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druga strona ¿ycia
NA PLUS

S

trażacy z OSP Dębno przyjęli do swojego grona nie byle jakiego druha,
wójta Grzegorza Bracha. Chyba wiedzieli
co robią, bo w kontekście przyszłorocznych
obchodów 100-lecia jednostki, może to być
decyzja brzemienna w skutki.

Z

początkiem roku w szkołach w całej
gminie odbywały się uroczystości poświęcone babciom i dziadkom. Organizowane od kilku lat Dni Seniora to okazja do
pokazania, czegóż to w szkole wnuki się
nauczyły, ale nie tylko. Wnuki pewnie na
zawsze zapamiętają, że święto dziadków to
dobra okazja, by pokazać, co w życiu jest dla
nas ważne. W końcu czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

NA MINUS

Z

goda buduje, niezgoda rujnuje - wszyscy znamy to powiedzenie, ale rzadko
potrafimy zachować się zgodnie z tą jego
cześcią, która ma pozytywny charakter.
Częściej preferujemy styl konfrontacyjny.
Jakie to przynosi skutki, przekonała się
ostatnio Gminna Spółdzielnia w Dębnie,
która zamiast dogadać się z sąsiadem postanowiła swoich racji dochodzić przed sądem. Jest szansa, że w przyszłości po tych
doświadczeniach postawi jednak na zgodę.

M

ieszkańcy gminy usiłujący ogrzać
swoje domy na przekór mrozom,
które ścisnęły aż na kilka tygodni. Wprawdzie walkę z zimnem można wygrać, ale
cena, jaką trzeba za to płacić, jest wyjątkowo bolesna. Bo przecież nic tak nie martwi
jak pieniądze puszczone z dymem.

Z

policyjnych statystyk wynika, że pijanych za kierownicą w naszej gminie
nie ubywa. Jeśli już sami nie mają wstydu, a
kary się nie boją, to może wreszcie nadszedł
czas, żeby samemu się wziąć za nich. Brak
pozwolenia społecznego i napiętnowanie
każdego, kto się dopuści tego przestępstwa
zagrażając nam i naszym dzieciom, może
pozwoliłby zasadniczo ograniczyć liczbę potencjalnych zabójców na drogach gminy?
Trzeba tylko przestać milczeć w tej sprawie
i nie obawiać się, że to wstyd donosić na
policję. Na pewno powodem do wstydu i okrycia się hańbą jest za to jazda po pijanemu.

Przedszkolaki
myœl¹ o kobietach
Krajowi publicyści wybrzydzają, że
Dzień Kobiet to święto bezsensowne i
relikt niesławnej przeszłości, ale w
Gminie Dębno najwyraźniej ten pogląd przynajmniej przez część mieszkańców nie jest podzielany.
Panie 8 marca uhonorowano m.in. w
przedszkolu w Łoniowej i w przedszkolu w
Woli Dębińskiej. W Łoniowej zdecydowano
się na formę tradycyjnej akademii, na którą
zaproszono mamy, panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Włościanki” oraz pracownice
przedszkola. Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi na rolę i znaczenie kobiet we

współczesnym świecie. Przedszkolaki potraktowały tę okoliczność jako okazję do
pokazania swoich umiejetności recytatorskich, tanecznych i wokalnych. Nie obyło
się bez obowiązkowych kwiatów, które
paniom wręczała męska część oddziału
przedszkolnego.
Dzień wcześniej specjalny program dla pań
z Urzędu Gminy w Dębnie zaprezentowały
przedszkolaki z Woli Dębińskiej. Były specjalne stroje, okolicznościowe teksty i sporo
scenicznego ruchu. Panie odwdzięczyły się
nie tylko uśmiechem i brawami. Znalazły
się też, podobno bardzo dobre, cukierki.
(p)

Aukcja poplenerowa

Prace pod m³otek
Aukcję prac poplenerowych planuje muzeum Zamek w Dębnie na 15
kwietnia tego roku. Licytowanych będzie 40 prac wykonanych podczas
ubiegłorocznego pleneru odbywającego się w zamku i należących do niego
pobliskich terenach.
Wzięli w nim udział uczniowie tarnowskiego Liceum Plastycznego, a także uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Pod
okiem swoich nauczycieli pracowali przez
trzy dni. Teraz będzie można je kupić. W
sumie pod młotek pójść może nawet 40 prac.
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczo-
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ny na organizację kolejnego pleneru. Warto
ostro licytować, bo, kto wie, czy nie dostanie
się nam dzieło, za które w przyszłości kolekcjonerzy będą płacić bajońskie sumy.
Fotografie prac, które zostaną wystawione na aukcji, będzie można niebawem oglądać w interencie na oficjalnej stronie Gminy
Dębno www.gminadebno.pl
(g)
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Mapa podatkowa gminy Dêbno

KTO I ILE P£ACI?
Nikt nie lubi płacić podatków, ale bez
nich trudno byłoby sobie wyobrazić
sprawne funkcjonowanie gminy. Realizacja zadań należących do obowiązków samorządu tworzy koszty, które
w wielu przypadkach są ogromne. Niejednokrotnie, jako uzasadnienie dla
żądania od gminy wykonywania kolejnych inwestycji, w ustach niektórych
mieszkańców pojawia się argument, że
przecież płacą podatki. Idąc tym tropem postanowiliśmy sprawdzić, jakie
są faktyczne wpływy do budżetu gminy z podatków lokalnych, jak to się ma
do dochodów gminy w ogóle i jakie
podatki płacą mieszkańcy poszczególnych sołectw. Wyszło na to, że najwięcej przynoszą budżetowi gminy mieszkańcy Dębna, najmniejsze dochody
dają gminie mieszkańcy Biadolin Szlacheckich.
Pod lupę wzięliśmy ostatnie cztery lata
przyglądając się w pierwszym rzędzie strukturze dochodów gminy, która pokazuje skąd
samorząd otrzymuje pieniądze i jaki jest procentowo udział poszczególnych źródeł w
tworzeniu dochodów gminy. Potem przyjrzeliśmy się już bardziej szczegółowo podatkom
lokalnym ustalając, jakie dochody przynoszą
różnego rodzaju podatki lokalne i jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne sołectwa.
Analiza struktury budżetu gminy prowadzi do następujących wniosków. Niezmiennie, od lat, głównym źródłem dochodów są
wpływy z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie szkół, a także subwencji ogólnej i innego rodzaju dotacji. W sumie, jak wynika z
danych za lata 2009-2012, stanowią one ponad 70 procent dochodów. Na drugim miejscu
pod względem wielkości dochodów przynoszonych budżetowi gminy są udziały gminy
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w podatkach państwowych, które pochodzą
z odpisu od podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych płaconych przez
wszystkich do budżetu państwa. Stanowią
one średnio 13 procent dochodów gminy. Podatki lokalne płacone przez osoby fizyczne
bezpośrednio do budżetu gminy traktowane
łącznie, są na dalszym miejscu dając przeciętnie około 9 procent dochodów gminy.

Podatki z podzia³em
na so³ectwa
W przypadku poszczególnych sołectw ich
udział w podatkach lokalnych wygląda następująco. W analizowanym okresie od 2009
roku niezmiennie kwotowo najwyższe dochody przynosi Dębno, które pod względem
liczby mieszkańców jest trzecim sołectwem
w gminie. Z tego sołectwa do budżetu gminy wpływa rocznie od ponad 261 tys. zł w
2009 roku do prognozowanych ponad 341
tys. zł. Za nim jest najliczniejszy w gminie
Sufczyn, Porąbka Uszewska, która pod
względem liczby ludności jest szósta i Wola
Dębińska, która liczbą ludności ustępuje jedynie Sufczynowi. Najniższe kwoty z tytułu podatków lokalnych wpływają od lat z
Perły (od niespełna 24 tys. zł w 2009 r. do

nieco ponad 38 tys. zł w 2012 r.), Jastwi i
Biadolin Szlacheckich. W przypadu dwóch
pierwszych z nich jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ równocześnie są to najmniejsze sołectwa.

Podatki per capita
Podatkowy ranking sołectw ulega nieco
zmianie, gdy uwzględnimy wpływy podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Palmę pierwszeństwa wciąż dzierżyć
będzie Dębno, którego mieszkańcy w latach
2009-2012 płacili rocznie od blisko 159 zł na
głowę w 2009 roku do prognozowanych prawie 203 zł w roku bieżącym. Dla porównania przeciętnie jeden mieszkaniec Biadolin
Szlacheckich, które znajdują się na drugim
biegunie tego zestawienia, płacił w tym samym okresie cztery, a nawet pięć razy mniej
od niespełna 32 zł do prawie 45 zł rocznie.
Wśród sołectw najbardziej dochodowych
na drugim miejscu zmieniają się Porąbka
Uszewska i Doły, a w ostatnich latach w
czołówce jest jeszcze Łoniowa. Duże liczebnie Sufczyn i Wola Dębińska znajdują się w
okolicy V-VII miejca. Najmniej w przeliczeniu na mieszkańca poza Biadolinami płacą
także mieszkańcy Perły i Niedźwiedzy.
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Bezpiecznie po kostce

Drugi etap renowacji zabytkowego kościoła
w Dębnie rozpocznie się w ciągu najbliższych
tygodni, o ile tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można było ogłosić postępowanie ofertowe na wykonanie prac i wyłonić wykonawcę,
który powinien sfinalizować prace do końca
sierpnia tego roku.
Oferty na wykonanie prac złożyły dwie firmy. Korzystniejsza z nich przedstwiona przez firmę „JANOSIK” Import-Eksport Marian Ślazyk z Męciny
opiewała na blisko 528 tys. zł. Większość kosztów 75 procent - zostanie sfinansowanych w ramach
wsparcia uzyskanego przez parafię z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe koszty parafia
pokryje z własnych środków. Do podpisania umowy z
wykonawcą dojdzie, jeśli tylko przedstawi on stosowne zabezpieczenia.
Projekt renowacji został uzgodniony z konserwatorem zabytków, a sam obiekt był w związku z tym
wizytowany i badany kamerą termowizyjną. Zakres
prac obejmie wymianę więźby dachowej, wymianę dachówki oraz renowację fragmentów elewacji i drobnych elementów architektonicznych znajdujących się
bezpośrednio przy dachu. Ich wykonawcę wyłoniono
w drodze przetargu ofertowego wysyłając zapytania
do sześciu firm. Najkorzystniejsza z nich opiewała na
kwotę prawie 528 tys. zł.
Przypomnijmy, że prace zaplanowane na ten rok
to kontynuacja robót wykonanych już wcześniej. Do
sfinalizowania renowacji kościoła pozostanie jeszcze
remont elewacji.
(g)

Blisko pół kilometra
nowych chodników
zostanie wybudowanych do końca czerwca tego roku. Z poprawy bezpieczeństwa
przy drogach powiatowych cieszyć się
będą mieszkańcy Sufczyna,
Porąbki
Uszewskiej i Dołów.
Inwestycja wykonywana jest w ramach współpracy powiatu i gminy.
Każdy z partnerów pokryje po połowie kosztów
całego przedsięwzięcia.
Przetarg na realizację
prac został już rozstrzygnięty, a zainteresowanie nim było bardzo duże.
Oferty złożyło 15 firm, a
najkorzystniejsza z nich
okazała się propozycja

Komentuje dla nas

Koœció³ pod lup¹
konserwatora

firmy KLEC-BUD z Sufczyna.
Wykona ona chodniki
przy drogach powiatowych w Sufczynie (150
m), Porąbce Uszewskiej
(150 m) oraz Dołach (150
m). Chodniki zaprojektowano na krytym kolektorze, materiałem zastosowanym do ich wykona-

nia będzie kostka. W sumie koszty z tym związane wyniosą ponad 280
tys. zł.
W zależności od możliwości finansowych w dalszej kolejności wykonywane będą chodniki w
Łoniowej, Niedźwiedzy i
Perle.
(p)

Anotni Brachucy, zastêpca wójta gminy Dêbno
Decyzja o budowie kolejnych odcinków chodników to konsekwencja
przyjętej wcześniej długofalowej strategii, która zakłada zasadniczą
poprawę bezpieczeństwa przy drogach najbardziej uczęszczanych. Bardzo
często są to także odcinki dróg, którymi do szkoły zmierzają dzieci.
Wygodne chodniki na pewno pozwolą pieszym poruszać się nie tylko
bezpieczniej, ale także znacznie wygodniej.

Spó³dzielnia przegra³a przed s¹dem
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Dębnie przegrała z prywatnym przedsiębiorcą - właścicielem
budynku „starej gminy”, spór sądowy
o drogę. Werdykt, który się jeszcze nie
uprawomocnił, jest korzystny także dla
gminy. W razie wygranej GS-u prywatny przedsiębiorca mógłby wystąpić o
odstąpienie od umowy kupna.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku gmina wystawiła na sprzedaż dawną siedzibę
urzędu, znajdującą się przy drodze nr 4 w
Woli Dębińskiej. W ostatnich latach całą nieruchomość wraz z budynkiem wynajmowano prywatnej firmie, a po rozwiązaniu umowy zdecydowano się na jej sprzedaż. U podstaw takiej decyzji leżały racje ekonomiczne. Obiekt był w na tyle złym stanie, że jego
dalsze użytkowanie wymagało dużych nakładów finansowych w związku z niezbędnym remontem.
Samorząd chcąc uniknąć wydatków, postanowił obiekt wystawić na licytację. Decyzja
okazała się słuszna tym bardziej, że udało
się uzyskać bardzo korzystną cenę. Nieruchomość obejmującą budynek i działkę, kupił
jeden z przedsiębiorców, który wkrótce przy-

4

stąpił do zagospodarowania terenu. Na swojej działce, wykorzystywanej dotąd także
przez innych, zaczął składowanie materiałów budowlanych uniemożliwiając tym sposobem przejazd od strony zachodniej w kierunku nieruchomości gminnej spółdzielni.
Spółdzielcy uznali, że na zasadzie zasiedzenia powinni mieć dostęp do swoich obiektów także z tej strony i - mimo iż GS ma
dobry dojazd wraz z placem manewrowym
do swoich budynków z drogi powiatowej skierowali wniosek do sądu. Domagali się
stwierdzenia zasiedzenia służebności gruntowej opisanej we wniosku, a jako podstawę wskazywali fakt posiadania służebności
przez stosowny okres, które to posiadanie –
jak wynika z uzasadnienia wniosku - przejawiało się w korzystaniu z placu manewrowo – parkingowego służącego do rozładunku towarów i dowozu opału do kotłowni.
W spór została także włączona gmina,
która sprzedała przedsiębiorcy budynek
wraz z działką.
- W razie stwierdzenia zasiedzenia przez
sąd, kupiec budynku i działki miałby utrudnione korzystanie ze swej własności i mógłby domagać się odszkodowania w związku z
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brakiem możliwości rozporządzania kupioną
od gminy nieruchomością - tłumaczy Marian Kurek, Sekretarz Gminy. Dla samorządu mogłoby to w najgorszym razie oznaczać konieczność zwrotu budynku przedsiębiorcy oraz wypłacenia ewentualnej rekompensaty. Księgi wieczyste nieruchomości w
chwili sprzedaży nie zawierały żadnych wpisów o prawie GS do korzystania z nieruchomości, czy o ustanowieniu służebności. O
ustanowienie służebności w drodze umowy
Zarząd Spółdzielni zwrócił się dopiero do
gminy po wszczęciu procedur związanych
ze sprzedażą nieruchomości.
Sąd odrzucił jednak roszczenia spółdzielni nie przyznając jej prawa służebności przejazdu. W praktyce dla spółdzielni oznaczać
to będzie możliwość korzystania tylko z własnego dojazdu od strony wschodniej, a dla
gminy finansowy spokój. - Przyjęliśmy tę
decyzję z ulgą, bo wydatków nam nie brakuje, a dochody są ograniczone - komentuje
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny
i każda ze stron może się jeszcze od niego
odwołać.
(g)
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Zmar³a najstarsza mieszkanka gminy
Zmarła Małgorzata Mytnik z Łysej
Góry, najstarsza mieszkanka Gminy Dębno. Pogrzeb odbył się we
wtorek, 21 lutego o g. 15.00 w kościele parafialnym w Łysej Górze.
Małgorzata Mytnik zmarła w niedzielę, 19 lutego, o g. 9 rano w swoim domu.
11 lipca ubiegłego roku skończyła 105
lat. W dniu jej urodzin rodzina i grupa
mieszkańców, wśród której byli także
wychowankowie długoletniej nauczycielki, modliła się w jej intencji podczas Mszy
Świętej. Potem była okazja do składania życzeń. Wszystko rejestrowała
wówczas Telewizja Kraków. Pani Małgorzata nie kryła wzruszenia. - Jak ja
wam podziękuję, jak? - powtarzała.

Praca do wziêcia
Trzy osoby z terenu gminy Dêbno uzyskaj¹ czasowe zatrudnienie w ramach
realizowanego przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Krakowie „Programu aktywizacji osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia
- Konserwator”. Na konkurs nades³ano
140 wniosków, spoœród których do dofinansowania wybrano 47. Wyniki naboru bêd¹ znane pod koniec marca.

Komentuj¹ dla nas

Z wnioskiem o wsparcie finansowe zwróciła się także Gmina Dębno. Został on na
tyle wysoko oceniony, że w efekcie w tym
roku będzie można zatrudnić dwie osoby przy
wykonywaniu prac porządkowych, a w roku
przyszłym zatrudnienie znajdzie kolejna
osoba. W tym roku jedna osoba zostanie ponadto przyjęta na staż.
Osoby zatrudnione w charakterze pracowników gospodarczych i skierowane na staż
zostaną wyłonione wskutek publicznego
naboru. Preferowane będą osoby długotrwale
bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) bądź bez
doświadczenia zawodowego, osoby niepeł-
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nosprawne, osoby powyżej 50 roku życia,
które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia.
Wybrane w naborze osoby zostaną zatrudnione na okres sześciu miesięcy otrzymując
wynagrodzenie wynoszące brutto ok. 1800
zł. W ramach trwającego także sześć miesięcy stażu zawodowego wypłacane będzie stypendium stażowe w wysokości 950 zł netto.
Do zadań zatrudnionych należeć będzie
utrzymanie czystości i porządku w zabytkowym kościele parafialnym w Dębnie oraz
na terenie przylegającym do kościoła, utrzymanie czystości i porządku na zabytkowym
cmentarzu w Dębnie i kaplicy grobowej Jastrzębskich znajdującej się na tym cmentarzu, utrzymanie czystości i porządku w zabytkowym kościele parafialnym w Porąbce
Uszewskiej, na terenie przylegającym do
kościoła oraz przy replice Groty Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce
Uszewskiej, a stażysta będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z
ochroną i opieką nad zabytkami. Prace mają
trwać od kwietnia do września 2012 r.
(gp)

Marian Kurek, Sekretarz Gminy
Program „Konserwator” obejmuje swoimi działaniami dwa
ważne obszary społeczne: dziedzictwo kulturowe i aktywizację
osób bezrobotnych. Mówiąc konkretnie, program ten poprzez
czasowe zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym pozwala wykonywać prace związane z
zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną
krajobrazu kulturowego. Są to dla gminy dwa bardzo ważne
obszary, stąd też zdecydowaliśmy się uczestniczyć w postępowaniu
konkursowym do programu. Niestety, nie da się rozwiązać
wszystkich problemów zarówno w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego jak i bezrobocia, ale na pewno można dzięki temu
programowi zmniejszyć skalę problemów w obu tych obszarach.

