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Odkrywamy
miejsca pamięci

Wielki
finał
dziesiątego
świętowania

Betonowy pomnik pochowanych dziesięciu
żołnierzy Armii „Kraków” Wojska Polskiego,
którzy polegli w walce z Niemcami 9 września 1939 roku. Pomnik jest usytuowany przy
cmentarzu wojennym nr 253 w Żabnie.

artystów na wniosek burmistrza Żabna Marty
Herduś wręczony został medal „Zasłużony dla gminy Żabno”, którego pierwszym
laureatem w historii nagrody został wieloletni
burmistrz Stanisław Kusior. Odczytana została laudacja przypominające jego osiągnięcia

Za nami jubileuszowe, bo już 10. Dni Żabna. Świętowanie było rozłożone na

i dokonania, a następnie wręczony został

kilka dni z wielkim finałem w rytmie hitów Beaty i Bajmu. Koncert legendy

medal i akt nadania. Uhonorowania byłego

polskiej muzyki rozrywkowej przyciągnął kilkutysięczną publiczność.
Tegoroczne Dni Żabna miały inaugurację podczas

burmistrza dokonali również przewodniczący
Rady Miejskiej w Żabnie Krzysztof Lechowicz

5. urodzin Galerii Żabno. Wtedy też mieszkańcy mieli okazję bawić się
przy muzyce Baciarów i atrakcjach zorganizowanych przez Galerię Żabno.

oraz zastępca burmistrza Zbigniew Lustofin.
Gratulacje złożono również Marii Kuboń,

Kolejnym elementem święta miasta był wernisaż wystawy w gck – „Co nam

pracownika Urzędu Miejskiego w Żabnie, która

w duszy gra…”, czyli prezentacja dorobku artystycznego mieszkańców gminy

otrzymała medal od Prezydenta rp Andrzeja

Żabno wraz z występami „Otfinowian” i „Bobrowian”.

Dudy „Za długoletnią służbę”.

W międzyczasie pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami odbywały się
Mistrzostwa Gminy Żabno w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Żabna.
Kulminacja Dni Żabna miała miejsce w niedzielę,

Następnie na scenie pojawiły się gwiazdy
wieczoru: Mateusz Mijal, który rozgrzał
żabnieńską publiczność przed występem

4 sierpnia. Jak co roku przy hali sportowej w Żabnie mieliśmy okazję
spotkania z artystami z naszego terenu, jak i z zaproszonymi gwiazdami. Od

zespołu Bajm.
Wszystkim artystom, współorganizatorom

piętnastej rozpoczęły się występy sceniczne, a także wszelkie niespodzianki

i osobom, które odwiedziły tegoroczne Dni

i zabawy dla najmłodszych. Dmuchańce, rollercoster i animatorzy zadbali,

Żabna serdecznie dziękujemy i zapraszamy na

by najmłodsi nie poczuli chwili znudzenia, podczas gdy starsi kosztowali

kolejne wydarzenia w kalendarzu kulturalnym

potraw ze stoisk kulinarnych przygotowanych przez stowarzyszenia z Łęgu

gminy Żabno.

Tarnowskiego i Siedliszowic.

Wydawca:
Gminne Centrum Kultury w Żabnie,
ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno,
tel.: sekretariat: 14 645 66 79, wew. 21
Administratorem danych osobowych
zamieszczonych w dwumiesięczniku
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jest Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
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W przerwie między występami scenicznymi
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Stadion Łęgovii
do modernizacji
Inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców
Łęgu Tarnowskiego będzie zrealizowana. Gmina Żabno

Ponad 2,8 mln zł
na remont dróg

harmonogram
dyżurów
przewodniczącego
Informujemy, że od września dyżur Przewodniczącego

ście podziemiem Smoczej Jamy do bulwaru przed rzeźbę
Smoka Wawelskiego.

nu sportowego. Pozyskano na ten cel dotację w wysoko-

Rady Miejskiej w Żabnie będzie pełniony w każdy drugi

ści 750 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach

i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 14:00 do 15:30

programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Prace

w Urzędzie Miejskim w Żabnie (pokój obok sekretariatu).

wybrali się do krakowskiego zoo, a następnie ruszyli drogę

rozpoczną się w przyszłym roku.

Harmonogram dyżurów do końca bieżącego roku:

powrotną do domu.

– Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji

10 i 17 grudnia (zamiast 24 grudnia). Zapraszamy wszyst-

gminnych na terenie naszego samorządu zostały rekomen-

zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na

kich zainteresowanych mieszkańców.

dowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samo-

terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogły zostać objęte

rządowych. Lista jest już zatwierdzona podpisem premiera

obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie

Mateusza Morawieckiego, a następnym etapem będzie prze-

sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań
inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się

Przebudowa drogi gminnej dotyczyć będzie Niedomic,

w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy

a konkretnie ulicy Wyspiańskiego. Jest to odcinek ponad

grupy – informuje Minister Sportu i Turystyki.

700-metrowy, którego wartość przebudowy oszacowano na

Po obiedzie i krótkim odpoczynku uczestnicy wyjazdu

Wyjazd integracyjny dla uczestników był zrealizowany

24 września, 8 i 22 października, 12 i 26 listopada,

Dwa zadania związane z przebudową i remontem dróg

kazanie środków umową pomiędzy województwem, a gminą.

Ostatnim punktem zwiedzania miasta Krakowa było przej-

skutecznie aplikowała o modernizację miejscowego stadio-

w ramach projektu „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży w gminie Żabno”, który finansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Integracja
w Krakowie

jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,
Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu c.
wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży – Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Gmina Żabno złożyła wniosek w ramach grupy ii, czyli

ponad 1,5 mln złotych. Gmina Żabno może liczyć na 80%

dla zadań modernizacyjnych. Zakres inwestycji obejmuje

dofinansowanie, a to przekłada się na kwotę ok. 1,2 mln zł.

między innymi: przebudowę boiska do piłki nożnej

Drugi remont dotyczyć będzie ul. Partyzantów

Rusza pomoc
żywnościowa

o nawierzchni z trawy naturalnej z odnowieniem płyty

w Ilkowicach, także na odcinku ponad 700-metrowym.

boiska, zaprojektowano też wykonanie drenażu, ogrodzenia,

Budżet tego zadania ustalono na ponad 1,9 mln zł.

piłkochwytów oraz bieżni z sześcioma torami o nawierzchni

80% kosztów, czyli prawie 1,6 mln zł pochodzić będzie

poliuretanowej. Przewidziano też pompę głębinową do

z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę w obu

podlewania murawy.

przypadkach dołoży gmina z własnego budżetu. Realizację

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż w ra-

zadań przewidziano na 2019 i 2020 rok.

mach współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej przystępuje do realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019.
Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci

Pomocą żywnościową w ramach po pż mogą być

i młodzieży w gminie Żabno wraz z rodzicami uczestniczyli

objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji

w jednodniowym wyjeździe integracyjnym do Krakowa.

życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy

Program wycieczki obejmował zwiedzanie wraz

o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza

z przewodnikiem: Starego Miasta drogą królewską,

200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy

Muzeum Jana Matejki, Muzeum Farmacji, Kościoła

społecznej tj.:

Mariackiego oraz przejście rynkiem krakowskim do

– 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

Sukiennic, gdzie o godzinie 10 wybrzmiał hejnał mariacki,

– 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

a dalej na Plac Szczepański.

Kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców gminy

Następnie dzieci wraz z rodzicami kierując się

do w/wym. Programu zajmują się pracownicy socjalni

na Wawel zwiedzili dziedziniec Muzeum Uniwersytetu

Dziennik podawczy w nowym miejscu

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie. Osoby najbardziej

Jagiellońskiego Collegium Maius, gdzie obejrzeli

potrzebujące powinny zgłosić się do ops w Żabnie w celu

przedstawienie figur zegara z kurantem, a także Bazylikę

otrzymania skierowania. Informacja o terminie dystrybucji

Świętego Franciszka z Asyżu, tam z kolei można podziwiać

żywności w Gminie Żabno zostanie podana niezwłocznie po

witraże autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Po przejściu

otrzymaniu informacji z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

To drobna, ale zarazem istotna zmiana. Dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Żabnie został usytuowany w nowym miejscu,

ulicą Grodzką i Kanoniczną uczestnicy wycieczki dotarli

Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie

na parterze tuż przy wejściu do budynku.

na Wawel, gdzie dzieci i rodzice zobaczyli mi.in. gotycką

internetowej Ośrodka, informacji udzielać będą pracownicy

katedrę – miejsce spoczynku polskich monarchów, książąt,

socjalni w godzinach pracy Ośrodka również telefonicznie

bohaterów i wieszczów narodowych.

pod numerem 14 645 65 60 lub 14 645 64 33.

