) i Piotra Matury
(90 min). Na półmetku od prowadzącej
dwójki dzieli ostatecznie zespół z Łysej
Góry spory dystans (dziewięć punktów
od Jadowniczanki Jadowniki i osiem
„oczek” od Sokoła Borzęcin Górny), lecz
do trzeciego w tabeli Dunajca Mikołajowice mają łysogórzanie tylko dwa
punkty straty. Celem, jaki piłkarze Kłosa stawiają sobie przed drugą rundą jest
zajęcie miejsca w czołowej trójce. – Po
udanej pierwszej rundzie nasze apetyty wzrosły, dlatego chcielibyśmy powalczyć o trzecią pozycję. Na pewno stać
nas na to, tym bardziej, że w rundzie
rewanżowej mamy korzystny układ gier.
Zarówno z Jadowniczanką Jadowniki,
jak i z Sokołem Borzęcin Górny zagramy bowiem u siebie, jedynie z Dunajcem Mikołajowice czeka nas spotkanie
na wyjeździe – mówi grający prezes Kłosa, Wacław Batko. Piłkarze Kłosa mieli
bardzo w tym sezonie bardzo krótki rozbrat z piłką. Aż do 17 grudnia raz w tygodniu przez półtorej godziny trenowali bowiem na „Orliku” w Dębnie, zaś
przygotowania do rundy rewanżowej
rozpoczęli już 5 stycznia. Tego to dnia
spotkali się najpierw na nowopowstałej
klubowej siłowni funkcjonującej przy
Szkole Podstawowej w Łysej Górze (regularnie odwiedzali ją już w grudniu), a
następnie przenieśli się do hali przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze. Tak też
będą odbywały się treningi w okresie
przygotowawczym. Piłkarze Kłosa trenować będą dwa razy w tygodniu, we
wtorki i w piątki, a zajęcia każdego dnia
odbywać będą się zarówno na siłowni,
jak i w hali. Do tej pory ustalony został
termin jednego tylko meczu sparingowego, 27 lutego Kłos zmierzyć ma się z
lokalnym rywalem, Sokołem Maszkienice. Najprawdopodobniej będzie to
pierwszy sprawdzian formy piłkarzy z
Łysej Góry, którzy przed rozpoczęciem
wiosennej rundy rozgrywek mają w planie rozegranie jeszcze dwóch-trzech
meczów kontrolnych. W kadrze Kłosa
nie zanosi się na żadne zmiany. Kilka
propozycji zmiany barw klubowych
otrzymał wprawdzie Bogumił Szafrański, na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje jednak na to, że również na wiosnę strzelał będzie bramki dla ekipy z
Łysej Góry. W Kłosie nie planują również zmiany szkoleniowca i chcieliby, aby
zespół nadal prowadził grający trener,
Mariusz Sacha. Z tym wiąże się jednak
pewien problem. Zgodnie z komunikatem Komisji Licencji Trenerskich Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu zawodów.
Tymczasem szkoleniowiec Kłosa (ani
nikt inny w klubie) nie posiada odpowiednich papierów. – Oficjalnie nikt nas
nie poinformował o nowych wymaganiach odnośnie trenera i czekamy na

jakąś informację. Na pewno nie stać nas
na wydanie na szkoleniowca choćby 700
złotych miesięcznie (a trenerzy z
uprawnieniami życzą sobie więcej), u
nas trenerzy pracują społecznie. Liczymy na to, że jeżeli decyzja ta okaże się
wiążąca, to zorganizowany zostanie
jakiś kurs i wtedy ktoś z klubu skorzysta z niego – mówi Wacław Batko.