Œmieci
za darmo
Mniejsze koszty i ochrona środowiska
to główne korzyści wynikające z wprowadzenia na terenie gminy Dębno nowych zasad odbioru segregowanych
odpadów. Mieszkańcy za darmo mogą
się pozbywać folii, plastiku, makulatury, szkła białego, kolorowego i metalu.
Do tej pory segregacja odpadów obejmowała wyłącznie plastik w postaci butelek tzw.
petów i szkło. Teraz odbierane będą także
inne plastikowe odpady takie jak worki foliowe, pojemniki po jogurtach, plastikowe
doniczki czy zużyte zabawki. Ponadto za
darmo można też oddawać posegregowaną
makulaturę, szkło białe i kolorowe, a także
metal np. aluminiowe puszki.
Warunkiem jest segregowanie odpadów.
Do niebieskich worków należy pakować
makulaturę, worki żółte przeznaczone są
na plastik i metal, białe na szkło białe, a
zielone na szkło kolorowe.
Samorządowe władze ofertę tarnowskiej
firmy MPGK przyjęły chętnie, bo to propozycja bardzo korzystna dla mieszkańców. Będą mogli obniżyć koszty odbioru odpadów
choćby przez to, że dzięki pełnej segregacji
nie będzie potrzeby tak częstego jak dotąd
odbioru śmieci - podkreśla Grzegorz Brach,
Wójt Gminy. Spodziewanym efektem wprowadzenia w życie tych zasad ma być także
zmniejszenie się liczby dzikich wysypisk
śmieci. Odbieranie posegregowanych odpadów za darmo spowoduje, że pozbywanie się
ich na dziko straci sens. Powinno to ograniczyć także spalanie odpadów w piecach, które zwłaszcza w przypadku plastiku jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
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Jest nas wiêcej
Powoli, ale systematycznie rośnie
liczba mieszkańców gminy Dębno. Na
przestrzeni ostatnich dwóch lat przybyło tu ponad 160 osób zamledowanych na stałe.
W roku 2009 r. w urzędowych rejestrach
odnotowano, że liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 14 213. Rok
później wzrosła ona do 14 303, a 2011 rok zamknął się liczbą 14375. Biorąc pod uwagę osoby zameldowane na pobyt czasowy liczba ta
byłaby większa nawet o kilkadziesiąt osób.
Tendencję wzrostową można tłumaczyć
coraz większą liczbą ludności napływowej.
Osiedlają się tu często dotychczasowi mieszkańcy Tarnowa czy Brzeska znajdując atrakcyjnie położone tereny budowlane, które są
równocześnie znacznie tańsze niż działki budowlane w mieście. Nie bez znaczenia jest także dogodna lokalizacja przy trasie nr 4 i w
okolicy budowanej autostrady A4. Umożliwia
to dogodne połączenie komunikacyjne zarówno z Krakowem jak i w kierunku wschodnim.
Gmina Dębno ma ponadto dobre połączenie z
południowymi regionami Polski poprzez drogę wojewodzką prowadzącą do Nowego Sącza, a dalej do Krynicy czy Szczawnicy.
(p)

Pomoc dla
gminy
Na modernizację drogi w Jastwi przeznaczone zostanie dofinansowanie
przyznane gminie Dębno w ramach
Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych. Gmina otrzymała na ten cel
z budżetu państwa 155 tys. zł i była
jedną z dziewięciu gmin w Małopolsce,
która otrzymała tego rodzaju pomoc.
Przetarg na wykonanie prac został już
rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma MOTA ENGIL, która
zaoferowała realizację zadania za kwotę 530
430 zł. Modernizacja obejmie odcinek o długości 1400 metrów, na którym zostanie położona nowa nawierzchnia i wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych. Zmodernizowane ma być także oświetlenie uliczne.
Jakkolwiek dla samorządu dofinansowanie to okoliczność bardzo korzystna, to jednak mniej satysfakcjonujący jest jego poziom.
W tym roku może ono wynieść nie więcej niż
30 procent, podczas gdy poprzednio proporcje
te były znacznie dla gmin korzystniejsze i
sięgały nawet kilkudziesięciu procent.
Prace mają być sfinalizowane w maju tego
roku. Są one kontynuacją robót prowadzonych wcześniej, których efektem było wybudowanie parkingu koło Dębińskiego Centrum Kultury, a także chodników wzdłuż
prowadzącej do DCK drogi.
(g)
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Zimowa rywalizacja
z aparatem
Sporym zainteresowaniem cieszy³ siê VI
Gminny Konkurs Fotograficzny „Zimowe pejza¿e”, którego fina³ odby³ siê 6
marca 2012 r. w Zespole Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej. Wziê³o w nim udzia³ 55
uczestników z 8 szkó³ podstawowych i
3 gimnazjów z terenu gminy Dêbno.
Nadesłano 139 prac przedstawiających
przedstawicieli okolicznej fauny zimą. Wybór najlepszych okazał się zadaniem trudnym ze względu na szeroką tematykę i wyrównany poziom prezentowanych zdjęć.

Komisja oceniająca w składzie: Włodzimierz Gurgul – dyrektor DCK, Jacek Filipek – fotograf Małgorzata Brzuchacz – nauczyciel bibliotekarz, Lucyna Migdał – wicedyrektor ZS w Woli Dębińskiej ostatecznie jednak listę laureatów ustaliła w ten
sposób, że zdecydowała się przyznać kilka
równorzędnych miejsc. Podsumowując fotograficzną rywalizację podkreśliła widoczny talent młodych amatorów fotografii. Poza
satysfakcją z uzyskanych miejsc laureaci
wyjechali do domów także z nagrodami i
pamiątkowymi dyplomami.
(f)

Laureaci – szko³y podstawowe
I miejsce – Magdalena Bujak – „ Jakby tu uciec?” - Maszkienice
I miejsce – Karolina Krupiñska – „Poszukujê po¿ywienia” – £oniowa
I miejsce – Magdalena Marecik – „Wycieczka do bia³ego lasu” – NiedŸwiedza
II miejsce – Kinga Gurgul – „W zimowej spi¿arni” – Dêbno
II miejsce – Alicja Kuboñ – „ Jestem jakby król na tronie” – Jaworsko
II miejsce – Julia Turlej –„ Puma w locie” – Maszkienice
III miejsce – Micha³ Turlej – „ Lili na p³otku”- Maszkienice
III miejsce – Anita Rajczyk – „Elegant na EURO”- Sufczyn
wyró¿nienie – Mateusz Sacha – „Lustrzane odbicie” – Dêbno
wyró¿nienie – Wiktoria PowroŸnik – „W zimowej pierzynce” – Dêbno
wyró¿nienie – Hubert Serafin – „Czy my siê znamy?” – Wola Dêbiñska
wyró¿nienie – Katarzyna Pabian – „Zmarzniête ptaki” – Wola Dêbiñska
wyró¿nienie – Mateusz K³usek – „Sowa” – Wola Dêbiñska
wyró¿nienie – Magdalena K³usek – „Koci odpoczynek” – Wola Dêbiñska

Laureaci - gimnazja
I miejsce – Kornelia Kurek – „ Drzemka w s³oñcu”- Sufczyn
II miejsce – £ukasz Robak - „W duecie na parapecie” – Wola Dêbiñska
II miejsce – Karolina Wojnicka - „Zimowa uciecha” – Sufczyn
III miejsce –Mateusz Sacha – „W szarobia³ych odcieniach zimy ” – Por¹bka Uszewska
III miejsce –Dominika Góral – „Diana ” – Wola Dêbiñska
wyró¿nienie- Ilona Kurek- „ Nie uciekniesz mi” – Sufczyn
wyró¿nienie- Rados³aw Batko – „ Na spacerze” – Wola Dêbiñska
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Œluby coraz rzadziej
W ostatnich latach spada liczba
œlubów na terenie gminy Dêbno. Wiele
wskazuje, ¿e to znak zmiany obyczajowoœci, jaka dokonuje siê w ca³ym
kraju.
Na przestrzeni zaledwie trzech lat liczba
związków małżeńskich zawieranych na terenie gminy Dębno spadła o blisko 22 procent. W 2009 roku udzielono i zarejestrowano tu 119 ślubów, rok później było ich 110, a
w ubiegłym roku tylko 93. Tendencja ta jest
zgodna z ogólnopolskimi danymi. Według
danych Głównego Urzędu Statystycznego
w 2010 roku odnotowano spadek liczby ślubów w kraju w stosunku do roku 2009 o 15
procent.
Zjawisko tłumaczone jest generalnie na
dwa sposoby. Z jednej strony mówi się o
zmianie obyczajowości polegającej na tym,
że coraz częstszym zjawiskiem są związki
nieformalne. Tego rodzaju sytuacja występuje jednak częściej w większych miastach.
W środowiskach wiejskich dominującą przyczyną jest opóźnianie wieku, w którym ludzie decydują się na zawarcie małżeństwa.
U podstaw takich decyzji leżą często względy ekonomiczne. Młodzi ludzie najpierw
chcą zdobyć wykształcenie i pracę dającą

Nawet atrakcyjna zamkowa sceneria, w której można sobie powiedzieć „tak”, nie
pomaga.
choćby minimum bezpieczeństwa socjalnego, a dopiero później decydują się na zakładanie rodziny. Nie bez znaczenia dla spadku

Wyró¿nienie dla szko³y w £oniowej

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno,
został przyjęty do grona strażaków
OSP w Dębnie. Wniosek zgłoszony
przez komendanta jednostki Antoniego Stężowskiego przyjęto przy jednym
głosie wstrzymującym się.

Wyróżnienie oraz medal za zasługi dla przyrody i kształtowania środowiska nadany przez Zarząd
Główny LOP z Warszawy otrzymała Szkoła Podstawowa w Łoniowej.
Zasłużyła na to bardzo okazałymi
efektami akcji zbierania elektrośmieci.

www.gminadebno.pl
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Wójt zosta³
stra¿akiem

Medal za ekologiczn¹
akcjê

Zbiórkę zorganizowano w Łoniowej,
Niedźwiedzy i Złotej w ramach konkursu ekologicznego„ LOP kontra elektrośmieci” organizowanego przez Ligę
Ochrony Przyrody i firmę recyklingową
„ Serwisownia”. W akcję zaangażowali
się nie tylko uczniowie szkoły, ale także ich rodziny oraz inni mieszkańcy sołectw. Okazało się, że propozycja wpisała się w oczekiwania ludzi, którzy już
dawno chcieli się pozbyć zużytego sprzętu, ale nie wiedzieli jak to zrobić.
W szybkim tempie w wyznaczonym
miejscu obok szkoły rosła „góra” lodó-

liczby ślubów może być także emigracja,
którą wybiera relatywnie duże grono osób.

wek, pralek, telewizorów, komputerów
i innych urządzeń elektrycznych, którą
w ustalonym terminie odebrali pracownicy „ Serwisowni”.
Poza prestiżowymi nagrodami szkoła
otrzymała także pakiet edukacyjny „
Zielone światło dla edukacji ekologicznej”, który nauczyciele będą mogli wykorzystać podczas lekcji, promując w
dalszym ciągu ideę ekologii wśród
uczniów i mieszkańców wsi.
(s)

Do głosowania doszło podczas zebrania
sprawozdawczego jednostki. Nowo przyjęty
druh nie krył satysfakcji z decyzji jednostki.
- W młodości byłem strażakiem w swojej
rodzinnej miejscowości i dlatego z przyjęciem propozycji od jednostki z Dębna, w którym mieszkam, nie wahałem się - komentował. Wraz z członkowstem wójt otrzymał
także prezent od druhów w postaci munduru strażackiego.
Grzegorz Brach łączyć teraz będzie funkcję Wójta Gminy Dębno i druha OSP Dębno,
ale nie widzi w tym większego problemu. Wielu wójtów jest w podobnej sytuacji i nie
rodzi to nie tylko żadnych komplikacji, ale
pomaga lepiej orientować się w problemach
straży i specyfice ich pracy, co jest o tyle
ważne, że gmina ze strażą współpracuje na
co dzień - tłumaczy.
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Kosztowna opieka nad zwierzêtami

£añcuchowe normy
Ju¿ niebawem Rada Gminy Dêbno
przyjmie program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi i zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t. To wymóg, jaki
nak³ada na samorz¹d znowelizowana
ustawa o ochronie zwierz¹t. Wiele jej
punktów wzbudza ju¿ teraz sporo
kontrowersji, a jeszcze wiêcej k³opotów przewiduje siê w kontekœcie
egzekwowania nowych przepisów.
Konsekwencje nowelizacji ustawy dla samorządu nie sprowadzają się bynajmniej tylko do uchwalania programu. Znacznie ważniejsze są finansowe skutki, jakie powodować będzie ten dokument.

Weterynarz i azyl
Obligatoryjnie gmina będzie musiała zapewnić na swoim terenie całodobową opiekę weterynaryjną, która w razie potrzeby zajmie się bezdomnymi lub padłymi
zwierzętami. W praktyce oznaczać to będzie konieczność podpisania umowy z le-

karzem weterynarii, który na zlecenie
gminy wykonywać będzie określoną w
umowie usługę. Wymóg zapewnienia odpowiedniego miejsca przetrzymywania
bezpańskich zwierząt sprowadzi się natomiast do podpisania umowy ze schroniskiem lub azylem dla zwierząt. Dziś najbliższy azyl oferujący tego rodzaju usługi
znajduje się w Tarnowie, co z pewnością
nie pozostanie bez wpływu na wysokość
kosztów. Na barki gminy zrzucono także
odpowiedzialność za opiekę weterynaryjną nad wolno żyjącymi kotami oraz ich
dokarmianie, a także obowiązek sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz
usypianie ślepych miotów. Samorząd musi
także wskazać gospodarstwo rolne, w którym możliwe byłoby przetrzymywanie pozostawionych samopas (np. wskutek
śmierci właściciela) zwierząt gospodarskich. Jakkolwiek obowiązki te nie przekraczają organizacyjnych możliwości gminy, to jednak każdy z nich pociąga za sobą
dodatkowe wydatki, na pokrycie których
samorządy nie otrzymały z budżetu państwa dodatkowych pieniędzy.

Trzy lata za znêcanie
Z punktu widzenia mieszkańców bardziej interesujące są wymagania, jakie
zmieniona i obowiązująca już ustawa nakłada na właścicieli zwierząt. Podczas prezentacji nowych przepisów ustawy w trakcie sesji Rady Gminy Dębno nie brakowało
głosów, że wiele z nich będzie co najmniej
trudno egzekwować, o ile w ogóle będzie
to możliwe. W szczególności dotyczyło to
zapisu o możliwości nieprzerwanego przetrzymywania psa na łańcuchu o minimalnej długości 3 metrów co najwyżej przez
12 godzin. Wprowadzono ponadto bezwzględny zakaz wypuszczania psów poza
obręb ogrodzonej posesji i podwyższono
kary za znęcanie się nad zwierzętami do
lat trzech. Zakazany jest też handel zwierzętami domowymi na targach i ich rozmnażanie w celach handlowych z wyjątkiem profesjonalnie zjamujących się tym
hodowców. O pozostawionych na uwięzi
zwierzętach dłużej niż wynosi dozwolony
okres należy powiadamiać np. policję, straż
gminną czy schronisko dla zwierząt.
(p)

Dotacja
dla stra¿y
Dotacje dla jednostek ochotniczych straży
pożarnych rozdysponował samorząd gminy
Dębno. Zgodnie z uchwałą w tej sprawie podjętą przez Radę Gminy, do ochotników trafią
w sumie 62 tys. zł.
Pieniądze otrzymały wszystkie jednostki w podobnej wysokości. Jednostki z Dębna i Łoniowej dostały
po 6 tys. zł, a strażakom z Jaworska, Łysej Góry,
Porąbki Uszewskiej, Maszkienic, Sufczyna, Perły,
Niedźwiedzy, Dołów, Jastwi i Woli Dębińskiej przyznano po 5 tys. zł.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotacja może
być przeznaczona wyłącznie na utrzymanie gotowości bojowej jednostki tzn. na utrzymanie sprzętu i
wyposażenie strażaków, a także na utrzymanie garażu. Pieniędzy z tego źródła nie można wydawać np.
na ogrzewanie budynków remiz strażackich. Na to
strażacy zapracowują samodzielnie uzyskując dochody np. z wynajmu pomieszczeń lub też z organizacji
imprez. Dodatkowo z budżetu gminy finansowane są
także tzw. ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych, ale w tym przypadku pieniądze wypłacane są
już nie jednostkom, ale konkretnym osobom.
(p)
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Kto przygarnie psa?
Zamek w Dębnie ma od kilku tygodni nowego lokatora: młodą suczkę,
którą pod dach podczas mrozów przygarnęli pracownicy muzeum. Teraz mają nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto zaopiekuje się psem na stałe.
Mimo publikacji informacji w tej sprawie w internecie, do chwili zamykania tego numeru „Życia” nie znalazł się nikt, kto by zechciał przygarnąć czworonoga.
Przypuszczalnie pies został porzucony. Pracownicy muzuem znaleźli go w
okolicach zamku zmarzniętego i wygłodzonego. Napoili go i nakarmili, dali
schronienie na czas największych mrozów. Ponieważ pies w muzeum na
stałe zostać nie może, poszukiwany jest opiekun dla niego. Zainteresowani
przyjęciem łagodnego psa mogą uzyskać więcej informacji dzwoniąc na numer 14/ 66-58-035.
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Sprawdzili
swoj¹ wiedzê
II Gminny Turniej Wiedzy
Pożarniczej odbył się 29 lutego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Łoniowej. W
sumie w różnych kategoriach wiekowych uczestniczyło w nim 15 uczniów.
Najliczniejszą grupę (9 osób)
stanowili uczniowie szkół podstawowych. Spośród gimnazjalistów zgłosiły się cztery osoby, a
szkoły ponadgimnazjalne reprezentowała jedna uczestniczka.
Uczniowie pisali test składający
się z 30 pytań dla pierwszej grupy, 40 pytań dla drugiej grupy
oraz z 50 pytań dla trzeciej grupy wiekowej. Jak podkreślają
członkowie komisji oceniającej
uczniowie wykazali się bardzo
dużą wiedzą z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz zasad
funkcjonowania ochotniczych
straży pożarnych w naszym kraju. Uczestnicy rywalizacji, którzy zajęli miejsca od I do III będą
reprezentowali gminę w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Brzesku.
Specjalnię na okoliczność
gminnego konkursu strażacy z
Łoniowej - Janusz Marecik i
Wiesław Gawlik - przygotowali
prezentację wyposażenia torby
ratownika medycznego i zademonstrowali, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Naprawianie szkód
Siedemset tysięcy złotych na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych otrzymała gmina Dębno z budżetu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Pieniądze, które przyznano na wniosek gminy, zostaną wykorzystane na remont czterech odcinków dróg.
Wsparcie dla gminy przeznaczone jest na usuwanie szkód z 2009 i 2010 roku. Do remontu za-

kwalifikowano cztery odcinki dróg: w Maszkienicach „Nad Rzeką”, w Dołach „Na Most” i „Na
Wygon” oraz drogę „Rajsko - Zamieście”.
Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie odbudowy. Umowy z wykonawcami muszą
zostać podpisane do 31 marca, prace powinny być
zakończone do 15 listopada, a rozliczone – do końca roku.
(p)

reklama

(l)

