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druga strona ¿ycia

NA PLUS

N

iepełnosprawni wreszcie będą
mogli bez kłopotu wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu.
Po zmianach ustawowych zagwarantowano im wreszcie odpowiednie warunki. Niedowidzący mogą skorzystać z
nakładki do czytania za pomocą alfabetu Braila, możliwe jest głosowanie korespondencyjne i przy pomocy pełnomocnika. Nie pozstaje już teraz nic innego, jak skorzystać z możliwości i
wziąć sprawy w swoje ręce.

Kino pod gwiazdami

S

towarzyszenie Przyjaciół Zamku
w Dębnie po okresie uśpienia,
energicznie zabrało się do roboty. Z
efektów tej działalności korzystają
wszyscy mieszkańcy. Są imprezy kulturalne, koncerty, interesujący wykonawcy,a dębińska nekropolia pięknieje.
Jeśli energii wystarczy, to już teraz
odbiorcy oferty kulturalnej w gminie
mogą zacierać ręce.

P

Wakacyjne kino pod gwiazdami zaproponowało miłośnikom X Muzy Dębińskie Centrum Kultury. Pierwsza
tego rodzaju inicjatywa w gminie okazała się dla mieszkańców ofertą na tyle
interesującą, że skusiło się na nią kilkaset osób.

NA MINUS

Projekcje odbywały się w dwa kolejne
wieczory na placu obok Pizzerii & Clubu
Exclusive 19 sierpnia i 20 sierpnia. Repertuar filmowy został zaplanowany tak, aby
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Piątkowy wieczór należał do młodszej publiczności, która mogła skupić swoją uwagę na

o latach oczekiwania Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych sięgnął wreszcie do kieszeni i
rozpoczął prace przy umacnianiu rzek i
potoków, które przy większych wezbraniach wód dają się ludziom mocno we
znaki. Nie są to jeszcze inwestycje na
wielką skalę, ale lepszy rydz niż nic.

B

yły pracownik Urzędu Gminy w
Dębnie sprawił, że o gminie mówiło się w ostatnim okresie sporo w
mediach. Na razie wyroku sądowego w
sprawie domniemanej korupcji nie ma i
niczego przesądzać nie można, ale sam
fakt informowania o gminie w takim
kontekście do przyjemnych nie należy.

U

żytkownicy mostu w Maszkieni
cach, zwłaszcza ci poruszający
się samochodami, muszą uzbroić się w
cierpliwość. Most uszkodzony wskutek
intensywnych opadów deszczu ze względów bezpieczeństwa musi być naprawiony. Na czas remontu kierowcy będą
musieli korzystać z objazdów.
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filmie: „Jak wytresować smoka”. Senas
obejrzało blsiko 300 osób. Kolejny dzień
Letniego Kina Plenerowego był adresowany dla dorosłych fanów kina. Zostali
porwani do Las Vegas, aby towarzyszyć
bohaterom filmu „Kac Vegas” w ich zabawnych perypetiach. Frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów: przyszło
około 400-500 osób.
Oglądanie było tym przyjemniejsze, że
równocześnie można było korzystać z
oferty gastronomicznej znajdującego się
nieopodal lokalu. Zamówienie składano
,nie opuszczając swoich miejsc.
(p)

Wygrajmy plac zabaw!
Już w przyszłym roku mieszkańcy
Woli Dębińskiej mogą cieszyć się z nowego placu zabaw wybudowanego za
darmo. Ale trzeba w to włożyć
trochę wysiłku. Realizacja
inwestycji zależy od aktywności mieszkańców całej
gminy w interencie w
sierpniu. Klikać można
jeszcze przez cały wrzesień, a ostatania szansa
będzie w październiku.
Potrzebny jest znacznie liczniejszy niż dotąd
udział i codzienna aktywność. Zwycięzca pierwszego lipcowego etapu uzyskał
ponad 65 tys. głosów. Wola Dębińska była daleko w tyle.
Przypomnijmy, że place fundowane przez
firmę NIVEA Polska z okazji 100-lecia jubileuszu marki zostaną wybudowane w miejscowościach, na które padnie najwięcej głosów internautów. W sumie będzie ich 100.
Wola Dębińska może mieć jeden z nich, ale
nie można sobie pozwolić na chwilę zwłoki.
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Aby liczyć się w walce o nagrodę, trzeba klikać na potęgę i prosić o wsparcie w postaci
codziennej internetowej aktywności kogo
tylko się da.
Przypomnijmy, że ogólnopolska rywalizacja ruszyła
8 czerwca. Aby znaleźć się
w pierwszej „setce” trzeba klikać masowo i systematycznie wchodząc
na stronę www.NIVEA.pl i stosując się do
regulaminu konkursu.
Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania
głosu na jedną, wybraną przez
siebie lokalizację w specjalnie do tego
utworzonym serwisie.
Głosowanie trwa do 31 października.
Pierwszy etap, w którym wybrano 25 miejscowości zakończył się już 31 lipca, drugi
odbywał się od 1 do 31 sierpnia. Trwa trzecie, przedostatnie głosowanie, od 1 do 30
września, a ostatani etap wyznaczono od 1
do 31 października.
(g)
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Trzy dotacje w ramach jednego programu

Gmina piêknieje
Ponad 860 tys. z³ z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na realizacjê trzech projektów
otrzyma³a gmina Dêbno. Trzy
wnioski o dofinasowanie
inwestycji poprawiaj¹cych
standard ¿ycia mieszkañców
zaakceptowa³ Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego. Dziêki temu bêdziemy mogli
zrealizowaæ nasze plany,
a centra so³ectw zyskaj¹
na estetyce - komentuje
Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dêbno.
Ostatecznie na liście przeznaczonych do
dofinansowania projektów z całej Małopolski znalazło się 249 pozycji. Na realizację
przedsięwzięć zgłoszonych przez gminy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe
z terenu województwa przeznaczono w sumie ponad 85 mln zł. Część z tych pieniędzy
trafi do gminy Dębno.

Koœcio³ z nowym dachem

Komentuje dla nas

Największe wspracie otrzyma parafia pw.
św. Małgorzaty w Dębnie. Na realizację II
etapu remontu zabytkowego kościoła i jego
otoczenia, który obejmie remont i wymianę
zużytych elementów dachu kościoła, przeznaczono 500 tys. zł dofinansowania, które
stanowić ma 75 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Umowa w tej sprawie
czeka już tylko na podpis reprezentanta
województwa małopolskiego. - Zaraz potem
ogłosimy przterag na realizację prac - zapowiada Antoni Brachucy, zastępca Wójta

Z dofinansowania w ramach PROW skorzysta także parafia w Dębnie. Pieniądze
zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego kościoła.

Gminy Dębno. Zgodnie z warunkami dofinansowania przedsięwzięcie powinno zostać
zakończone do czerwca 2012 r.

Radoœæ w Jaworsku
W Jaworsku zostanie przygotowany
teren sportowo-rekreacyjny. Umowa na

so³tys Jaworska
W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować samorządowym władzom za
przeforosowanie inwestycji w postaci urządzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w
Jaworsku. To pierwsza od wielu lat inwestycja inna niż budowa i remonty dróg.
Owszem, inwestycje związane z drogami są bardzo ważne i wszyscy je tutaj
doceniamy, ale tego rodzaju urządzenie terenu to rzecz bardzo potrzebna i długo
oczekiwana. Skorzysta z niej w pierwszej kolejności szkoła, nieopodal której
wyznaczono lokalizację dla tej inwestycji. Będą tam przecież urządzenia do
zabawy, alejki, miejsce do grillowania, a wszystko będzie oświetlone. W ciągu roku
szkolnego dla szkoły to będzie na pewno miejsce do wykorzystania, a w dni
świąteczne będzie się można spotkać w większym gronie, czy pójść na spacer z
dziećmi. W ramach tej samej inwestycji mają być wybudowane miejsca parkingowe przed szkołą. Brakowało ich od lat, bo przed budynkiem szkoły nie ma gdzie
postawić samochodu. Jedyne miejsce to boisko asfaltowe po drugiej stronie drogi.

wykonanie prac miała być podpsiana 13
września. Zwycięzca przetargu - firma z
Woli Dębińskiej - do 15 listopada wybuduje obiekt za ponad 323 tys. zł. W efekcie na placu na wschód od budynku szkoły powstanie teren sportowo-rekreacyjny z alejkami spacerowymi, placem zabaw, miejscem do grillowania, a także
parking na kilka miejsc przed szkołą.
Centrum wsi powinno tym sposobem zyskać na estetyce, a mieszkańcy będą mieć
do dyspoyzcji naturalne miejsce spotkań
i wypoczynku. Pomoc z budżetu województwa wyniesie w tym przypadku 182
tys. zł.
Z pomocy udzielonej w ramach PROW
skorzysta także Jastew. W ramach II etapu zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół znajdującego się tam Domu
Kultury wykonane zostaną prace, których
koszt sięgnie prawie 186 tys. zł. Roboty
wykona firma z Sufczyna, która wygrała
przetarg. Finał prac planowany jest na
koniec listopada bieżącego roku.
(g)
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Ponad 530 tys. z³ kosztowa³a modernizacja drogi Sufczyn-Wola Dêbiñska.
Kosztowna inwestycja by³a mo¿liwa
dziêki dofinansowaniu z Narodowego
Programu Odbudowy Dróg Lokalnych,
z którego gmina otrzyma³a blisko 250
tys. z³.

Nowa droga ju¿ gotowa

Poddany gruntownemu remontowi odcinek ma ponad 2,35 km długości. Poza położeniem nowej nawierzchni asfaltowej, wykonano tam jeszcze szereg innych prac.
Wzdłuż całego odcinka wyczyszczono rowy,
uzupełniono oświetlenie uliczne zastępując
stare, jeszcze przedwojenne lampy - nowymi. W niektórych miejscach poprawiono pobocza, wymalowano przejścia dla pieszych
oraz oznakowanie poziome drogi. Ustawiono także znaki pionowe.
Zgodnie z wymaganiami programu zmodernizowana droga łączy drogę krajową nr
4 z drogami powiatowymi: Dębno- Bielcza i
Sufczyn - Biadoliny.
(gp)

PLAN Z UWAGAMI
Dwieœcie szesnaœcie uwag zg³oszono
do projektów nowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla piêciu so³ectw Gminy Dêbno.
Wiêkszoœæ z nich nie ma uzasadnienia
z przyczyn merytorycznych i formalnoprawnych - komentuje Ma³gorzata
Przybysz-£awnicka, dyrektor Biura
Planowania Przestrzennego MGGP
S.A. - firmy opracowuj¹cej projekty
zmiany planów.
Prace nad planem trwały już od 2008 roku
z roczną przerwą na wprowadzenie zmian
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest
podstawą dla sporządzanych zmian planów.
Mieszkańcy pięciu sołectw, dla których opracowano studium mieli rok, by zgłaszać do
niego swoje uwagi. W sierpniu tego roku
projekty zmian planów opracowanych w
oparciu o rozwiązania przyjęte w niedawno
zmienionym studium wyłożono do publicznego wglądu dając mieszkańcom okazję do
wyrażenia swojego stanowiska.
W efekcie w wyznaczonym terminie do
planu zgłoszono 216 uwag, ale gros z nich, w
opinii przygotowującego projekty zmian planów Biura Planowania Przestrzennego
MGGP S.A., nie znajduje uzasadnienia. Małgorzata Przybysz-Ławnicka wskazuje cztery główne przyczyny, dla których zgłaszane
przez mieszkańców uwagi nie mogą być
uwzględnione.
Część uwag dotyczy poszerzenie terenów
budowlanych kosztem terenów rolniczych
na glebach wysokiej klasy. Przekwalifikowanie tych gruntów wymaga zgody mini-
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stra rolnictwa, do którego na etapie opracowywania planu już się zwracano. W części
przypadków uzyskano na to zgodę uwzględniając to w projektach, ale dla części zgody
ministra rolnictwa na zmianę nie było. Poza
tym, jak zauważają autorzy projektów nowych planów, obowiązujący dotąd plan wyznacza ogromne tereny pod budownictwo,
które do tej pory nie zostały skonsumowane, co dodatkowo poddaje w wątpliwość zgłoszone uwagi dla dalszego ich poszerzania.

niebezpieczeństwo jest jak najbardziej realne. - Dzisiaj nikt o tym nie chce pamiętać,
ale w razie powodzi poszkodowani mieszkańcy domagając się odszkodowania i wsparcia finansowego w innej formie częstokroć
powołują się na fakt, że urzędnicy dali im
kiedyś pozwolenie na budowę w takim miejscu - podkreśla dyr. Małgorzata PrzybyszŁawnicka.
Przyjęcie uwag mogłoby wreszcie oznaczać konieczność wstrzymania prac nad pla-

W sumie do planu opracowanego dla piêciu so³ectw zg³oszono
216 uwag. Najwiêcej z nich dotyczy Dêbna - 89 i Woli Dêbiñskiej
- 59. W dalszej kolejnoœci s¹ Sufczyn - 36 uwag, Por¹bka Uszewska - 30 oraz Jastew - 9.
Poszerzanie terenów generowałyby ponadto dodatkowe koszty związane z koniecznością uzbrojenia terenu (drogi dojazdowe i
sieci infrastruktury technicznej).
Wskazywane przez autorów uwag lokalizacje znajdują się często w terenach otwartych charakterystycznych dla obszarów wiejskich. Akceptacja tego typu rozwiązań oznaczałaby rozpraszanie zabudowy, co jest
sprzeczne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego województwa
małopolskiego, nad realizacją którego czuwa marszałek województwa małopolskiego.
Na uwzględnienie nie zasługują, w opinii
fachowców, także uwagi dotyczące wyznaczenia terenów budowalnych w terenach
zalewowych i osuwiskowych. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, jak dużym ryzykiem obciążone jest budowanie w takich
miejscach domów. W wielu przypadkach tereny te były już zalewane, w innych takie
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nem i wydłużenie okresu oczekiwania na
plan o minimum rok. W ponad 30 % przypadków uwzględnienie uwag byłoby niezgodne z przyjętym studium, a to jest sytuacja z
formalno-prawnego punktu widzenia niedopuszczalna. Niezgodność planu ze studium
mogłaby być podstawą do uchylenia uchwały Rady Gminy przez wojewodę. Aby tego
uniknąć gmina musiałaby przygotować
zmianę studium, co wiązałoby się z kolejnymi, wysokimi wydatkami na ten cel. - Odrzucenie uwag nie jest zatem przejawem
złej woli, ale wynika z ograniczeń prawnych.
Nie można dowolnie zmieniać wszystkiego,
trzeba poruszać się w ramach uwarunkowań prawnych - podkreśla dyrektor Biura
Planowania Przestrzennego MGGP S.A.
Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia
lub odrzucenia złożonych uwag podejmie
Rada Gminy Dębno.
(g)
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Jednostka z £oniowej ma 105 lat!

Sentyment do koni i sikawki
105. rocznicê istnienia œwiêtowali
w niedzielê, 7 sierpnia, stra¿acy
z jednostki OSP w £oniowej. Sami
na rocznicê sprawili sobie najlepszy
prezent: kolejny specjalistyczny
samochód, tym razem do ratownictwa
drogowego.

