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druga strona ¿ycia
NA PLUS

P

olicja, która informację o znalezieniu
w Łysej Górze amunicji i broni z II
wojny światowej, przekazaną przez samorządowe władze gminy Dębno, potraktowała bardzo poważnie, niezwłocznie przejmując kontrolę nad niecodziennym znaleziskiem. Pośpiech był w tym przypadku
bardzo wskazany. Gdy w grę wchodzi amunicja i broń, to dla wszystkich jest chyba
lepiej, jeśli znajduje się ona w bezpiecznych
rękach.

G

mina Dębno otrzymując organizację
dożynek wojewódzkich dostała dobrą
sposobność do autopromocji. Publiczność z
całego województwa jest już zapewniona.
Teraz trzeba już tylko sprawić, by po dożynkach opuszczała gminę z przekonaniem, że czas tutaj spędzony nie był czasem straconym.

C

zytelnicy korzystający z zasobów bibliotek publicznych znajdujących się w
gminie Dębno. Do ich dyspozycji jest już
katalog on-line, dzięki czemu nie wychodząc z domu można się dowiedzieć, czy i
gdzie można pożyczyć interesującą nas
pozycję. Pełna satysfakcja będzie wtedy,
gdy bibliotekarze zakończą wprowadzanie danych.

NA MINUS

O

dkrywcy szczątków liberatora w Łysej
Górze nie wykazali się ani dostateczną
wiedzą ani wyobraźnią. Mając do czynienia
z amunicją i bronią (nie ma znaczenia, że
poważnie uszkodzoną) powinni pamiętać,
że w takich sytuacjach w pierwszym rzędzie należy skorzystać z alarmowego telefonu policji. W przeciwnym razie można
narazić się na konsekwencje prawne, a na
dodatek zrobić sobie krzywdę.

U

czestnicy poplenerowej aukcji obrazów wielką aktywnością raczej się nie
wykazali. Najpierw długo panowała dość
krępująca cisza, a gdy już ktoś zdecydował
się sięgnąć do portfela, to raczej konkurencji w staraniach o kupno obrazu nie miał.
W związku z tym może warto przypomnieć,
że podczas licytacji obrazy się licytuje. Jeśli
natomiast ktoś chce je tylko pooglądać, to
zamiast na aukcję powinien się wybrać na
wystawę.
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Œpiewali dla
b³ogos³awionego
Dzieci z 11 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół Gminy Dębno wzięły udział w
odbywającym się 2 kwietnia w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi II Gminnym Festiwalu „Śpiewamy, tańczymy i recytujemy dla błogosławionego Jana Pawła II w VII rocznicę śmierci”. Uczestnicy festiwalu organizowanego przez Publiczne Przedszkole w Woli
Dębińskiej im. Jana Pawła II i Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi zadbali nie tylko o
stronę muzyczną, ale także kostiumy. Obok nauczycieli i rodziców oklaskiwali ich także
goście specjalni: Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach oraz ksiądz Marian Majka, proboszcz
parafii w Dębnie.

Gala ar tystycznia
i ekologicznia
Pierwszy Przegl¹d Twórczoœci Ekologicznej „EKO-GALA 2012” odby³ siê
27 kwietnia w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Dêbnie. Wziêli w nim
udzia³ uczniowie z oœmiu szkó³ i przedszkoli z terenu gminy Dêbno.
W zamyśle organizatorów impreza,
którą w tym roku zainagurowano, ma
łączyć elementy artystyczne z edukacyjnymi. Prezentujące się na scenie dzieci w
niecodziennej formie z wykorzystaniem
elementów aktorskich i choreograficznych opowiadają o problemach związanych
z ochroną środowiska. Niejednokrotnie
robiły to na tyle interesująco, że trudno
byłoby sobie tak podanej wiedzy nie przyswoić. Organizatorzy - Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Dębnie oraz Dębińskie
Centrum Kultury - wysiłek docenili obdarowując wszystkich uczestników nie tylko dyplomami, ale także drobnymi upominkami.
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Dlaczego kanalizacja jest nam tak bardzo potrzebna?

NIEWDZIÊCZNA,
ALE KONIECZNA
Blisko 3,5 mln z³ otrzyma gmina
Dêbno z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na budowê kanalizacji
sanitarnej w Jastwi i Dêbnie. Pocz¹tek inwestycji planowany jest jeszcze
w tym roku. Gdy zostanie zakoñczona,
to wskaŸnik skanalizowania gminy
przekroczy 50 procent.

przyłączenia się do niej, to po stronie
mieszkańców leży wybudowanie przyłącza na własny koszt. Mówiąc ściślej chodzi o odcinek łączący wewnętrzną instalację z siecią kanalizacyjną za pierwszą
studzienką licząc od strony budynku, a w
przypadku jej braku, do granicy nieruchomości. Zmiana przepisów regulujących tę
kwestię uniemożliwia finansowanie budowy przyłączy z pieniędzy publicznych.

kilka powodów. - To inwestycja, której wartość i znaczenie trudno przecenić - podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
W pierwszym rzędzie budowa kanalizacji
to poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców. W ślad za tym idzie wzrost wartości terenów budowlanych, rozwiązanie problemów związanych z eksploatacją szamba
i skuteczniejszą ochroną środowiska, w tym
rzek i studni, które bez sieci narażone są
na zanieczyszczenia.

Lepsza jakoœæ ¿ycia
Wsparcie w ramach PROW w tym naborze uzyskało 76 projektów. Wniosek Gminy
Dębno znalazł się na 43 miejscu listy rankingowej uzyskując 9 punktów na 11 możliwych. Zgodnie z przyjętymi zasadami z
PROW można pokryć maksimum 75 procent
kosztów kwalifikowanych inwestycji. W
praktyce oznacza to, że gmina z własnego
budżetu będzie musiała dołożyć do tego zadania ponad 2 mln zł, gdyż całkowity koszt
inwestycji szacowany jest na 5,6 mln zł. Ostatecznie skala zaangażowania gminy będzie
znana po rozstrzygnięciu przetargu, który
da odpowiedź na pytanie o realne koszty inwestycji.
Gmina ogłosi przetarg niezwłocznie po
podpisaniu umowy na dofinansowanie, które planowane jest na 23 maja. Po wyłonieniu zwycięzcy przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczną się prace, których znaczna część być może zakończy się
jeszcze w tym roku. Obok budowy 11 km
sieci kanalizacyjnej obejmą one także rozbudowę oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej, co pozwoli zwiększyć jej wydajność.

Realizacja inwestycji w Jastwi i Dębnie
wpisuje się w ogólną strategię rozwoju gminy, w której ochrona środowiska zajmuje
jedno z ważniejszych miejsc. Decyduje o tym

Do celu wbrew interesom
Samorządowe władze podkreślają, że
mając właśnie to na uwadze konsekwent-

kanalizacja w gminie Dêbno
Liczba mieszkañców gminy korzystaj¹cych z kanalizacji ...................................... ok. 6400
czyli 45 procent ca³ej populacji
£¹czna d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej .................................................................. 118,5 km
Liczba oczyszczalni .................................................................................................... 3
liczba pompowni ....................................................................................................... 67

kanalizacja w so³ectwach
Maszkienice: d³ugoœæ sieci 26,38 km, 34 pompownie, oczyszczalnia o przepustowoœci 258
m3 na dobê
£ysa Góra: d³ugoœæ sieci 8 km, oczyszczalnia o przepustowoœci 116,6 m3 na dobê
Wola Dêbiñska: d³ugoœæ sieci 45,1 km, 13 pompowni, oczyszczalnia o przepustowoœci 322
m3 na dobê
Dêbno: d³ugoœæ sieci 22,4 km, 11 pompowni

Co nale¿y do mieszkañców?

Por¹bka Uszewska: d³ugoœæ sieci 15,92 km, 9 pompowni

O ile obowiązkiem gminy jest wybudowanie sieci i umożliwienie mieszkańcom

Sufczyn: d³ugoœæ sieci 0,7 km
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nie zmierzają do skanalizowania jak największego obszaru gminy, mimo że z punktu widzenia wyborczych celów, to inwestycja najmniej opłacalna. W nieoficjalnych
rozmowach doświadczeni wójtowie często
doradzają swoim młodszym kolegom, by z
kanalizacją za bardzo się nie spieszyli. - To
inwestycja mało spektakularna, schowana
głęboko pod ziemią i na mieszkańcach nie
robi wrażenia - przestrzegają.
W gminie Dębno doraźne cele wyborcze
schodzą na plan dalszy, chociaż po doniesieniach grupy niezadowolonych mieszkańców, budowa kanalizacji sprowadziła na
władze liczne kontrole, a ze stawianych jej
zarzutów trzeba się było tłumaczyć nawet
przed sądem. - Zrealizowane wcześniej inwestycje kanalizacyjne w Dębnie i Porąbce
Uszewskiej są chyba jednymi z najbardziej
skontrolowanych w całym województwie,
jeśli nie w całym kraju - potwierdza Grzegorz Brach. Rzekome nieprawidłowości
sprawdzała policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, nadzór budowlany, służby wojewody i służby ochrony środowiska. Do tej pory nikt doniesień o jakichkolwiek nieprawidłowościach nie potwierdził, a inwestycja uznana została za
zrealizowaną zgodnie z obowiązującymi wymogami. Z jej efektów korzystają dziś setki
mieszkańców niewyobrażających sobie powrotu do sytuacji z okresu, gdy kanalizacji
nie było.

Dwa lata przygotowañ
Zdając sobie sprawę z potencjalnych problemów towarzyszących budowie kanalizacji (konieczność uzgodnień trasy przebiegu
sieci, uwzględnianie uwag właścicieli posesji, brak zgody właścicieli na wejście w te-

Przyk³adowe koszty odprowadzania œcieków*
gmina

Dêbno

Zakliczyn

Czchów

Brzesko

cena za m3 w z³

3,96

5,00

4,67

6,84

*poza cen¹ za m3 dochodz¹ jeszcze op³aty abonamentowe i op³aty za gotowoœæ utrzymania
kanalizacji. W gminie Dêbno op³ata abonamentowa wynosi 1,17 z³ od gospodarstwa za miesi¹c, w Brzesku 4,77 z³, a dodatkowo op³ata za gotowoœæ utrzymania kanalizacji to 7,54 z³
miesiêcznie

ren itp.) władze gminy już teraz zapowiadają starania o kolejne pieniądze na budowę sieci w innych rejonach gminy. - Wcześniej z uwagi na wielkość tak zwanej aglomeracji (w przypadku gminy Dębno wynosi
ona powyżej 15 000 RLM czyli równoważnej liczby mieszkańców) gmina nie mogła
ubiegać się o dofinansowanie w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, ale teraz w związku z kolejnym programem mamy taką szansę i chcemy ją wykorzystać - tłumaczy Wójt Gminy Dębno.
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko” potrwa do 18 czerwca i do tego czasu gmina przygotuje wniosek, który z uwagi na restrykcyjne wymagania przygotowywany jest już od dwóch lat. Dotyczyć on
będzie budowy kanalizacji w Biadolinach,
Perle, Sufczynie i Łysej Górze, której długość wyniesie 52 km. W ramach tego samego przedsięwzięcia rozbudowana ma być
także oczyszczalnia w Maszkienicach, do
której trafiać będą ścieki z tamtych terenów. Warunek niezbędny do zakwalifikowania wniosku jest to, by na 1 km sieci przypadło 120 mieszkańców. Ogromna skala
przedsięwzięcia powoduje, że bez wsparcia

z zewnątrz gmina nie byłaby sobie w stanie
poradzić z jego realizacją. Szacunkowe koszty projektowanej inwestycji sięgają 35 mln
zł.

GroŸba kar
Pomijając względy społeczne i zaangażowanie gminy w ekologię jest jeszcze jeden
ważny powód, dla którego samorząd musi
działać nie zastanawiając się nad wyborczymi konsekwencjami takiej polityki. Zgodnie ze zobowiązaniami, jakie przyjęliśmy
wraz z wejściem do Unii Europejskiej, z
dniem 31 grudnia 2015 roku Polska będzie
zobowiązana respektować unijne normy
ochrony środowiska w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej. W praktyce oznacza to,
że brak kanalizacji skutkować będzie nakładanymi na Polskę karami. Lepiej, by
gmina Dębno nie dała ku temu żadnych powodów. Pamiętać o tym powinni szczególnie ci mieszkańcy, których odwołania od
wydanych już decyzji trafiają do wojewody,
urzędu marszałkowskiego i sądu administracyjnego. Może to być poważna przeszkoda w skompletowaniu na czas wniosku o
dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura i środowisko”.

Królik w studzience
rozmowa z Janem Niedzielskim, kierownikiem Zak³adu Us³ug Komunalnych
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- Mieæ kanalizacjê to jedno, ale umieæ z
niej korzystaæ to drugie? Mieszkañcy potrafi¹ to robiæ?
- Nie wszyscy robi¹ to prawid³owo. W przepompowniach i studzienkach kanalizacyjnych znajdujemy bardzo ró¿ne rzeczy…

- Jakie to ma skutki?
- Dochodzi do uszkodzenia pomp, zatykania ci¹gów kanalizacyjnych i wyp³ywu œcieków ze studzienek. A to z kolei podnosi
koszty obs³ugi sieci, co wp³ywa na cenê
us³ugi.

- …Które nigdy nie powinny siê tam znaleŸæ?
- W³aœnie. Tymczasem wrzucane s¹ do nich
mopy, pampersy, podpaski, fragmenty stalowych ³añcuchów, pad³e kur y, króliki, a
kiedyœ natrafiliœmy nawet na mniej wiêcej
150 kg zgni³ych pomidorów. W okresie zimowym dochodzi do tego jeszcze popió³.
Co wiêcej, do studzienek kanalizacyjnych
odprowadzana jest woda z pól. Prosty sposób na odwodnienie swoich posesji znajduj¹ tak¿e w³aœciciele pr ywatnych dzia³ek
odprowadzaj¹c do kanalizacji sanitarnej
wody opadowe.

- Mo¿na sobie z tym jakoœ radziæ?
- Mamy system monitorowania sieci kanalizacyjnej, któr y w razie awarii natychmiast
przesy³a informacjê, ¿e coœ jest nie tak.
To pozwala szybko reagowaæ i usuwaæ
usterkê.

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2012

- Ale to jest leczenie skutków, a nie przyczyn.
- Przyczyna tkwi w postêpowaniu niektór ych u¿ytkowników. Wierzê, ¿e mo¿liwie
szybko naucz¹ siê szanowaæ coœ z czego
sami korzystaj¹.
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Bardzo du¿o ofert

Modernizacja
przedszkola
Ponad 71 tys. zł kosztowała termomodernizacja budynku przedszkola w Porąbce Uszewskiej.
Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z puli przeznaczonej na poprawę jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.
Zainteresowanie przetargiem na wykonanie prac było ogromne, przysłano
29 ofert. Z punktu widzenia finansów
gminy tak liczny udział firm w przetargu to korzystne zajwisko, bo z reguły duża konkurencja powoduje obniżenie ceny. Tym razem było podobnie. Uczestniczące w przetargu firmy
przedstawiły propozycje cenowe różniące się nawet o 60 tysięcy. Wskutek
oceny formalnej 14 ofert zostało od-

Ksi¹dz proboszcz poœwiêci³ samochód

Stra¿acy z
nowym wozem
O nowy samochodów bojowy wzbogacili siê stra¿acy z OSP w Por¹bce
Uszewskiej. Sprowadzony z Niemiec
samochód marki magirus poœwiêci³
podczas Gminnego Dnia Stra¿aka
proboszcz parafii w Por¹bce Uszewskiej ks. Józef Golonka.