WYNIKI
Szko³y podstawowe:
I miejsce – Gabriela Marecik PSP
im. Jana Paw³a II w £oniowej – OSP
£oniowa – opiekun Maria Marecik,
dh Pawe³ Kraj
II miejsce – Jakub Matura ZS Sufczyn- opiekun Katarzyna Sztando
III miejsce – Olga Kowal ZS Wola
Dêbiñska – opiekun Ma³gorzata
Maliszczak
Grupa wiekowa – gimnazja:
I miejsce – Kinga Bober ZS Wola
Dêbiñska – opiekun Ma³gorzata
Maliszczak,
II miejsce – Daria Kukla ZS Por¹bka Uszewska – opiekun Katarzyna Sztando,
III miejsce – Arkadiusz Micha³ek
ZS Sufczyn – opiekun Katarzyna
Sztando.
Grupa wiekowa – szko³y ponadgimnazjalne :
I miejsce – Ma³gorzata Kraj – OSP
£oniowa – opiekun dh Pawe³ Kraj.

www.gminadebno.pl
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edukacja

Czytanie
z przyjemnoœci¹
Do czytania zachęcali dzieci sześcioletnie
z Publicznego Przedszkola w Porąbce
Uszewskiej Włodzimierz Gurgul, dyrektor
Dębińskiego Centrum Kultury i Lidia Szczecina, dyrektor przedszkola, a także dziadkowie i rodzice maluchów. Scenerię do tego
wybrano jak najbardziej odpowiedną, bo
gdzie, jeśli nie w bibliotece sięgać po książkę? Do lektury zachęcano korzystając z
twórczości Juliana Tuwima. Przy wierszach
„Idzie Grześ przez wieś” i „Dwa wiatry”
można się było na dodatek całkiem przyjemnie bawić.

Królem zosta³
Michael
Karnawałowym obyczajom uczyniono zadość w Szkole Podstwowej w
Łoniowej. Taneczne szaleństwo wyznaczono na 9 lutego, a warunkiem
udziału w zabawie był oryginalny strój.
Tego wymogu uczestnikom balu dwa
razy nie było potrzeby powtarzać. Pogrzebali w szafach, poszukali na półkach i efekty były naprawdę interesujące. Sala balowa wypełniła się piratami, Batmanami,

Komisja mia³a twardy orzech do zgryzienia

Nagrody za œpiewanie
Czwarta edycja konkursu „Rozœpiewane Przedszkola i Szko³y” odby³a siê 6
lutego w Zespole Szkó³ w Sufczynie.
Do bitwy na g³osy przyst¹pi³o 25
uczniów.
Zasada rywalizacji była prosta: należało zaprezentować dowolną polską piosenkę dostosowaną do możliwości i predyspozycji wiekowych wykonawcy. Komisja
konkursowa: Lilla Sztylet i Robert Sowa
- oceniając wykonawców miała spore problemy z wyłonieniem laureatów. Wszystkie prezentacje utworów muzycznych
były na tyle ciekawe i pomysłowe, że trudno było wskazać te najlepsze. Nie dziwi
zatem fakt, że komisja nad ostatecznym
werdyktem debatowała długo. Z punktu
widzenia późniejszych laureatów warto
było czekać i to z dwóch powodów. Po
pierwsze, to zawsze spora satysfakcja
usłyszeć swoje imię i nazwisko w gronie
najlepszych, po drugie, przyjemnie jest
odbierać nagrody, które wręczali Włodzimierz Gurgul – dyrektor Dębińskiego
Centrum Kultury oraz Małgorzata Wiśniowska – Robak – dyrektor Zespołu
Szkół w Sufczynie.

rycerzami i przedstawcielami fauny z różnych stron świata. Specjalna komisja wnikliwie przyglądała się strojom szukając
kandydatów na króla i królową balu. Ostateczny wybór padł na Michaela Jacksona
(Julia Pabijan) i babcię (Przmysław Franczyk). Zabawa była tym przyjemniejsza,
że nie brakowało konkursów, a na loterii
fantowej można było trafić szczęśliwy los.
Nie obyło się też bez sesji zdjęciowej, a w
finale wszyscy usiedli do stołu. Rodzice
zadbali, by był to dobrze zapamiętany
punkt programu.

wyniki
kategoria dzieci najm³odszych
I – Patyk Ledziñski – PP w Woli Dêbiñskiej
II – Oliwia Wróbel – PSP w Jaworsku
III – Zofia Gurgul – ZSP w Dêbnie
Wyró¿nienie - Mateusz Go³¹b – ZSP w £ysej
Górze

klasy I-III
I – Kinga Gurgul - ZSP Dêbno
II – Julia Bojdo – PSP w Jaworsku
III – Natalia Bednarek – PSP w Biadolinach
Szlacheckich
Wyró¿nienie – Martyna Pitek, Krystian D³ugopolski - ZS w Sufczynie

klasy IV-VI
I – Klaudia Gadzina, Olga Kowal - ZS Wola
Dêbiñska
II – Justyna Chrapusta - PSP Maszkienice
III – Gabriela Rojek – ZS w Sufczyine
Wyró¿nienie – Agnieszka K³usek - ZSP Dêbno

(g)
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edukacja
Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego

Malowanie
Reymonta
Ponad stu gimnazjalistów wzięło
udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Portret Władysława Reymonta” zorganizowanym przez Zespół
Szkół w Porąbce Uszewskiej z okazji
rychłego nadania szkole imienia autora „Chłopów”.
Autorzy prac sięgnęli po różne techniki
plastyczne, a poziom prac był na tyle wyrównany, że rozstrzygnięcie było bardzo
trudne. Trzyosobowe jury oceniające prace
(Krystyna Gurgul - Kustosz Muzeum Zamek w Dębnie, Jolanta Matura – plastyk
oraz Damian Styrna – grafik) 6 lutego dwie
godziny dyskutowało nad ostatecznym werdyktem. W konsekwencji pierwsze miejsce
przyznano Lidii Pałuckiej z gimnazjum w
Porąbce Uszewskiej. Ponadto przyznano
trzy równorzędne drugie i trzecie miejsca.
Zarówno zwycięską pracę jak i portrety autorstwa innych uczestników konkursu będzie można oglądać 21 marca, podczas uroczystości nadania imienia szkole.
(u)

Lidia Pałucka odbiera nagrodę za I miejsce

wyniki
I miejsce Lidia Pa³ucka - Por¹bka Uszewska
II miejsce Beata Hamielec – £ysa Góra, Renata
Micha³ek – Sufczyn, Rafa³ Wróbel - Por¹bka
Uszewska
III miejsce Tomasz Dru¿kowski - Por¹bka Uszewska, Kinga Jewu³a - Por¹bka Uszewska, Justyna GliŸdziñska - Por¹bka Uszewska
Wyró¿nienia I : Aleksander Gurgul - Por¹bka
Uszewska, Karolina Gala - Sufczyn, Bart³omiej
Mleczko – Sufczyn, Joanna Ochwat – Sufczyn,
Artur Kêdroñ – Sufczyn, Igor K³usek - Wola Dêbiñska.
Wyró¿nienia II : Bart³omiej Kroœniak – Por¹bka
Uszewska, Aneta Matura - Por¹bka Uszewska,
Jaros³aw Matura – Por¹bka Uszewska, Sylwia
Lubowiecka – Por¹bka Uszewska i Klaudia Franczyk- Por¹bka Uszewska.
Wyró¿nienia III : Beata Pabian – Por¹bka Uszewska, Patryk Kluska – Por¹bka Uszewska, Natalia Wójtowicz – Wola Dêbiñska, Mateusz Pabian –Por¹bka Uszewska, M. Gala – Sufczyn,
S³awomir Kozio³ – Por¹bka Uszewska, Justyna
Kania – Por¹bka Uszewska, Izabela GliŸdziñska - Por¹bka Uszewska, Joanna Tendelska –
Por¹bka Uszewska, Marcin Gawlik – Por¹bka
Uszewska , Patrycja Gurgul – Por¹bka Uszewska, Justyna Koloch - Por¹bka Uszewska.

www.gminadebno.pl

Nagrodzone zimowe
krajobrazy
101 prac wykonanych przez dzieci m.in.
ze szkó³ i przedszkoli Gminy Dêbno rywaliowa³o w Ma³opolskim Konkursie Plastycznym „Zimowe Krajobrazy”, zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne
w £oniowej oraz Dêbiñskie Centrum
Kultury w Jastwi.
Adresatami konkursu były dzieci 5 - 6letnie uczęszczające do przedszkoli oraz oddziałów integracyjnych na terenie województwa małopolskiego. Spośród wszystkich
prac, jakie otrzymali organizatorzy, 23 przygotowały dzieci z przedszkoli, zespołów
szkolno - przedszkolnych z Gminy Dębno.
Zastosowano w nich rozmaite, często innowacyjne techniki plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów.
Wszystkie prace oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Małgorzata Cichoń- nauczyciel plastyki; Krystyna Gurgul- kustosz
Zamku w Dębnie, Włodzimierz Gurgul- dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury. Pod
uwagę brano samodzielność wykonania, estetykę i zgodność z tematem konkursu.
Wśród uczestników konkursu rekrutujących się z 40 szkół i przedszkoli z całego
województwa dobrze zaprezentowali się
przedstawiciel Gminy Dębno. II miejsce w
kategorii dzieci sześcioletnich za samodzielność, estetykę oraz bogactwo szczegółów
zajęli ex aequo: Małgorzata Mrożek z
Przedszkola Publicznego w Łoniowej (opiekun: Katarzyna Bryg) oraz Patryk Chlupka
z Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła
II w Woli Dębińskiej (opiekun: Zofia Mleczko). Wyróżnienie za samodzielność oraz
umiejętność łączenia różnorodnych technik
plastycznych otrzymała Klaudia Kubala z
Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół w
Sufczynie (opiekun: Urszula Sworst). W
kategorii pięciolatków wyróżnienie otrzymali: Filip Mikosz oraz Maksymilian Franczyk z Przedszkola Publicznego w Łoniowej (opiekun: Katarzyna Bryg).

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Przedszkolu Publicznym w
Łoniowej.
(k)

Nagrodzona Oliwia Dudek
Drugie miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim –”Jestem Kubusiowym przyjacielem natury” zajęła
Oliwia Dudek z Przedszkola Publicznego w Łoniowej. Konkurs został zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 50 w Sosnowcu.
Zadaniem uczestników konkursu było
napisanie wiersza, który zachęcałby przedszkolaków i ich rodziny do ochrony środowi-

ska naturalnego. Wierszowana forma miała
też służyć propagowaniu zachowań proekologicznych takich jak segregowanie śmieci,
oszczędzanie energii elektrycznej czy wykorzystywanie surowców wtórnych.
Propozycja Oliwii najwyraźniej przypadła
do gustu jurorom, którzy docenili nie tylko
formalne walory wiersza, ale także szeroką
wiedzę autorki na temat ochrony środowiska.
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obyczaje
¯yczenia dla seniorów

Laurki i estradowe wystêpy
Dzieñ Seniora na sta³e wpisa³ siê ju¿ w szkoln¹ tradycjê. Na prze³omie stycznia i lutego babcie i dziadkowie zapraszani s¹
do szkó³, w których czekaj¹ na nich artystyczne prezentacje, mi³e s³owa i laurki, a tak¿e suto zastawione sto³y. Gospodarze obok bohaterów dnia zapraszaj¹ zwykle tak¿e przedstawicieli samorz¹dowej w³adzy.

Biadoliny Szlacheckie
Wzorem lat ubiegłych, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich, odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Świętowano pod hasłem: „Babcia i Dziadek
– para dobrana, przez swoje wnuki bardzo
kochana.”
Dowodów na to nie brakowało. Wnuki
przygotowały program artystyczny, w którym była recytacja wierszy, śpiewanie piosenek oraz taniec tradycyjny i współczesny. Nie zabrakło własnoręcznie wykonanych laurek i życzeń. A przy wspólnym stole
była okazja, by opowiedzieć m.in. o tym, jak
przebiegały przygotowania do uroczystości.

Maszkienice
Ponad 80 osób wzięło udział w odbywającym się w sali gimnastycznej w Maszkienicach w sobotę 21 stycznia spotkaniu
z okazji Dnia Seniora . Specjalny program
na tę okoliczność przygotowali uczniowie
Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w
Maszkienicach.
Tym razem organizacyjne obowiązki
związane z Dniem Seniora wzięli na siebie

Rada Rodziców, ksiądz Krzysztof Bajorek,
proboszcz parafii w Maszkienicach oraz parafialny oddział „Caritas”. Efekt okazał się
interesujący. Zaraz po oficjalnym powitaniu gości, które wzięła na siebie Danuta
Pierzga, dyrektor szkoły, w rolach głównych wystąpiły dzieci. Najpierw zaprosiły
dziadków w muzyczną podróż po świecie,
prezentując tańce z różnych zakątków

świata, m.in. Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Rosji, Afryki. Wrażenie było tym większe, że zadbano o szczegóły, a zwłaszcza o oryginalne stroje. Potem na scenie stanęło ponad czterdziestu
uczniów, którzy pokazali jasełka. Inscenizację opracowaną przez Joannę Janik przy
współpracy Magdaleny Smoleń - autorki
choreografii, Karoliny Sobol, która zajęła
się dekoracjami oraz Tomasza Świerczka
odpowiedzialnego za obsługę sprzętu, zakończył efektowny krakowiak. Nie obyło
się też bez wręczania własnoręcznie wykonanych laurek.
Później był czas, by porozmawiać przy
stole. Obok bohaterów wieczoru byli także przewodniczący Rady Gminy Stanisław
Pierzga, który ufundował upominki dla
seniorów, sołtys Maszkienic Karol Piwowarski, komendant OSP w Maszkienicach
Janusz Miśkowicz oraz ksiądz proboszcz
Krzysztof Bajorek i ksiądz Edward Bryła.
Do wspólnej zabawy zapraszał iluzjonista, można było też pośpiewać kolędy. Po
raz pierwszy gośćmi szkoły byli także najstarsi mieszkańcy wsi.

NiedŸwiedza
W mroźne sobotnie popołudnie 28 stycznia 2012 r. sala gimnastyczna w PSP w Niedźwiedzy zapełniła się babciami i dziadkami
dzieci uczęszczających do szkoły, a także
niedźwiedzkimi seniorami, dla których Rada
Rodziców oraz członkowie Caritas przygotowali poczęstunek, a wnuki i wnuczki z
klas 0-III wraz ze swoimi wychowawczyniami oraz grupą teatralną z kl V-VI przedstawienie teatralne. Wśród zaprosoznych
gości był także ksiądz Stanisław Dudek, proboszcz parafii w Niedźwiedzy.
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Jaworsko
W Szkole Podstawowej w Jaworsku 24 stycznia o dobre samopoczucie seniorów zadbali wspólnie: dzieci, ich rodzice i nauczyciele.
Nauczyciele dopilnowali, żeby dzieci solidnie popracowały nad artystycznym programem. Dzieci z klasy I - III wzięły to sobie do
serca, a rodzice pomyśleli o tym, by było czym zastawiać stół, przy
którym usiądą goście.
Efekt okazał się zgodny z planem. Podczas artystycznej części
wnuki pokazały, że recytacja i śpiew to umiejętności, które nie są
im obce. A zaprezentowana scenka „Narodzenie Pana Jezusa” była

najlepszym dowodem na to, że i aktorskich talentów maluchom nie
brakuje.
Kulminacyjnym momentem były, jak zawsze, życzenia. Obok tych
wypowiadanych spontanicznie były także te wypisane na przygotowanych własnoręcznie laurkach. Po chóralnym „Sto lat” można
było gości zaprosić do stołu, by przy kawie i ciastku mogli odetchnąć
i posłuchać opowieści wnuków o przygotowaniach do świętowania.

£ysa Góra (przedszkole)
Przedszkolaki z Łysej Góry na Dzień Dziadka i Babci przygotowali własny program. Kulimnacyjnym punktem uroczystości były
jasełka, ale atrakcji przygotowanych dla seniorów w ostatni poniedziałek stycznia było znacznie więcej.
Inscenizacja jasełkowa miała wszystko, co mieć powinna. Były
kolędy i pastorałki, oryginalna scenografia i specjalne kostiumy, a
mali aktorzy pokazali, że talentu im nie brakuje. W ich ślady poszli
także przedstawiciele starszej grupy, którzy zaprezentowali program słowno – muzyczny, w którym znalazły się wiersze, piosenki
oraz tańce.
W finale wszyscy pospieszyli do dziadków z życzeniami i własnoręcznie wykonanymi upoiminkami. A potem wspólnie biesiadowano przy stole.