– Nowa lokalizacja powinna być korzystniejsza dla osób, które chcą złożyć korespondencję czy dokumenty. Zastosowane
rozwiązanie umożliwi szybsze załatwienie spraw urzędowych – tłumaczy Marta Herduś, burmistrz Żabna. (łj)
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W młodości panią Janinę i pana Stefana dzielił dystans

za granicą, ale było warto – mówią małżonkowie, którzy

ok. 500 kilometrów. Jak doszło do spotkania i koniec

na dachu mają panele fotowoltaiczne, a w przyszłości

końców ślubu cywilnego 25 czerwca 1959 roku w Zielonej

zamierzają zainwestować w pompę ciepła. – Kieruje

Górze? – Dostałam nakaz pracy w zielonogórskim. Mąż służył

nami troska o środowisko oraz komfort użytkowania, gdyż

w wojsku w Babimoście. Poznaliśmy się podczas wieczorku

codzienne palenie w piecu jest sporym wysiłkiem, a nie ma

towarzyskiego. Co lepsze, Stefan umówił się wtedy z inną

się co oszukiwać, zakazy palenia węglem będą się rozszerzać

dziewczyną, ale jakoś tak wyszło, że zostaliśmy parą. Po oko-

na całe województwo – zauważa pan Stefan. Państwo

ło roku wzięliśmy ślub – przypomina Janina Grześkiewicz.

Grześkiewiczowie podążają z duchem czasu, są aktywni

Ślub kościelny miał miejsce w kościele w Okulicach

na Facebooku, zresztą pamiętają Polskę zrujnowaną wojną

koło Bochni 15 sierpnia 1959 roku. Wesele odbyło się przy

i odbudowę kraju. Mają wiele pasji, pan Stefan jest wiernym

domu rodzinnym pani młodej. Na trawie wyłożono drewnianą

kibicem Bruk-Betu i chodzącą encyklopedią sportu. Pani

podłogę. – Jechaliśmy konikami do ślubu, wesele było na

Janina kocha kwiaty, warzywa, krzyżówki. Wspólnie uwielbiają

zewnątrz, jak ktoś opadł z sił, to mógł odpocząć w stodole.

grę w karty, nordic walking czy przejażdżki rowerowe.

Przygotowania trwały tydzień. Było fajnie! – podkreślają

Największą dumą i szczęściem Grześkiewiczów

szczęśliwi małżonkowie.

są dzieci, wnuki i prawnuki. – Trudno ukryć wzruszenie,

Przez lata państwo Grześkiewiczowie byli rzucani

Małżeństwo,
jak z filmu

kiedy patrzymy, jak wspaniale rozgałęzia się nasze drzewo

z miejsca na miejsce. Z Zielonej Góry trafili do Żar, jednak

genealogiczne. Nasze dzieci wyrosły na dobrych ludzi i to

specyfika Śląska nie służyła zdrowiu córki. Dlatego

wychowanie przekazują kolejnym pokoleniom. To największe

kolejnym przystankiem były Majkowice (k. Bochni), gdzie

szczęście – zaznaczają jubilaci.

Stefan Grześkiewicz został naczelnikiem gminy. Następna

Na koniec nie może zabraknąć przepisu na długoletnie,

przeprowadzka nastąpiła do Jodłowej niedaleko Pilzna. Tu

udane małżeństwo. Zwłaszcza w kontekście plagi rozwodów,

również Stefan Grześkiewicz szefował gminie, pani Janina

jaka panuje w Polsce.

Historia Janiny i Stefana Grześkiewiczów

była dyrektorką domu kultury. W końcu w 1983 r. rodzina

– Proza życia, trzeba się dotrzeć, nie ma sensu tracić

jest jak z filmu oscarowego. Mieszkańcy

trafiła do Odporyszowa. Janina Grześkiewicz wyszukała

życia na kłótnie. Młodzi rozchodzą się, ponieważ brakuje im

Odporyszowa niedawno świętowali 60-lecie

ogłoszenie o domu na sprzedaż. Doszło do zakupu, tutaj

cierpliwości, nie potrafią pójść na kompromis – zauważają

małżeństwa. W tle pięknej miłości państwa

rodzina znalazła swoje miejsce na ziemi. – Remonty

państwo Grześkiewiczowie.

Grześkiewiczów są między innymi Paryż,

pochłonęły sporo nas kosztowały. Musieliśmy dorabiać

Łukasz Jaje

ii wojna światowa, prezydent Ignacy Mościcki i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. To ludzie
niezwykli, którym nieobcy jest Facebook
czy troska o stan jakości powietrza.
Pani Janina ma 83 lata, urodziła się
w… Paryżu. Wybuch ii wojny światowej
rozdzielił rodzinę, ojciec pozostał we Francji,
a mama wraz z dziećmi zamieszkała pod
Bochnią. Z kolei 82-letni Stefan Grześkiewicz
pochodzi z Nowego Miasta Lubawskiego
na północy Polski. Dziś niewiele osób
wie, ale w tamtych czasach obowiązywała
zasada, że siódmy syn w rdzennie
polskiej, niekaranej rodzinie zyska ojca
chrzestnego w osobie prezydenta Ignacego
Mościckiego. Ten zaszczyt spotkał właśnie
pana Stefana. Prezydent co prawda nie
uczestniczył osobiście w chrzcie, ale do dziś
Stefan Grześkiewicz posiada książeczkę
oszczędnościową z wkładką finansową
50 zł od Prezydenta rp. – Wówczas ta
kwota miała całkiem sporą wartość, można
było za to kupić krowę – wspomina
z rozrzewieniem Stefan Grześkiewicz.
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Kontroluj,
aby spać
spokojnie

Rozmowa
ze Sławomirem

Moździerzem

–kominiarzem

Kominiarz wciąż budzi sympatię?
Zdecydowanie reakcje na nasz widok są pozytywne. Ludzie łapią za guziki, wyczekują kogoś w okularach. Przyjemny aspekt naszej pracy.
Zawód kominiarza jest związany z dbałością o bezpieczeństwo, czy miał pan wpływ na czyjeś zdrowie bądź nawet życie?
Można powiedzieć, że uratowałem komuś życie. Tak było chociażby w Tarnowie, gdzie poszliśmy na
drugie czyszczenie przewodów spalinowych. Przeglądamy kominy, sprawdzamy piecyk u jednej z pań.
Jest ciąg. Wychodzimy do góry i nie ma żadnego dymu. Sprawdzamy dlaczego. Przepalamy, ale dymu
brak u góry. Podejmujemy kolejne próby. Sprawdzamy strych, a tam okazało się, że jest gniazdo w kominie. Drzwiczki były delikatnie uchylone, dzięki czemu spaliny wychodziły bezpośrednio na strych.
Tragedia byłaby nieunikniona przy domkniętych drzwiczkach. Trzeba korzystać z kontroli, aby spać
spokojnie w ciepłym domu.
Rozmawiał Łukasz Jaje

z Żabna
Odliczamy do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Czy w pana

je maź, zanieczyszczenie. Pomimo dość sporych kosztów

branży jest obecnie wzmożony ruch?

warto zainwestować w nowoczesne piece, które są bardzo

Przez cały rok zajmuję się czyszczeniem przewodów komi-

bezpieczne i funkcjonalne. Zresztą żyjemy w tak zanieczysz-

nowym, kontrolą między innymi bloków mieszkalnych, szkół,

czonej rzeczywistości, że czeka nas coraz więcej obostrzeń

przedszkoli, spółdzielni pracy. Kominiarz ma co robić nie-

i zakazów.

Epitafium dla Jana Wnęka
Na rozpoczęcie Wielkiego Odpustu Ku Czci Matki Bożej Zwycięskiej

zależnie od pory roku, aczkolwiek im bliżej zimy, tym więcej
pracy. Przed zimą trzeba przygotować komin do ogrzewania,

Czy mieszkańcy przestrzegają okresowych kontroli?

oraz w 150. rocznicę śmierci Jana Wnęka, na cmentarzu w Odpory-

żeby był drożny, szczelny, wyczyszczony. Zimy są lżejsze niż

Nie każdy, aczkolwiek coraz więcej osób się do tego prze-

szowie dokonano odsłonięcia i poświęcenia epitafium dedykowanego

dawniej, ale i tak należy zadbać o właściwą jakość przewo-

konuje. Jesteśmy aktywni w terenie, chociaż niektórzy nie

„Ikarowi znad Dunajca”.

dów kominowych.

wpuszczają nas do domów, ponieważ twierdzą, że sami

– Należy pilne odkłamać postać Jana Wnęka. Powszechnie mówi

czyszczą kominy, co jest oczywiście możliwe, jednak warto

się, że został pochowany w nieoznakowanym grobie, uznawano go za

Dlaczego kontrole są ważne?

skorzystać ze wsparcia osoby wykwalifikowanej i uprawnio-

samobójcę, twierdzono, że siły nieczyste brały udział w jego lotach,

W starym budownictwie nie wolno samodzielnie podłączać

nej.

co jest absolutną bzdurą. Jan Wnęk został pochowany osobiście
przez księdza proboszcza Stanisława Morgensterna, który w księdze

urządzeń grzewczo-gazowych, ponieważ kominy są podłączone co drugą kondygnację. Czasami jest tak, że ktoś

Co z czujnikami czadu?

zmarłych zapisał pod datą śmierci Jana Wnęka człowiek twórca,

wepnie do mieszkania jakieś urządzenie, a dwa piętra poniżej

Bardzo pożyteczne urządzenie, warto zamontować przy

pobożny – powiedział dla Tarnowskiej.tv ks. Andrzej Augustyński,

ktoś inny ma piecyk i może dojść do zaczadzenia. To bardzo

piecach gazowych. Apeluję, by używać tych nieco droższych,

prezes zarządu fundacji Demos, inicjatora budowy epitafium.

niebezpieczne i trzeba zwrócić na to szczególną uwagę.

wyższej jakości. Typowa „chińszczyzna” często zgłasza

Nagrobek został zaprojektowany za darmo przez jedną z firm

fałszywe alarmy, reagując nawet na perfumy.

z Krakowa, fundatora także stalowych liter. Pomnik z piaskowca ma
wysokość 3,20 m i waży ponad sześć ton.