Sokó³ Maszkienice
Ekipa z Maszkienic po pierwszej rundzie – nie licząc spotkań zaległych - plasuje się dokładnie w środku tabeli, gdyż
po piętnastu rozegranych meczach klasyfikowana jest na ósmej pozycji. Ponieważ zespołowi Sokoła na dobrą sprawę „nie grozi” już w tym sezonie ani
awans, ani spadek, runda wiosenna będzie okazją do ogrania się dla juniorów,
których grający szkoleniowiec Tomasz
Rogóż ma coraz śmielej wprowadzać do
składu. Celem, jaki postawiono przed
zawodnikami z Maszkienic przed drugą
rundą spotkań jest utrzymanie miejsca
w środku tabeli, a jeżeli nadarzy się ku
temu okazja przesunięcie się w jej górę.
Pierwszy trening trener Rogóż wyznaczył na czwartek 14 stycznia. Dziewięć
dni później gracze z Maszkienic zaplanowany mają pierwszy mecz sparingowy, w którym zmierzą się ze swymi kolegami z zespołu juniorów. Dalsze plany maszkienickiego szkoleniowca przewidują rozegranie jeszcze sześciu meczów towarzyskich: 30 stycznia z Pagenem Gnojnik, 6 lutego z juniorami Okocimskiego Brzesko, 13 lutego z Gosłavią Gosławice, 20 lutego z Jadowniczanką Jadowniki, 27 lutego z Kłosem
Łysa Góra oraz 6 marca z Dąbrovią II
Dąbrowa Tarnowska. Miejsce rozgrywania poszczególnych meczów ustalane
będą na bieżąco w zależności od stanu
boisk. Spotkania sparingowe będą rzecz
jasna jedynie uzupełnieniem treningów.
Odbywać będą się one trzy razy w tygodniu w nowej sali Szkoły Podstawowej
w Maszkienicach, na „Orliku” w Dębnie oraz na własnym boisku. W czasie
ferii zimowych zajęcia odbywać będą się
codziennie. Przeznaczone one będą
głównie dla młodszych piłkarzy Sokoła,
choć rzecz jasna uczestniczyć w nich
będą mogli również starsi zawodnicy.
Niezależnie od tego w poniedziałki, gracze z Maszkienic w ramach odnowy biologicznej korzystać będą mogli z basenu i sauny w Brzesku. W składzie Sokoła nie zanosi się raczej na większe
zmiany. Jeżeli chodzi o ubytki, po wypożyczeniu do Iskry Łęki powrócił Grzegorz Urbaś, pozyskaniem Patryka Tomczyka zainteresowany jest zaś Orzeł
Dębno, sam zawodnik nie myśli jednak
raczej o zmianie barw klubowych. Jeżeli chodzi o nowe twarze, do zespołu po
operacji powrócił bramkarz Marek Kalemba, który grał już w dwóch ostatnich jesiennych meczach, bliski sfinalicięg dalszy na stronie 26
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zowania jest również transfer młodego
zawodnika z drużyny juniorów Okocimskiego Brzesko.

Victoria Por¹bka Uszewska
Po rundzie jesiennej najniżej z naszych drużyn klasyfikowana jest ekipa
z Porąbki Uszewskiej. Zgromadziła ona
na koncie o punkt mniej od Sokoła
Maszkienice i plasuje się w tabeli tuż
za lokalnym rywalem. Podobnie jak
maszkieniczanie, także i piłkarze z Porąbki Uszewskiej przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli w połowie
stycznia (juniorzy pod wodzą Józefa
Migdy treningi wznowili jeszcze w Starym Roku). Odbywają się one dwa razy
w tygodniu, w hali Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej oraz w terenie. Na

chwilę obecną plany szkoleniowca Victorii, Krzysztofa Chlewskiego przewidują rozegranie dwóch meczów sparingowych: z Temidą Złota oraz z Orłem
Dębno. Oba te spotkania odbyć mają się
w lutym, szczegóły dotyczące ich terminów nie są jednak jeszcze znane. W
składzie zespołu nie zanosi się na większe zmiany. Nikt nie zgłosił chęci odejścia czy też zakończenia kariery, w Porąbce Uszewskiej nie myśli się także o
wzmocnieniach z zewnątrz. Być może
do kadry zespołu dołączonych zostanie
jedynie kolejnych dwóch-trzech piłkarzy z drużyny juniorów. Wynika to z polityki prowadzonej przez klubowe władze. Już obecnie do rozgrywek zgłoszonych jest ośmiu młodzieżowców, z czego sześciu ma miejsce w składzie Victorii. Zwiększenie ich liczby ma na celu

dalsze odmłodzenie zespołu i danie szansy na ogrywanie się na A-klasowych boiskach jak największej liczbie młodych
zawodników. Oprócz odmłodzenia składu, celem, jaki przed rundą wiosenną
stawiają sobie działacze, trener i zawodnicy Victorii jest bezpieczne utrzymanie się i zajęcie miejsca w środku tabeli.
W Porąbce Uszewskiej liczą też na rozstrzygnięcie drobnych zawirowań związanych z klubowymi władzami. W styczniu minęła bowiem pełna kadencja obecnego Zarządu. Ponieważ jednak obecny
prezes Victorii, Ryszard Wójtowicz objął
tę funkcję po półrocznym zaledwie okresie rządów swojego poprzednika,
wszystko wskazuje na to, że wybory nowych władz nastąpią dopiero w połowie
roku.
(T)