£ysa Góra (szko³a)
W Łysej Górze o seniorach pamiętało
Koło Gospodyń Wiejskich oraz Kółko
Rolnicze. 28 stycznia w sobotę w sali
gimnastycznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łysej Górze zaproszeni
goście obejrzeli jasełka w wykonaniu
przedszkolaków i wysłuchali kilku kolęd zaprezentowanych przez wychowanków z młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Łysej Górze. Nie zabrakło
również wspólnego kolędowania, a po
zakończeniu części oficjalnej przyszedł
czas na wspólne biesiadowanie i tańce.
Fot. Andrzej Sacha

Wola Dêbiñska
Do Dębińskego Centrum Kultury w Jastwi zaprosiły przedszkolaki z Woli Dębińskiej swoje babcie i dziadków. W dniu ich
święta przygotowały specjalny program artystyczny, który w sali widowiskowej w Jastwi można było pokazać w całej okazałości.
Najmłodsi nie zapomnieli także o życzeniach,
a na pamiątkę tegorocznego święta wręczyły seniorom własnoręcznie wykonane upominki.

www.gminadebno.pl
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kultura

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Zagadkowy kufel

Zwracaliśmy już uwagę naszych czytelników, iż muzealne kolekcje i zbiory kryją
różne ciekawe eksponaty, których przeznaczenie bywa dla nas zagadkowe, tajemnicze, czasem nawet zadziwiające. Dzisiaj prezentujemy niewielki porcelanowy kufel
(wysokość 12,5 cm) z metalową, srebrzoną
pokrywą o eliptycznym spodzie.
Kufel jest bardzo bogato zdobiony, we wnętrz złocony, przykryty płaską pokrywą o kształcie
kartusza z uwypukloną eliptycznie częścią środkową.
Całość pokrywy zdobi
grawerowany ornament roślinny. Pokrywa połączona została
z uchem specjalnym
ozdobnym okuciem
wzmacniającym kruchy, porcelanowy
uchwyt. Metalowa
opaska obejmuje także górną krawędź kufla. Natomiast całą
powierzchnię brzuśca
wypełnia scena przedstawiająca Złożenie
Chrystusa do Grobu. Ukazanych jest w niej aż 21 postaci – kobiet i mężczyzn,
którzy biorą udział w pogrzebie Jezusa. Część z nich jest niemal pełno plastycznie opracowana, pozostałe są namalowane, w
tle na dalszym planie. Bardzo bogata kolorystyka kufla utrzymana jest
w tonacji ciepłych ugrów, brązów, fioletów, żółci, czerwieni oraz kobaltu,
szafiru, indygo i zieleni. Jasne, wybijające się na pierwszy plan i przyciągające wzrok elementy to obnażone
ciało Chrystusa, biel całunu i perizonium (opaska na biodrach Jezusa), oraz niewielkie fragmenty białego tła w górnej partii kufla. Całość jest ręcznie malowana z zadziwiającą precyzją i dbałością o każdy
szczegół np. zmarszczki wokół zapłakanych oczu kobiet, zindywidualizowane rysy twarzy wyrażające ból, cierpienie, rozpacz. Głównym tematem tej pełnej ekspresji i dramatyzmu sceny, w której
uczestniczą wszystkie przedstawione postaci jest złożenie do grobu martwego ciała
Jezusa. W scenach męki Pańskiej po ukrzyżowaniu, zdjęciu z krzyża i opłakiwaniu następuje złożenie do grobu. Według opisu w
Ewangeliach wiemy, że to Józef z Arymatei i Nikodem zajęli się wszystkimi czynnościami związanymi z pochówkiem zgodnie
z tradycją żydowską. Po namaszczeniu ciała aloesem i mirrą okryli je całunem i złożyli w grobie należącym do Józefa z Aryma-
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tei. Grób widoczny na naszym małym naczyniu przypomina swoim wyglądem kamienny sarkofag, rodzaj grobowca w
kształcie skrzyni. Tak grób Chrystusa
przedstawia sztuka Zachodu, w odróżnieniu od sztuki Wschodu, gdzie niemal zawsze jest to pochówek w grobowcach skalnych, jaskiniach grobowych. Jest to dla nas

ważna informacja, pozwalająca wskazać, że
ów kufel powstał na terenie Europy Zachodniej. Widoczni tutaj żałobnicy, którzy
wspólnie podtrzymują martwe ciało Jezusa, zatrzymali się w swoich dalszych czynnościach jakby na chwilę i pokazują je, prezentują – tak jak na przedstawieniach dewocyjnych, które były popularne już od średniowiecza, ale szczególnie mocne oddziaływanie miały w XIX wieku. To kolejna
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ważna informacja pozwalająca określić przypuszczalny czas powstania omawianego
eksponatu.
Można się teraz zastanowić, dlaczego
taka scena została umieszczona na naczyniu służącym najczęściej do spożywania
piwa? Dla kogo ów kufel został wykonany?
Kto jest jego autorem? Nie znamy też dokładnego czasu jego powstania
(brak jakiejkolwiek sygnatury
na porcelanie). W dawnych, odległych czasach monopol na
ważenie piwa miały wyłącznie
klasztory, a piwo było napojem
spożywanym na co dzień nie tylko w klasztorach.
Zastępowało po prostu dzisiejszą popularną herbatę i
kawę. Piwo ze względu na swą
kaloryczność i składniki
odżywcze znakomicie uzupełniało potrzebne kalorie, szczególnie w okresie postów i w
chłodne dni, tym bardziej, że
picie piwa nie łamało żadnych
ograniczeń związanych z postem, a zawartość alkoholu w
dawnych piwach też była
znacznie mniejsza niż obecnie.
W Wielki Piątek, kiedy obowiązuje post ścisły, piwo stanowiło dla mieszkańców klasztorów jedyny posiłek. Produkcją piwa trudniły się najstarsze zakony – cystersi, dominikanie, franciszkanie, później paulini, trapiści, a prawdziwy renesans klasztornego
browarnictwa przypada na czasy średniowiecza. Najbardziej
znanymi ośrodkami tej produkcji były klasztory na terenie dzisiejszej Belgii, Francji i Niemiec.
Skoro mnisi trudnili się wyrobem
tego napoju, to nie powinien dziwić fakt, że naczynia, z których
był spożywany zdobiły sceny o tematyce religijnej, a w tym konkretnym przypadku – pasyjnej.
Sumując te wszystkie informacje
możemy przypuszczać, że nasz zagadkowy kufel mógł prawdopodobnie
powstać na początku XIX wieku na
terenie Europy Zachodniej np.: w znanej bawarskiej manufakturze i być może
już wtedy pełnił jedynie rolę popularnej pamiątki.
Obecnie będzie można oglądać ów kufel
na nowej ekspozycji w muzeum Zamek w
Dębnie, który po zimowych niewielkich
zmianach i modernizacjach zaprasza serdecznie wszystkich od 1 kwietnia także w
soboty i niedziele.
J.Januś
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RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowywana w oparciu o
dane statystyczne z
bibliotek
publicznych na
terenie gminy
Dêbno i
obejmuje
okres od 10
stycznia do 10
marca 2012 r.

1. K. Chigier
Dziewczynka w zielonym sweterku
2. L. Genova
Motyl
3. D. Koomson
Zaopiekuj siê mn¹
4. D. Wa³êsa
Marzenia i tajemnice

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

Izabela Góra Jastew
Kamil Kêdzior £oniowa
`
Kinga Krupiñska NiedŸwiedza
Kazimierz Jankowiak Por¹bka Uszewska
Matura Andrzej Por¹bka Uszewska
Barbara Kapusta Por¹bka Uszewska
Julia Derlaga Dêbno
Iwona Gajda Do³y
`
Alicja Wójcik

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
J. Kwiatkowska

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

„Jesienny koktajl”
„Jesienny koktajl” jest książką lekką,
łatwą, przyjemną, pełną optymizmu i pogody ducha. Rozbawia i wprowadza w dobry nastrój. Przełamuje stereotyp, iż życie
seniora jest nudne, pozbawione jakichkolwiek rozrywek, ale przede wszystkim, że
osobie starszej niektórych rzeczy po prostu nie wypada robić. Czasy na szczęście się zmieniły. Teraz seniorzy są wręcz zachęcani do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności
oraz aktywnego spędzania czasu. Coraz częściej na studiach czy
kursach komputerowych można spotkać osoby po pięćdziesiątym
roku życia. Osobiście jestem pełna podziwu i szacunku dla takich
ludzi, bowiem muszą oni przełamać pewne bariery i pokonać lęk, z
którym niejeden młody człowiek nie może sobie poradzić. Mam nadzieję, że gdy i ja wkroczę w okres jesieni życia będę zadowolona i
spełniona w równym stopniu jak bohaterka naszej książki.

S. Roncagliolo

„Wstyd”
Najbardziej niezwykła jest codzienność.Alfredo dowiaduje się, że zostało
mu najwyżej pół roku życia, jego żona
Lucy wplątuje się w tajemniczy perwersyjny romans, córka Mariana ma
niezdrową obsesję na punkcie swojej
przyjaciółki, jej brat Sergio widuje duchy, dziadek próbuje poderwać geriatryczną narzeczoną, a kot? No właśnie, największy problem jest z kotem.Czarny humor i ironia w książce
Roncagliolo bezlitośnie obnażają człowieka.

M.J. Bollinger

„Flota Gułagu”
Do kołymskich obozów pracy, w jednej z największych w historii operacji transportowych drogą morską, przerzucono około miliona więźniów. Podczas rejsów trwających wiele dni skazani na łagier nie mogli wyjść na pokład
z ładowni, gdzie byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach. Więźniów politycznych przewożono z kryminalistami, więc wielokrotnie dochodziło do rabunków, mordów i zbiorowych gwałtów. Bunty były brutalnie tłumione.
Autor stawia istotne pytanie: co o Kołymie wiedziano na Zachodzie? W czasie II wojny światowej wiele statków
Gułagu remontowano w stoczniach amerykańskich i kanadyjskich. W grudniu 1945 roku „Feliks Dzierżyński”
— statek flagowy floty NKWD — wypłynął z Portland w USA, przewożąc kilkuset radzieckich jeńców uwolnionych z niemieckich obozów. Ta „repatriacja” niemal na pewno była rejsem prosto w czeluść Kołymy, gdyż tych,
którzy trafili do niewoli, Stalin uważał za zdrajców.
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temat numeru
Kszta³cenie m³odego pokolenia kosztuje coraz wiêcej. Jak pogodziæ jakoœæ nauczania z ekonomi¹?

LICZBY NIE K£AMI¥
Spadek liczby dzieci niemal we
wszystkich szko³ach na terenie Gminy
Dêbno w ci¹gu ostatnich lat kwota
przeznaczana z bud¿etu pañstwa na
utrzymanie szkó³ jest relatywnmie
coraz mniejsza, a koszt edukacji
jednego ucznia roœnie. Samorz¹d
staje w tej sytuacji przed koniecznoœci¹ rozstrzygniêcia powa¿nego
dylematu: czy dok³adaæ do utrzymania szkó³ z w³asnego bud¿etu kosztem innych inwestycji takich jak
np.rozbudowa sieci dróg i kanalizacji
czy te¿ szukaæ oszczêdnoœci w
wydatkach na szko³y w ten sposób,
by nie odbi³y siê one niekorzystnie na
poziomie nauczania?
Preludium do rozważań na ten temat rodzący zwykle sporo emocji, było posiedzenie
Komisji Oświaty Rady Gminy Dębno, podczas którego rozważano propozycję przejęcia na garnuszek gminy gimnazjum w Łysej
Górze, które szczególnym zrządzeniem losu
trafiło przed laty pod kuratelę powiatu. Argumenty ekonomiczne spadły w odbytej
wówczas dyskusji na plan dalszy. Podnoszono natomiast m.in. kwestię ciągłości kształcenia, która miała mieć z punktu widzenia
efektów dydaktycznych szczególnie ważna.
Tłumaczono, że przeprowadzka gimnzjalistów do budynku szkoły podstawowej mo-

głaby rodzić problemy wychowawcze. Nie odmawiając całkowicie racji takim argumentom, trzeba jednak pamiętać, że nie bez znaczenia dla takiego stanowiska wypowiadanego m.in. przez środowisko nauczycieli była
też perspektywa utraty pracy przez częśćpedagogów. W efekcie samorządowe władze
gminy muszą się zmierzyć z poważnym problemem finansowym.

Szko³y pod kresk¹
Fakty są następujące. Zgodnie z przyjętym w obowiązujących przepisach algorytmem, na jednego ucznia Gmina Dębno
otrzymuje w tym roku z budżetu państwa
8369,06 zł rocznie. Z symulacji przeprowadzonej na zlecenie gminy przez zewnętrzną
firmę wynika, że kwota ta byłaby wystarczająca pod warunkiem, że minimalna liczba dzieci w oddziale nie byłaby mniejsza niż
17-18 osób, a szkoły nie liczyłyby mniej niż
100 uczniów.
Tymczasem dzisiaj spośród 10 szkół prowadzonych przez samorząd tylko w pięciu liczba uczniów (z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych, na które samorządy
nie otrzymują subwencji) jest równa lub
wyższa niż 100. W szkołach większych
natomiast jest wiele oddziałów małych,
których utrzymywanie wyłącznie z dotacji nie jest możliwe. Trudno się temu dziwić, skoro w ciągu ostatnich czterech lat
liczba dzieci w szkołach i przedszkolach
zmniejszyła się o 164 osoby. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że od trzech lat

obowiązują nowe zasady wynagradzania
nauczycieli (więcej na ten temat w publikowanej obok rozmowie z Markiem Gurgulem) powodujące, że z samorządowej
kiesy trzeba wyciągać dodatkowe pieniądze. W efekcie gmina z własnego budżetu
dopłaca do utrzymania szkół coraz więcej. W 2008 roku sfinansowanie działalności szkół łącznie z istniejącymi przy nich
oddziałami przedszkolnymi (ale bez samodzielnych przedszkoli) wymagało wyasygnowania z gminnej kasy ponad 2,3 mln
zł ponad otrzymaną subwencję. W tym
roku trzeba będzie na ten sam cel wydać
już prawie 4,5 mln zł. Jeśli doliczylibyśmy
jeszcze do tego utrzymanie samodzielnych
przedszkoli, to trzeba będzie doliczyć do
tej kwoty jeszcze blisko 2,1 mln zł, podczas gdy opłaty ponoszone przez rodzi-

Roczne koszty utrzymania jednego ucznia w z³otych (³¹cznie z oddzia³ami przedszkolnymi)
Nazwa placówki

Liczba dzieci ogó³em

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich

90

5556,98

6819,98

7393,24

8385,33

9671,37

Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku

49

10775,59

12446,91

15452,10

15546,30

14311,53

Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej

56

10847,61

13419,57

15349,82

16852,23

13596,21

Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy

52

10232,78

12751,42

15225,25

21095,63

17091,94

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie

191

7469,53

7278,17

9065,47

9272,81

8861,00

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze

147

7247,18

8915,30

8795,35

9774,29

11478,33

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach

148

6775,33

8014,36

8850,43

9787,62

9756,55

Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej

239

6836,01

7290,76

8847,17

9368,92

9769,05

Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

199

5821,24

6755,60

7887,23

7901,94

8192,27

Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

387

5825,54

6899,90

7538,55

8319,87

9090,58
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temat numeru
Rozmowa z Markiem Gurgulem, dyrektorem Zespo³u Ekonomiczno Administracyjnego Szkó³ i Przedszkoli

Jak opanowaæ
wydatki na pensje?

ców za świadczenia przedszkolne dają niespełna 127 tys. zł.

Komu zabraæ?
Kłopot jednak w tym, że w budżecie gminy nie ma „luźnych” pieniędzy. Wola utrzymania dotychczasowej sieci szkół wiązać się
będzie z koniecznością sięgnięcia po pieniądze przenaczone na realizację innych zadań np. na rozwój sportu, działalność kulturalną, straże pożarne czy inwestycje takie chociażby jak budowa dróg, chodników
czy rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
Dla przedstawicieli klubów sportowych
czy organizacji pozarządowych taki scenariusz brzmi mało interesująco, bo niemal
każdy oczekiwałby raczej zwiększenia swojego budżetu. Trzeba się jednak oswajać z
myślą, że zaciskanie pasa będzie konieczne, bo kołdra jest zbyt krótka, żeby można
nią było przykryć wszystkich.

Jakie jest wyjœcie?
Po odrzuceniu propozycji władz samorządowych, która zmierzała do zwiększenia dochodów poprzez przejęcie od powiatu gimnazjum w Łysej Górze, słowem kluczowym stało się „oszczędzanie”. Zdają sobie z tego sprawę wszyscy, ale pod tym samym hasłem każdy rozumie jednak co innego. Narzucające
się w takim momencie najbardziej oczywiste
propozycje wiążą się z tzw. racjonalizacją sieci szkół czyli w praktyce z likwidacją najbardziej kosztownej z nich. Mankamentem takiego rozwiązania jest jednak to, że równocześnie wzbudza ono najwięcej emocji, a te
racjonalnym pomysłom nie służą. W grę wchodzi także tańsza organizacja dożywiania dzieci poprzez oddanie tej usługi firmie zewnątrznej, ale i tu bez kontrowesji pewnie by się nie
obyło. Wygląda więc na to, że bardzo trudne
może być w ogóle znalezienie propozycji, którą
skłonni byliby zaakceptować wszyscy. Z punktu widzenia finansów i możliwości rozwoju
gminy jest to jednak konieczne.

Od 2010 roku samorz¹dy w ca³ej
Polsce musz¹ ponosiæ konsekwencje
nowych zasad wynagradzania nauczycieli, gwarantuj¹cych im minimalne
wynagrodzenie odpowiednie do
posiadanego stopnia awansu zawodowego. O ile w ci¹gu roku nauczyciel
takiej kwoty nie wypracuje, bo np. nie
bêdzie mia³ niezbêdnej do tego liczby
godzin nadliczbowych, otrzyma ni¿szy
dodatek motywacyjny, nie otrzyma
nagrody, nie przydzielono mu wychowawstwa, to samorz¹d w styczniu
kolejnego roku musi mu wyp³aciæ
powsta³e zaleg³oœci. W skali gmin
potrzebne na ten cel kwoty, które
trudno zaplanowaæ, bywaj¹ ró¿ne: od
kilkunastu tysiêcy do kilku milionów
z³otych.

