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Szeœciu uczniów ze szkó³ naszej
gminy awansowa³o do fina³u
presti¿owych konkursów przed-
miotowych organizowanych przez
Kuratorium Oœwiaty w Krakowie.

Zgodnie z obowiązującym w kurato-
ryjnych konkursach regulaminem do
finału dopuszcza się maksimum 200
osób. Każda z nich musi przejść naj-
pierw etap szkolny, a następnie rejono-
wy. W pierwszym startuje zazwyczaj
kilka tysięcy uczniów, do drugiego
awansuje 800.

W tym roku do ostatniego etapu kon-
kursu z języka polskiego oraz konkursu

Emerytura po 40 latach

Po¿egnanie
Anieli Pabijan

Pełna wzruszeń i emocji była uroczy-
stość pożegnania Anieli Pabijan, wielolet-
niej dyrektorki Szkoły Podstawowej w
Łoniowej, która zdecydowała się przejść
na emeryturę. Za pracę dziękowały jej
niemal dwa pokolenia mieszkańców
Łoniowej i uczniów miejscowej szkoły.

Aniela Pabijan dla Łoniowej jest postacią
szczególną. W szkole przepracowała 40 lat, a
funkcję dyrektora pełniła lat 30. Imponujący
okres pracy nie był jednak bynajmniej jedynym
powodem, dla którego podczas specjalnej uro-
czystości zgromadziły się dziesiątki osób. Swoją
pracą, życzliwym nastawieniem do ludzi zasłu-
żyła sobie na serdeczne podziękowania, które
wypowiadali zarówno dzieci jak i dorośli. Obec-
ni uczniowie szkoły przygotowali specjalną aka-
demię, w homilii o nieprzeciętnym zaangażo-
waniu Anieli Pabijan mówił proboszcz parafii
ks. Jan Orlof, a z podziękowaniami pospieszyli
także przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych oraz reprezentanci samorządowych władz,
wśród których nie zabrakło wójta Grzegorza
Bracha, jego zastępcy Antoniego Brachucego
oraz przewodniczącego Rady Gminy Stanisła-
wa Pierzgi. Wśród żegnających byłą dyrektor
szkoły byli także dawni pracownicy szkoły i ro-
dzice uczniów. Specjalnie dla niej tanecznymi
umiejętnościami popisywali się „Łoniowiacy”, a
Kazimierz Bojdo i Koło Gospodyń Wiejskich
przygotowało na ten czas okolicznościowe przy-
śpiewki.

(n)

Nasi finaliœci
matematycznego zakwalifikowała się
Barbara Wojnicka z klasy III gimnazjum
w Sufczynie. Piotr Matura z drugiej kla-
sy gimnazjum tej samej szkoły został
finalistą konkursu historycznego.

Wśród finalistów konkursu języka
polskiego znalazła się także Beata Bo-
rowiec z klasy III b i Julita Polak z kla-
sy III z Zespołu Szkół w Woli Dębiń-
skiej. Uczeń tej samej szkoły Łukasz
Duśko z klasy III c awansował z kolei
do finału konkursu historycznego.

Spośród uczniów szkół podstawo-
wych grono finalistów konkursu mate-
matycznego zasilił Mateusz Sacha z
klasy VI Szkoły Podstawowej w Nie-
dźwiedzy.          (p)

Poetycki talent
Tomik poezji Moniki Matury z
Por¹bki Uszewskiej wydano
staraniem Centrum Animacji
Spo³ecznej „Horyzonty” w
ramach programu „M³odzie¿ w
dzia³aniu. „W próbie poetyckiej
Moniki Matury widaæ refleksjê
intelektualno-filozoficzn¹” -
napisali w recenzji Bernadetta
Cich i prof.  dr hab. Stanis³aw
Jaworski.

Bardzo ciekawe edytorsko wydawnic-
two prezentuje twórczość uczennicy
Brzeskiego liceum, krytyczne omówie-
nie jej utworów, krótką prezentację

gminy. Chociaż tomik zawiera tylko
trzy wiersze przetłumaczone także na
język angielski, to jednak daje obraz
autorki, która jawi się jako dobrze za-
powiadająca się poetka. Recenzenci dają
zresztą temu wyraz odnajdując w utwo-
rach przemyślaną strukturę i koncept.
Sama autorka w krótkiej autoprezen-
tacji budzi szacunek skromnością. „Je-
stem po prostu kimś zwyczajnym, kimś,
kto ciągle musi szukać, kto ciągle się
uczy. Mam nadzieję, że starczy mi cza-
su” – wyznaje.

Tomik jest dostępny w bibliotece w
Porąbce Uszewskiej. Warto po niego
sięgnąć.

(p)

Barbara Wojnicka Mateusz Sacha£ukasz Duœko

Piotr Matura Julita PolakBeata Borowiec
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Blisko cztery miliony z³otych na
inwestycje zak³ada bud¿et
Gminy Dêbno na ten rok. Rada
Gminy przyjê³a uchwa³ê w tej
sprawie jednog³oœnie.

Dochody budżetu wyniosą
ponad 29 mln zł, a wydatki
sięgną kwoty 32,6 mln zł. De-
ficyt zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z za-
ciąganych kredytów w kwo-
cie ponad 2,8 mln zł oraz z
wolnych środków na rachun-
ku bieżącym budżetu w
łącznej kwocie przekracza-
jącej 640 tys. zł.

Po stronie wydatków
główną pozycją pozostaje
niezmiennie oświata. Utrzy-
manie szkół i przedszkoli
kosztować będzie blisko 17
mln zł co stanowi ponad 50 procent  wszystkich
wydatków. Pomoc społeczna pochłonie prawie
4,5 mln zł, administracja publiczna kosztować
będzie niespełna 2,9 mln zł. Dotację dla Dębiń-
skiego Centrum Kultury ustalono na poziomie
blisko 650 tys. zł, a dla bibliotek wyniesie ona
250 tys. zł.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej
zyskał pozytywną opinię regionalnej izby obra-
chunkowej oraz wszystkich komisji Rady Gmi-
ny. Jego zapisy omówiono na tyle szczegółowo
podczas obrad komisji, że przed głosowaniem
obyło się bez dyskusji. – Wszystko było jasne, a

ewentualne wątpliwości wyrażaliśmy wcześniej
– tłumaczył Wiesław Pach, radny z Jastwi.

Poważniejszych zastrzeżeń jednak nie było,
chociaż pewnie wszystkim marzyłyby się więk-
sze wydatki na inwestycje. Przygotowane przez
władze gminy propozycje nie mogły nie uwzględ-

niać realiów ekonomicznych. Wójt Grzegorz
Brach przypomniał, że światowy kryzys nie jest
fikcją i odbija się także na finansach gmin, któ-
rych dochody są niższe niż przed rokiem. -  Przy-
gotowaliśmy budżet, który zakłada w miarę
zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości
– podkreślał. Najpoważniejszym przedsięwzię-

ciem inwestycyjnym planowanym na ten rok jest
budowa kanalizacji w Jastwi oraz wykonanie
projektu sieci kanalizacyjnej Biadoliny Szlachec-
kie – Łysa Góra. Jednym z większych zadań pla-
nowanych do realizacji na ten rok będzie także
zagospodarowanie terenu wokół DCK w Jastwi.
Kontynuowana będzie także budowa chodników
i modernizacja dróg, a na liście inwestycyjnych
przedsięwzięć umieszczono także rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Maszkienicach.

Dziękując radnym za uchwalenie budżetu
wójt Brach nie ukrywał, że liczy na dodatkowe
pieniądze, które zasilą budżet w trakcie roku. –

Jesteśmy przygotowani na absorpcję pieniędzy
z  funduszy unijnych. Niskie zadłużenie pozwala
nam zabezpieczyć niezbędny wkład własny. Po
uzyskaniu wsparcia moglibyśmy poszerzyć listę
przedsięwzięć inwestycyjnych o kolejne pozycje
– zaznacza.           (g)

Obywatel szuka dziura
w kanalizacji

Odrzucona
skarga

Nie ma podstaw, by kwestio-
nować prawidłowość inwesty-
cji kanalizacyjnych w Dębnie i
Porąbce Uszewskiej – wynika
z pisma Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w
Krakowie. W odpowiedzi na
skargę jednego z mieszkańców
gminy prezes zarządu WFOŚ
Krzysztof Bolek stwierdza jed-
noznacznie, że do realizacji in-
westycji nie ma żadnych za-
strzeżeń.

Wątpliwości zgłaszał jeden z
mieszkańców Dębna. Utrzymywał
on, że kanalizacja użytkowana jest
nielegalnie, ponieważ nie ma decy-
zji Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego. W opinii wno-
szącego skargę WFOŚ powinien w
związku z tym… cofnąć pożyczkę
udzieloną gminie na realizację tego
przedsięwzięcia.

WFOŚ „życzenia” mieszkańca
jednak nie spełni. W przesłanym mu
piśmie, które przekazano także do
wiadomości Urzędu Gminy w Dęb-
nie, prezes Krzysztof Bolek obja-
śnia, że tego typu obiekty jak ka-
nalizacja nie wymagają pozwolenia
na użytkowanie. Do realizacji sa-
mej inwestycji WFOŚ, który pod-
dał ją kontroli,  nie wnosi natomiast
żadnych zastrzeżeń. Zakładany
efekt ekologiczny został uzyskany
z nawiązką. Do sieci przyłączono
więcej gospodarstw niż wymagano
w umowie, a sposób wykorzystania
udzielonej pożyczki uznano za pra-
widłowy.

Pismo do WFOŚ to kolejny odci-
nek serialu skarg adresowanych do
różnych instytucji w związku z ka-
nalizacją. Ich autorom odpowiadał
już m.in. sąd tłumacząc, że nie mają
do tego podstaw. Zgodnie z obowią-
zującym prawem gmina zobowiąza-
na jest do umożliwiania mieszkań-
com podłączenia się do sieci, ale
wykonanie przyłącza to już obowią-
zek mieszkańców.

(g)

KRYZYSOWE
DOCHODY

Radni przyjęli budżet bez zastrzeżeń.

wybrane inwestycje
budowa kanalizacji Jastew ........................................................................1.400.000.00

budowa kanalizacji Biadoliny Szlacheckie - £ysa Góra
- wykonanie projektu ................................................................................... 530.000.00

wykonanie dokumentacji na rozbudowê oczyszczalni
œcieków Maszkienice .................................................................................. 100.000.00

budowa chodników ...................................................................................... 400.000.00

zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokó³ DCK w Jastwi
wraz z jego wyposa¿eniem ........................................................................... 800.000.00

budowa parkingu przy drodze gminnej w centrum Dêbna ...................................30.000.00

modernizacja kot³owni w PP Por¹bka Uszewska ...............................................90.000.00

rekultywacja wysypiska œmieci .......................................................................80.000.00
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dzone zostały nawierzchnie asfaltowe i żwi-
rowe, chodniki, mosty, budynki komunalne,
obiekty sportowe. Ogromne straty ponieśli
także rolnicy, uszkodzone zostały prywat-
ne zabudowania.

Czterysta tysiêcy z³otych na
usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych otrzyma gmina
Dêbno z bud¿etu Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i
Administracji. To wprawdzie
znacznie mniej ni¿ wartoœæ
oszacowanych szkód spowo-
dowanych ubieg³oroczn¹
powodzi¹, ale jak na kryzyso-
wy rok wsparcie mo¿na uznaæ
za w miarê satysfakcjonuj¹ce.

Decyzja o przyznaniu pieniędzy jest prze-
sądzona. Samorządowe władze z rąk mini-
stra Jerzego Millera odebrały już promesę

Pieni¹dze na usuwanie szkód

Promesa od ministra

Spustoszenie po powodzi było ogromne.

Zgodnie z przyjętymi zasadami udział
dotacji udzielonej przez MSWiA nie może
być większy niż 80 procent całkowitych
kosztów prac związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze
można wydawać wyłącznie na te zada-
nia, których koszt wynosi minimum 50
tys. zł.

Przetarg na wykonanie prac został już
ogłoszony, a termin zakończenia określono
na koniec maja br.

(pg)

potwierdzającą przyznanie wsparcia. Kwo-
ta, jaką otrzyma gmina, nie wystarczy na
pokrycie strat, których wartość oszacowa-
no na ponad 2 miliony złotych. Wskutek
powodzi w czerwcu ubiegłego roku uszko-

Wykaz dróg do remontu
Odbudowa drogi gminnej £oniowa -Jaworsko od km 1+070 do km 1+470
Odbudowa drogi gminnej Sufczyn do Zagórza od km 0+000 do km 0+400
Odbudowa drogi gminnej Jastew na Dêbczak od km 0+295 do km 0+595
Odbudowa drogi gminnej Jaworsko Przez Wieœ od km 1+850 do km 2+350
Odbudowa Drogi Gminnej Por¹bka Uszewska-Su³kówka od km 0+410 do km 0+910

m.in. parafie i inwestycje kultury, a
także organizacje pozarządowe. Zgło-
szono ponad 200 projektów, z których
do realizacji przyjęto 117. W sumie do-
finansowano je kwotą 5 mln zł, a wy-
sokość dotacji na pojedyncze zadanie
wynosi od 10 do 100 tys. zł.

Renowacja i konserwacja zabytko-
wego kościoła parafialnego pw. św.
Małgorzaty w Dębnie, która także
znalazła się wśród zaakceptowanych
projektów, zostanie dofinansowana
kwotą 70 tys. zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na wykonanie pierw-
szego etapu prac polegającego na izo-
lacji przeciwwilgociowej ścian.

(g)

Parafia w Dębnie otrzyma do-
finansowanie w wysokości 70 tys.
zł na prace konserwatorskie
przy zabytkowym kościele pw.
św. Małgorzaty. Wniosek w tej
sprawie złożony w ramach pierw-
szej edycji programu „Odnowa
zabytków Małopolski” został
oceniony pozytywnie.

Zgodnie z programem wsparcie fi-
nansowe przeznaczone było na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków, położo-
nych na obszarze województwa mało-
polskiego. O dotacje mogły ubiegać się

Parafia otrzyma dofinansowanie

Œwi¹tynia bez wilgoci

Kościół pw. św. Małgorzaty w Dębnie
datowany jest na początek XVI wieku i jest
przykładem późnośredniowiecznej świąty-
ni wzorowanej na wcześniejszych budow-
lach wnoszonych na polecenie kanonika
Jana Długosza. Fundatorem świątyni był
kasztelan Jakub herbu Odrowąż.
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- Mieszkañcy narzekaj¹, ¿e podatki drastycz-
nie wzros³y…

- Nic podobnego. To ca³kowite nieporozumie-
nie. Podatki nie tylko nie wzros³y, ale wrêcz
s¹ ni¿sze ni¿ przed rokiem.

- Mieszkañcy interweniuj¹ osobiœcie u Pana,
s¹ poirytowani, ¿e musz¹ wiêcej p³aciæ.

- Tak, ale to nie ma nic wspólnego ze stawka-
mi podatkami. Stawki ustala Rada Gminy
Dêbno przyjmuj¹c propozycje zg³aszane w tej
sprawie przez wójta lub przez poszczególne
komisje rady. Ka¿da propozycja nowych sta-
wek jest dyskutowana w trakcie obrad komi-
sji, analizowane s¹ argumenty przemawiaj¹-
ce za podniesieniem stawek lub za ich utrzy-
maniem na poziomie obowi¹zuj¹cym wcze-
œniej. W przypadku podatku rolnego,  staw-
ka jest uzale¿niona od ceny skupu ¿yta. Rada
mo¿e ja jeszcze skorygowaæ maj¹c za pod-
stawê cenê skupu ¿yta. W naszym przypad-
ku ostateczny efekt dla p³ac¹cych podatek
rolny by³ taki, ¿e stawka zosta³a ustalona na
ni¿szym poziomie ni¿ w roku ubieg³ym ze
wzglêdu na ni¿sz¹ cenê skupu ¿yta, a w zwi¹z-
ku z tym podatek rolny zosta³ obni¿ony o
blisko 20 z³ z hektara. Dla osób maj¹cych
dzia³ki rekreacyjne, stawka podatku wzros³a
o 1 grosz za metr kwadratowy.

- Sk¹d siê bior¹ wy¿sze p³atnoœci?
- To jest ju¿ zupe³nie inna sprawa i do tego
niezale¿na od w³adz gminy. Starostwo Powia-
towe w Brzesku dokona³o tak zwanej moder-
nizacji ewidencji gruntów czyli mówi¹c ina-
czej dokona³o na nowo pomiarów gruntów, w
tym gruntów rolnych i ustali³o, ¿e w naszej
gminie w wielu przypadkach nieruchomoœci
okreœlane przez ich w³aœcicieli jako dzia³ki
rolne, faktycznie nimi nie s¹. Opieraj¹c siê
na obowi¹zuj¹cych przepisach geodeci od-
wiedzaj¹cy gospodarstwa dokonali zmiany
kwalifikacji gruntów z u¿ytkowanych rolniczo
na mieszkaniowe. Taki zabieg spowodowa³,
¿e podatek naliczany jest nie wed³ug stawek
dla podatku rolnego, ale wed³ug stawek dla
nieruchomoœci, które s¹ wy¿sze. W rezulta-
cie ostateczna kwota do zap³aty jest wy¿sza.
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci móg³ w sta-
rostwie sprawdziæ swoj¹ wielkoœæ nierucho-
moœci i ewentualnie wnieœæ zastrze¿enia.

- Jak to siê sta³o, ¿e mieszkañcy w ubieg³ym
roku za t¹ sam¹ dzia³kê p³acili podatek rolny,
a teraz p³ac¹ podatek od nieruchomoœci?

- Do ubieg³ego roku odbywa³o siê to na zasa-
dzie zg³oszenia przez w³aœciciela dzia³ki. Sko-
ro zadeklarowa³, ¿e posiada dzia³kê roln¹,
która zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem musi
spe³niaæ okreœlone wymogi, to wed³ug jego
deklaracji naliczano kwotê do zap³aty. Dzi-
siaj, gdy okazuje siê, ¿e faktycznie dzia³ka
by³a dzia³k¹ u¿ytkowan¹ na cele mieszka-
niowe, a nie roln¹, nastêpuje zmiana zasad
naliczania podatku i pojawiaj¹ siê zupe³nie
inne kwoty.

- Wchodzi w grê wyrównanie za lata poprzed-
nie?

- Zgodnie z prawem gmina mo¿e naliczyæ po-
datek wed³ug nowych stawek wstecz za piêæ
lat. Zdaj¹c sobie sprawê z obci¹¿eñ, jakie
mo¿e to spowodowaæ, gmina Dêbno ograni-
cza siê tylko do niezbêdnego minimum. Nie
chcemy wykorzystywaæ wszystkich mo¿liwo-
œci prawnych, bo zdajemy sobie sprawê, ¿e
to by³oby dla wielu mieszkañców bardzo du¿e
obci¹¿enie. Nie mo¿emy jednak odst¹piæ od
tego ca³kowicie, bo samorz¹dowych urzêd-
ników obowi¹zuj¹ okreœlone przepisy, któ-
rych z³amanie grozi³oby powa¿nymi karami.

- O jakich ró¿nicach w p³atnoœciach podatko-
wych mówimy i jakiej grupy osób to mo¿e
dotyczyæ?