Siatkarze Wolanii Wola Dêbiñska

Bli¿ej do³u ni¿ góry tabeli
Siatkarze Wolanii Wola Dębińska kolejny sezon występują w rozgrywkach
czwartej ligi. Sezon 2009/10 rozpoczęli
oni od porażki 0-3 (23-25, 18-25, 13-25)
poniesionej u siebie z rezerwami Okocimskiego Brzesko. Kolejne trzy mecze
ekipy z Woli Dębińskiej kończyły się jej
porażkami w identycznych rozmiarach
1-3. Najpierw w wyjazdowym meczu uległa ona Sokołowi Tuchów. Pierwszy set
tego spotkania zakończył się wygraną
gości 25-21, w kolejnych górą byli jednak
gospodarze, wygrywając 25-11, 25-18 i 2518. W trzeciej kolejce historia powtórzyła się. Wolania grając przed swoimi kibicami w pierwszej partii wygrała 25-22 z
Orłem Ciężkowice, w następnych przegrywała jednak do 20, do 18 i do 23. Punktów nie udało się wywalczyć siatkarzom
z Woli Dębińskiej również w wyjazdowym spotkaniu z MOSiR Bukowno. Tym
razem dwa pierwsze sety zakończyły się
sukcesem rywali, w trzecim górą była
Wolania, lecz czwarta partia znów należała do graczy MOSiR-u. Po krótkiej
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przerwie w rozgrywkach spowodowanej
Świętem Zmarłych, nasi siatkarze zmierzyli się u siebie z Gromem Gromnik, wygrywając 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) i zdobywając pierwsze punkty. Tydzień później gładko ulegli jednak Ryglicom, przegrywając na wyjeździe 0-3 (15-25, 17-25,
19-25). Ani jednego seta nie udało się
również ugrać zawodnikom z Woli Dębińskiej w pojedynkach z Maratonem
Krzeszowice i UKS Gminy Brzeszcze. W
pierwszym z nich Wolania występując
przed własnymi kibicami przegrała do
15, do 13 i do 19. W drugim, na wyjeździe, walkę nawiązała jedynie w trzeciej
partii przegranej do 23 (dwa pierwsze
sety gospodarze wygrali 25-7 i 25-12).
Dosłownie o krok od drugiego w sezonie
zwycięstwa była nasza ekipa w rozgrywanym w hali w Woli Dębińskiej pojedynku z GKPS Gorlice. Dwa pierwsze
jego sety zakończyły się wprawdzie wygranymi gości (27-25 i 25-18), lecz w
dwóch następnych górą byli gospodarze
(25-20 i 25-23). W tie-breaku walka była
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bardzo wyrównana, ostatecznie lepsi
okazali się jednak eks-trzecioligowcy i
po wygranej na przewagi 18-16, zwyciężyli w całym spotkaniu 3-2. Równie zacięty przebieg miał kolejny mecz w hali
gimnazjum w Woli Dębińskiej, w którym
nasi siatkarze zagrali z Siemaszką Piekary. Aż w trzech jego setach gra toczyła się na przewagi, dwa z nich zakończyły się jednak sukcesem gości, którzy
wygrali 3-1 (25-22, 24-26, 27-25, 33-31).
W ostatnim ubiegłorocznym pojedynku,
Wolania w trzech setach pewnie pokonała na wyjeździe UKS Zelina Jurków
(tylko w trzeciej partii goście musieli
„gonić” wynik. W pierwszym tegorocznym spotkaniu Wolania przegrała zaś u
siebie 0-3 (17-25, 18—25, 21-25) z GSKS
Laskowa i na kolejkę przed zakończeniem pierwszej rundy z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje w tabeli dwunaste miejsce (na czternaście drużyn), mając w dorobku dwa zwycięstwa i dziesięć
porażek.
(T)

SPORT

Tenisiœci sto³owi LUKS Sufczyn

Jedni na pierwszej, drudzy na siódmej pozycji
Dwie drużyny LUKS Sufczyn walczą o
punkty w rozgrywkach czwartej ligi tenisa
stołowego mężczyzn. Bardzo dobrze spisuje się pierwszy zespół z Sufczyna. Po pierwszej rundzie przewodzi on całej stawce drużyn występujących w grupie zachodniej. W
inauguracyjnym meczu ping-pongiści z Sufczyna pokonali we własnej hali 12-6 UKS
Bogumiłowice, w drugim zremisowali zaś
na wyjeździe 9-9 z najgroźniejszym rywalem w grupie, UKS Gulon Zakliczyn. Jak
się potem okazało był to jedyny punkt stracony dotychczas przez pierwszą ekipę
LUKS. W trzeciej serii ligowych pojedynków nie dali oni żadnych szans trzeciej dru-