- Czy samorz¹d mo¿e zapanowaæ nad wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli?
Pomog³aby w tym na pewno sztywna polityka
zatrudnienia realizowana przez dyrektorów
szkó³. W sytuacji, gdy w ci¹gu roku mamy do
czynienia z ró¿nego rodzaju zmianami takimi jak zastêpstwa i zwi¹zane z tym dodatkowe godziny, to trudno ustaliæ jakie bêd¹ ostateczne koszty.
Z drugiej strony staramy siê przewidywaæ
wydatki zwi¹zane z wyrównaniami monitoruj¹c sytuacjê na bie¿¹co i dokonuj¹c symulacyjnych kalkulacji. W tym celu kupiliœmy specjalny program komputerowy, za pomoc¹ którego na bie¿¹co œledzimy sytuacjê p³acow¹ i
z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa wiemy, czy
bêdziemy musieli dop³acaæ czy te¿ nie i w
jakiej wysokoœci.
- Dyrektorzy szkó³ s¹ sk³onni prowadziæ
sztywn¹ politykê kadrow¹?
- Chyba bêd¹ musieli. Nowe schematy organizacyjne szkó³ pokazuj¹ jasno, ¿e pracy bêdzie coraz mniej w zwi¹zku ze spadkiem licz-

by dzieci i na to nie da siê nic poradziæ. Trzeba bêdzie uwzglêdniæ to przy planowaniu zatrudnienia.
- To brzmi jak zapowiedŸ redukcji etatów.
- Na pewno trzeba mówiæ o zmniejszeniu zatrudnienia o kilka etatów. Liczyliœmy na to,
¿e uda siê tego unikn¹æ przejmuj¹c od powiatu gimnazjum w £ysej Górze, ale nie by³o
na to zgody œrodowiska i Komisji Oœwiaty
Rady Gminy. W zwi¹zku z tym mo¿liwoœæ utrzymania nauczycielskich etatów tym sposobem, upad³a.
- W kolejnych latach trzeba spodziewaæ siê
pog³êbienia tej niekorzystnej, demograficznej
tendencji?
- Kiedyœ na tych ³amach wspomina³em, ¿e tendencja spadkowa zosta³a nieco zatrzymana.
Niemniej jednak nie poprawia to sytuacji ma³ych szkó³. Najpowa¿niejszy problem dotyczy
szkó³ w Jaworsku, £oniowej i NiedŸwiedzy.
(g)

Wysokoœæ dop³at do pensji nauczycieli w gminie Dêbno
2009 r. .................................................................................. 16,1 tys. z³
2010 r. ........................................................................ ponad 69,8 tys. z³
2011 r. ......................................................................... ponad 174 tys. z³

(g)
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bezpieczeñstwo

Roœnie liczba wypadków
Zdecydowany wzrost liczby wypadków
drogowych na terenie Gminy Dêbno to
najwa¿niejszy wniosek wyp³ywaj¹cy z
analizy statystyk policyjnych za rok
ubieg³y, które przygotowa³a Powiatowa Komenda Policji w Brzesku. W
sumie w 2011 roku dosz³o tu do 36
wypadków, podczas gdy w 2010 roku
by³o ich 17.
Konsekwencją tak radykalnej zmiany był
także wzrost liczby zabitych. O ile w 2010
roku w wypadkach na drogach przebiegających przez gminę Dębno zginęły 2 osoby, to
w roku ubiegłym były już cztery ofiary.
Wyraźnie więcej było też rannych. W ubiegłym roku obrażenia odniosło 40 osób, a w
roku 2010 ranne zostały 22 osoby. Na podobnym poziomie utrzymuje się natomiast
liczba kolizji. W 2010 roku było ich 97, a w
roku ubiegłym 91.
Najbardziej niebezpiecznie jest w Dębnie.
Spośród 36 wypadków ogółem tutaj było ich
13 (w 2010 roku - 5). Stosunkowo często do
wypadków dochodziło także w Jastwi i Sufczynie. W Jastwi liczba wypadków wzrosła
z 1 w roku 2010 do 5 w roku ubiegłym. W
Sufczynie zarówno w 2010 jak i w 2011 roku
było 5 wypadków. Ponadto w 2011 roku w
Porąbce Uszewskiej doszło do 4 wypadków,
w Łysej Górze były 3 wypadki, w Biadolinach i Maszkienicach po 2, a w Niedźwiedzy
i Perle po 1. Żadnych wypadków nie było w
Jaworsku, Łoniowej i Woli Dębińskiej.
Pod względem kolizji sytuacja jest podobna. Najwięcej było ich w Dębnie (27 w 2011
roku wobec 23 w 2010 roku), Sufczynie (21 i
23), Jastwi (10 i 13). Ponadto w Maszkienicach było 8 kolizji (5 w 2010 roku), w Biadolinach Szlacheckich 7 (7), Woli Dębińskiej 6
(8), w Porąbce Uszewskiej 4 (3), w Łysej Górze 3 (6), Dołach 2 (1), a po 1 w Jaworsku (1 w
2010 r.), Łoniowej 5 (1 w 2010 r.) i Niedźwiedzy (w 2010 roku nie było tam kolizji). Bez
kolizji obeszło się tym razem w Perle, w której w 2010 roku zdarzyło się to dwukrotnie.
Dwie osoby zginęły w wypadkach w Dębnie, po jednej w Jastwi i Sufczynie. Najwięcej rannych było w kolizjach w Dębnie (27),

Sufczynie (21), Jastwi (10), Maszkienicach
(8), Biadolinach Szlacheckich (7), Woli Dębińskiej (6), Porąbce Uszewskiej (4), Łysej

Górze (3), Dołach (2) oraz Niedźwiedzy,
Łoniowej, Jaworsku (po 1).
(g)

Nie wypalajmy traw!
Ju¿ od wielu lat prze³om zimy i wiosny to okres, kiedy najczêœciej dochodzi do po¿arów ³¹k i nieu¿ytków. To w³aœnie wypalanie traw jest jedn¹ z
najczêstszych przyczyn po¿arów. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale tak¿e niedozwolone. W ostatnim czasie brzeska policja wielokrotnie by³a
informowana o wypalaniu traw. Nierzadko interwencje policjantów koñcz¹ siê ukaraniem sprawcy mandatem karnym. Najistotniejsze jednak jest to,
¿e wypalanie traw niesie ze sob¹ wiele zagro¿eñ. Efektem s¹ czêsto niekontrolowane po¿ary skutkuj¹ce nieraz ogromnymi stratami materialnymi,
a nawet ofiarami œmiertelnymi. Ponadto ogieñ i zwi¹zane z tym du¿e zadymienie powoduje zmniejszenie widocznoœci na drogach, a co za tym idzie
mo¿e doprowadziæ do kolizji i wypadków drogowych.
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sport

Dziesi¹te
miejsce
Wolanii
W ostatnich spotkaniach pierwszej rundy spotkań czwartej ligi
mężczyzn siatkarze Wolanii Wola
Dębińska nie powiększyli zdobyczy punktowej. Po przegranym 03 (21-25, 21-25, 25-27) wyjazdowym pojedynku z TS Podhalański
Czarny Dunajec, w ostatnią niedzielę stycznia, grając przed
własną publicznością nie sprostali
bowiem Ryglicom, ulegając rywalowi 0-3 (17-25, 28-30, 24-26). Ostatecznie pierwszą rundę zespół z
Woli Dębińskiej zakończył więc na
jedenastym miejscu (zdobywając
15 punktów, wygrywając 21 setów,
a przegrywając 29) i w dalszej części sezonu przyszło mu rywalizować o miejsca 7-14.

Powiatowa Liga Futsalu

Mistrzostwo dla
Arak Janina
Sukcesem zespo³u Arak Janina
zakoñczy³y siê rozgrywki dziewi¹tej
edycji Powiatowej Ligi Futsalu w
Brzesku. Zespó³ z³o¿ony g³ównie z
by³ych i obecnych zawodników Or³a
Dêbno jako pierwsza dru¿yna z
naszej gminy zwyciê¿y³ w tych
rozgrywkach (w poprzednim sezonie
zaj¹³ drugie miejsce, a do pierwszego zabrak³o mu zaledwie dwóch
punktów).
W rundzie zasadniczej, Arak Janina
odniósł osiem zwycięstw (6-2 z Ogrodowa Futsal Team, 4-0 z May Mat, 5-0 z
Megamot, 4-2 z Petro Awa, 6-1 z PGJ
Aslan Jadowniki, 6-2 z Defibrylatorem,
10-1 z Myrlandem, 3-2 z Karlos Pizza),
zremisował po 2-2 z Futsal Gryf Borzęcin i BJ Club oraz przegrał 1-2 z Leś.
Drugą rundę nasi futsalowcy zakończyli bez porażki. Na jej inaugurację pokonali 7-3 Ogrodowa Futsal Team, następnie zwyciężyli 8-3 Futsal Gryf Borzęcin, zremisowali 2-2 z Leś oraz wygrali
4-3 z May Mat. W ostatnim spotkaniu
Arak Janina zmierzył się z BJ Club.
Naszej drużynie do zwycięstwa w końcowej klasyfikacji potrzebny był jeden
punkt. Mecz rozpoczął się od bramki dla
rywali (zdobytej przez doskonale znanego kibicom Bogumiła Szafrańskiego),
w odpowiedzi trafili jednak Jakub Wolnik oraz Paweł Bernady. W samej koń-
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cówce przeciwnik zdołał wprawdzie doprowadzić do stanu 2-2, ale jak już wspomnieliśmy był to remis zwycięski dla
naszej drużyny. Ostatecznie Arak Janina zakończył rozgrywki z dorobkiem
37 pkt. (11 zwycięstw, 4 remisy, 1 porażka), notując bilans bramkowy 72-29.
Oznacza to, że nasz zespół stracił najmniej bramek spośród wszystkich pierwszoligowców. Największa w tym zasługa Mikołaja Gurgula, który bronił w
większości spotkań. Ponieważ jednak
przytrafiły mu się dwie czerwone kartki, w trzech meczach zastąpił go Janusz
Piątek, epizody między słupkami zaliczyli także z konieczności dwaj gracze
z pola: Jakub Wolnik i Szczepan Goryczko. - Po kilku latach startów w Powiatowej Lidze Futsalu dopięliśmy wreszcie swego i zostaliśmy mistrzami. Myślę, że wynikiem tym sprawiliśmy sporą
satysfakcję naszemu sponsorowi, właścicielowi sklepu „Arak” i piekarni „Janina”, Józefowi Ciurusiowi – mówił po
zakończeniu rozgrywek kapitan drużyny Arak Janina, Mikołaj Gurgul.
Mistrzowski zespół wystąpił w składzie: Mikołaj Gurgul, Janusz Piątek Andrzej Pabian, Jakub Wolnik, Mateusz Gurgul, Mateusz Krawczyk, Mateusz Pulak, Paweł Bernady, Paweł Tabor, Piotr Zapart, Przemysław Łazarz,
Sławomir Zubel, Szczepan Goryczko,
Tomasz Rachwalski oraz Dominik Przeklasa.

Na inaugurację tej części rozgrywek
Wolania zmierzyła się w Tuchowie z
tamtejszym Sokołem. W odróżnieniu
od meczu rozegranego niemal dokładnie miesiąc wcześniej w Woli Dębińskiej, tym razem nasi siatkarze musieli uznać wyższość rywali, przegrywając 0-3 (18-25, 22-25, 22-25). Tydzień
później Wolania zrewanżowala się Orłowi Ciężkowice za porażkę z pierwszej rundy, zwyciężając we własnej hali
3-1. Ze zmiennym szczęściem walczyli
zawodnicy z Woli Dębińskiej w dwóch
kolejnych lutowych pojedynkach o
czwartoligowe punkty, w których przyszło im zagrać na wyjazdach. Pierwsze
z tych spotkań przyniosło im pewną
wygraną 3-0 z UKS Siemaszka Piekary, w drugim po zaciętej walce uznać
musieli wyższość UKS Zalew Świnna
Poręba, przegrywając 0-3 (22-25, 25-27,
24-26). W piątym meczu drugiej rundy,
Wolania zagrała 8 marca w Brzesku z
tamtejszym Gryfem. Derby powiatu
brzeskiego miały bardzo zacięty przebieg. Wystarczy powiedzieć, że pierwszego seta nasi siatkarze wygrali 3533, w drugim zwyciężyli zaś 28-26.
Ostatecznie spotkanie to zakończyło
się wynikiem 3-0 dla Wolanii. Na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek,
ekipa z Woli Dębińskiej ma więc na
koncie 24 pkt. i zajmuje w tabeli dziesiątą pozycję. Do końca sezonu Wolanii pozostały jeszcze mecze z UKS Zelina Jurków (zaległy) i Gromem Gromnik; oba na własnym parkiecie.
(T)

(T)
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Sparingi na plus
Na pó³metku rozgrywek tarnowskiej klasy okrêgowej, zespó³
Or³a Dêbno klasyfikowany jest
na przedostatniej, piêtnastej pozycji. Do rundy wiosennej zespó³ ze stolicy naszej gminy
przyst¹pi w mocno wzmocnionym sk³adzie.
Z drużyny odszedł tylko wypożyczony do
Startu 77 Biadoliny Szlacheckie, Mateusz
Kural. Oprócz grającego trenera Mikołaja
Gurgula (jak już informowaliśmy przejął on
trenerską pałeczkę od Zbigniewa Osieckiego) wzmocnili ją natomiast: Mateusz Gurgul, Jakub Wolnik, Jacek Bodura (cała trójka wznowiła treningi), Przemysław Łazarz
(powrót z wypożyczenia do Victorii Porąbka
Uszewska), Piotr Ślusarczyk (powrót z

Z wizyt¹ u liderów
klasy „B”

(T)

Du¿e zmiany w Starcie 77

Przed rozpoczynającą się 25 marca
rewanżową rundą spotkań, tabelę
brzeskiej grupy klasy „B” otwierają
dwie drużyny z naszej gminy: liderem
jest Start 77 Biadoliny Szlacheckie –
39 pkt., drugie miejsce zajmuje zaś Victoria Porąbka Uszewska – 35 pkt.
Prowadzona przez trenera Jana Kargula
drużyna z Biadolin Szlacheckich w pierwszym sparingu zmierzyła się w niedzielę 22
stycznia na boisku w Woli Dębińskiej z grającym w tarnowskiej grupie klasy „B” zespołem Błękitnych Tarnów (dzień wcześniej
Start 77 zagrać miał ze Strażakiem Mokrzyska, lecz spotkanie to zostało odwołane ze
względu na złą pogodę). Pojedynek ten zakończył się wynikiem 3-3, zaś bramki dla
naszej drużyny strzelili Jakub Ogar (dwie)
oraz Jakub Wojtas. Zimowa aura spowodowała, że po raz kolejny na bocznym boisku
Orła Dębno, piłkarze z Biadolin Szlacheckich zaprezentowali się dopiero trzy tygodnie później, kiedy to skonfrontowali swoje
umiejętności w spotkaniu z innym zespołem z naszej gminy, Sokołem Maszkienice.
Bohaterem tego spotkania był bez wątpie-
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wypożyczenia do Sokoła Maszkienice) oraz
Amadeusz Gurgul (półroczne wypożyczenie
ze Startu 77 Biadoliny Szlacheckie). Pierwszym sprawdzianem formy był dla Orła pojedynek z wiceliderem czwartej ligi, Tuchovią Tuchów. To rozegrane w ostatnią sobotę stycznia spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0 dla Tuchovii. Dzień później dębnianie rywalizowali w odbywającym się w Ciężkowicach już po raz dziewiąty Halowym
Turnieju Piłki Nożnej im. Zbigniewa Gałka.
W pierwszym swoim spotkaniu Orzeł wygrał 1-0 z występującą również w klasie okręgowej Dąbrovią Dąbrowa Tarnowska, w drugim po raz kolejny uznać musiał wyższość
Tuchovii (1-2), w trzecim zremisował zaś 33 z innym zespołem z tarnowskiej „okręgówki”, GKS Drwinia. W kolejnym meczu
ekipa trenera Gurgula pokonała 3-1 czwartoligowy Dunajec Zakliczyn i stanęła przed
szansą na zajęcie drugiego miejsca w końco-

wej klasyfikacji. Aby tak się jednak stało,
dębnianie musieli zdobyć choćby jeden punkt
w pojedynku z grającą w klasie okręgowej
miejscową Ciężkowianką. Gospodarze wygrali jednak 2-1 i to oni wywalczyli drugą
pozycję, zaś nasza drużyna zadowolić musiała się trzecią lokatą. W czasie drugiego
weekendu lutego, Orzeł zagrał w Rylowej z
tamtejszą Rylovią, po golu Mirosława Morysa pokonując czwartoligowca 1-0. Ze
zmiennym szczęściem walczyli piłkarze z
Dębna w kolejnych meczach sparingowych.
Tydzień po pojedynku w Rylowej, Orzeł
zmierzył się z liderem brzeskiej grupy klasy
„A”, Pagenem Gnojnik, mimo celnych strzałów Łukasza Drużkowskiego i Mariusza
Gicali przegrywając 2-4. W czasie pierwszego weekendu marca, rywalem ekipy z Dębna był dwunasty na półmetku zespół nowosądeckiej „okręgówki”, AKS Ujanowice.
Mecz ten zakończył się wygraną Orła 5-3,
zaś bramki dla zwycięskiego zespołu zdobyli: Jakub Wolnik (dwie), Mariusz Gicala,
Paweł Bernady oraz Piotr Ślusarczyk. Piątym w zimowej przerwie sparingpartnerem
Orła był Sokół Maszkienice. Rozgrywany
na boisku w Woli Dębińskiej derbowy pojedynek zakończył się pewną wygraną zespołu z Dębna, który po dwóch trafieniach Przemysława Łazarza, dwóch bramkach Pawła
Bernadego oraz golach Piotra Ślusarczyka i
Dawida Zydronia zwyciężył 6-0. Dębnianie
mieli jeszcze rozegrać towarzyskie mecze z
Iskrą Łęki i Łososiem Łososina Dolna, oba
te spotkania nie doszły jednak do skutku ze
względu na złe warunki atmosferyczne. W
inauguracyjnym meczu drugiej rundy Orzeł
zagra na wyjeździe (25 marca o godz. 16) z
Jadowniczanką Jadowniki.