Komentuj¹ dla nas

Świętowanie rozpoczęła msza święta
odprawiona o g. 16 w kościele parafialnym. Potem druhowie z Łoniowej wraz z
kolegami z zaproszonych jednostek,
przedstawicielami władz samorządowych
i mieszkańcami przeszli do amfiteatru.
Tam czekał już sprowadzony z Niemiec
mercedes - samochód przeznaczony do
ratownictwa drogowego, który zgodnie
z panującymi obyczajami został publicznie poświęcony.
Potem była okazja, by podziękować
wszystkim dobrodziejom straży, których
na pamiątkę jubileuszu obdarowano okolicznościowymi statuetkami. Goście,
wśród których znaleźli się m.in. starosta
brzeski Andrzej Potępa, wójt Grzegorz
Brach, a także kandydaci do Sejmu RP
poseł Musiał i były żużlowiec, a obecnie

ekspert TVP Sport Robert Wardzała, rewanżowali się gratulacjami.
Patrząc na hisotrię OSP w Łoniowej
można przypuszczać, że życzeniom kolejnych lat działalności pewnie stanie się

Tadeusz Sacha, prezes OSP £oniowa
Pamiętam czasy, kiedy do pożaru jeździło sie wozami konnymi,
a konie na dźwięk syreny lub trąbki strażackiej same biegły z pola.
Zasadnicze zmiany pod względem wyposażenia nastąpiły dopiero
w ostatnich latach. Dzisiaj dysponujemy trzema samochodami
i takiego sprzętu mogłaby nam pozazdrościć każda straż w okolicy.

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Jednostka OSP w Łoniowej to jednostka wyróżniająca się w
gminie. I nie jest to tylko kurtuazyjne stwierdzenie. Skupia ludzi,
którzy z pasją i ambicją realizują swoje pomysły, które mają
prowadzić do tego, by jak najlepiej służyć ludziom. I nie chodzi tu
tylko o pomoc w nadzwyczajnych sytuacjach i zagrożeniach, ale
także na codzień poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i
rozrywkowych. Chciałbym życzyć druhom z tej jednostki, by
czerpali radość i satysfakcję z pracy. Życzę im również, by ci,
którym niosą pomoc, umieli to docenić.

zadość. U swoich początków dysponowała zaledwie wozem konnym i sikawką, dziś
jest w Krajowym Systemie Ratownictwa
mając do dyspozycji trzy samochody. - Z
zainteresowaniem udziałem w pracach

straży też nie jest źle. Młodych nam nie
brakuje i wygląda na to, że tradycję będzie miał kto podtrzymywać - przewiduje
Paweł Kraj, naczelnik jednostki.
Wśród licznych atrakcji w programie towarzyszącego uroczystościom festynu znalazły się występy estradowe oraz pokazy
sportowe. Zatańczyli „Łoniowiacy”, Orkiestra Dęta z Łysej Góry dała krótki koncert, wokalnymi umiejętnościami popisała
się Edyta Burnóg, a możliwości profesjonalnego sprzętu żużlowego prezentował
Robert Wardzała, który z Unią Tarnów
dwukrotnie zdobywał Drużynowe Mistrzostwo Polski w tej dyscyplinie sportu.
Świętowanie zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin
nocnych.
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Lepszy
dojazd do pól
Prawie 100 tys. zł otrzymała gmina Dębno na budowę drogi transportu rolnego w Łoniowej. Pieniądze na ten cel pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Droga o długości 1100 metrów mająca 3,5 metra szerokości pozwoli rolnikom bez kłopotu dojechać do pól. Na
całej długości zostanie utwardzona i
pokryta żwirem, co umożliwi dojazd
bez względu na warunki atmosferyczne. Remont obejmuje także wykonanie kilku przepustów, odwodnienia i
rowów. Finał prac przewidywany był
na połowę września.
Gmina Dębno od lat korzysta z możliwości uzyskania wsparcia z FOGR na
budowę dróg dojazdowych do pól. Z
wnioskiem w tej sprawie występują
radni, sołtysi lub mieszkańcy, a gmina
w ślad za tym zabiega o pieniądze z
budżetu województwa. Efekt jest taki,
że co roku korzysta z dofinansowania
modernizując kolejne odcinki dróg.
(n)

Wygoda
i bepieczeñstwo
pieszych
Trwa budowanie chodników w
gminie Dębno. W drugiej połowie
wakacji do użytku oddano odcinki w Porąbce Uszewskiej i w Maszkienicach o łącznej długości 400
metrów.
W obu przypadkach chodniki z kostki wybudowano przy drogach powiatowych, gdzie ruch jest relatywnie duży.
Gmina podzieliła się kosztami z powiatem i w efekcie można było wybudować 250 metrów chodnika w Porąbce
Uszewskiej oraz 150 m chodnika w
Maszkienicach. W obu przypadkach
piesi będą mieć nie tylko wygodniej, ale
przede wszystkim bezpieczniej. W sumie koszty z tym związane wyniosły
około 250 tys. zł.
W tym roku to już kolejne tego typu
inwestycje i na pewno nie ostatnie.
Wcześniej oddano do użytku chodniki
w Sufczynie (200 metrów) oraz w Biadolinach Szlacheckich. Wkrótce rozpocznie się budowa chodników w Perle
(100 metrów) oraz w Dołach (100 metrów). Ogłoszono już przetarg na realizację tych inwestycji.
(p)
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Nekropolia w Dêbnie pod troskliw¹ opiek¹

POMNIK JESZCZE
U KONSERWATORA
Dobiegaj¹ koñca prace renowacyjne
zabytkowego pomnika nagrobnego
œ.p. Stanis³awa Chodackiego. Z
tarnowskiej pracowni konserwatorskiej Barbary Dworaczyñskiej figura
powróci na cmentarz w Dêbnie przed
dniem Wszystkich Œwiêtych.
Z inicjatywą odnowienia pomnika wyszło
Stowarzysznie Przyjaciół Zamku w Dębnie.
Pieniądze na ten cel zbierano podczas ubiegłorocznej kwesty na cmentarzu w Dębnie.
Chociaż uzbierana wówczas suma była relatywnie spora (kilka tysięcy złotych), to jednak niewystarczająca, by można było sfinansować w całości prace konserwatorskie.
Mimo to renowację zlecono starając się równocześnie o wsparcie finansowe z innego
źródła. Parafia w Dębnie przy pomocy stowarzyszenia ubiega się o dofinansowanie w
wysokości ponad 11 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dysponowanego
przez LGD „Kwartet na Przedgórzu”. Całkowite koszty renowacji nagrobka oszacowano na 16,5 tys. zł.
Pomnik nagrobny ś.p. Stanisława Chodackiego to już kolejny obiekt znajdujący się na
zabytkowym cmentarzu parafialnym w Dębnie, który poddawany jest renowacji. Wcześniej staraniem stowarzyszenia i parafii odnowiono już kilka innych nagrobków. Poddawany aktualnie renowacji pomnik został
wykonany pod koniec XIX wieku. Forma
architektoniczno - rzeźbiarska została
utrzymana w stylu gotycyzującym. Nagrobek wykonano z piaskowca w formie wysokiego, wielobocznego, dekorowanego cokołu, ze stojącą figurką Matki Boskiej z Lourdes. Ząb czasu mocno go jednak naruszył.
Widoczne były spore ubytki piaskowca
(głównie na cokole i inskrypcji), spękania,
zanieczyszczenia.
W ramach renowacji wykonywanych jest
szereg prac takich jak dokumentacja fotograficzna stanu obiektu przed konserwacją,
demontaż pomnika i przewiezienie go na
czas prac do pracowni konserwatorskiej,
oczyszczenie pomnika z luźnych zabrudzeń,
zniszczenie mchów i zielenic, które pokrywają pomnik, wstępne wzmocnienie osłabionej struktury kamienia, z którego wykonano nagrobek, umycie piaskowca i wapiennej figury wodą, doczyszczenie wapienia z
czarnej, fałszywej patyny, usunięcie cementowych uzupełnień wykonanych w przeszłości z naruszeniem sztuki konserwatorskiej,
sklejenie peknięć oraz odłamanych fragmentów, rekonstrukcja osypanych dekoracji
rzeźbiarskich i uzupełnienie wszystkich
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ubytków gotowymi zaprawami konserwatorskimi i wiele innych.
Renowacja wykonywana jest na podstawie programu prac konserwatorskich opracowanego przez uprawnionego konserwatora zabytków oraz pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
(g)

wydarzenia

Nowa parafia w
Woli Dêbiñskiej?

Most w remoncie

Z inicjatyw¹ budowy koœcio³a w Woli
Dêbiñskiej wyszed³ ordynariusz diecezji
tarnowskiej ks. bp Wiktor Skworc.
Misjê tê powierzy³ ksiêdzu Józefowi
Schabowi, katechecie z parafii pw.
Œwiêtej Ma³gorzaty w Dêbnie.
Obecnie cała Wola Dębińska należy do
parafii w Dębnie, gdzie znajduje się także zabytkowy kościół poddawany w
ostatnim czasie gruntownej renowacji i
remontowi. Wraz z wybudowaniem nowego kościoła parafia zmieniłaby granice. Na części jej obecnego obszaru powstałaby nowa parafia w Woli Dębińskiej, do której mogłyby należeć także
sąsiednie wsie we wschodniej części
gminy takie jak np. Biadoliny Szlacheckie czy Perła.
Trudno powiedzieć, kiedy można się
spodziewać wybudowania kościoła i
utworzenia nowej parafii. W komunikacie biksupa ordynariusza odczytanym
w parafii w Dębnie nie ma mowy o żadnych datach. Przypuszczalnie wszystko zależeć będzie od możliwości finansowych. Na razie wiadomo, że parafia w
Dębnie dysponuje już działką pod budowę kościoła, która znajduje się w Woli
Dębińskiej nieopodal drogi na Bielczę.
(G)

W drugiej po³owie paŸdziernika uszkodzony wskutek powodzi most w
Maszkienicach zostanie po trwaj¹cym
obecnie remoncie, oddany do ponownego u¿ytku. Gmina otrzyma³a na ten
cel pieni¹dze z Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z puli
przeznaczonej na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych.
Wsparcie w wysokości 410 tys. zł w całości pokryje koszty inwestycji. Cena zaoferowana w przetargu przez firmę z
Rzuchowej, która przedstawiła najko-

rzystniejszą ofertę, mieści się w kwocie
dofinansowania. Prace naprawcze ruszyły w trzeciej dekadzie sierpnia, niezwłocznie po podpisaniu umowy. Obejmują m.in.
wymianę nawierzchni mostu, wykonanie
izolacji, malowanie i wzmocnienie konstrukcji, która została podmyta w 2010
roku.
Na czas robót, most będzie zamknięty
dla ruchu kołowego. Kierowcy mimo to
nie powinni mieć problemów z dojazdem,
bo wyznaczono dogodne objazdy, które są
dobrze oznakowane. Remont nie przeszkada natomiast pieszym, którzy bez
przeszkód moga korzystac z mostu.
(pg)

Drugi „Orlik” w gminie Dêbno
Kolejny kompleks boisk „Orlik 2012”
zostanie wybudowany w gminie
Dêbno. Inwestycjê w £ysej Górze
obok Ministerstwa Sportu i województwa ma³opolskiego wspó³finansowaæ
bêd¹ tak¿e: powiat brzeski i gmina
Dêbno.
Obiekt powstanie przy Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących, a całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,1
miliona złotych. 500 tysięcy złotych wyłoży
na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki,
a 250 tysięcy pochodzić będzie z budżetu
województwa małopolskiego. Pozostała
część zostanie sfinansowana z budżetu powiatu brzeskiego oraz gminy Dębno. Samorząd gminy Dębno zdecydował się na wsparcie inwestycji w przeświadczeniu, że będzie
ona dobrze służyła mieszkańcom gminy Dotychczasowe doświadczenie z „Orlikiem”
w Dębnie pokazuje, że zainteresowanie korzystaniem z tego typu obiektów sportowych
jest ogromne. To jeden z najskuteczniejszych
spsobów zagospodarowania wolnego czasi i

profilaktyki zdrowotnej - podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Spośród 9 złożonych ofert przetargowych najkorzystniejsza okazała się propozycja firmy z Rzeszowa. Plac budowy

został już przekazany wykonawcy i
zgodnie z przyjętym harmonogramem
„Orlik” powinien być gotowy w październiku.
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Po latach oczekiwania ruszaj¹ prace zabezpieczaj¹ce

Ujarzmianie
rzek i potoków
Do koñca wrzeœnia powinny zakoñczyæ siê prace konserwacyjne na
potoku Kisielna w Sufczynie. Maj¹
one pozwoliæ skuteczniej zapobiegaæ ewentualnym powodziom. Tej
jesieni najprawdopodobniej rozpoczn¹ siê równie¿ prace polegaj¹ce na wykonaniu dokumentacji
projektowej niezbêdnej dla wykonania robót zwi¹zanych z usuwaniem
szkód powodziowych na potku
NiedŸwiedŸ w Maszkienicach.
Prace zlecone przez Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych, do którego należy Kisielina, wykonuje firma z
Woli Dębińskiej. Obejmują one ścinanie
i karczowanie krzaków na brzegach,
czyszczenie terenu po wykarczowaniu,
udrożnienie potoku, usuwanie nawisów
ziemi i likwidację zatorów, jakie powstały po ubiegłorocznych obfitych opadach
deszczu.
W efekcie najbardziej zanieczyszczone korytko rzeki na długości 2,2 km, które w razie większych opadów mogłoby
powodować spiętrzenia wody i występowanie potoku z brzegów, nie powinno
już nastręczać tego rodzaju kłopotów.
Wartość wykonywanych prac to blisko
24 tys. zł.
W przypadku potoku Niedźwiedź w
Maszkienicach prace mają być wykonywane na odcinku o długości ponad 1200
metrów. Do ich rozpoczęcia niezbędna
jest jednak dokumentacja techniczna.
Przetarg na jej wykonanie Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ogłosił w trzeiciej dekadzie sierpnia. Wiadomo, że planowane prace mają objąć
m.in. udrożnienie koryta, wykonanie zabezpieczenia przeciwerozyjnego wraz z
umocnieniem skarp i dna potoku, zabudowę wyrw, remont istniejących koszy
siatkowo-kamiennych. Prace główne
mają być poprzedzone robotami przygotowawczymi takimi jak wycinka drzew i
krzewów. Ostateczny efekt prac, które
zostaną zlecene po wykonaniu dokumentacji, ma być wzmocnienie koryta i brzegów potoku tak, by były one w stanie
wytrzymać napór wody nawet przy gwałtownych wezbraniach wód.
Termin rozpoczęcia prac zależy od tempa realizacji prac dokumentacyjnych i rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie
robót.
(pg)
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Druhny z OSP Perła znalzły się wśród najlepszych drużyn w kraju.