- Generalnie zmiana dotyczy mniejszoœci
p³atników podatku. W niektórych przypad-
kach ró¿nice s¹ powa¿ne. W stosunku do
roku ubieg³ego trzeba bêdzie zap³aciæ
znacznie wiêcej. Przyk³adowo z dzia³ki o
powierzchni 15 arów opodatkowanej po-
datkiem rolnym, na której roœnie np.   zbo-
¿e, ziemniaki, kapusta podatek wynosi
oko³o 18 z³otych.  Je¿eli przed kilkoma
laty w³aœciciel dokona³  zmiany przezna-
czenia swojej dzia³ki tj.  posadzi³ krzewy,
urz¹dzi³ drogê, œcie¿kê, kostkê, chodnik,
klomby, postawi³ ³aweczkê itd. to powinien
zg³osiæ inny sposób u¿ytkowania dzia³ki.
Wtedy naliczony zostaje podatek od nie-
ruchomoœci, który mo¿e wynieœæ dla tej
dzia³ki nawet 200 z³ wiêcej. Dla tych, któ-
rzy dokonali tego zg³oszenia we w³aœci-
wym czasie, obci¹¿enia bêd¹ mniejsze i
sprowadz¹ siê do kwot symbolicznych rzê-
du 5 – 12 z³ z³otych rocznie. To  zaledwie
o 1 z³oty wiêcej na miesi¹c. P³ac¹cy nato-

miast podatek rolny zap³ac¹ kilkadziesi¹t
z³otych mniej.

- Jest jakaœ mo¿liwoœæ, by w przypadku osób
znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytu-
acji finansowej, zmniejszyæ te obci¹¿enia?

- To s¹ takie mo¿liwoœci, jak w ka¿dym innym
przypadku. Wójt ma mo¿liwoœæ umorzenia
podatku, ale taka decyzja musi mieæ mocne
uzasadnienie. Tego rodzaju umorzeniami na-
le¿y pos³ugiwaæ siê ze szczególn¹ ostro¿no-
œci¹, bo to jest uszczuplenie bud¿etu gminy,
z którego korzystaj¹ wszyscy mieszkañcy.
Co roku o umorzenie podatku zabiega liczna
grupa mieszkañców, ale nie zawsze jest to
formalnie i merytorycznie uzasadnione.

- Wiadomo ju¿ kto bêdzie móg³ liczyæ na
³askawsze potraktowanie?

- To wszystko zale¿y od danych szczegó³o-
wych. Aby podj¹æ decyzjê o umorzeniu trzeba
wiedzieæ dok³adnie, jakie s¹ przyczyny zale-
g³oœci, jaka jest kondycja finansowa podatni-
ka i jakie s¹ szanse na jej poprawê po umo-
rzeniu podatku. Gmina na pewno nie bêdzie
domagaæ siê sp³aty zaleg³oœci, jeœli zagra¿a-
³oby to dalszej egzystencji podatnika.

- Zatem, generalnie bior¹c, wp³ywy z podat-
ków lokalnych bêd¹ ni¿sze. Jak na tych zmia-
nach wyjdzie bud¿et gminy?

- Nie dysponujemy jeszcze pe³nymi danymi,
ale z dotychczasowych analiz wynika, ¿e za-
równo wp³ywy z podatków i op³at lokalnych,
jak i udzia³y w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych bêd¹ ni¿sze. Ró¿nice
mog¹ siêgaæ nawet kilkuset tysiêcy z³otych.
Przy dochodach z podatków planowanych na
oko³o piêæ milionów osiemset tysiêcy z³otych
to spadek o prawie osiem procent. Mam jed-
nak nadziejê, ¿e dobra koniunktura na rynku
utrzyma siê i spadek bêdzie ni¿szy.

Rozmowa z Grzegorzem Brachem, Wójtem Gminy Dêbno

Podatkowe nieporozumienie
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Gmina Dębno jako jedna z nielicz-
nych nie musi się dzisiaj martwić o to,
skąd wziąć pieniądze na wyrównanie
płac nauczycielom do stawek ustalo-
nych ustawowo. Kłopotów udało się
uniknąć  dzięki precyzyjnemu regu-
laminowi wynagradzania.

Wysokość średniego miesięcznego wy-
nagrodzenia nauczycieli gwarantują za-
pisy ustawowe. Jeśli w ciągu roku na-
uczyciel zarobił mniej, to organ prowa-
dzący szkoły czyli samorząd musi wypła-
cić nauczycielowi wyrównanie za cały
rok. Jak się okazuje takich przypadków
jest mnóstwo, bo umowa o pracę zawie-
rana z nauczycielem wcale nie musi mu
gwarantować średniego wynagrodzenia

W porównaniu z warunkami geotermal-
nymi występującymi w okolicach Torunia
(tam fundacja ojca Tadeusza Rydzyka pla-
nowała eksploatację wód) sytuacja w naszej
gminie jest znacznie korzystniejsza. W To-
runiu zbiornik wody znajduje się na znacz-
nie większej głębokości, co bardzo podnosi
koszty inwestycji związanych z geotermią.

Zasoby znajdujące się w Sufczynie i
Dębnie mogłyby być wykorzystane na
wiele różnych sposobów. Najbardziej na-
rzucającym się pomysłem jest urucho-
mienie tam kąpielisk termalnych. Wy-
pływająca z ziemi woda służyłaby do
podgrzania wody w basenach. Mogłaby
też być wykorzystywana bezpośrednio
do kąpieli leczniczych i wówczas można
by się zastanowić nad uruchomieniem
uzdrowiska. Tania energia cieplna była-
by też interesująca z punktu widzenia
jej wykorzystania dla celów przemysło-
wych. Można sobie wyobrazić lokaliza-
cję w tym miejscu np. suszarni drzewa,
grzybów lub owoców. W grę wchodziło-
by także uruchomienie produkcji wa-
rzyw na dużą skalę, która wymaga du-
żej ilości energii cieplnej.

Określenie bardziej szczegółowych moż-
liwości wykorzystania wód geotermalnych
będzie możliwe po przygotowaniu eksper-
tyzy hydrogeologicznej. Powinna ona od-
powiedzieć m.in. na pytanie o to, jaki jest
stopień zasolenia i wód i w jaki sposób może
to wpłynąć na możliwości zagospodarowa-
nia podziemnego bogactwa.

(p)

Jak wynika z badań wykonywanych pod-
czas wierceń poszukiwawczych dokonywa-
nych przez Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo woda z otworów wiertni-
czych wypływa na powierzchnię mając
temperaturę powyżej 50 stopni Celsjusza.
Poważnym atutem zbiornika jest też jego
duża wydajność przekraczającą 50 metrów
sześciennych na godzinę. Niewykluczone,
żę do ewentualnego wykorzystania byłby
prawdopodobnie odwierty wykonane przy
poszukiwaniu gazu.

na poziomie wyznaczonym ustawowo.
Wynika to stąd, że do średniej wlicza się
nie tylko pensje zasadniczą, ale także
dodatki za wychowawstwo czy godziny
nadliczbowe. Nauczyciel, który takich do-
datków nie ma lub nie otrzymuje godzin
nadliczbowych średniej ustawowej raczej
nie osiągnie i trzeba się liczyć z koniecz-
nością wypłaty wyrównania po zakończe-
niu roku.

 W powiecie brzeskim niemal wszyst-
kie gminy mają dziś twardy orzech do
zgryzienia. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że na wyrównania ze swoich bu-
dżetów będą musiały przeznaczyć od stu
do kilkuset tysięcy złotych. Kłopot jest
tym większy, że tego rodzaju wydatków
wcześniej nie planowano.

Gmina Dębno jest pod tym względem wy-
jątkiem. – Negocjując regulamin wynagra-
dzania wzięliśmy pod uwagę wszystkie oko-
liczności i dzięki temu dzisiaj takiego proble-
mu nie ma – tłumaczy Marek Przeklasa, rad-
ny i jednocześnie przedstawiciel Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Efekt jest taki, że
w przypadku nauczycieli kontraktowych,
mianowanych i dyplomowanych wypłaty były
sumarycznie wyższe od wymaganego usta-
wowo minimum i dzisiaj gmina nie musi wy-
płacać im żadnego wyrównania. Jedynie na-
uczyciele stażyści uzyskali przeciętne wyna-
grodzenie nieco niższe od ustawowej stawki,
ale różnica jest niewielka. W sumie budżet
gminy był im winny nieco ponad 13 tys. zł. i
zaległość tę już uregulował.

(pg)

Bez finansowych problemów

REGULAMIN NA K£OPOTY

Gmina ma prawdziwe bogactwo

Mamy gor¹ce Ÿród³a!
Bardzo dobre warunki geo-
termalne mog¹ w przysz³o-
œci okazaæ siê g³ównym
atutem gminy Dêbno. K¹pie-
liska termalne, uzdrowisko
lub zak³ady wykorzystuj¹ce
naturaln¹ energiê ciepln¹ to
tylko przyk³adowe mo¿liwo-
œci wykorzystania zasobów,
jakie kryje ziemia na obsza-
rze pomiêdzy górnym Suf-
czynem a Dêbnem.

O dobrych warunkach geotermalnych
decyduje kilka czynników. Jednym z nich
jest głębokość, na jakiej znajduje się zbior-
nik wód geotermalnych. W przypadku
omawianego terenu jest ona relatywnie
niewielka. Na głębokości od 1600 do 1900
metrów występują spękane skały wapien-
ne stanowiące zbiornik wód geotermal-
nych o temperaturze powyżej 60 stopni
Celsjusza. Bardzo korzystne jest przy tym
to, że woda znajduje się pod ciśnieniem
artezyjskim  powodującym samoczynny jej
wypływ. To znacznie zmniejsza koszty
inwestycji związanych z wykorzystaniem
geotermalnych wód, bo ich wydobycie nie
wymaga stosowania drogich pomp zuży-
wających ogromne ilości energii.
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Nowe tereny pod budownic-
two i dzia³alnoœæ przemy-
s³ow¹ uwalnia uchwalone
przez Radê Gminy Dêbno
studium zagospodarowani
przestrzennego – jeden
z najwa¿niejszych dokumen-
tów okreœlaj¹cy kierunek
rozwoju na najbli¿szych kil-
kanaœcie lat. Mieszkañcy
zg³osili do niego 101 uwag,
które dok³adnie przeanalizo-
wano i w wiêkszoœci uwzglêd-
niono.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
gminy są zobowiązane do posiadania stu-
dium, bo na jego podstawie można doko-
nywać zmian w miejscowym planie zago-
spodarowania. Zwykle studium przyjmo-
wane jest na kilkanaście lat, bo ma bar-
dziej ogólny charakter niż plan zagospo-
darowania przestrzennego, który trzeba
uchwalić raz na cztery lata. W kształto-
waniu polityki przestrzennej studium jest
instrumentem podstawowym i ważnym
narzędziem w ręku samorządu, który jed-
nak nie ma w tej sprawie pełnej swobody.
Zapisy zawarte w studium nie mogą być
sprzeczne z zasadami określonymi w in-
nych ustawach dotyczących np. ochrony
środowiska czy gospodarki wodnej. Nie
można sobie w związku z tym swobodnie
wyznaczyć terenów budowlanych nie
zważając np. na tereny zalewowe.

Planiści pracujący na zlecenie gminy
uwzględniając uwagi samorządu wpro-
wadzili zmiany w stosunku do dotych-

czas obowiązujących zapisów polegają-
ce przede wszystkim na zwiększeniu
powierzchni terenów przeznaczonych
pod zabudowę. Generalnie rzecz ujmu-
jąc wyznaczono je na nowo w każdym
sołectwie, a zwłaszcza w tych najwięk-
szych takich jak Wola Dębińska, Suf-
czyn czy Dębno. Przykładowo w stosun-
ku do całkowitej powierzchni Woli Dę-
bińskiej tereny budowlane zajmują w

niej według nowego studium 70-80 pro-
cent, a w Dębnie mniej więcej 60 pro-
cent. Decyzja w tej sprawie nie jest efek-
tem arbitralnej decyzji samorządu, ale
coraz większego zainteresowania bu-
downictwem na tych terenach.

Studium zwiększa także powierzchnię
terenów przeznaczonych pod działalność
przemysłową. W głównej mierze zlokali-
zowano je wzdłuż  „czwórki”. Przesądzi-
ło o tym położenie w pobliżu głównej dro-
gi, co zawsze dla inwestycji przemysło-
wych ma kluczowe znaczenie. Takie usy-
tuowanie nie szkodzi też w żadnym stop-
niu turystycznym aspiracjom gminy. Te-
reny dla turystyki najbardziej atrakcyjne

pozostają w dalszym ciągu
nieco na uboczu.

Przyjęty przez radnych
dokument nie wprowadza
także żadnych większych
zmian w dotychczasowym
nieformalnym podziale
gminy na część północną
związaną z rolnictwem i
część południową mającą
charakter turystyczny. W
dokumencie uwzględniono
te różnice dając możliwo-
ści dla działalności rolni-
czej na północy i tury-
stycznej na południu.

O ile studium jako całość
nie budziło większych
kontrowersji, to jednak
zmiany sugerowane przez
mieszkańców wywołały
nieco emocji. Zgodnie z
obowiązującym prawem
przed przyjęciem doku-
mentu mieszkańcy mieli
możliwość zapoznania się
z nim i zgłaszania do nie-
go swoich uwag. W efek-
cie autorzy studium
otrzymali 101 wniosków
do analizy. Jak podkreślał
obecny na sesji przedsta-
wiciel MGGP – spółki wy-
konującej studium – wszę-
dzie, gdzie to było formal-
nie możliwe zmiany zosta-
ły uwzględnione. W przy-
padku 27 wniosków zmia-
ny uwzględniono częścio-

wo, co w praktyce oznacza ich akcepta-
cję, a w 29 przypadkach wnioski zostały
odrzucone. Przesądziły o tym względy
formalne. Przykładowo, jeśli działka znaj-
duje się na terenie zalewowym, to nie moż-
na jej było kwalifikować jako teren bu-
dowlany.

Przed głosowaniem padła propozycja,
by wszystkie odrzucone przez planistów
uwagi głosować łącznie. – Skoro argu-
mentacja i przyczyny są w każdym z
tych przypadków takie same, to nie ma
sensu tego rozgraniczać– tłumaczyła
radna Bernadetta Wojtasińska. Więk-
szość radnych uznała jednak, że każdy
wniosek należy głosować osobno. Jak
się później okazało, żaden z wniosków
mieszkańców odrzuconych przez plani-
stów nie został też przyjęty przez radę.
Jednomyślności nie było tylko dlatego,
że za przyjęciem z reguły opowiadało
się 2-3 radnych reprezentujących sołec-
two, którego wniosek dotyczył.

(gp)

Wiêcej terenów budowlanych i przemys³owych

G³osowanie emocjonalne

Turystyczne walory gminy, o których decyduje
także sanktuarium w Porąbce Uszewskiej, zostały
w studium uwzględnione.

Zapisy studium zaczn¹ obowi¹zywaæ po zmianie planów miejscowych. Obecnie
trwaj¹ prace nad opracowaniem dotycz¹cym piêciu miejscowoœci (Dêbno, Suf-
czyn, Wola Dêbiñska, Jastew, Por¹bka Uszewska), które w tym roku powinny
byæ ukoñczone. W nastêpnym roku prace obejma kolejne so³ectwa.
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Blisko 50 osób odpowiedzia³o
na propozycjê udzia³u w
kolejnej akcji honorowego
oddawania krwi w £oniowej.
W £ysej Górze krwi¹ dzielono
siê z okazji… Dnia Kobiet.

Działający w Łoniowej klub HDK włączył
się w inicjatywę „Ognisty ratownik – gorąca
krew” Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzesku. Specjalnie na
tę okoliczność organizatorzy akcji postarali
się o specjalne zachęty. Oferta darmowego
wstępu na basen i obietnice drobnych upo-
minków podziałały dopingująco i chętnych
do oddania krwi było wyjątkowo wielu. Stan
zdrowia pozwolił na podzielenie się krwią 22
osobom spośród blisko 50 chętnych. W efek-
cie oddano ponad 10 litrów krwi.

Działający przy OSP Łoniowa klub Ho-
norowych Dawców Krwi prowadzi bardzo

trakcie naprawy odkryli. Okazało się, że
wbrew pierwotnym przypuszczeniom
przyczyną awarii nie były niskie tempe-
ratury, ale kuriozalne zachowanie niektó-
rych użytkowników.  Rury kanalizacyjne
były w kilku miejscach zupełnie pozaty-
kane. W środku leżały szmaty, pampersy,
myjki kuchenne, mopy, a nawet kawałki
metalowych prętów. - Część z tych przed-
miotów była tak dużych rozmiarów, że
najwyraźniej ktoś musiał je wrzucić bez-
pośrednio do studzienki kanalizacyjnej –
podkreśla zastępca wójta.

Efektem takich niemądrych zachowań
może być nie tylko zatkanie sieci, ale tak-
że uszkodzenie zaworów i pomp. W kon-
sekwencji kanalizacja nie może spełniać

Traktowanie studzienek kanaliza-
cyjnych niczym kubła na śmieci oka-
zało się przyczyną awarii sieci kanali-
zacyjnej w gminie Dębno, do której kil-
kakrotnie doszło w marcu i w lutym.  –
Kompletny brak odpowiedzialności
powoduje nie tylko utrudnienia w eks-
ploatacji, ale także poważne koszty –
komentuje Antoni Brachucy, zastęp-
ca wójta Gminy Dębno.

O problemach z eksploatacją kanaliza-
cji informowali mieszkańcy domagając się
interwencji służb technicznych Zakładu
Usług Komunalnych, który administruje
siecią. Pracownicy, którzy pojawili się na
miejscu byli mocno zaskoczeni tym, co w

prawidłowo swoich funkcji, a koszty jej
eksploatacji rosną.

(p)

U¿ytkownicy niszcz¹ to co ma im s³u¿yæ

KANALIZACJA JAK ŒMIETNIK

Gdy budowano kanalizację chyba nikt
nie przypuszczał, że część mieszkań-
ców potrktuje studzienki jak śmietnik.

Akcje krwiodawców w £oniowej i w £ysej Górze

Oddali prawie 30 litrów krwi

intensywną działalność. Akcje oddawania
krwi organizowane są tam regularnie, a
w pomoc krwiodawcom włączają się tak-
że sponsorzy.

Mający jeszcze dłuższe tradycje klub
HDK „Krakus” w Łysej Górze zorganizo-
wał akcję w przeddzień święta kobiet. Efek-

ty były okazałe. Oddano blisko 19 litrów
krwi, a na zaproszenie organizatorów odpo-
wiedziało 46 osób.

Pomysł, by akcję powiązać z Dniem Ko-
biet zapraszając do udziału w niej zwłasz-
cza panie, okazał się trafiony. Już od rana w
budynku należącym do kółka rolniczego było
tłoczno. Wśród deklarujących oddanie krwi
nie brakowało kobiet. Przyszło 13 pań, krew
mogło oddać 9 z nich, a w przypadku jednej
był to debiut. Dopisali też panowie. Spośród
33 mężczyzn 32 oddało krew, a jeden z nich
zrobił to po raz pierwszy.

Dla każdej z pań biorących udział w akcji
organizatorzy mieli tradycyjnego goździka
oraz drobne upominki. Dzięki wsparciu spon-
sorów panie mogły otrzymać publikacje na
temat zdrowego stylu życia, materiały po-
magające zadbać o kondycje i sylwetkę lub
książki z przepisami kucharskimi. Wśród
upominków były także rajstopy.

(p)
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Ostatecznej deklaracji ze
strony Poczty Polskiej
w sprawie dzier¿awy dawne-
go budynku administracyjne-
go znajduj¹cego siê w Dêbnie
oczekuj¹ w³adze samorz¹do-
we.  – Dajemy poczcie czter-
naœcie dni na odpowiedŸ,
¿eby wreszcie definitywnie
zakoñczyæ tê sprawê – zapro-
ponowa³ Stanis³aw Pierzga,
przewodnicz¹cy Rady Gminy
Dêbno.