Palącym problemem naszych czasów jest smog.

Odsłonięcie epitafium Jana Wnęka było jednym z elementów

Czy kominiarz zajmuje się tym zagadnieniem?

Rozwój technologiczny ma wpływ na zawód kominiarza?

Oczywiście, że zwracam uwagę na to, żeby kominy były wy-

Oj tak, do sprawdzenia szczelności kominów dysponujemy

cyklu wydarzeń organizowanych przez Fundację Demos i partnerów

czyszczone, a przy tym dbam o edukacje klientów. Niestety

kamerami, urządzeniami pomiarowymi etc., czego dawniej

z okazji 150. rocznicy śmierci „Ikara znad Dunajca”. Poszczególne

wciąż wiele osób spala rzeczy, który nie powinny trafiać do

nie było. Ciąg sprawdzano na przykład zapalniczką. Obecnie

inicjatywy podzielono tematycznie według zarysu: „ziemia”, „ogień”,

pieców, bo generują smog i co za tym idzie dym wydobywa-

zdecydowanie łatwiej zdiagnozować stan komina.

„powietrze” i „woda”. Były weekendy ludowe, sportowe, lotnicze
i medyczne. Dla uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji,

jący się z komina zatruwa nasze zdrowie. W źle używanym
piecu pojawia się specyficzna maź osadzona również w prze-

Czy ludzie garną się do zawodu kominiarza?

pokazów, konsultacji, występów artystycznych czy turniejów. Ośrodek

wodzie kominowym. Trudno to wyczyścić. Świadomość

Sporo osób odstraszają stereotypy, że kominiarz musi być

Siemachy w Odporyszowie powiększył się o lądowisko im. Jana

społeczna jest zdecydowanie do poprawy.

brudny, osmolony. Ogólnie jest nas sporo, jednak notujemy

Wnęka, natomiast za pomocą specjalistycznych technik policyjnych

niewielki przypływ nowych kominiarzy. Brakuje specjali-

i na podstawie autoportretu zawartego w rzeźbie Symeona, Dariusz

Jakimi poradami pan jeszcze służy?

stycznych szkół, edukacji, jak to dawniej bywało. Osobiście

Piekarski dokonał odtworzenia portretu Jana Wnęka.

Opał musi być suchy, dobrej jakości, spalany w wysokiej tem-

odziedziczyłem fach po tacie. Od dziecka mu towarzyszyłem,

peraturze. Przy zbyt niskiej temperaturze spaliny kotłują się

spodobało mi się. Zyskałem stopień czeladnika, później

przebiegały pod hasłem „Duchu prowadź nas, gdzie wiara nie ma

w piecu, kominie. To nie wychodzi na zewnątrz, lecz powsta-

mistrza, by w końcu uruchomić swój zakład.

granic”, co również nawiązuje do osoby rzeźbiarza i lotnika. (łj)
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Dodajmy, że tegoroczne uroczystości odpustowe w Odporyszowie
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Uczniowie
nagrodzeni
za sukcesy

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium Burmistrza Żabna
Florek Emilia

pg Żabno

Michalska Magdalena

pg Żabno

Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego

Nowak Martyna

pg Żabno

Finalista Małopolskiego Konkursu Chemicznego

Lech Mikołaj

pg Żabno

Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego

Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego
Finalista Małopolskiego Konkursu Chemicznego

Kłosowska Kornelia

sp Żabno

Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego

Podczas x sesji Rady Miejskiej w Żabnie wręczono stypendia Burmistrza

Glazer Wojciech

sp Żabno

Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego

Żabna dla uczniów, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli sukcesy

Zych Zofia

sp Żabno

Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego

w nauce, kulturze bądź w sporcie. Na liście nagrodzonych znalazło się

Zając Sebastian

sp Żabno

Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego

szerokie grono 21 młodych ludzi.
– Cieszy tak liczna grupa nagrodzonych uczniów. Dla mnie jest to tym
większy powód do satysfakcji, gdyż z zawodu jestem nauczycielem. Doceniam

Frąc Paweł

sp Żabno

Finalista ix Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego

Sobczak Piotr

sp Żabno

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

Długoń Aleksandra

sp Żabno

i Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza

wysiłek, jaki wkładają zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Życzę dalszych

Makowa Podhalańskiego, i Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzy-

sukcesów, które niektórzy z was osiągną już w szkołach średnich

skiego „Wir” w Nowym Sączu, i Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Tańca

– powiedziała burmistrz Marta Herduś.

Salt City Dance Festiwal.

O stypendium Burmistrza Żabna może ubiegać się uczeń, który posiada

Gądkiewicz Sebastian

pg Otfinów

Laureat Konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina

co najmniej ocenę bardzo dobry z zachowania i spełnia w trakcie kształcenia

Caratheodoryego – greckiego matematyka”.

przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego,

– osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach

Finalista Konkursu Wiedzy o Chorwacji,

wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych

ii miejsce w ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży „ Sen o Japonii.

organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub pod patronatem

Pomoc Japonii dzieciom polskim 1919–1922. Lekcja solidarności społecznej”.

Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej

Piwowarczyk Leon

pg Otfinów

Finalista Konkursu Wiedzy o Chorwacji

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

Tytro Martyna

pg Otfinów

Finalista Konkursu Wiedzy o Chorwacji

Pabian Alicja

pg Niedomice

Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego

Kościńska Izabela

sp Niedomice

Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego

– uzyskał tytuł laureata lub miejsca i–iii w turniejach i rozgrywkach
sportowych w dyscyplinach indywidualnych na szczeblu wojewódzkim lub
ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego

Bonior Krzysztof

pg Niedomice

4 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym NovaMath 2019

systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub

Starzec Karolina

pg Niedomice

5 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym NovaMath 2019

organizowanych przez polskie związki sportowe.(łj)

Lebica Weronika

sp Niedomice

6 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym NovaMath 2019

Nalepa Aleksandra

sp Łęg Tarnowski

Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym na znaczek xix Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła ii na Jasną Górę pod hasłem:
„Wstańcie, chodźmy”.

Nawój Daria

sp Łęg Tarnowski

Za zajęcie i miejsca w zawodach Pucharu Polski juniorek młodszych
w konkurencji wspinaczki na czas.
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Kalendarium
wydarzeń
kulturalnych

W wakacje
nudy nie było

Nasz projekt
w Budżecie
Obywatelskim

co nas czeka
w bibliotece?
– kalendarium

Znamy już listę wszystkich zadań, które zo-

Dzieci z gminy Żabno na nudę w te wakacje narzekać nie

30 września, godz. 18:00, sala widowiskowa gck w Żabnie

20 września–30 października – wystawa „To jest mój rok!”

staną dopuszczone do głosowania w ramach

mogły. Wszystko dzięki instytucjom kultury, które w Żabnie,

– „Moniuszko bohater niezwykły” – recital pieśni moniusz-

z okazji Roku Stanisława Moniuszki – m-gbp w Żabnie.

iv edycji Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-

Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Niecieczy i Otfinowie zor-

kowskich w wykonaniu solistów scen operowych. Wydarze-

twa Małopolskiego. Wśród zgłoszeń znalazł

ganizowały dla nich bezpłatne zajęcia. W całej gminie Żabno

nie organizowane przez Centrum Paderewskiego w Kąśnej

24 września – „Dzień Głośnego Czytania”

się nasz projekt „KSIĄŻKA I MUZA” (kod

z oferty zajęć wakacyjnych skorzystało 616 dzieci, które

Dolnej z okazji dwusetnej rocznicy urodzin wybitnego pol-

– Filia w Niedomicach.

zadania: tar 22).Głosowanie rozpoczęło się
9 września i potrwa do końca miesiąca.

przez 154 godziny uczestniczyły w 59 zajęciach.
W Gminnym Centrum Kultury i Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Żabnie zajęcia odbywały się przez

skiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Koncert zagrany

26 września, godz. 18:00 – spotkanie autorskie

zostanie także o godz. 12:00 z przeznaczeniem dla szkół

z Bogdanem Musiałem, historykiem autorem książki

i grup zorganizowanych.