Zbyt trudne rywalki
Piêtnaste miejsce w odbywaj¹cych
siê w Koninie XIII Krajowych Zawodach Sportowo-Po¿arniczych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych zajê³a kobieca
dru¿yna OSP Per³a reprezentuj¹ca w
zawodach województwo ma³opolskie.
W rywalizacji wziê³o udzia³ 19 dru¿yn
po¿arniczych.
Jadące do Konina druhny z Perły cele
miały ambitne. Po zwycięstwie w wojewódzkiej rywalizacji w Małopolsce wiary
we własne siły nie brakowało, a przygotowania do ogólnopolskich zawodów szły
pełną parą. Na miejscu okazało się jednak, że rywalki także nie próżnowały i

trudno było z nimi nawiązać wyrównaną
walkę. Reprezentantki OSP Perła po ćwiczeniach bojowych zajmowały 15 lokatę,
dokładnie na tym samym miejscu ukończyły także sztafetę 7 x 50 metrów. W
generalnej klasyfikacji także znalazły się
na 15 miejscu.
Zmaganiom zawodniczek przyglądali się
m.in.Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. wielkopolkskiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP - poseł
Eugeniusz Grzeszczak, przedstawiciele dowodztwa Państwoej Straży Popżarnej, parlamentarzyści i samorzadowcy. Przbieg zawodów był także szeroko relacjonowany
przez lokalne media.
(p)

Taksówka w Dêbnie
Po 20 latach z okładem postój taksówek wraca do gminy Dębno. Ma być
wyznaczony w okolicach lokali gastronomicznych nieopodal krajowej
„czwórki” przy drodze prowadzącej
do zamku.
O wskazanie miejsca postoju taksówek
zwrócił się do władz samorządowych prywatny przedsiębiorca, który chce świadczyć
usługi transportowe dla mieszkańców. Samorządowe władze na propozycję są otwarte w przekonaniu, że tego rodzaju oferta
może być atrakacyjna dla mieszkańców. Przywołanie taksówki z postoju w Dębnie będzie zapewne tańsze niż korzystanie z usług
taksówkarskich np. firm znajdujących się w
Brzesku. Możliwość korzystania z taksówki może być też interesująca np. dla gości
odwiedzających gminę Dębno przy okazji
imprez kulturalnych organizowanych na jej
terenie.

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2011

Ostatecznie zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi zweryfikuje czas. W pierwszych
dniach zainteresowanie było nikłe, ale być
może się to zmieni, gdy informacja o postoju
dotrze do mieszkańców. Taksówkę można
także zamówić telefonicznie dzwoniąc na
numer 509 62 45 26.

wydarzenia

Ho³d dla pomordowanych
Kolejny rok z rzêdu w Maszkienicach
odbywa³y siê uroczystoœci ku czci ofiar
zbombardowanego poci¹gu pasa¿erskiego we wrzeœniu 1939r. W obchodach 72. rocznicy tamtego wydarzenia
udzia³ wziêli przedstawiciele samorz¹du i parlamentu, a mszê œwiêt¹
celebrowa³ biskup pomocniczy diecezji
tarnowskiej ks. Andrzej Je¿.
Uroczystości upamiętniające tragedię
cywilnych ofiar bombardowania to inicja-

tywa Stanisława Pierzgi, mieszkańca
Maszkienic i przewodniczącego Rady
Gminy Dębno. Zapoczątkowana przed kilkoma laty, na stałe wchodzi w kalendarz
oficjalnych uroczystości w gminie gromadząc coraz liczniej mieszkańców.
W tym roku we mszy świętej w intencji
pomordowanych wzięło udział kilkaset
osób. Byli wśród nich także zaproszeni goście reprezentujący samorząd (Wójt Gminy
Grzegorz Brach, Sekretarz Gminy Marian
Kurek, Zastępca Wójta Antoni Brachucy,
starosta brzeski Andrzej Potępa), a także
parlamentarzyści (Andrzej Sztorc) oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Po Eucharystii wszyscy przeszli na cmentarz parafialny, gdzie pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia z pierwszych
dni wojny, złożono kwiaty i wieńce.
Przypomnijmy, że do tragedii doszło 4
września 1939 roku. Z relacji świadków wyreklama

nika, że od strony Dębna nadleciał ciężki
samolot, który zrzucił bomby na pociąg osobowy powodując śmierć kilkudziesięciu cywilów. Od wybuchu zatrzęsły się szyby w
oknach w pobliskich domach w Maszkienicach. Ludzie, którzy niedługo potem pojawili się przy zbombardowanym pociągu zastali starszny widok. Z wagonów słychać
było jęki rannych ludzi, a w rozbitych wagonach leżały zmasakrowane ciała ludzi.
Część pasażerów, która przeżyła nalot,
uciekała w kierunku lasu z obawy przed
kolejnym atakiem.
Rannych odwożono do domu Ludowego
w Maszkienicach, gdzie udzielano im pierwszej pomocy. Na cmentarz w Maszkienicach przywieziono 24 ofiary nalotu, pozostałych zabitych pochowano na innych
cmentarzach w okolicy. Ciała chowano w
napredce zbitych trumanch z desek. Układano w nich nawet po kilka ciał.
(g)
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Fina³ Festiwalu „Muzyka Lata”

Talenty w Dêbnie
Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka
Lata” odby³ siê ju¿ po raz czwarty w
zamku w Dêbnie. Tym razem organizatorzy przygotowali osiem koncertów:
cztery w Tarnowie, cztery pozosta³e w
Dêbnie.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji była twórczość wybitnego węgierskiego
kompozytora Franciszka Liszta, której melomani mogli słuchać w różnych wykonaniach. W sali koncertowej zamku w Dębnie
oklaskiwano duet: Maria Sławek - skrzypce
i Piotr Różański - fortepian, pianistę Krzysztofa Książka, wokalistów: Monikę Korybalską (mezzosopran) i Dawida Biwo (baryton) wraz z akompaniującą im na fortepianie Martą Mołodyńską, a na koniec pianistkę Julię Kociuban. Propozycja spotkała się
z dużym zainteresowaniem miłośników
muzyki klasycznej.

Mozart na bis
Szczególnie wysoka frekwencja była podczas występu, w którym rozbrzmiewały zna-

Julia
Kociuban
zagrała
na finał
festiwalu.

Monika
Korybalska
ujęła
publiczność
nie tylko
głosem, ale i
wdziękiem.

ne arie operowe. Młodzi artyści i popularny
repertuar okazały się połączeniem na tyle
dobrym, że podczas koncertu odbywającego
się w niedzielę, 7 sierpnia, nie obyło się bez
bisów. Wywołani przez ukontentowaną publiczność młodzi artyści po raz drugi tego wieczoru sięgnęli po arię Papagena z „Czarodziejskiego fletu” W. A. Mozrata. W programie znalazły się także m.in. duet Zerliny i
Don Giovanniego z opery „Don Giovanni”,
arię Figra z „Wesela figara” W.A. Mozarta, a
także recytatyw i arię Isabelli z „Cyrulika
sewilskiego” Rossiniego oraz duet Hanny i
Daniłły „Usta milczą, dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka” Franza Lehara.
Marta Mołodyńska dała wytchnienie
wokalistom grając też utwory solowe na
fortepian, wśród których znalazło się
„Światło księżyca” C. Debussy`ego.

Romantycy na fina³
Bardzo ciepło przyjęto także finałowy
recital fortepianowy Julii Kociuban. W

Szansa na samodzielnoœæ
Projekt „e-Centra szansa na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich" ruszy od września na terenie
gminy Dębno. To efekt podpisanego
w sierpniu porozumienia pomiędzy
gminą Dębno a Fundacją Pomocy
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
W tym roku do projektu przystąpiło
siedem gmin z całego kraju. Jego
uczestnicy otrzymają indywidualne
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wsparcie w działaniach szkoleniowoaktywizujących. W skład oferty wchodzą
m.in.: profesjonalne szkolenia specjalistyczne w zakresie informatyki, warsztaty rozwijania umiejętności artystyczno-manualno-plastycznych, warsztaty
psychoedukacyjne.
W projekcie mogą brać udział osoby w
wieku 13-16 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby od 17-65 roku
życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2011

niedzielę, 21 sierpnia, w jej interpretacji
sluchano m.in. kompozycji Fryderyka
Chopina i Franciszka Liszta. Młoda, utalentowana pianistka, pracująca pod kierunkiem Piotra Palecznego w warszawskiej Akademii Muzycznej, pokazała, że
mimo młodego wieku nieobca jest jej dojrzała interpretacja. Talent pianistki, która naukę gry na fortepianie rozpoczęła w
wieku 5 lat, dostrzegli już jurorzy wielu
konkursów. Julia Kociuban jest laureatką
nagród Grand Prix, pierwszych miejsc
oraz nagród specjalnych w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach
pianistycznych m.in. w: XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M.
Magina (Paryż, 2005), VI Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów
„A step towards mastery” (St. Petersburg, 2007) i w Ogólnopolskim Konkursie
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
(Warszawa, 2008).
(gp)

problemy

Urzêdnik oskar¿ony o korupcjê
W sierpniu media obieg³a informacja o
by³ym pracowniku Urzêdu Gminy w
Dêbnie, który zosta³ oskar¿ony o
korupcjê. Sprawa trafi³a ju¿ do s¹du,
który zdecyduje o winie lub niewinnoœci oskar¿onego. Prokuratura zarzuca
mu, ¿e od jednego z mieszkañców
gminy wzi¹³ 36 tys. z³ w zamian za
dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. O sprawie
rozmawiamy z Grzegorzem Brachem,
Wójtem Gminy Dêbno.
- Jak Pan przyj¹³ informacjê, ¿e dawny podw³adny jest oskar¿ony o korupcjê?
- Dowiedzia³em siê o tym ze œrodków masowego przekazu i by³o to kompletne zaskoczenie. Wprawdzie wczeœniej prokuratura i
policja zwraca³a siê o ró¿ne dokumenty, ale
w Gminie Dêbno od kilku lat to standard, ¿e
co miesi¹c wysy³amy po kilkanaœcie stron
ró¿nych dokumentów i wyjaœnieñ.
- Zarzuty obejmuj¹ okres, w którym oskar¿ony pracowa³ w Urzêdzie Gminy Dêbno. Nic nie
wzbudza³o podejrzeñ?
- Nie mieliœmy ¿adnych sygna³ów, które by
wskazywa³y, ¿e urzêdnik ³amie prawo. Co wiêcej, nie by³o ¿adnych zastrze¿eñ ani nawet
skarg.
- Wzorowy pracownik?
- Mo¿e raczej pracownik nie wzbudzaj¹cy zastrze¿eñ. Do pracy zosta³ przyjêty za poœrednictwem Urzêdu Pracy , spe³nia³ wymagania
formalne, zaprezentowa³ siê na tyle korzystnie, ¿e zosta³ kierownikiem referatu.
- Ale po kilku latach zrezygnowa³ z pracy za
porozumieniem stron.
- Sam o to poprosi³, nie stawialiœmy przeszkód.
- By³a jakaœ szczególna przyczyna rezygnacji?
- Nie mieliœmy uwag, co do wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych. Pojawi³y siê natomiast
w¹tpliwoœci dotycz¹ce wykszta³cenia. Nie
maj¹c zaœwiadczenia pracownika o ukoñczeniu studiów magisterskich, zwróciliœmy siê
do uczelni, sk¹d dowiedzieliœmy siê, ¿e studiów, wbrew oœwiadczeniu, nie ukoñczy³. Sprawa mia³a byæ wyjaœniona, ale zanim to nast¹pi³o, poprosi³ o rozwi¹zanie umowy.
- Nie zosta³ zwolniony dyscyplinarnie?
- Nie, bo nie by³o do tego podstaw. Do tej
pory zreszt¹ nic nam na ten temat zakoñczonego postêpowania nie wiadomo. Niejasnoœci ograniczy³y natomiast mocno zaufanie do
pracownika.
- Postawienie w stan oskar¿enia nawet by³ego urzêdnika nie wp³ywa dobrze na wizerunek ca³ego urzêdu. Jak mo¿na odzyskaæ zaufanie mieszkañców?
- Wierzê, ¿e go nie straciliœmy, bo proces
karny jednego pracownika nie mo¿e przekreœlaæ wszystkich urzêdników. Aby ograniczyæ
do minimum ryzyko jakichkolwiek zaniedbañ

nie mówi¹c ju¿ o ³amaniu prawa, wprowadziliœmy dwustopniowe podejmowanie decyzji.
Dzisiaj decyzjê urzêdnika zatwierdziæ musi
tak¿e prze³o¿ony. Ale najwiêksz¹ pomoc
mog¹ wyœwiadczyæ sobie i urzêdowi przede
wszystkim sami mieszkañcy, którzy powinni
wiedzieæ, ¿e w urzêdzie nie ma innych p³atnoœci ni¿ te w kasie banku lub na konto urzêdu z wyszczególnieniem tytu³u zap³aty. Regulowanie jakichkolwiek p³atnoœci z jakiegokolwiek powodu bezpoœrednio u pracownika
jest wykluczone, nosi znamiona ³amania prawa i korupcji. Ka¿dy tego typu przypadek
nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie na piœmie
zwierzchnikowi urzêdu, który powinien powiadomiæ o tym organa œcigania lub te¿ bez-

poœrednio do organów œcigania. Z drugiej
strony tak¿e p³acenie urzêdnikom mo¿e byæ
potraktowane jako korupcja.

reklama
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inicjatywy

Podsumowanie XIII edycji konkursu „Moja wieœ jest piêkna i czysta”

NiedŸwiedza oceniona najwy¿ej
NiedŸwiedza uzyska³a w tym roku tytu³
„Najpiêkniejszej wsi” w tradycyjnym
konkursie so³ectw, w którym wziê³o
udzia³ 13 wsi. Wy³oniono tak¿e
zwyciêzców w kategorii indywidualnej
oraz w kategorii obiektów u¿ytecznoœci publicznej. £¹cznie do rywalizacji
przyst¹pi³o 65 gospodarstw indywidualnych i 12 placówek oœwiatowokulturalnych. Oficjalne podsumowanie
konkursu zaplanowano na 27 wrzeœnia o g. 13 w remizy w NiedŸwiedzy.