nia Jakub Ogar, który czterokrotnie wpisał
się na listę strzelców. Ponieważ zaś bramkarza Sokoła pokonali także Jakub Wojtas i
wypożyczony z Iskry Łęki Bogdan Kieroński, mecz ten zakończył się wynikiem 6-0
dla Startu 77. Znacznie gorzej powiodło się
naszej drużynie w spotkaniu z wiceliderem
bocheńskiej grupy klasy „A’, Naprzodem
Sobolów. W ostatni weekend lutego, Start
77 przegrał na własnym boisku aż 2-7 (mimo
że do przerwy notowano wynik 1-1), zaś
bramki dla gospodarzy strzelili Bartłomiej
Kurek i Bogdan Kieroński. Niemal identyczny wynik – tyle że w drugą stronę – padł w
rozgrywanym w pierwszą niedzielę marca
pojedynku ze Spółdzielcą Grabno, w którym
ekipa trenera Kargula zwyciężyła 7-3. Najskuteczniejszym graczem zwycięskiego zespołu był ponownie Jakub Ogar – cztery trafienia, celnie w tym meczu strzelali również
Sebastian Wojtas, Rafał Plewa i Jakub Wojtas. Dzień później doszło do spotkania Startu 77 i Strażaka Mokrzyska. W obu zespołach występowali głównie juniorzy wzmocnieni kilkoma zawodnikami z pierwszych
zespołów. Zwycięsko z tej konfrontacji wy-
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szli piłkarze z Mokrzysk, zwyciężając 3-2;
bramki dla naszego zespołu zdobyli: Mateusz Wodka i Jakub Wojtas. Ostatnim rywalem Startu 77 był lider bocheńskiej klasy
„B”, Górnik Siedlec. Rozegrane w Siedlcu
spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 2-1, a jedyną bramkę dla naszego zespołu zdobył niezawodny Jakub Ogar. Oprócz
Mateusza Kurala oraz Stanisława Gibały, o
przyjściu których informowaliśmy już w poprzednim numerze oraz wspomnianego już
Bogdana Kierońskiego, ekipę z Biadolin Szlacheckich wzmocnił ponadto grający ostatnio w Sokole Maszkienice Andrzej Kozub, a
niewykluczone jest, że w drużynie pojawią
się również dwaj inni piłkarze grający w jednym z klubów naszej gminy. Na wiosnę kibice Startu 77 nie zobaczą natomiast Piotra
Oćwiei i Łukasza Zaparta, którzy wyjechali
do pracy do Norwegii oraz wypożyczonego
do Orła Dębno Amadeusza Gurgula.
Zespół z Porąbki Uszewskiej pierwszy sparingowy pojedynek rozegrał dopiero w ostatnią niedzielę lutego, kiedy to na „Orliku” w
Dębnie zmierzył się z grającą w klasie „A”
Iskrą Łęki; spotkanie to zakończyło się wy-
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Zimowe przygotowania dru¿yn klasy „A”

Spore os³abienia naszych dru¿yn
Pi³karze zespo³ów wystêpuj¹cych w
brzeskiej grupie klasy „A” powróc¹ na
ligowe boiska w czasie weekendu 2425 marca (dok³adnie nast¹pi to w
sobotê 24 marca o godz. 16, gdy w
Grabnie rozlegnie siê pierwszy gwizdek
w meczu tamtejszego Spó³dzielcy z
Soko³em Maszkienice). Warto wiêc
przyjrzeæ siê jak zimow¹ przerwê w
rozgrywkach spêdzi³y nasze ekipy.
Sokół Maszkienice po pierwszej rundzie
zajmuje trzecią pozycję, drugiemu w tabeli
Dunajcowi Mikołajowice ustępując jedynie
gorszą różnicą bramek (do lidera, Pagenu
Gnojnik maszkieniczanie tracą osiem punktów). Do rundy wiosennej, nasza ekipa przystąpi jednak w mocno osłabionym składzie.
Zabraknie w nim Piotra Ślusarczyka (powrócił do Orła Dębno), Piotra Krawczyka (ponownie występował będzie w Jadowniczance Jadowniki) oraz grającego trenera Tomasza Rogóża, który pełnił będzie funkcję trenera seniorów i juniorów Strażaka Mokrzyska (na trenerskiej ławce w Maszkienicach
zastąpił go Rafał Michalec). W dwóch pierwszych meczach sparingowych, piłkarze Sokoła zmierzyć mieli się z juniorskimi ekipami
Okocimskiego Brzesko i Strażaka Mokrzyska, ze względu na złe warunki pogodowe
pojedynki te zostały jednak odwołane. W tej
graną Victorii 9-2. Tydzień później podopieczni grającego trenera Pawła Pachoty zagrali
pierwszy w tym roku mecz na trawiastym
boisku. Inauguracja ta nie była jednak zbyt
udana, gdyż ekipa z Porąbki Uszewskiej przegrała 3-8 z juniorami Orła Dębno. Dwie bramki dla Victorii strzelił wracający do zespołu
po kontuzji Paweł Fejkiel, autorem trzeciej
był brat trenera, wychowanek Okocimskiego Brzesko, będący w trakcie załatwiania do
klubu z Porąbki Uszewskiej, Bartłomiej Pachota. Trzecim i ostatnim w omawianym
okresie sparingpartnerem Victorii było Pogórze Gwoździec. W rozegranym na boisku
w Woli Dębińskiej spotkaniu, Victoria dotrzymywała kroku rywalowi tylko w pierwszej
połowie, zakończonej wynikiem 2-2. Po zmianie stron bramki strzelali już tylko A-klasowcy z Gwoźdźca i mecz zakończył się porażką naszej ekipy 2-5. Na koniec kilka słów
o personaliach. O Pawle Fejkielu i Bartłomieju Pachocie wspomnieliśmy już przy okazji meczu z juniorami Orła. Na wiosnę kibice
w Porąbce Uszewskiej zobaczą także wracającego z wypożyczenia do zespołu juniorów
Orła Dębno Piotra Pałuckiego oraz Lucjana
Zycha, który wznowił treningi. Po okresie
wypożyczenia, do Orła Dębno powrócił natomiast Przemysław Łazarz.
(T)
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sytuacji, maszkieniczanie po raz pierwszy
zaprezentowali się na boisku w pojedynku z
występującymi w tarnowskiej grupie klasy
„B” Błękitnymi Tarnów. To rozgrywane na
boisku w Woli Dębińskiej spotkanie zakończyło się porażką Sokoła 1-5. Jedyną bramkę
dla gospodarzy zdobył w pierwszej połowie
występujący normalnie w bramce, Łukasz
Ledziński. Między słupkami zastąpił go przymierzany do gry w Sokole bramkarz Pogoni
Biadoliny Radłowskie, Bartłomiej Ciszkowicz,
zaś w zespole gospodarzy gościnnie wystąpiła trójka zawodników Startu 77 Biadoliny
Szlacheckie: Stanisław Gibała, Mateusz Kural oraz Jan Kargul. Jeszcze gorszy wynik
osiągnęli maszkieniczanie w pojedynku z lokalnym rywalem, liderem brzeskiej grupy
klasy „B”, Startem 77 Biadoliny Szlacheckie,
przegranym przez Sokoła aż 0-6. Na ostatni
weekend lutego nasz zespół zaplanowany
miał pojedynek z Jadowniczanką Jadowniki.
Pogoda znów storpedowała jednak plany ekipy z Maszkienic, boisko w Woli Dębińskiej
nie nadawało się do gry i sparing z wiceliderem tarnowskiej „okręgówki” został odwołany. Trzecim sparingpartnerem Sokoła był
drugi aktualnie zespół bocheńskiej grupy klasy „A”, Naprzód Sobolów. Niestety, podobnie
jak dwa poprzednie mecze towarzyskie, także i ten rozegrany w niedzielę 4 marca zakończył się porażką naszej drużyny. Przegrała ona w Biadolinach Szlacheckich 2-5,
obie bramki zdobywając po stałych fragmentach gry; na listę strzelców wpisali się: po raz
kolejny występujący gościnnie Jan Kargul (z
rzutu karnego) oraz Patryk Tomczyk (z rzutu wolnego). Czwartym sprawdzianem formy – a pierwszym, w którym zespół prowadził Rafał Michalec – był dla Sokoła pojedynek z Orłem Dębno, zakończony porażką 06. Bilans spotkań sparingowych Sokoła jest
więc wręcz tragiczny – cztery porażki i bilans
bramkowy 3-22.
Kłos Łysa Góra na półmetku klasyfikowany jest na dwunastej pozycji. Podopieczni grającego trenera Mariusza Sachy (na wiosnę
raczej nie wystąpi on na boisku ze względu
na przebytą operację kolana) w trakcie przygotowań do drugiej części sezonu rozegrać
mieli cztery mecze kontrolne. W pierwszym
z nich Kłos zagrać miał w czasie weekendu
18-19 lutego z rywalem „zza miedzy”, Victorią Porąbka Uszewska, lecz spotkanie to zostało odwołane ze względu na niekorzystną
pogodę. W tej sytuacji pierwszym sparingpartnerem Kłosa była Pogoń Biadoliny Radłowskie. Pierwotnie mecz ten odbyć miał się na
trawiastym boisku w Biadolinach Radłowskich, ostatecznie obie drużyny w niedzielę
26 lutego zaprezentowały się jednak na „Orliku” w Łysej Górze, a pojedynek ten zakończył się wygraną naszej ekipy 16-12. Tydzień
później, w pierwszą niedzielę marca, piłkarze z Łysej Góry zmierzyli się na boisku w
Bielczy z kolejnym przedstawicielem klasy

„B”, Porębą Spytkowską. Tegoroczny debiut
na dużym boisku zakończył się remisem 3-3,
zaś bramki dla naszej ekipy zdobyli: Mateusz
Gaweł (dwie) oraz Marcin Marmol. Bardzo
pracowity był dla piłkarzy z Łysej Góry drugi
weekend marca. W piątkowy wieczór zagrali
oni na „Orliku” w Łysej Górze z Gromem
Sufczyn, rozegrany dwa dni później sparing z
grającą w klasie „A”, Victorią Bielcza. Pojedynek w Woli Dębińskiej zakończył się wynikiem 5-2 dla Kłosa, dla którego bramki strzelili: Patryk Ogar (dwie), Sławomir Kural (dwie
z rzutów karnych) oraz Mateusz Gaweł.
Przed rozpoczęciem rundy rewanżowej piłkarzy z Łysej Góry dopadła plaga kontuzji.
Oprócz wspomnianego już Mariusza Sachy
operacjom poddać musieli się bowiem także
Jakub Bujak, Przemysław Kural i Jakub
Batko, zaś Adrian Tyrkiel złamał nogę. Jakby tego było mało, Damian Książek wyjechał
za granicę i jeżeli na wiosnę pomoże kolegom
to jedynie w pojedynczych meczach. Po rundzie jesiennej karierę zakończył ponadto jeden z najskuteczniejszych strzelców w historii Kłosa, 35-letni Rafał Stolarz, a Tomasz
Wołek zamierza ponownie wyjechać do USA.
Na dobrej drodze są natomiast rozmowy na
temat półrocznego wypożyczenia do Kłosa
trzech zawodników: pomocników Sławomira Kurala i Dominika Siemieńca z Orła Dębno, oraz bramkarza Kamila Rataja z Pogoni
Biadoliny Radłowskie. Żeby zakończyć wątek personalny, dodać trzeba, że nadal niewyjaśniona jest sytuacja Mateusza Tyrkiela,
który po okresie wypożyczenia do Andaluzji
Rudy Rysie, od 1 stycznia formalnie stał się
ponownie zawodnikiem Kłosa.
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IX Rodzinny Turniej Tenisa Sto³owego w £ysej Górze

Ojciec przyjecha³ z Niemiec
Czternaœcie par wziê³o udzia³ w
odbywaj¹cym siê 3 marca w Szkole
Podstawowej w £ysej Górze IX
Rodzinnym Turnieju Tenisa Sto³owego
o Puchar Dyrektora Szko³y oraz Puchar
Dyrektora Dêbiñskiego Centrum
Kultury. Po zakoñczeniu rywalizacji
najwiêcej powodów do radoœci mieli
Dawid Gêbka z tat¹ Jaros³awem
i Sylwia Sak³ak z tat¹ Krzysztofem,
którzy wygrali turniej odpowiednio
w kategorii mêskiej i kategorii dru¿yn
mieszanych.
Rodzinne zmagania przy stole to już w
Łysej Górze tradycja, a kolejne turnieje
wyczekiwane są tu z niecierpliwością. Jeden z ojców specjalnie na rozgrywki przyjechał z Niemiec. - Syn od miesiąca dzwonił
do mnie do pracy i przypominał o turnieju.
Nie mogłem odmówić - opowiadał. W sumie
w tym roku w turnieju wzięło udział 9 dwuosobowych drużyn męskich (ojciec i syn) oraz
4 drużyny mieszane (rodzic i dziecko). Choć
rywalizowali zupełnie serio, to atmosfera
była bardzo przyjemna. Sportowe zmagania
były równocześnie okazją do dobrej zabawy,
którą chwalili także zaproszeni goście. Gratulując wszystkim, myślę, iż niezależnie od wyników, zajętych miejsc i zdobytych
trofeów, nie było przegranych. Wzajemnie
spędzony czas rodziców z dziećmi, w przyszłości zaprocentuje, pozostanie w pamięci i
będzie, co wspominać po latach - mówiła Janina Nosek, emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego.
Dla wszystkich uczestników turnieju były
pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzców puchary i medale. Najlepsza drużyna turnieju
w kategorii ojciec i syn otrzymała Puchar
Przechodni Dyrektora Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego Artura Potępy, a najlepsza
drużyna w kategorii „rodzic i dziecko” otrzymała Puchar Przechodni Dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury Włodzimierza Gurgula.
(k)

Wyniki
Kategoria mêska
1. Dawid Gêbka z tat¹ Jaros³awem
2. Damian Duda z tat¹ Januszem
3. Konrad Niemiec z tat¹ Andrzejem
4. Filip Urbaszewski z tat¹ Józefem
5-9. Maciej Drebot z tat¹ Markiem
Kacper Krupa z tat¹ Robertem
Wiktor Nalepa z tat¹ Dariuszem
Jakub Szyd³owski z tat¹ Paw³em
Kacper Tyrkiel z tat¹ Kazimierzem
Kategoria dru¿yn mieszanych
1. Sylwia Sak³ak z tat¹ Krzysztofem
2. Natalia Ogar z tat¹ Tadeuszem
3. Karolina Cieœla z mam¹ Anet¹
4. Kacper Ksi¹¿ek z mam¹ Renat¹

Wola wygrywa przy stole
Adam Wołek z gimnazjum w Woli Dębińskiej zwyciężył indywidualnie w zawodach
tenisa stołowego chłopoców odbywających
się w hali sportowej Zespołu Szkół w Sufczynie w ramach Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej Gminy Dębno. Rywalizację drużynową wygrało PG w Woli Dębińskiej. W turnieju indywidualnym udział wzięło 17 zawodników z czterech szkół:
Klasyfikacja indywidualna:
1. Wo³ek Adam- PG Wola Dêbiñska
2. Myszka Jakub - PG Wola Dêbiñska
3. Kluska Rafa³ - PG Por¹bka Uszewska
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4. Mleczko Dominik - PG Wola Dêbiñska
5. Kroœniak Jaros³aw - PG Por¹bka Uszewska
6. Pabian Marcin - PG Por¹bka Uszewska
7. Bogusz Maciej- PG Sufczyn
8. Stolarczyk Micha³ - PG Wola Dêbiñska
9. Kuboñ Adam - PG Sufczyn
10. Wróbel Rafa³ - PG Por¹bka Uszewska
11. Wróbel Bart³omiej - PG £ysa Góra
12. Turek Patryk - PG £ysa Góra
13. Niemiec Piotr - PG £ysa Góra
14. Gurgul Tomasz - PG £ysa Góra
15. Galas Mateusz - PG Sufczyn
16. Stypka Mateusz - PG Sufczyn
17. Micha³ek Arkadiusz - PG Sufczyn

¯ycie Gminy Dêbno, marzec - kwiecieñ 2012

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. PG Wola Dêbiñska II
2. PG Por¹bka Uszewska I
3. PG Wola Dêbiñska I
4. PG £ysa Góra II
5. PG Por¹bka Uszewska II
6. PG Sufczyn I
7. PG £ysa Góra I
8. PG Sufczyn II
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Awansowali
do rejonu
Kolejny sukces odnieśli tenisiści stołowi reprezentujący gimanzjum w Porąbce Uszewskiej. Podczas Powiatowej
Gimnazjady awans do dalszego etapu
rozgrywek wywalczyło trzech zawodników indywidualnie oraz drużyna
dziewcząt.
Udział w etapie powiatowym rywalizacji
uczniowie zapewnili sobie dobrym występem
w zawodach gminnych. Awansu nie zmarnowali i w powiatowej gimnazjadzie także
pokazali się z dobrej strony. W efekcie w
kolejnej fazie sportowych zmagań znaleźli
się Justyna Gliździńska, Oliwia Rzepa, Marcin Pabian.
Udział w Rejonowej Gimnazjadzie w Tenisie Stołowym Drużynowym zapewniła
sobie również drużyna dziewcząt w składzie: Justyna Gliździńska, Oliwia Rzepa.
Podczas zawodów powiatowych stanęła ona
na najwyższym stopniu podium.
(j)

Tenis dla Por¹bki
Justyna Gliździńska z Publicznego
Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej
wygrała odbywające się 10 stycznia w
hali sportowej Zespołu Szkół w Sufczynie zawody z cyklu Gimnazjady
Młodzieży Szkolnej Gminy Dębno w
tenisie stołowym dziewcząt. W turnieju drużynowym triumfowało PG w
Porąbce Uszewskiej.
Rywalizacja toczyła się w grze indywidualnej i drużynowej. W turnieju indywidualnym udział wzięło dziewięć zawodniczek ze
szkół: PG Sufczyn, PG Łysa Góra, PG Porąbka Uszewska. Sędzią głównym zawodów
był Marek Przeklasa – nauczyciel ZS w Sufczynie, a w roli opiekunów zespołów wystąpili: Marek Przeklasa - PG Sufczyn, Mikołaj
Gurgul, Aneta Kania - PG Porąbka Uszewska, Elżbieta Przyłucka -PG Łysa Góra.
Klasyfikacja indywidualna:
1. GliŸdziñska Justyna PG Por¹bka Uszewska
2. Rzepa Oliwia
PG Por¹bka Uszewska
3. Mirek Joanna
PG Sufczyn
4. Kukla Daria
PG Por¹bka Uszewska
5. Ogar Wioletta
PG £ysa Góra
6. Smoleñ Anna
PG Sufczyn
7. Musia³ Klaudia
PG Por¹bka Uszewska
8. Franczyk Justyna
PG £ysa Góra
9. Miet³a Klaudia
PG £ysa Góra
Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. PG Por¹bka Uszewska I (GliŸdziñska Justyna, Rzepa Oliwia)
2. PG Por¹bka Uszewska II (Kukla Daria, Musia³ Klaudia)
3. PG Sufczyn
4. PG £ysa Góra
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Koszykarskie emocje
Gimnazjum w Sufczynie triumfowa³o w
rywalizacji dziewcz¹t odbywaj¹cej siê
w ramach Gimnazjady M³odzie¿y
Szkolnej w koszykówce. Zmagania
ch³opców w tej samej dyscyplinie
wygrali reprezentanci gimnajzum w
Woli Dêbiñskiej.
Mecze rozgrywano 19 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze. W turnieju
o Puchar Wójta Gminy Dębno Grzegorza
Bracha wzięły udział wszystkie gimnazja z
terenu Gminy Dębno: PG Porąbka Uszewska, PG Łysa Góra, PG Sufczyn i PG Wola
Dębińska.
Triumfatorki turnieju z Sufczyna wystąpiły w następującym składzie: Ewelina Rojek, Justyna Golonka, Sylwia Nowak,
Agnieszka Mrożek, Karolina Wojnicka, Karolina Madejska, Aleksandra Michałek, Kin-

ga Dudowicz, Agnieszka Jarek, Anna Smoleń, Natalia Nowak, Karolina Przeklasa.
Zwycięzcy rywalizacji chłopców reprezentujący gimnazjum w Woli Dębińskiej występowali w następującym zestawieniu: Łukasz
Robak, Krzysztof Legutko, Rafał Kolawa,
Krzysztof Mizera, Bartłomiej Węgrzyn,
Krzysztof Kawa, Piotr Serafin, Sebastian
Bartosz.
Opiekunami poszczególnych drużyn byli:
PG Łysa Góra - Elżbieta Przyłucka, Tomasz
Wojtasiński, PG Sufczyn - Sławomir Szymański , Teresa Grunkiewicz , PG Wola
Dębińska - Jaromir Radzikowski, PG Porąbka Uszewska - Agnieszka Radzikowska,
Mikołaj Gurgul.