„Kto dopomoże Żydowi…” – m-gbp w Żabnie.

gościć w Żabnie znane osobistości ze świata

27 września – „Dzień Głośnego Czytania”

kultury i sztuki oraz wzbogacić księgozbiór

całe 2 miesiące. Hasłem przewodnim były „Podróże
z wyobraźnią”. Dzieci w formie zabaw poznawały kontynenty,

23 października, sala widowiskowa gck w Żabnie

egzotyczne kraje i ciekawe miejsca – były w kosmosie

– Gminny Konkurs Piosenki Religijnej „Ewangelia w piosen-

Tak jak w latach ubiegłych chcemy

naszej biblioteki. Ponownie liczymy na

– Filia w Łęgu Tarnowskim.

Państwa głosy!

i głębinach oceanów, jadły pałeczkami chińskie potrawy

ce”. Podstawowym celem konkursu jest konfrontacja dorob-

2 października – spotkanie autorskie z Joanną Wachowiak,

i przeprowadziły fascynujące eksperymenty. Zajęciom

ku muzycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów, so-

autorką książek dla dzieci – Filia w Otfinowie.

zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji

towarzyszyły gry i zabawy ruchowe, warsztaty fotograficzne,

listów oraz popularyzacja wartościowych treści muzycznych

4 października – Ogólnopolska Noc Bibliotek – m-gbp w Żabnie

– najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz

taneczne i plastyczne. W myśl powiedzenia „cudze chwalcie

i sacrum w pieśniach. Konkurs jest adresowany do solistów,

oraz filie w Otfinowie, Niedomicach oraz Łęgu Tarnowskim.

Wiosną, w trakcie składania propozycji

pozytywną weryfikację przeszło aż 188

– swego nie znacie” dzieci odbyły edukacyjny spacer po

zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, scholii oraz

9 października – eliminacje powiatowe do

pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy

Żabnie i wzięły udział w grze miejskiej.

chórów działających w szkołach podstawowych, gimnazjal-

„Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej

subregionu Miasto Kraków. Na drugim

nych, ponadgimnazjalnych i parafiach z terenu gminy Żabno.

W Bibliotece Publicznej w Niedomicach odbywały
się zajęcia literacko-plastyczne pod hasłem: „Na tropie

Poszukiwania 2019” – m-gbp w Żabnie.

miejscu jest Subregion Tarnowski,

20 października – koncert „Habemus papam” poświęcony

z 37 zadaniami, a na trzecim – z 36
zadaniami – Subregion Sądecki.

27 października, sala widowiskowa gck w Żabnie

św. Janowi Pawłowi ii – kościół pw. św. Apostołów Piotra

W Otfinowie dzieci uczestniczyły w zajęciach

– koncert Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego. Anna

i Pawła w Otfinowie.

integracyjnych oraz plastyczno-technicznych. Motywem

Jurksztowicz, to znana wokalistka jazzowa pochodząca ze

25 października – finał „Międzypowiatowego Turnieju Sztuki

mieszkaniec Małopolski, który skończył

przewodnim zajęć była postać pana Kleksa. Dzieci musiały

Szczecina. Krzesimir Dębski (prywatnie mąż artystki), to

Recytatorskiej Poszukiwania 2019” – m-gbp w Żabnie.

16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy

wykazać się m.in. znajomością przygód bohatera, aby wziąć

kompozytor, skrzypek jazzowy, dyrygent, aranżer. Skompo-

udział w poszukiwaniu skarbu pana Kleksa. Pod hasłem

nował muzykę do filmów takich jak: „Ogniem i mieczem”,

Październik–listopad –zajęcia w ramach projektu „Para buch!

1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają.

„Wakacje w Bibliotece” bawiły się dzieci w Łęgu Tarnowskim.

„Syberiada 1920”, „Bitwa warszawska”. Koncert w Żabnie

Książka w ruch!” – Oddział dla dzieci m-gbp w Żabnie.

dziesięciu skarpetek”, a w Niecieczy – „Bajkowe Wakacje”.

W głosowaniu może wziąć każdy

mają 1 głos i mogą go oddać tylko na
Uwaga – żeby głosować w bo Małopolska nie

odbędzie się w ramach projektu „Spotkania z kulturą bliską

trzeba być zameldowanym w Małopolsce.

i daleką” finansowanego w ramach 3. edycji Budżetu Obywa-

4 listopada – „Światowy Dzień Postaci z Bajek”

telskiego Województwa Małopolskiego.

– zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci – Filia w Niecieczy.

Województwa Małopolskiego będzie można

19 listopada – spotkanie z Arturem Andrusem

zagłosować na trzy sposoby. Najprostszym

w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego

i najszybszym jest oddanie głosu przez internet

3 listopada, sala widowiskowa gck w Żabnie
– koncert „Zaduszki Żabnieńskie” – koncert poświęcony

W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego

–na stronie www.bo.malopolska.pl.

Województwa Małopolskiego – m-gbp w Żabnie.

pamięci zmarłym twórcom estrady w wykonaniu zespołu

25 listopada – „Spotkanie z literackimi misiami”

40% Bluesa i zaproszonych gości.

– spotkanie literackie z okazji Światowego Dnia

Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona
zostanie też możliwość oddania głosu na
papierowym formularzu – wrzucając go

Pluszowego Misia – Filia w Łęgu Tarnowskim.
21 i 27 listopada, sala klubowa

do stacjonarnej urny.

– warsztaty recytatorskie dla młodzieży „Słowo na warszta-

12

Głosować również można przesyłając

cie”. Zajęcia organizowane we współpracy z Małopolskim

Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki:

wypełnioną kartę do głosowania na adres

Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biurem Organi-

25 września – Oddział dla dzieci i młodzieży m-gbp w Żabnie, Filia w Niecieczy,

urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego

zacyjnym w Tarnowie, przeznaczone głównie dla uczniów

26 września – Dział dla dorosłych m-gbp w Żabnie,

agend zamiejscowych. W tym wypadku

starszych klas szkół podstawowych, którzy chcą udoskona-

27 września – Filia w Łęgu Tarnowskim, Filia w Niedomicach, Filia w Otfinowie,

trzeba jednak pamiętać, że decyduje data

lić swoją technikę recytacji, przygotowujące do prezentacji

24 października – Filia w Niecieczy,

wpływu do urzędu – nie data stempla

scenicznych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Chęć

25 października – Filia Łęgu Tarnowskim, Filia w Niedomicach, Filia w Otfinowie,

pocztowego. Ważna informacja: jeśli głos

udziału można zgłaszać w sekretariacie gck w Żabnie. Licz-

30 października – oddział dla dzieci i młodzieży m-gbp w Żabnie,

dotrze po 30 września, nie zostanie uznany

ba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

31 października – dział dla dorosłych m-gbp w Żabnie.

za ważny w głosowaniu.
13

10-lecie
„Bobrowian”

Nagroda i wyróżnienie
na dożynkach
Grupa dożynkowa z Otfinowa została nagrodzona trzecim miejscem w xxi Powiatowym Przeglądzie Wieńca Dożynkowego zorganizowanym w ramach Dożynek Powiatowych w Wojniczu. Wieniec zyskał uznanie w kategorii wieńca tradycyjne-

Jubileusz 10-lecia działalności obchodził Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie”

go. Grupa dożynkowa z Otfinowa przygotowała go z użyciem tradycyjnych metod, a podczas przeglądu zaprezentowała

z Bobrownik Wielkich. Z tej okazji artyści dali wspaniały popis swoich umiejętności

jego „ośpiewywanie” przy dźwiękach kapeli ludowej.

tanecznych i wokalnych, a jubileusz uświetnił koncert rockowo-folkowego zespołu

Wieńce były oceniane przez jury w składzie: Paweł Smoleń (przewodniczący) oraz Danuta Cetera (etnograf z Muzeum

„Turnioki”. Na scenie w Bobrownikach Wielkich nie zabrakło zespołów folklorystycz-

Etnograficznego w Tarnowie) i Beata Rompała (folklorysta). Na tym nie koniec dożynkowych laurów. Sołtys Niecieczy

nych zaprzyjaźnionych z „Bobrowianami”. Wystąpili: „Otfinowianie”, „Nieczajnianie”

Tadeusz Wójcik otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszego sołtysa powiatu tarnowskiego w 2018 roku.