żynie Olimpii Bucze, zwyciężając u siebie
18-0. W trzech następnych spotkaniach
sufczynianie też nie mieli większych problemów ze zdobyciem kompletu punktów.
Najpierw zwyciężyli na wyjeździe 14-4
LUKS Sobolik Sobolów, następnie efektownie pokonali w wyjazdowym meczu 16-2
Olimp Brzesko, aby w siódmej kolejce wygrać u siebie 13-5 z Vocovią Wokowice. W
ostatnim ubiegłorocznym meczu LUKS I
Sufczyn pokonał zaś u siebie 12-6 Olimpijczyka Szczurowa, kończąc pierwszą rundę
bez porażki. Gorzej wiedzie się drugiej drużynie LUKS Sufczyn, która o punkty walczy w grupie wschodniej. W meczach roze-

granych „na swoich śmieciach” drużyna ta
przegrała 5-13 z Tarnovią Tarnów i 3-15 z
innym tarnowskim zespołem, Komfortem
ZET oraz pokonała 11-7 LUKS II Skrzyszów. Na wyjazdach poniosła natomiast
porażki: 4-14 z UKS AGRA IV Olesno i UKS
Sokół II Żabno oraz 5-13 z Mędrzechowem,
jedyne punkty zdobywając w Małcu, gdzie
sufczynianie wygrali z tamtejszym KSUZS
11-7. Na półmetku rozgrywek LUKS II
Sufczyn ma więc na koncie cztery punkty i
zajmuje w tabeli przedostatnią, siódmą pozycję, wyprzedzając w niej jedynie ekipę z
Małca.
(T)

W województwie jesteœmy wœród najlepszych

TANCERKI SREBRNE I BR¥ZOWE
Ze srebrnym i br¹zowym
medalem wróci³y z Mistrzostw Ma³opolski grup
tanecznych „cheerleaders”
reprezentantki Zespo³u Szkó³
w Woli Dêbiñskiej. Na drugim
stopniu podium stanê³y „Lilie” rywalizuj¹ce w kategorii
szkó³ podstawowych, a na
trzecie miejsce zas³u¿y³ zespó³ gimnazjalistek „Vena”.
Sukces nie jest zaskoczeniem, bo oba zespoły w powiecie nie miały sobie równych.
W zmaganiach na szczeblu wojewódzkim
także pokazały się z bardzo dobrej strony.

Reprezentacja brązowych medalistek z zespołu „Vena”:
Anna Greń -IIIc – kapitan zespołu, Justyna Bartosz -IIIc, Natalia Urbaszewska IIIc, Anna Zmarlak -IIIa, Alina Pabian -IIId, Klaudia Kural -IIId, Aleksandra
Kargol-IIb, Patrycja Nowak-IIb, Jarosz Monika-IIc, Gabriela Przepiórka –IId oraz
zawodniczki rezerwowe: GabrielaWitek -IIc, Klaudia Urbańska -IIc.
Reprezentacja srebrnych
medalistek z zespołu
„Lilie”: Greń Kinga-VIa
– kapitan zespołu, Kinga
Dziaduła -VIa, Kinga
Jarosz -VIa, Karolina
Latkowska -VIa,
Katarzyna Roczniak VIa, Joanna Kłusek VIb, Angelika Migda VIb, Kinga Pach -VIb,
Dominika Kural -VIb,
Daria Kural -V, zawodniczki rezerwowe:
Justyna Wojkowska VIa, Aneta Kural -VIb

Zespół „Vena” drugie miejsca przegrał dopiero po dogrywce.
Każda z grup startujących w zawodach
zobowiązana była do przedstawienia dwóch
układów tanecznych: krótkiego (60-90 sekund) i długiego (135-140 sekund). Obowiązkowo należało wykonać piruety, wymachy,
szpagaty, skoki cheer i skoki taneczne, które równocześnie urozmaicały prezentacje.
Reprezentantki Zespołu Szkół w Woli
Dębińskiej wysokie lokaty i miejsce wśród
najlepszych zapewniły sobie ciekawie dobraną i brawurowo wykonaną sekwencją
skomplikowanych kroków i figur w przestrzennej choreografii.
Sukces poprzedziły długie i ciężkie przygotowania prowadzone przez Joannę Nowak.
(g)
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SPORT

W pierwszej i w trzeciej lidze
Dwie dru¿yny z naszej gminy (nie
licz¹c pojedynczych zawodników
reprezentuj¹cych barwy ró¿nych
zespo³ów) rywalizuj¹ w tym sezonie
w rozgrywkach Powiatowej Ligi
Futsalu w Brzesku.
Arak Janina, złożony głównie z zawodników Orła Dębno, występuje w pierwszej
lidze. Aktualnie zajmuje on w niej siódme
miejsce, mając w dorobku osiem punktów
(dwa zwycięstwa, dwa remisy oraz trzy porażki i bilans bramkowy 28-24). Na inaugurację nasza ekipa po wyrównanym meczu
uległa 3-4 BJ Club, pierwszy punkt zdobywając w zakończonym rezultatem 1-1 pojedynku z Leś Brzesko. Trzeci ligowy pojedynek przyniósł zespołowi Arak Janina drugi remis; tym razem podzieliła się ona punktami z drużyną Turaczy, remisując 2-2. W
kolejnym meczu nasi futsalowcy nie dali najmniejszych szans graczom Oknoluksu, zwyciężając pewnie 8-3. Każda seria musi jednak być kiedyś przerwana, stąd też po
trzech kolejnych meczach bez porażki, Arak
Janina uznać musiał wyższość lidera i faworyta numer jeden do zwycięstwa w Powiatowej Lidze Futsalu w Brzesku, CSF
Akropol Czchów, przegrywając 1-5. Porażką