Komentuje dla nas

Pojazd wart wraz z wyposażeniem 50 tys.
zł strażacy mogli sobie sprawić m.in. dzięki
pomocy samorządu Gminy Dębno. Prezentując samochód podczas oficjalnej uroczystości naczelnik jednostki Kazimierz Pałucki
za wsparcie dziękował Grzegorzowi Brachowi, Wójtowi Gminy Dębno, a także ks. Markowi Prusowi, który pomógł w znalezieniu
auta na terenie Niemiec i sprowadzeniu go
do Polski.
W efekcie jednostka dysponuje dziś samochodem z szybkiem natarciem o pojemności

zbiornika 2500 litrów. Na jego wyposażeniu
znalazł się sprzęt w postaci agregatu prądotwórczego, pompy szlamowej, działka wodnego i oświetlenia na stojaku.
Do tej pory jednostka dysponowała wysłużonym starem 244 zwanym popularnie
pszczółką. Strażacy z Porąbki Uszewskiej
przejęli go od druhów z Olszyn, którzy sprawili sobie wtedy nowy samochód. Auto mające mniej więcej 40 lat służyło jednostce na
miarę swoich możliwości technicznych, a w
pamięć zapadło pewnie przede wszystkim
kierowcom. Nie było wyposażone we wspomaganie kierownicy i manewr skrętu urastał w jego przypadku do nie lada wyczynu.
Niejednokrotnie trzeba było wykonać sporo
pracy, by pokonać ostry zakręt. Teraz podobnych kłopotów już nie będzie, bo nowe
auto to w stosunku do starego przeskok
technologiczny.
(p)

Kazimierz Pa³ucki, prezes OSP w Por¹bce Uszewskiej
To typowo terenowy samochód z napędem na tył i przód. Można
nim dojechać w każde miejsce w naszym terenie. Ma szybkie
natarcie, co oznacza, że nie trzeba całej linii wężowej rozwijać od
razu, dzięki czemu nie ulegają one szybko zniszczeniu. Można
natomiast niewielką ilością wody likwidować zarzewie ognia z
wykorzystaniem będacego na wyposażeniu samochodu węża o
długości 60 metrów. Samochód jest przygotowany pod działania
ratowniczo-pożarnicze, ma wewnątrz bezpieczne miejsce, gdzie
można zamontować niezbędny sprzęt. Dziś jeszcze brakuje nam
aparatów tlenowych, ale powoli zabudowujemy wnętrze odpowiednim wyposażeniem. To auto z najwyższej półki, które na swoim
wyposażeniu mają nieliczne jednostki OSP.

www.gminadebno.pl

rzuconych, ponieważ nie spełniały postawionych warunków. Ostatecznie
wyboru dokonywano spośród 15 propozycji.
Prace obejmujące modernizację elewacji budynku i ocieplenie ścian prowadzono w na tyle szybkim tempie, że
odbiór budynku wyznaczono na 14
maja, podczas gdy plan przewidywał
finał robót z końcem maja. Wykonawcy sprzyjała jednak stosunkowo dobra
pogoda umożliwiająca realizację prac w
szybkim tempie. O ile podczas odbioru
nie zostaną stwierdzone jakieś usterki, to inwestycja będzie mogła być ukończona przed terminem. Poza efektami
estetycznymi skutkiem remontu będzie także zmniejszenie kosztów
ogrzewania budynku.
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Do¿ynki
wojewódzkie
dla gminy!

Uwaga,
szczepienie
lisów!

W tym roku dożynki wojewódzkie
odbędą się na terenie Gminy Dębno.
Prawdopodobnie delegacje z całej
Małopolski gościć będzie Porąbka
Uszewska.

Ochronne szczepienie lisów przeciw
wœciekliŸnie zaplanowano na terenie
województwa ma³opolskiego w okresie
od 10 do 17 maja. Wykorzystywana
jest do tego przynêta zawieraj¹ca szczepionkê doustn¹, która zrzucana jest we
wskazanym okresie z samolotów. W
zwi¹ku z tym wojwódzki lekarz weterynarii zaleca ostro¿noœæ w razie ewentulanego kontaktu ze szczepionk¹ ludzi lub
zwierz¹t domowych.

O przyznanie gminie miana gospodarza
dożynek wojewódzkich w 2012 roku zabiegały władze samorządowe, a ich pomysł poparło też Starostwo Powiatowe w Brzesku.
Wniosek w tej sprawie trafił do wszystkich
członków Zarządu Województwa. Wśród
argumentów przemawiających za gminą
Dębno wskazywano m.in. doświadczenie
gminy w organizacji dużych imprez kulturalnych (od lat odbywa się tu Turniej Rycerski gromadzący kilkanaście tysięcy osób) i
kultywowanie obyczajów i kultury ludowej.
Gmina jest przecież m.in. gospodarzem przeglądu folklorystycznego. Stanowisko to trafiło do przekonania władzom wojewódzkim
i sprawa wydaje się już przesądzona. Wiadomo, że dożynki odbędą się najprawdopodobniej 26 sierpnia. Samorządowe władze nie
kryją zadowolenia z akceptacji propozycji
przez władze województwa. - To na pewno
będzie okazja do pokazania walorów turystycznych gminy oraz prowadzonej tu działalności kulturalnej - komentuje Marian
Kurek, Sekretarz Gminy.
Do ustalenia pozostaje jeszcze miejsce
organizacji święta plonów. W grę wchodzi
Porąbka Uszewska, ale ostateczne decyzje
w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
(g)

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej,
tłuszczu kokosowego, wosku i tetracykliny
w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu
umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości. W okresie wykonywania szczepień
i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1) nie wchodzić na teren lasu,
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na
polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej
nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej
i nosa.
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego le-

Przynêty zawieraj¹ce szczepionkê przeciw
wœciekliŸnie s¹ okr¹g³e. W œrodku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawieraj¹cy
p³ynn¹ szczepionkê. Szczepionka zawarta
w przynêcie po przegr yzieniu przez lisa
wytwarza odpornoœæ przeciw wœciekliŸnie.
Przynêty, które by³y dotykane przez ludzi s¹
omijane przez lisa. W zwi¹zku z tym nie wolno dotykaæ przynêty. Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierz¹t domowych i innych
zwierz¹t wolno ¿yj¹cych, ale w razie kontaktu zwierz¹t domowych ze szczepionka nale¿y skonsulowaæ siê z lekarzem weterynarii.
Natomiast przypadkowy kontakt cz³owieka
z kapsu³¹ zawieraj¹c¹ wirus szczepionkowy
wymaga przemycia miejsc kontaktu wod¹ z
myd³em i zg³oszenia siê do lekarza lub do
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
karza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a
w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.

Jastew ma nowy plan

Naprawianie Pozwolenie szybciej i taniej
dróg po zimie
Blisko 195 tys. zł kosztować będą remonty pozimowe dróg gminnych na
terenie gminy Dębno.
Przetarg na wykonanie prac wygrała firma Road System s.c. z Tarnowa, a prace podzielono niejako na dwa etapy. W przypadku
części dróg przeprowadzone zostaną remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu
ubytków nawierzchni. Tam, gdzie uszkodzenia są poważniejsze, położona zostanie nowa
nawierzchnia asfaltowa. W pierwszym przypadku zakładany termin ukończenia prac to
15 czerwca. Nawierzchnie asfaltowe mają być
położone do końca sierpnia.
(p)
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Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Jastwi uchwali³a Rada
Gminy Dêbno. W dalszej kolejnoœci radni decydowaæ bêd¹ w sprawie planów
zagospodarowania dla innych miejscowoœci.

Generalnie nowe propozycje dla Jastwi
oceniane są dobrze. - Nie ma jakichś poważniejszych zmian. Tereny wyłączone kiedyś
z zabudowy mieszkalnej teraz będą mogły
być wykorzystywane także pod budownictwo. Mieszkańcy te nowe propozycje w większości zaakceptowali - mówi Tadeusz Hebda, sołtys Jastwi.
Zgodnie z obowiązującą procedurą mieszkańcy mieli czas, by zapoznać się z projektowanymi rozwiązaniami i zgłaszać do nich
swoje uwagi. Nie było ich jednak wiele. Radni w głosowaniu opowiedzieli się ostatecznie za ich odrzuceniem i przyjęciem planu,
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którego generalne założenia omówił Dariusz
Brzeziński, przedstawciel Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej.
Najważniejsza spośród wprowadzonych
zmian polega na zwiększeniu wielkości terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe. Z praktycznego punktu widzenia największe znaczenie uchwalenia
planu to przyspieszenie procedur administracyjnych. - Uzyskanie pozwolenia na budowę
będzie teraz łatwiejsze. Decyzję w tej sprawie zainteresowani uzyskiwać będą szybciej, a koszty związane ze staraniem o pozwolenie na budowę będą niższe - dodaje
Tadeusz Hebda.
Plan dla Jastwi to pierwszy krok w zakrojonych na większą skalę zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W dalszej kolejności planowane jest uchwalanie
planów dla kolejnych kilku miejscowości.
(p)
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Śmigło zachowało się w całkiem dobrym
stanie.

W ziemi znajdowały się m.in. dwa
karabiny maszynowe

ZnaleŸli fragment samolotu

Wybuchowe odkrycie
Fragmenty samolotu liberator zestrzelonego przez Niemców w £ysej Górze
w gminie Dêbno podczas II wojny
œwiatowej znaleŸli podczas prac
porz¹dkowych mieszkañcy. Z ziemi
wykopali tak¿e kilkadziesi¹t sztuk
amunicji.

Komentuje dla nas

Przypomnijmy, że samolot 31 Dywizjonu
Południowoafrykańskich Sił Powietrznych
(SAAF) liberator EW-161 „M” został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec w nocy
z 16 na 17 sierpnia 1944 roku. Powracał właśnie z misji zrzutu dla Powstania Warszawskiego, a na pokładzie było siedmiu członków załogi. Wszyscy zginęli na miejscu, pochowali ich mieszkańcy.
Po latach, w 60. rocznicę tego wydarzenia
odsłonięto pomnik poświęcony żołnierzom.
W piątek, 4 maja podczas prac porządkowych
w okolicy pomnika grupa mieszkańców natrafiła na znajdujące się w ziemi szczątki
zestrzelonego samolotu. Część z nich pozbierał sołtys Roman Sacha, resztę zabrał
Kazimierz Mleczko, jeden ze świadków tra-

gicznych wydarzeń z 1944 roku. - Tutaj jest
śmigło z numerami seryjnymi i oznakowaniem wojskowym, a tam jeszcze dwa ciężkie
karabiny maszynowe - Roman Sacha pokazuje pojedyncze przedmioty poukładane na
przyczepie. Są na niej także mocno uszkodzone i powyginane fragmenty blachy, prawdopodobnie z kadłuba i skrzydeł. U Kazimierza Mleczki na podwórku na betonowym
placu leży kilkadziesiąt sztuk nabojów. Mający 81 lat mężczyzna bez obaw zabrał je do
siebie do domu. - Załadowaliśmy je na taczki i przywieźliśmy - relacjonuje.
Niedługo potem o sprawie została powiadomiona policja. Funkcjonariusze sygnał
otrzymali z Urzędu Gminy w Dębnie zaraz
po tym, jak Kazimierz Mleczko o znalezionych fragmentach liberatora i pozostałej po
nim amunicji opowiedział wójtowi Grzegorzowi Brachowi. - Musieliśmy przekazać informacje policji, bo takie są wymogi bezpieczeństwa - tłumaczy wójt Gminy Dębno.
Policja sprawę potraktowała nader poważnie. Niespełna dwie godziny później w Łysej
Górze było już trzech policantów, którzy na
miejscu spisali protokół i zabezpieczyli leżą-

m³. asp. Rafa³ Palej
W tego typu sytuacjach natychmiast należy powiadomić policję. Nie
należy niczego wyciągać z ziemi ani tym bardziej transportować w
inne miejsce. W przeciwnym wypadku narazić się można na
konsekwencje karne związane z posiadaniem broni bez względu na
to w jakim stanie się ona znajduje. Ponadto zawsze, gdy mamy do
czynienia z amunicją czy niewybuchami, narażamy siebie i innych
na niebezpieczeństwo. Wszelkich problemów najłatwiej uniknąć
powiadamiając niezwłocznie policję.

www.gminadebno.pl

Odnaleziono również kilkadziesiąt sztuk
amunicji.
ce koło domu naboje, z których - jak się później okazało - sześć było w niemal nienaruszonym stanie. Znalazcę poinformowano,
że wykopane z ziemi przedmioty zostaną
wzięte w depozyt, a o ich dalszym losie zadecyduje prokurator . Fragmenty samolotu
i jego wyposażenia być może, zgodnie z sugestią mieszkańców, trafią do Muzeum Lotnictwa. Niewykluczone jednak, że coś w tej
sprawie do powiedzenia mieć będzie także
przedstawicielstwo dyplomatyczne RPA w
Polsce, które do pamięci o poległych w Łysej
Górze żołnierzach przywiązuje szczególną
wagę. W trakcie oficjalnego odsłaniania pomnika upamiętniającego tragiczne wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat obecny był m.in.
ówczesny ambasador RPA w Polsce. Zdaniem mieszkańców Łysej Góry, którzy natknęli się na szczątki maszyny, informacja o
znalezisku powinna być przekazana także
przedstawicielom państwa południowoafrykańskiego.

maj - czerwiec 2012, ¯ycie Gminy Dêbno
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Rocznicowe obchody na zamkowym dziedziñcu

Œwiêtowali œpiewaj¹co
Jest szansa, ¿e patriotyczne œpiewanie stanie siê w Gminie Dêbno sta³ym
elementem obchodów rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Druga
edycja spotkañ z piosenk¹ patriotyczn¹ zgromadzi³a na dziedziñcu
zamku w Dêbnie kilkadziesi¹t rozœpiewanych osób.
Wspólna inicjatywa muzeum, Fudacji
Timszel i samorządowych władz Gminy

Dębno okazała się pomysłem trafionym. W
ubiegłym roku mimo deszczowej pogody i
przenikliwego zimna na dziedzińcu zameldowała się grupa największych entuzjastów
wspólnego śpiewania i ku przyjemnemu zaskoczeniu organizatorów można było zainagurować nową tradycję. W tym roku pogoda już dopisała i na dziedzińcu zamkowym
zameldowało się kilkadziesiąt osób. Specjalne wokalne wsparcie dał zespół „Niedźwiedzoki”, który dotarł na miejsce z niewielkim opóźnieniem, ale za to zapewnił jeszcze
akompaniament akordeonowy zastępując
zamówionego wcześniej akompaniatora,
który w ostatniej chwili odwołał swój udział
w spotkaniu.
Na początek zaintonowano hymn narodowy, a zaraz po nim zabrzmiała niełatwa
do śpiewania „Bogurodzica”. Wspólnymi si-

łami udało się dobrnąć do końca i to w całkiem przyzwoitym stylu tak, że na koniec
można było podsumować: „Daliśmy rady”.
Powszechnie znane pieśni legionowe ze
znacznie łatwiejszą linią melodyczną szły
już bardzo sprawnie. Do tego stopnia, że na
dziedziniec zaczęły ściągać kolejne osoby
zwabione znanymi pieśniami.
Świąteczną atmosferę podkreślały dodatkowo narodowe barwy. Każdy z uczestników spotkania dzierżył biało-czerwoną chorągiewkę, o którą zadbali organizatorzy. W
finale przygotowano także coś dla ciała. Gdy
na dziedzińcu robrzmiewały śpiewy, przed
zamkiem na grillu opiekano już kiełbaski.
Miło było potem usiąść i pogawędzić jeszcze
o tym i o owym. Wszystko wskazuje na to,
że za rok będzie podobnie.
(pg)

Nowa kot³ownia w Sufczynie

Mniejsze koszty, cieplej w budynku
Trwają prace przy wymianie kotłowni w Zespole Szkół w Sufczynie. Efektem robót, na realizację których gmina uzyskała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego w ramach poprawy jakości powietrza i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ma być wydajniejsza praca kotłowni
i niższe koszty ogrzewania.
Zainteresowanie przetargiem na realizację tego zlecenia było bardzo duże. Na
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ogłoszony przez Gminę Dębno przetarg
złożono 15 ofert. Najtańsza z nich opiewała na ponad 99 tys. zł, najdroższa przekraczała 187 tys. zł. Komisja przetargowa po analizie każdej nich odrzuciła najtańszą ofertę z powodu braków formalnych, których oferent mimo wezwania nie
uzupełnił, odstępując tym samym od przetargu. W tej sytuacji prace powierzono firmie z Bochni, która złożyła najtańszą
ofertę spośród wszystkich pozostałych
oferentów spełniających warunki przetargu. W praktyce oznacza to, że gmina
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wyłoży na realizację przedsięwzięcia ponad 109,5 tys. zł.
Zadanie polega na wymianie kotlowni
centralnego ogrzewania na kotłownię
kondensacyjną, która pozwala wydajniej
ogrzewać budynek przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki temu będzie można
zmniejszyć koszty utrzymania szkoły.
Zakładany pierwotnie termin finalizacji
prac to 18 sierpnia br., ale wszystko wskazuje na to, że nowa kotłownia będzie zainstalowana jeszcze w czerwcu.
(p)
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Kilkaset tysiêcy z³otych dla wnioskodawców z gminy Dêbno