Wyniki w kategorii dziewcz¹t:
PG Sufczyn – PG £ysa Góra .................... 9:8
PG Por¹bka U. – PG Wola Dêbiñska ...... 6:12
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska .............. 7:0
PG £ysa Góra - PG Por¹bka U. ................ 2:0
PG Por¹bka U. - PG Sufczyn .................. 10:6
PG £ysa Góra - PG Wola Dêbiñska ........ 9:10
Klasyfikacja:
1. PG Sufczyn
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG £ysa Góra
4. PG Por¹bka Uszewska

Wyniki w kategorii ch³opców:
PG Sufczyn – PG £ysa Góra .................... 4:7
PG Por¹bka U. – PG Wola Dêbiñska ........ 5:6
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska ............ 6:12
PG £ysa Góra - PG Por¹bka U. .............. 2:16
PG Por¹bka U. - PG Sufczyn .................. 21:2
PG £ysa Góra - PG Wola Dêbiñska ........ 0:13
Klasyfikacja:
1. PG Wola Dêbiñska
2. PG Por¹bka Uszewska
3. PG £ysa Góra
4. PG Sufczyn
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Fina³ zmagañ zak³adów pracy

Por¹bka wygrywa ligê
Zwyciêstwem zespo³u Victoria Por¹bka Uszewska zakoñczy³a siê X edycja Sportowej Ligi Zak³adów Pracy
o Puchar Wójta Grzegorza Bracha. Ostateczne rozstrzygniêcia zapad³y podczas fina³owej kolejki, któr¹ rozegrano
w sobotê, 3 marca.
Wygraną juniorzy Victorii Porąbka Uszewska zapewnili sobie w
bezpośrednim starciu z M.L.J.S. Dębno 4:2. W meczu z Kingwayem
Jastew młodzieżowcy z Porąbki Uszewskiej postawili już tylko kropkę nad „i”. Rywalizacja w końcowej fazie rozgrywek była o tyle
ciekawa, że szanse na triumf ligowy miało aż pięć zespołów. Poza
Victorią w tym gronie były jeszcze M.L.J.S. Dębno, Karczma Pod
Jesionami, Club & Pizzeria Exclusive oraz Kingway Jastew. W efekcie nie brakowało stojących na dobrym poziomie meczy, w których
piłkarze zacięcie rywalizowali o zwycięstwo do końca spotkania.
Niejednokrotnie temperament zawodników musieli studzić sędziowie Mirosław Nieć i Piotr Kopytko.
(j)

Club i Pizzeria Exclusive

Zajazd Porąbka Uszewska

Juniorzy Porąbka Uszewska

Kingway Jastew

Karczma Pod Jesionami

Wyniki ostatniej kolejki:
Jastrz¹b £oniowa - Club & Pizzeria Exclusive ............... 3:9
Victoria Por¹bka Uszewska - M.L.J.S. Dêbno .............. 4:2
Zajazd Por¹bka Uszewska - Karczma pod Jesionami .... 5:8
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Club & Pizzeria Exclusive - Kingway Jastew ................. 7:5
Victoria Por¹bka Uszewska - Kingway Jastew .............. 4:2
Club & Pizzeria Exclusive - Karczma pod Jesionami .... 2:13
www.gminadebno.pl
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Viktoria Por¹bka Uszewska Juniorzy ...... 14 ................ 39 ................ 106 : 42
Karczma Pod Jesionami ........................ 14 ................ 39 ................ 103 : 43
M.L.J.S. Dêbno ..................................... 14 ................ 33 ................ 137 : 55
Club i Pizzeria Exclusive ........................ 14 ................ 33 ................ 102 : 59
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Drinki .................................................. 14 ................ 21 ................ 78 : 67
Pogrom Team ....................................... 14 ................ 18 ................ 72 : 90
Klec – Bud .......................................... 14 ................ 16 ................ 78 : 80
LKS Jastrz¹b £oniowa .......................... 14 ................ 13 ................ 49 : 86
Smytrusie ........................................... 14 ................ 12 ................ 75 : 109
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Bod Music Team ................................... 14 ................ 10 ................ 62 : 105
WTS Dêbno .......................................... 14 ................ 9 .................. 57 : 120
Harnasie ............................................. 14 ................ 6 .................. 60 : 121

Sk³ady dru¿yn
JUNIORZY POR¥BKA USZEWSKA (I MIEJSCE):
na zdjêciu wraz z kierownikiem dru¿yny Józefem Migd¹), Tomasz Pa³ucki, Piotr Pa³ucki ,
Tomasz Bodura, Pawe³ Mleczko, Jonasz Nadolnik, Fabian Kural, Pawe³ Fejkiel, Kamil Fejkiel, Pawe³ Góral.
KARCZMA POD JESIONAMI (II MIEJSCE): Micha³ Œwistak, Mariusz Wnêtrzak, Jacek Bodura, Mariusz Jab³oñski, Miros³aw Jab³oñski,
£ukasz Œwistak, Dominik Jakubas, Wojciech
PowroŸnik, Kazimierz Roczniak, S³awomir
Kural, Damian Œwistak, Marek Bryl.
M.L.J.S. DÊBNO (III MIEJSCE): Damian Hebda, Dominik Hebda, Krystian Hebda, Mateusz Hamowski, Miros³aw Mor ys, Mateusz
Rylewicz, Pawe³ Hebda, Pawe³ Bernady.

CLUB I PIZZERIA EXCLUSIVE (IV MIEJSCE):
Mateusz Gawe³ , Adrian Tyrkiel , Zborowski
Dawid , Patryk Ogar , Mateusz Bibro , Jerzy
Sacha , Konrad Kusion , Krystian Bogusz ,
Dawid Zydroñ , Dawid Koczwara , Sebastian
Kubala , Damian Ksi¹¿ek.

Turniej Pi³ki Rêcznej o Puchar Starosty Powiatu Brzeskiego

Gospodarze
niegoœcinni
Już po raz dziewiąty w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej odbył się otwarty turniej
piłki ręcznej dla uczniów klas gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn dziewcząt i chłopców ze szkół powiatu brzeskiego.
Organizatorem turnieju był MKS Arabeska działający przy ZS w Porąbce
Uszewskiej, a impreza odbywała się pod
patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego Andrzeja Potępy, który ufundował
okazałe puchary. Dzięki środkom pozyskanych z dotacji Starostwa Powiatowego w Brzesku w ramach programu
„Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej”, drużyny wzbogaciły się o piłki, a najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali nagrody.
(j)

KINGWAY JASTEW (V MIEJSCE): £ukasz Ledziñski, Przemys³aw Sowa, Damian Marek,
Dariusz G¹siorek, £ukasz Pach, Jacek Mach,
Krzysztof Ko³ek, Tomasz Chomiak, Mateusz
Kural, Arkadiusz Okaz, Maksymilian Gurgul,
Piotr Opio³a.
ZAJAZD POR¥BKA USZEWSKA (VI MIEJSCE):
£ukasz Migda, £ukasz Mirga, Maciej Wróbel,
Jakub Wróbel, Wojciech Zych, £ukasz Tobo³a,
Andrzej £azarz, Przemys³aw £azarz.

Wyniki ch³opcy
I miejsce - Gimnazjum Por¹bka U. I
II miejsce- Gimnazjum Jadowniki
III miejsce- Gimnazjum Por¹bka U. II

Wyniki dziewczêta
I miejsce - Gimnazjum Jadowniki
II miejsce- Gimnazjum Por¹bka U.
III miejsce- Gimnazjum Sufczyn

SPRINTEM
Moje pier wsze spor towe kroki
Druga klasa podstawówki. Dosta³em
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Kamil Wojnicki
Funkcja, zawód, miejsce zamieszkai
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pilny student budownictwa. Mie
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Bez straty seta
Reprezentacja gimnazjum w Porąbce Uszewskiej wygrała rywalizację w
piłce siatkowej dziewcząt odbywającą
się 7 lutego w hali sportowej Zespołu
Szkół w Sufczynie w ramach Gimnazjady Młodzieży Szkolnej. Turniej rozegrany został o Puchar Wójta Gminy
Dębno Grzegorza Bracha .
Do udziału zgłosiły się wszystkie szkoły
gimnazjalne z terenu Gminy Dębno: PG
Porąbka Uszewska, PG Łysa Góra, PG Sufczyn, PG Wola Dębińska. Ostateczne triumfatorki rywalkom nie dały żadnych szans
wygrywając wszystkie mecze, w których nie
straciły nawet seta. Zwyciężczynie grały w
następującym składzie: Klaudia Franczyk,
Eliza Cebula, Justyna Gliździńska, Paulina
Gurgul, Patrycja Gurgul, Oliwia Rzepa, Monika Brachucy, Kinga Mrożek. Opiekunem
zespołu był Tomasz Gurgul.

Wyniki w kategorii dziewcz¹t:
PG Sufczyn – PG £ysa Góra 0:2 (13:25 ; 20:25)
PG Por¹bka Uszewska – PG Wola Dêbiñska 2:0 (25:17 ; 25:16)
PG Sufczyn - PG Por¹bka Uszewska 0:2 (13:25 ; 18:25)
PG £ysa Góra - PG Wola Dêbiñska 0:2 (18:25 ; 15: 25)
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska 1:2 (25:21 ; 21:25 ; 11:15)
PG £ysa Góra - PG Por¹bka Uszewska 0:2 (10:25 ; 22:25)
Klasyfikacja koñcowa:
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG £ysa Góra
4. PG Sufczyn

Por¹bka wygrywa
Siatkarze z gimnazjum w Porąbce Uszewskiej wygrali
rozegrany 9 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół w Woli
Dębińskiej turniej z cyklu Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. Rywalizowano o Puchar
Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha .
W zawodach wzięły udział gimnazja z Porąbki Uszewskiej, Łysej
Góry i gospodarz z Woli Dębińskiej. Ostateczni triumfatorzy wygrali oba mecze nie tracąc seta. Na zwycięstwo zapracowała drużyna w składzie: Dominik Kraj, Rafał Kluska, Jarosław Krośniak,
Jakub Pałucki, Bartosz Niemiec, Dawid Grzesik, Kacper Rzepa,
Zdzisław Zych, Piotr Niemiec. Opiekun: Mikołaj Gurgul

Wyniki:
PG Por¹bka Uszewska – PG Wola Dêbiñska 2:0 (25:21 ; 25:20)
PG £ysa Góra - PG Por¹bka Uszewska 0:2 (8:25 ; 17:25)
PG £ysa Góra - PG Wola Dêbiñska 0:2 (20:25 ; 9: 25)
Klasyfikacja koñcowa:
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG £ysa Góra
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pod opiek¹

VADEMECUM ZARZ¥DZANIA KRYZYSOWEGO

Wichury i huragany
Wichury, silne wiatry i huragany powodowane
s¹ najczêœciej szybko przemieszczaj¹cymi siê
aktywnymi ni¿ami. NajgroŸniejsz¹ formê przyjmuj¹ one w okresie wiosennym i jesiennym.
Bior¹c jednak pod uwagê mo¿liwoœæ wyst¹pienia anomalii pogodowych, z jakimi w ostatnich czasach mamy do czynienia, nale¿y liczyæ siê z wyst¹pieniem tego typu zjawisk o
ka¿dej porze roku.
Wichury – to wiatry wiej¹ce z prêdkoœci¹ powy¿ej 75 km/h. W Polsce wystêpuj¹ one coraz czêœciej. Mog¹ powodowaæ uszkodzenia budynków,
³amaæ i wyrywaæ drzewa z korzeniami, parali¿owaæ transport. Huragany to wiatry wiej¹ce z prêdkoœci¹ powy¿ej 120 km/h, powoduj¹ce rozleg³e
spustoszenia w strefie swojego oddzia³ywania.
Porywiste wiatry mog¹ byæ niebezpieczne dla
¿ycia i zdrowia ludzi i zwierz¹t. Uzyskane na
czas ostrze¿enia o silnych wichurach i w³aœciwe
postêpowanie, mo¿e zmniejszyæ iloœæ ofiar oraz
ograniczyæ stopieñ zniszczeñ. S³uchaj¹c wiadomoœci o pogodzie (ostrze¿eñ meteorologicznych
i komunikatów o groŸnych zjawiskach) zostaniesz
uprzedzony o mo¿liwoœci wyst¹pienia wichury.
Przed nadejœciem silnych wiatrów:
• upewnij siê, czy wszyscy cz³onkowie Twojej
rodziny wiedz¹ jak postêpowaæ podczas wichury (wy³¹czyæ urz¹dzenia zasilane energi¹
elektryczn¹ oraz jak wy³¹czyæ dop³yw gazu,
pr¹du i wody);
• s³uchaj prognozy pogody oraz komunikatów
podawanych przez lokalne rozg³oœnie radiowe i telewizyjne;
• pozamykaj zwierzêta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których przebywaj¹;
• zabezpiecz swoje mieszkanie, dom:
• zamknij okna,
• upewnij siê, czy elementy dachu s¹ mocno
przytwierdzone do konstrukcji budynku,
• zabezpiecz cenne materia³y i sprzêt, usuñ z
parapetów i balkonów przedmioty, które
mog¹ zagra¿aæ,
• zapewnij sobie odpowiedni¹ iloœæ Ÿróde³ œwiat³a jak: latarki elektryczne, œwiece. Zrób zapas baterii do latarek i odbiorników radiowych;
• sprawdŸ stan apteczki pierwszej pomocy i

Daty odbioru surowców
wtórnych w 2012 r.
Biadoliny Szlacheckie, Per³a,
Sufczyn Dolny (wtorek):

zaopatrz siê w niezbêdne materia³y i leki;
• nie parkuj pojazdów w pobli¿u drzew, s³upów
i trakcji elektrycznych.
Podczas wichury:
• zachowaj spokój, nie wychodŸ na zewn¹trz
jeœli nie jest to konieczne;
• nie zbli¿aj siê do okien i oszklonych drzwi;
• wy³¹cz g³ówny wy³¹cznik pr¹du i gazu – ograniczy to niebezpieczeñstwo powstania po¿aru;
• s³uchaj komunikatów radiowych oraz przestrzegaj przekazywanych w nich zasad zachowania siê;
• jeœli znajdziesz siê z dala od domu, pozostañ
tam gdzie jesteœ dopóki wichura nie przejdzie. Nie zatrzymuj siê pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami.
• wyje¿d¿aj¹c samochodem z terenu os³oniêtego na otwarty – zwolnij, podmuch wiatru mo¿e
zepchn¹æ twój pojazd z osi drogi;
Po ustaniu wichury:
• udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom;
• unikaj le¿¹cych lub zwisaj¹cych nisko przewodów elektrycznych i powiadom o tym fakcie innych ratowników dzwoni¹c pod numer
112 lub pogotowie energetyczne: Brzesko
14 66-309-62, Bochnia 14 61-184-98, Tarnów 14 621-36-81;
• dokonaj zewnêtrznego przegl¹du stanu budynku po wichurze, jeœli jakieœ przedmioty
lub konary po³amanych drzew stwarzaj¹ zagro¿enie to je w miarê mo¿liwoœci usuñ;
• nie usuwaj drzew, które upad³y na trakcjê
elektryczn¹;
• jeœli by³eœ ubezpieczony przed wichur¹, wykonaj zdjêcia zniszczeñ zarówno domu jak i
jego wyposa¿enia w celu ubiegania siê o odszkodowanie.
O wszystkich zdarzeniach, maj¹cych istotne znaczenie dla bezpieczeñstwa Twojego i Twoich najbli¿szych poinformuj o tym jedn¹ ze s³u¿b: pogotowie 999, stra¿ po¿arn¹ 998, policjê 997 lub
zadzwoñ pod numer telefonu alarmowego 112.