WYNIKI

Na pierwszeństwo w prestiżowej rywalizacji sołectw Niedźwiedza zasłużyła z kilku
powodów. Członkowie komisji odwiedzający sołectwa i gospodarstwa zwrócili uwagę
na estetyczne utrzymanie terenów wokół
obiektów użyteczności publicznej i budowli
sakralnych oraz dobrze utrzymane rowy.
Jako atut wsi potraktowano fakt, że w zistniejącym tu amfiteatrze organizuje się wie-

JASTEW
Kategoria: ogród tradycyjny
I miejsce Maria Pach
Kategoria: ogród mieszany
I Danuta i Stanis³aw Pach
III Wanda i Jan Sowa
Kategoria – ogród kwiatowy
I miejsce Danuta i Stanis³aw Matura
III miejsce Maria i Józef Gurgul,
Cecylia i Jan Sowa
Kategoria: iglaki
I miejsce - El¿bieta i Jerzy Wroñscy
II miejsce - Bogus³awa i Stanis³aw
Faron
III miejsce - Bo¿ena i Wies³aw Pach

le imprez. Mimo że do konkursu zgłoszono
niewiele ogrodów, to na terenie całego sołectwa znajduje się wiele pięknie urządzonych i urozmaiconych architekturą ogrodową posesji domowych. - Liczymy, że tegoroczna nagroda zmobilizuje mieszkańców tej
wsi do zgłaszania swoich ogródków w kolejnych edycjach konkursu - napisano w protokole z konkursu
W tym roku ogrody oceniała pięcioosobowa komisja w składzie: Marek Gurgul (przewodniczący komisji - Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębnie), Elżbieta Nowak( przedstawiciel Wójta Gminy),
Tadeusz Hebda (przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska RG Dębno), Anna Chmielarz (przedstawiciel Rady
Gminy Dębno), Małgorzata Szot (przedstawiciel ODR). Zgodnie z regulaminem przedmiotem oceny komisji był wygląd zewnętrzny budynków, estetyka i wystrój fasady domów i balkonów, tarasy, parapety, roślinność balkonów, zagospodarowanie i estetyka obejścia wokół posesji, oddzielenie części

II miejsce Gra¿yna Stañczykiewicz
III miejsce Stanis³awa Baka

Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Gra¿yna Surga

PER£A

`
NIEDZWIEDZA

Kategoria – ogród kwiatowy
I miejsce Maria Cury³o
Kategoria: ogród mieszany
II miejsce Ewa Cury³o
III miejsce Irena Nosal

Kategoria – ogród kwiatowy
I miejsce Maria Dudek
II miejsce Maria Musia³

DÊBNO
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Pawe³ Biliñski
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Rober t Ciemiêga
II miejsce El¿bieta Opoka
III miejsce Barbara Jedlecka, Ma³gorzata Przepiórka

WOLA DÊBIÑSKA
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Zofia i Krzysztof K³os,
Barbara i Krzysztof Hebda
II miejsce Halina i Krzysztof Sobótka
Kategoria – ogród kwiatowy
I miejsce Jolanta i Marek Migda,
Agata i Józef Kania
II miejsce Irena i Stefan Sak³ak
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Maria i Tadeusz Lipiñscy
II miejsce Mariusz i Sylwia Gawor

MASZKIENICE
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Urszula Dru¿kowska
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Roman Pa³ka, Jadwiga
Pa³ka
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wypoczynkowej od gospodarczej, stan ogródków przydomowych, kwiaty, krzewy, żywopłoty, kompozycja i ogólne wrażenie ogrodu. W trakcie wizji lokalnej członkowie komisji przekonywali się, że co roku jest pod
tym względem lepiej. Przybywa zadbanych i
zaaranżowanych ogrodów, a wiele z nich
charakteryzuje oryginalność. Dało się zaobserwować przemianę niektórych posesji i
ogrodów z tradycyjnego modelu rolniczego
na model rekreacyjny. Nieodzownym elementem wielu ogrodów stały się iglaki i rośliny zimo-lubne zdobiące je przez cały rok
oraz rośliny egzotyczne. W odwiedzanych
posesjach znajdowało się wiele dekoracyjnych elementów z tzw. architektury ogrodowej: drewniane altanki porośnięte glicynią bądź winoroślami, pergole oplecione
kwiatami, stawy z rybkami, oczka wodne z
fontanną lub kaskadą oraz nieodzowny element – drewniany mostek, ozdobne studnie, palisady, płotki, naturalne kamienie,
rzeźby oraz kapliczki.

SUFCZYN
Kategoria – ogród kwiatowy
I miejsce Zofia Ko³odziej
III miejsce Maria Witek
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Bernadeta Koza, Bogumi³a Sacha
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Maria Rojek

£ONIOWA
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Anna Pabjan
II miejsce Ewa Pierz
III miejsce Iwona Dudek
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Maria Koczwara
II miejsce Maria Matura

DO£Y
Kategoria: ogród tradycyjny
I miejsce Jadwiga Dudek
Kategoria – ogród kwiatowy
I miejsce Barbara Gajda
III miejsce Jolanta Ko³odziej
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Barbara Bodura
III miejsce Ma³gorzata Franczyk,
Kr ystyna Gurgul

(n)

JAWORSKO
Kategoria – ogród kwiatowy
III miejsce Rozalia Batko, Beata
Marecik
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Gra¿yna £akwa
II miejsce Agnieszka Kapusta
III miejsce Stanis³awa Dudowicz,
Anna Ruman
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Danuta Mleczko

BUDYNKI OŒWIATOWE
I KULTURALNE
I miejsce: Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich, Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Dêbnie
II miejsce: Zespó³ Szkó³ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Woli Dêbiñskiej, Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej, Publiczne Przedszkole w Por¹bce Uszewskiej, Publiczne Pr zedszkole w
£oniowej

POR¥BKA USZEWSKA
£YSA GÓRA
Kategoria: ogród tradycyjny
I miejsce El¿bieta Przy³ucka
Kategoria – ogród kwiatowy
I miejsce – Felicja Roman-Szczepaniec nr d. 354
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Bo¿ena Sacha
III miejsce Aneta Gêbka

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2011

Kategoria: ogród tradycyjny
III miejsce Teresa Smoleñ
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce Maria Przeklasa
III miejsce Zofia Kurek
Kategoria – ogród kwiatowy
II miejsce Anna £agosz
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Danuta Kargol

III miejsce: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach, Zespó³
Szkól w Por¹bce Uszewskiej, Publiczna Szko³a Podstawowa w
£oniowej, Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy, Dêbiñskie
Centrum Kultury w Jastwi, MuzeumZamek w Dêbnie

inicjatywy

III £ysogórski Piknik Rekreacyjny

¯u¿lowa niespodzianka
W s³oneczne, sobotnie popo³udnie
20. sierpnia, stadion LKS „K³os”
£ysa Góra na chwilê zamieni³ siê w
prawdziw¹ moto-arenê. Goœciem
III £ysogórskiego Pikniku Rekreacyjnego by³ dwukrotny Dru¿ynowy
Mistrz Polski na ¿u¿lu Rober t
Wardza³a, a swoje nieprzeciêtne
umiejêtnoœci i odwagê zaprezentowali cz³onkowie sekcji „Tarnów
Moto Cross”.
Zanim jednak zaryczały silniki, towarzyski mecz piłkarski rozegrali
trampkarze LKS Kłos, którzy „gościnnie” ulegli rówieśnikom z Poręby
Spytkowskiej. W sportowych zmaganiach udział wzięły również łysogórskie panie – ich pokazowy mecz siatkarski spotkał się z wielkim zainteresowaniem kibiców. Nie zabrakło

Komentuj¹ dla nas

także atrakcyjnych konkursów dla
publiczności: w rzucie do celu rywalizowali najmłodsi, kobiety zmierzyły
się z trudnym slalomem zręcznościowym, któremu towarzyszyła spora
dawka dobrego humoru, a największe
emocje wzbudziła chyba jednak tradycyjna festynowa konkurencja, czyli

podnoszenie ciężarka, w której zmagali się miejscowi siłacze.
Prawdziwym zainteresowaniem cieszył się były as tarnowskiej Unii, który
podzielił się z publicznością swą olbrzymią wiedzą na temat „czarnego sportu”, chętnie odpowiadał na pytania kibiców żużla oraz cierpliwie pozował do

Wac³aw Batko, Prezes LKS K£OS £ysa Góra,
Impreza zorganizowana przez LKS „Kłos” w ramach projektu Łysa Góra
2011 dotowanego przez Zarząd Powiatu Brzeskiego, z pewnością zostanie
zapamiętana jako udana, a osoby, które oderwały się od swych codziennych obowiązków atrakcyjnie i miło spędziły czas. W zgodnej opinii
uczestników trzeba zrobić wszystko, by za rok spotkać się na IV już edycji
pikniku. Podobnie jak w poprzednich dwóch latach, rodzinna zabawa w
plenerze odbyła się w bardzo miłej i spokojnej atmosferze, co ważne aura
była wręcz wymarzona do tego typu imprezy. Osoby, które przybyły na
stadion, z zafascynowaniem słuchały wystąpienia byłego żużlowca tarnowskiej Unii i niezwykle sympatycznej osoby Roberta Wardzały na temat
„czarnego sportu”.

pamiątkowych zdjęć. Nie tylko najmłodsi nie byli w stanie oderwać wzroku od
autentycznego motoru żużlowego, jaki
przywiózł ze sobą Robert Wardzała. Pojawienie się w Łysej Górze tak znanego
sportowca będzie długo i mile wspominane przez uczestników imprezy. Warto dodać, że podziw wzbudzał nie tylko
sam mistrz, ale również... jego urocze
asystentki.
Wzrost poziomu adreliny u kibiców
spowodowali motocrossowcy z Tarnowa,
którzy wręcz fruwali na swych motocyklach ponad łysogórskim stadionem,
dając pokaz nie tylko mocy swoich maszyn, ale również brawury i świetnego
przygotowania. Po raz drugi gościli na
tego rodzaju imprezie i z pewnością nie
zawiedli. Już sama rozstawiona przez
nich rampa do skoków robiła wrażenie.
Kiedy opadły sportowe emocje uczestnicy pikniku rozpoczęli zabawę w ramach dyskoteki plenerowej prowadzonej przez formację XTX.
Piotr Matura
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poradnik

Kalendarz wyborczy

WYBORCZE VADEMECUM
18 wrzeœnia
Tego dnia up³ywa termin, w którym nale¿y
zg³osiæ wójtowi zamiar g³osowania korespondencyjnego (ustnie, pisemnie, faksem lub
elektronicznie) najpóŸniej do 21 dnia przed
dniem wyborów.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê aktualnego orzeczenia o niepe³nosprawnoœci.
Wyborca g³osuj¹cy w ten sposób otrzymuje z
urzêdu gminy pakiet wyborczy najpóŸniej na
7 dni przed wyborami. Je¿eli dorêczenie pakietu siê nie uda³o za pierwszym razem, listonosz ponawia próbê w ci¹gu 3 dni.
25 wrzeœnia
Wyborca niewidomy lub niedowidz¹cy mo¿e
zg³osiæ wójtowi najpóŸniej 14 dni przed wyborami ¿¹danie, by w lokalu, gdzie bêdzie
g³osowa³ by³a nak³adka z opisem w alfabecie
Braille'a, umo¿liwiaj¹ca mu g³osowanie samodzielne.
29 wrzeœnia
By skorzystaæ z instytucji pe³nomocnika wyborczego nale¿y z³o¿yæ akt pe³nomocnictwa
w urzêdzie gminy najpóŸniej na 10 dni przed
terminem wyborów.
4 paŸdziernika
Osoby niepe³nosprawne na w³asny wniosek
z³o¿ony pisemnie w urzêdzie gminy na co
najmniej 5 dni przed wyborami, mog¹ zmieniæ lokal wyborczy na bardziej dostêpny.
9 paŸdziernika
Wybory do Sejmu i Senatu RP. W wielu urzêdach miast i gmin mieszkañcy z niepe³nosprawnoœci¹ mog¹ poprosiæ o bezp³atny
transport do lokalu wyborczego.

Już za niespełna miesiąc w całym
kraju odbędą się wybory parlamentarne, w których wybierzemy swoich
przedstawicieli do Sejmu i Senatu. W
wyborach do Senatu mieszkańcy Gminy Dębno głosować będą w okręgu nr
34 obejmującym powiat brzeski, bocheński, proszowicki i wielicki. Mandat uzyska tu jeden spośród czterech
kandydatów rywalizujących w walce
o miejsce w Senacie. W wyborach do
Sejmu w okręgu nr 15 obejmującym
poza powiatami wymienionymi wyżej
także powiat dąbrowski, tarnowski
ziemski i grodzki (miasto Tarnów) o 9
mandatów ubiega się 137 kandydatów.
W tym roku głosować będziemy na nieco
innych zasadach. 1 sierpnia 2011 roku weszły w życie przepisy Kodeksu wyborczego,
które wprowadzają zmiany w prawie wyborczym. Do najważniejszych należą jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do
Senatu, parytety na listach wyborczych,
możliwość korespondencyjnego głosowania
w wyborach parlamentarnych oraz głosowania przez pełnomocnika. Najistotniejsze
zmiany z punktu widzenia wyborcy przedstawiamy w punktach.
- Głosowanie będzie się odbywało w godz.
7.00 - 21.00.
- Zgodnie z przepisami osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania, znajdą się w rejestrze.
- W wyniku nowelizacji, kodeks wyborczy
będzie zawierał znaczne ułatwienia dla osób
niepełnosprawnych w dostępie do informacji wyborczej, m.in. poprzez wprowadzenie

nieodpłatnej infolinii oraz wysyłanie materiałów drukowanych na adres domowy wyborcy niepełnosprawnego, obowiązek
umieszczania obwieszczeń wyborczych w
miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz obowiązek ustnego przekazania osobie niewidomej
lub niedowidzącej treści obwieszczeń wyborczych przez wyznaczonego członka komisji
wyborczej.
- Głosowanie przez pełnomocnika. Z przepisów wynika, że wyborca niepełnosprawny
lub w wieku powyżej 75 lat może oddać głos
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa do
głosowania będą udzielane przed wójtem lub
pracownikiem urzędu gminy upoważnionym
przez wójta. Akt pełnomocnictwa sporządza się w miejscu zamieszkania wyborcy,
jednak wyjątkowo na jego wniosek również
w innym miejscu. Gmina udostępni wykaz
sporządzonych aktów pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wyborca będzie mógł cofnąć
najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów
lub doręczyć stosowne oświadczenie obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
- Ponadto wyborca niewidomy lub niedowidzący będzie mógł głosować przy użyciu
specjalnych nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zamiar głosowania przy pomocy takiej nakładki
należy zgłosić wójtowi, np. w formie elektronicznej, co najmniej 14 dni przed datą
wyborów.
- Największą zmianą jest jednakże wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. Zamiar takiego głosowania należy
zgłosić wójtowi co najmniej 21 dni przed datą
wyborów, w formie ustnej, pisemnej, tele-

Obwody g³osowania
1. So³ectwo Dêbno, siedziba: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Dêbnie, Dêbno 212
2. So³ectwo Por¹bka Uszewska, Do³y, siedziba: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, Por¹bka Uszewska 306 (LOKAL DOSTOSOWANY DO
POTRZEB WYBORCÓW NIEPE£NOSPRAWNYCH)
3. So³ectwo £oniowa, siedziba: Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej, £oniowa 210, (LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW
NIEPE£NOSPRAWNYCH)
4. So³ectwo £ysa Góra, siedziba: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze, £ysa Góra 275
5. So³ectwo Sufczyn, siedziba: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie, Sufczyn 250, (LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPE£NOSPRAWNYCH)
6. So³ectwo Maszkienice, siedziba: Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Maszkienicach, Maszkienice 51 – LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB
WYBORCÓW NIEPE£NOSPRAWNYCH
7. So³ectwo Biadoliny Szlacheckie, Per³a, siedziba: Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich, Biadoliny Szlacheckie 44 (LOKAL
DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPE£NOSPRAWNYCH)
8. So³ectwo Jaworsko, siedziba: Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku, Jaworsko 151
9. So³ectwo NiedŸwiedza, siedziba: Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy, NiedŸwiedza 130
10. So³ectwo Wola Dêbiñska Urz¹d Gminy Dêbno, Wola Dêbiñska 240 (SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W£AŒCIWA DLA G£OSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO przez wyborców niepe³nosprawnych)
11. So³ectwo Jastew, siedziba:Dêbiñskie Centrum Kultury, Jastew 13 (LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPE£NOSPRAWNYCH)
12. Odrêbny obwód g³osowania-utworzony dla wyborców przebywaj¹cych w DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ w Por¹bce Uszewskiej, siedziba:
Dom Pomocy Spo³ecznej w Por¹bce Uszewskiej 272
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poradnik
faksem lub w formie elektronicznej. Po
otrzymaniu zgłoszenia, urząd gminy prześle wyborcy tzw. pakiet wyborczy, zawierający kartę do głosowania, 2 koperty, instrukcję głosowania korespondencyjnego i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
na karcie do głosowania. Wyborca po wypełnieniu karty po prostu powinien przesłać ją
do właściwej obwodowej komisji wyborczej,
gdzie zostanie ona wrzucona do urny wy-

borczej w dniu głosowania. Jeżeli jednak do
przesłanej karty nie zostanie dołączone
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu
głosu albo koperta zawierająca kartę nie
będzie zaklejona, głos taki nie będzie brany
pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów.
Bezprawne otworzenie lub zniszczenie
pakietu wyborczego lub zaklejonej kopert
zwrotnej zagrożone będzie karą grzywny.