Przypomnijmy, że Poczta Polska jeszcze
w ubiegłym roku deklarowała zaintereso-
wanie wynajmem lokalu w Dębnie na usługi
pocztowe. Wydawało się, że dzierżawa bu-
dynku tak zwanej starej gminy jest tylko
kwestią czasu. Wszystko spaliło jednak na
panewce, gdy okazało się, że poczta wydzier-
żawi lokal pod warunkiem jego moderniza-
cji i adaptacji na koszt gminy. Wstępne przy-
miarki mówiące o wydatkach na poziomie
kilkuset tysięcy złotych spowodowały, że

Właściciel terenów obfitujących w kru-
szywo naturalne od eksploatacji odstąpić
nie chce. Jego odwołanie do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego nie przyniosło
jednak skutku. W takiej sytuacji zdecydo-
wał się na interwencję w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym, który podjął de-
cyzję nie pozwalającą, w opinii samorządu,
na jednoznaczną interpretację. Jak tłuma-
czył radnym wójt Grzegorz Brach sąd wska-
zuje dwa możliwe warianty w zależności od
tego, czy uznamy, że gmina ma plan zago-
spodarowania przestrzennego czy też go
nie ma. Samorządowcy Gminy Dębno, któ-
rzy uchwalili przed kilkoma laty plan zago-
spodarowania przestrzennego nie mają
wątpliwości co do jego istnienia i ważności.
Chcąc jednak rozstrzygnąć tę kwestię bez
cienia wątpliwości postanowili zwrócić się o
jednoznaczną wykładnię do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. – Spodziewamy
się, że jego werdykt ostatecznie załatwi
sprawę – podkreśla Wójt Gminy Dębno.

(p)

dla całej gminy – tłumaczy Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno. Co prawda
aktualnie gmina korzysta z wodociągu
grupowego z ujęcia wody na Dunajcu w
Łukanowicach, ale w razie awarii wodo-
ciągu zasoby wód podziemnych mogłyby z
powodzeniem pokryć zapotrzebowanie
wody dla całej gminy. Obecnie wynosi ono
1000 metrów sześciennych na dobę, ale
wraz z rozwojem budownictwa mieszka-
niowe będzie się zwiększać. Mając to na
uwadze gmina chce już teraz zapewnić
sobie dodatkowe źródła zaopatrzenia w
wodę i zasoby znajdujące się w Maszkie-
nicach traktuje jako strategiczne. Loka-
lizacja w tym miejscu żwirowni stwarza-
łaby dla nich poważne zagrożenie. Teren,
na którym znajdują się również złoża kru-
szywa naturalnego, znajduje się w strefie
zalewów powodziowych Uszwicy. Eksplo-
atacja kruszywa na obszarze zalewowym
powodowały zanieczyszczenie wód pod-
ziemnych w tym rejonie i obniżenie się
zwierciadła wody.

Naczelny Sąd Administracyjny roz-
strzygnie czy właściciel znajdującego
się w Maszkienicach terenu o po-
wierzchni 20 hektarów może tam uru-
chomić żwirownię czy też nie. Samo-
rząd gminy Dębno nie chce się na to
zgodzić, bo chce chronić teren zasob-
ny w wodę.

Samorząd Gminy Dębno od początku
stoi na stanowisku, że w Maszkienicach
nie powinno być żwirowni. Zgodnie z
uchwalonym przed kilkoma laty planem
zagospodarowania przestrzennego na
tego typu działalność w tym rejonie nie
ma miejsca. Właściciel terenu kilkakrot-
nie występujący z wnioskiem o wydanie
koniecznej decyzji środowiskowej zawsze
otrzymywał odpowiedź odmowną. Poza
argumentami formalno-prawnymi są jesz-
cze ważne powody merytoryczne. – To
teren, na którym znajduje się zbiornik
wód podziemnych o dużej wydajności, któ-
ry mógłby zapewnić zaopatrzenie w wodę

gmina na taki wariant się nie zdecydowała.
Informacja w tej sprawie nie doczekała się
ze strony poczty żadnej, oficjalnej reakcji.
Nikt z przedstawicieli poczty nie skorzystał
też z zaproszenia na sesję Rady Gminy, by
publicznie przedstawić stanowisko.

Pojawiły się natomiast nieoficjalne infor-
macje, jakoby poczta miała zredukować
Urząd znajdujący się na terenie gminy Dęb-
no do roli filii. Po-
wołujący się na
własne źródła rad-
ny Paweł Kraj
przestrzegał pod-
czas sesji, że może
to mieć negatywne
skutki dla miesz-
kańców. Na czym
by to miało polegać,
dokładnie nie wia-
domo. – Z punktu
widzenia miesz-
kańców nic się nie
zmieni. Listonosze
będą dostarczać listy tak jak
dotąd, a w punkcie pocztowym będzie
można nadawać przesyłki tak jak dotąd.
Zmiana dotyczyć mogłaby ewentualnie
listonoszy, którzy przywoziliby przesył-
ki z Brzeska – tłumaczył wójt Gminy
Dębno Grzegorz Brach.

Oficjalne stanowisko przedstawicieli pocz-
ty nie daje jednak podstaw do rozważań o
zmianie statusu urzędu w Dębnie. W wypo-
wiedzi dla Tygodnika TEMI z 10 marca br.
pogłoski o filii dementuje jednoznacznie
Bartłomiej Kierzkowski, regionalny rzecz-
nik prasowy Poczty Polskiej oraz dyr. Kazi-
mierz Sulma z tarnowskiej poczty. Obaj pa-
nowie podkreślają, że nie ma takich zamia-

rów, a nawet gdyby były,
to z punktu widzenia
mieszkańców nic by się
nie zmieniło. Poczta w
Dębnie będzie działać na
takich samych zasadach

Otwarta pozostaje je-
dynie kwestia siedziby
poczty. Ostatecznie
wszelkie wątpliwości ma
rozwiązać pismo samorzą-
du. – Wyślijmy zapytanie,
pod którym podpiszę się
jako przewodniczący Rady,
czy poczta jest zaintereso-
wana dzierżawą budynku

czy też nie – zaproponował
Stanisław Pierzga podczas sesji od-

bywającej się pod koniec lutego. Od-
powiedź w tej sprawie powinna być
znana w ciągu najbliższych dni.

(p)

Przedsiêbiorca idzie do s¹du

Samorz¹d nie chce ¿wirowni

Co z poczt¹ w Dêbnie?

Urzêdnicy dementuj¹ plotki
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Kilkanaœcie kobiet z terenu
naszej gminy skorzysta³o z
oferty szkoleniowej przygo-
towanej w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki
„Lokalne szanse – kobiece
warsztaty przedsiêbiorczo-
œci”. Pierwsze efekty eduka-
cji ju¿ s¹: czêœæ uczestniczek
szkoleñ zdecydowa³a siê na
rejestracjê dzia³alnoœci go-
spodarczej.

Projekt realizowany przez gminę to efekt
pozytywnej oceny wniosku złożonego w ra-
mach PO KL. Propozycja szkolenia kobiet,
które nigdy dotąd nie prowadziły działal-
ności gospodarczej, nie mają pracy i są nie-
aktywne zawodowo, spotkała się z przy-
chylnymi ocenami. W konsekwencji projekt
dofinansowano kwotą blisko 50 tys. zł.

Pieniądze wykorzystano na organiza-
cję cyklu szkoleń złożonych z trzech mo-
dułów. Uczestniczki (początkowo było
ich 20, kurs ukończyło ostatecznie 16)
miały do dyspozycji fachowców dysponu-
jących szeroką wiedzą na temat proce-
dur zakładania działalności gospodarczej,
możliwości jej finansowania, formalno-
prawnych uwarunkowań związanych z
prowadzeniem biznesu oraz walorów tu-
rystycznych gminy Dębno.

Spotkania odbywające się w okresie czte-
rech miesięcy od początku listopada ubie-
głego roku do końca lutego br. organizowa-
no w budynku Urzędu Gminy w Dębnie.
Podzielono je na trzy moduły. W ramach
pierwszego zajęcia odbywały się dwóch
mniejszych grupach i dotyczyły m.in. źródeł
informacji prawnych i ekonomicznych, wy-
magań towarzyszących rozpoczynaniu dzia-
łalności gospodarczej, zasad przyznawania
ulg i zwolnień podatkowych dla osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą, moż-
liwości pozyskiwania pomocy finansowej,
zasad przygotowywania biznesplanu.

Drugi moduł dotyczył walorów tury-
stycznych gminy. W programie szkolenia
znalazł się nieprzypadkowo, bo działalność
agroturystyczną uznano za najlepszy spo-
sób na biznes w naszej gminie. Obok wie-
dzy teoretycznej dotyczącej historii regio-
nu, jego najważniejszych zabytków i atrak-
cji turystycznych zaprojektowano także
zajęcia terenowe z udziałem kustosza zam-

ku w Dębnie oraz zajęcia warsztatowe z
etnografem.

W finale uczestniczki przygotowywały
konkretne biznesplany, które potem wspól-
nie z wykładowcami analizowano, oceniano
i dokonywano korekty. W niektórych przy-
padkach opracowane podczas warsztatów
propozycje stały się podstawą decyzji o roz-
poczęciu działalności. Pierwsze zgłoszenia
już dotarły do ewidencji działalności gospo-
darczej i to jest dla nas bardzo pozytywny
sygnał i dowód, że warto w tego rodzaju pro-
jekty się angażować – uważa Marian Ku-
rek, Sekretarz Gminy. Pożytki ze szkoleń
nie sprowadzają się jednak tylko do liczby
osób znajdujących prace bezpośrednio po
szkoleniu. Efektem nie do przecenienia jest
podniesienie kwalifikacji uczestników szko-
leń i wiedzy dotyczącej np. funkcjonowania
samorządu czy zasad przyznawania  dotacji.
Lepiej poinformowani ludzie są dla instytu-
cji lepszymi partnerami.

 (p)

Kilkanaœcie kobiet uczy³o siê jak prowadziæ biznes

Pierwszy krok do w³asnej firmy

Od początku roku do dziesiątego
marca z budżetu Gminy Dębno wyda-
no około 130 tys. zł na odśnieżanie. W
całym poprzednim sezonie koszty z
tym związane wyniosły 36 tys. zł.

Wszystko wskazuje na to, że w tym
sezonie zima będzie szczególnie kosz-
towna. Mimo że o jej końcu jeszcze nie
ma mowy, to wydatki niemal czterokrot-
nie przekroczyły nakłady poniesione na

ten cel w ubiegłym sezonie. Nie pozo-
stanie to bez konsekwencji dla możli-
wości remontowych na wiosnę. – Z całą
pewnością będziemy mieli mniej pienię-
dzy niż w roku ubiegłym. Jeśli nie uda
się pozyskać pieniędzy z zewnątrz, to
trzeba się liczyć z ograniczeniem prac
remontowych – tłumaczy Antoni Bra-
chucy, zastępca wójta Gminy Dębno.
Pieniądze przeznaczone na bieżące
utrzymanie dróg obejmują zarówno od-
śnieżanie jak i remonty wiosenne. W
ubiegłym roku dzięki stosunkowo nie-
wielkim wydatkom zimą można było
wykonać więcej remontów wiosną. Tym
razem sytuacja będzie odwrotna, bo
oszczędności, które mogłyby być wyko-
rzystane na remonty, raczej spodziewać
się nie należy.

(p)

Bardzo kosztowna zima
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Blisko 640 uczniów z oœmiu
szkó³ podstawowych naszej
gminy korzysta z projektu
„Szko³a równych szans”
wspó³finansowanego przez
Europejski Fundusz Spo³eczny.
Na realizacjê projektu, który
potrwa do czerwca 2011 roku,
gmina otrzyma³a 730 tys. z³.

Zgodnie z założeniami projektu organizo-
wanego w jego ramach zajęcia mają być skie-
rowane zarówno do uczniów zdolnych jak i
tych, którzy mają zaległości. Pierwszym po-
maga rozwijać talenty, drugim wskazuje
możliwości podnoszenia swoich umiejętności.
W ofercie zajęć znajdują się także koła zain-
teresowań pozwalające rozwijać pasje

Realizacja zajêæ
Nazwa zajêæ

Zajêcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I-III 936h 210h
Zajêcia wyrównawcze z jêzyka polskiego dla uczniów klas I-III 864h 165h
Kó³ko matematyczne dla uczniów klas I-III 576h 120h
Zajêcia dla dzieci z dysfunkcjami dla uczniów klas I-III 432h 90h
Zajêcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI 540h 120h
Kó³ko matematyczne dla uczniów klas IV-VI 504h 105h
Kó³ko informatyczne dla uczniów klas IV-VI 576h 120h
Kó³ko z jêzyka angielskiego dla uczniów klas IV-VI 648h 135h
Kó³ko przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI 360h 75h
Kó³ko kulturowo-artystyczne dla uczniów klas IV-VI 468h 97h

Szko³y wyrównuj¹ szanse

Edukacja bez precedensu
uczniów, którym ze względu na bariery fi-
nansowe czy dużą odległość od ośrodków
kultury nie byliby w stanie się oddawać.

W edukacyjnym przedsięwzięciu nie ma-
jącym precedensu w gminie biorą udział
uczniowie ośmiu szkół z terenu gminy Dęb-
no (Porąbka Uszewska, Maszkienice, Bia-
doliny Szlacheckie, Wola Dębińska, Jawor-
sko, Sufczyn, Dębno i Łoniowa).

W chwili zamykania tego numeru „Życia”
realizacja projektu była już bardzo zaawan-
sowana. Odbyła się mniej więcej jedna czwar-
ta wszystkich zaplanowanych zajęć. W ra-
mach kółka matematycznego dla klas IV-
VI wykonywano gazetkę ścienną poznając
najsławniejszych matematyków, przygoto-
wywano się do konkursów matematycznych
rozwiązując zadania szczególnie o treści
praktycznej, związanych z przyrodą, kształ-
tujących logiczne myślenie, surfowano w
Internecie stosując się do zasad bezpieczne-
go korzystania z sieci internetowej, rozwią-

liczba godzin
do przepro-
wadzenia

liczba godzin
ju¿ przepro-
wadzonych

Zajêcia planowane
6 szkó³

6 szkó³

7 szkó³

Przegl¹d teatrów w ramach kó³ka z jêzyka
angielskiego
Wyjazdy zorganizowane w ramach kó³ka
przyrodniczego  (Park Narodowy, Ogród Bo-
taniczny)
Wyjazdy zorganizowane w ramach kó³ka kul-
turowo-artystycznego (Teatr Groteska w Kra-
kowie, Zamek Królewski w Krakowie)

Planowany na 28 maja w Zespo-
le Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej

Realizacja: kwiecieñ-maj

Realizacja: kwiecieñ-czerwiec

zywano krzyżówki sudoku i inne gry logicz-
ne, dydaktyczne. Uczestnicy kołka przyrod-
niczego dowiadywali się np. jak roślinność
wodna wpływa na oczyszczanie wody i jak
zabierać się do hodowli chomika.

Jeszcze w tym roku uczniowie będą mogli
skorzystać z najbardziej atrakcyjnej części
projektu. W okresie od kwietnia do czerwca
zaplanowano kilka wycieczek oraz przegląd
teatrów w ramach kółka języka angielskiego.

(p)

Rodzaj zajêæ
Zajêcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I-III
Zajêcia wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów klas I-III
Kó³ko matematyczne dla uczniów klas I-III
Zajêcia dla dzieci z dysfunkcjami dla uczniów klas I-III
Zajêcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI
Kó³ko matematyczne dla uczniów klas IV-VI
Kó³ko informatyczne dla uczniów klas IV-VI
Kó³ko z j. angielskiego dla uczniów klas IV-VI
Kó³ko przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI
Kó³ko kulturowo-ar tystyczne dla uczniów klas IV-VI

Zakładamy hodowlę chomika.

Rośliny  oczka wodnego-nazwy,
wpływ na oczyszczanie wody.

Kółko kulturowo-artystyczne

Zajęcia wyrównawcze z języka
polskiego kl.I-III



¯ycie Gminy Dêbno,   marzec - kwiecieñ 201012

INICJATYWY

Wyniki
Przedszkola i klasy „0”
I miejsce - Alicja Rega - ZSP £ysa Góra
II miejsce - Kinga Gurgul - ZSP Dêbno
III miejsce - Natalia Przeklasa - PP Wola
Dêbiñska
Wyró¿nienie -  Justyna Pa³ucka i Anna Szcze-
cina z ZS w Por¹bce Uszewskiej
Grupa II (klasy I-III)
I miejsce - Karolina P³aneta - ZSP Dêbno
II miejsce - Agnieszka Pabian i Marlena Kor-
man - ZS Por¹bka Uszewska
III miejsce - Klaudia So³tys - ZS Wola Dêbiñska
Wyró¿nienie - Emanuel Rojek i Jakub Stypka 
- ZS Sufczyn
Grupa III (klasy IV-VI)
I miejsce - Konrad Stypka - ZS Wola Dêbiñska
II miejsce - Anna Myszka - PSP Maszkienice
III miejsce - Patrycja Bojdo i Adam Klimek -
PSP Jaworsko
Wyró¿nienie - Anna Gurgul - ZSP Dêbno

Druga edycja konkursu wokalnego w sufczynie

STATUETKI I PLUSZAKI

Dwudziestu trzech uczniów z jedenastu
szkó³ i przedszkoli gminy Dêbno wziê-
³o udzia³ w II edycji konkursu Rozœpie-
wane Przedszkola i Szko³y. Jurorzy
ocenili poziom wokalnych umiejêtnoœci
jako wysoki i d³ugo debatowali nad
ostatecznym werdyktem.

Rywalizacja w konkursie organizowanym
przez Zespół Szkół w Sufczynie i Dębińskie
Centrum Kultury, odbywała się w trzech
kategoriach wiekowych. Osobno oceniano

dzieci przedszkolne i z klas „0”, osobno
uczniów klas I-III i IV-VI.

Każdy z uczestników śpiewał dowolnie
wybrany polski utwór, który powinien być
dostosowany do możliwości i wieku wyko-
nawcy.

Na nasze zaproszenie odpowiedziały czte-
ry przedszkola i siedem szkół. Komisja, w
skład której weszły Anna Duch i Kinga Du-
lęba oceniając wykonania artystyczne utwo-
rów muzycznych naprawdę miała spore pro-
blemy z wyłonieniem laureatów. Wszystkie
prezentacje utworów muzycznych były po-
mysłowe i interpretacyjnie ciekawe. Osta-

Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Powód ku temu był nie
byle jaki: 400 rocznica użycia
przez Galileusza lunety do oglą-
dania nieba. Posłużyła ona uczo-
nemu do dokonania przełomo-
wych odkryć w postrzeganiu i
rozumieniu kosmosu.

W ślad za odkryciami Gali-
leusza ruszyli też uczniowie z Porąbki
Uszewskiej przekonując się jak fascynu-
jące może być oglądanie nieba. Można się
mu bliżej przyjrzeć już przy użyciu lor-
netki, jeśli tylko niebo jest bezchmurne.
Luneta pozwala na nieco więcej, a
teleskop to już sposób zaawansowa-
ny. Można tez skorzystać z kompu-
tera, który w tym wypadku może być
zdalnie sterownym teleskopem.

Podczas wycieczek przekonywano się,
że astronomiczne odkrycia to krok mi-
lowy w poznawaniu świata, a podczas
lekcji z wykorzystaniem technik multi-
medialnych zainteresowanie wszech-

Bardzo poważnie potraktowano
Międzynarodowy Rok Astronomii w
Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej.
Były wycieczki edukacyjne, pokazy
multimedialne, filmy tematyczne i
konkursy.

Międzynarodowy Rok Astronomii ustano-
wiono podczas 62. Zgromadzenia Ogólnego

tecznie wskazano laureatów pierwszych
trzech miejsc w każdej kategorii oraz wyko-
nawców wyróżnionych.

Zwycięzcy otrzymali nie tylko dyplomy,
ale także statuetki konkursu. Pozostali
uczestnicy wyjechali do domów z pamiątko-
wymi pluszakami.

(s)

Miêdzynarodowy Rok Astronomii

Teleskop w komputerze

światem jakby rosło. Nauczyciele mają na-
dzieję, że z czasem zainteresowanych astro-
nomią i naturą świata będzie przybywać. Nie-
codziennie formy prezentacji na pewno nie
będą w tej sprawie bez znaczenia.

(s)

Uczniowie
biorący
udział w
programie
„Nazywam
się Galileusz”
otrzymali
certyfikaty.