i Zespół Regionalny „Biskupianie”. Słoneczna pogoda, dobra muzyka i wspaniała

Dożynki Powiatowe były dwudniowe. W sobotę w parku miejskim występowały formacje taneczne i zespoły muzyczne

atmosfera, którą stworzyli wszyscy obecni, sprawiły, że bawiono się w Bobrownikach

oraz prowadzone były warsztaty kulinarne i rękodzieła ludowego. Gwiazdą wieczoru byli Lachersi. Niedzielne uroczystości

Wielkich do późnej nocy.

zainaugurowała msza św. w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu. Po nabożeństwie barwny

Jubileusz 10-lecia działalności był okazją do złożenia gratulacji i wyrazów
uznania dla Zespołu. „Bobrowianie” swoimi występami uświetniają wiele gminnych
wydarzeń kulturalnych, krzewią tradycję ludową i promują gminę Żabno, co
podkreśliła burmistrz Żabna Marta Herduś, wręczając Zespołowi „Bobrowianie”

korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł do parku miejskiego, gdzie starostowie dożynkowi – Sabina i Grzegorz
Nowakowie, producenci borówki amerykańskiej, przekazali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów gospodarzom dożynek
– staroście tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi i burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi. Imprezę zakończyły koncerty
Łobuzów oraz Haliny Mlynkovej.

nagrodę Burmistrza Żabna – „Poza Horyzont”. Życzenia dla Zespołu złożyli także
zastępca burmistrza Żabna – Zbigniew Lustofin i przewodniczący Rady Miejskiej
w Żabnie – Krzysztof Lechowicz.
Zespół wraz ze swoją kierownik – Haliną Żeleźnik tego dnia dosłownie „utonął”
w morzu gratulacji i prezentów od licznie zgromadzonych gości. Kolejka z życzeniami
zdawała się nie mieć końca. Spontanicznie wszyscy zebrani odśpiewali także chórem
tradycyjne „Sto lat” „Bobrowianom”.
Ukoronowaniem uroczystych obchodów jubileuszowych w Bobrownikach
Wielkich był koncert zespołu „Turnioki”. Koncert tej rockowo-folkowej kapeli
zrealizowany został w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego w ramach projektu „Spotkania z kulturą bliską i daleką”.
Organizatorami projektu są burmistrzowie trzech gmin: Żabna, Radłowa i Dąbrowy
Tarnowskiej. Projekt realizowany jest przez: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Radłowie, Dąbrowski Dom Kultury, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminne
Centrum Kultury w Żabnie.
Warto wspomnieć, że Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie” powstał prawie
40 lat temu w Bobrownikach Wielkich z inicjatywy Andrzeja Brody – ówczesnego
choreografa i Józefy Wielgus. Niestety po pewnym czasie zawiesił działalność.
W 2009 r. został reaktywowany dzięki staraniom Haliny Żeleźnik, która pełni od
10 lat funkcję kierownika zespołu.
Obecnie zespół liczy prawie 40 osób i ma charakter wielopokoleniowy. Składa
się z grupy dziecięcej i młodzieżowo-dorosłej. W swoim repertuarze posiada tańce
krakowskie, rzeszowskie, lubelskie, pogórzańskie, spiskie, śląskie oraz narodowe.

Ziemia z Bełżca w Żabnie
Harcerze z Tarnowskiej 5. Drużyny Harcerskiej im. Janusza Korczaka w Żabnie oraz przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy udali się do Bełżca (woj. lubelskie), aby pobrać „garść” ziemi z miejscowości, w której funkcjonował
niemiecki obóz zagłady podczas ii wojny światowej.
Program wizyty obejmował także złożenie wiązanki kwiatów w miejscu pamięci oraz spotkanie z wójtem Bełżca.

Ma w swoim repertuarze programy kolędnicze oraz widowiska oparte na kulturze

Ziemia przywieziona z Bełżca zostanie złożona w urnie w Pomniku Poległym za Ojczyznę w Żabnie. To symboliczne

Powiśla Dąbrowskiego.

oddanie hołdu mieszkańcom Żabna, którzy zostali zgładzeni w Bełżcu.

Zespół występuje w nie tylko w kraju, biorąc udział w licznych festiwalach

– Na początku maja 1942 roku utworzono getto w Żabnie. Zgromadzono w nim ponad 600 Żydów. Warunki bytowe

i przeglądach, a także poza jego granicami. „Bobrowianie” koncertowali między

były potworne, proszę sobie wyobrazić, że jednej osobie przysługiwało zalewdwie 15 dag chleba i 5 dag mięsa na tydzień.

innymi w: Bułgarii, Słowacji, we Włoszech i w Grecji.

Żydzi przebywali w getcie do 15 września 1942, gdy Niemcy przystąpili do likwidacji getta. Zdecydowana większość

Zespół zawsze współpracował z najlepszymi choreografami. Na przestrzeni
tych 10 lat byli to: Magdalena Witkowska, Katarzyna Mazurek i Kazimierz Górczak.

Żydów została przetransportowana pociągiem do Bełżca. Niektórzy zostali rozstrzelani w Dąbrowie Tarnowskiej bądź na
cmentarzu żydowskim w Żabnie. W Bełżcu obecnie funkcjonuje miejsce pamięci z betonową ścieżką, na której umieszczono

Od października 2017 r. choreografem zespołu jest Janusz Cierlik. Akompaniatorem

napisy z nazwami miejscowości, z których deportowano ludzi do obozu zagłady. Na jednym ze schodów jest Żabno, skąd

„Bobrowian” nieprzerwanie od 10 lat jest Marta Czechowska.

zgładzono ogromną liczbę Żydów – mieszkańców naszego miasta – przypomina historyk Paweł Domański. (łj)
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16 lat współpracy szkół
Żabno – Bad Berka

Krzysztof
Ryndak
wyśpiewał
podium

qr w powiatowym
urzędzie pracy

priorytety
policji

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie uruchomił nową usłu-

Komisariat Policji w Żabnie informuje o miejscach objętych

W Bukowinie Tatrzańskiej odbył się

w aparat fotograficzny i dostęp do Internetu będzie miał

2019 roku. Są to:

Każdy posiadacz urządzenia mobilnego wyposażonego
możliwość skorzystania z nowej usługi. Na początek Urząd

mienia na terenie Szkoły Podstawowej i boiska Orlik

Pracy proponuje dostęp do aktualności Urzędu, ofert pracy

w Żabnie oraz niedopuszczanie do wybryków chuligańskich,

Krzysztof Ryndak z Siedliszowic.

z regionu tarnowskiego oraz ofert pracy za granicą. Więcej

W kategorii „śpiew solo”, wykonując
pieśni z regionu Powiśla Dąbrowskiego,
Krzysztof Ryndak zajął iii miejsce.
Komisja oceniająca w składzie: dr Artur
Czesak (językoznawca), mgr Benedykt

z Klosterbergschule w niemieckim Bad Berka oraz Szkoły Podstawowej

Kafel (etnograf), dr Dorota Majerczyk

w Żabnie.

(etnolog), prof. dr hab. Zbigniew
Przerembski (etnomuzykolog) oraz
dr hab. Stanisław Węglarz (antropolog

Siedliszowice w rejonie przystanku autobusowego oraz

Co gra w duszy
lokalnych
artystów

wulgarnych zachowań. Podjęcie działań mających na celu

kulturowy) przesłuchała 47 śpiewaków

Jak już wspomnieliśmy, jednym z elementów Dni Żabna był

integrowała się podczas wieczoru polsko-niemieckiego, a także przy

solistów. Nagrodę grand prix w postaci

wernisaż wystawy „Co nam w duszy gra…” w Gminnym Cen-

wspólnym pobycie w aquaparku w Tarnowie.

statuetki Bukowiańskiego Buka

trum Kultury Wydarzenie było okazją do prezentacji dorobku

przyznano Bogusławie Grzywie

artystycznego mieszkańców gminy Żabno. A są to: Krystyna

która odwiedziła ich podczas wieczoru polsko-niemieckiego oraz na zakończenie
projektu, gdzie wręczyła młodzieży polskiej i niemieckiej pamiątkowe koszulki

z Gałek (woj. mazowieckie).

Łata z Żabna, Alicja Klich z Łęgu Tarnowskiego, Elżbieta
Częczek z Łęgu Tarnowskiego, Agnieszka Klich z Ilkowic,
Karolina Jabłońska z Żabna, Oliwia Podlasiewicz z Niedomic,

oraz zwycięskiej drużynie Puchar Burmistrza w piłce siatkowej.
Celem tego spotkania, jak i poprzednich, było poznanie tradycji, kultury,

Jan Wójcik z Żabna, Henryk Korus z Żabna, Adam Tomczyk

sztuki, krajobrazów i zabytków Polski, a także umożliwienie nawiązania

z Żabna, Mariusz Kumięga z Ilkowic oraz z pochodzenia żab-

i zacieśnienia więzi przyjaźni pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką.

nianka, mieszkająca teraz w Sosnowcu Julia Zaród.