- W wyborach do Senatu będą obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze.
Gmina Dębno lezy w okręgu nr 34 obejmującym powiaty: brzeski, bocheński, proszowicki i wielicki.
- Kodeks wprowadza parytety - liczba odpowiednio kobiet lub mężczyzn na danej liście nie będzie mogła być mniejsza niż 35%
liczby wszystkich umieszczonych na niej
kandydatów.

Kandydaci na pos³ów

17 Mizera Irmina Anna
18 Pocz¹tek Tomasz Piotr

Lista nr 7
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Grad Aleksander
2 Augustyn Urszula Danuta
3 Musia³ Jan Wies³aw
4 Korta Adam Janusz
5 Achinger El¿bieta Jadwiga
6 Banach Miros³aw W³adys³aw
7 Wardza³a Robert Marian
8 Minorczyk Marek
9 Kalarus-Kwaœniewska Magdalena Agnieszka
10 Karasiewicz Bernard Henryk
11 Cierniak-Lambert Ewa Irena
12 Sienkiewicz Grzegorz Krzysztof
13 Kusior Jadwiga
14 Jelonek Julia
15 Mróz Agata
16 Sroga Pawe³ Andrzej
17 Szymañska Krystyna
18 Wójcik Jan

Lista nr 1
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
1 Bernacki W³odzimierz
2 Czesak Edward Stanis³aw
3 Marianowska Barbara
4 Rojek Józef
5 Wojtkiewicz Micha³ Jan
6 Rusecka Urszula Beata
7 Kosturkiewicz Bogdan Tomasz
8 K¹dzielawa Robert Jerzy
9 Po³oska Teresa Alicja
10 Skruch Wojciech
11 Iwaniec Renata Maria
12 Czapiewski Bogdan Jan
13 Koprowska Barbara Maria
14 Rybka Robert Zdzis³aw
15 Wójtowicz-Woda Justyna Marta
16 Stefañczyk Izabela Ma³gorzata
17 Ziobro Jan Pawe³
18 £ucarz Roman
Lista nr 2
Komitet Wyborczy Polska Jest Najwa¿niejsza
1 Gaworczyk Stanis³aw
2 Jêdryka Arkadiusz Andrzej
3 Buczek Dorota Teresa
4 Litwin Jacek Bogus³aw
5 Ha³atek Wanda Aktywny
6 Jasiñska-Kruk Anna Maria
7 Parys Józef Roman
8 Gruszka Piotr
9 Piœ Jerzy Stanis³aw
10 Pietras Ma³gorzata
11 £osik-Mentel Urszula Paulina
12 £abêdŸ Anna Maria
13 Wencel Ma³gorzata Marta
14 Mucha Dorota Ma³gorzata
15 Matras Katarzyna Krystyna
16 Masny Andrzej W³odzimierz
Lista nr 3
Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Kwaœny Jakub Micha³
2 Tworzyd³o Iwona Teresa
3 Banek Kazimierz Bogus³aw
4 PowroŸnik Magdalena Anna
5 WoŸniak Jerzy Andrzej
6 Przyby³o Maria
7 Andrzejczyk Kazimierz Jan
8 Kubala Jan
9 Czarnecki Stefan
10 Konieczny Eugeniusz W³adys³aw
11 Sztorc Andrzej Stefan
12 Nowak Gra¿yna Helena
13 Bazia Robert Janusz
14 Rokita Sylwia Anna
15 Olchawa Krzysztof
16 Nowicka Anna Maria

Lista nr 4
Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Baranowski Piotr Maciej
2 Skar¿yñska Gra¿yna Bogumi³a
3 Halastra Ma³gorzata
4 WoŸniakowski Piotr Tadeusz
5 Oleksy Piotr Rudolf
6 Serwin Alicja £ucja
7 Burda Anna
8 G¹dek Rafa³ Kamil
9 Stec Izabela Teresa
10 G¹siorowski S³awomir Filip
11 S³owikowski Grzegorz Rafa³
12 NaleŸny Waldemar Marcin
13 Skowyra Pawe³ Robert
14 Ginalska Karolina Bo¿ena
15 Zakowicz Monika
16 Mytnik And¿elika Marta
17 Kowalska Magdalena Krystyna
18 Kilian-Michalczuk Barbara Katarzyna
Lista nr 5
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Sztorc Andrzej Stefan
2 Sorys Stanis³aw Andrzej
3 Gawe³ Marcin Stanis³aw
4 Gdowska Maria Magdalena
5 Gacek Barbara
6 Kozio³ Tadeusz
7 Kamiñski Bogus³aw
8 Krzyszkowska-Pytel Magdalena Katarzyna
9 D¹blewska Ma³gorzata Maria
10 Lupa Marek Janusz
11 Piotrowski Grzegorz Bart³omiej
12 Miros³awski Zbigniew
13 Kornaœ Wies³awa
14 Tadel Wies³aw Wojciech
15 Sumara Jadwiga
16 So³kowski Marian Józef
17 Marczyk Monika Kinga
18 Kwaœniak Adam Jan

Lista nr 10
Komitet Wyborczy Prawica
1 Rusak Janusz Roman
2 £ukasik Janusz Tomasz
3 Swoszowska Ewa
4 Kleszcz Stanis³aw Marek
5 Malik Ludmi³a Maria
6 Strach Urszula
7 Drewniak Sebastian W³odzimierz
8 Capik Andrzej Marian
9 Danecka Beata Ma³gorzata
10 Œwi¹der Justyna Maria
11 Bugajski Kazimierz
12 Bachmiñski Zbigniew Andrzej
13 Jawieñ Pawe³ Miros³aw
14 Brokos Kinga Ma³gorzata
15 Œliwa Jolanta Maria
16 Pilch Emilia Angelika
17 ¯ak Justyna Maria
18 Murzyn Izabela Joanna

Kandydaci na senatorów
Lista nr 6
Komitet Wyborczy
Polska Partia Pracy - Sierpieñ 80
1 Hada³a Antonina Maria
2 Sawiñski Kornel Witold
3 Gurgul Teresa
4 Kula Tadeusz Adolf
5 Sijka Ma³gorzata Monika
6 Gurgul Paulina
7 Lisowski W³adys³aw Jan
8 Syroka Katarzyna
9 Ottomañski Lech Aleksander
10 Gurgul Patrycja Aktywny
11 Lisowski Grzegorz Piotr
12 Pelczar Ma³gorzata Izabela
13 Moskal Bart³omiej Spytek

Klima Maciej Jan
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
Kopeæ Piotr Marek
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Kracik Stanis³aw
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Szumañski Bogdan Wies³aw
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List
Wyborczych Nowego Ekranu
Wêgrzyn Ludwik Kajetan
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
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temat numeru

Do¿ynki Gminne

Wszystkie wieñce z

Wyniki w kategorii wieñca
tradycyjnego
I miejsce (350 z³otych): delegacja
wieñcowa z NiedŸwiedzy, Por¹bki
Uszewskiej, Biadolin Szlacheckich,
Do³ów, Jaworska
II miejsce (250 z³otych): delegacja
wieñcowa z Woli Dêbiñskiej, £ysej
Góry, Dêbna, Sufczyna, Maszkienic

Wyniki w kategorii wieñca
wspó³czesnego
I miejsce (250 z³otych): delegacja
wieñcowa z Jastwi
II miejsce (150 z³otych): delegacja
wieñcowa z £oniowej
III miejsce ( 100 z³otych): delegacja
wieñcowa z Per³y

Trzynaœcie wieñców zg³oszono
do IX Gminnego Konkursu Wieñca Do¿ynkowego – Per³a’2011.
Z³o¿ona z profesjonalistów
komisja konkursowa nagrodzi³a
ka¿d¹ z przygotowanych prac.
W sumie na nagrody z bud¿etu
gminy wydano 3500 z³.
Tradycyjne dożynki w tym roku wespół z gminą i Dębińskim Centrum Kultury współorganizowało sołectwo Perła. Wobec braku dogodnego miejsca u
siebie, skorzystało ono z gościnności
sąsiadów z Biadolin Szlacheckich przy-

Starostowie do¿ynek
Agata i Krzysztof Fikasowie s¹ ma³¿eñstwiem od 23 lat, maj¹ dwóch
synów w wieku 22 i 18 lat. Krzysztof Fikas pochodzi z Per³y, a jego
¿ona Anna z pobliskich Biadolin Szlacheckich. Od 21 lat razem mieszkaj¹ w Perle. Roli starostów podjêli siê odpowiadaj¹c na propozycjê
Rady So³eckiej. Zawodowo z rolnictwem nie s¹ zwi¹zani, Krzysztof
Fikas pracuje na stacji paliw, a jego ¿ona w wytwórni okien. Prowadz¹ jednak niewielk¹ hodowlê owiec. Mocno anga¿uj¹ siê w ¿ycie
so³ectwa i gminy uczestnicz¹c od lat w podejmowanych tu inicjatywach. Tegoroczny starosta do¿ynek przez 16 lat pe³ni³ funkcjê naczelnika OSP Per³a, a w samej stra¿y dzia³a od 30 lat. Dla Krzysztofa Fikasa by³ to debiut w roli starosty, jego ¿ona kilkanaœciel lat
temu pe³ni³a ju¿ obowi¹zki staroœciny do¿ynek. Na pocz¹tku odczuwali lekk¹ tremê, ale w miare up³ywu czasu opanowali emocje. Ten
rok oceniaj¹ jako œredni dla rolników.
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gotowując imprezę na tamtejszym stadionie piłkarskim.
Harmonogram świętowania był taki
jak to zazwyczaj od lat się dzieje. Najpierw podczas mszy świętej polowej
dziękowano wspólnie za tegoroczne

temat numeru

z nagrodami
plony, a następnie sceną zawładnęły
dożynkowe obrzędy. Wójt Grzegorz
Brach z rąk starostów dożynek odebrał chleb upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorow, którym z
kolei dzielił się z mieszkańcami. Delegacje dożynkowe nie tylko prezentowały wieńce na estradzie, ale także okolicznościowe przyśpiewki.
Komisja Konkursowa w składzie:
Danuta Cetera (etnograf – Muzeum
Etnograficzne w Tarnowie ) i Beata
Rompała (specjalista ds. folkloru –
Małopolskie Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu) oceniała
wieńce w dwóch kategoriach: osobno
wieńce tradycyjne, osobno współczesne. W tej pierwszej przyznała kilka
równorzędnych pierwszych i drugich
nagród. W drugiej kategorii przyznała natomiast I, II i III nagrodę. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody pieniężne.
(g)

Jak powstaje do¿ynkowy wieniec?

Diabe³ tkwi w szczegó³ach

Równo przycięte kłosy czterech zbóż leżą
w pudełkach. Niedługo trafią do wieńca dożynkowego, misternie ułożone wokół metalowej konstrukcji, dokładnie zawinięte
sznurkiem. Wykonanie musi być doskonałe, nawet jeśli równa się to z rozplataniem
„ramion” i układaniem ich od początku.
Pomysł powstaje dużo wcześniej. Inspiracją może być wszystko: czasem ogólny

wygląd składa się z mnóstwa obejrzanych
już szczegółów, innym razem przyśni się w
nocy. Ktoś we wsi otrzymuje zlecenie wykonania konstrukcji wieńca według pomysłu wykonawczyni i już na początku sierpnia trafia ona do domu Władysławy Pabian z Jaworska. Wcześniej trzeba nazbierać zboże, aby kłosy były piękne i pełne.
Czasem jednak zdarza się, że deszcz je niszczy i stają się czarne, dlatego powinno się to
zrobić w odpowiednim czasie, nim zboże stanie się zbyt dojrzałe, czyli mniej więcej w połowie lipca. Wplata się do wieńca żyto, pszenicę,
jęczmień, owies oraz proso i len. Pod koniec
„ubiera się” go w zielone gałązki bukszpanu i
kwiaty, dodaje się warzywa i owoce.
Wszystko musi być idealnie zaplecione i
odpowiednio przystrojone, aby przyciągnęło
uwagę komisji Gminnego Konkursu Dożynkowego. Wieniec powinien posiadać odpowiednie rośliny, być wykonany estetycznie, zgodnie z regionalną tradycją, a także odznaczać
się oryginalnością i subtelnym pięknem.
Często trzeba szukać ziół na łąkach i polach, jak to na przykład było w tym roku z
dziurawcem. Córka pani Władysławy dobrze
wywiązała się z powierzonego jej zadania –
znalazła dziurawiec niedaleko rodzinnego

domu. Czasem jednak sprawy nie mają się
tak dobrze, zboże, czy kwiaty zostaną zniszczone przez deszcz, czy grad albo po prostu
łąka, na której rosną zioła zostanie starannie wykoszona. Trzeba zatem w porę przewidzieć, co może się przydać, rozglądać się
dokładnie dookoła siebie, aby nawet w drodze do miasta trafić na coś interesującego.
Pani Władysława robi wszystko sama.
Czasem ktoś przychodzi i przynosi coś, pomaga czy nawet trzyma konstrukcję, aby
wyplatanie było wygodniejsze. Generalnie
jednak każdy fragment wieńca jest zasługą
wykonawczyni, która w swoją pracę wkłada
wiele serca. W tej pracy konieczna jest cierpliwość i upór, bez których nie ma oczekiwanego efektu.
Można powiedzieć, że Władysława Pabian jest w tej dziedzinie zawodowcem.
Kilkakrotnie wykonywała już wieńce,
które brały udział w Gminnych Dożynkach. Trzykrotnie zdobywała pierwsze
miejsca i dwa razy otrzymała drugie. 21
sierpnia 2011 w Perle znów udowodniła,
że bez trudu potrafi wygrać konkurs, a
mieszkańcy wsi Jaworsko dowiedli, że
doceniają jej pomysły i pracę.
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Uroczyœcie œlubujê!