Przygotowano pokazy astronomiczne
z lunetą.

Astronomia zainteresowała całkiem liczną grupę.
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Popadaj¹cy w ostatnich latach
w nie³askê Dzieñ Kobiet w
szko³ach gminy Debno wci¹¿
ma swoich zwolenników. W
Biadolinach Szlacheckich i
Sufczynie panie by³y w cen-
trum uwagi, a wszyscy do-
brze siê bawili.

Nauczyciele wykorzystali okazję, by z
jednej strony uczyć szarmanckich zacho-
wań, a z drugiej przekazywać wiedzę. Nie
oglądali się przy tym na opinie, że święto
obchodzone 8 marca ma socjalistyczny

W szko³ach œwiêtowali a¿ mi³o…

Pamiêtaj¹ o kobietach

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyj¹æ mo¿na obchodzone w staro¿ytnym Rzymie Matronalia.
Pocz¹tki Miêdzynarodowego Dnia Kobiet wywodz¹ siê z ruchów robotniczych w Ameryce
Pó³nocnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odby³y siê 28 lutego 1909
r. w Stanach Zjednoczonych. W 1910 roku Miêdzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze
ustanowi³a obchodzony na ca³ym œwiecie Dzieñ Kobiet. 19 marca 1911 roku po raz pierw-
szy Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii.
W latach 1913-1914 podczas Miêdzynarodowego Dnia Kobiet odby³y siê demonstracje anty-
wojenne. Tego dnia œwiêto by³o obchodzone po raz pierwszy w Rosji. Wiece odby³y siê tam
w ostatni¹ niedzielê lutego, co wed³ug kalendarza gregoriañskiego mia³o miejsce 8 marca.
Po rewolucji paŸdziernikowej, feministka bolszewicka Aleksandra Ko³³ontaj, przekona³a Le-
nina, do uczynienia tego dnia oficjalnym œwiêtem w Rosji.
W Polsce œwiêto by³o popularne w okresie PRL. W latach 80. do popularnych podarunków
do³¹czy³y kwiaty. Pocz¹tkowo ofiarowywano goŸdziki, a póŸniej tulipany. Obecnie corocznie
odbywaj¹ siê organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje po³¹czone z happe-
ningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mê¿czyzn. Prezentami zostaj¹ najczêœciej
kwiaty lub s³odycze.

Ÿród³o: wikipedia

rodowód, bo – jak podkreślają zwolennicy
obchodów – tradycja jest znacznie dłuż-
sza i sięga czasów starożytnego Rzymu,
gdzie obchodzona Matronalia – święto a
ku czci bogini Junony.

W szkole w Biadolinach Szlacheckich
zdecydowano się na tradycyjną akademię.

Sprawy w swoje ręce wzięli uczniowie
klas IV-VI. Doświadczeniem wsparł ich
opiekun Samorządu Uczniowskiego
Paweł Sacha i wszystkie reprezentantki
lepszej połowy rodzaju ludzkiego miały
wiele powodów do radości będąc obdaro-
wywanymi przez mężczyzn nie tylko mi-

łym słowem, ale specjalnie przygotowaną
prezentacją.

W Sufczynie za organizację obchodów
zabrało się kółko kulturowo-artystyczne
działające w ramach projektu UE „Nie
możemy być gorsi”. Pracujący pod opieką
Lucyny Potępy uczniowie klas gimnazjal-
nych i szóstej klasy szkoły podstawowej
pokazali, że stać ich na wiele. Przygoto-
wali scenografię i kostiumy, które dobrali
odpowiednio do charakterystyki poszcze-
gólnych bohaterów. Tradycyjny apel po-
traktowali z przymrużeniem oka. Razem
z widzami wędrowali przez wieki wciela-
jąc się w role biblijnego Adama, bohate-
rów epoki kamienia łupanego, antycznych
narzeczonych i średniowiecznych rycerzy,
którzy na różne sposoby hołubili swoje
kobiety. Sami też poszli tropem bohate-
rów sprzed wieków i uzbrojeni w drobne
upominki dawali wyraz szacunku dla
wszystkich pań. Nie zabrakło przy tym
odwołań do literatury i nastrojowej mu-
zyki. Śpiewał Marek Grechuta, a o rela-
cjach męsko-damskich opowiadał Mały
Książę. Wszystko podporządkowano te-
zie, że bez kobiet świat nie miałby tyle
uroku. Kto nie chciał temu dać wiary
musiał zmienić zdanie po obejrzeniu no-
wej wersji utworu Szekspira czyli opowie-
ści o… Romku i Julce. Podobno była bar-
dzo przekonujaca…

(s)
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Uczniowie z siedmiu szkó³ w
wieku od 6 do 16 lat wziêli
udzia³ w gminnym etapie XII
edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu  Plastycznego dla dzieci
i m³odzie¿y og³oszonego
przez Komendanta G³ównego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Uroczyste podsumowanie tej
fazy plastycznej rywalizacji
odby³o siê w Zespole Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej.

Celem konkursu, który wraz ze szkołą
z Woli Dębińskiej zorganizowało Dębiń-
skie Centrum Kultury, było zaintereso-
wanie dzieci i młodzieży problematyką
bezpieczeństwa, wyczulenie najmłod-
szych na potencjalne zagrożenia i poka-
zanie sposobów ich unikania.

Do konkursu odbywającego się pod ha-
słem „Wiatr, wypadek, ogień, woda –
strażak zawsze rękę poda” przystąpili
reprezentanci szkół z Biadolin Szlachec-
kich, Łoniowej, Niedźwiedzy, Dębna,
Sufczyna, Porąbki Uszewskiej oraz Woli
Dębińskiej.

Laureaci
I grupa  6 – 8  lat :
1. Klaudia So³tys – Wola Dêbiñska
2. Bo¿ena Baczyñska – Dêbno
3. Natalia Malaga – Wola Dêbiñska
4. Justyna Dudek – NiedŸwiedza
5. Kornelia Kusion – Biadoliny Szlacheckie

II grupa 9 – 12 lat:
1. Kacper Jeleñ – Biadoliny Szlacheckie
2. Mateusz Piekarz - Wola Dêbiñska
3. Aneta Matura – Por¹bka Uszewska
4. Gabriela Sacha – Dêbno
5. Karolina Rudek – Wola Dêbiñska

III grupa  13 – 16 lat
1. Kinga Mucha - Wola Dêbiñska
2. Alina Pabian - Wola Dêbiñska
3. Monika Koczwara - Wola Dêbiñska

Gminny etap ogólnopolskiego konkursu

Plastycznie
o bezpieczeñstwie

Wszystkie prace poddano szczegółowej
ocenie zwracając uwagę nie tylko na wa-
lory plastyczne prac, ale także na ich prze-
słanie i oryginalność przekazu. Spośród
wszystkich uczestników wyłoniono lau-
reatów w kilku kategoriach wiekowych,
którzy wyjechali z Woli Dębińskiej nie
tylko z dyplomami, ale także z nagroda-
mi.

Rocznica
œmierci
papie¿a
2 kwietnia 2010 r. przypada
pi¹ta rocznica œmierci Jana
Paw³a II. W zwi¹zku z tym Ze-
spó³ Szkó³ w Por¹bce Uszew-
skiej wraz z Dêbiñskim Cen-
trum Kultur y zaplanowa³ na
28 marca 2010r. uroczystoœæ
poœwiêcon¹ pamiêci papie¿a
– Polaka.

W programie:
-  monta¿ s³owno – muzyczny
w wykonaniu uczniów gimna-
zjum i szko³y podstawowej,
-  prezentacja prac laureatów:
• konkursu redakcyjnego „Jan
Pawe³ II w moich wspomnie-
niach”,
• konkursu plastycznego „Wê-
drówki Jana Paw³a II”
• konkursu informatycznego
„Przes³ania z homilii Jana
Paw³a II”
-  recytacja utworów Karola
Wojty³y w wykonaniu laureatów
konkursu recytatorskiego
„Otaczaj¹cy nas œwiat w twór-
czoœci Karola Wojty³y”
- wystawa pami¹tek o Janie
Pawle II.

Uroczystoœæ ma charakter œro-
dowiskowy, kierowana jest do
wszystkich zainteresowanych
osób z terenu gminy. Dyrek-
cja szko³y, nauczyciele, ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej oraz Dêbiñskie
Centrum Kultury bardzo ser-
decznie zapraszaj¹ do udzia³u
w niej.
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Gotówka
z piekarnika

Gotówkę w wysokości 13,5 tys.
zł straciła jedna z mieszkanek Po-
rąbki Uszewskiej wskutek kra-
dzieży,  do jakiej doszło podczas
wizyty rzekomo handlującej tka-
ninami kobiety narodowości rom-
skiej. 9 marca przed południem
zapukała do drzwi i zaproponowa-
ła sprzedaż towaru.

W tym samym czasie wykorzystując
nieuwagę właścicielki domu, do środka
weszły dwie inne kobiety i plądrowały
pomieszczenia. W piekarniku  gazo-
wym natrafiły na gotówkę. Kobieta
zorientowała się, że nie ma pieniędzy
dopiero po tym, jak „handlarka” opu-
ściła dom.

Policja zwraca uwagę, że tego typu
sytuacje nie należą do rzadkości i w
razie podobnych ofert warto zachować
daleko idącą ostrożność.

(p)

dźwiedzcy. W Sufczynie za kierownicą
toyoty yaris siedziała 34-letnia kobieta
mająca w wydychanym powietrzu 0,7
promila alkoholu.

Zgodnie z obowiązującym prawem za
prowadzenie pojazdu mechanicznego w
stanie nietrzeźwości grozi kara grzyw-
ny, kara ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2.

(g)

kojony krzykami dochodzącymi z podwór-
ka wyszedł przed dom sprawdzić co się
dzieje i zauważył grupę młodych ludzi
wsiadającą do  zaparkowanego przed jego
posesją samochodu marki vw scharan. Gdy
zorientował się, że byli to sprawcy pobicia
jego syna, poinformował o wszystkim po-
licję. Funkcjonariusze ruszyli w pościg i
niebawem zatrzymali napastników. W sa-
mochodzie, którym poruszali się sprawcy
funkcjonariusze znaleźli dwa kije bejsbo-
lowe.

W śledztwie ustalono, że prowodyrem
całego zajścia był najstarszy z napastni-
ków poirytowany zachowaniem 14-latka
wskazującym rzekomo na podrywanie
jego dziewczyny, która później wywabiła
chłopca przed dom. To on zaplanował po-
bicie chłopca i poprosił o pomoc swoich
kolegów.

Sprawcom przestępstwa postawiono za-
rzut pobicia małoletniego z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia. Wszyscy przyzna-
li się do winy i dobrowolnie poddali się ka-
rze. Mężczyźni nie byli wcześniej karani.

(f)

Brzescy policjanci
zatrzymali z³odziei paliwa

Handlowali
Trzyosobowa grupa złodziei pa-

liwa wpadła w ręce policji w Woli
Dębińskiej. Policjanci z brzeskiej
„drogówki” zatrzymali rabusiów
po pościgu.

Do zatrzymania doszło w związku z
kradzieżą paliwa z ciągnika siodłowe-
go stojącego na parkingu w Woli Dę-
bińskiej. Po przesłuchaniu okazało się,
że mężczyźni w wieku od 17 do 23 lat
pochodzący z jednej z miejscowości po-
wiatu Brzeskiego procederem trudnili
się już od dłuższego czasu.

Z policyjnych ustaleń wynika, że w
ciągu kilku miesięcy dokonali 16 wła-
mań i kradzieży powodując straty na
łączną wysokość 16 tys. zł. Ich łupem
padło około 4 tysiące litrów oleju na-
pędowego, który spuszczali z baków
samochodów ciężarowych i maszyn
budowlanych na terenie gmin Brze-
sko, Debno, Gnojnik, Nowy Wiśnicz i
Bochnia.

Podejrzani przyznali się do popełnio-
nych czynów wyjaśniając, iż skradzio-
ne paliwo sprzedawali przypadkowym
kierowcom, ogłaszając swoją „han-
dlową” ofertę przez radio CB. Za po-
pełnione czyny grozi im kara pozba-
wienia wolności do lat 10.

(p)

Dwóch mężczyzn i jedną kobietę pro-
wadzących samochody po pijanemu za-
trzymano w ostatnich tygodniach na
drogach naszej gminy. W Łysej Górze
kierujący volkswagenem golfem miał
ponad 0,5 promila alkoholu. Podobne
stężenie alkoholu w wydychanym powie-
trzu stwierdzono u kierującego citro-
enem xara podczas kontroli w Nie-

Pijane zagro¿enie

Czternastoletni ch³opiec z
Jaworska zosta³ pobity przed
swoim domem przez piêciu
mê¿czyzn w wieku od 19 do
25 lat. Szybka interwencja
ojca ch³opca umo¿liwi³a za-
trzymanie wszystkich spraw-
ców pobicia nied³ugo potem.

Do zdarzenia doszło wieczorem 12
stycznia w Jaworsku. Pięciu mężczyzn w
wieku od 19 – 25 lat, którzy – jak się póź-
niej okazało – są mieszkańcami powiatu
limanowskiego czekało na czternastolat-
ka przed jego rodzinnym domem. Na ze-
wnątrz wywabiła go jego 16-letnia znajo-
ma, do której miał się rzekomo zalecać.
Gdy wyszedł, został zaatakowany. Był
bity pięścią w twarz, kopany oraz uderza-
ny po całym ciele kijem bejsbolowym. Po
pewnym czasie chłopcu udało się uciec i
schronić u sąsiadki. Jego ojciec zaniepo-

Pobili z zazdroœci?

Z kijem na nastolatka
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Siedemnaœcie par ma³¿eñskich na Zamku
w Dêbnie œwiêtowa³o jubileusz  50 lecia.
Poza ¿yczeniami i gratulacjami od  przedsta-
wicieli samorz¹du Gminy Dêbno odebrali
medale nadawane przez Prezydenta RP.

Tradycyjna uroczystość zgromadziła tym razem 17 par. Spośród
27 par zaproszonych nie wszyscy byli w stanie dotrzeć na uroczy-
stość. Nieobecnym na zamku parom medale i okolicznościowe ad-
resy zostaną wręczone indywidualnie. Pozostali stawili się wraz z
rodzinami: dziećmi i wnukami. Gospodarze zamku w Dębnie poBohaterowie dnia w towarzystwie wnuków.

MEDALE D
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raz kolejny udostępnili na tę okoliczność reprezentacyjną salę kon-
certową, która sama przez się nadawała wydarzeniu szczególny
charakter. – Gratulujemy i życzymy kolejnych lat w zdrowiu i w
szczęściu – mówił Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno. Swoje
recytatorskie talenty wykorzystał po raz kolejny przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Pierzga sięgając ponownie po „Sen” - swój
ulubiony wiersz Adma Mickiewicza. – Tak bardzo przypadł mi do
gustu, że pozwolę sobie posłużyć się nim po raz kolejny.

Nie zabrakło także muzycznych akcentów. Gdy reprezentanci
samorządowej władzy wręczyli prezydenckie odznaczenia, kwiaty
i słodkie upominki, sala wypełniła się fortepianową muzyka brzmią-
ca szczególnie nie tylko ze względu na charkter uroczystości, ale
przede wszystkim z uwagi na instrument, o którym dzisiaj mówi

Jubilaci uczestnicz¹cy
w uroczystoœci na zamku
Józefa i Józef Batkowie (£ysa Góra), Stefania i Stefan

Drebotowie (£ysa Góra), Józefa i Edward Franczykowie

(NiedŸwiedza), Julia i Kazimierz Gurgulowie (Do³y), Zofia

i Czes³aw Ko³odziejowie (Sufczyn), Józefa i Micha³

Kuralowie (Wola Dêbiñska), Maria i Aleksander Ksi¹¿ko-

wie (Per³a), Anna i Jan Machetowie (Dêbno), Maria

i Antoni Migdowie (Dêbno), Kazimiera i Czes³aw Nasiad-

kowie (Sufczyn), Helena i Edward Partykowie (Por¹bka

Uszewska), Maria i Jan Przyby³owie (Wola Dêbiñska),

Józefa i Antoni Rudkowie (Maszkienice), Ma³gorzata

i Jan Sachowie (Dêbno), Aniela i Piotr Wêgrzynowie

(Jastew), Julia i Stanis³aw Wêgrzynowie  (Dêbno), Maria

i Jan Œwierczkowie

DLA MA£¯ONKÓW

Rodziny
jubilatów
koniecznie
chciały
uwiecznić
tę chwilę.

się, że to fortepian z epoki. Członkowie rodzin uwieczniali wyjąt-
kową chwilę na zdjęciach i filmach. A potem był jeszcze czas, by
wspólnie stanąć do zdjęcia korzystając z zamkowych eksponatów.

Obok medali i okolicznościowych adresów jubilaci otrzymali jesz-
cze kuferek ze słodyczami. Z największym zainteresowaniem w
jego kierunku spoglądały wnuki…

Przypomnijmy, że procedura nadawania medali jest bardzo cza-
sochłonna. Informacje o potencjalnych kandydatach gromadzi naj-
pierw Urząd Stanu Cywilnego, a następnie występuje z wnioskiem
do kancelarii prezydenta RP. W ciągu roku decyzje w tej sprawie
podejmowane są dwukrotnie. Wzwiązku z tym bywa, że oczekiwa-
nia trwa czasem nawet rok.

(p)

Stanisław Pierzga po raz kolejny wystąpił w roli recytatora.

Nie obyło
się bez
tradycyj-
nego
toastu.
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Zasady bezpiecznego korzystania z
sieci poznawali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Łoniowej w ramach prze-
prowadzonej w szkole akcji Dni Bez-
piecznego Internetu.

W ciągu kilkunastu dni odbywały się
spotkania, pogadanki i specjalne zajęcia
multimedialne, w trakcie których można
było poznawać atuty Internetu i zagro-
żenia, jakie są związane z korzystaniem
z niego.

Wśród omawianych problemów znalazło
się zarówno poszukiwanie informacji w In-

w Niedźwiedzy , ZS w Porąbce Uszew-
skiej oraz ZS w Sufczynie) przygotowując
się do konkursu musiał przeczytać długą
listę lektur.

W pierwszym etapie mającym charak-
ter turnieju zadaniowego trzyosobowe
zespoły musiały wykazać się wiedzą z róż-
nych dziedzin. Zadania polegały m.in. na
uzupełnianiu tabel, dopisywaniu słów,
rozwiązywaniu krzyżówek, określaniu
cech charakteru bohaterów książek, ukła-
daniu i redagowaniu tekstów. Najlepiej
poradziła sobie z nimi reprezentacja Ze-
społu Szkół w Porąbce Uszewskiej.

W drugim etapie, który odbywał się w
bibliotece szkolnej, uczestnicy prezento-
wali wylosowany fragment tekstu, a ko-
misja oceniała w tym przypadku samą
umiejętność czytania. Mimo wyrównane-
go poziomu udało się jednak wyłonić jed-
nego zwycięzcę, który także reprezento-
wał szkołę z Porąbki.

(p)

ternecie jak i zasady komunikowania się za
pośrednictwem Internetu. Uczniowie dowie-
dzieli się, na co trzeba uważać  i kiedy warto
poradzić się dorosłych. Przestrzegano przed
kontaktami z nieznajomymi i przed odwie-
dzaniem nieznanych sobie stron www.

Na podstawie uzyskanych informacji
uczniowie sami przygotowywali np. w for-
mie prezentacji multimedialnych katalog
zasad, jakimi warto posługiwać się porusza-
jąc się po Internecie.

Finałem akcji była wystawa prac plastycz-
nych, których autorzy dzielili się swoimi po-
mysłami na bezpieczne korzystanie z sieci.