Arak Janiny zakończył się także kolejny
pojedynek tego zespołu, w którym uległ on
5-8 MWM. W pierwszym spotkaniu rundy
rewanżowej (nasz zespół ma jeszcze do rozegrania zaległe mecze pierwszej rundy z
Mebluksem i Domin Meble/Klimaty), Arak
Janina w pełni zrewanżował się ekipie BJ
Club za porażkę z pierwszej rundy, pewnie
pokonując znacznie wyżej notowanego w
tabeli rywala aż 8-1. Orzeł: Paweł Bernady, Bartłomiej Ciszkowicz, Łukasz Drużkowski, Adrian Gurgul, Amadeusz Gurgul,
Arkadiusz Gurgul, Mateusz Gurgul, Mikołaj Gurgul, Przemysław Łazarz, Arkadiusz
Ostrowski, Krzysztof Pałka, Janusz Piątek, Piotr Stawarz, Piotr Zapart.
W trzeciej lidze występuje drugi nasz zespół, Sokół Maszkienice. Po zakończeniu
pierwszej rundy, maszkieniczanie plasują się
niemal dokładnie w środku stawki. W gronie
jedenastu drużyn zajmują bowiem piątą pozycję, mając na koncie szesnaście punktów
(przy czterdziestu dziewięciu bramkach
strzelonych i pięćdziesięciu dziewięciu straconych). Na dorobek ten złożyło się pięć zwycięstw, remis oraz cztery porażki. Początek
sezonu nie był udany dla ekipy z Maszkienic.
Po inauguracyjnej porażce 5-11 z Konso-Land,
w drugim meczu przegrała ona 3-5 z Multiko. W trzecim spotkaniu, maszkieniczanie

po wyrównanej grze okazali się o jednego gola
lepsi od zespołu Gar Trans (6-5), w czwartym
pojedynku doznali jednak prawdziwej klęski,
przegrywając aż 0-10 z mającym po pierwszej
rundzie komplet zwycięstw, Igloo Bochnia.
Bardzo podobnym wynikiem zakończyła się
konfrontacja Sokoła z wiceliderem Pagenem,
zakończona porażką naszej drużyny 1-10. Te
wysokie przegrane nie załamały na szczęście futsalowców z Maszkienic, którzy do
końca rundy nie poznali już smaku porażki.
W szóstej kolejce maszkieniczanie zwyciężyli 7-3 KS Jakub, w następnym meczu jeszcze
efektowniej, bo 9-3 pokonali Drim Tim. Kolejny pojedynek przyniósł zawodnikom z
Maszkienic trzecie z rzędu zwycięstwo, bez
większych problemów wygrali oni 8-3 z DamDam-Natura. Tę zwycięską serię przerwał
mecz z ADHD zakończony remisem 3-3. W
ostatnim spotkaniu pierwszej rundy, ekipa z
Maszkienic po niezwykle zaciętym meczu
pokonała jednak 7-6 Katol, co jak wspomnieliśmy dało jej piąte miejsce na półmetku rozgrywek. Sokół: Konrad Dadej, Krzysztof
Hajdo, Marek Kalemba, Jan Kargul, Mateusz Kubala, Mariusz Kukla, Dariusz Kuraś,
Rafał Maciaś, Tomasz Rogóż, Marcin Słupski, Grzegorz Szkodny, Tomasz Świerczek,
Patryk Tomczyk.
(T)

Tenis sto³owy

`
NIEDZWIEDZA
GROMI RYWALKI
Dwa dni trwały tradycyjne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie
stołowym o Puchar Wójta Gminy
Dębno, które rozegrano w Zespole
Szkół w Sufczynie. Indywidualnie
wśród dziewczyn imprezę zdominowały zawodniczki reprezentujące
Szkołę Podstawową w Niedźwiedzy.
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Do zawodów zgłoszono reprezentantki siedmiu szkół (SP Niedźwiedza, SP Porąbka Uszewska, SP Jaworsko, SP Maszkienice, SP Łysa Góra, SP Biadoliny Szlacheckie, SP Wola Dębińska). Swój dzień
miały reprezentantki SP w Niedźwiedzy,
które w klasyfikacji indywidualnej zajęły
wszystkie miejsca na podium. Do powiatowego finału awansowała jeszcze jedna
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zawodniczka z tej szkoły, a poza nią w
premiowanej awansem pierwszej szóstce
zawodów znalazły się także dwie reprezentantki szkoły w Porąbce Uszewskiej.
Konsekwencją dobrej postawy w rywalizacji indywidualnej był także świetny występ dziewczyn z Niedźwiedzy w
zmaganiach zespołowych, które także
wygrały występując w składzie:

SPORT

Miko³ajkowy turniej pi³ki rêcznej

Z ZAWODOWYM SÊDZI¥
VII Miko³ajkowy Turniej Pi³ki
Rêcznej odby³ siê w grudniu
w hali Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej. W rywalizacji uczestniczy³o piêæ dru¿yn mêskich i piêæ ¿eñskich.
wœród dziewcz¹t najlepsze
okaza³y siê reprezentantki
gimnazjum w £ysej Górze, a
wœród ch³opców najlepiej z
trudami turnieju poradzili
sobie zawodnicy z gimnazjum
w Jadownikach.

Wyniki dziewczyny

Rywalizacja odbywała się systemem „każdy z każdym” i o ostatecznej kolejności decydowała suma zdobytych punktów. Zwyciężczynie zmagań wśród dziewczyn tylko
raz uznały wyższość rywalek, ale wygrywając pozostałe zgromadziły największą liczbę
punktów i zajęły ostatecznie pierwsze miejsce. Triumfatorzy w kategorii chłopców tylko jeden raz zremisowali zdobywając w pozostałych spotkaniach komplet punktów.
Organizatorzy imprezy: Międzyszkolny Klub Sportowy „Arabeska”, Zespół

Szkół w Porąbce Uszewskiej, Starostwo
Powiatowe w Brzesku postarali się nie
tylko o dobre warunki do rozgrywania
turnieju, ale i o nagrody. Były pamiątkowe puchary, dyplomy oraz piłki do piłki ręcznej dla każdej drużyny. Można
sobie było na to pozwolić dzięki dofinansowaniu z budżetu starostwa powiatowego w Brzesku w ramach projektu
„Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu
Brzeskiego”. Jak na mikołajowy turniej

przystało dla wszystkich uczestników
były słodkie upominki.
Sędzią głównym zawodów był Radosław
Jachym – zawodnik II ligowej drużyny ZKS
„Unia Tarnów- sędzia Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt z
PG w Łysej Górze: Pomykacz Elżbieta,
Sacha Magdalena, Drużbowska Sylwia,
Kłusek Aleksandra, Gaweł Anna, Gaweł
Ewelina, Marek Paulina, Mietła Anna.
Opiekun: Elżbieta Przyłucka.
(u)

(Gliździńska Justyna, Rzepa Oliwia). Na
powiatowym szczeblu rozgrywek wystąpi także druga w klasyfikacji końcowej
SP Porąbka Uszewska (Gurgul Olga, Sutor Patrycja).
W zawodach chłopców swoich reprezentantów wystawiło osiem szkół (SP
Biadoliny Szlacheckie, SP Porąbka
Uszewska, SP Jaworsko, SP Łysa Góra,
SP Maszkienice, SP Niedźwiedza, SP
Sufczyn, SP Wola Dębińska). Pierwsze
miejsca indywidualnie i drużynowo zajęli uczniowie SP w Biadolinach Szlacheckich. Pierwszy w klasyfikacji indywidualnej Adam Wołek wyprzedził Pio-

tra Niemca (SP Łysa Góra) i Jakuba
Gurgula (SP Porąbka Uszewska). Poza
wymienionymi do Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej awansowali również Marcin Pabian (SP Porąbka Uszewska), Cezary Skurnóg (SP Jaworsko),
Wojciech Ogar (SP Biadoliny Szlacheckie). W grze drużynowej zwycięzcami
zostali Wołek Adam i Ogar Wojciech, a
awans do dalszej fazy IMS uzyskali również reprezentanci SP Łysa Góra Piotr
Niemiec i Bartłomiej Wróbel.
Zawody sędziował Marek Przeklasa,
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Sufczynie.

Wyniki ch³opcy
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ROZMAITOŒCI

OFERTA NA FERIE
Podczas zimowej przerwy w zajêciach szkolnych zapraszamy
uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjalistów do Domu Kultury w Jastwi. Tu pod opiek¹ nauczycieli – instruktorów bêdzie
mo¿na ciekawie spêdziæ czas uczestnicz¹c w zajêciach plastycznych, muzycznych, komputerowych oraz sportowych. Gry, zabawy oraz zajêcia muzyczne bêd¹ po³¹czone z nauk¹ jêzyka angielskiego.
Do dyspozycji uczestników bêd¹ sale muzyczne wyposa¿one w
instrumenty i nag³oœnienie, pracownia plastyczna, sala internetowa, sala bilardowa oraz stó³ do tenisa sto³owego.
Odbêdzie siê równie¿ spektakl teatralny w wykonaniu aktorów
krakowskiego teatru oraz spotkania z przedstawicielami stra¿y
po¿arnej i policji.
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w trakcie ferii zimowych, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 – 16.00. Zajêcia s¹
nieodp³atne. Uczestnicy ponosz¹ jedynie koszty materia³ów plastycznych.
Zapisy przyjmowane s¹ w biurze DCK w Jastwi lub telefonicznie pod numerem /14/ 6658661