Absolwenci
Piotr Matura jest absolwentem gimnazjum w Sufczynie, któr y dziêki sukcesom w konkursach przedmiotwych dosta³ siê bez egzaminu do szko³y œredniej. Wybra³ II LO w Tarnowie. Zas³u¿y³
na to tytu³em laureata ogólnopolskiego konkursu histor ycznego, by³ tak¿e
laureatem konkursu histor ycznego organizowanego przez Samorz¹dowe
Centrum Edukacji w Tarnowie. Trzykrotnie by³ w gronie finalistów Ma³opolskiego Konkursu Histor ycznego. W ostatnim roku nauki uzyska³ œredni¹ 5,4.
Niniejszym tekstem inagurujemy nowy
cykl, w którym będziemy prezentować
osiągnięcia uczniów mieszkających na
terenie gminy, ale kształcących się w
szkołach innych niż prowadzone przez
gminę. Informacje w tej sprawie wraz ze
zdjęciem ucznia/uczennicy oraz kontaktem
do autora informacji prosimy przesyłać na
adres: grzegorzpulit@gamar.net.pl

Powitanie nowego roku szkolnego
w ZS w Woli Dêbiñskiej zbieg³o siê
z ceremoni¹ œlubowania pierwszoklasistów. Wszyscy uczniowie klasy pierwszej szko³y podstawowej w liczbie 23,
w obecnoœci rodziców i starszych
kolegów, wyró¿niaj¹cy siê biretami na
g³owach, przyrzekali troszczyæ siê
o szko³ê, byæ jej godnymi uczniami,
zachowaæ dla wszystkich szacunek
i wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków.
Zaraz potem odbyła się ceremonia pasowania na uczniów. Uzbrojona w potężny ołówek dyrektor ZS w Woli Dębińskiej Bogusława Faron oficjalnie przyjmowała piewszoklasistów do grona uczniów szkoły. Wszyscy otrzymywali przy tym pamiątkowe dyplomy.
Równie uroczyście do grona starszych
uczniów przyjmowano uczniów rozpoczynających w tym roku naukę w gimnazjum. Po
raz pierwszy utworzono w szkole trzy odziały klas pierwszych gimnazjum, a nie cztery
jak dotychczas. W tym roku tylko 73 uczniów
ślubowało aktywnie i odpowiedzialnie

uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły,
rozwijać swe możliwości intelektualne i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce, dbać o
pozytywny wizerunek swej szkoły i godnie
ją reprezentować, szanować jej tradycje i
kultywować je oraz przestrzegać zasad i
norm zachowania godnych ucznia gimnazjum, być chlubą rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Wszyscy pierwszoklasiści stali się tym sposobem pełnoprawnymi
uczniami Zespołu Szkół.
(n)

Ropoczêliœmy kolejny rok

Szko³y ju¿ nie pustoszej¹
Ponad 1500 dzieci z przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjalnych
naszej gminy rozpoczęło kolejny rok
szkolny. Zajęcia prowadzić z nimi będzie 210 nauczycieli ze szkół i przedszkoli.
W porównaniu z poprzednimi laty uczniów
będzie nieco mniej, ale - jak wynika z danych statystycznych - największy demograficzny problem jest już za nami. Spadek liczby uczniów został zatrzymany i nauczyciele
nie muszą się martwić groźbą utraty pracy.
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Sami uczniowie będą się natomiast musieli zmierzyć z nowymi zasadami egzaminu
gimnazjalnego, który w porównaniu z poprzednimi laty będzie bardziej rozbudowany, zwłaszcza w części matematyczno-przyrodniczej.
Nauka odbywać się będzie w czterech szkołach podstawowych, trzech zespołach szkolno-przedszkolnych (przedszkole i szkoła
podstawowa), trzech zespołach szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz czterech
przedszkolach.
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W przedszkolach z opieki korzystać
będzie 214 dzieci, w klasach „0” uczyć
się będzie 215 uczniów, w szkołach podstawowych edukacja obejmie 846
uczniów, a do gimnazjów uczęszczać
będzie 461 uczniów. W klasach I naukę
rozpocznie 19 sześciolatków. Najwięcej
nauczycieli, bo 136 pracować będzie w
szkołach podstawowych. W gimnazjach
uczyć będzie 45 nauczycieli, a w przedszkolach 29.
(pg)

edukacja

POMOC DLA RODZINY

Podsumowanie zajêæ wakacyjnych w DCK

Przyjemne z po¿ytecznym
Ponad sto dzieci z terneu ca³ej gminy
skorzysta³y z wakacyjnej oferty
dêbiñskiego Centrum Kultury. Przez
siedem tygodni do dyspozycji by³a
szeroka propozycja zajêæ edukacyjnokulturalno-rekreacyjnych.
Podczas zajęć rekreacyjno – sportowych
rywalizowano w zawodach drużynowych i
sprawnościowych oraz turniejach w bilarda,
ping-ponga czy piłkarzyków. Można było
nauczyć się i pograć w siatkówkę i piłkę
nożną. Zainteresowani mogli wybierać w
grach planszowych, zabawach tanecznych,
zajęciach z wykorzystaniem chusty animacyjnej i mat tanecznych. Chętni próbowali
swoich sił w dziesiątkach konkursów, quizów i zgadywanek. Do dyspozycji uczestnicy mieli również zajęcia muzyczne i plastyczne, które nawiązywały do kultury indiańskiej. Przygotowywano stroje indiańskie
oraz narzędzia, którymi się posługiwali. Nie
obyło się również bez budowania osad indiańskich i wspólnego świętowania przy ognisku w towarzystwie wodza i szamana.

Je¿eli jesteœ dotkniêty przemoc¹ zg³oœ siê
do Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy
dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie dzia³aj¹cego przy Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej Dêbno.
Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla
Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie
dzia³a w budynku Urzêdu Gminy w Dêbnie. Dysponuj¹ce odpowiednimi kwalifikacjami osoby pe³ni¹ dy¿ury we wtorki od
12 do 14 i w czwartki od 16 do 18.
Po pomoc mo¿na zg³aszaæ siê osobiœcie
lub telefonicznie. Porady psychologiczne
i prawne, a tak¿e pomoc pracownika socjalnego lub dzielnicowego udzielane s¹
bezp³atnie. „Nie czekaj, nie wstydŸ siê!
Szukaj pomocy, bo mo¿esz j¹ uzyskaæ” zachêcaj¹ specjaliœci.
Punkt konsultacyjny ma swoj¹ siedzibê w
pokoju nr 6 budynku Urzêdu Gminy Dêbno, a prowadzi do niego boczne wejœcie.
W ka¿dy wtorek dy¿uruje dzielnicowy oraz
pracownik socjalny, a w czwartki do dyspozycji jest psycholog, prawnik oraz pracownik socjalny.
Ze specjalistami w wymienione dni mo¿na siê te¿ kontaktowaæ telefonicznie dzwoni¹c na numery: 014 66 58 749 lub 607
107 775

10 wskazówek dla osoby
dotkniêtej przemoc¹
1. Nie traæ wiary w mo¿liwoœæ pokonania
przemocy.
2. Nie pozwól, by lêk sk³oni³ Ciê do bezczynnoœci i milczenia.
3. Nie pozwól siê krzywdziæ. Masz prawo
do godnego ¿ycia.
4. Nie wierz w obietnice sk³adane przez
sprawcê przemocy, zw³aszcza gdy wielokrotnie ich nie
dotrzyma³. Nie dotrzyma ich.
W czasie zajęć plastycznych dzieci uczyły
się, jak zrobić coś z niczego wykorzystując
przy tym tylko swoją wyobraźnię. Dziewczyny tworzyły domki dla lalek, w których
można było znaleźć meble np. rozkładane
łóżko, stoliczek a nawet najdrobniejsze detale jak: dywanik. Powstawały postacie i figurki, do tworzenia których wykorzystano
kamienie, korę i masę solną. Nie zabrakło
tradycyjnych prac, wyklejanek, wydzieranek,
kleksów i odbijanek symetrycznych.
Zajęcia wakacyjne zostały urozmaicone
spotkaniami profilaktycznymi z przedstawicielami policji, którzy mówili o zasadach bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku
wakacyjnego.
W ramach zajęć odbyło się również kilka
wyjazdów na basen oraz wycieczka turystyczno-krajoznawcza w okolice Czchowa i
Tropsztyna.

5. Podejmij dzia³ania – ¿ycie masz jedno!
6. Nie pozwól sprawcy, aby Ciê przechytrzy³, gdy¿ straci do Ciebie resztki szacunku i staniesz siê
jeszcze ³atwiejszym celem.
7. Nie pozwól wykorzystywaæ siê przez
sprawcê przemocy – taka sytuacja równie¿ os³abia Twój
obraz w jego oczach.
8. Pamiêtaj! Problemu nie rozwi¹¿e nikt
bez Twojego udzia³u.
9. Nie odk³adaj na póŸniej dzia³añ, których nie unikniesz.
10. Nie ukrywaj przemocy – to nieprawda, ¿e nikt nie wie o Twoim problemie.

(dc)
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Balet
z dawnych
epok
Takiego tańca jeszcze w zamku w
Dębnie nie oglądano. W ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna
renesansu” 22 lipca wystąpił tam Balet Dworski „Cracovia Danza” - zespół
oklaskiwany w całej Europie.
Publiczność w Dębnie za sprawą profesjonalnych tancerzy z zespołu „Cracovia Danza”, który jako jedyny w Polsce uprawia taniec dworski i historyczny, mogła przeżyć
coś na kształt podróży w czasie. Dopracowany w szczegółach spektakl pozwolił widowni znaleźć się w wiekach średnich i podglądać życie różnych dworów Europy, dawne zabawy, obyczaje i dworskie tańce.
Widownia doceniła dbałość o szczegóły i
widowiskowość spektaklu, w którym starannie ucharakteryzowani tancerze występowali w strojach z epoki. Wrażenie było na
tyle sugestywne, że - jak komentowano po
występie - niektórzy na chwilę oderwali się
od realiów XXI wieku i po zakończeniu spektaklu niechętnie opuszczali średniowieczną,
dworską codzienność.
(p)

Setki miedziorytów
Do koñca wrzeœnia w zamku w Dêbnie
mo¿na ogl¹daæ wystawê „Miedzioryty
Wojciecha Jakubowskiego”. Ekspozycja sk³ada siê z 361 maleñkich,
precyzyjnie wykonanych rycin, które
rozmieszczone zosta³y na 40 antyramach.
Wernisaż wystawy odbył się w niedzielę, 28 sierpnia podczas „Letnich Spotkań
przy Winie” – cyklicznej imprezie organizowanej w zamku. Autor prac jest artystą-grafikiem urodzonym w Starogardzie Gdańskim w 1929 r. Studiował na

UMK w Toruniu, gdzie uzyskał dyplom z
grafiki u Jerzego Hoppena. Od 1963 r.
jest inspiratorem i Komisarzem Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku. Uprawia głównie miedziorytową
miniaturę graficzną, wykonuje także artystyczne obiekty ze srebra, eksponowane na licznych wystawach zbiorowych i
kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych, w renomowanych galeriach, bibliotekach, muzeach. Dorobek artysty to ponad 1000 rycin, głównie ekslibrisów.
(n)

Artystka ze s³ynnej
piwnicy w Dêbnie!
Koncert Anny Sza³apak by³ g³ównym
wydarzeniem kolejnej imprezy organizowanej w zamku w Dêbnie 28
sierpnia, w ramach projektu „Sto lat
dla Czes³awa Mi³osza!”. Przedsiêwziecie to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjació³ Zamku w Dêbnie
i dêbiñskiej filii Muzeum Okrêgowego
w Tarnowie.
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Artystka Piwnicy Pod Baranami została bardzo ciepło przyjęta przez publiczność w Dębnie. Recitalu wykonywanego przy akompaniamencie fortepianu słuchało około 100 osób, które w
finale zgotowały artystce długą owację.
Kolekcjonarzy autografów ustawili się
potem w kolejce po podpis artystki, a na
dziedzińcu zamkowym była okazja do
swobodnej rozmowy.
Cykl poświęcony Czesławowi Miłoszowi to nie przypadek. 30 czerwca bieżącego roku minęła 100. rocznica urodzin
Czesława Miłosza. W związku z tym
faktem ustanowiono rok 2011 - Rokiem
Czesława Miłosza. W obchody włączyło
się także Stowarzyszenie Przyjaciół
Zamku w Dębnie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Zamek w
Dębnie. W sumie zaplanowano cztery
wydarzenia kulturalne przypisane czterem porom roku. Pierwsze z nich, z
udziałem Leszka Długosza odbyło się17
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kwietnia. Sierpniowy recital Anny Szałapak był drugą imprezą z tego cyklu, a
kolejne odbędą się 9 października i 20
listopada 2011 r. Wszystkie wydarzenia
planowane są w podobnej formule, tj.
koncert poezji śpiewanej lub recytacje
wierszy, otwarcie wystawy.
(n)

kultura

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowana
w oparciu
o dane statystyczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
Gminy Dêbno
i obejmuje
okres od 10
lipca do 10
wrzeœnia
2011 r.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

S. Larsson Seria Millenium: „
Mê¿czy¿ni, którzy nienawidz¹ kobiet”,” Dziewczyna, która igra³a z
ogniem”,” Zamek z piasku, który run¹³”.
P. Simons Trylogia:”Jezdziec miedziany”, Tatiana i Aleksander”,
„Ogród letni”.
I. Allende „Dom duchów”, „Córka fortuny”,”Portret w sepii”.
J. Chmielewska „Lesio”
M. Kaliciñska „Zwyczajny facet”
F. Simon Wszystkie tytu³y „Koszmarnego Karolka”.

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowane na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
Anna Sambor - Do³y
Kornelia Suchan - Porabka Uszewska
Jolanta Myjkowska - Tarnów
Miko³aj Suchan - Por¹bka Uszewska
Monika Szafrañska - Por¹bka Uszewska
Ania Szczecina - Por¹bka Uszewska
Karolina Szewczyk - £oniowa
Klaudia Tobo³a - £oniowa
Gra¿yna Wielgosiñska - Brzesko
Aneta Kania - £ysa Góra

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ

W. Suworow

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Akwarium
Ta książka jako pierwsza odkryła sekrety najbardziej tajnego wywiadu na świecie Głównego Zarządu Wywiadowczego, czyli GRU. Przełożona na 27 języków, doczekała się już ponad 70 wydań.
Antoni Krauze zrealizował na
jej podstawie film kinowy i serial telewizyjny, w których główne role zagrali Jurij Smolskij i Janusz Gajos.
Wiktor Suworow odtwarza swoje losy w bezwzględnym, paranoicznym świecie sowieckich służb wywiadowczych. Po zrobieniu błyskotliwej kariery w
Specnazie trafił do elitarnego GRU. Odbył mordercze szkolenie szpiegowskie i stał się agentem operacyjnym w Europie Zachodniej.

R. Billington

Imperium kobiet
Powieść wspólczesnej brytyjskiej pisarki opisującej dzieje
angielskiej rodziny od burzliwych lat pierwszej wojny światowej, przez barwnie nakreślone lata dwudzieste, aż po
swingujące lata sześćdziesiąte. W opowieści zmieniają się
stroje, obyczaje, mody intelektualne, zawsze jednak na
pierwszy plan wysuwają się kobiety – silne, wyzwolone,
odważne – które potrafią dokonywać trudnych wyborów,
spełniać się zawodowo i walczyć o lepsze jutro.

A. Sobolewska
S. Townsend

Adrian Mole.
Męki dorastania
Adrian usiłuje zapomnieć o swych piętnastych
urodzinach i fatalnej wpadce z modelem samolotu, który tak pechowo przykleił sobie
do nosa. Niestety, złośliwy los nie szczędzi
mu dalszych upokorzeń. Już samo dojrzewanie jest nieznośną katorgą, uwłaczającą
wybitnym intelektualistom - takim jak Adrian, który, bądź co bądź, zrozumiał niemal
wszystkie słowa z naukowej audycji radiowej. Do tego zupełnie
postrzeleni rodzice, grupa szkolnych wesołków poszukujących ofiary, siostra z piekła rodem i ogólnoświatowy spisek wymierzony w
młodych, uzdolnionych literatów.