Anna Czesak, Gabriela Hojnowska
i Agnieszka Pabian z Zespo³u Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej zdobyli tytu³
Gminnego Mistrza Znajomoœci Lektur,
a Miko³aj Migas zas³u¿y³ na miano
Gminnego Mistrza Piêknego Czytania.
W czwartej edycji Gminnego Konkur-
su Czytelniczego dla klas I – III
„Lubiê i umiem czytaæ” zorganizowa-
nego przez Szko³ê Podstawow¹
w £oniowej wziê³o udzia³ 28 uczniów
z siedmiu szkó³.

Rywalizacja, której głównym celem jest
rozbudzenie wśród uczniów klas I – III
pasji czytania jako jednego z podstawo-
wych sposób zdobywania wiedzy, odbywała
się w dwóch etapach.  Każdy z 28 uczniów
reprezentujących siedem szkół ( PSP w
Biadolinach Szlacheckich, ZSP w Dębnie
,PSP w Łoniowej, ZSP w Łysej Górze, PSP

M¹dre korzystanie z internetu

Mistrzowie czytania

Ksiê¿niczki
w szkole
Rywalizacje na najwspanialszy Bal
Ksiê¿niczek podjê³y dzieci z oddzia³u
przedszkolnego  przy Zespole Szkó³
w Sufczynie. Szkolne pomieszczenia
zamieni³y siê w komnaty pe³ne
wró¿ek, ksi¹¿¹t, królewien i królewi-
czów.

Bal był odpowiedzią na propozycję naj-
większego w Europie wydawcy książek dla
dzieci i młodzieży, który ogłosił konkurs na
kronikę z Balu Księżniczek. Wychowawczy-
ni Urszula Sworst uznała, że warto spróbo-
wać sił i zaczęło się. Szkolne sale zamieniły
się w pałacowe sale balowe, w których w
taniec ruszyły księżniczki z różnych stron
świata. W role koronowanych głów wcielili

się rodzice. Wszystko zaczęło się specjalnym
przemarszem, podczas którego można się
było księżniczkom napatrzeć do woli. Po-
tem przyszedł czas na pląsy i na biesiadę.

Przyjecie udokumentowano fotograficz-
nie i opisano przygotowując kronikę wyda-
rzeń, która trafiła do organizatorów kon-
kursu. Uczestnicy balu nie mają wątpliwo-
ści, że bez względu na werdykt jurorów warto
było.

(g)
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Turniej wiedzy o kompozytorze

Chopin
w Jaworsku

W obchody roku Fryderyka Cho-
pina wpisała się Szkoła Podstawo-
wa w Jaworsku. Z okazji 200 roczni-
cy urodzin genialnego kompozytora
i pianisty przygotowano specjalną
akademię.

Akcent położono na… plastyczną stro-
nę przedsięwzięcia. Uczniowie pracując
pod opiekę Teresy Gołąb chwycili za pędz-
le, kredki i ołówki i zabrali się do malowa-
nia portretów Chopina. Spod ręki uczniów
wyszedł Fryderyk czasem odmłodzony,
kiedy indziej radosny i zamyślony. Bez
względu jednak na zaprezentowaną wi-
zję na pewno zapadł w pamięć uczniom
jako postać dla kultury niezwykle zna-
cząca. W ocenie szkolnego jury najlepiej z

wygląda policyjny areszt. Oglądano poli-
cyjne samochody i zwiedzono strzelnicę.

Jastew odwiedzili także aktorzy z Kra-
kowa, którzy przyjechali tu ze specjalnym
spektaklem. Feryjne zajęcie zakończył bal,
w trakcie którego wykorzystano wykonane
podczas zajęć plastycznych stroje.

W szkole w Biadolinach chętni mogli ko-
rzystać z oferty od 9.00 do 13.00. Barbara
Jeleń i Katarzyna Witek przygotowały za-
jęcia z malowania farbami akrylowymi na
płótnie, a Magdalena Szpilka zaintereso-
wała uczestników korzystaniem z multi-
medialnych programów komputerowych,
które pozwoliły im utrwalić znajomość za-
sad ortografii i nauczyć się szybko pisać na
klawiaturze. W trakcie zajęć muzycznych
(prowadzący Robert Sowa) opanowywano
podstawowe kroki tańców towarzyskich,
a zajęcia sportowo-ruchowe przygotowali
Ewa Grobelna, Beata Urbaszewska i
Paweł Sacha.

(g)

Dziesi¹tki dzieci skorzysta³y
z zajêæ organizowanych pod-
czas ferii zimowych w szko-
³ach i Dêbiñskim Centrum
Kultury. W ofercie znalaz³y
siê zajêcia sportowe, pla-
styczne, muzyczne, taneczne,
informatyczne oraz wycieczki.

 uzyskanych przez nas informacji wy-
nika, że w DCK czas spędzało ponad 50
dzieci. W trakcie zajęć odbywających się
w Domu Kultury w Jastwi ich uczestnicy
mogli liczyć na drożdżówkę i herbatę.
Efekty prac plastycznych można było oglą-
dać na wystawie urządzonej w holu, a
amatorzy bilarda i ping-ponga mogli ry-
walizować w sportowych turniejach. Była
okazja do podniesienia swoich umiejętno-
ści ze znajomości ję-
zyka angielskiego,
do dyspozycji były
gry i programy edu-
kacyjne oraz filmy.
Uczestników zajęć
odwiedził zawodo-
wy strażak, z któ-
rym wspólnie kon-
trolowano stan za-
bezpieczeń w bu-
dynku Domu Kultu-
ry. Wizyta w komi-
sariacie policji po-
zwoliła z kolei po-
znać prace funkcjo-
nariuszy i osobiście
przekonać się, jak

Podsumowanie ferii

Uczniowie w areszcie

wizerunkiem artysty poradzili sobie:
Adam Mielec z klasy II, Sylwia Malinow-
ska i Dominika Kabat z klasy IV.

Na tym chopinowskie obchody bynaj-
mniej się nie skończyły. Wykorzystując
sprzęt zakupiony w ramach współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej
projektu „Szkoła równych szans” przy-
gotowano prezentacje multimedialną, a
potem odbyła się rywalizacja na wiedzę o
życiu i twórczości kompozytora. Była przy
tym okazja, by posłuchać jego utworów.

(n)
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Artystyczne prezentacje,
¿yczenia i suto zastawione
sto³y  czeka³y na babcie
i dziadków w wielu szko³ach
i przedszkolach naszej gminy
z okazji ich œwiêta.

O dziadkach nie zapomniały przedszkola-
ki z Woli Dębińskiej. Uroczystość odbyła się
w udostępnionej na tę okoliczność sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej.
Były recytacje, piosenki i tańce oraz życze-
nia i upominki wykonane własnoręcznie
przez wnuki. Stoły kusiły smakołykami, o
które zadbali rodzice. Atmosfera była na tyle
przyjemna, że rozmowom i wspomnieniom
końca nie było.

W Szkole Podstawowej w Łoniowej świę-
to dziadków obchodzono nieco później, ale
radości i tu było co niemiara. Scenę opano-
wali najpierw uczniowie klasy I i II, którzy
przygotowali poetyckie życzenia. Po nich do
roboty wzięli się trzecioklasiści, którzy po-
kazali jasełka. Na tym się bynajmniej nie
skończyło, bo uczniowie z klas IV-VI zapre-
zentowali krakowiaka i to w ludowych stro-
jach. Sądząc z reakcji dziadkom występ przy-
padł do gustu. Podczas wspólnej biesiady przy
stole dali temu wyraz niejeden raz…

¯yczenia dla dziadków

W Maszkienicach dziadkowie obejrzeli
przedstawienie jasełkowe odgrywane w
wypełnionej do ostatniego miejsca sali gim-
nastycznej. Było na co popatrzyć, bo w ak-
torskie role wcieliła się czterdziestoosobo-
wa grupa kolędnicza. Hiasotrię narodzenia
Jezusa odgrywały dzieci z oddziału zerowe-
go oraz uczniowie klas I – VI i dzieci uczęsz-
czające na kółko biblioteczne. O muzykę i
efekty dźwiękowe zadbał Tomasz Świer-
czek, scenografię opracowała Karolina So-
bol, a efektowną szopę betlejemską wyko-
nał Wiesław Wojtal. Spektakl spodobał się

na tyle, że pokazano go raz jeszcze w ko-
ściele parafialnym.

Na jasełkach się nie skończyło. Dziadko-
wie obejrzeli także wiązankę dziecięcych
przebojów wykonywanych przez artystów
poprzebieranych w niecodzienne stroje i
wykonujących ciekawe układy choreogra-
ficzne. Tradycyjnie nie zabrakło też wier-
szy, piosenek i podziękowań wypisanych na
laurkach.

(n)
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie Krzyż relikwiarzowy - pacyfikał

sie pełnoplastyczną figurą Chrystusa),
którymi udzielano błogosławieństwa.

Wiele krzyży relikwiarzowych było luź-
no związanych ze swoją podstawą, co po-
zwalało na osadzanie ich na trzonie i uży-
wanie również jako krzyży procesyjnych.
Krzyże relikwiarzowe z przedstawieniem
Chrystusa Ukrzyżowanego były stosowa-
ne również jako krzyże ołtarzowe, dopie-
ro na przełomie wieków XVII i XVIII te
dwie funkcje zostały rozdzielone. Relikwie
umieszczano w starannie ozdobionych i
przeszklonych puszkach osadzonych w
przecięciu i w zakończeniach ramion krzy-
ża. Na rewersie relikwiarza często znaj-
dowały się niewielkie plakietki z płasko-
rzeźbionymi lub grawerowanymi scenami
o bardzo bogato rozbudowanym programie
ikonograficznym poświęconym najczęściej
walce dobra ze złem, zmaganiom człowie-
ka z pokusami i różnymi słabościami. Sam
krzyż jako „święta broń” zawsze towa-
rzyszy człowiekowi w tej walce. Taki krzyż
relikwiarzowy znajduje się także w zam-
kowej kaplicy. Czas jego powstania przy-
pada na 1 poł. XVII wieku, a pierwotnie
znajdował się w kaplicy pałacowej książąt
Sanguszków w Gumniskach  k/Tarnowa.
Niestety, pozbawiony jest on relikwii, ale
kiedy i jak do tego doszło pozostaje dla nas
niewyjaśnioną do dziś zagadką. Możemy
tylko domniemywać, snuć przypuszcze-
nia….a i tak będzie tajemnicą jakie i czy-

je relikwie zawierał ów pacyfikał. W
chwili obecnej trudno jest dokładnie od-

tworzyć długą historię i losy tego bo-
gato zdobionego i pod względem ar-
tystycznym poprawnie wykonane-
go przedmiotu kultu. Na stopie
krzyża, a także na plakietkach znaj-
dujących się na awersie widoczne

Taka forma relikwiarza rozpowszech-
niła się w XV wieku, gdy kult relikwii
stał się szczególnie żywy. Zazwyczaj były
one wykonywane ze złota lub srebra,
czasem była to miedź lub brąz, które zło-
cono bądź srebrzono zdobiąc dodatkowo
kamieniami szlachetnymi, pięknym gra-
werunkiem i emalią. Stosując się do po-
trydenckich regulacji kościelnych (Sobór
w Trydencie 1545-1563) dotyczących kul-
tu relikwii, nie powinien dziwić fakt, że
na początek XVII wieku przypada szcze-
gólne ożywienie kultu świętych relikwii.
Relikwiarze przybierały różne formy, ale
jedną z bardziej popularnych była nadal
forma krzyża lub małej monstrancji. Bar-
dzo często w relikwiarzach zamawianych
z przeznaczeniem ich do kaplic pałaco-
wych czy dworskich umieszczano relikwie
wtórne, czyli dotykowe. Była to najczę-
ściej tkanina, jej maleńki skrawek, któ-
ra w zetknięciu z grobem Świętego też
stawała się relikwią i jako taka była
czczona. Do relikwii zaczęto zaliczać tak-
że przedmioty, które były używane przez
osobę uznawaną za świętą, lub miały z
nią bezpośredni kontakt. Całowanie re-
likwii, dotykanie ich, adorowanie i udzie-
lanie nimi błogosławieństwa były dla
wiernych czymś szczególnie ważnym.
Poprzez relikwie człowiek wierzący
chciał nawiązać bardziej osobisty,
bezpośredni kontakt ze święty-
mi, których uważał za swoich
patronów, orędowników i
wspomożycieli powierza-
jąc im swoje sprawy.
Termin „pacyfikał” od-
nosi się do krzyży nie-
wielkich rozmiarów (z
umieszczoną na awer-

są ślady barwnej emalii (kolor turkusowy,
biały, rubinowy i zielony). Każdy kolor miał
swoją symbolikę, wybór nie był przypad-
kowy. Do barwnej emalii dostosowana była
zapewne także kolorystyka kamieni pół-
szlachetnych (może szlachetnych?), oraz
ich symboliczne znaczenie. Wyroby arty-
styczne zdobione tą techniką powstawały
w XVII wieku w kilku europejskich ośrod-
kach m. in. w Kolonii, Trewirze, Limoges,
Hildesheim, a także na Węgrzech. Być
może z któregoś z tych ośrodków pocho-
dzi nasz krzyż relikwiarzowy? Na jednej z
plakietek umieszczonych na rewersie
krzyża widnieje postać Mojżesza z unie-
sioną w dłoni laską  [ „A laskę tę weź do
ręki, bo nią masz dokonać znaków”, Ks.
Wyj. 4,17 ]. W sztuce chrześcijańskiej Moj-
żesz odgrywa ważną rolę jako typ Chry-
stusa wybawiającego przez Ewangelię
ludzkość od grzechu i śmierci. Cały cykl
narracyjny na odwrocie krzyża rozpoczy-
na się od górnej plakietki gdzie widzimy
Boga Ojca czuwającego nad całym świa-
tem i jego stworzeniami. Dalej następuje
przedstawienie tej odwiecznej walki dobra
ze złem, za pomocą symboli zoomorficz-
nych (w tym przypadku lew z ludzką
twarzą występuje jako szatan, zając – kró-
lik to symboliczne przedstawienie chrze-
ścijanina uciekającego przed szatanem, je-
leń jest uosobieniem duszy wiernych a tak-
że personifikacją samego Chrystusa ). To
bogate w treści przesłanie można najkró-
cej odczytać w następujący sposób: Bóg
czuwa nad wszystkim bez względu na to
jakich my sami dokonujemy wyborów, a
krzyż towarzyszy każdemu człowiekowi
w tej ciągle rozgrywającej się i trwającej
walce dobra ze złem.

JJ
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RANKING CZYTELNICZY
Chaszcze
- J. Grzegorczyk

Martwy a¿ do zmroku
- Ch. Harris

U martwych w Dallas
- Ch. Harris

Kacper Ryx
- M. Wollny

Przypadki ksiêdza Grosera
(trzy tomy)
- J. Grzegorczyk

1Lista jest
przygotowana
w oparciu o
dane staty-
styczne z
bibliotek
publicznych na
terenie Gminy
Dêbno i obej-
muje okres od
10 stycznia do
10 marca
2010 r.

2

3

4

MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

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

1. Kornelia Suchan - Por¹bka Uszewska

2. Miko³aj Suchan - Por¹bka Uszewska

3. Bo¿ena Sacha - £oniowa

4. Kinga Basta - Dêbno

5. Luiza Niemiec - Do³y

6. Aneta Dru¿kowska - £oniowa

7. Sylwia Wójcik - Sufczyn

8. Kasia Pa³ucka - Por¹bka Uszewska

9. Anna K¹dzio³ka - £oniowa

5

Renata Piątkowska

Dziadek na huśtawce
Nie każdy ma dziadka. Wojtek jako jedyny wśród swo-
ich kolegów dziadka nie miał- do chwili, gdy zaprzyjaż-
nił się z panem Teofilem. Wtedy okazało się, że takie-
go dziadka jak Wojtek nie miał nikt! Pogodna i dowcip-
na książka o niezwykłej przyjażni.

Bernhard Schlink

Lektor
Neustadt,  Niemcy,
rok 1958. Piętnasto-
letni Michael Berg
wraca ze szkoły do
domu. Czuje się pa-
skudnie. Ma dreszcze,

chce mu się zwracać. Przypadkowo na jego
drodze pojawia się Hanna, która udziela mu
pomocy. Zafascynowany nią chłopak, po
miesięcznej rekonwalescencji postanawia
odwiedzić ją w domu. Między młodzieńcem
a Hanną wybucha gorące uczucie. Spora
różnica wieku nie jest dla nich przeszkodą.
Przedwcześnie dojrzały chłopak nie zadaje
wielu pytań. O ukochanej wie tylko tyle,
że mieszka sama i pracuje jako kontroler-
ka biletów. Uwielbia też, gdy Michael czy-
ta jej na głos książki. Jednak pewnego dnia
Hanna niespodziewanie znika. Załamany
Michael odchodzi od zmysłów. Po latach,
jako student prawa, bierze udział w proce-
sie nazistowskich zbrodniarzy. Serce więź-
nie mu w krtani, a do oczu napływają łzy,
gdy na ławie oskarżonych dostrzega Han-
nę. Zarzuca się jej, że jako strażniczka w
Auschwitz przyczyniła się do śmierci wielu
ludzi.

Jeffrey Archer

Ścieżki chwały
Powieść oparta na przeżyciach jednego z najbardziej ta-
jemniczych bohaterów w historii alpinizmu. George Mal-
lory, skromny nauczyciel historii, całe życie marzył o
zdobyciu Mount Everestu. Rozdarty między miłością do
ukochanej żony Ruth i pragnieniem zdobycia Pani Czo-
molungmy bohater pokonuje strome „ściezki chwały”-
lecz czy mu się to uda...?

Renata  Piątkowska

Opowiadania z piaskownicy
Tomek bohater książki ma do opowiadania mnóstwo
ciekawych, zabawnych i niesamowitych historii. Wszyst-
kie wydarzyły się w całkiem zwyczajnym miejscu- w
domu, w piaskownicy na podwórku, w kinie, w windzie,
u fryzjera, w tramwaju, w sklepie i - oczywiście w przed-
szkolu. Ciekawe przygody mogą przydarzyc się wszę-
dzie.
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Zgodnie z planami trenera Marka
Przeklasy, pierwszym sprawdzianem
formy był dla zespołu Orła Dębno –
niejako tradycyjnie już - start w Halo-
wym Turnieju Piłki Nożnej Seniorów
im. Zbigniewa Gałka, który w niedzie-
lę 31 stycznia już po raz siódmy roze-
grany został w Ciężkowicach.