Każde kolejne spotkanie przynosi zawsze nowe ciekawsze rozwiązania

W trakcie imprezy odbył się koncert zespołów

i spostrzeżenia do dalszej współpracy. Uczniowie mogli przekonać się,

folklorystycznych „Bobrowianie” i „Otfinowianie”, obydwa

jak istotną umiejętnością jest posługiwanie się językiem obcym, jak otwiera

zespoły w tym roku obchodzą swoje jubileusze działalności.

to granice świata.

Nie zabrakło także występów muzycznych: na scenie

Pobyt młodzieży w Polsce sfinansowano z Polsko-Niemieckiej

zaprezentowali się soliści – uczestnicy Matecznika Tradycji,

Współpracy Młodzieży w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz

Oskar Kozieja z Janikowic – zagrał na heligonce, natomiast

środków własnych.

Aleksandra Wolnik z Otfinowa i Ania Trytko z Bobrownik
zagrały na skrzypcach.
Zwiedzającym wystawę w Galerii „Rozmaitości”
towarzyszył mini koncert w wykonaniu Zosi i Marysi Cisło
oraz Aleksandra Jedynaka.
Wernisaż był okazją do złożenia podziękowań wszystkim
artystom, którzy udostępnili swoje prace na wystawę, za
wieloletnią współpracę z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną
i Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Podziękowania
wręczyła burmistrz Żabna Marta Herduś, która też objęła
honorowym patronatem tegoroczne Dni Żabna.
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– ograniczenie grupowania się młodzieży wsi

informacji na stronie internetowej pup.

pod ziemią. Młodzież brała udział w zajęciach sportowych i artystycznych,

Uczniowie mieli możliwość spotkania z burmistrz Żabna Martą Herduś,

– wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu,
zaśmiecania miejsca publicznego, jak również niszczenia

Bajania 2019. Gminę Żabno reprezentował

Przez pięć dni gościliśmy 24-osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami

W trakcie realizacji projektu uczniowie wzięli udział w wycieczce do

planem działań priorytetowych w terminie do 31 grudnia

dostęp do ofert oraz aktualności dzięki kodom qr.

53. Festiwal Folkloru Polskiego Sabałowe

z Bad Berki w ramach wymiany i współpracy młodzieży partnerskich szkół

Krakowa, Tarnowa oraz do kopalni soli w Bochni połączonej z noclegiem

gę dla osób poszukujących pracy, która ma na celu szybki

sklepu, gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego,
zamontowanie monitoringu w rejonie przystanku,
– wyeliminowanie zjawiska grupowania się w rejonie
bloku 17 i sklepu „Groszek” w Niedomicach przez osoby
popełniające wykroczenia spożywania alkoholu, zaśmiecania,
niszczenia mienia oraz zaczepiania osób w rejonie sklepu.

Stypendia
starosty
– nabór

Nastrojowe
czytanie
na rynku
W sobotę, 7 września przy fontannie na żabnieńskim rynku można było
wysłuchać „Katarynki” Bolesława Prusa, „Orki” Władysława Reymonta
czy fragmentów „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza.

Powiat Tarnowski tradycyjnie przyznaje stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Wnioski
wraz z odpowiednimi załącznikami można składać do 10 października. Do rozdzielenia jest 130 tys. zł.
Stypendia trafią do młodzieży pod koniec bieżącego roku.

Wszystko to za sprawą udziału mieszkańców Żabna w ogólnopolskiej
akcji Narodowego Czytania.
O odpowiedni nastrój zadbał kwartet smyczkowy Con Affetto. Spory
aplauz wzbudziła też wizyta kataryniarza. Aktywnie w Narodowe Czytanie
włączyli się przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Siedliszowic

Stypendium jest formą materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów, uczących się w szkołach Powiatu Tarnowskiego

„U Tatara”, którzy nie tylko zinterpretowali „Orkę” Władysława Reymonta,

oraz studentów, którzy zamieszkują na terenie Powiatu Tarnowskiego, pobierających naukę na wyższych uczelniach publicz-

ale także przygotowali dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek.

nych w trybie dziennym do 25 roku życia, przy czym kryterium przyznania stypendium stanowi w tym przypadku wysoka

Akcja, w której Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka

średnia ocen.

Publiczna w Żabnie biorą udział już po raz szósty, zgromadziła na Rynku

Szkołami Powiatu Tarnowskiego są:

działających na terenie gminy. W czytanie włączyli się także patroni

mieszkańców, przedstawicieli samorządu, szkół, stowarzyszeń i instytucji
Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

honorowi akcji – burmistrz Żabna Marta Herduś i starosta tarnowski
– Roman Łucarz. Udział w Narodowym Czytaniu był także okazją do
odwiedzenia Żabna przez poseł Annę Czech.
Tradycyjnie „Narodowemu Czytaniu” w Żabnie towarzyszyła akcja
bookcrossingowa, czyli uwalniania książek, która sprawiła, że wiele „starych”

Stypendiu może być udzielone:

lektur znalazło nowych czytelników.

– uczniom – po pierwszym roku nauczania, przy czym średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,0,
– finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub men,

Warto wspomnieć, że wszyscy uczestnicy żabnieńskiej akcji czytania
otrzymali pamiątkowy egzemplarz noweli z okolicznościową pieczęcią.
„Narodowe Czytanie”, to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta

– w dziedzinie kultury i sztuki – uczniom, którzy są finalistami i laureatami konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej
wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub men,

rp ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł
literackich. Para prezydencka, która sprawuje nad akcją honorowy patronat

– w dziedzinie sportu – są medalistami zawodów co najmniej ogólnopolskich.

wybrała w tym roku do czytania 8 nowel. Oprócz „Katarynki”, „Orki” o „Mój

– studentom – osiągającym średnią ocen za poprzedni rok akademicki:

Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…”

ojciec wstępuje do strażaków” w całek Polsce czytane były: „Dobra pani”
– 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,

Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawa” (z cyklu:

– 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,

„Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.

– 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00.
– absolwentom studiów stacjonarnych magisterskich w wieku do 25 lat w roku ukończenia uczelni publicznych.
Wnioski można pobrać poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie lub w siedzibie urzędu
(Kancelaria Rady Powiatu Tarnowskiego – pokój 119). Tam też znajdują się zasady przyznawania stypendiów. Wszystkie
dokumenty trzeba złożyć do 10 października u dyrektorów szkół ponadpodstawowych bądź w Kancelarii Rady Powiatu Tarnowskiego przy ulicy Narutowicza 38 w Tarnowie (pokój 119). Wnioski zostaną rozpatrzone do końca listopada, a stypendium
uczniowie i studenci otrzymają jeszcze przed końcem roku.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
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Mamy nowe przedszkole!
Ruszyła nowa placówka edukacyjna w naszej gminie. Grupa

niepełnosprawnych, jest kuchnia, szatnia czy pomieszczenia

około 40 dzieci rozpoczęła naukę w Publicznym Przedszkolu

biurowe. Nowe przedszkole jest świetnie wyposażone,

nr 2 w Łęgu Tarnowskim. Docelowo placówka ma liczyć

również w nowoczesne urządzenia, jak interaktywna tablica

50 podopiecznych, dlatego nabór wciąż jest otwarty.

oraz dywan. Placówkę dostosowano do potrzeb dzieci

Przedszkole powstało przy sali gimnastycznej
dawnego gimnazjum. Nauka odbywa się w dwóch

z niepełną sprawnością. Do dyspozycji jest m. in. winda.
Przedszkole pracuje w godzinach 6:00–16:00, ponieważ

oddziałach – dla 5 i 6-latków oraz 3 i 4-latków. Z uwagi

taki przedział czasowy najbardziej odpowiadał rodzicom.

na brak zgłoszeń w konkursie, obowiązki dyrektora pełni

Zmienia się też otoczenie budynku. Wykonano podjazdy,

Joanna Marta. Ogółem kadra nauczycielska liczy 4 osoby.

oświetlenie, a wkrótce będzie także plac zabaw.