Szczêœliwa trzynastka
Trzynaœcie projektów z Gminy
Dêbno uzyska³o pozytywn¹
opiniê w sprawie dofinansowania w ramach programu „Ma³e
projekty” realizowanego przez
lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Kwartet na Przedgórzu”. Czêœæ
z nich zostanie zrealizowana
najprawdopodobniej jeszcze
w tym roku.
O pulę wynoszącą milion złotych ubiegało się kilkudziesięciu wnioskodawców.
W sumie złożono 67 projektów na łączną
kwotę przekraczającą 1,36 mln zł. Komisja oceniająca wnioski ostatecznie zakwalifikowała do dofinansowania 48 z nich.
Spośród 14 wniosków z Gminy Dębno pozytywną opinię uzyskało 13, a wiele z nich
znalazło się bardzo wysoko na liście rankingowej. W pierwszej dziesiątce było
sześć projektów z naszej gminy, które
uzyskały od 72 do ponad 75,5 pkt na 100
możliwych. W sumie do organizacji, osób i
instytucji realizujących projekty na terenie Gminy Dębno trafi ponad 300 tys. zł.
Najwyższa kwota dotacji dla jednego
wnioskodawcy wyniesie 25 tys. zł, najniższa niespełna 6,5 tys. zł.
Wśród pozytywnie zweryfikowanych
wniosków są: „Konserwacja figury św.
Kingi w Dębnie”, „Promocja walorów turystycznych obszaru LGD na przykładzie
Gminy Dębno”, „Budowa placu zabaw w
Porąbce Uszewskiej” (wnioski złożone
przez Gminę Dębno), „Remont sygnaturki na budynku kościoła w Dębnie” i „Konserwacja zabytkowego pomnika nagrobnego ś.p. Franciszka Gale” (parafia w
Dębnie), „Łysogórska izba pamięci - ocalić od zapomnienia” (Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej KRAKUS”), „Remont i renowacja zabytkowego fortepianu” oraz „W rycerskim obozowisku” (Muzeum Okręgowe w Tarnowie),
„Być narodowi pożytecznym - lokalna historia i tradycja spisana słowem i drukiem” (Regionalne Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy),
„Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Porąbce Uszewskiej (OSP w
Porąbce Uszewskiej), „Renowacja zabytkowej figury nagrobnej przedstawiającej
scenę Ukrzyżowania Chrystusa” (Barbara Mrzygłód), „Rozwój gospodarstwa agroturystycznego” (Anastazja Rzepa) i „Modernizacja świetlicy wiejskiej w remizie
OSP w Łoniowej” (OSP w Łoniowej).

Jak wykorzystamy dotacje?

Przyk³adowe projekty
Konserwacja figury
œw. Kingi w Dêbnie
Głównym celem jest zachowanie dziedzictwa kulturalnego regionu. Datowana na
1725 rok figura Św. Kingi (ufundowana przez
Annę Tarłową, herbu Topór, ówczesną panią
na zamku w Dębnie) będąca najprawdopodobniej najstraszą w Polsce figurą przedstawiającą tą świętą, została wpisała do rejestru zabytków ruchomych w 1968 roku, a
ostatnie prace renowacyjne przeprowadzono w ograniczonym zakresie w 1977 roku.
W ramach prac planowanych obecnie rzeźba zostanie pozbawiona wtórnych uzupełnień, w celu stwierdzenia czy istnieją pierwotne elementy kamieniarki. Na podstawie
ewentualnie odkrytych oryginalnych detali
zostanie odtworzony kamienny cokół, obecnie ocementowany. Planuje się uzupełnić
wszelkie ubytki i braki w kamieniarce przy
figurze oraz wzmocnić konstrukcję obiektu. Cała rzeźba zostanie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zabrudzeń i naleciałości pochodzenia biologicznego.
Renowacja zostanie wykonana na podstawie programu prac konserwatorskich opracowanego przez uprawnionego konserwatora zabytków oraz pozwolenia wydanego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Całość będzie opatrzona
dokumentacją konserwatorską.

Budowa ogólnodostêpnego
terenu rekreacyjnego
w Por¹bce Uszewskiej
Głównym celem operacji jest stworzenie
miejsca rekreacji i sportu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Porąbce
Uszewskiej. Planuje się wykonanie obiektów małej architektury, takich jak: wiaty,
stoły i ławki. Przewiduje się również przygotowanie boiska do siatkówki. Teren rekreacyjno-sportowy zostanie ogrodzony i
będzie służył jako miejsce organizacji zajęć
artystycznych i edukacyjnych na wolnym powietrzu, a także imprez typu Dzień Straża,
Dzień Dziecka, festyn wiejski. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2013
roku. Całość prac zostanie wykonana nieodpłatnie przez osoby wchodzące w skład
OSP oraz partnerów. Wartość całego zadania jest szacowana na kwotę 32 997,63 zł, z
czego wartość dofinansowania wyniesie max
23 095,00 zł.

(g)
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Ruszy³ drugi etap renowacji

Nowy dach zabytkowej œwi¹tyni
Rozpocz¹³ siê zapowiadany ju¿ na tych
³amach drugi etap renowacji zabytkowego koœcio³a w Dêbnie. Zaplanowane prace, których zakoñczenie przewidywane jest na koniec sierpnia tego
roku, obejmuj¹ remont elewacji i
dachu œwi¹tyni pochodz¹cej z koñca
XV wieku
Remont kościoła, który w 1980 roku został wpisany do rejestru zabytków odbywa się pod nadzorem konserwatora. Jak
już informowaliśmy obiekt był wizytowany i badany kamerą termowizyjną. Firma
JANOSIK Import-Eksport z Męciny, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę
cenową i została wyłoniona na drodze zapytania ofertowego, zajmie się gruntowną
wymianą dachu, impregnacją elementów
drewnianych więźby dachowej oraz impregnacją elementów kamienno- ceglanych.
Koszty realizacji projektu wyniosą prawie 530 tys. zł. z czego 75 procent pokryje
dofinansowanie uzyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013. Pozostałe koszty parafia sfinansuje z własnych środków.
Wykonywane właśnie prace to kontynuacja renowacji rozpoczętej już

wcześniej. Do jej całkowitego zakończenia pozostanie jeszcze remont elewacji.
(mw,g)

Internet i komputery za darmo
Ponad 1,1 mln z³otych otrzyma
Gmina Dêbno z programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” na
realizacjê projektu „Przeciwdzia³anie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Dêbno”. Pieni¹dze te zostan¹
wykorzystane na budowê infrastruktury umo¿liwiaj¹cej dostêp do
Internetu, zakup sprzêtu komputerowego i niezbêdnego oprogramowania
oraz na szkolenia. Darmowy sprzêt
trafi do 50 gospodarstw na terenie
gminy.
Propozycja gminy Dębno znalazła się
na 11 miejscu listy rankingowej, na której znalazło się łącznie 59 wniosków.
Wysoko oceniony projekt adresowany
jest do osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym, wśród których są rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej korzystające ze wsparcia opieki
społecznej, dzieci i młodzież ucząca się
i pochodząca z rodzin borykających się
z problemami finansowymi, a także niepełnosprawni. Beneficjenci projektu
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wyłaniani są na podstawie kryteriów
dochodowych oraz na podstawie dokumentów w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Decydująca
będzie opinia ośrodka pomocy społecznej oraz szkół. Efektem przedsięwzięcia ma być zapewnienie adresatom projektu dostępu do Internetu oraz wyposażenie ich w umiejętności aktywnego
wykorzystywania Internetu, zwłaszcza
pod względem dostępu do edukacji i
rynku pracy.

Sieæ ju¿ w tym roku
Gros pieniędzy (ponad 600 tys. zł) przeznaczonych będzie na budowę infrastruktury. Powstanie ona na tych obszarach,
gdzie nie funkcjonuje ogólnodostępna infrastruktura teleinformatyczna i nie są
przewidziane inwestycje operatorów komercyjnych z uwagi na brak opłacalności
ekonomicznej. Z wybudowanej infrastruktury będą korzystać wyłącznie osoby stanowiące docelową grupę projektu. Budowa infrastruktury teleinformatycznej
przeprowadzona zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ponad 263 tys. zł
wydanych zostanie na zakup sprzętu
komputerowego.

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2012

Infrastruktura techniczna ma być gotowa jeszcze w tym roku, a cały projekt
ma być sfinalizowany w trzecim kwartale
2015 roku. Uczestnicy projektu poza
sprzętem komputerowym bezpłatnie uzyskają także dostęp do Internetu oraz
usługi serwisowe przez okres kilku lat.

Darmowe szkolenia
Projekt gwarantuje także udział jego adresatów w profesjonalnych szkoleniach z
zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. W szczególności szkolenia dotyczyć będą korzystania z portali informacyjnych, zdalnych platform, eUsług
itp. Odrębne szkolenia obejmą dorosłych
(przeszkolona zostanie jedna osoba na zakupiony zestaw komputerowy), dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym (przeszkolonych zostanie 2 uczniów na zakupiony
zestaw komputerowy) oraz osoby odpowiedzialne za działania koordynacyjne w szkołach (8 nauczycieli). Ma to zapewnić osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
umiejętność swobodnego posługiwania się
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i wykorzystywania ich m.in. w edukacji i w życiu zawodowym.
(p)
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kultura
Wspólny mianownik dwóch wydarzeñ

Aukcja i plener

Organizowane od kilk lat plenery malarskie w zamku w Dębnie, gromadzące młodych adeptów sztuki z gimnazjów z terenu
gminy Dębno, uczniów tarnowskiego Liceum Plastycznego, a także uczestników
warsztatów terapii zajęciowej w Brzesku i
Tarnowie, i wreszcie studentów krakowskiej
ASP, nawiązują do historycznego wydarzenia z 1923 roku. Jan Jastrzębski, ówczesny
właściciel Dębna zaprosił wówczas studentów z krakowskiej ASP wraz z ich opiekunem profesorem Stanisławem Kamockim.
Na zamku przebywała wtedy grupa 29 studentów, a ich obecność udokumentowana
jest dzięki zachowanym z tego czasu fotografiom i artykułom zamieszczonym w wychodzącym wówczas Informacyjnym Kurierze Codziennym. Pamiątki te znajdują się w
muzealnym archiwum dzięki Hannie Rudzkiej-Cybisowej, znanej i cenionej malarce,

która będąc przed laty jedną z uczestniczek
pleneru, przekazała muzeum pamiątki z
tego okresu.

Nieœmia³a licytacja
Dziś tradycję pleneru kontynuują: Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Zamek w Dębnie i Stowarzyszenie Przyjaciół
Zamku w Dębnie. Ale, jak to często bywa, co
roku niemal muszą rozwiązywać problemy
finansowe związane z organizacją tego wydarzenia. Poza tradycyjnymi źródłami
wsparcia (samorządy), w tym roku sięgnięto jeszcze po pomoc gdzie indziej. By dopiąć
budżet pleneru na ten rok, na aukcję wystawiono prace z roku ubiegłego łącząc licytację z cyklicznymi spotkaniami przy napojach, w ramach których przygotowano wernisaż wystawy Jerzego Ruszela i koncert

gitarowego kwartetu z Krakowa. Zabieg
okazał się skuteczny o tyle, że sala koncertowa wypełniła się do ostatniego miejsca.
Nieco gorzej było z licytacją, którą pozostawiono na finał imprezy. Początkowo chętnych do licytowania nie było w ogóle, ale
powoli aukcja nabrała tempa. W efekcie kasę
organizatorów zasiliła kwota przekraczająca 2 tys. zł. Na licytację wystawiono tradycyjnie prace powstałe podczas pleneru w poprzednim roku. W sumie można było wybierać spośród 40 prac, ale pod młotek poszło
10 prac, a najwyższe wylicytowne kwoty sięgnęły 600 złotych. Ceny wywoławcze oscylowały wokół 100-200 zł, a cały dochód przeznaczono na organizację kolejngo pleneru,
który odbył się od 7 do 9 maja.

Malowanie wbrew pogodzie
Z wymarzonej atmosfery do tworzenia na
płótnie w tym roku skorzystało ponad 40
osób. Chociaż organizatorów, zwłaszcza
przez pierwsze dwa dni, nie rozpieszczała
pogoda (deszczowo i chłodno), to jednak do
zamku dotarli przedstawiciele wszystkich

www.gminadebno.pl

zaproszonych grup. Sztalugi na zamkowym
dziedzińcu, w komnatach i wokół zamku
rozstawiło 10 studentów ASP, 8 uczniów
Liceum Plastycznego w Tarnowie, 13-16 uczestników
warsztatów terapii zajęciowej w Brzesku i Tarnowie,
dwie gimnazjalistki z gminy
Dębno (Justyna Gliździńska
i Justyna Koloch z gimnazjum w Porąbce Uszewskiej),
a także wykładowcy i opiekunowie. Malowało się tym
przyjemniej, że w okolicach
południa można było także
zadbać o coś dla ciała korzystając z oferty kulinarnej
Koła Gospodyń Wiejskich
„Złoty Warkocz Tarłówn”y
w Dębnie.
Dokonania uczestników
pleneru będzie można oglądać już niebawem. Podsumowaniem ich pracy będzie wystawa na zamku w Dębnie planowana od 20 maja do 15 czerwca br. Podczas wernisażu wystawy (20 maja ) odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień za
najciekawsze prace, które wybierze profesjonalne jury. Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert „Jan Kochanowski – muzyka i
poezja” przygotowany przez Zespoł Camerata Cracovia. Utwory poetyckie wykona
aktor – Krzysztof Globisz z towarzyszeniem
muzyka grajcego na lutni – Ireneusza Trybulca.
(p)

Komentuje dla nas

Najpierw by³ plener, potem licytacja, a
w finale kolejny plener - tak nieco
zawile prezentuje siê ci¹g wydarzeñ
kulturalnych mocno ze sob¹ powi¹zanych. Datuj¹ca siê jeszcze na lata
przedwojenne idea malarskich plenerów w zamku w Dêbnie, reaktywowana przed kilkoma laty, po³¹czona
zosta³a z licytacj¹ prac powsta³ych w
trakcie pleneru. Wprawdzie oczekiwania zwi¹zane z aukcj¹ by³y nieco
wiêksze, ale nie ma co narzekaæ. Coœ jednak uda³o siê uzyskaæ przekonuj¹ organizatorzy.

Justyna GliŸdziñska, gimnazjum
w Por¹bce Uszewskiej
Malowanie traktuję raczej hobbystycznie, a udział w plenerze to
okazja do tego, by się czegoś nauczyć.
Wykładowcy dzielili się uwagami co
do kompozycji. Radzili na przykład,
żeby ożywić pracę jakąś postacią.

maj - czerwiec 2012, ¯ycie Gminy Dêbno
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kultura
To ju¿ 18 maja!

Noc Muzeów
Muzyka, multimedia, goœcie z przesz³oœci i podró¿ w czasie - to tylko niektóre
atrakcje, jakie czekaæ bêd¹ na wszystkich, którzy odwiedz¹ zamek w Dêbnie
18 maja. Specjalny program przygotowano z okazji Nocy Muzeów, która w
Dêbnie potrwa od g. 18 a¿ do pó³nocy.
Wszystko rozpocznie się o g. 18 „Majowym wieczorem z Piosenką” czyli koncertem, w którym swoje umiejętności zaprezentują uczestnicy zajęć wokalno – aktorskich prowadzonych w Miejskim Ośrodku
Kultury w Brzesku. Godzinę później rozpocznie się niecodzienne zwiedzanie zamku
w grupach 25-osobowych z przewodnikiem,
które potrwa do g. 23. Warto osobiście przekonać się na czym ta niecodzienność będzie
polegać. Z uzyskanych przez nas informacji
wynika, że spodziewać się można m.in. ducha pięknej Tarłówny, która ma pojawić się
w świetle świec. W buduarze inna tajemnicza dama zwróci uwagę przechodzących

72. rocznica zbrodni

Pamiêtamy o Katyniu
Z udzia³em przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych i koœcielnych,
uczniów, nauczycieli i mieszkañców
odbywa³y siê 20 kwietnia w Zespole
Szkó³ w Sufczynie obchody kolejnej
rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Miejsce
wybrano nieprzypadkowo. Obok
budynku szko³y znajduje siê obelisk
upamiêtniaj¹cy pochodz¹cych z
Sufczyna funkcjonariuszy pañstwa
polskiego Antoniego Rusina i Alojzego
Rusina, którzy zostali zamordowani na
nieludzkiej ziemi.

swoim wykwintnym rokokowym ubiorem i
uczesaniem, w Sali Rycerskiej po sarmacku
powita wszystkich Mikołaj Tarło. Kaplica
zamkowa będzie miejscem krótkiej refleksji, rachunku sumienia oraz pokuty, którą
będzie można odbyć… leżąc krzyżem na
zimnej posadzce. W piwnicach zamkowych
będzie można napotkać moce nieczyste zjawiające się pod postacią kata i wiedźmy….
Przez cały czas trwania Nocy Muzealnej,
w sieni, na parterze będzie można oglądać
prezentację materiałów archiwalnych w formie multimedialnej (historia muzeum i jego
działalność kulturalno – edukacyjna, znamienici goście, muzeum od „kuchni”, krótkie filmy realizowane przez telewizję….)
Wzgórze zamkowe z kolei będzie areną
historycznych scen i interaktywnych spotkań z publicznością. Pracownicy muzeum
powiatją goście także mocno odmienieni, a
w finale znajdzie się nawet coś na ząb.