Cela. Odpowiedź na
zespół Downa
Książka o Celi, dziewczynce z zespołem Downa, opisuje jej rozwój od narodzin aż po
pierwsze lata szkoły podstawowej. Dowiadujemy się, jakie są możliwości, ograniczenia i talenty ludzi obciążonych tą genetyczną
wadą. Anna Sobolewska prezentuje metody
rehabilitacji dziecka z zespołem Downa: sposoby stymulacji (Program Wczesnej Interwencji), uczenie samodzielności, naukę w
szkole. Podstawą nie jest tu specjalistyczny trening, ale terapia
zabawą i wspólne uczestnictwo w świecie kultury (książki, film,
teatr, wideo). „Cela” jest świadectwem złożonym przez matkę,
książką o tym, jak kochać dziecko.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

POGROMCA SMOKA

Œwiêty Jerzy pochodzi³ z Kapadocji,
krainy le¿¹cej na terenie dzisiejszej
Turcji. Urodzi³ siê ok. 275 r. i podobnie
jak jego ojciec zosta³ ¿o³nierzem - jako
ochotnik wst¹pi³ do legionów rzymskich gdzie doszed³ do rangi wy¿szego
oficera.
Za czasów cesarza Dioklecjana, kiedy nasiliły się prześladowania chrześcijan Jerzy
stanął w obronie prześladowanych współwyznawców i sam też odmówił złożenia
ofiary rzymskim bóstwom. Poddawano
go okrutnym i długim torturom – według niektórych przekazów trwały one aż kilka lat. Ostatecznie
Jerzy został ścięty 23 kwietnia 305 roku. O tym jak wyjątkowe i wielkie musiało być okrucieństwo zastosowane wobec Jerzego, świadczy fakt,
że to właśnie jemu
nadano tytuł Wielkiego Męczennika.
Do rozpowszechnienia kultu i legendy o Świętym
przyczyniły się
wyprawy krzyżowe. Święty Jerzy stał się uosobieniem ideałów
rycerstwa zarówno na Wschodzie
jak i na Zachodzie
Europy. W średniowieczu tą niezwykłą
popularność zawdzięcza przede wszystkim legendzie, która sławi jeden
z jego bohaterskich czynów.
Opowiada ona o smoku, który
upodobał sobie miejsce przy źródle, z którego czerpano wodę do zaopatrzenia miasta. Mieszkańcy chcąc
ją zdobyć, musieli każdego dnia spełniać
żądanie smoka i dostarczać mu na pożarcie dwie owce. Kiedy zabrakło już owiec,
zaczęto składać ofiary z ludzi wybieranych
przez losowanie. Pewnego razu los wskazał na córkę miejscowego władcy. Nie mogąc uniknąć swojego przeznaczenia – w
chwili, gdy miała być ofiarowana smokowi,
stała się rzecz niezwykła, przejeżdżał tamtędy na swoim białym koniu święty Jerzy.
Zorientowawszy się w sytuacji i dramatycznym położeniu młodej dziewczyny stoczył
zaciętą walkę z bestią pokonując smoka i
uwalniając od niego okolicznych mieszkańców. Opowieść ta została szczególnie rozpowszechniona za sprawą „Złotej Legendy” – zbioru podań z życia świętych zebra-
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nych w latach 1260-1270 przez dominikanina Jakuba de Voragine.
Walka św. Jerzego ze smokiem stała się jednym z najpopularniejszych motywów w sztuce. Świętego przedstawiano
zwykle jako rycerza w zbroi, z mieczem, na
koniu i walczącego ze smokiem. Taki wizerunek świętego Jerzego znajduje się także
w zbiorach naszego Muzeum. Próżno jednak szukać go na ściennych obrazach, płaskorzeźbach, porcelanie zdobionej bogatą
malaturą, czy na meblach z wspaniałą in-

tarsjowaną dekoracją figuralną. Umieszczono go na niewielkim cynowym talerzu pochodzącym z 1 poł. XVIII wieku ( na otoku
talerza ozdobionym liściastym motywem
wyryta jest data 1732 i inicjały FIH ). W
grawerunku umieszczonym na dnie talerza dostrzegamy św. Jerzego z jego charakterystycznym atrybutem, którym jest
smok. Ubrany jest w zbroję przypominającą te, jakie nosili starożytni rzymianie.
W prawej, uniesionej do góry ręce trzyma
potężny miecz, którym za chwilę ugodzi
bestię wijącą się pod kopytami wzburzonego konia. Tej walce św. Jerzego ze smo-
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kiem nadawano często głębszy wymiar
religijny, nawiązując np. do słów z Apokalipsy wg św. Jana, gdzie szatan nazywany
jest smokiem: „I został strącony wielki
Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan zwodzący całą zamieszkaną
ziemię…”(Ap 12,9). Święty walczy więc z
bestią, która jest uosobieniem zła i mocy
piekielnych. W postaci walczącego rycerza
można też dopatrywać się samego Chrystusa, który broni Kościół przed herezjami i staje w obronie zasad wiary. Święty
Jerzy został wybrany na patrona rycerzy,
żołnierzy, ludzi mających związek z bronią i walką: rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, opiekuje się
tymi wszystkimi, którzy
mają do czynienia z końmi,
a więc kawalerzystami,
łucznikami, kopijnikami, wytwórcami i
sprzedawcami siodeł, zbroi, opiekuje się też hodowcami koni, owiec,
pasterzami, wędrowcami, więźniami. Obecnie
jest głównym
patronem
skautów i harcerzy. Od czasów średniowiecza zaliczany jest także do
grona Czternastu Świętych
Wspomożycieli,
czyli tych, których wstawiennictwo u Boga
uznawane jest za
wyjątkowo skuteczne,
szczególnie w nagłych
przypadkach, chorobach.
Jest też patronem Wenecji,
Genui, Ferrary, Neapolu, od
1222 roku uważany za patrona narodowego Anglii, patronuje też Holandii, Szwecji, Litwie, Bośni, Gruzji i
Portugalii. Pod wezwaniem świętego Jerzego powstawało wiele bractw i zakonów
rycerskich oraz stowarzyszeń. Jako patronowi rycerzy, poświęcano mu wiele kaplic
zamkowych, np.: na Hradczanach w Pradze. Jego wizerunki znajdują się na licznych pieczęciach i w herbach wielu miast
(np. Moskwy, kiedyś także Kamieńca Podolskiego). W Polsce jego kult szerzony był
już od czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a najwięcej kościołów, kaplic i szpitali pod wezwaniem św. Jerzego powstało
w XIV i XV wieku. Jest to do dziś jedno z
popularniejszych imion na całym świecie.
J. Januś
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NASZA SUBIEKTYWNA OCENA – CENZURKI W SKALI SZKOLNEJ OD 1 DO 6

STA£Y FRAGMENT GRY
Klasa okrêgowa

Orze³ Dêbno

do kapitulacji bramkarza ze Skrzyszowa i jego skutecznej grze Orzeł zawdzięcza efektowne zwycięstwo 5-0.
Znacznie gorzej było cztery dni później
w rozgrywanym w Dębnie spotkaniu z
Ciężkowianką Ciężkowice, zakończonym przegraną Orła 0-7. Aktualnie nasz
najlepszy w ligowej hierarchii zespół
zajmuje w tabeli dwunastą pozycję.
Ocena: 3

Klasa „A”

Sokó³ Maszkienice

Po spadku z pi¹tej ligi, dru¿yna z Dêbna
dozna³a sporych os³abieñ. Wystarczy powiedzieæ, ¿e z Or³a odeszli: Arkadiusz
Gurgul, S³awomir Kural, Pawe³ P³aneta,
Marcin Pa³ka, Piotr Œlusarczyk, £ukasz
Zapart, Joachim Wolnik czy Przemys³aw
£azarz.

dniach, Sokół zaprezentował się przed
własną publicznością w pojedynku z
Koroną Niedzieliska, dzięki bramce
strzelonej w 55 min przez Andrzeja
Węgrzyna, wygrywając 1-0. Na zero z
tyłu zagrali maszkieniczanie również w
kolejnych dwóch sierpniowych pojedynkach. Bohaterem wyjazdowego spotkania z Temidą Złota był Patryk Tomczyk.
W 25 min wpisał się on na listę strzelców po raz pierwszy, zaś w 89 min ustalił wynik meczu na 2-0 dla ekipy z Maszkienic. Skuteczności tej wyraźnie pozazdrościł koledze z ataku Piotr Ślusarczyk, który w rozegranym w Maszkienicach w ostatnią sierpniową sobotę spotkaniu ze Strażakiem Mokrzyska, cztery razy zmusił do kapitulacji bramka-

Bardzo du¿ym wzmocnieniem ekipy z
Maszkienic okaza³ siê pozyskany z Or³a
Dêbno, Piotr Œlusarczyk. Po siedmiu kolejkach ma on ju¿ na koncie siedem bramek, przy czym w meczu ze Stra¿akiem
Mokrzyska czterokrotnie wpisa³ siê na
listê strzelców.
rza gości. Swoją serię rozpoczął on w 8
min egzekwując rzut karny, podyktowany po faulu na Rafale Seidlerze. Po
raz drugi dał znać o sobie w 53 min, kolejne gole zdobywał zaś w 71 min oraz
w 86 min. Wcześniej, gola dającego miejscowym prowadzenie 3-0 strzelił w 67
min Krzysztof Hajdo. Swoją zwycięską
serię kontynuowali maszkieniczanie w
pierwszy weekend września, kiedy to
zmierzyli się w Gwoźdźcu z tamtejszym
Pogórzem. Co prawda miejscowi już w 5
min wyszli na prowadzenie, lecz do przerwy za sprawą celnego strzału Krzyszcięg dalszy na stronie 24
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Ocena: 5+

K³os £ysa Góra

Wobec kontuzji i os³abieñ kadrowych, w
ostatnich meczach w sk³adzie ekipy z
£ysej Góry pojawili siê pi³karze wystêpuj¹cy w K³osie przed kilkoma laty. Przyk³adem tego mo¿e byæ powrót Grzegorza
Œwi¹czkowskiego (po ponad siedmiu latach), czy te¿ Tomasza Wo³ka (po dziewiêciu latach).

24
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Ocena: 2+

Klasa „B”

Star t 77 Biadoliny
Szlacheckie

sport

Przed sezonem w sk³adzie Star tu 77
zasz³y spore zmiany. Opuœcili go Marek Br yl, Andrzej Roczniak, Grzegorz
Witek i Andrzej Zydroñ, w ich miejsce
pozyskano Damiana Czy¿a i Grzegorza
£yczko, zaœ w trakcie sezonu zespó³
wzmocni³ Wojciech Borzêcki.

Ocena: 3

Jastrz¹b £oniowa
Ocena: 5+
Ocena: 5

Victoria Por¹bka
Uszewska

Grom Sufczyn
Zespó³ z £oniowej zajmuje aktualnie
pierwsze miejsce w ma³o zaszczytnej klasyfikacji dotycz¹cej liczby straconych bramek. W siedmiu meczach bramkarz Jastrzêbia ju¿ trzydzieœci szeœæ razy wyci¹gaæ musia³ pi³kê z siatki.

Najskuteczniejszym strzelcem ekipy z
Por¹bki Uszewskiej jest po rozegranych
dotychczas meczach, Tomasz Bodura. Co
ciekawe cztery z piêciu zdobytych bramek
strzeli³ on z rzutów karnych.

Bardzo udanie wprowadzi³ siê do zespo³u z Sufczyna, Konrad Korpak. W swym
debiutanckim wystêpie pokona³ on bramkarza Iskry Szczepanów, pieczêtuj¹c wygran¹ swojej dru¿yny.
Ocena: 1
(T)
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Ma³opolska Liga Juniorów

UPRAGNIONE ZWYCIÊSTWO
Siedem kolejek czekać musieli
młodzi piłkarze Orła Dębno na
pierwsze, historyczne zwycięstwo w
Małopolskiej Lidze Juniorów. Odnieśli je w sobotę 10 września, kiedy to w meczu rozgrywanym na własnym boisku ekipa prowadzona
przez trenera Pawła Bernadego pokonała 1-0 Unię Tarnów.
W pierwszych meczach widoczna była w naszych poczynaniach różnica
pomiędzy poziomem ligi tarnowskiej, a
ligi małopolskiej. Mieliśmy przy tym
niezbyt korzystny terminarz, w początkowych spotkaniach przyszło nam bowiem grać z drużynami z górnej części
tabeli. Rozpoczęliśmy od wysokiej porażki, lecz potem z meczu na mecz było coraz lepiej. Wyjątkiem był tu pojedynek z
Dunajcem Nowy Sącz. W tym przypadku
dało o sobie jednak dać zmęczenie. Był
to bowiem dla nas czwarty, a dla niektórych nawet piąty, mecz w ciągu dziesięciu dni i po prostu zabrakło nam sił.
Szkoda, bo była to najsłabsza drużyna, z
jaką do tej pory graliśmy. Nawet w spotkaniu z Wisłą mogliśmy pokusić się o
remis, zabrakło nam jednak skuteczności. Z pewnością krakowskie drużyny
prezentują lepszy poziom od nas, w Wi-

śle czy w Cracovii nie brakuje na przykład zawodników występujących w Młodej Ekstraklasie. My nie jesteśmy ograni na tym poziomie, rywale grają bardziej zespołowo i dysponują lepszą od
nas techniką, my te braki nadrabiać musimy ambicją i zaangażowaniem. Gramy przy tym cały czas pod presją i jak
już mówiłem brakuje nam skuteczności
oraz dobrego wykończenia akcji. Znów
wrócę tu do meczu z Wisłą. Mieliśmy w
nim trzy dobre okazje i nie wykorzystaliśmy żadnej. W pierwszych sześciu meczach tylko jedną bramkę strzelił napastnik, Dominik Przeklasa, w pozostałych
przypadkach na listę strzelców wpisywali
się obrońcy; przy czym dwa z czterech
goli zdobyliśmy z rzutów karnych. W
drużynie panuje jednak bardzo dobra atmosfera, a zawodnicy, którzy przyszli do
nas przed rozgrywkami szybko wkomponowali się w zespół. Dużym wzmocnieniem z pewnością okazał się Dawid Palej, który dobrze radzi sobie w ataku, z
dobrej strony pokazuje się także bramkarz, Kamil Bochman. Wierzę więc, że w
kolejnych meczach jeszcze nieraz pokażemy się z dobrej strony i zdobędziemy
w nich sporo punktów.
(T)

Gospodarze chwaleni za igrzyska
Na obiektach sportowych w Woli
Dêbiñskiej rywalizowali zawodnicy
bior¹cy udzia³ w XII Ma³opolskich
Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych
Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe. W zawodach uczestniczyli zwyciêzcy rejonowych eliminacji obejmuj¹cych Kraków, Nowy S¹cz, Tarnów
i Oœwiêcim. Reprezentanci gminy
w kilku konkurencjach mocno zaznaczyli swoj¹ obecnoœæ.

(n)
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Sportowa Liga Gminy Dêbno

Karczma wygrywa ligê!