Śniadania i podwieczorki są przygotowywane na miejscu

– Inwestycje w edukację są inwestycjami

przez kucharkę, natomiast obiady dowożone ze szkoły

w przyszłość. Nowe przedszkole powstało z uwagi na duże

w Niedomicach i serwowane na talerzach.

zapotrzebowanie, wielu rodziców zderzało się z problemem

Tempo inwestycji było imponujące. Przedszkole
powstało praktycznie w 3 miesiące. Efekty prac robią
wrażenie. Przygotowano dwie sale zabawowe, każda
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z własną łazienką, są też łazienki dla personelu, osób

braku wolnych miejsc. Stworzyliśmy nowoczesną i przyjazną
placówkę, zapewniającą wszechstronny rozwój dzieci
– mówi Marta Herduś, burmistrz Żabna. (łj)
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Strażacy
z Ilkowic
na podium
Rodzinne wspomnienie lata

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ilkowicach godnie

Za nami „Wspomnienie lata”, czyli spotkanie rodzin, którego

talenty i pasje. Przedstawiono wiersze autorstwa Marii,

ponieważ rywalizowało kilkanaście zespołów.

organizatorem jest Stowarzyszenie „Zielony Zakątek” (Sto-

z kolei piosenki m. in. w języku angielskim oraz francuskim

warzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

zaprezentowały panie Paulina oraz Aleksandra.

przy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy) przy współpracy

– Całość uświetniła swoim rewelacyjnym i wzruszającym

z dps. To impreza cykliczna, organizowana co roku dla rodzin

występem córka naszej fizjoterapeutki, laureatka wielu nagród

mieszkańców dps w Sieradzy.

i wyróżnień na festiwalach piosenki – Emilka. Po części

– Impreza rozpoczęła się mszą świętą w plenerze.
Nabożeństwo odprawił kapelan dps-u, o oprawę (psalm,
czytania, modlitwa wiernych) mszy świętej zadbały mieszkanki
wraz z personelem. Zagrał organista z sanktuarium

reprezentowali naszą gminę podczas v Regionalnych Zawodów Zabytkowych Sikawek Konnych w Lubczy (gm. Ryglice).
Drużyna druhów zajęła iii miejsce, a zadanie nie było łatwe,
Impreza rozpoczęła się od efektownego przejazdu
strażaków w paradzie konnej ulicami Lubczy na arenę zmagań.
Druhowie w sztafecie pokonywali kolejne przeszkody, by
docelowo dobiec do sikawki przy zbiorniku z wodą.
– Podpinamy węże i rozpoczynamy pompowanie ręczne,

artystycznej gościom zaserwowaliśmy poczęstunek: obiad,

co jest naprawdę wyczerpujące. Cztery osoby są dosłownie

deser, przysmaki z grilla – dodaje Magdalena Dyczko.

wypompowane. Przed laty strażacy mieli ciężkie zadanie

Przygotowania do spotkania, w których brali udział

– podkreśla Mariusz Taźbirek, prezes osp Ilkowice.

zarówno pracownicy, jak i mieszkanki rozpoczęły się już

Konkurencję kończy zepchnięcie trzech pachołków przy

w Odporyszowie, pracownik naszego domu. W nabożeństwie

kilka tygodni wcześniej, najpierw rozesłano zaproszenia,

pomocy strumienia wody oraz podniesienie prądy wody

uczestniczył również szafarz z Odporyszowa. Ołtarz został

wykonane samodzielnie przez podopieczne dps-u w Sieradzy.

do góry. – W zawodach uczestniczymy dla zabawy i przy

przygotowany przez personel dps-u – relacjonuje instruktor

Nie zawiódł też personel.

okazji prezentujemy młodym ludziom, jak to dawniej

terapii zajęciowej Magdalena Dyczko.
Kolejną częścią wydarzenia była część artystyczna,
w której mieszkanki placówki mogły zaprezentować swoje

– To był wspaniały dzień w cudownej, rodzinnej
atmosferze i miło spędzony czas z najbliższymi
– podsumowuje Magdalena Dyczko. (łj)

było – dodaje Mariusz Taźbirek. Strażacy z Ilkowic trenują
na boisku sportowym bądź przy miejscowej remizie, co
przyniosło efekt w postaci miejsca na podium i powtórzeniu
sukcesu z 2016 roku. (łj)

O Stowarzyszeniu „Zielony Zakątek”:
– zostało założone przez pracowników Domu Pomocy
Społecznej w Sieradzy i jest organizacją o charakterze

osp Ilkowice o historii sikawki konnej:
Nie jest znane dokładne pochodzenie i rok produkcji pompy,

charytatywnym. Misja: przede wszystkim łamanie

jedynie, że jest ona produkcji austriackiej, a z opowiadań miesz-

stereotypów, a ponadto:

kańców wiemy, że około 1920 roku zakupiono pompę ze składek

– wspieranie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
w Sieradzy,
– pomaganie w polepszeniu warunków bytowych i zdrowotnych osób przewlekle psychicznie chorych,

mieszkańców wsi Ilkowice. Podwozie wykonali sami druhowie,
natomiast okucia miejscowi kowale.
Jest to pompa, ręczna ssąco-tłocząca z dwoma
cylindrami w kształcie litery v, posiadająca mosiężne tłoki

– pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych,

z uszczelnieniami skórzanymi o średnicy Ø75. Sikawka

– upowszechnianie i ochrona praw osób z zaburzeniami

posiada również oryginalny wąż ssawny zakończony

psychicznymi,
– umożliwianie i wsparcie integracji.

wiklinowym koszem ssawnym.
Pod koniec ii wojny światowej, podczas pożaru zabudowań,
płonęła także drewniana szopa ze sprzętem osp. Z pożaru
ocalała tylko sikawka konna. Stanowiła ona podstawowe
zabezpieczenie przeciwpożarowe naszej okolicy, aż do
1964 r., w którym otrzymaliśmy pierwsza pompę spalinową.
W następnych latach pełniła wyłącznie funkcje reprezentacyjną
podczas uroczystości strażackich. W 2012 roku podwozie
zostało przez naszych druhów gruntownie odrestaurowane,
a zestaw pompowy poddany generalnemu remontowi, dzięki tym
zabiegom sikawka odzyskała dawny blask i pełną sprawność,
aby brać udział w zawodach sikawek konnych.
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Zakręceni
Mastersi
biegają,
morsują
i pomagają
Wydarzenie pod hasłem „Biegnij Dąbro-

demokratycznie i nawiązuje do kultowej

z czarną mazią. Uczestnicy zmagań byli totalnie ubrudzeni.

poprzedza intensywna rozgrzewka przez około

wo” było ukoronowaniem pierwszego

komedii „Gang Olsena”. Co roku

Tego typu zawody są świetną zabawą, ale i dużym wysiłkiem.

25–30 minut. Następnie „morsy” wchodzą na 3 minuty

roku aktywności Gangu Zakręconych

w Mielcu w jest organizowany bieg

Na trasie pomagamy sobie, zawsze możemy na siebie

do wody. – Dla debiutanta może być szokujące pierwsze

Mastersów. Ekipa, w której skład wcho-

w ramach wośp. Zebrane pieniądze

liczyć – dodaje Krzysztof Lechowicz. Mastersi celują w tym

30 sekund, gdy organizm próbuje się dostosować do

dzą m. in. mieszkańcy naszej gminy

z wpisowego przekazywane są na ten

roku w koronę Runmageddonu, czyli w start na imprezach

nowych warunków. Następuje szybszy oddech i bicie

otrzymali puchar dla najliczniejszej

szczytny cel. Przy okazji biegu jest

w czterech różnych częściach Polski.

serca – zdradzają Mastersi. Po 3 minutach część

drużyny, z kilkudziesięcioma osobami

kategoria na najciekawiej przebranego

w składzie.

uczestnika. W tym roku Krzysztof

Półmaraton, gdzie Krzysztof Lechowicz, Daniel Słowik

Lechowicz ucharakteryzował się

i Edyta Cygal pobiegną razem z osobami niepełnosprawnymi.

– Niezwykle wzruszająca

Nadchodzące wyzwanie to start w pko Silesia

osób kończy morsowanie, a niektórzy dogrzewają się
i wracają do wody na 2 minuty.
– Wyzwalają się pokłady endorfin i niesamowita

chwila! Nie byłoby tego pucharu bez

na świętego Mikołaja i zdobył w tej

wszystkich pozytywnych osób, które

kategorii pierwsze miejsce otrzymując

uczestnicy chylą czoła przed tym szczytnym pomysłem. Do

zdrowie, poprzedniej zimy nie miałem nawet kataru czy

systematycznie dołączały do nas przez

nagrodę z rąk prezydenta Mielca.

Katowic pojedzie z nami doskonale znana sportsmenka

przeziębienia – zdradza Krzysztof Lechowicz.

cały ten rok. Dziękujemy za otwarte

– Zgodnie z nasza zasadą „Biegamy

– To piękna integrująca inicjatywa. Kibice, obserwatorzy,

energia. Poza tym morsowanie ma pozytywny wpływ na

z Żabna Karolina Szumlańska, z którą wystartuje Daniel.

Mastersi są otwarci na kolejnych członków

serca, chęci do oderwania się od

i pomagamy oraz bawimy się sportem”.