3 kwietnia, 15 maja, 26 czerwca, 24 lipca, 21 sierpnia, 2 paŸdziernika, 13 listopada, 18 grudnia
Dêbno, Jastew (œroda):
4 kwietnia, 16 maja, 27 czerwca, 25 lipca, 22 sierpinia, 3 paŸdziernika, 14 listopada, 19 grudnia
£ysa Góra, Jaworsko (œroda):
21 marca, 2 maja, 13 czerwca, 11 lipca,
8 sierpnia, 19 wrzeœnia, 31 paŸdziernika,
12 grudnia
Por¹bka Uszewska, Do³y (wtorek):
10 kwietnia, 22 maja, 3 lipca, 7 sierpnia,
18 wrzeœnia, 30 paŸdziernika, 11 grudnia
Maszkienice (œroda):
11 kwietnia, 23 maja, 4 lipca, 1 sierpnia,
12 wrzeœnia, 24 paŸdziernika, 5 grudnia
£oniowa, NiedŸwiedza (wtorek):
20 marca, 8 maja, 19 czerwca, 17 lipica,
14 sierpnia, 25 wrzeœnia, 6 listopada, 4
grudnia
Sufczyn – Górny, Rajsko, Zagórze (czwartek):
15 marca, 26 kwietnia, 14 czerwca, 12
lipca, 9 sierpnia, 20 wrzeœnia, 25 paŸdziernika, 6 grudnia
Wola Dêbiñska (czwartek):
5 kwietnia, 17 maja, 28 czerwca, 26 lipica, 23 sierpnia, 4 paŸdziernika, 15 listopada, 27 grudnia

Stop przemocy!
Przy Oœrodku Pomocy Sspo³ecznej w Dêbnie dzia³a Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie , gdzie ka¿da
osoba dotkniêta problemem przemocy w rodzinie mo¿e otrzymaæ pomoc. Punkt dzia³a dwa razy w tygodniu w tym tak¿e po godzinach pracy
Oœrodka:
wtorek: od godz.12.00 do godz. 14.00 – dy¿ur pe³ni pracownik socjalny
czwartek: od godz.16.00 do godz.18.00- dy¿ur pe³ni¹ psycholog, prawnik i pracownik socjalny, tel. 607 107 775
Ka¿da osoba mo¿e zg³osiæ siê tak¿e do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Dêbnie , w poniedzia³ki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do
pi¹tku, w godzinach 7.30-15.30 – pracownicy socjalni udzielaj¹ informacji, wsparcia, przyjmuj¹ zg³oszenia, równie¿ drog¹ telefoniczn¹. Podejmowane s¹ natychmiastowe dzia³ania, zw³aszcza w sytuacjach, gdzie w problem przemocy domowej uwik³ane s¹ ma³oletnie dzieci (tel. 14 66 58 749,
14 6318592)
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kalendarium
MARZEC
16 marca 2012 r. - gminny etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „20 lat Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej” – jak nas widz¹, tak
nas „maluj¹” Konkurs adresowany jest do szkó³
podstawowych i gimnazjów. Promuje i poszerza
wiedzê na temat dzia³alnoœci stra¿y po¿arnej,
popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania
i w³aœciwego postêpowania w przypadku wyst¹pienia ró¿nego rodzaju zagro¿eñ.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
19 marca 2012r. - godz. 9:00 - VIII Gminny
Konkurs Recytatorski „Poezja jest jak obraz”
Konkurs przeprowadzony bêdzie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III, uczniowie klas IV - VI i uczniowie gimnazjum. Komisja
bêdzie oceniaæ wyg³aszane utwory z pamiêci
pod wzglêdem zastosowania odpowiedniej interpretacji, kultury s³owa, umiejêtnoœci doboru
tekstu w skali od 1-3. Organizatorzy: Zespó³
Szkó³ w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
22 marca 2012r. - Konkurs „Najpiêkniejsza
pisanka wielkanocna” Konkurs skierowany do
wychowanków przedszkoli, uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dêbno.
Celem jest rozwijanie wyobraŸni plastycznej w
zdobieniu pisanek, a tak¿e kultywowanie tradycji œwi¹t wielkanocnych. Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku, Dêbiñskie Centrum Kultury.
29 marca 2012 r. - XIII edycja Gminnego Konkursu Matematycznego o tytu³ „Najlepszego
matematyka Gminy Dêbno”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V i VI. Zakres
materia³u obowi¹zuj¹cego w konkursie obejmuje zadania zwi¹zane z programem nauczania
klas IV – VI. Szczegó³y podane bêd¹ w regulaminie konkursu. Etap gminny odbêdzie siê w
Publicznej Szkole Podstawowej w £oniowej.
Organizatorzy: Szko³a Podstawowa w £oniowej,
Dêbiñskie Centrum Kultury.

KWIECIEÑ
2 kwietnia 2012r. - II Gminny Festiwal „Recytujemy, œpiewamy i tañczymy Papie¿owi w VII
rocznicê œmierci”. Celem festiwalu jest rozwijanie wra¿liwoœci artystycznej i ekspresji twórczej dzieci, rozwijanie dzieciêcej fantazji i kreatywnoœci literackiej oraz uzdolnieñ tanecznych.
Uczestnikami festiwalu mog¹ byæ soliœci, duety i grupy taneczne z przedszkoli i klas „0”
(nie wiêcej ni¿ 10 osób). Czas trwania piosenki, wiersza i tañca nie powinien przekraczaæ 6
minut. Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w
Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury
12 kwietnia 2012r. - podsumowanie dwuetapowego Gminnego Konkursu Plastycznego i
Recytatorskiego pt. „Utwory Juliana Tuwima
ucz¹ i bawi¹ od najm³odszych lat”.
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury
17 kwietnia 2012r. - Gminny Konkurs „Magia liczb”. Gminny konkurs matematyczno-logiczny dla uczniów klas I – III szkó³ podstawo-
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wych. Celem konkursu jest sprawdzenie umiejêtnoœci uczniów w zakresie logicznego myœlenia, pobudzanie wyobraŸni, popularyzacja matematyki od najm³odszych lat. Organizatorzy:
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury
18 kwietnia 2012r. - XVII Gminny Konkurs
Ortograficzny o tytu³ „Mistrza ortografii gminy Dêbno” dla klas IV, V i VI. Konkurs odbywa
siê w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. Eliminacje szkolne przygotowuj¹ nauczyciele szkó³
zainteresowanych konkursem. W zmaganiach
o tytu³ Mistrza Ortografii mo¿e braæ udzia³ po
dwóch finalistów etapu szkolnego wy³onionych
w ka¿dej ze szkó³. Konkurs sk³ada siê z dwóch
czêœci: w pierwszej uczniowie pisz¹ dyktando,
w drugiej - uzupe³niaj¹ test z³o¿ony z zadañ
sprawdzaj¹cych znajomoœæ zasad ortografii
zawartych w programie nauczania szko³y podstawowej oraz ogólne umiejêtnoœci jêzykowo ortograficzne poprzez ró¿nego rodzaju zadania: teksty z lukami, krzy¿ówki, rebusy, ³amig³ówki. Organizatorzy: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach, Dêbiñskie Centrum
Kultur y
20 kwietnia, Uroczystoœci Katyñskie w Zespole Szkó³ w Sufczynie. Organizator: Zespó³
Szkó³ w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury,
Stowarzyszenie Memoria et Bonum.
22 kwietnia 2012r. - Wiosenne Spotkania przy
Kawie w Zamku w Dêbnie. Cykliczne spotkania inspirowane czterema porami roku po³¹czone z degustacj¹ ró¿nych napojów (kawa, wino,
herbata, piwo) organizowane ju¿ od wielu lat
maj¹ na celu promowanie m³odych talentów (np.
studentów uczelni artystycznych). Podczas tych
spotkañ oferujemy urozmaicony program kulturalno-artystyczny (koncerty, wystawy plastyczne i fotograficzne m³odych twórców, dzia³ania
parateatralne, taneczne, pokazy mody czy performance, prezentujemy ciekawe zbiory kolekcjonerów, przybli¿amy kultur y innych narodów...). Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury
23 kwietnia 2012r. - Konkurs jêzykowy
„Z polszczyzn¹ za pan brat”. Konkurs jêzykowy dla uczniów klas IV – VI szko³y podstawowej,
maj¹cy na celu kszta³cenie sprawnoœci jêzykowej i poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym w piœmie. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
24 kwietnia 2012r. - XIII Szkolne Spotkania
Teatralne w NiedŸwiedzy.
Uczestnikami mog¹ byæ zespo³y teatralne ze
szkó³ podstawowych sk³adaj¹ce siê z uczniów
wybranej klasy lub ró¿nych klas. Grupa nie mo¿e
przekraczaæ 12 osób. Program mo¿e obejmowaæ ró¿ne formy teatralne. Tematyka przedstawienia dowolna dostosowana do wieku uczniów,
maksymalny czas prezentacji 15 min.
Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa
w NiedŸwiedzy, Dêbiñskie Centrum Kultury.
Kwiecieñ 2012r. - I Gminny Festiwal „Z przyrod¹ za pan brat”. I Gminny Festiwal dla klas I-

¯ycie Gminy Dêbno, marzec - kwiecieñ 2012

VI oraz dzieci przedszkolnych.
Organizatorzy: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny
w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

MAJ
3 maja 2012 – Gminny Dzieñ Stra¿aka w Por¹bce Uszewskiej
W gminie Dêbno przyj¹³ siê zwyczaj organizowania Gminnego Dnia Stra¿aka w pierwsz¹ niedzielê maja. W tym roku gospodarzem tej uroczystoœci jest Por¹bka Uszewska. Œwiêtowanie rozpocznie siê zbiórk¹ wszystkich jednostek oraz przemarszem wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestr¹ na mszê œwiêt¹ odprawian¹ w intencji stra¿aków. PóŸniej odbêdzie
siê czêœæ oficjalna oraz wrêczenie odznaczeñ
zas³u¿onym dzia³aczom OSP.
Organizatorzy: Zarz¹d Gminny OSP, Urz¹d Gminy Dêbno, Dêbiñskie Centrum Kultury.
8 maja 2012 – Gminny Przegl¹d Teatrzyków
Przedszkolnych „Najpiêkniejsze bajki”.
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Woli
Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury
9 maja 2012 – Miêdzypowiatowy Konkurs
Ortograficzny dla klas I-III szkó³ podstawowych.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury, Samorz¹dowe Centrum Edukacji.
9-10-11 maja 2012 – Integracyjny Plener
Malarski „Dêbno 2012” Plener ma charakter
konkursu integracyjnego. Bior¹ w nim udzia³
uczniowie szkó³ plastycznych z Tarnowa i uczestnicy warsztatów Terapii Zajêciowej w Tarnowie i
Brzesku, oraz uczniowie gimnazjów z terenu
gminy Dêbno.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultury
11 maja 2012 – Gminny Konkurs Jêzyka Angielskiego „Master of English”. Gminny konkurs jêzyka angielskiego skierowany do uczniów
klas IV – VI szkó³ podstawowych i I – III gimnazjum.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultury
17 maja 2012 – Przegl¹d Dorobku Artystycznego Szkó³ Podstawowych. Przegl¹d obejmuje uczniów z klas I-VI. Ka¿d¹ szko³ê mo¿e reprezentowaæ grupa maksymalnie 12 osobowa. W
programie uczestnicy mog¹ zaprezentowaæ
jedn¹ lub kilka form artystycznych jak piosenki, tañce, utwory instrumentalne, kabaret czy
inne formy muzyczno-rozrywkowe.
Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa
w Jaworsku, Dêbiñskie Centrum Kultury
18 maja 2012 – Konkurs jêzykowy dla gimnazjalistów „Niechaj narodowie w¿dy postronni
znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹”
Konkurs jêzykowy dla gimnazjalistów. Ma na
celu rozwijanie zainteresowania jêzykiem polskim, kszta³cenie poprawnego pos³ugiwania siê
jêzykiem w piœmie.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultury
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zdrowie

bez recepty

Informator medyczny gminy Dêbno
Oœrodek zdrowia
w Woli Dêbiñskiej

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

Antybiotykiem
w szkarlatynê
Ostatnio w naszej gminie pojawiła się choroba dziecięca, która zaniepokoiła dużą część matek.Zrodziła wiele pytań,a czasami niepokój o
naszych małych pacjentów.Rozdzwoniły się telefony w przychodni z pytaniami, czy takie a
takie objawy mogą odpowiadać temu schorzeniu. Wszystkie te wątpliwości dotyczyły oczywiście SZKARLATYNY. Wszystkim zaniepokojonym mamom należą się rzetelne wyjaśnienia, bo nic tak nie uspakaja jak wiedza i poznanie wroga.
Szkarlatyna zwana też płonicą jest chorobą
wywołaną przez bakterie zwaną paciorkowcem
z grupy A – streptococcus pyogenes, jest chorobą
zakaźną, dlatego tak ważna jest szybka diagnoza, aby móc zarażoną osobę natychmiastowo
odizolować od pozostałych członków rodziny
oraz innych bliskich, zwłaszcza dzieci, co pomoże w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się
szkarlatyny. Dzieci zarażają się bowiem drogą
kropelkową (kichanie, kaszel).
Szkarlatyna jest o tyle niebezpieczna, że na
początku występowania praktycznie nie pojawią się żadne objawy. Stan taki potrafi się utrzymywać nawet przez kilka dni. Do początkowych
objawów klinicznych zaliczamy gorączkę, wymioty oraz ból gardła i bóle brzucha. Badający
dziecko stwierdza anginę o różnym nasileniu i
powiększenie węzłów chłonnych szyjnych.
Wysypka pojawia się równocześnie z gorączką
lub 24 godziny po wystąpieniu gorączki. Jest
ona drobnoplamista, czerwona. Najwyraźniejsza jest na piersiach, brzuchu, pośladkach i w
pachwinach. Na policzkach jest rumień, jednak
skóra wokół ust i nosa pozostaje blada (tzw.
trójkąt Fiłatowa).Język jest najczęściej mocno
czerwony. Wysypka znika najczęściej po kilku
dniach. Po ustąpieniu wymienionych objawów
występuje grubopłatowe złuszczanie skóry, najlepiej zauważalne na dłoniach oraz stopach.
Ze względu na powikłania konieczne jest
wdrożenie leczenia antybiotykami. Większość
przypadków leczy się bardzo dobrze i nie powoduje powikłań, do których należy zapalenie ucha
środkowego, zapalenie nerek, gorączka reumatyczna.
Dziecko przestaje zarażać w 24 h po podaniu antybiotyku.
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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?

Kamil
K³usek
miejsce
zamieszkania:
Dêbno
miejsce pracy:
jak na razie mogê
mówiæ o miejscu
edukacji
Egzamin na prawo jazdy
Zdany 4 sierpnia 2011 o godzinie dziewi¹tej, samochód numer 9. Wszystko jeszcze dok³adnie pamiêtam.
Pierwszy samochód
Czerwona mazda, mam do niej sentyment
do dzisiaj.
Pierwszy mandat
Byæ mo¿e, o dziwo, za z³e parkowanie
obok budynku szko³y: sto z³otych i piêæ
punktów.
Najd³u¿sza trasa
Do Muszyny. Na dalsze trasy przyjdzie jeszcze czas.
Najwiêksza prêdkoœæ
Ponad 190km/h sportowym seatem kolegi.
Samochód marzeñ
Codziennie inny, mam sto pomys³ów na
minutê. Obecnie jednak jest to czarna alfa
romeo 159.

Szko³a tañca
Aleksandra Paliñskiego
Pierwsze zajêcia taneczne prowadzone przez Studio Tañca Aleksandra Paliñskiego - laureata programu telewizyjnego „You Can Dance”
odby³y siê 5 marca w Dêbiñskim Centrum Kultury. Obok adeptów
tañca pojawili siê tak¿e rodzice zainteresowani, na czym oferta
polega. Ustalono, ¿e zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki o
godzinie 18.30.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 14/66 58 661.

Zupa go³¹bkowa
składniki:
1/2 kg mięsa mielonego wieprzowego, mała główka kapusty
włoskiej, 3/4 szklanki ryżu,
marchewka, pietruszka, mały
seler, cebula, mały koncentrat
pomidorowy, śmietana, mąka,
liście laurowe, sól i pieprz do
smaku.
wykonanie:
Do czterolitrowego garnka wlać
trzy litry wody, dodać utarte na
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grubych oczkach jarzyny , liście
laurowe i gotować 15 minut. Następnie dodać mięso mielone wcześniej usmażone z cebulą oraz
drobno poszatkowaną kapustę i ryż.
Całość gotować jeszcze 15 minut, w
razie potrzeby dolać wody. Pod
koniec gotowania dodać koncentrat
pomidorowy, doprawić do smaku
według własnego uznania i podbić
śmietaną z mąką.
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Stanis³aw Kuna,
KGW „W³oœcianki” £oniowa

www.gminadebno.pl

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Jan Sztabiñski

Dzięki niemu Jaworsko doczekało
się wreszcie swojego randego. Żadna inna kandydatura by nam
tego nie gwarantowała - podkreśla
sołtys Jaworska Fryderyk Bojdo.
Wieś wielokrotnie już o swoim przedstawicielu marzyła, ale wiecznie była
skazana na porażkę. Będąc w jednym
okręgu z dużo większą Łysą Górą
szanse miała mizerne.
Niedobrą dla sołectwa tradycję przełamał Jan Sztabiński. Nie bez przyczyny.
Jako emerytowany nauczyciel Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Łysej Górze mógł liczyć nie tylko na
głosy Jaworska, w którym mieszka, ale
także sąsiedniej Łysej Góry.
Dobrą opinię przekładającą się na głosy
zaskarbił sobie jako szanowany nauczyciel historii. Wychował pewnie kilka pokoleń odciskając zapewne swój wychowawczy ślad na niejednym uczniu. Wynik
wyborczy świadczy, że był to ślad pozytywny.
Mimo że z Jaworska nie pochodzi i trafił tu za swoją żoną, to dzisiaj nikt by go

tutaj obcym nie nazwał. Należy do jednych z najaktywniejszych w sołectwie i
najbardziej zaangażowanych w rozwiązywanie jego problemów. Jednym z najbardziej spektakularnych dowodów na to jest
jego praca na rzecz parafii. Od kilkunastu
lat, a może nawet dłużej, na niedzielnych
mszach świętych w parafialnym kościele
gra jako organista wykonując swoją funkcję zupełnie bezinteresownie. Na tych
samych zasadach prowadzi też scholę istniejącą przy parafii.
Zanim zdecydował się na kandydowanie do Rady Gminy, sprawdzał się w społecznej działalności jako członek komisji
rewizyjnej przy Radzie Sołeckiej. Nauka
nie poszła w las, bo w Radzie Gminy radzi
sobie bardzo dobrze. - Znakomicie się nam
współpracuje. Z reguły mamy tę samą
opinię, a wszystkie problemy sołectwa
natychmiast są przedstawiane na forum
rady - dodaje Fryderyk Bojdo. Jan Sztabiński zabiega szczególnie o stabilizację
osuwisk w Jaworsku, które są dla wsi chyba największym i najbardziej kosztownym
problemem.

Koledzy z rady wysoko oceniają jego
kompetencje. Do sesji zawsze jest dobrze
przygotowany i mówi się o nim, że jest
głosem rozsądku w radzie, umiejąc równocześnie prezentować opinie, które nie
są podyktowane koniunkturalizmem.

T E S T
Z ¯YCIA
Z natury jestem…
…spokojny i uprzejmy.
Mam s³aboœæ do…
…nowoœci elektronicznych i zakupów.
Moja pasja to…
wspólnej
…strony WWW, od niedawna floorball czyli unihokej, zapraszamy do
.pl.
txdebno
www.aze
na
wiêcej
tylko,
nie
i
gry w gminie
Moja pierwsza mi³oœæ…
…oj, pierwsza mi³oœæ to raczej zauroczenie.

Mój pierwszy cenny przedmiot…
m od
…hm, trudno okreœliæ, ale chyba srebrny ³añcuszek z piêknym krzy¿ykie
moich rodziców.

Maciej Duda
Wiek: 22 lata
Wykszta³cenie: œrednie techniczne
(technik informatyk)
Rodzina: jeszcze kawaler…
Samochód: daewoo nexia

www.gminadebno.pl

¯yciowe osi¹gniêcie…
…jak na razie kilka ³adnych stron WWW :).
¯yciowa pora¿ka…
… to przerwane studia.
Moje najwiêksze marzenie…
… w przysz³oœci chcia³by, mojej rodzinie zapewniæ odpowiedni byt.
Moja ulubiona lektura…
…. E-wizerunek, pozycjonowanie i optymalizacja stron www.
Moja praca…
w £onio…wysoko cenione stanowisko sprzedawcy / kasjera na stacji paliw
wej.
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