Uroczystości rozpoczęto apelem poległych,
w czasie którego oddano cześć wszystkim
żyjącym w nieludzkich warunkach i haniebnie pomordowanym w okresie wojny i w latach komunistycznego reżimu. Po wspólnej
modlitwie delegacje różnych środowisk składały kwiaty, zapalano znicze. W budynku
szkoły dramat polskiej elity przypomnieli raz
jeszcze uczniowie ZS w Sufczynie, którzy

przygotowali specjalny montaż słowno-muzyczny. Zaprezentowano także wystawę
„Zbrodnia Katyńska 1940” wypożyczoną z
krakowskiego oddziału Instytu Pamięci
Narodowej.
Przypomnijmy, że do dokonanego przez
Sowietów skrytobójczego mordu na blisko
22 tysiącach obywatelach państwa polskiego doszło na podstawie tajnej decyzji Biura
Politycznego Komitetu Centralnego
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii
(bolszewików) z 5 marca 1940 r. Strzałem
w tył głowy zgładzono około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku,
Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy
osób osadzonych w więzieniach zachodnich
obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego.
Pomordowani Polacy wcześniej, po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r., trafili do niewoli lub zostali
aresztowani.
(np)

(o)
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Tajemnice i sekrety
zamkowego „sekretarzyka”

Wœród mebli znajduj¹cych siê
od wielu lat na sta³ej ekspozycji w zamkowym Skarbcu
du¿¹ uwagê skupia na sobie
niewielkie neorenesansowe
biurko ( ok. 110 cm szerokoœci i 135 cm wysokoœci w
najwy¿szym punkcie), które
jak wiêkszoœæ mebli tam eksponowanych zosta³o wykonane w 2 po³owie XIX wieku na
specjalne zamówienie ksi¹¿êcej rodziny Sanguszków.
Realizacji tego zamówienia dokonali niemieccy artyści i rzemieślnicy. Jest przynajmniej j kilka powodów, dla których zainteresowanie tym biurkiem jest spore. Nie jest to jednak typowe
biurko w znaczeniu współczesnym. Jego kształt i forma są

„A oni wzięli szatę Józefa i
zabiwszy młodego kozła,
umoczyli ją we krwi, po czym
tę szatę posłali ojcu...”.
znacznie rozbudowane. Oprócz
stolika z płytą do pisania i zamykanym schowkiem pod nią, posiada nastawkę zawierającą licz-

ne szufladki, przegrody i schowki - skrytki. W Polsce od XVIII
wieku tego typu meble nosiły nazwę sekretarzyków. Były one
bardzo bogato zdobione dekoracjami w technice intarsji i inkrustacji, często pojawiały się zdobiące je ryciny lub porcelanowe i
mosiężne elementy. Zamkowe
biurko ma formę architektoniczną, wykonane jest z drewna
iglastego, intarsjowanego gruszą
i palisandrem indyjskim ( wyjątkowo twardy gatunek drewna,
używany w meblarstwie do artystycznych dekoracji), a dodatkowo wzbogacają je inkrustacje z
kości zwierzęcej, na których
umieszczono wygrawerowane
sceny. Są one dość liczne, pokrywają wszystkie szufladki,
drzwiczki, oraz blat sekretarzyka. Analizując te graficzne przedstawienia dochodzimy do wniosku, iż opowiadają one biblijną hi-

„....miał on jeszcze inny sen i
tak opowiedział go braciom:
Śniło mi się, że słońce, księżyc i
gwiazdy oddają mi pokłon”.

„... sprzedali go Izmaelitom za
dwadzieścia sztuk srebra, a ci
zabrali go do Egiptu”.

storię opisaną w 37 rozdziale
Księgi Rodzaju, czyli dzieje Józefa - syna Jakuba, którego bracia
sprzedali wędrownym kupcom

izmaelskim udającym się do Egiptu. Przyczyną niechęci synów
starego Jakuba do ich najmłodszego brata, był fakt, iż ojciec
szczególnymi względami i miłością otaczał swojego najmłodszego syna. Oprócz tego młody Józef miewał „dziwne” sny, których
znaczenia ani on, ani jego bracia
początkowo nie rozumieli. To
zwykła ludzka zazdrość wzmagała w nich nienawiść wobec brata i doprowadziła ich do tak haniebnego czynu. Gdy tylko nadarzyła się okazja, postanowili pozbyć się młodego Józefa. Umieścili go w pustej studni na pustyni, a później sprzedali przejeżdżającym w pobliżu kupcom. Ojcu

„Gdy Józef przybył do swych braci... pochwyciwszy go, wrzucili
do studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody”.

www.gminadebno.pl

Neorenesansowe biurko - sekretarzyk, XIX wiek
natomiast zanieśli zakrwawioną
i poszarpaną szatę Józefa i przedstawili fałszywą historię o jego
tragicznej śmierci w szponach
dzikiego zwierza. O dalszych losach Józefa i o jego nowym życiu
w Egipcie możemy przeczytać w
kolejnych rozdziałach Księgi Rodzaju (39-50).
Jedną z tajemnic naszego sekretarzyka pozostaje nadal odpowiedź na pytanie, dlaczego
właśnie taką historię przedstawiono na tym pięknym, niewielkim mebelku i czyją sekretną
korespondencję mógł skrywać w
licznych schowkach?
Architektoniczna nastawka
sekretarzyka oprócz ruchomych
szufladek i centralnie umieszczonych drzwiczek, posiada szereg
innych elementów, które z
łatwością dają się przesuwać i
otwierać, odsłaniając przy tym
kolejne, małe i zagadkowe schowki we wnętrzu biurka. Zapewne
już nigdy nie dowiemy się tego,
czy w przeszłości wszystkie te
sekretne miejsca były wykorzystywane, a jeśli tak, to, do jakich
celów, co mogło się w nich znajdować, co w ich głębi i mroku
ukrywał właściciel?... Pozostanie
to nadal tajemnicą tego niezwykłego mebla, której być może już
nigdy nie poznamy, nie odkryjemy, a która teraz może jedynie
rozbudzać naszą wyobraźnię.
Jolanta Januś

maj - czerwiec 2012, ¯ycie Gminy Dêbno
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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
marca do 10
maja 2012 r.

1. Virginia C. Andrews
Kwiaty na poddaszu
2. Suzanne Collins
Igrzyska œmierci
3. Jacek Hugo Bader
W rajskiej dolinie
wœród zielska

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

Katarzyna Gurgul - Do³y
Barbara Jedlecka - Dêbno
Martynka Jedlecka - Dêbno
Edyta Wójcik - Por¹bka Uszewska
Mateusz Szczecina - Por¹bka
Uszewska
Magdalena Sowa - Sufczyn
Aneta Pabian - Por¹bka Uszewska
Paulina Mro¿ek - Do³y
Martyna Mazgaj - Z³ota

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
Maria Nurowska

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Drzwi do piekła
Najnowsza powieść Marii Nurowskiej, historia o niebezpiecznej miłości, opowiada
o najciemniejszych stronach kobiecej duszy. Zaledwie jeden krok dzieli Darię od
zakochania do małżeństwa, od wyzwania
do zdrady, od zaufania do kłamstwa, od
poczucia władzy do zniewolenia. Najdłuższa droga, jaka ją czeka, droga przez piekło, prowadzi do wolności i zaakceptowania samej siebie.

Melissa de la Cruz

Zapach spalonych
kwiatów
„Zapach spalonych kwiatów” jest to
książka, w której znajdziemy odrobinę nielegalnej magii, kilka scen namiętnego seksu, ludzkie problemy,
szalone imprezy. Spędzi się przy niej
niepowtarzalne chwile, które będziemy chcieli powtórzyć. Trzy kobiety,
dwóch mężczyzn i jedna tajemnica.

Eric-Emmanuel Schmitt

Trucicielka
Książka „Trucicielka” i inne historie o namiętnościach to zbiór czterech wyjątkowych opowiadań bestsellerowego francuskiego autora. Schmitt porusza w nich kwestie poszukiwania miłości, nadziei,
zwątpienia, ale tym razem wzbogaca je o coś nowego. O namiętność, analizę naszych najskrytszych
pragnień, emocji. Uczuć, które w jednej chwili mogą
nas wyzwolić lub doprowadzić do zbrodni. Zbiór
wzbogaca fragment prywatnego dziennika autora z
okresu, kiedy pisał książkę. Dzieli się w nim swoimi
uwagami na temat poruszanych w niej tematów,
opisuje inspiracje i zdradza tajniki warsztatu. Dzięki tym zapiskom jeszcze
lepiej poznajemy autora, i to nie tylko jako wyjątkowego pisarza, ale także
jako niezwykle wnikliwego człowieka, filozofa.
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David McKee

Elmer i nieznajomy
Elmer - słoń w kratkę ulubieniec przedszkolaków na całym świecie.
Razem z Elmerem dziecko odkrywa swoje indywidualne talenty, buduje
poczucie własnej wartości, uczy się tolerancji i
otwartości oraz przekonuje się, że warto poznać
świat i zdobywać przyjaciół.

www.gminadebno.pl

og³oszenie

Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze
- oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/13
Typ szko³y

Korzyœci

Przedmioty
rozszerzone

Przedmioty
punktowane

Mo¿liwoœci pracy/dalszego
kszta³cenia:

Technikum
technik hotelarstwa
4-letnie

Tu nauczysz siê jêzyka: angielskiego lub niemieckiego (program
rozszerzony), podstaw ekonomii,
marketingu, obs³ugi w hotelach i
obs³ugi ruchu turystycznego.

1. geografia
2. jêzyk obcy

- j. polski
- j. obcy
- geografia
- informatyka

Po szkole mo¿esz pracowaæ w renomowanych hotelach, biurach
turystycznych, w restauracjach,
a tak¿e podj¹æ studia na wybranym kierunku np. turystyce, zarz¹dzaniu hotelarstwem lub ka¿dym innym.

Technikum
technik us³ug
fryzjerskich
4-letnie

Tu nauczysz siê modelowania w³osów jak równie¿ umiejêtnoœci kontaktu z klientem, psychologii, technik kosmetycznych i wiza¿u.
Dziêki Nam dowiesz siê jak wykonaæ i dopasowaæ fr yzurê oraz
makija¿ i strój do typu urody i osobowoœci.

1. biologia
2. jêzyk obcy

- j. polski
- j. obcy
- plastyka
- zajêcia
ar tystyczne

Pracê podejmiesz w dowolnym
zak³adzie fryzjerskim lub kosmetycznym, tak¿e swoim w³asnym.
Mo¿esz te¿ kontynuowaæ naukê
na dowolnym kierunku studiów
np. kosmetologii, fryzjerstwie i
wiza¿u.

Technikum
fototechnik
4-letnie
/nowoœæ/

Nauka w tej klasie to szansa dla
przedsiêbiorczych i kreatywnych
grafików.
U nas nauczysz siê jak:
• wykonaæ profesjonalne zdjêcia
• obs³ugi aparatów i urz¹dzeñ
zwi¹zanych z wykonaniem i obróbk¹ zdjêæ
• obs³ugiwaæ profesjonalne programy do obróbki graficznej zdjêæ.

1. matematyka
2. jêzyk obcy

- j. polski
- j. obcy
- plastyka
- informatyka

Zdobêdziesz atrakcyjny zawód
daj¹cy umiejêtnoœci praktyczne
do pracy w grafice komputerowej
i fotografice.
Mo¿esz podj¹æ pracê przede
wszystkim w pracowniach fotograficznych, firmach marketingowo-promocyjnych, du¿ych korporacjach zajmuj¹cych siê projektem i sprzeda¿¹ produktów i reklam.

Szko³a Policealna
technik us³ug
kosmetycznych
2-letnia
/nowoœæ/

Tu nauczysz siê wykonywaæ zabiegi w zakresie kosmetyki pielêgnacyjnej, leczniczej i upiêkszaj¹cej,
ró¿ne rodzaje makija¿u oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.
Poznasz równie¿ zasady wykonywania manicure, pedicure. Bêdziesz potrafi³a udzieliæ fachowej
porady kosmetycznej. Poznasz te¿
zagadnienia z zakresu kosmetologii, dermatologii i higieny, a zajêcia praktyczne odbêdziesz w
naszej profesjonalnej pracowni.

Masz szansê wspó³pracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, które wœród najlepszych absolwentek tego w³aœnie
kierunku poszukuj¹ kadry. Zawód
kosmetyczki stwarza szerokie
mo¿liwoœci pracy.

Zasadnicza
Szko³a Zawodowa
2-letnia
o profilu fryzjerskim
przedmioty punktowane:
- konkurs œwiadectw

Fryzjerstwa nauczymy Ciê od podstaw. Nauka odbywa siê w pracowni fr yzjerskiej wyposa¿onej w
sprzêt i materia³y fryzjerskie. Bêdziesz mieæ tak¿e okazjê poznaæ
istotê pracy fryzjerskiej czyli obs³ugê klienta.

Podejmuj¹c naukê w naszej szkole staniesz siê niezwykle konkurencyjny na dzisiejszym coraz
trudniejszym rynku pracy. Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej a co za tym idzie poszerzenie rynku pracy otwiera wspania³e mo¿liwoœci przed osobami
ucz¹cymi siê zawodu fryzjerki i
fryzjera.
Mo¿esz pracowaæ w zak³adzie fryzjerskim, salonie fr yzjerskim
oraz prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ œwiadcz¹ca
us³ugi fryzjerskie.

www.gminadebno.pl
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temat numeru
Uroczystoœæ w gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej

Noblista na sztandarze
Gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej nie
jest ju¿ bezimienne. Podczas odbywaj¹cej siê w œrodê, 21 marca uroczystoœci, szko³a oficjalnie przyjê³a imiê
W³adys³awa Stanis³awa Reymonta. To idealny patron dla naszej szko³y.
Pochodz¹c z niewielkiej wsi pokazuje,
¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych podkreœla Tomasz Gurgul, dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej

opinie

Ceremonia rozpoczęła się o godzinie dziesiątej Mszą Świętą w kościele parafialnym

Ewa Niemiec, dyr. SP w Jaworsku
(szko³a bez imienia)
Rozważaliśmy kiedyś możliwość nadania imienia szkole, odbyło się nawet w tej sprawie głosowanie, ale potem wycofaliśmy się z tego pomysłu. Doszliśmy do wniosku , że nie jest to
niezbędne, a w przypadku tak małej szkoły koszty z tym związane są też istotną przeszkodą.
Wraz z nadaniem imienia zwyczajowo szkoła
funduje sobie także sztandar, a to dla nas spory wydatek. Ze strony rodziców były pojedyncze pytania o ewentualność wyboru patrona
dla szkoły, ale nie było w tej sprawie żadnego
formalnego wniosku. My zaś nie chcemy obarczać nikogo kosztami, jakie by się z tym wiązały i to jest główny powód, jaki nas powstrzymuje przed realizacją takiego pomysłu.

w Porąbce Uszewskiej. Wzięli w niej udział
uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Porąbki Uszewskiej i okolicznych sołectw, a także zaproszeni goście.
Jeszcze w trakcie liturgii nowy sztandar szkoły poświęcił ks. Józef Golonka,
proboszcz parafii w Porąbce. Potem poczty sztandarowe, uczniowie, nauczyciele i
zaproszeni goście przeszli do szkoły zatrzymując się na chwilę przed wejściem,
by wziąć udział w ceremonii odsłonięcia
wmurowanej we frontową ścianę budyn-

ku tablicy upamiętniającej fundatorów
szkoły.
Główne uroczystości odbywały się w sali
gimnastycznej, która wypełniła się niemal
do ostatniego miejsca. Dyrektor szkoły Tomasz Gurgul odebrał najpierw sztandar szkoły od rodziców, by zaraz przekazać go
uczniom, którzy zgodnie z tradycją złożyli
ślubowanie na sztandar. Nie obyło się także
bez symbolicznego wbijania gwoździ w
drzewce sztandaru, nie zabrakło również
okolicznościowych przemówień. - Dzisiej-

Marszałek uważany jest za jednego z twórców niepodległej Polski. Wszyscy uznaliśmy,
że autorytet i wzorzec osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego pomoże nam w wychowaniu
naszych uczniów na dobrych i prawych ludzi
oraz na godnych Polaków patriotów. Charyzma postaci naszego patrona i narodu, w którym żył dają nam bardzo dużo pomysłów i
możliwości do działania. Część tych pomysłów jest już powoli wdrażana z zamysłem
stałego ich kontynuowania. Fakt uczestnictwa Piłsudskiego wraz z jego oddziałami w
działaniach bojowych I wojny światowej,
doskonale koreluje z naszą sztandarową wycieczką „Szlakiem Królewskim”. W trakcie
pieszej wycieczki nasza młodzież może obejrzeć nekropolie i pola bitew I wojny światowej w naszym regionie.

pracę, trudy nauki oraz znoje codziennego
życia. Ponadto organizuje różnorodne wydarzenia (spotkania, uroczystości, inscenizacje,
wycieczki), które wyzwalają w uczniach te najwartościowsze, bo patriotyczne odczucia. Mając patrona szkoła uzyskuje dodatkowe możliwości wychowawcze dla kształtowania prawidłowych postaw i charakterów dzieci i uczniów
na wzór naszego bohatera.