KONKURSY
PAPIESKIE
Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej wraz z Dêbiñskim Centrum Kultury oraz Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ zaprasza
uczniów w roku szkolnym 2009/2010 do wziêcia udzia³u w
nastêpuj¹cych konkursach:
- plastycznym „Wêdrówki Jana Paw³a II” (termin nadsy³ania prac: 12.03.2010 r, sekretariat Zespo³u Szkó³ w
Por¹bce Uszewskiej)
- redakcyjnym „Jan Pawe³ II w moich wspomnieniach
termin nadsy³ania prac: 26.02.2010 r, sekretariat Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej)
- informatycznym „Przes³ania z homilii Jana Paw³a II”
(termin nadsy³ania prac: 26.02.2010 r sekretariat Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej)
- recytatorskim „Otaczaj¹cy nas œwiat w twórczoœci Karola Wojty³y” (termin konkursu: 17.03.2010 r. godzina
10 00)

KARP PO ¯YDOWSKU

Składniki:
Mogą być 3 karpie, najlepsze będą królewskie o wadze od 1,8 do 2 kg każdy, gdyż takie
są smaczne i łatwe w obróbce. Po ok. 2 kg
niepiekącej cebuli na każdego karpia, dwie
lub trzy laski wanilii, 1 średnie opakowanie
cukru waniliowego, po dwie duże garście ładnych rodzynek i nie łuskanych migdałów,
dwie łyżki miodu, sól, czarny pieprz świeżo
mielony, cukier oraz niewielkie opakowanie
żelatyny.
Jak przyrządzić?
Ryby oczyścić z łusek i wnętrzności nie
odcinając płetw. Umyć dokładnie w zimnej
wodzie. Pokroić na dzwonka o szerokości ok.
2,5 cm, a z głów usunąć tylko oczy, skrzela
pozostawić .Tak przygotowane kawałki ryby,
każdy z osobna i z każdej strony, bardzo dobrze posolić, popieprzyć i posypać cukrem,
układając je w odpowiedniej wielkości misce. Mając na uwadze przyszłą kolejność gotowania, najlepiej układać kawałki ryby od
tych najlepszych i najładniejszych na spodzie, po głowy i ogony na samej górze. Tak
przygotowaną rybę przykryć i odstawić w
chłodne miejsce do dnia następnego. Drugiego dnia obrać, umyć i pokroić w krążki
cebulę. Zalać ją odpowiednią ilością wody i
zagotować w szerokim i płytkim rondlu, zostawiając miejsce na włożenie 3-4 kawałków
ryby i dodanie reszty składników. Ja gotuję
w gęsiówkach. Gdy woda z cebulą zacznie
się gotować, dodać do niej rodzynki, migdały, pokrojoną na maleńkie kawałeczki wanilię, cukier waniliowy i miód. Nie dodawać
już pod żadnym pozorem soli, pieprzu, czy
innych przypraw. Następnie, do rondla z
gotującą się na wolnym ogniu cebulą wlać
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soki i krew, które zebrały się w misce z kawałkami ryby. W tak przygotowanym wywarze, na wolnym ogniu gotować kawałki
ryby, z tym jednak, że najpierw zacząć od
głów, które gotuje sie dość długo aby puściły
smak i klej. Potem należy je wyjąć i można
zjeść najsmaczniejsze ich części na gorąco.
W dalszej kolejności gotować należy ogony,
a potem stopniowo coraz to ładniejsze kawałki ryb, od czasu do czasu delikatnie mie-
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szając by cebula nie przywarła do dnia rondla. W zależności od szerokości rondla, wkładać po 3 lub 4 kawałki. Podczas gotowania
kawałki ryby muszą być całkowicie zanurzone w cebuli i nie należy ich obracać. Dolewać
do wywaru zbierające się w misce z kawałkami ryby soki i krew. Gotować kawałki ryby
aż mięso będzie białe i nierozpadające się, po
czym ostrożnie wyjmować, oczyszczać z kawałeczków cebuli i układać na półmiskach.
W międzyczasie, z wywaru wyłowić sporą
ilość napęczniałych rodzynek oraz ile się da
migdałów, obierając te ostatnie ze skórki póki
gorące. Rodzynki i migdały odłożyć. Po ugotowaniu wszystkich kawałków ryby, wywar
bedzie miał kolor ciemno zielony lub lekko
brązowawy. Należy go bardzo dokładnie przefasować. Po przefasowaniu powstanie z niego coś w rodzaju gęstego sosu. Dla pewności,
że sos ten zastygnie, można dodać troszeczkę
żelatyny, gdyż przy tak małej ilości ryb, z zastygnięciem może być problem. Żelatynę należy rozpuszczać przefasowanym wywarem
(sosem), a nie wodą. Poukładane w półmiskach kawałki ryby posypać wyłowionymi z
wywaru rodzynkami i migdałami, po czym
zalać to wszystko przygotowanym sosem.
Resztę sosu wlać do odpowiedniej salaterki i wszystko razem odstawić do
zastygnięcia w chłodne miejsce.
Podawać na zimno
Uwagi: Podczas gotowania zarówno ryba, jak i wywar mogą wydać się
niedoprawione. Ale nie należy przyprawiać już niczego. Efekt końcowy jest
zupełnie inny. Ryba jest delikatna, a zastygnięty sos słodkawo - pieprzny. Wzajemnie się świetnie uzupełniają.