We wcześniej awizowanym składzie dru-
żyn rywalizujących w tych zawodach nastą-
piła pewna zmiana i czwartoligową Wolanię
Wola Rzędzińska zastąpił lider tarnowskiej
klasy okręgowej, Iskra Tarnów. Właśnie tar-
nowianie byli pierwszym przeciwnikiem eki-
py z Dębna, a mecz ten zakończył się nie-
rozstrzygniętym wynikiem 1-1. Jak się póź-
niej okazało był to jedyny punkt zdobyty
przez piłkarzy Orła w tym turnieju. W ko-
lejnych dwóch spotkaniach dębnianie nawią-
zali wprawdzie wyrównaną walkę z dwójką
innych czwartoligowców: Tuchovią Tuchów
i BKS Bochnia, lecz w obu tych meczach
górą byli rywale; zespół z Tuchowa wygrał
3-2, zaś drużyna z Bochni pokonała Orła 2-
1. Te trzy pojedynki kosztowały chyba pod-
opiecznych trenera Przeklasy zbyt dużo sił,
gdyż w ostatnich dwóch pojedynkach byli
oni już tylko tłem dla przeciwników. O ile
jeszcze nad przegraną 0-5 z drugoligowym
Okocimskim Brzesko można było przejść do
porządku dziennego, o tyle wynik 0-4 z wy-
stępującą w klasie okręgowej miejscową
Ciężkowianką na pewno nie był dla naszych
piłkarzy powodem do chluby. Bramki nie
udało się strzelić dębnianom również w
pierwszym z czterech rozegranych do tej
pory towarzyskich spotkań na dużych bo-
iskach. Odbywająca się tydzień później kon-
frontacja z wiceliderem brzeskiej grupy „A”,
Sokołem Borzęcin Górny zakończyła się
bowiem bezbramkowym remisem. W spo-
tkaniu tym Orzeł nie zagrał w najsilniej-
szym składzie. Podobnie było zresztą rów-
nież w pozostałych sparingach; studia czy
obowiązki zawodowe powodowały, że tre-
ner Przeklasa w ani jednym meczu nie miał
do dyspozycji wszystkich zawodników. Na-
stępnym rywalem ekipy z Dębna był kolej-
ny wicelider, tym razem tarnowskiej „okrę-
gówki”, Rylovia Rylowa. Zespół ten okazał

się zbyt wymagającym rywalem dla naszych
piłkarzy. Do przerwy, po bramce zdobytej w
samej końcówce tej części meczu przez Paw-
ła Bernadego, remisowali oni wprawdzie 1-
1, lecz ostatecznie pogodzić musieli się z po-
rażką 2-5. Strzelcem drugiej bramki dla Orła
był ponownie Bernady, po którego strzale w
79 min notowano wynik 3-2 dla Rylovii. Na-
stępnym sparingpartnerem naszego piątoli-
gowca miała być trzecia drużyna tarnow-
skiej klasy okręgowej, Piast Czchów. Przed-
stawiciele obu klubów nie mogli jednak dojść
do porozumienia w sprawie terminu, w któ-
rym rozegrany miałby być ten mecz i w przy-
padku Orła skończyło się na wewnętrznej
„gierce” treningowej. W tej sytuacji dębnia-
nie zagrali dopiero w nietypowym dość ter-
minie, bo w poniedziałek 1 marca. Ich rywa-
lem był wówczas BKS Bochnia, zaś spotka-
nie to rozegrane zostało na boisku ze
sztuczną nawierzchnią w podkrakowskich
Skotnikach. W zespole trenera Przeklasy
nie zagrali m.in. chorzy Mikołaj Gurgul i
Bernady, kontuzjowany Mateusz Gurgul
oraz Piotr Zapart, któremu na występ nie
pozwoliły sprawy zawodowe. Nic więc dziw-
nego, że kierownik drużyny Orła, Krzysz-
tof Gurgul przygotowany był na wysoką
porażkę. Tymczasem skończyło się na prze-
granej 0-3, przy czym wszystkie bramki pił-
karze z Dębna stracili do przerwy), zaś w
drugiej połowie mieli nawet kilka stupro-

 terminarz V liga
27.03. Bruk-Bet II Nieciecza - Orze³ Dêbno ............................................ 11.00
3.04. Skalnik Kamionka Wielka - Orze³ Dêbno...................................... 14.00

10.04. Orze³ Dêbno - Nowa Jastrz¹bka ................................................. 16.00
18.04. Barciczanka Barcice - Orze³ Dêbno ............................................. 16.00
25.04. Orze³ Dêbno - Helena Nowy S¹cz ............................................... 16.30
1.05. Victoria Witowice Dolne - Orze³ Dêbno ....................................... 17.00
3.05. Orze³ Dêbno - Wis³a Szczucin .................................................... 17.00
8.05. Polan ¯abno - Orze³ Dêbno ........................................................ 17.00

16.05. Orze³ Dêbno - Olimpia Pisarzowa ............................................... 17.30
22.05. Orze³ Dêbno - Dunajec Zakliczyn ................................................ 18.00
29.05. Sandecja II Nowy S¹cz - Orze³ Dêbno ......................................... 16.30
2.06. Orze³ Dêbno - Wis³a Grobla ....................................................... 18.00
6.06. £osoœ £ososina Dolna - Orze³ Dêbno .......................................... 18.00

13.06. Orze³ Dêbno - D¹brovia D¹browa Tarnowska ................................ 17.30
19.06. Grybovia Grybów - Orze³ Dêbno ................................................. 17.00

centowych okazji do zmniejszenia rozmia-
rów przegranej. Ostatni w omawianym
okresie pojedynek kontrolny rozegrali dęb-
nianie w pierwszą sobotę marca, kiedy to w
Dębnie zmierzyli się z kolejnym zespołem
tarnowskiej „okręgówki”, Pagenem Gnoj-
nik. Spotkanie to zakończyło się wygraną
Orła 5-2. W sobotę 13 marca, piłkarze z Dęb-
na zmierzyć mieli się z liderem brzeskiej gru-
py klasy „A”, Jadowniczanką Jadowniki.
Przed rozpoczęciem zaplanowanej na week-
end 27-28 marca rundy rewanżowej, roze-
grać mają oni jeszcze kontrolny mecz z naj-
lepszą na półmetku drużyną wielickiej gru-
py klasy „A”, Nadwiślanką Nowe Brzesko,
być może zagrają także z lokalnym rywa-
lem, Victorią Porąbka Uszewska.

Na wiosnę kibice w Dębnie na pewno
nie zobaczą Dominika Robaka, który
podjął pracę we Francji. Niemal na sto

W Orle Dêbno

POWRÓT PA£KI I GURGULA

procent w rundzie tej nie zagra również
Jakub Ogar, który w poszukiwaniu pracy
wyjechał do Anglii. Ubytki te zastąpić
mają dwaj byli zawodnicy Orła: występu-
jący ostatnio w Iskrze Łęki, Amadeusz
Gurgul oraz wracający zza granicy Mar-
cin Pałka, który przed wyjazdem wystę-
pował w Temidzie Złota. Czynione są
również starania o pozyskanie grającego
ostatnio w Zwierzynieckim Kraków (kla-
sa „B”) Stanisława Pałki.

    (T)
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K³os £ysa Góra
W pierwszym meczu kontrolnym przed

rozpoczęciem rundy wiosennej, zespół Kło-
sa na bocznym boisku Okocimskiego Brze-
sko zmierzyć miał się z piątą na półmetku

rozgrywek drużyną tarnowskiej klasy okrę-
gowej, Iskrą Łęki. Ze względu na niesprzy-
jające warunki atmosferyczne spotkanie to
nie doszło jednak do skutku. Tydzień póź-
niej, piłkarzom z Łysej Góry nie udało się
zagrać na dużym boisku również z Sokołem
Maszkienice. Zaplanowane na niedzielę 28
lutego spotkanie, rozegrane zostało osta-
tecznie na „Orliku” w Dębnie. Padło w nim
aż 17 bramek, a skuteczniejsi okazali się w
nim łysogórzanie, wygrywając 11-6. W pierw-
szy weekend marca, Kłos zmierzyć miał się
z innym zespołem brzeskiej grupy klasy „A”,
Andaluzją Rudy Rysie. Niestety, piłkarze
obu drużyn znów przegrali z wybitnie nie-
sprzyjającą w tym roku futbolistom aurą i
również ten pojedynek został odwołany. W
niedzielę 14 marca, piłkarze Kłosa rozegrać
mieli (jeżeli pogoda okazała się dla nich
wreszcie łaskawa) wyjazdowy pojedynek z
rywalem z grupy, Porębą Spytkowską.
Przed pierwszym meczem o punkty w kla-
sie „A” (28 marca w Olszynach) ekipa z Łysej
Góry zagrać miała jeszcze także ze zdecy-
dowanym liderem brzeskiej grupy klasy „B”,
Spółdzielcą Grabno. Do rundy wiosennej
zespół Kłosa przystąpi prawdopodobnie bez
bardzo doświadczonego, 40-letniego Marka
Bryla. – Marek ostatnio poinformował mnie,
że ze względu na nienajlepsze zdrowie za-
stanawia się nad zakończeniem kariery.
Mam jednak nadzieję, że zmieni zdanie, gdyż
jest to jedna z kluczowych postaci w naszej
drużynie i jego brak byłby dla nas dużą stratą
– mówi prezes Kłosa, Wacław Batko.

Sokó³ Maszkienice
Drużyna z Maszkienic, jako jedyna z na-

szych ekip rywalizujących w klasie „A”,
mimo niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych zdołała rozegrać kilka meczów
kontrolnych. W pierwszym z nich, jeszcze
w ostatnią sobotę stycznia, zespół grające-
go trenera Tomasza Rogóża zmierzył się
na bocznym boisku Orła Dębno z juniorami
naszego piątoligowca (mecz ten zastąpił pla-

nowany wcześniej pojedynek z Pagenem
Gnojnik). Spotkanie to rozgrywane było na
dystansie 3x30 minut i zakończyło się wy-
nikiem 1-0 dla Sokoła. Zwycięską bramkę
dla grających bez kilku zawodników masz-
kieniczan strzelił w drugiej tercji, Patryk
Tomczyk, wykorzystując dokładne podanie
Andrzeja Węgrzyna. Tydzień później ekipa
z Maszkienic skonfrontowała swe umiejęt-
ności z kolejnym juniorskim zespołem, Oko-
cimskim Brzesko. Tym razem maszkieni-
czanom powiodło się znacznie gorzej. W po-
jedynku rozegranym na pokrytym grubą
warstwą śniegu treningowym boisku Oko-
cimskiego, zdecydowanie lepiej czuli się
młodzi brzeszczanie, wygrywając 4-1. Ho-
norową bramkę dla Sokoła zdobył w ostat-

niej minucie Jan Kargul, ustalając tym sa-
mym wynik spotkania. W meczu tym w
ekipie z Maszkienic wystąpił Krzysztof
Gurgul. Ostatnio występował on w „A”-
klasowej Olimpii Bucze, a wiele wskazuje
na to, że na wiosnę zagra w Sokole. Trze-
cim sparingpartnerem naszej drużyny była
występująca w tarnowskiej grupie klasy
„A”, Gosłavia Gosławice. Maszkieniczanie
ponownie stracili w nim cztery bramki, po-
nieważ zaś zdobyli tylko dwie, pogodzić
musieli się z kolejną porażką. W meczu tym
bramki dla Sokoła zdobyli: Tomczyk (w 22
min na 1-1) oraz Tomasz Świerczek (w 65
min na 2-3). W kolejnym meczu kontrol-
nym maszkieniczanie na bocznym boisku
Orła zmierzyli się z Jadowniczanką Jadow-

  terminarz  Klasa „A”
28.03. Arkadia Olszyny – K³os £ysa Góra .................................................. 14.00
28.03. Korona Niedzieliska – Sokó³ Maszkienice ............................................ (?)
28.03. Victoria Por¹bka Uszewska – Pogórze GwoŸdziec ........................... 11.30
3.04. K³os £ysa Góra – Porêba Spytkowska ............................................ 11.00
3.04. Victoria Por¹bka Uszewska – Sokó³ Maszkienice ............................ 13.00

11.04. Iva Iwkowa – K³os £ysa Góra......................................................... 17.00
11.04. Sokó³ Maszkienice – Dunajec Miko³ajowice .................................... 17.00
11.04. Victoria Bielcza – Victoria Por¹bka Uszewska ................................. 17.00
17.04. K³os £ysa Góra - Jadowniczanka Jadowniki ..................................... 17.00
18.04. Sokó³ Maszkienice – Stra¿ak Mokrzyska ........................................ 17.00
18.04. Victoria Por¹bka Uszewska – Olimpia Bucze .................................. 11.30
24.04. Andaluzja Rudy Rysie – K³os £ysa Góra .......................................... 17.00
25.04. Arkadia Olszyny – Victoria Por¹bka Uszewska ................................ 15.00
25.04. Sokó³ Maszkienice – Pogórze GwoŸdziec ........................................ 17.00
1.05. Sokó³ Maszkienice – Andaluzja Rudy Rysie ..................................... 17.00
1.05. Uszew – K³os £ysa Góra ............................................................... 14.00
2.05. Victoria Por¹bka Uszewska – Porêba Spytkowska ........................... 11.30
9.05. Iva Iwkowa – Victoria Por¹bka Uszewska ....................................... 17.00
9.05. K³os £ysa Góra – Sokó³ Borzêcin Górny .......................................... 11.00
9.05. Victoria Bielcza – Sokó³ Maszkienice ............................................. 14.00

15.05. Sokó³ Maszkienice – Olimpia Bucze............................................... 17.00
16.05. Korona Niedzieliska – K³os £ysa Góra ................................................. (?)
16.05. Victoria Por¹bka Uszewska – Jadowniczanka Jadowniki ................... 11.30
22.05. K³os £ysa Góra – Victoria Por¹bka Uszewska ................................. 17.00
23.05. Arkadia Olszyny – Sokó³ Maszkienice ............................................. 16.00
29.05. Dunajec Miko³ajowice – K³os £ysa Góra ......................................... 17.00
29.05. Sokó³ Maszkienice – Porêba Spytkowska ....................................... 17.00
30.05. Victoria Por¹bka Uszewska – Uszew ............................................. 11.30
6.06. Iva Iwkowa – Sokó³ Maszkienice.................................................... 17.00
6.06. K³os £ysa Góra – Stra¿ak Mokrzyska ............................................. 11.00
6.06. Sokó³ Borzêcin Górny – Victoria Por¹bka Uszewska ........................ 17.00
9.06. Pogórze GwoŸdziec – K³os £ysa Góra ............................................. 18.00
9.06. Sokó³ Maszkienice – Jadowniczanka Jadowniki ............................... 18.00
9.06. Victoria Por¹bka Uszewska – Korona Niedzieliska ........................... 18.00

12.06. Andaluzja Rudy Rysie – Victoria Por¹bka Uszewska ......................... 17.00
12.06. K³os £ysa Góra – Sokó³ Maszkienice ............................................. 17.00
20.06. Dunajec Miko³ajowice – Victoria Por¹bka Uszewska ........................ 14.00
20.06. K³os £ysa Góra – Victoria Bielcza .................................................. 14.00
20.06. Sokó³ Maszkienice – Uszew .......................................................... 14.00
27.06. K³os £ysa Góra – Olimpia Bucze.................................................... 17.30
27.06. Sokó³ Borzêcin Górny – Sokó³ Maszkienice ..................................... 17.30
27.06. Victoria Por¹bka Uszewska – Stra¿ak Mokrzyska ............................ 17.30

Przed drug¹ rund¹ u „A”-klasowców

PI£KARZE PRZEGRALI Z ZIM¥
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niki. Pojedynek ten rozgrywany był na dy-
stansie 2x30 minut, kończąc się korzyst-
nym dla lidera brzeskiej grupy klasy „A”,
wynikiem 2-1. Honorową bramkę dla Orła
zdobył Gurgul. W ostatni weekend lutego,
Sokół zagrać miał z lokalnym rywalem,
Kłosem Łysa Góra. Ostatecznie zespoły te
zmierzyły się na „Orliku” w Dębnie, zaś
spotkanie to zakończyło się wynikiem 11-6
dla Kłosa. W ostatnim dotychczasowym
spotkaniu, maszkieniczanie zagrali w Dęb-
nie z występującymi w grupie trzeciej klasy
„A” rezerwami Dąbrovii Dąbrowa Tarnow-
ska. Pojedynek ten zakończył się wynikiem
1-1, zaś wyrównującą bramkę dla ekipy z
Maszkienic strzelił w 71 min Świerczek.
Podczas weekendu 13-14 marca maszkie-
niczanie zagrać mieli z Olimpią Kąty i Gro-
mem Sufczyn, zaś przed pierwszym ligo-
wym meczem z Koroną Niedzieliska (28
marca na wyjeździe) zmierzyć mieli się jesz-
cze z juniorami Czarnych Kobyle. Jeżeli
chodzi o zmiany personalne, jak już infor-
mowaliśmy do Iskry Łęki powrócił Grze-
gorz Urbaś. Najprawdopodobniej kibice So-
koła nie zobaczą także w akcji, doświad-
czonego 49-letniego bramkarza, Andrzeja
Kozuba. Oprócz wspomnianego Krzyszto-
fa Gurgula, zespół być może wzmocni na-

tomiast grający kiedyś w Okocimskim Brze-
sko, Waldemar Pytka. Do pierwszej druży-
ny dokooptowany został również Cezary
Chmielarz z zespołu juniorów

Victoria Por¹bka Uszewska
Zimowa aura w dużej mierze storpedo-

wała również przygotowania do rundy wio-
sennej ekipy z Porąbki Uszewskiej. Wystar-
czy powiedzieć, że drużyna trenera Krzysz-
tofa Chlewskiego, podobnie jak Kłos Łysa
Góra, do chwili kiedy zamykaliśmy ten nu-
mer nie zdołała rozegrać żadnego meczu
sparingowego na „normalnym” boisku. Pił-
karze Victorii stoczyli jedynie pojedynek na
„Orliku” w Dębnie, w którym przegrali z
juniorami Orła Dębno. Przed pierwszym
meczem ligowym z Pogórzem Gwoździec (28
marca na własnym boisku), trener Chlew-
ski i jego podopieczni chcą jednak nadrobić
te zaległości i zmierzyć się w kontrolnych
pojedynkach ze Strażakiem Mokrzyska (kla-
sa „A”) oraz występującymi w klasie „B”,
Temidą Złota i Startem 77 Biadoliny Szla-
checkie. Być może do skutku dojdzie rów-
nież pojedynek z najsilniejszą ekipą z naszej
gminy, Orłem Dębno. W składzie zespołu,
jak informowaliśmy już w poprzednim nu-
merze, nie zajdą w rundzie wiosennej więk-
sze zmiany. Wręcz przeciwnie, mówić moż-
na jedynie o kosmetycznych uzupełnieniach,
czyli o wprowadzeniu do drużyny kolejnych
młodych zawodników. Jeszcze przed rozpo-
częciem rundy rewanżowej, w Victorii doj-
dzie do wyboru nowych władz klubu. Doko-
nać ma się on w piątek 19 marca. Trudno
jednak spodziewać się, aby data ta przynio-
sła jakieś diametralne zmiany w działalno-
ści klubu z Porąbki Uszewskiej. Spodziewać
się można bowiem, że funkcję prezesa Vic-
torii nadal sprawował będzie dotychczaso-
wy włodarz, Ryszard Wójtowicz.

   (T)

  terminarz  Klasa „B”
3.04. Grom Sufczyn – Têcza Gosprzydowa .............................................. 14.00
5.04. Tymon Tymowa – Start 77 Biadoliny Szlacheckie ............................ 13.00

11.04. Spó³dzielca Grabno – Grom Sufczyn............................................... 11.00
11.04. Start 77 Biadoliny Szlacheckie – Pogoñ Biadoliny Rad³owskie .......... 14.00
18.04. Grom Sufczyn – Iskra II £êki ......................................................... 14.00
18.04. Temida Z³ota – Start 77 Biadoliny Szlacheckie ................................ 18.00
25.04. Okocim – Grom Sufczyn ............................................................... 13.30
2.05. Grom Sufczyn – Jednoœæ Paleœnica ............................................... 17.00
2.05. Start 77 Biadoliny Szlacheckie – Têcza Gosprzydowa ...................... 16.00
9.05. Przyborów – Grom Sufczyn ........................................................... 11.00
9.05. Spó³dzielca Grabno – Start 77 Biadoliny Szlacheckie ....................... 16.00

16.05. Grom Sufczyn – Orze³ Stró¿e ........................................................ 17.00
16.05. Start 77 Biadoliny Szlacheckie – Iskra II £êki ................................. 17.00
23.05. Grom Sufczyn – Temida Z³ota ....................................................... 17.00
23.05. Okocim – Start 77 Biadoliny Szlacheckie ....................................... 17.00
29.05. Zryw Wielka Wieœ – Grom Sufczyn ................................................ 17.00
30.05. Start 77 Biadoliny Szlacheckie – Jednoœæ Paleœnica ....................... 17.00
6.06. Grom Sufczyn – Tymon Tymowa .................................................... 17.00
6.06. Przyborów – Start 77 Biadoliny Szlacheckie ................................... 13.00

13.06. Pogoñ Biadoliny Rad³owskie – Grom Sufczyn .................................. 18.00
13.06. Start 77 Biadoliny Szlacheckie – Orze³ Stró¿e ................................ 11.00
20.06. Grom Sufczyn – Start 77 Biadoliny Szlacheckie .............................. 17.30
27.06. Start 77 Biadoliny Szlacheckie – Zryw Wielka Wieœ ........................ 14.00

Powiatowa Liga Futsalu
w Brzesku

Bez awansów
i spadków

W poprzednim numerze informując
o występach ekip z naszej gminy w
Powiatowej Lidze Futsalu w Brzesku
zapomnieliśmy wspomnieć o występu-
jącej w trzeciej lidze drużynie ADHD.
Dziś, przepraszając Czytelników i sa-
mych zainteresowanych, chcemy nad-
robić te zaległości.