W³adys³awa Sad³oñ, dyr. SP
w Biadolinach Szlacheckich
im. J. Pi³sudskiego

Ma³gorzata Przepiórka, dyr. SP w Dêbnie
im. Tadeusza Koœciuszki

Pomysł pozyskania dla naszej szkoły patrona
zrodził się wśród nauczycieli. Uważamy, że
każda szkoła powinna mieć patrona, który
mógłby być wzorem dla uczniów. Nasz pomysł poparli uczniowie i rodzice. Spośród licznych propozycji wybrano Marszałka Józefa
Piłsudskiego – postać, która tak bardzo ukochała naszą Ojczyznę. Wybór Józefa Piłsudskiego na patrona szkoły był naturalną konsekwencją propagowanych wartości, jako że

Wybór dla szkoły takiego patrona nie był przypadkowy, została nim postać zrozumiała i
bliska ideałom naszych uczniów, działająca
na ich wyobraźnię, reprezentująca walory godne naśladowania. Szkoła w swojej pracy wychowawczej organizuje corocznie uroczystości
związane ze świętem patrona dając uczniom
duże możliwości pozytywnego oddziaływania
na ich psychikę, wyobraźnię, wskazując im
drogę do sukcesu i ,,zwycięstwa’’ poprzez ciężką
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Lidia Szczecina, dyr. przedszkola w
Por¹bce Uszewskiej (od 30 czerwca
nosiæ bêdzie imiê Juliana Tuwima)
Decyzję w sprawie patrona dla przedszkola oparliśmy na opinii nauczycieli i rodziców, którzy
sobie tego życzyli. Było kilku kandydatów, ale w
głosowaniu zdecydowaną większością opowiedziano się za JulianemTuwimem. Pewnie dlatego, że jego twórczość jest najlepiej znana rodzicom i dzieciom, i obejmuje bardzo szeroką
tematykę. Jest w niej miejsce i dla charakterystyki ludzi, i dla świata przyrody. Chcemy, by
nasze dzieci poznawały świat także poprzez literaturę, a patron w tym na pewno pomoże mobilizując do podejmowania różnych inicjatyw o
charakterze edukacyjno-wychowawczym. Dodatkowo w tym roku obchodzimy 20-lecie przedszkola w nowym budynku i 50-lecie istnienie
przedszkola w Porąbce Uszewskiej w ogóle. Uroczystość nadania imienia dodatkowo wzmocni
te obchody jubileuszowe.

www.gminadebno.pl

temat numeru
sza uroczystość jest owocem integracji, pokazuje jak idea sztandaru i patrona zjednoczyła wielu ludzi. Gratuluję wam jedności i
wspólnej pracy dla dobra szkoły - mówił Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno
Goście mieli okazję zapoznać się z krótką
historią szkoły i obejrzeć wystawę prac plastycznych poświęconych nowemu patronowi szkoły. Uroczystość była też dobrym pretekstem do złożenia życzeń nauczycielom i
uczniom szkoły w Porąbce Uszewskiej. - Oby
kolejny noblista pochodził z Porąbki Uszewskiej - mówił Andrzej Potępa, starosta brzeski nawiązując do pochodzenia Władysława
Reymonta, który dzieciństwo i lata młodości spędzał w małej wsi.
(g)

Biernoœæ jako obrona?
O powodach, dla których w okresie sprzed
transformacji ustrojowej i gospodarczej, inicjatywy nadawania patronów szkołom należały do rzadkości, trudno jednoznacznie przesądzać, bo brak poważniejszych świadectw
na ten temat. Spekulować tylko można, że
bierność mogła być przynajmniej w części
przypadków reakcją obronną przed ideologicznym traktowaniem tej kwestii. W powojennej Polsce imię szkoły nie było przecież
sprawą tylko szkolnego środowiska, ale urastało do rangi decyzji politycznej. Nie bez przyczyny w tym okresie następuje ofensywa patronów związanych bardziej lub mniej ściśle
z ideologią komunistyczną takich jak np.
Hanka Sawicka, Marceli Nowotko czy Władysław Broniewski (skądinąd znakomity poeta zawłaszczony przez ówczesną władzę
jako piewca socjalistycznych idei). Bierność
środowisk szkolnych z terenu gminy Dębno
w tym okresie być może uchroniła szkoły

www.gminadebno.pl

Tadeusz Koœciuszko - SP w Dêbnie, 1963 r.
prof. Franciszek Bujak - ZSP w Maszkienicach,
czerwiec 1984 r.
kard. Stefan Wyszyñski - ZS w Woli Dêbiñskiej,
maj 2003 r.
Jan Pawe³ II - SP £oniowa, paŸdziernik 2006
ks. Tadeusz D³ubacz - ZS w Sufczynie, wrzesieñ 2006 r.
Józef Pi³sudski - SP Biadoliny Szlacheckie 2009
maj

W³adys³aw Reymont - gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej, marzec 2012 r.

Moda na patrona
Jako pierwsza po patrona sięgnęła Szkoła
Podstawowa w Łysej Górze, która imię Jana
Smolenia nosi już od 1946 roku. Naśladowców nie znalazła ona jednak zbyt szybko.
Dopiero 17 lat później podobnym tropem poszła szkoła w Dębnie, a za nią, 38 lat później,
szkoła w Maszkienicach. Prawdziwy boom w
tej sprawie obserwujemy na przestrzeni
ostatnich 9 lat, kiedy to uroczystości nadania imienia przeżywało pięć szkół i jedno
przedszkole, a w najbliższym czasie dołączy
do nich także przedszkole w Porąbce Uszewskiej. Bez imienia pozostają dzisiaj tylko dwie
szkoły (w Jaworsku i Niedźwiedzy) oraz dwa
przedszkola (w Łoniowej i prywatne w Sufczynie).

Jan Smoleñ - SP w £ysej Górze, 1946 r.

Jan Pawe³ II - przedszkole w Woli Dêbiñskiej,
czerwiec 2011

Kogo wybieramy i dlaczego?

Patron szko³y czy przedszkola to na terenie gminy Dêbno zjawisko stosunkowo
nowe. Wprawdzie dzisiaj wiêkszoœæ szkó³
i dwa przedszkola ma ju¿ za sob¹ ceremoniê nadania imienia, ale jeszcze kilkanaœcie lat wstecz patronem mog³y pochwaliæ siê tylko nieliczne szko³y.

Kogo i kiedy wybierano

przed raczej przykrą operacją zmiany po 1990
roku patrona szkoły, co przeżywała przecież
niejedna szkoła w kraju.

nie. Ich miejsce mogłyby zająć zapewne inne
postaci, gdyby decyzję podejmowano kiedy indziej w nieco innym gronie, bo odpowiednich
kandydatów nie brakuje.

Lokalny autorytet
Uwolnienie się z komunistycznego gorsetu w przypadku szkół, przyniosło skutek m.in.
w postaci aktywności w poszukiwaniu kandydatów na patronów. Analizując propozycje, które padły na podatny grunt w gminie
Dębno, można wskazać tu cztery główne
motywy leżące u podstaw wyboru takiej a
nie innej kandydatury.
Jeden z nich to poszukiwania wzorców osobowościowych wśród mieszkańców własnej
miejscowości. W tym przypadku prekursorem
znowu jest SP w Łysej Górze, która na patrona wybrała Jana Smolenia pełniącego
funkcję kuratora oświaty. Pochodzący z
Łysej Góry późniejszy urzędnik był równocześnie pierwszą osobą z Łysej Góry, która
mogła pochwalić się posiadaniem matury.
Tym sposobem doceniono wykształcenie i
wiedzę jako klucz do sukcesu zawodowego.
Podobnym tropem poszła szkoła w Maszkieniach (dzisiaj Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Maszkienicach) wybierając na patrona profesora Franciszka Bujaka, naukowca związanego mocno ze swoją wsią i jej mieszkańcami. W ostatnich latach podobny motyw zadecydował o wyborze ks. płk Tadeusza Dłubacza na patrona Zespołu Szkół w Sufczynie. Szkoła poszła w tym przypadku nawet
nieco dalej rejestrując dodatkowo stowarzyszenie, którego działalność z postacią patrona jest ściśle związana.

Postaæ historyczna
Drugi z motywów można generalnie określić jako poszukiwanie autorytetu historycznego, który nawet przy różnej ocenie jego
dokonań raczej nie budzi kontrowersji co do
przekonania o jego znaczeniu dla kraju. W
tej kategorii mieszczą się np. marszałek Józef Piłsudski wybrany patronem SP w Biadolinach Szlacheckich i Tadeusz Kościuszko,
którego imię nosi Szkoła Podstawowa w Dęb-

Autorytet wspó³czesny
Trzeci motyw wiązać można także z postaciami historycznymi, ale działającymi
współcześnie. Przywiązanie do nich wynikać
może z faktu bezpośredniej znajomości ich
działalności i powszechnego przekonania, że
ich praca dobrze przysłużyła się Polsce (kard.
Stefan Wyszyński), a także całemu światu i
kościołowi katolickiemu (papież Jan Paweł
II). Na ten wybór zdecydowały się Zespół
Szkół w Woli Dębińskiej (Prymas Tysiąclecia) oraz SP w Łoniowej i przedszkole w Woli
Dębińskiej (Jan Paweł II).

Odwo³anie literackie
Ostatni motyw odsyła do twórców literatury. Jak Polska długa i szeroka nie brakuje szkół
mających patronów związanych z tą dziedziną
kultury. W gminie Dębno w tę konwencję wpisała się najpierw SP w Porąbce Uszewskiej,
która postawiła na Władysława Reymonta.
Logiczną konsekwencją tej decyzji było także
nadanie tego samego imienia gimnazjum w
Porąbce, które mieści się w tym samym budynku. Do grona literackich patronów placówek
oświatowych w gminie Dębno dołączy niebawem (30 czerwca) Julian Tuwim, którego imię
nosić będzie przedszkole w Porąbce.

Na tym nie koniec?
Przypuszczać można, że na ceremonii zaplanowanej na 30 czerwca się nie skończy. Nadawanie imienia szkołom stało się w ostatnich
latach tak powszechne, że zaczyna przybierać
charakter obyczajowej normy. W efekcie brak
patrona może być upatrywany jako niedopełnienie obowiązku, a to na dłuższą metę przez
lokalne środowisko raczej tolerowane nie będzie. I nie ma to żadnego związku z tym, czy
patron ma jakiś zauważalny wpływ na jakość
edukacyjnej i wychowawczej pracy szkół.

maj - czerwiec 2012, ¯ycie Gminy Dêbno
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edukacja
Du¿a frekwencja, wysoki poziom

Mistrzynie ortografii
Niezwykle wyrównany by³ XVII fina³
Gminnego Konkursu Ortograficznego.
W rywalizacji odbywaj¹cej siê w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Maszkienicach tytu³ Gminnego Mistrza Ortografii wywalczy³y dwie
uczennice: Beata Nisiewicz z ZSP w
Dêbnie (opiekun Ma³gorzata Kosiba)
oraz Dominika Kabat z PSP w Jaworsku (opiekun Krystyna Chamio³o).
Konkurs cieszy się od wielu lat niesłabnącą popularnością. W tym roku do zmagań przystąpiło 14 uczniów z 8 szkół gminy Dębno. Organizatorzy konkursu, ZSP
w Maszkienicach oraz DCK w Jastwi wraz
z jego opiekunem merytorycznym polonistka Joanną Janik, postawili przed
uczestnikami trudne zadania. Dyktando
najeżone było trudnymi wyrazami, a test
wymagał od uczniów doskonałej znajomo-

ści zasad pisowni oraz umiejętności językowo – stylistycznych. Uczniowie poradzili
sobie z nimi na tyle dobrze, że po raz pierwszy w historii konkursu przyszło organizatorom wyłonić dwie zwyciężczynie.
Na drugim miejscu uplasowała się uczennica ZSP w Maszkienicach Justyna Kądziołka (opiekun Magdalena Smoleń), III
miejsce zajął Daniel Dadej z ZS w Porąbce
Uszewskiej (opiekun Jolanta Polak). Przyznano także IV nagrodę, którą zdobyła Gabriela Hojnowska także z ZS w Porąbce
Uszewskiej.
Nagrody w postaci słowników oraz pamiątkowych dyplomów wręczył Włodzimierz Gurgul - Dyrektor Dębińskiego
Centrum Kultury, który w swoim wystąpieniu wyraził podziękowanie uczestnikom
oraz opiekunom za trud włożony w przygotowanie do konkursu oraz zachęcił do
dalszej pracy nad zgłębianiem meandrów
polskiej ortografii.
(m)

Szkolny Festiwal Talentów

Wywiad z profesorem
„Talent to drogocenne ziarno w ziemi –
od ciebie zale¿y, czy wyroœnie, czy
zostanie tam uœpione” – pod takim
has³em odbywa³ siê Szkolny Festiwal
Talentów, który zorganizowano 20
marca w Szkole Podstawowej w
Maszkienicach z okazji œwiêta patrona. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³o 50 uczestników.
W tym roku można było zobaczyć na szkolnej scenie popisy w wykonaniu przedszkolaków oraz młodzieży szkolnej. Uczniowie
prezentowali talenty: wokalne, taneczne,
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recytatorskie, aktorskie oraz plastyczne. W
organizacyjnych ramach wszystko trzymała opiekunka biblioteki Joanna Janik, której pomagała polonistka Magdalena Smoleń oraz nauczyciel wychowania fizycznego
Tomasz Świerczek.
Nie zabrakło akcentu biograficznego:
młodzież powitała zgromadzonych rodziców, nauczycieli oraz społeczność szkolną
wywiadem przeprowadzonym z profesorem
Franciszkiem Bujakiem. Powód był oczywisty. Urodzony w 1875 r. profesor pochodził z Maszkienic, gdzie zasłynął jako człowiek obdarzony niezwykłą inteligencją,
zapałem społecznika i talentem pedagogicznym. Pozwoliło mu to w szybkim tem-