Ja i Edyta będziemy mieć przydzielonych zawodników

niezwykłego gangu. Najłatwiej można się skontaktować

codziennych obowiązków, poświęcenie

To doskonała odskocznia od życia

przez organizatorów, wśród których jest między innymi

poprzez fanpage na Facebooku.

czasu na aktywność, za każdy życzliwy

codziennego. Stworzyliśmy fajną grupę,

pochodzący z Żabna Jakub Krupa. To było dla niego ważne,

uśmiech, każde słowo otuchy. Wierzymy,

wspieramy się, nie ma między nami

aby wystartował ktoś z jego rodzinnych stron. Od dłuższego

przebrnąć przez formalności. Dla nas nie jest ważny

że nadal z tak ogromną energią

niezdrowej rywalizacji – zapewnia

czasu trenujemy z Karoliną, startujemy w lokalnych zawodach

wynik, istota naszych startów, to świetna atmosfera

będziemy aktywnie spędzać czas

Krzysztof Lechowicz, założyciel

i zakorzeniać ten zdrowy bakcyl

Gangu Zakręconych Mastersów

u coraz większej ilości osób
– mówi Daniel Słowik, jeden ze
współzałożycieli Gangu, który dba

– opisuje Krzysztof Lechowicz.

a zarazem przewodniczący Rady

nastolatków, po biegaczy, którzy ukończyli 40. rok życia.
To mieszkańcy gminy Żabno, ale i Tarnowa, Radłowa oraz

drużyny sportowej uczestniczą

prawie 500 sympatyków.

w biegach ulicznych na różnych

do uczestnictwa w biegach. I nie tylko w biegach czy

dystansach, ale i nie tylko.

w zawodach typu Runmageddon. Gang Zakręconych

Mastersi zapewniają, że są wesołą

Uwielbiają się też taplać w błocie

Mastersów nie próżnuje również zimą. Gdy temperatura

społecznością, którą łączy pasja

podczas ekstremalnych zawodów

spada poniżej zera, to część Mastersów zostaje morsami.

do biegania i pomagania, ponieważ

z przeszkodami pod szyldem

sportowcy amatorzy chętnie angażują

Runmageddon.

się w przedsięwzięcia charytatywne.
Sama nazwa została wybrana
24

– Na Runmageddon Silesia
w kopalni były ustawione wagoniki

szeregi! – kończą Mastersi. (łj)

okolicznych gmin. Świetna atmosfera i prężna działalność

też o profil na Facebooku, liczący już
Gang pozornie brzmi groźnie, ale

i bezpieczne dotarcie do mety. Zapraszamy w nasze

W szeregach Mastersów są osoby w różnym wieku, od

Miejskiej w Żabnie.
Członkowie tej amatorskiej

– W grupie jest zdecydowanie łatwiej, chociażby

przyciąga kolejnych zawodników i motywuje całe rodziny

– Spotykamy się regularnie, co tydzień w niedzielę
na jednym ze stawów. Niestety dla nas, zimy są coraz
cieplejsze. Ujemna temperatura jest tym, co uwielbiamy
– podkreśla Krzysztof Lechowicz. Wejście do wody
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Ptaki
Dunajca

Odpowiedzialność
za długi w spółce z o.o.

Późne lato i początek jesieni, to idealny czas na obserwa-

Bardzo często słyszy się, że warto założyć spółkę z ograni-

za zobowiązania innego niezależnego podmiotu tj. spółki

cje ptaków ze względu na rozpoczynające się migracje.

czoną odpowiedzialnością, gdyż jest to jedna z bezpieczniej-

z ograniczoną odpowiedzialnością.

W gminie Żabno najlepszym miejscem na birdwatching jest

szych form prowadzenia działalności gospodarczej. Rzeczy-

oczywiście Dunajec.

Pod pojęciem bezskutecznej egzekucji kryje się

wiście jest to bezpieczna forma prowadzenia działalności,

szeroko rozumiane pojęcie. Nie można wobec tego przyjąć,

jednakże trzeba pamiętać, iż osoby zarządzające spółką nie

że egzekucji jest bezskuteczna (nawet pomimo wydania

tworzą się obrywy, podcinane przez wodę o bystrym

są całkowicie „bezkarne”. Na wstępie należy zaznaczyć, iż

przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne

nurcie, zaś w innych miejscach szerokie, kamieniste plaże

Dunajec przy Żabnie ma naturalny bieg – w zakolach

czym innym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

postanowienia o bezskuteczności egzekucji), wówczas gdy

i zarośnięte brzegi. Plaże zmieniają swoją szerokość wraz

jako podmiot, czym innym są jej wspólnicy a jeszcze czymś

wierzyciel wnosił o prowadzenie egzekucji jedynie z rzeczy

ze zmieniającym się poziomem wody, a całość tworzy

innym są członkowie jej zarządu, czyli po prostu jej prezesi

ruchomych będących własnością spółki, podczas gdy spółka

sprzyjające warunki dla awifauny związanej ze środowiskiem

lub wiceprezesi. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-

posiadała środki pieniężne na rachunkach bankowych czy

rzecznym. Dodatkowym plusem są często spotykane na

ścią jest osobnym bytem prawnym, niezależnym od osób

też była właścicielem nieruchomości.

nieregulowanych rzekach piaszczyste wyspy. Te zazwyczaj

fizycznych wchodzących w jej skład. Spółka z ograniczoną

pozbawione są roślinności, choć czasami porastają je trawy.

Wobec tego warto zatem już na etapie

odpowiedzialnością może zatem sama być podmiotem praw

prowadzenia egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną

Zarośnięte brzegi pokrywają wikliny czyli zwarte, wierzbowe

i obowiązków, zaciągać zobowiązania a także pozywać i być

odpowiedzialnością, zabezpieczyć się przed ewentualnymi

zarośla. Biotop ten jest charakterystyczny dla naturalnych

pozywaną. Oczywiście każda spółka (nie tylko spółka z ogra-

twierdzeniami i zarzutami strony przeciwnej poprzez

rzek i spełnia niezwykle ważną rolę jako lęgowisko ptaków.

niczoną odpowiedzialnością) musi mieć reprezentantów,

skierowanie egzekucji do wszystkich składników

Nad Dunajcem zaobserwować można ciekawe gatunki

którzy będą działać w jej imieniu. Niemniej jednak nie traci

majątkowych. Przez bezskuteczność należy bowiem

jak zimorodek, sieweczka rzeczna, biegusy i brodźce,

ona wówczas swojej odrębności i niezależności.

rozumieć niemożność zaspokojenia się przez wierzyciela

czaple białe i siwe, bociany czarne, brzegówki, rybitwy

W zależności od rodzaju i zakresu reprezentacji

i mewy, nurogęsi, pliszki siwe i żółte, a także wiele innych

w odniesieniu do całego majątku posiadanego przez spółkę.

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe

większych i mniejszych ptaków. W okresie przelotów

będą różne konfiguracje osób odpowiedzialnych za jej

dodatkowo wzrasta prawdopodobieństwo dostrzeżenia

Radca Prawny Marzena Dyduch

zobowiązania (długi). Najklarowniejszym przykładem

rzadziej widywanych gatunków jak np. rybołów czy samotnik

może być odpowiedzialność prezesa zarządu spółki

dlatego warto czasami wybrać się na spacer z lornetką

z ograniczoną odpowiedzialnością wówczas, gdy nie ma

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z punktu

innych członków zarządu (zarząd spółki jest wówczas

nieodpłatnej pomocy prawnej. Wsparcie można

jednoosobowy). W takiej sytuacji, przy spełnieniu przesłanki

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie we wtorki

bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce

(w godzinach 8:00–12:00) oraz w środy (w godzi-

(o której mowa poniżej), może dojść do sytuacji, w której to

nach 11:00–15:00). Rejestracja telefoniczna odbywa

za zobowiązania spółki będzie odpowiadał prezes zarządu.

się pod nr tel.: 14 645 60 12.

i poobserwować okolicę.

PATRYCJA WĄSIKOWSKA
– Przyrodnik-pasjonat, fotograf,

Punkt jest prowadzony przez Fundację Rozwoju

Taka sytuacja została unormowana przez ustawodawcę
w art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie

Przedsiębiorczości „Consilium” z Krakowa. W ramach

z którym: „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się

współpracy z Fundacją, w każdym numerze „Nowej

bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie

Gazety Żabnieńskiej” będziemy prezentować wybraną

za jej zobowiązania”.

poradę prawną. Zapraszamy również na stronę

– Związek Polskich Fotografów Przyrody.

internetową: www.fundacja-consilium.pl.

Zanim przejdziemy do charakterystyki przesłanki
bezskuteczności egzekucji, należy pamiętać, iż taka
odpowiedzialność jest subsydiarna. Subsydiarna, czyli jaka?
Subsydiarna czyli taka, która aktualizuje się dopiero z chwilą,
kiedy prowadzona będzie przeciwko spółce (jako odrębnemu
podmiotowi) egzekucja, a nadto okaże się ona bezskuteczna
(brak będzie majątku spółki z którego wierzyciel mógłby
się zaspokoić). Jest to podstawowy warunek zaistnienia
odpowiedzialności osoby fizycznej (np. Prezesa Zarządu)
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80. rocznica wybuchu II wojny światowej

w obiektywie marcina głuszka