Omawianie wyników kolejnych meczów
naszych zespołów rozpocząć wypada jednak
od tego występującego w najwyższej klasie
rozgrywkowej, czyli od Arak Janina. Wystę-
py w omawianym okresie, futsalowcy tej eki-
py rozpoczęli od zaległego spotkania pierw-
szej rundy z Domin Meble/Klimaty, zakoń-
czonego zwycięstwem naszego zespołu 4-0.
W kolejnym meczu nasi gracze nie sprostali
Leś Brzesko, przegrywając 1-2. Następny li-
gowy mecz przyniósł zespołowi Arak Janina
pewne trzy punkty, rozgromili oni bowiem
11-2 drużynę Turaczy. Dwucyfrową wygraną
naszej ekipy zakończył się również pojedy-
nek z Oknoluksem, z którym futsalowcy Arak
Janina wygrali jeszcze wyraźniej niż w pierw-
szej rundzie, gdyż 10-0. Tę serię wygranych
przerwał CSF Akropol Czchów, wygrywając
2-1. Ostatnie dwa spotkania rozegrane do-
tychczas przez reprezentantów Arak Janina
zakończyły się zwycięstwami naszych zawod-
ników. Najpierw w ostatnim, zaległym, me-
czu pierwszej rundy pokonali oni 6-1 Meblux,
zaś następnie rozgromili 9-2 MWM, z na-
wiązką rewanżując się za porażkę z pierw-
szego spotkania. Po czternastu meczach,
Arak Janina zajmuje piąte miejsce, mając na
koncie szesnaście punktów i bilans bramko-
wy 70-33. Na dorobek ten składa się siedem
zwycięstw, dwa remisy oraz pięć porażek. Do
zakończenia rozgrywek, naszej drużynie po-
zostały jeszcze dwa mecze: z Mebluksem i z
Domin/Meble Klimaty. W przypadku przy-
najmniej jednego zwycięstwa, nasz zespół
wyprzedzi w tabeli BJ Club i zakończy sezon
na czwartej pozycji.

Trzecioligowy Sokół Maszkienice, rozpoczął
rundę rewanżową od spodziewanej niejako
porażki 1-4 z liderem, Igloo Bochnia, aby w
kolejnym meczu przegrać 4-9 z Konso-Land.
Pierwsze w drugiej rundzie punkty zdobyli
maszkieniczanie, wygrywając 5-0 z Multiko.
Zwycięsko zakończyli futsalowcy Sokoła rów-
nież pojedynek z Gar Trans, po raz drugi po-
konując ten zespół, tym razem 6-3. Kolejne
dwa spotkania zakończyły się niestety poraż-
kami naszej ekipy, która uległa 4-7 Pagenowi
oraz przegrała 3-4 z KS Jakub. Następne dwa
pojedynki z udziałem graczy Sokoła z pewno-
ścią mogły spodobać się kibicom, którzy obser-
wowali w nich aż 32 bramki. W siódmej kolejce
rundy rewanżowej, maszkieniczanie rozgro-
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Prawdziw¹ potêg¹ w powiecie
brzeskim s¹ badmintoniœci reprezen-
tuj¹cy Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñ-
skiej. W rywalizacji gimnazjalistów
zarówno w kategorii ch³opców jak i
dziewcz¹t dru¿yny z tej szko³y
stanê³y na dwóch pierwszych stop-
niach podium.

Zawodnicy reprezentujący Wolę Dębińską
wykorzystali atut własnej hali i finał Po-
wiatowej gimnazjady okazał się wewnętrzną

ch³opcy:
1. Publiczna Szko³a w Okocimiu - opiekun:
Pawe³ Olchawa, uczestnicy: Damian Siko-
ra, Piotr Sady.
2. Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej - opie-
kun: Krzysztof So³tys, uczestnicy:
Adrian Urbaszewski i Marcin Sad³oñ.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Jurko-
wie - opiekun: Bart³omiej Wnêk, uczestni-
cy: Daniel Bitos, Pawe³ Wiewiórka, Dariusz
Kusion.
4. Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej - uczest-
nicy: Jakub Kubala i Rados³aw Batko.

badminton

BRATOBÓJCZY FINA£

sprawa tej szkoły. Wśród w dziewcząt zna-
lazły się w nim zespoły „Wola 1” i „Wola 2”,
a w kategorii chłopców było identycznie. W
obu przypadkach wygrywały zespoły „Wola
1”. w rywalizacji szkół podstawowych Ze-
spół Szkół w Woli Dębińskiej także mocno
zaznaczył swoją obecność zajmując drugie
miejsce w rywalizacji chłopców. Pierwsze
miejsce wywalczyła drużyna Publicznej
Szkoły Podstawowej w Okocimiu.  W kate-
gorii dziewcząt gospodynie były tym razem
trzecie, ale drugie miejsce zajęły reprezen-
tantki Szkoły Podstawowej w Dębnie.

dziewczêta:
1. Publiczna Szko³a nr 2 w Jadownikach -
opiekun: Jan Chrab¹szcz; uczestnicy: Gabriela
Ruszaj, Natalia Bujak, Anna Czernecka.
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Dêbnie -
opiekun: Edyta Gurgul, uczestnicy: Monika
Koczwara, Monika Gurgul,  Ewelina Basta.
3. Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej - opiekun:
Krzysztof So³tys, uczestnicy: Kinga Greñ,
Katarzyna Roczniak i Anna Pa³ucka.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Jurkowie
- opiekun: Bart³omiej Wnêk, uczestnicy: Jo-
anna Cudecka, Klaudia Kumorek.

dziewczêta:
1. Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej - opiekun:
Krzysztof So³tys –„Wola 1”, uczestnicy: Anna
Greñ i Natalia Urbaszewska.
2. Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej – „Wola
2” Paulina Su³ek i Paulina Kubala.
3. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku –
opiekun -Tomasz Rogó¿, uczestnicy: Paula
Bro¿ek, Justyna Bro¿ek, Beata Kwolek.

Klasyfikacja koñcowa - szko³y podstawowe

ch³opcy:
1.Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej – opie-
kun - Krzysztof So³tys- „Wola 1”, uczestni-
cy: Pawe³ Sowa i Tomasz Roczniak.
2. Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej „Wola
2” uczestnicy: Dawid So³tys, Miko³aj Okrze-
sa.

Klasyfikacja koñcowa - gimnazjum

dokończenie ze strony 25
mili 14-4 Drim Tim, w ósmej przegrali zaś 3-11
z DamDam Natura. W ostatnim dotychczaso-
wym ligowym pojedynku, Sokół pokonał 4-2
lokalnego rywala, ekipę ADHD. Do zakończe-
nia sezonu pozostał futsalowcom z Maszkie-
nic jeszcze pojedynek z Katolem. W przypad-
ku zdobycia w nim choćby jednego punktu,
Sokół zakończy rozgrywki na szóstej pozycji,
w przeciwnym razie może być sklasyfikowa-
ny na siódmym miejscu. Dotychczasowy doro-
bek ekipy z Maszkienic to dziewiętnaście
punktów (po dziewięć wygranych i porażek
oraz jeden remis), 93 bramki zdobyte i 103
stracone.

Wspomniana na wstępie ekipa ADHD, w
dwóch pierwszych meczach nie poznała sma-
ku zwycięstwa. Po remisie 2-2 z Katolem, prze-
grała bowiem 4-9 z Konso-Land. W zamian za
to, w dwóch kolejnych spotkaniach futsalow-
cy ADHD zdobyli komplet punktów, wygry-
wając 8-4 z Multiko i 6-5 z Gar Trans. Aby
jednak nasi gracze nie poczuli się zbyt pewnie,
szybko zostali sprowadzeni na ziemię. Doko-
nały tego ekipy Igloo Bochnia, Pagenu oraz
KS Jakub, wygrywając kolejno 2-1, 11-4 oraz
3-2. Serię tę przerwała efektowna wygrana 9-
1 z Drim Tim, w dziewiątej kolejce ADHD
zremisował zaś 3-3 z lokalnym rywalem, So-
kołem Maszkienice. Na zakończenie pierw-
szej rundy, nasz zespół przegrał 8-11 z Dam-
Dam Natura. Rundę rewanżową rozpoczęli
nasi futsalowcy od dwóch jednobramkowych
porażek: 2-3 z Katolem i 4-5 z Konso-Land.
Równie wyrównane były także kolejne spo-
tkania z udziałem naszej ekipy. Po zwycię-
stwie 4-3 z Multiko, przegrała ona 4-6 z Gar
Trans oraz 0-2 z Igloo Bochnia. Jak się okaza-
ło był to początek długiej serii porażek ADHD.
W czterech ostatnich spotkaniach, nasz ze-
spół również nie zdobył bowiem punktów,
przegrywając 4-8 z Pagenem, 2-7 z KS Jakub,

5-10 z Drim Tim oraz 2-4 z Sokołem Maszkie-
nice. Po dziewiętnastu kolejkach, futsalowcy
ADHD pochwalić mogą się więc dorobkiem
czternastu punktów, na który złożyły się czte-
ry zwycięstwa, dwa remisy oraz trzynaście
porażek (bilans bramkowy 74-99). Do końca
sezonu pozostał im jeszcze mecz z DamDam
Natura. Nawet wygrana w nim nie spowoduje
jednak awansu z ósmego zajmowanego aktu-
alnie miejsca. Istnieje natomiast możliwość,
że ADHD zostanie jeszcze wyprzedzona przez
Gar Trans oraz Multiko. ADHD: Andrzej
Roczniak, Dawid Duda, Dawid Zydroń, Jacek
Bodura, Karol Wadowski, Kazimierz Ślusar-
czyk, Krzysztof Kołek, Mateusz Okas, Piotr
Ślusarczyk.     (T)
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Karczma pi³karzy
Zespół Karczmy pod Jesionami może

być najbardziej usatysfakcjonowany po-
czątkiem ósmej edycji Sportowej Ligi o
Puchar Wójta Gminy Dębno. W turnieju
piłki nożnej poradziła sobie najlepiej
wygrywając różnicą jednego punktu.

Rywalizacja, do której przystąpiło 13 dru-
żyn, odbywała się na sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Przez
dwa miesiące grano systemem „każdy z każ-
dym”. W zaciętej walce, którą sędziowali Mi-
rosław Nieć i Henryk Matras,  triumfowali
piłkarze Karczmy pod Jesionami. Jednym
punktem wyprzedzili ono Zespół Zajazdu
Porąbka Uszewska oraz drużynę Turbo-Zi-
mole. Na czwartym miejscu znaleźli się pił-
karze zespołu Lektorów Dębno.

Następną dyscypliną będzie piłka siatko-
wa. Rozgrywki zaplanowano w sali Zespołu
Szkół w Sufczynie.      (g)

Drugie miejsce w powiatowym fina-
le Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini
koszykówce dziewcząt zajęły repre-
zentantki Zespołu Szkół w Sufczynie.
Prawo reprezentowania Gminy Dęb-
no w tych rozgrywkach wywalczyły
wygrywając zawody gminne.

W zawodach odbywających się w Czcho-
wie uczestniczyło sześć zespołów, które po-
dzielono na dwie grupy. Do półfinałów awan-
sowały po dwie drużyny z każdej grupie.

Grupa A
Borzêcin – Jurków 4:15
Jurków – Sufczyn  9:6
Borzêcin- Sufczyn 2:4
1. Jurków
2. Sufczyn
3. Borzêcin

Drugie miejsce koszykarek

Pó³fina³
Sufczyn- Zaborów 7:4
Jurków – Czchów 6:14

Fina³
Sufczyn- Czchów  5:6

Grupa B
Zaborów – Czchów  12:8
Czchów – Brzesko    10:7
Zaborów – Brzesko   14:9
1. Zaborów
2. Czchów
3. Brzesko

Tabela
1.Czchów
2.Sufczyn
3.Zaborów
4.Jurków
5.Borzêcin
6.Brzesko

WYNIKI:

Reprezentantki szkoły w Sufczynie w wal-
ce o finał pokonały rywalki z Zaborowa 7:4.
W finale po zaciętej walce uległy gospody-
niom różnica zaledwie jednego punktu.

Zespół Sufczyna występował w następu-
jącym składzie: Ewelina Rojek, Karolina
Madejska, Aleksandra Michałek, Anna Rocz-
niak, Karolina Wojnicka, Sylwia Nowak,
Agnieszka Marek,  Martyna Bilińska, Ju-
styna Golonka, Ilona Kurek, Renata Micha-
łek,  Patrycja Smoleń, opiekunem zespołu
był Sławomir Szymański.

dyś one poświęcą tobie – komentuje Alek-
sander Gurgul, organizator zawodów.

(n)

Po raz siódmy w sali gimnastycznej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Łysej Górze odbył się VII Rodzinny
Turniej Tenisa Stołowego. Przy stołach
walczyli wspólnie rodzice i ich dzieci
tworzący jedną drużynę.

Rywalizowano w dwóch kategoriach: „Oj-
ciec i Syn” oraz „Rodzic i dziecko”. W pierw-
szej z nich głównym trofeum był Puchar
Przechodni Dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Łysej Górze, w drugiej
Puchar Przechodni Dyrektora Dębińskiego
Centrum Kultury. W zamyśle organizato-
rów turniej ma nie tylko sportowe, ale i wy-
chowawcze cele. – Chyba udało się nam je
osiągnąć. Nie zabrakło sportowej rywaliza-
cji jak również wspaniałej rodzinnej zaba-
wy. Będąc wieloletni nauczycielem i wycho-
wawcą jestem przekonany o prawdziwości
powiedzenia „Ile zasiejesz tyle zbierzesz” -
ile czasu teraz poświęcisz dzieciom, tyle kie-

Zwycięska drużyna występowała w
składzie: Kazimierz Roczniak, Marek
Bryl, Łukasz Świstak, Mariusz
Wnętrzak, Mirosław Jabłoński,
Mariusz Jabłoński, Dominik Jaku-
bas, Jacek Bodura, Damian Świstak,
Marek Powroźnik.

Rodziny przy sto³ach

Kategoria „Ojciec i syn”
1. Szymon Sacha z tat¹ Paw³em
2. Piotr Sak³ak z tat¹ Krzysztofem
3. Konrad Bojdo i tata Dariusz
4.  Dawid Gêbka z tat¹ Jaros³awem
5.  – 7. Damian Bodzioch z tat¹ £ukaszem
Tomasz Gurgul z tat¹ Tadeuszem
Tomasz Hebda z tat¹ Krzysztofem

Kategoria „Rodzic i dziecko”
1. Wioletta Ogar z tat¹ Tadeuszem,
2. Krzysztof Mucha z mam¹ Józef¹
3. Marek Gurgul z mam¹ Danut¹
4. Emil Sowa z mam¹ Katarzyn¹
5. – 7. Karolina Cieœla z mam¹ Anet¹
Kinga Mleczko z tat¹ Aleksandrem
Konrad Niemiec z mam¹ Ew¹.



¯ycie Gminy Dêbno,   marzec - kwiecieñ 201028

ROZMAITOŒCI

2001 r. nr 137, poz. 1539 z póŸn. zm.)
– bilans, rachunek wyników lub rachu-
nek zysków i strat, informacja dodatko-
wa;
4. Aktualny statut.
5. Podmioty dzia³aj¹ce na podstawie prze-
pisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a
Katolickiego, w Rzeczypospolitej Polskiej,
stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów
zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolnoœci sumienia i wyznania – zo-
bowi¹zane s¹ przy sk³adaniu oferty na
realizacjê zadania publicznego do za³¹cze-
nia dokumentów analogicznych jak pozo-
sta³e podmioty uprawnione do udzia³u w
konkursie tj.:
* Upowa¿nienie lub nominacja do repre-
zentowania parafii. Dla parafii innych wy-
znañ wymagany jest dokument porówny-
walny.
* Dokument okreœlaj¹cy strukturê, zada-
nia,  zakres i sposób dzia³ania instytucji
lub organizacji np. Statut lub inny akt we-
wnêtrzny. Dokument taki nale¿y do³¹czyæ
o ile zosta³ utworzony przez dany podmiot.
* Sprawozdanie merytoryczne za ostatni
rok. Sprawozdanie winno zawieraæ tylko
opis zadañ ze sfery po¿ytku publicznego
zrealizowanych w ostatnim roku.
* Sprawozdanie finansowe za ostatni rok.
* Jeœli podmiot nie ma obowi¹zku sk³a-
dania sprawozdania finansowego winien
do³¹czyæ stosowne oœwiadczenie z poda-
niem podstawy prawnej;  oraz przedsta-
wiæ zestawienie, które winno zawieraæ in-
formacjê o wysokoœci pozyskanych i wy-
datkowanych w ostatnim roku œrodkach
publicznych (zestawienie przychodów i
kosztów). Sprawozdaniem obejmuje siê
tylko œrodki publiczne, z pominiêciem
œrodków prywatnych. Je¿eli nie korzysta-
no ze œrodków publicznych w roku po-
przednim podmiot ten nie ma obowi¹zku
sk³adania sprawozdania finansowego.

6. Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym
konkursie powinny posiadaæ doœwiadczon¹
kadrê  oraz odpowiednie zaplecze lokalo-
we do realizacji konkretnego zadania.

tystyczn¹  i ludow¹, prowadzenie zajêæ edu-
kacyjnych i warsztatowych z dziedziny kultu-
ry, sztuki, sprzyjaj¹ce rozwojowi zaintere-
sowañ, upowszechnianie twórczoœci Fryde-
ryka Chopina – festiwale, koncerty, prze-
gl¹dy, kursy mistrzowskie, warsztaty, kon-
kursy, wspieranie dzia³alnoœci wydawniczej
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji.

Warunki udzia³u w konkursie
Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym kon-
kursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dotacje na
realizacjê zadañ powinny:
1. Posiadaæ osobowoœæ prawn¹ lub upowa¿-
nienie jednostki nadrzêdnej, posiadaj¹cej
osobowoœæ prawn¹ do z³o¿enia oferty, pod-
pisania umowy, dysponowania œrodkami fi-
nansowymi i rozliczenia umowy.
2. Z³o¿yæ dokument upowa¿niaj¹cy dan¹ oso-
bê lub osoby do reprezentowania podmiotu
– dotyczy podmiotów, które w dokumencie
stanowi¹cym o podstawie dzia³alnoœci nie
posiadaj¹ informacji o osobach upowa¿nio-
nych do reprezentowania podmiotu.
3. Z³o¿yæ w terminie poprawnie wype³nion¹
ofertê, zgodnie z zasadami uczciwej konku-
rencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w
sposób efektywny, oszczêdny, terminowy i
rzetelny.
4. Posiadaæ rachunek bankowy przeznaczo-
ny do operacji zwi¹zanych  z realizacj¹ zada-
nia.

Wymagane za³¹czniki
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹-
dowego lub innego rejestru (wa¿ny 6 mie-
siêcy od daty wystawienia), a w przypad-
ku podmiotów nie bêd¹cych stowarzysze-
niami lub fundacjami inny dokument sta-
nowi¹cy o podstawie prawnej o dzia³alno-
œci organizacji.
2. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³al-
noœci podmiotu za ostatni rok lub w przy-
padku dotychczasowej krótszej dzia³alno-
œci – za okres tej dzia³alnoœci;
3. Sprawozdanie  finansowe z dzia³alnoœci
za ostatni rok – w przypadku dotychczaso-
wej krótszej dzia³alnoœci – za okres tej
dzia³alnoœci sporz¹dzonego na podstawie
ustawy  z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o ra-
chunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694 ze zm.) lub Rozporz¹dzeniem Mini-
stra Finansów z dnia 15 listopada 20010
r. w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowoœci dla niektórych jednostek nie bê-
d¹cych spó³kami handlowymi, nieprowa-
dz¹cymi dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U.