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2012

pie rozwinąć karierę naukową w Polsce i
poza jej granicami. Jako naukowiec prowadził działalność na Uniwersytetach: Jagiellońskim, Warszawskim i Lwowskim.
Był twórcą polskiej historii gospodarczej
jako oddzielnej dyscypliny naukowej oraz
prekursorem monograficznych badań społeczno – ekonomicznych wsi.
O rodzinnej miejscowości nigdy nie zapominał. Mieszkańcy zawdzięczają mu
przeprowadzenie korzystnej z punktu
rozwoju gospodarczego wsi, komasacji
gruntów oraz wybudowanie Domu Ludowego, a także stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich chłopskich rodzin.
(n)
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Znamy najlepszych matematyków
Piêædziesiêciu uczniów wziê³o udzia³ w
odbywaj¹cym siê 29 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w £oniowej
Konkursie o tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno”. Z zaproszenia
organizatorów skorzysta³o dziewiêæ
szkó³ z terenu gminy. Zg³osi³y one
³¹cznie 16 uczniów klas IV, 16 uczniów
klas V oraz 18 uczniów klas VI.
Konkurs przygotowany przez PSP w
Łoniowej i DCK w Jastwi miał formę teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Podczas pierwszego etapu uczniowie rozwiązywali „zadania z zapałkami”, które niejednokrotnie były
dużym wyzwaniem dla poszczególnych zespołów dwuosobowych. W drugim etapie
drużyny, które miały mniej niż trzy pomyłki we wcześniejszym etapie, rywalizowały

wyniki
klasa IV
I miejsce: Jonasz Mytnik, Barbara Rychliñska ZS Sufczyn , opiekun Gra¿yna Nosal
II miejsce: Pawe³ Siciarz, Piotr Dawid - PSP Biadoliny Szlacheckie, opiekun W³adys³awa Sad³oñ,
III miejsce: Bo¿ena Baczyñska, Maria Daniel ZS Dêbno, opiekun Bernadeta Lipiñska.
klasa V
I miejsce: Jakub Matura, Weronika Witek - ZS
Sufczyn, opiekun Gra¿yna Nosal
II miejsce: Kinga Koczwara, Dominika Wo³ek -

między sobą kolejno odpowiadając i wyznaczając następne zespoły do odpowiedzi. Do
finału weszły tylko trzy drużyny, które po-

ZS Dêbno, opiekun Dorota Ryba
III miejsce - Maciej Jarosz, Mateusz Piekarz ZS Wola Dêbiñska - opiekun Bernadeta Lipiñska
klasa VI
I miejsce – Weronika Nowak, Piotr P³aneta - ZS
Sufczyn, opiekun Gra¿yna Nosal
II miejsce- Beata Nisiewicz, Ma³gorzata Baczyñska- ZS Dêbno. opiekun Dorota Ryba
III miejsce- Dominika Kabat, Sebastian Bojdo,
PSP Jaworsko, opiekun Teresa Go³¹b

dobnie jak w drugim etapie odpowiadały
na pytania i wyznaczały następną drużynę do odpowiedzi.

XIII Gminne Spotkania Teatralne

Katalog w sieci

Wszystko dla NiedŸwiedzy

ufundowano wizytę w Tarnowskim Teatrze
im. Ludwika Solskiego.

Elektroniczne katalogowanie zbiorów w programie Sowa rozpoczęły w
tym roku Biblioteki Publiczne Dębińskiego Centrum Kultury. Katalog ten
obejmował będzie księgozbiór Bibliotek Publicznych w Dębnie, Łysej Górze, Maszkienicach, Porąbce Uszewskiej i Sufczynie.
Księgozbiór liczący 62193 woluminów jest
na bieżąco wprowadzany do bazy i uzupełniany o aktualnie nabywane nowości wydawnicze. Katalog on-line umożliwia przegląd
księgozbiorów Bibliotek Publicznych Gminy
Dębno oraz wyszukiwanie poszczególnych
pozycji. Oznacza to, że bez przychodzenia czy
dzwonienia można sprawdzić, czy w księgozbiorze znajduje się poszukiwana książka.
Katalog on-line umożliwia szukanie według następujących kryteriów: autora, tytułu, hasła przedmiotowego, roku wydania.
Do wyboru jest również widok wyszukiwania: opis katalogowy, rozmieszczenie egzemplarzy – wskazuje nazwę miejscowości biblioteki, w której znajdują się szukane wydawnictwa. Katalog on-line znajduje się pod adresem http://www.debno-dck.sowwwa.pl/

(n)

(n)

Grupa teatralna z Niedźwiedzy zajęła I miejsce podczas XIII Gminnych
Spotkań Teatralnych w Niedźwiedzy,
które odbyły się 24 kwietnia. Wzięły w
nich udział zespoły z pięciu szkół gminy Dębno.
Do rywalizacji teatralnej zorganizowanej
przez Dębińskie Centrum Kultury i Publiczną Szkołę Podstawową w Niedźwiedzy
przystąpili amatorzy aktorstwa ze szkół w
Jaworsku, Sufczynie, Niedźwiedzy, Maszkienicach i Woli Dębińskiej. Uznani za zwycięzców przeglądu gospodarze zostali tym
samym nominowani do udziału w przeglądzie Małopolskich Zespołów Teatralnych
organizowanym przez Towarzystwo
„Sokół”. Nagroda dla najlepszego aktora
także została w Niedźwiedzy. Na to miano
zasłużyła uczennica PSP w Niedźwiedzy
Julia Gagatek.
Organizatorzy chwalili wysoki poziom
prezentacji i dbałość o scenografię i choreografię. W nagrodę uczestnikom spotkań

www.gminadebno.pl
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Nasze
talenty
w finale
Trzy reprezentantki Gminy
Dêbno wezm¹ udzia³ w finale
wojewódzkim XXV Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Ma³opolski, który 12 i 13
maja odbêdzie siê w Czchowie. Wœród 17 wykonawców,
którzy z eliminacji powiatowych awansowali do dalszego etapu konkursu, znalaz³y
siê: Edyta Pa³ucka z Publicznego Gimnazjum im. W³adys³awa Reymonta w Por¹bce
Uszewskiej oraz Sylwia Pasek i Paulina Kubala z Dêbiñskiego Centrum Kultury.
Konkurs był eliminacją powiatową, a udział wzięła w nim rekordowa liczba 106 uczestników.
Edyta Pałucka została nagrodzona awansem do finału konkursu
w kategorii muzycznej za wykonanie piosenki „Moja miłość największa”. W tej samej kategorii
awans uzyskały także Sylwia Pasek za wykonanie utworu „It’s
Daria
Kukla

My Time” oraz Paulina Kubala
za wykonanie piosenki „Cud i
miód”.
W gronie uczestników wyróżnionych także znalazły się reprezentantki Gminy Dębno. Daria
Kukla z Porąbki Uszewskiej zgłoszona przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, do którego chodzi na zajęcia ze śpiewu, zasłużyła na wykonanie piosenki „Małe
tęksnoty”. Wyróżnienie otrzymali także: Patryk Ledziński z Publicznego Przedszkola im. Jana
Pawła II w Woli Dębińskiej, Dominika Bujak z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze, Anna Myszka, Patrycja Mytnik i Patrycja
Płaneta (wszystkie z Zespołu
Szkół w Woli Dębińskiej) oraz
Kinga Gurgul z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Dębnie.
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Maszkienice

Szkolne obchody œwiêta 3 Maja

Patriotyczne akademie
Z kilkudniowym wyprzedzeniem obchodzili œwiêto
uchwalenia Konstytucji 3
Maja uczniowie szkó³ naszej
gminy. Kolejna rocznica tego
wydarzenia by³a okazj¹ do
przypomnienia jego historycznego znaczenia.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich
świętowano kompleksowo. Obok
przypomnienia roli Konstytucji 3
maja zwrócono także uwagę na
ustanowione niedawno w 2004
roku Święto Flagi. Odpowiadając
na apel Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, przygotowano białoczerwone kotyliony stanowiące
widoczny element przywiązania
do barw narodowych. Uroczysta
akademia, którą zorganizowano
27 kwietnia, poza Konstytucją 3
Maja odnosiła się także do przypadającego na 8/9 maja Dnia Zwycięstwa. Scenariusz przygotowany przez Krystiana Sadłonia scenicznie opracowała klasa V. Widowni w oko wpadł szczególnie
Tomasz Macheta, który - jak podkreślano - z powierzonej mu roli

Biadoliny

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2012

Niedźwiedza
wywiązał się z dużym aktorskim
talentem.
Nieco później, 30 kwietnia,
221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowano w
ZSP w Maszkienicach. Obchody
przybrały tu formę tradycyjnego apelu. Uczniowie klasy IV, V i
VI pod opieką Lucyny Drąg
przedstawili w formie zainscenizowanej lekcji historii założenia
Konstytucji oraz pokazali jej
wpływ na kształtowanie świadomości patriotycznej Polaków
w okresie zaborów.
W Niedźwiedzy świętowano w
okresie wolnym od nauki łącząc

obchody poświęcone rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
z pierwszą rocznicą beatyfikacji Jana Pawła II. Okolicznościowa akademia odbyła się 1
maja w kościele parafialnym w
Niedźwiedzy. Były wiersze i pieśni patriotyczne, a także film poświęcony Janowi Pawłowi II. W
biografii papieża-Polaka podkreślano zwłaszcza jego wkład
w odzyskanie przez Polskę niepodległości, którego symbolicznym wyrazem było przemówienie wygłoszone w Warszawie w
1991 roku.
(n)

Wola Dębińska

www.gminadebno.pl
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Matematyczne
laury
Damian B³yskal z gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej zosta³ laureatem Ma³opolskiego Konkursu Matematycznego.
Tym samym zapewni³ sobie przyjêcie
do dowolnie wybranej szko³y ponadgimnazjalnej.

Wiosenna poezja
35 uczestników z 11 szkó³ gminy Dêbno wziê³o udzia³ w odbywaj¹cym siê po
raz ósmy w Zespole Szkó³ im. Ks. Pra³ata p³k. Tadeusza D³ubacza w Sufczynie gminnym konkursie recytatorskim
„Poezja jest jak obraz”.
Rywalizacja odbywała się w 3 kategoriach
wiekowych: klasy I –III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Występy uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie: Teresa Waydowicz, Ewa Kłusek i Danuta Łazarz. Uczestnicy mieli za zadanie wyrecytować w ciągu 5
minut wiersz oraz fragment prozy, a jeden
z utworów miał być polskiego autora.
Wśród najmłodszych uczestników zwyciężyła
przedstawicielka gospodarzy Izabella Pomykacz
z klasy II, która brawurowo wyrecytowała „Ptasie radio” J. Tuwima oraz fragment „Buty” G.

Kasdepke. Drugie miejsce zajęła Katarzyna
Pabian z ZS w Woli Dębińskiej, a trzecie Natalia
Ogar z ZSP w Łysej Górze, wyróżnienie zdobył
Paweł Zych z ZSP w Maszkienicach.
W kategorii klas IV - VI nagrody zgarnęli
przedstawiciele dwóch szkół : ZSP w Łysej
Górze - Maciej Prokop, Filip Wojtasiński oraz
ZS w Woli Dębińskiej -Wioletta Chamioło,
Olga Kowal. Wśród prezentowanych utworów znalazły się m in. „Ania z Zielonego
Wzgórza”, „Dzieci z Bullerbyn”, wiersze
ks.Twardowskiego.
Gimnazjaliści prezentowali utwory m in.
Szymborskiej, Różewicza, Barana, Wojtyły.
1. miejsce w tej kategorii zajęła Olga Gurgul
z ZS w Porąbce Uszewskiej, 2. Anna Gurgul, 3.Mikołaj Okrzesa z ZS w Woli Dębińskiej, a wyróżnienie otrzymał Krzysztof
Drużkowski z ZSP w Łysej Górze.
(s)

Miêdzypowiatowy Konkurs Ortograficzny

Nasi nie dali rady
Uczestnicy gminnego
etapu konkursu.

Trzydziestu jeden uczniów z trzech powiatów wziê³o udzia³ w odbywaj¹cym siê
9 maja w Zespole Szkól w Por¹bce
Uszewskiej Miêdzypowiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas I- III.
Tym razem na podium zabrakło reprezentantów Gminy Debno, a najlepiej z zadaniami poradził sobie Jakub Ryndak z SP w Turzy. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Bartosz Niemiec z Tarnowca i Gabriela Bednarz
z Ryglic. Gminę Dębno reprezentowali: Ka-

www.gminadebno.pl

mila Roczniak z SP w Woli Dębińskiej, Danuta Koczwara z Dębna, Filip Jewuła z Porąbki
Uszewskiej oraz Izabela Mleczko z Łysej
Góry. Konkurs zorganizowano już po raz
dziewiąty i - jak podkreśla koordynująca konkurs Izabela Nadolnik – nauczyciel szkoły w
Porąbce Uszewskiej - uczestnicy stanęli tym
razem przed bardzo trudnymi zadaniami.Pisali dyktando, następnie zaś rozwiązywali test
znajomości zasad ortograficznych, zagadki,
teksty z brakującymi literami.
(n)

W tym roku o status laureata było szczególnie trudno, bo organizatorzy konkursu - Kuratorium Oświaty w Krakowie ograniczyli liczbę laureatów do 20 osób z
najlepszymi wynikami uzyskanymi w finale. W bardzo wyrównanej i trudnej rywalizacji Damian Błyskal poradził sobie
bardzo dobrze uzyskując w finale 33 punk-

ty, co zapewniło mu tytuł laureata konkursu i zajęcie II miejsca.
Przypomnijmy, że konkurs należący do
najbardziej prestiżowych konkursów dla
gimnazjalistów, składa się z trzech etapów. W szkolnym uczniowie w całym województwie piszą w tym samym czasie ten
sam test. W etapie rejonowym biorą
udział najlepsi uczestnicy etapu szkolnego, których liczbę ustala ostatecznie kuratorium na podstawie regulaminu konkursu. Zazwyczaj jest ich nie więcej niż
kilkuset. W wojewódzkim finale w tym
roku znalazło się niespełna 180 uczniów
z całej Małopolski.
Zgodnie z regulaminem konkursu Damian Błyskal jako laureat ma już teraz
zapewnioną ocenę celującą na koniec roku
z matematyki oraz przyjęcie w pierwszej
kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
Obok laureata na gratulacje zasłużyła
także opiekująca się nim nauczycielka Genowefa Machał.
(p)

Sprostowanie
W Życiu Gminy Dębno w numerze datowanym na marzec-kwiecień 2012 r. w tekście „Malowanie Reymonta” znalazł się
błąd. Wymieniając laureatów konkursu
podano, że III wyróżnienie otrzymała także M. Gala z Sufczynie. Faktycznie wyróżnienie otrzymała Magdalena Galas z
gimnazjum w Sufczynie, której serdecznie gratulujemy.
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Komu awans, komu spadek?
Do zakoñczenia sezonu we wszystkich
klasach rozgrywkowych, w których
uczestnicz¹ dru¿yny z naszej gminy pozosta³o wprawdzie jeszcze siedem kolejek (tekst ten powsta³ przed kolejk¹
zaplanowan¹ na 12-13 maja), pora jednak przyjrzeæ siê, które z naszych zespo³ów maj¹ szanse w³¹czyæ siê do walki
o awans, które do koñca rywalizowaæ
bêd¹ musia³y o utrzymanie siê, a dla
których ostatnie w tym sezonie spotkania o punkty nie bêd¹ mia³y ju¿ wiêkszego znaczenia.

Szczêœliwa trzynastka?
W klasie okręgowej, Orzeł Dębno klasyfikowany jest po ośmiu wiosennych kolejkach na trzynastym miejscu. W chwili
gdy będą Państwo czytać ten tekst, Orzeł
miał będzie już za sobą, zaplanowaną na
12 maja, konfrontację z Łukovią Łukowa. Jej wynik będzie miał spore znaczenie dla układu dolnych rejonów tabeli,
gdyż ekipa z Łukowej miała przed nią tyle
samo punktów co Orzeł (mając przy tym
jeszcze do dokończenia mecz z Iskrą Tarnów, który przerwany został po godzinie
gry – przy stanie 0-0 – z powodów złych

gradacją zagrożona jest tylko Nowa Jastrząbka. Gdyby nawet musiała ona opuścić szeregi czwartoligowców, oznaczałoby to spadek tylko jednego dodatkowego
zespołu z klasy okręgowej. Jeżeli więc „na
górze” nie dojdzie w ostatnich kolejkach
do jakichś ogromnych zawirowań, wydaje
się, że trzynaste miejsce będzie lokatą
dającą utrzymanie się w „okręgówce”.