NA SERIO I NA LUZIE
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Aniela Pabijan

Ustanowi³a rekord chyba nie
do pobicia, bo szko³¹ kierowa³a przez blisko 30 lat. To
najlepszy dowód, ¿e jej praca
w roli dyrektora zas³u¿y³a na
oceny najwy¿sze.
Aniela Pabijan, wieloletnia dyrektor
Szkoły Podstawowej w Łoniowej, absolwentka filologii polskiej , którą ukończyła studiując w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, przechodzi na emeryturę. Niby jest to normalna kolej rzeczy, ale w tym wypadku doprawdy trudno
sobie to wyobrazić. Ustępująca dyrektor
szkoły wychowała niemal dwa pokolenia
absolwentów szkoły i dla mieszkańców
Łoniowej dyrektor szkoły i Aniela Pabijan to niemal synonimy. Przez lata jej
nazwisko zrosło się z funkcją na tyle mocno, że wielu ludziom pewnie trudno się
będzie przyzwyczaić do tego, że szkołą
może kierować kto inny.

Kłopot będzie pewnie tym większy, że
odchodząca na emeryturę Aniela Pabijan
zapisała się w pamięci uczniów, nauczycieli
i rodziców głównie z dobrej strony. Ciepła,
uczynna, szczera to tylko część z długiej
listy bardzo sympatycznych określeń, którymi charakteryzują ją osoby mające z nią
do czynienia jako podwładni, znajomi czy
byli uczniowie. Tych ostatnich wychowywała całkiem spore grono. Dzisiaj trudno
by byłoby w Łoniowej spotkać kogoś, kto
by się z Anielą Pabijan nie zetknął jako rodzic ucznia, uczeń lub współpracownik. Odcisnęła piętno swojej działalności bardzo
wyraźnie. Wystarczy przypomnieć sobie
prowadzone przez nią remonty i inwestycje, z których najbardziej spektakularną
była budowa sali gimnastycznej.
Dobre efekty działalności Anieli Pabijan
dostrzegano zresztą od dawna. Już w drugim roku pełnienia swojej funkcji otrzymała nagrodę kuratora oświaty. Potem równie wysoką ocenę wystawiła dyrekcji władza lokalna. Nagrody wójta odbierała dwukrotnie zasługując na nie dobrą organizacją
pracy i dbałością o majątek. Nie bez zna-

czenia była też współpraca z mieszkańcami, którzy zarówno sami byli gotowi przychodzić szkole z pomocą jak i zawsze mogli
liczyć na przychylność szkoły dla swoich
propozycji.
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Z natury jestem…
..niepoprawn¹ romantyczk¹.
Mam s³aboœæ…
… do nauki. Chcê umrzeæ spokojna i spe³niona.
Moja pasja...
… jazda na rowerze, czytanie ksi¹¿ek, muzyka, teatr.
Moja pierwsza mi³oœæ...
… to oczywiste m¹¿ Stanis³aw.
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Mój pierwszy cenny przedmiot ...
…sznur prawdziwych korali od teœciowej.
Moje ¿yciowe osi¹gniêcia...
… wspania³a, kochaj¹ca Rodzina.
Moja ¿yciowa pora¿ka...
… nie pamiêtam.
Moje najwiêksze marzenie...
…¿eby codziennoœæ i duchowoœæ stanowi³y jedno.
Moja ulubiona lektura...
...Ma³y Ksi¹¿ê.
Moja praca...
z
… jest codziennym wyzwaniem, pasj¹, spe³nieniem, kontakt aktem
ciekawymi ludŸmi, czytelnikami.
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