Ponad 239 tysiêcy z³otych przeznaczo-
no z bud¿etu gminy Dêbno na realizacjê
zadañ publicznych w ramach konkursów
dla organizacji pozarz¹dowych. Najwiê-
cej przeznaczono na sport i profilakty-
kê alkoholowa oraz przeciwdzia³anie nar-
komanii.

Na upowszechnianie kultur y fizycznej i
spor tu organizacje pozarz¹dowe mog¹
otrzymaæ w sumie 120 tys. z³. Termin
sk³adnia wniosków up³ywa 19 marca
2010 r. o g. 15.30, a realizacja plano-
wanych zadañ powinna nast¹piæ do 30
listopada 2010r.
Na dofinansowanie mog¹ liczyæ te pro-
jekty, których celem jest m.in. podno-
szenie kondycji zdrowotnej oraz spraw-
noœci fizycznej przez stworzenie mo¿li-
woœci szerszego rozwoju fizycznego
wœród dzieci i m³odzie¿y, propagowanie
kultur y fizycznej poprzez organizacjê
imprez spor towych i rekreacyjnych, po-
pular yzacja ró¿nych dyscyplin spor to-
wych.
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwi¹-
zywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdzia³ania narkomanii zostan¹ do-
finansowane kwot¹ ponad 109 tys. z³.
Termin sk³adnia wniosków up³ywa 26
marca 2010 r. o g. 15.30, a realizacja
planowanych zadañ powinna nast¹piæ do
30 listopada 2010r.
Na uzyskanie wsparcia mog¹ liczyæ takie
zadania jak: realizacja programów profi-
laktycznych w uczniowskich klubach spor-
towych, prowadzenie dzia³alnoœci profilak-
tycznej w sekcjach m³odzie¿owych klubów
sportowych, prowadzenie œwietlic profilak-
tycznych oraz realizacja programów profi-
laktycznych z udzia³em dzieci i m³odzie¿y,
realizacja programów promuj¹cych uzdol-
nionych uczniów w placówkach oœwiato-
wych, przeciwdzia³anie negatywnym zja-
wiskom spo³ecznym przez popularyzacjê
kultury, twórczoœci  artystycznej i ludo-
wej oraz regionalizmu i ochrony dziedzic-
twa narodowego
Projekty w dziedzinie kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i tradycji uzyskaj¹ wspar-
cie w wysokoœci 10 tys. z³. Termin sk³ad-
nia wniosków up³ywa 29 marca 2010 r. o
g. 16, a realizacja planowanych zadañ po-
winna nast¹piæ do 31 paŸdziernika 2010r.
Z tej puli planuje siê dofinansowanie ta-
kich przedsiêwziêæ jak: organizowanie
otwartych imprez, koncer tów, wystaw,
happeningów  promuj¹cych twórczoœæ ar-

Konkursy og³oszone, czas na wnioski

Pieni¹dze dla aktywnych

Wiêcej informacji o warunkach
udzia³u w konkursie i zasadach
przyznawania dofinansowania
zna jdu je  s iê  na  st ron ie
www.gminadebno.pl w dziale
poœwiêconym organizacjom po-
zarz¹dowym
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Dębińskie Centrum Kultury zapra-
sza wszystkich zainteresowanych do
udziału w zajęciach fotograficznych.
Są one skierowane zarówno do tych,
którzy rozpoczynają dopiero swoją
przygodę z fotografią jak i do doświad-
czonych amatorów pragnących posze-
rzyć swoją wiedzę i umiejętności. W
zależności od ilości chętnych będą
tworzone grupy dla starszych i młod-
szych oraz początkujących i zaawan-
sowanych. W ramach zajęć przewi-
dziane są wystawy zdjęć uczestników
oraz udział w konkursach fotograficz-
nych. Zajęcia będą obejmowały bar-
dzo szerokie spektrum wiedzy – od
fotografii analogowej, poprzez cyfrową
aż do zaawansowanej obróbki kom-
puterowej. Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem /14/ 6658661. Zajęcia
rozpoczną się po skompletowaniu
grupy

samorodni artyści ludowi, reprezentanci
wszystkich dyscyplin twórczych z całego kra-
ju, mistrzowie w swoich dziedzinach, laure-
aci prestiżowych konkursów. Różnorodność
dyscyplin i bogactwo prac przyciąga wielu za-
interesowanych autentyczną sztuką ludową.

Patronat medialny w tym roku nad imprezą
zapewni nam Radio RDN oraz dwumiesięcz-
nik „Życie Gminy”.  Informacje o organizacji
wydarzenia zostaną umieszczone na stronie
internetowej stowarzyszenia, Dębińskiego
Centrum Kultury oraz stronie Moje Brzesko.
Organizatorzy zadbali również o odpowiednią
promocję w mediach. Już dwa tygodnie przed
kiermaszem będzie emitowana reklama impre-
zy w Radio RDN Małopolska.

Zostanie także wydany folder informacyj-
ny prezentujący twórców ludowych i zespoły
folklorystyczne z terenu powiatu. Mamy
nadzieję, że przedsięwzięcie to zostanie po-
zytywnie odebrane przez uczestników i przy-
czyni się do jego rozwoju i kontynuacji w la-
tach następnych.

Pomysł promocji twórczości ludowej gmi-
ny i powiatu brzeskiego został dostrzeżony
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Stowarzyszenie pozyskało na
ten cel środki finansowe, które będą prze-
znaczone na profesjonalne zdjęcia uczestni-
ków Kiermaszu Sztuki Ludowej podczas
Święta Łopołki oraz skład i druk materiałów
promujących twórców ludowych i zespoły
naszego regionu.

Stowarzyszenie Folklorystyczne
„Łoniowiacy” mając świadomość, że
sztuka ludowa jest ważnym elementem
kultury narodowej, podejmuje działa-
nia zmierzające do jej podtrzymywania,
ochrony i popularyzacji. Ma temu słu-
żyć organizacja największej, najbardziej
prestiżowej z organizowanych przez
Stowarzyszenie imprez -  Kiermaszu
Sztuki Ludowej czyli „Święta Łopołki”.

Do udziału zapraszamy  twórców ludowych,
rzemieślników, malarzy, rzeźbiarzy oraz
wszystkie osoby chcące wystawić swoje pra-
ce w II edycji  Kiermaszu Sztuki Ludowej.
Kiermasz odbędzie się w dniu 27 czerwca 2010
w godz. 14.00 – 20.00 w  Łoniowej, gm. Dęb-
no podczas „Święta Łopołki”. Wystawcom
gwarantujemy stoiska, które  artyści aran-
żują we własnym zakresie. Kiermaszowi to-
warzyszyć będą koncerty  regionalnych ze-
społów folklorystycznych. Zapisy i informa-
cje pod numerem telefonu 014 6658661/
 609 997 260 do dnia  31 maja 2010.

Kiermasz Sztuki Ludowej jest  jedyną w
powiecie imprezą, na której prezentuje się
folklor oraz sztukę ludową polskiej wsi. Jest
promocją współczesnej sztuki ludowej, tra-
dycyjnych wyrobów regionalnych oraz pre-
zentacją technik ich wykonywania, co dla
setek gości i turystów jest atrakcyjną formą
zapoznania się z ludowym rękodziełem.
Uczestnikami „Święta Łopołki” są wybitni,
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XI Szkolne Spotkania Teatralne w NiedŸwiedzy
Celem Spotkañ Teatralnych jest: popularyzacja
ró¿nych form teatralnych w szkole podstawowej,
propagowanie i promowanie scenariuszy teatral-
nych, 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 spekta-
klu nie mo¿e przekraczaæ 10/12 osób. Program
mo¿e obejmowaæ ró¿ne formy teatralne, tematyka
programu dowolna, dostosowana do wieku akto-
rów, maksymalny czas prezentacji 15 min. Dla
wszystkich uczestników przewidziano zbiorow¹ na-
grodê w postaci wyjazdu na spektakl do teatru,
spotkanie z aktorami, oraz zwiedzanie teatru.
Miejsce: Publiczna Szko³a Podstawowa w Nie-
dŸwiedzy
29 kwietnia 2010r.
XV Gminny Konkurs Ortograficzny o tytu³
„Mistrza ortografii 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 ortogra-
fii zawartych w programie nauczania szko³y pod-
stawowej oraz ogólne umiejêtnoœci jêzykowo - or-
tograficzne poprzez ró¿nego rodzaju zadania: tek-

25 marca 2010r.
Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiêkniejsza
pisanka wielkanocna”
Cele konkursu: kultywowanie tradycji Œwi¹t
Wielkanocnych, rozwijanie i kszta³towanie wy-
obraŸni plastycznej, zapoznanie siê z techni-
kami zdobienia oraz malowania, ocalenie od
zapomnienia typowych form twórczoœci ludo-
wej.
Miejsce: Publiczna Szko³a Podstawowa w Ja-
worsku
30 marca 2010r.
„Tradycyjny Koszyk Wielkanocny”
Konkurs adresowany do szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych z terenu Gminy Dêbno.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólno-
kszta³c¹cych w £ysej Górze
14 kwietnia  2010 r.
VI Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja jest
jak obraz”
Konkurs przeprowadzony bêdzie w trzech ka-
tegoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, ucznio-
wie klas IV-VI i uczniowie gimnazjum. Komisja
bêdzie oceniaæ wyg³aszane utwory z pamiêci
pod wzglêdem zastosowania odpowiedniej in-
terpretacji, kultury s³owa, umiejêtnoœci dobo-
ru tekstu w skali od 1 – 3.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie
18 kwietnia 2010r.
Wiosenne Spotkania przy Kawie w Zamku w
Dêbnie

sty 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
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 bê-
dzie treœci programowe obowi¹zuj¹ce w kla-
sach I-III ze szczególnym uwzglêdnieniem lo-
gicznego matematycznego myœlenia, czyta-
nia tekstu ze zrozumieniem oraz wykorzy-
stywania 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 zg³o-
siæ trzech kandydatów z klasy I oraz czterech z
klas II-III. Uczestników obowi¹zuje znajomoœæ
treœci programowych z zakresu ortografii dla
klas I-III gimnazjum. W konkursie przewiduje
siê pisanie ze s³uchu, uzupe³nienie tekstu z
lukami, uzasadnienie pisowni, rozwi¹zywanie
krzy¿ówek, ³amig³ówek.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

Kolejne Œwiêto £opo³ki
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ROZMAITOŒCI

Zupa z soczewicy

Centrum
z witryn¹

W marcu została uruchomiona strona in-
ternetowa Dębińskiego Centrum Kultury
pod adresem www.dck.net.pl. Na stronie
głównej można znaleźć krótkie informacje
na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych
i imprez. W panelach bocznych można zoba-
czyć losowo wyświetlane fotografie, pliki
dźwiękowe czy video oraz kalendarz z zapo-
wiedziami zbliżających się wydarzeń. Lewą
część strony zajmuje animowana nawigacja,
która doprowadzi internautę do informacji o
strukturze DCK, bibliotekach, zajęciach pro-
wadzonych w Domu Kultury w Jastwi czy
zespołach działających przy DCK. Warto za-
glądnąć do zakładki z kalendarzem kultural-
nym na 2010 rok i poczytać o imprezach ple-
nerowych oraz konkursach, turniejach i prze-
glądach, które mają się odbyć w tym roku.

Pod dużym wrażeniem wokalnych i lite-
rackich umiejętności Koła Gospodyń Wiej-
skich „Włościanki” w Łoniowej był najwy-
raźniej poseł Wiesław Woda. Podczas zebra-
nia sprawozdawczego OSP w Łoniowej go-
spodynie nie tylko zadbały o to, by stoły były

Soczewicę myjemy i gotujemy w garn-
ku wypełnionym wodą w ilości 2,5 do 3
litrów. Usuwamy łyżką cedzakową szu-
mowiny, dodajemy przyprawy oraz dwie
kostki rosołowe.

Marchewkę ścieramy na tarce o dużych
oczkach. Cebule kroimy w kostkę, sma-
żymy na oleju, aż się zeszkli. potem do-
dajemy marchewkę i przez chwilę sma-
żymy.

SKŁADNIKI: około 30 dag zielonej soczewicy, 1 mały przecier pomidorowy, 2-3 mar-
chewki, 2 średnie cebule, liść laurowy, ziele angielskie, 2-3 łyżki majeranku, sól, pieprz, 2
kostki rosołowe, olej

Do warzyw dodajemy przecier pomido-
rowy i dusimy kilka minut na wolnym
ogniu, po czym przekładamy do zupy, gdy
soczewica będzie już na wpół miękka. Mie-
szamy i gotujemy jeszcze kilka minut do
miękkości warzyw. Podajemy gorącą.

Zupa ma oryginalny smak, który przy-
pomina wegetariańskie flaczki. Najlepiej
smakuje ze świeżym wiejskim chlebem
upieczonym przeze mnie. Smacznego!

Danuta Sady, Ko³o Gospodyñ Wiejskich
„W£OŒCIANKI” z £oniowej

O poœle to by³a piosenka
porządnie zastawione, ale przygotowały
także specjalną piosenkę o strażakach i po-
śle Wiesławie Wodzie. Utwór złożony z 34
zwrotek przypadł parlamentarzyście do gu-
stu na tyle, że zaprosił gospodynie do zwie-
dzenia Sejmu RP.

Wszystkie informacje są zilustrowane zdję-
ciami zamieszczonymi w bogatej galerii foto-
graficznej. Kolejne linki prowadzą do strony
z muzyką wykonywaną przez zespoły i ka-
pelę DCK do bibliotek video, gdzie znajdzie-
my filmiki z imprez. Pod hasłem „Wydawnic-
twa” można zobaczyć książki, przewodniki
oraz płyty audio do nabycia w DCK oraz ich
krótki opis i ceny. Całość uzupełniają dane
kontaktowe: adres, numery telefonów oraz
mapka z dojazdem do Domu Kultury.

Koncert
laureatów
Komplet publiczności
oglądał odbywające się
w budynku Zespołu
Szkolno - Przedszkolne-
go w Łysej Górze i w
Domu Kultury w Jastwi
koncerty kolęd w
wykonaniu laureatów
dziesiątej edycji Gmin-
nego Konkursu Kolęd i
Pastorałek Bożonarodze-
niowych. W drugiej
części koncertu angloję-
zyczne kolędy i piosenki
świąteczne wykonywał
zespół młodych muzy-
ków.
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Edward Sacha

So³tys Sufczyna jest dobr¹ ilustracj¹
powiedzenia o w³aœciwym cz³owieku
na w³aœciwym miejscu. Swoj¹ funkcjê
nie tylko pe³ni, ale siê jej wrêcz
oddaje, a na dodatek ma pasjê, z
której korzysta spore grono miesz-
kañców so³ectwa.

Samorządową robotę zna jak mało kto.
Rolą sołtysa przejął się na serio i to bardzo.
Wystarczy przypomnieć sobie jego aktyw-
ność podczas sesji rady Gminy Dębno. Nie
pomija nawet najdrobniejszej sprawy zgła-
szając samorządowej władzy wszystkie pro-
blemy sygnalizowane przez mieszkańców.
Robi to przy tym na tyle systematycznie i
kompetentnie, że wcześniej czy później osią-
ga cel mogąc podczas sołeckich zebrań sta-
nąć przed ludźmi z podniesioną głową, bo
fakty przemawiają za nim bardzo mocno.
Ot, choćby drogi. Sufczyn w mijającej ka-
dencji samorządu zyskał pod tym względem
niemało. Wystarczy wspomnieć główną dro-
gę przez wieś, która przypomina dzisiaj jezd-
nię o standardzie odpowiednim dla drogi kra-
jowej. Pewnie, że za inwestycją stoją decy-

zje samorządowych władz, ale gdyby nie po-
stawa sołtysa, który cierpliwie przypominał
o konieczności remontu, to być może nie
nastąpiłoby to tak szybko.

Z całą pewnością natomiast bez zaanga-
żowania Edwarda Sachy nie byłoby dzisiaj w
Sufczynie boiska piłkarskiego dysponujące-
go murawą, która należy do najlepszych w
całej gminie. Sołtys przed laty osobiście za-
biegał o budowę obiektu. Najpierw znalazł
odpowiednie miejsce, potem przekonał wła-
ściciela, by odsprzedał grunt, a następnie
namówił Radę Gminy i mieszkańców, by bu-
dżet sołecki przeznaczyli właśnie na zakup
terenu pod budowę boiska. Gdy już się to
udało w przygotowanie boiska włączył się
osobiście nadzorując prace i uczestnicząc w
nich. Po oddaniu obiektu do użytku stał się
jego gospodarzem i to jakim! Trudno byłoby
znaleźć człowieka, który poświęca tyle cza-
su pielęgnacji boiska co sołtys Sufczyna. La-
tem pamięta o konieczności podlewania
murawy, zimą nie pozwala jej niszczyć bie-
ganiem po grząskim terenie. Efekt jest taki,
że piłkarze występujący w barwach Gromu
Sufczyn mają warunku do uprawiania spor-
tu naprawdę wyjątkowe jak na tę klasę roz-

T E S T
Z ¯YCIA

Imiê i nazwisko:
Ewa Niemiec
Wiek: 48 lat
Wykszta³cenie: wy¿sze
pedagogiczne
Miejsce pracy: Dyrektor
Publicznej Szko³y Podsta-
wowej w Jaworsku
Rodzina: M¹¿ Andrzej,
córka Judyta oraz synowie

Piotr i Konrad
Samochód: fiat seicento

grywkową. Powie ktoś, że sołtys robi to
wszystko we własnym interesie, bo prze-
cież bramki Gromu strzegł jeszcze całkiem
niedawno nie bacząc na upływające lata. Ale
przecież ludzi oddających się piłkarskiej pa-
sji jest we wsi więcej… Nikomu jednak do
głowy nie przyszło, by budować nowy obiekt
i dbać o niego jak o własny dom.

Z natury jestem…

…opanowana, z dystansem podchodzê

do wielu spraw.

Mam s³aboœæ do...

…dobrej gorzkiej czekolady.

Moja pasja to…

...ksi¹¿ki, czytam ich ca³e mnóstwo.

Moja pierwsza mi³oœæ…

...chyba jeszcze w przedszkolu, choæ

nie pamiêtam kto to by³.

Mój pierwszy cenny przedmiot…

… nie przywi¹zujê wagi do przedmio-

tów.

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie…

...z ca³¹ pewnoœci¹ zgodna, kochaj¹-

ca siê rodzina.

Moja ¿yciowa pora¿ka…

...wszystko zdobywam ciê¿k¹ prac¹,

mam wzloty i upadki jak to w ¿yciu

bywa, ale nie wydaje mi siê ¿ebym po-

nios³a „¿yciow¹ pora¿kê”.

Moje najwiêksze marzenie…

...by spe³ni³y siê marzenia mojej rodzi-

ny.

Moja ulubiona lektura…

...to ksi¹¿ka Julio Cortazara „Gra w kla-

sy”. Jest to specyficzny rodzaj lektury,

któr¹ mo¿na czytaæ na trzy sposoby:

zaczynaj¹c tradycyjnie od pocz¹tku, dru-

gi sposób  od koñca jak dzieci w szko-

le lub wed³ug wskazówek autora czy-

tam wybrane rozdzia³y. Za ka¿dym ra-

zem jest to inna opowieœæ.

Moja praca…

...jest wspania³a, to chyba spe³nienie

moich ambicji, marzeñ. Bardzo lubiê

dzieci, a w szkole jestem otoczona nimi

na co dzieñ.
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