Nie gubiæ punktów

warunków atmosferycznych). Zgodnie z
regulaminem „okręgówkę” opuszczą zespoły sklasyfikowane na miejscach piętnastym i szesnastym. Aktualnie zajmują
je LUKS Skrzyszów i Piast Czchów, nad
którymi ekipa z Dębna ma odpowiednio
cztery i sześć punktów przewagi. Wydawać by się więc mogło, że pozycja Orła
jest w miarę bezpieczna. Liczba zespołów
spadających z „okręgówki” może jednak
ulec zmianie w związku z sytuacją w wyższych klasach rozgrywkowych. Patrząc
na ich tabele wydaje się, że we wschodniej grupie małopolskiej czwartej ligi, spośród drużyn z regionu tarnowskiego de-
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W klasie „A” uwaga kibiców z naszej
gminy skupiona będzie głównie na występach zespołu Kłosa Łysa Góra. Sokół
Maszkienice, mimo bardzo słabej postawy w rundzie rewanżowej, dzięki dobrej
rundzie jesiennej zajmuje bowiem siódmą
pozycję i nie grozi mu ani awans, ani też
spadek. Inaczej wygląda sprawa z ekipą z
Łysej Góry. Po ośmiu rewanżowych kolejkach klasyfikowana jest ona wprawdzie
na trzynastej pozycji, mając aż czternaście punktów przewagi nad zajmującą
ostatnie miejsce, Temidą Złota, ale... . No
właśnie. Niemal na sto procent wiadomo
już, że z klasy okręgowej zdegradowany
zostanie Piast Czchów, nie do końca pewny jest także los ekipy z Dębna. Oznacza
to, że z brzeskiej grupy klasy „A” spaść
może nie jedna drużyna, ale dwa, a nawet
trzy zespoły. To komplikuje sytuację Kłosa, który Arkadię Olszyny wyprzedza o
pięć punktów, a Pogórze Gwoździec o
sześć „oczek” i w ostatnich meczach nie
może pozwolić sobie na gubienie punktów.

niespodziewanego i obie te ekipy powinny
pewnie awansować do klasy „A”. Jedyną
niewiadomą wydaje się tu kwestia, która
z nich zajmie pierwsze miejsce, a która
drugie; w dużej mierze zadecyduje o tym
z pewnością bezpośredni mecz w Biadolinach Szlacheckich. Po rundzie jesiennej
wydawało się, że o szybki powrót do klasy
„A” powalczy Victoria Porąbka Uszewska. Niestety, porażki w wyjazdowych
spotkaniach z Olimpią Kąty i Porębą Spytkowską oraz przegrany na własnym boisku mecz z Orlikiem Szczurowa, spowodowały, że w Porąbce Uszewskiej marzenia o awansie trzeba będzie chyba odłożyć przynajmniej o rok. Dwa pozostałe
nasze zespoły, Grom Sufczyn i Jastrząb
Łoniowa mają niewielkie raczej szanse na
znaczące poprawienie zajmowanych do tej
pory pozycji i prawdopodobnie rozstrzygną
między sobą walkę o miejsca trzynaste i
czternaste.
(T)

Rozstrzygaj¹cy pojedynek?
W klasie „B” sytuacja jest niemal jasna; Start 77 Biadoliny Szlacheckie i Poręba Spytkowska mają tak dużą przewagę nad goniącą go trójką zespołów (nad
Olimpią Kąty odpowiednio dziesięć i dziewięć punktów, natomiast nad Victorią
Porąbka Uszewska i Andaluzją Rudy Rysie jedenaście i dziesięć), że w ostatnich
kolejkach nie powinno wydarzyć się nic
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NIE DOPUSZCZAMY
MYŒLI O SPADKU
Rozmowa z trenerem Or³a Dêbno, Miko³ajem Gurgulem
- Co zadecydowa³o o tym, ¿e wróci³ Pan w
roli graj¹cego szkoleniowca do klubu w którym wczeœniej gra³ Pan przez ca³e lata i
jak przyjêto Pana w zespole?
- Muszê przyznaæ, ¿e przyjêcie by³o bardzo mi³e, z wiêkszoœci¹ zawodników dobrze siê zreszt¹ zna³em, kilku z nich trenowa³em w dru¿ynach m³odzie¿owych. Decyduj¹c siê na powrót do Or³a chodzi³o mi
g³ównie o to, ¿eby trenerem zosta³ ktoœ
ju¿ wczeœniej zwi¹zany z klubem i myœlê
¿e ch³opcy to docenili. Nie da siê bowiem
ukr yæ, ¿e atmosfera w zespole nie by³a
ostatnio najlepsza. Kilku zawodników nie
potrafi³o znaleŸæ wspólnego jêzyka z poprzednim szkoleniowcem, czêœæ z nich
zdecydowa³a siê na grê w innych klubach,
st¹d wziê³y siê pewne problemy kadrowe
Or³a. W Dêbnie pojawi³y siê równie¿ k³opoty z obsad¹ pozycji bramkarza i by³ to drugi powód dla którego zdecydowa³em siê
na powrót z Bielczy.
- Trenerski debiut przypad³ na pojedynek z
bardzo trudnym rywalem, Jadowniczank¹ Jadowniki. Jak Pan go ocenia?
- Przed meczem remis w tym spotkaniu
wszyscy wziêlibyœmy chyba „w ciemno”,
tym bardziej, ¿e graliœmy przecie¿ w Jadownikach. Po meczu pozosta³ nam jednak spor y niedosyt. Ten remis absolutnie
nie by³ dla nas zwyciêski, gdy¿ dwukrotnie obejmowaliœmy prowadzenie, a gospodarze bramkê daj¹c¹ im remis strzelili w
doliczonym ju¿ czasie gr y, gdy graliœmy w
os³abieniu. Mam nadziejê, ¿e tych dwóch
punktów nie zabraknie nam w walce o pozostanie w lidze, a kto wie czy remis ten
nie oka¿e siê na wagê z³ota.
- W kolejnych meczach Or³owi wiod³o siê
ró¿nie...
- To prawda. W spotkaniach z D¹brovi¹ D¹browa Tarnowska i Wis³¹ Szczucin nie tylko nie zdobyliœmy punktów, lecz i nie strzeliliœmy bramki. Szczególnie boli mnie pora¿ka z Wis³¹. Mieliœmy bowiem w tym
meczu wyraŸn¹ przewagê, „g³upi” rzut karny w koñcowych minutach spowodowa³ jednak, ¿e zeszliœmy z boiska pokonani. Tê
z³¹ seriê pr zer waliœmy wygr ywaj¹c w
Skrzyszowie, potem przysz³y jednak nastêpne dwie przegrane: w Dêbnie z Polanem ¯abno i w Ciê¿kowicach z Ciê¿kowiank¹. Na szczêœcie kolejne dwa mecze
przynios³y nam komplet punktów i to po
efektownych wygranych. Wszystkich nas
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ucieszy³o zw³aszcza zwyciêstwo w pojedynku z Tarnovi¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nasza radoœæ by³a podwójna. Po pier wsze tarnowianie wygrali na wiosnê wszystkie trzy
wczeœniejsze mecze wyjazdowe, po drugie
my „odczarowaliœmy” nasze boisko, na
któr ym doznaliœmy piêciu pora¿ek z rzêdu, nie wygr ywaj¹c na nim od 24 wrzeœnia
ubieg³ego roku. Mecz z Piastem Czchów
by³ natomiast jednostronnym widowiskiem, w któr ym jedyn¹ niewiadom¹ by³y
rozmiar y naszej wygranej.
- Na siedem kolejek przed koñcem sezonu
Orze³ zajmuje w tabeli trzynaste miejsce,
które nie gwarantuje jeszcze utrzymania
siê w „okrêgówce”. Czy wierzy Pan, ¿e uda
wam siê unikn¹æ degradacji do klasy „A”?
- Gdybym nie wierzy³, ¿e uda mi siê utrzymaæ Or³a w klasie okrêgowej, nie podj¹³bym siê w przer wie zimowej prowadzenia
zespo³u. Mimo ¿e mamy za sob¹ dopiero
pó³metek rundy rewan¿owej, to ju¿ zdobyliœmy niemal tyle samo punktów co jesieni¹. Pier wsz¹ rundê Orze³ zakoñczy³ bowiem z dorobkiem 12 punktów, na wiosnê
w oœmiu meczach zdobyliœmy ich ju¿ 10.
W meczach, które pozosta³y nam do zakoñczenia sezonu powinniœmy powiêkszyæ
nasz dorobek przynajmniej o 9 „oczek”.
Mam jednak nadziejê, ¿e zdobêdziemy ich
wiêcej, gdy¿ 31 punktów mo¿e nie wystarczyæ do utrzymania siê w lidze. Szkoda,
¿e „odjecha³y” nam trochê dru¿yny ze œrodka tabeli, mo¿e byæ trudno je dogoniæ, tym
niemniej nikt w klubie nie dopuszcza do
siebie myœli o spadku. Naszym celem jest
utrzymanie na obecnym poziomie dru¿yny
seniorów. Dobrze by³oby równie¿ utrzymaæ
dru¿ynê juniorów w Ma³opolskiej Lidze Juniorów Starszych, jednak zdajemy sobie
sprawê, i¿ wiêkszoœæ zawodników z obecnej kadr y koñczy wiek pozwalaj¹cy na grê
w tych rozgr ywkach. Po rocznym okresie
gr y w MLJS wiemy te¿, ¿e klubu mo¿e nie
byæ staæ na utrzymanie dru¿yny w tej lidze.
- Skoro wspomnia³ Pan o juniorach, coraz
wiêcej tych m³odych pi³karzy pojawia siê
w sk³adzie pierwszej dru¿yny...
- Owszem, pojawiaj¹ siê i to z bardzo dobr ym skutkiem. Œmia³o mogê powiedzieæ,
¿e jeœli mam do dyspozycji ch³opaków z
zespo³u juniorów, to na boisku mo¿na siê
wszystkiego spodziewaæ i staæ nas wtedy
na nawi¹zanie walki ze wszystkimi. S¹ oni

bowiem wybiegani, ambitni i nieŸli technicznie, stanowi¹ wiêc spore wzmocnienie
pier wszej dru¿yny. Szkoda, ¿e nie zawsze
mogê z nich korzystaæ, wiadomo jednak,
¿e trzeba dbaæ o interesy obu zespo³ów.
- Kto decyduje w tej chwili o sile dru¿yny
Or³a?
- Nie chcia³bym wyró¿niaæ konkretnych zawodników, gdy¿ uwa¿am, ¿e o grze i wynikach decyduje ca³y zespó³. Na pewno, jak
ju¿ wspomnia³em bardzo pomagaj¹ nam
gracze z dru¿yny juniorów. Spor y wp³yw na
poczynania zespo³u maj¹ tak¿e z pewnoœci¹ skrzyd³owi, którzy potrafi¹ rozstrzygn¹æ na swoj¹ korzyœæ pojedynki jeden na
jeden. Doœwiadczeni zawodnicy którzy porz¹dkuj¹ grê, w po³¹czeniu z m³odzie¿¹
daj¹ efekty w postaci punktów. O koñcowym wyniku zawsze decyduje jednak gra
ca³ej dru¿yny i odrobina szczêœcia.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia
w ostatnich meczach sezonu.
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Podwójny awans Startu 77?
Kibice w Biadolinach Szlacheckich mogą mieć w czerwcu
podwójny powód do radości. Seniorzy Startu 77 na wiosnę
pogubili co prawda nieco punktów, lecz wciąż zasiadają na fotelu lidera. Porębę Spytkowską wyprzedzają różnicą jednego
tylko punktu, ale dwójka ta ma na tyle bezpieczną przewagę
nad goniącą ją grupą zespołów, że wszystko wskazuje na to, że
obie te drużyny pewnie awansują do klasy „A”. O awansie
myślą również występujący w klasie rejonowej juniorzy Startu
77. W rundzie jesiennej odnieśli oni pięć zwycięstw, zanotowali
jeden remis oraz doznali jednej porażki; na inaugurację przegrali 2-9 wyjazdowy mecz z Olimpią Bucze. Na wiosnę kroczą
natomiast od zwycięstwa do zwycięstwa, zanotowali cztery
kolejne wygrane, zdobywając 26 bramek, a tracąc zaledwie 2.
W jedenastej kolejce grając na własnym boisku juniorzy z Biadolin Szlacheckich rozgromili w meczu „na szczycie” 5-0 wicelidera, Sokół Borzęcin Górny i są dosłownie o krok od zapewnienia sobie prawa gry w barażu o awans do juniorskiej pierwszej ligi. Jednym z twórców tych sukcesów jest trenujący zarówno seniorów, jak i juniorów Startu 77, Jan Kargul.
(t)

„Jedenastka” numeru
Pocz¹wszy od tego numeru prosiæ bêdziemy ludzi zwi¹zanych z klubami naszej
gminy o wytypowanie najlepszej ich zdaniem „jedenastki” gminy Dêbno. Nasi
eksperci pod uwagê braæ bêd¹ wystêpy w okresie obejmuj¹cym czas od poprzedniego wydania „¯ycia Gminy”. Dziœ typuje szkoleniowiec Startu 77 Biadoliny Szlacheckie, Jan Kargul.

Miko³aj Gurgul (Orze³ Dêbno) - ka¿dy wie,
¿e ³¹czenie prowadzenia zespo³u z gr¹ i to
jeszcze pod presj¹ utrzymania siê jest bardzo trudne. On temu sprosta³, przej¹³ zespó³ w trudnej sytuacji i ju¿ widaæ efekty jego
pracy, zarówno jako trenera jak i bramkarza.
Orze³ pnie siê w górê tabeli i pewno w lidze
pozostanie, czego mu ¿yczê.
Pawe³ Pachota (Victoria Por¹bka Uszewska)
- rutyniarz, szybki, waleczny ofensywny zawodnik ograny w wy¿szych ligach. Uwa¿am ¿e œmia³o mo¿e jeszcze graæ w czwartej lidze.
Dawid Zydroñ (Orze³ Dêbno) - w przypadku
Dawida mo¿na tylko zapytaæ, gdzie s¹ skauci naszych klubów ligowych, skoro taki zawodnik gra tylko w klasie okrêgowej.
Tomasz Rogó¿(Star t 77 Biadoliny Szlacheckie) - ,,Rogal” to doœwiadczony œrodkowy obroñca, bardzo dobr y technicznie, potrafi¹cy pokierowaæ obron¹, wprowadzaj¹cy
du¿o spokoju do poczynañ zespo³u.
Dariusz Kuras (Start 77 Biadoliny Szlacheckie) - doœwiadczony lewy obroñca, œwietny w
odbiorze.
Stanis³aw Giba³a (Start 77 Biadoliny Szlacheckie) - szybki, dynamiczny, posiadaj¹cy
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wielkie serce do gr y zawodnik, od dawna zabiega³em o jego pozyskanie, moim zdaniem
poradzi³by sobie o kilka klas wy¿ej.
Marek Wêgrzyn i Andrzej Wêgrzyn (obaj
Sokó³ Maszkienice) - bliŸniacy z Soko³a
to przyk³ad profesjonalnego jak na warunki naszych lig podejœcia do gr y w pi³kê.
Potrafili po³¹czyæ szko³ê i pracê z treningami oraz gr¹ w zespole. Zawsze œwietnie
przygotowani motor ycznie, bior¹cy ciê¿ar
gr y na siebie, nieustêpliwi i bardzo dobrzy
technicznie.
Mariusz Gicala (Orze³ Dêbno) - motor napêdowy zespo³u z Dêbna, bardzo dobr y technicznie, posiada œwietny przegl¹d pola.
Jakub Ogar (Start 77 Biadoliny Szlacheckie) - bramkostrzelny, dynamiczny napastnik, potrafi jedn¹ akcj¹ sam przes¹dziæ o
losach meczu, jego minusem jest to, ¿e jest
trochê zbyt du¿ym indywidualist¹.
Pawe³ Bernady (Orze³ Dêbno) - w tym przypadku rekomendacja do „jedenastki” numeru bêdzie bardzo krótka; moim zdaniem jest
to najlepszy obecnie zawodnik graj¹cy w klubach gminy Dêbno.
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Pieni¹dze
podzielone
Sto dwadzieœcia tysiêcy z³otych rozdysponowano z bud¿etu gminy Dêbno na realizacjê zadañ z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Pieni¹dze wskutek konkursu dla organizacji pozarz¹dowych trafi³y do
dziesiêciu organizacji z terenu gminy.
Oferty na konkurs zgłosiło dziesięć organizacji i pomiędzy nie podzielono pieniądze, które z budżetu przeznaczono do wykorzystania
na ten cel. Osiem ofert przygotowały ludowe
zespoły sportowe, a dwie pochodziły od
uczniowskich klubów sportowych.
Najwięcej pieniędzy trafiło do LKS Orzeł
Dębno, który otrzymał 28,5 tys. zł. Najmniej
z całej puli uzyskał UKS Gwiazda, który zadowolić się musi tysiącem złotych.
Pieniądze wykorzystane w konkursie to nie
jedyny wkład gminy we wspieranie kultury
fizycznej i sportu w ostatnim czasie. Z budżetu gminy dofinansowano budowę kompleksu
boisk „Orlik 2012” w Łysej Górze, a także
utrzymanie podobnych obiektów w Dębnie.