Drużyna Karczmy pod Jesionami została zwycięzcą
tegorocznej edycji Sportowej Ligi Zakładów Pracy o
Puchar Wójta Gminy Dębno
Grzegorza Bracha. W ostatniej konkurencji, turnieju
piłki nożnej, w bezpośrednim pojedynku Karczma
pod Jesionami ograła najgroźniejszego rywala, drużynę Club Exclusive, zapewniając sobie zwycięstwo bez
względu na pozostałe rozstrzygnięcia.

Tabela koñcowa IX Edycji Sportowej Ligi
Gminy Dêbno o puchar Wójta
Miejsce
1
2
3
4
5-6
5-6
7-8
7-8
9
10
11-12
11-12
13

Nazwa Dru¿yny
Karczma Pod Jesionami
Club i Pizzeria Exclusive
Disco Disco
Viktoria Por¹bka Uszewska – Juniorzy
Grom Sufczyn
Petro Awa
Jastrz¹b £oniowa
Format
Kingway Jastew
OSP Dêbno
Zajazd Por¹bka Uszewska
Kilerzy £oniowa
Klec Bud

Punktacja
28p.
25p.
20p.
19p.
16p.
16p.
10p.
10p.
8p.
7p.
6p.
6p.
2p.

(g)
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WRZESIEÑ

PAZDZIERNIK

18 wrzeœnia 2011r. EUROPEJSKIE SPOTKANIA RYCERSKIE
Wydarzenie kulturalne realizowane w
ramach projektu „Jesieñ œredniowiecza - wiosna renesansu – cykl wydarzeñ kulturalno naukowych”. Myœl¹
przewodni¹ wydarzeñ jest prezentacja
i promocja kultur y i historii regionu u
schy³ku œredniowiecza i na pocz¹tku
renesansu. Na zamku w Dêbnie spotkaj¹ siê grupy r ycerskie nawi¹zuj¹ce
do okresu koñca XV i pocz¹tku XVI wieku. Rekonstrukcyjne grupy r ycerskie
bêd¹ prezentowaæ swoje umiejêtnoœci
wed³ug okreœlonego scenariusza imprezy. Bêdzie to równie¿ okazja do spotkania siê widzów z cz³onkami bractw i
grup r ycerskich
Organizator: Muzeum Okrêgowe w Tarnowie
Patronat: Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego, Wójt Gminy Dêbno

9 paŸdziernika 2011r. Jesienne Spotkania przy Herbacie
Cykliczna impreza, w trakcie której publicznoœæ bierze udzia³ w kilku wydarzeniach. Kulminacyjnym momentem jest z
regu³y koncert, któremu towarzyszy np.
wernisa¿ malarstwa lub ekspozycja zbiorów kolekcjonerskich. W finale degustacja herbaty i spotkanie towarzyskie.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zamek w Dêbnie
19 paŸdziernika 2011r. Gminny Konkurs
„Widokówka z pozdrowieniami z mojej
miejscowoœci”
Celem konkursu jest uwra¿liwienie
uczniów na walor y swojej „Ma³ej Ojczyzny”, zwrócenie uwagi np. na obiekty,
elementy przyrody warte rozpropagowania, a tak¿e mo¿liwoœæ ujawnienia swoich talentów plastyczno-poetyckich. Zadaniem uczestników jest wykonanie widokówki swojej miejscowoœci dowoln¹

Nabór do zespo³u
„Mali £oniowiacy”
Dla wszystkich dzieci pragnących występować na scenie, tańczyć
i śpiewać, Dębińskie Centrum Kultury ogłasza nabór do dziecięcej
grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Mali
Łoniowiacy”. Nabór dotyczy osób
początkujących. Przyjmujemy zapisy dzieci w wieku od 7 lat. Próby
odbywać się będą w Remizie OSP
w Łoniowej.
Informacje i zapisy: 14/66
58 661
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technik¹ plastyczn¹ na formacie A4.
Do pracy plastycznej nale¿y tak¿e do³¹czyæ pozdrowienia w dowolnej formie.
Prace bêd¹ oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i klasy IV VI. Ze szko³y mo¿e wp³yn¹æ do trzech
prac z ka¿dej kategorii wiekowej. G³ównym kryterium szczególnie branym pod
uwagê bêdzie samodzielnoœæ wykonania pracy.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczna Szko³a Podstawowa w
£oniowej
LISTOPAD
20 listopada 2011r. Zimowe Spotkania przy Piwie
Impreza z tego samego cyklu co „Jesienne Spotkania przy Herbacie”. Sk³ada siê
z kilku czêœci: koncertu, wystawy i spotknia towarzyskiego po³¹czonego z degustacj¹ piwa.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zamek w Dêbnie

zdrowie

bez recepty

Informator medyczny gminy Dêbno
Oœrodek zdrowia
w Woli Dêbiñskiej

lek. med. Mariusz Plichta, NZOZ
Profamilia w Por¹bce Uszewskiej

Stany depresyjne

Dane teleadresowe
Wola Dêbiñska tel. 14 66 58 564,
www.spzoz-brzesko.pl
Godziny przyjêæ
pon. – pt. 8.00-18.00, rejestracja telefoniczna lub osobiœcie
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia ginekologiczno-po³o¿nicza, rehabilitacja (w uzasadnionych przypadkach mo¿liwoœæ wykonywania zabiegów w domu pacjenta), wizyty
domowe, opieka ca³odobowa w szpitalu w
Brzesku od g. 18 do 8 oraz w niedziele i
œwiêta
Personel medyczny
lek.med. Helena Czuj – Bojarowska, lek. med.
Krzysztof Kotas, lek. med. Justyna Skoczeñ
– Serafin (pediatra), lek. med. Wiñczys³aw
Kamiñski (ginekolog), lek. stom. Marta ¯ó³tek - Laska
pielêgniarki i po³o¿ne œrodowiskowe
Programy profilaktyczne
choroby uk³adu kr¹¿enia dla osób, które
koñcz¹ w tym roku 25, 40, 45, 50 i 55 lat i
nie maj¹ zdiagnozowanej choroby,
rak piersi (kobiety w wieku 50-69 lat)
rak szyjki macicy (kobiety w wieku od 25 do
59 lat)

Centrum Medyczne Holi-Med
Dane teleadresowe
32-852 Dêbno 380, tel. 14 66 50 145, 66
58 091, www.holi-med.pl
Godziny przyjêæ
pon. – pt. 8.00-18.00, rejestracja telefoniczna, osobista lub przez osoby trzecie na ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia ginekologiczno-po³o¿nicza, ca³odobowa opieka
medyczna w Wojnickim Centrum Medycznym,
ul. Rolnicza 3, 32-830 Wojnicz, tel. 14 6790
308, 6789 349 codziennie od godz. 18 do 8
oraz w niedziele i œwiêta niedziele przez ca³¹
dobê
informacja o œwiadczeniach p³atnych:
www.holi-med.pl
Personel medyczny
lek. med. Aneta Kuta, lek. med. Wojciech
Bajer, lek. med. Anita Smal (poradnia ginekologiczno-po³o¿nicza) 1 i 3 tydzieñ w miesi¹cu: wtorek od godz. 15.30 do 18.30, 2 i
4 tydzieñ w miesi¹cu: pi¹tek od godz. 15.30
do 18.30
Programy profilaktyczne
choroby uk³adu kr¹¿enia, cytologia

NZOZ Specjalistyczne Centrum
Rehablitacyjno – Lecznicze
w Wojniczu oddzia³ w Dêbnie
Dane teleadresowe
32-852 Dêbno 380, 14 66 50 231 (kompleks budynków firmy Holi-Med., www.centrum_rehabilitacji.republika.pl
Godziny przyjêæ
pon.- pt. 8.00 – 18.00 rejestracja telefoniczna, osobista lub przez osoby trzecie na
ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
1) Pracownia fizjoterapii (zabiegi fizjoterapeutyczne, æwiczenia gimnastyki leczniczej)
2) Oœrodek rehabilitacji dziennej (zintegrowana opieka rehabilitacyjna: lekarz, fizjoterapeuta, w razie potrzeby: psycholog, logopeda, terapeuta zajêciowy)
3) Poradnia rehabilitacyjna (porady lekarza –
specjalisty rehabilitacji leczniczej)
przyjêcia w terminach ustalonych w trakcie
rejestracji
4) Poradnia leczenia wad postawy (porady
lekarskie dla dzieci i m³odzie¿y z wadami
postawy i skoliozami)
szczegó³y: www.centrum_rehabilitacji.republika.pl
Personel medyczny
lek. Marcin Piekarz (specjalista rehabilitacji
medycznej, lekarz chorób wewnêtrznych),
Gabriela Latocha (mgr fizjoterapii), Marta
Piekarz (mgr fizjoterapii), Piotr Piekarz (mgr
fizjoterapii)
Programy profilaktyczne
aktualnie nie s¹ realizowane

NZOZ Profamilia
Dane teleadresowe
32-854 Por¹bka Uszewska 301, tel. 14 66
56 780
32-853 £ysa Góra 283, tel. 14 66 57 305
Godziny przyjêæ
Por¹bka Uszewska pon. – pt. 8.00-18.00
£ysa Góra pon., czw., pt. 8.00-15.35 wt.
11.00-18.00 œr. 8.00-18.00
rejestracja telefoniczna, osobista lub przez
osoby trzecie na ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia ginekologiczna (Por¹bka Uszewska, osobny
kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
Profamilia udostêpnia gabinet – szczegó³y w
rejestracji) badania diagnostyczne (szczegó³y w rejestracji)
Personel medyczny
lek. med. Mariusz Plichta, lek. med. Ewa
Plichta, lek. med. Andrzej Zych, pielêgniarki
œrodowiskowe (2 w £ysej Górze, 3 w Por¹bce Uszewskiej)
Programy profilaktyczne
program profilaktyki kardiologicznej
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rozmaitoœci

Ile na liczniku?

Alkohol do kontroli

Mateusz
B¹ba
miejsce
zamieszkania:
£ysa Góra
miejsce pracy:
dorywcza w
gastronomii,
na co dzieñ
studiuje

Egzamin na prawo jazdy
16.06.2009, zda³em za pierwszym razem

Pierwszy mandat
Drobne przekroczenie prêdkoœci w Dêbnie, uda³o siê nieco ponegocjowaæ :)
Najd³u¿sza trasa
Bydgoszcz i okolice
Najwiêksza prêdkoœæ
nieco ponad 170km/h, wiêc wszystko
jeszcze przede mn¹
Samochód marzeñ
Bezpieczny, szybki, ekonomiczny, najlepiej z rodziny Audi :)

LICZBA NUMERU

Pierwszy samochód
Ca³y czas na niego odk³adam

1,20 z³otych
wynosi stawka odp³atnoœci za ka¿d¹ godzinê opieki w przedszkolach publicznych na terenie gminy Dêbno, jeœli dziecko przebywa w nim wiêcej
ni¿ piêæ godzin (pobyt do piêciu godzin jest bezp³atny). Ustalona przez
Radê Gminy op³ata nale¿y do jednych z najni¿szych w regionie. W efekcie
koszty zwi¹zane z korzystaniem z przedszkoli bêd¹ w wiêkszoœci przypadków ni¿sze ni¿ do tej pory, kiedy to obowi¹zywa³a op³ata sta³a wynosz¹ca
75 z³ za pierwsze dziecko.

Golonka duszona w piwie
Składniki:
2 golonki wieprzowe,
1,5 szklanki jasnego piwa
2 cebule
2 łyżki przecieru pomidorowego
1 liść laurowy
kilka jagód jałowca
sól, pieprz, majeranek
olej do natarcia mięsa i do smażenia
Golonkę umyć, osuszyć, natrzeć
trzema łyżkami oleju wymieszanego z solą, pieprzem i majerankiem. Następnie przykryć na noc
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i wstawić do lodówki. Cebulę obrać,
pokroić w piórka, golonkę obsmażyć
na mocno rozgrzanym oleju, dodać
cebulę, jałowiec i liść laurowy, wlać
piwo i dusić do miękkości około półtorej godziny. Od czasu do czasu
przewracać golonkę, żeby się nie
przypaliła. Golonkę wyłożyć na półmisek i trzymać w cieple. Do sosu z
duszenia dodać przecier, wymieszać
i zagotować. Golonkę podawać z sosem i z dowolnymi dodatkami np. z
ziemniakami lub z chlebem i z surówką.
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Maria Koczwara, przewodnicz¹ca
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Dêbnie

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Wies³aw Cebula

Jest jednym z setek stra¿akówochotników w gminie Dêbno, ale
w swojej spo³ecznej aktywnoœci
niew¹tpliwie pozytywnie siê wyró¿nia.
Wœród licznych jego inicjatyw pojawiaj¹ siê czasem propozycje dyskusyjne, ale trudno by³oby mu zarzuciæ brak
zaanga¿owania nie tylko w ¿ycie
so³ectwa, ale i ca³ej gminy.

T E S T
Z ¯YCIA
Z natury jestem…
Solidna, pracowita, zawsze wytrwale d¹¿ê
do celu
Mam s³aboœæ do…
S³odyczy, a zw³aszcza do czekolady i lodów
Moja pasja to…
Przyroda, kwiaty, zwierzêta, obcowanie
z natur¹ oraz podró¿e po Polsce. Bardzo
lubiê poznawaæ historiê naszego regionu.
Moja pierwsza mi³oœæ…
Przystojniak z podstawówki

Renata
Kusion
Wiek: 38
Wykszta³cenie: œrednie
Rodzina: m¹¿ Tomasz, dzieci:
Kornelia i Konrad
Samochód: Opel Astra

Mój pierwszy cenny przedmiot…
To pluszowy miœ, którego dosta³am
w wieku 6 lat od œw. Miko³aja
¯yciowe osi¹gniêcie…
To zdecydowanie moja wspania³a i kochaj¹ca siê rodzina oraz dzieci.
¯yciowa pora¿ka…
Na szczêœcie takowej nie by³o. Ka¿demu
zdarzaj¹ siê drobne pomy³ki i czasami
jest mi bardzo ciê¿ko, lecz póki co udaje mi siê pokonywaæ przeciwnoœci losu.

Moje najwiêksze marzenie…
Jest ich tak wiele, ¿e trudno jest je tu
wszystkie opisaæ. Na pewno jednym z
wa¿niejszych celów jakie sobie obra³am
jest pomoc moim dzieciom, aby zdoby³y
jak najwy¿sze wykszta³cenia. Natomiast
moim osobistym marzeniem jest rejs doko³a œwiata z moim ukochanym mê¿em.
Moja ulubiona lektura…
Czytam wiele ksi¹¿ek i bardzo trudno jest
mi powiedzieæ, która z nich jest moj¹ ulubion¹. Na pewno moim ulubionym rodzajem ksi¹¿ek s¹ romanse.
Moja praca…
Ciê¿ka praca zaczê³a siê 17 lat temu z
chwil¹ urodzenia mojego pier wszego
dziecka, Konrada. Od tego czasu nie
mogê pozwoliæ sobie na odpoczynek czy
kilka dni wolnego. Moje obowi¹zki domowe powiêkszy³y siê jeszcze bardziej,
gdy na œwiat przysz³a moja córka. Od tego
czasu pracujê na pe³nych obrotach. Jeœli
chodzi o moj¹ karierê zawodow¹ to aktualnie jestem so³tysem ma³ej lecz wspania³ej wsi jak¹ jest Per³a.
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