Wyniki konkursu
Nazwa organizacji ............. Wysokoœæ dotacji
LKS Orze³ ............................. 28.500,00 z³
LKS Start 77 ........................ 14.500,00 z³
LKS K³os .............................. 17.000,00 z³
LKS Victoria ......................... 14.500,00 z³
LKS Sokó³ ............................ 14.500,00 z³
LKS Jastrz¹b ........................ 10.000,00 z³
LKS Grom ............................... 9.000,00 z³
LKS Wolania ........................... 8.500,00 z³
LUKS Sufczyn ......................... 2.500,00 z³
UKS Gwiazda .......................... 1.000,00 z³
Razem ............................... 120.000,00 z³
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Prezent na jubileusz?
rozmowa z Janem Kargulem, trenerem Startu 77 Biadoliny Szlacheckie
- Rundê rewan¿ow¹ rozpoczêliœcie od czterech efektownych zwyciêstw, potem przyszed³ ma³y kryzys...
- Nie nazwa³bym tego kryzysem to jest pi³ka no¿na, nie da siê wszystkiego wygraæ
niezale¿nie na jakim szczeblu rozgrywek
siê wystêpuje. My w obecnym sezonie na
22 mecze wygraliœmy 18 i tylko dwukrotnie zostaliœmy pokonani. Od d³u¿szego
czasu jesteœmy liderem i to dodatkowo
mobilizuje zespo³y z nami graj¹ce, przez
co gra siê nam ciê¿ej. Rzeczywiœcie pierwsze cztery wiosenne mecze zakoñczy³y siê
naszymi pewnymi zwyciêstwami, pierwsze
punkty straciliœmy natomiast w wyjazdowym derbowym pojedynku z Victori¹ Por¹bka Uszewska. W Por¹bce Uszewskiej
o punkty jest jednak bardzo ciê¿ko. Najlepiej œwiadczyæ mo¿e o tym fakt, ¿e w tym
sezonie uda³o siê tam wygraæ tylko Orlikowi Szczurowa, a remis z nami oznacza³
dla gospodarzy pierwsz¹ w sezonie stratê
punktów na w³asnym boisku. W kolejnym
meczu zagraliœmy u siebie z Olimpi¹ K¹ty.
W spotkaniu tym nie wykorzystaliœmy kilku dogodnych sytuacji, a przeciwnik, który nastawi³ siê na grê z kontry, w koñcówce dwukrotnie nas zaskoczy³ i zeszliœmy z
boiska pokonani. Pora¿ka ta nie przynosi
nam jednak ujmy, gdy¿ uwa¿am, ¿e Olimpia bêdzie jeszcze liczy³a siê w walce o
awans. Ostatnie do tej pory punkty straciliœmy w wyjazdowym meczu z Andaluzj¹
Rudy Rysie. Do przerwy nic nie wskazywa³o na taki obrót sprawy, gdy¿ prowadziliœmy 3-0. Po zmianie stron przytrafi³ nam
siê chwilowy zastój i w ci¹gu dwóch minut
straciliœmy dwie bramki. Tak w ogóle to
za³atwi³ nas Bogumi³ Szafrañski; sam
strzeli³ dwa gole, przy dwóch innych asystowa³ i mecz skoñczy³ siê wynikiem 4-4.
W tym spotkaniu nie mog³em skorzystaæ
z zawodników zespo³u juniorów którzy dwa
dni póŸniej mieli zagraæ w meczu „na szczycie” z Soko³em Borzêcin Górny, co zdecydowanie ograniczy³o mi pole manewru sk³adem.
- Po efektownej wygranej z Okocimiem mo¿na jednak chyba powiedzieæ, ¿e najgorsze
jest ju¿ za wami.
- Mam nadziejê, ¿e tak. Do koñca sezonu
pozosta³o nam jeszcze szeœæ meczów. Kibiców czekaj¹ m. in. na emocje zwi¹zane
z XI Wielkimi Derbami Biadolin na boisku
Pogoni, potyczka z bardzo niewygodnym dla
nas Gromem Sufczyn, no i z pewnoœci¹
najtrudniejszy wyjazd wiosny do Porêby Spytkowskiej, którego wynik mo¿e ustaliæ koñ-
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cow¹ sytuacjê w tabeli. Ja ze swojej strony mogê zapewniæ, ¿e w czekaj¹cych nas
spotkaniach zrobimy wszystko, aby siêgn¹æ
po pe³n¹ zdobycz punktow¹ i awansowaæ
do klasy „A” z pierwszego miejsca. Rzecz
jasna, awans z drugiej pozycji nie by³by
równie¿ dla mnie wielk¹ tragedi¹. Najwa¿niejsze, ¿eby Start 77 po osiemnastu latach znów móg³ zaprezentowaæ siê na boiskach klasy „A”. By³by to bardzo mi³y prezent na przypadaj¹cy w tym roku jubileusz
35-lecia istnienia klubu.
- Przed rund¹ wiosenn¹ w sk³adzie dru¿yny
zasz³y bardzo du¿e zmiany. Jakie mia³y one
prze³o¿enie na postawê zespo³u?
- Rzeczywiœcie odesz³o od nas kilku wiod¹cych jesieni¹ zawodników, ich brak jednak szybko uda³o siê nam uzupe³niæ. Wspólnie z prezesem Leszkiem Banasiem, od
którego wszystko siê tutaj zaczyna i dziêki
któremu klub prosperuje tak jak powinien,
uda³o siê nam namówiæ do gry kilku bardzo dobrych zawodników jak Tomasz Rogó¿,
Dariusz Kuras, Andrzej Kozub, Bogdan Kieroñski, Mateusz Kural czy Stanis³aw Giba³a. Z tymi ch³opakami prywatnie znam siê
od lat, zarówno ze wspólnych wystêpów
na boisku, jak i z trenowania. Jestem im
bardzo wdziêczny, ¿e postanowili nam pomóc osi¹gn¹æ cel jakim jest awans. Z perspektywy czasu œmia³o mogê powiedzieæ,
¿e pi³karze, którzy wzmocnili nas w zimowej przerwie nie s¹ gorsi od swych poprzedników. Wrêcz odwrotnie, uwa¿am ¿e
nasz sk³ad nie uleg³ os³abieniu, lecz zdecydowanemu wzmocnieniu. Je¿eli jesteœmy
ju¿ przy sprawach personalnych, to nie
chcia³bym kogoœ z zespo³u specjalnie
chwaliæ i wyró¿niaæ, nasz¹ si³¹ jest bardzo
wyrównana, szeroka kadra, której nie powstydzi³aby siê niejedna dru¿yna klasy okrêgowej. Nie sposób mi jednak nie doceniæ
bardzo charyzmatycznego Andrzeja Kozuba, który mimo 53 lat na boisku prezentuje siê znakomicie.
- Pora teraz na kilka s³ów dotycz¹cych bardzo dobrze spisuj¹cej siê w tym sezonie dru¿yny juniorów...
- Przed tym zespo³em pojawi³a siê szansa, ¿e po raz pierwszy w historii zagraæ
mo¿e w pierwszej lidze juniorów Tarnowskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
W grupie pozosta³y nam do rozegrania jeszcze trzy mecze, przy czym ju¿ wygrana w
jednym z nich da nam pierwsze miejsce i
mo¿liwoœæ gry w bara¿u z najlepszym zespo³em drugiej grupy. O zwyciêstwo rywa-

lizuje tam jeszcze kilka dru¿yn. Powiem
szczerze nie widzia³em meczu ¿adnej z
nich, wiêc niewiele mogê o nich powiedzieæ. Na analizê potencjalnego r ywala
przyjdzie jeszcze czas, ale najbardziej
uznan¹ mark¹ wydaje siê byæ Pagen Gnojnik i nie mia³bym nic przeciw temu, ¿eby
zagraæ w³aœnie z nim.
- Jaka jest przyczyna tak dobrej postawy
m³odzie¿y?
- Wynika ona przede wszystkim z zaanga¿owania ch³opaków. Jest to zespó³ z³o¿ony
nie tylko z pi³karzy z Biadolin Szlacheckich, lecz równie¿ z Per³y czy z Woli Dêbiñskiej. Na boisku tworz¹ oni jednak kolektyw, powa¿nie podchodz¹ zarówno do treningów, jak i do meczów, obserwuj¹ równie¿ starszych kolegów, od których wiele
siê ucz¹, st¹d takie efekty. Muszê przy
tym powiedzieæ, ¿e w przypadku awansu,
sportowo nie stoimy na straconej pozycji.
Wiek juniora skoñczy bowiem tylko 2-3
ch³opaków, a ci którzy zostan¹ s¹ na tyle
ograni, ¿e powinni sobie spokojnie poradziæ w pier wszej lidze. Niestety, ka¿dy
awans poci¹ga za sob¹ wiêksze nak³ady
finansowe. Bêdziemy wiêc musieli próbowaæ pozyskaæ jakiegoœ sponsora, o co w
tych czasach jest bardzo ciê¿ko i równoczeœnie poprosiæ wójta o wsparcie naszej
zdolnej m³odzie¿y. Najpierw jednak wygrajmy ligê, a potem przyjdzie czas na przemyœlenia co dalej.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Z NOTATNIKA STATYSTYKA

Osiem trafieñ Or³a
Grad goli
W ósmej kolejce rundy rewanżowej piłkarze Orła Dębno urządzili sobie prawdziwy festiwal strzelecki w wyjazdowym pojedynku z Piastem Czchów. Dębnianie wygrali 8-1 (inna sprawa, że Piast na wiosnę
jest chłopcem do bicia i we wcześniejszych
meczach drugiej rundy stracił 49 goli), a
pierwszoplanową postacią na boisku był
zdobywca trzech bramek, Dominik Hebda.
Na tak efektowne zwycięstwo swoich ulubieńców, kibice w Dębnie czekać musieli bardzo długo. Na zakończenie sezonu 2004/05
Orzeł wygrał na wyjeździe 9-0 z Rzezawianką Rzezawa, zaś w pierwszej rundzie
tych rozgrywek pokonał u siebie 10-1 Skrzyszovię Skrzyszów. Młodszym kibicom przypomnieć trzeba, że ekipa z Dębna okazała
się wtedy najlepsza w klasie okręgowej,
dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich
spotkań wyprzedzając pukający teraz do
bram ekstraklasy zespół z Niecieczy.

szym na wiosnę spotkaniem z udziałem
Sokoła, w którym bramki strzelali piłkarze
obu zespołów.

Na wyjeŸdzie jak u siebie
Obserwując poczynania Kłosa Łysa Góra
można dojść do wniosku, że zawodnikom
tego klubu nie sprawia różnicy, czy grają
na własnym boisku, czy też na wyjeździe.
Aby nie być gołosłownym wystarczy powiedzieć, że aż w sześciu z ośmiu dotychczasowych spotkań, Kłos uzyskiwał wiosną takie same (nie chodzi tu o dokładny wynik,
lecz o liczbę punktów) rezultaty, jak w spotkaniach rozgrywanych jesienią. Jedynymi
wyjątkami od tej reguły są mecze z Arkadią Olszyny i Orłem Stróże. Z Arkadią łysogórzanie jesienią zremisowali na własnym
boisku, zaś w rundzie rewanżowej wygrali
na wyjeździe. Z Orłem, ekipa z Łysej Góry
wysoko przegrała natomiast w pierwszej
rundzie u siebie, w rewanżu zdobyła natomiast komplet punktów.

Strzelecka mizeria
Po wielce znaczącym osłabieniu personalnym, drużyna Sokoła Maszkienice w
wiosennych meczach w niczym nie przypomina zespołu z rundy jesiennej. Wystarczy
powiedzieć, że w ośmiu meczach Sokół zdobył tylko 3 punkty, wygrywając na własnym
boisku 1-0 z Temidą Złota. Bramka strzelona przez Wojciecha Ptasińskiego była
jedną z dwóch (!) zdobytych do tej pory przez
maszkieniczan w rundzie rewanżowej.
Drugiego gola zdobył Krzysztof Węgrzyn,
pokonując bramkarza gości w przegranym
1-4 spotkaniu z Iskrą Łęki. Ten rozegrany
w ósmej wiosennej kolejce mecz był pierw-

pozbawił ich kompletu „oczek” była Andaluzja Rudy Rysie, która 11 września ubiegłego roku wygrała w Biadolinach Szlacheckich 2-1.

Polegli po raz pierwszy
Porażka 2-3 poniesiona 3 maja w meczu z
Orlikiem Szczurowa oznaczała dla Victorii
Porąbka Uszewska pierwszą w tym sezonie
przegraną na własnym boisku. W poprzednim spotkaniu przed własną publicznością,
Victoria zremisowała 2-2 ze Startem 77 Biadoliny Szlacheckie, przerywając tym samym
serię 8 kolejnych zwycięstw na obiekcie w
Porąbce Uszewskiej.

Gol w ka¿dym meczu
W żadnym z rozegranych do tej pory wiosennych meczów, bramkarzowi Gromu Sufczyn nie udało się zachować czystego konta
(jesienią sufczynianie nie tracili goli w spotkaniach z Przyborowem i Pogonią Biadoliny Radłowskie). W siedmiu pojedynkach
Grom stracił 23 bramki.

Bez pora¿ki
Piłkarze Startu 77 Biadoliny Szlacheckie rozpoczęli rundę wiosenną od wysokiego „C”. Cztery pierwsze mecze wygrali różnicą czterech bramek, przy czym w trzech
pierwszych spotkaniach nie stracili żadnego gola.
Remis 2-2 uzyskany w wyjazdowym meczu z Victorią Porąbka Uszewska (piąta kolejka rundy rewanżowej) oznaczał dla zespołu Startu 77 przerwanie serii 11 kolejnych zwycięstw. Podopieczni trenera Jana
Kargula nie stracili punktów przez ponad
siedem miesięcy; ostatnim zespołem który

Prze³amanie
W drugim tegorocznym pojedynku przed
swoimi kibicami, Jastrząb Łoniowa „odczarował” wreszcie swoje boisko. Pokonując 42 Okocim, piłkarze z Łoniowej przerwali
serię dziesięciu z rzędu (wliczając poprzedni
sezon) meczów bez kompletu punktów w
roli gospodarza. Na wyjazdach łoniowianie
nie potrafili natomiast wygrać siedem razy
z rzędu. Złą passę przełamali w pierwszą
niedzielę maja, pokonując w Tymowej 3-0
tamtejszego Tymona.
(T)

SPRINTEM
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Najnudniejsza dyscyplina
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Nie ma nudnych, ka¿da jest zale
indywidualnych upodobañ.
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Komplet zwyciêstw
Dru¿yny z Por¹bki Uszewskiej wœród dziewcz¹t i z
Maszkienic wœród ch³opców triumfowa³y w rywalizacji gminnej szkó³ podstawowych w pi³ce rêcznej.
Dziewczyny stanęły do rywalizacji w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 17 kwietnia 2011 roku w hali
sportowej Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Chłopcy
zmagali się z kolei 19 kwietnia. W zawodach uczestniczyły szczypiornistki z trzech szkół podstawowych z terenu
Gminy Dębno: z Łysej Góry, Porąbki Uszewskiej i Biadolin Szlacheckich. Wśród chłopców rywalizowało pięć zespołów ze szkół podstawowych w Porąbce Uszewskiej,
Maszkienic, Woli Dębińskiej, Łysej Góry, Biadolin Szlacheckich.

Bez straty punktu
Reprezentacja Por¹bki Uszewskiej
zarówno wœród ch³opców jak i
dziewcz¹t triumfowa³a w turnieju
pi³ki rêcznej odbywaj¹cym siê w
ramach Gimnazjady M³odzie¿y
Szkolnej.
Do rywalizacji doszło 27 marca w
hali sportowej Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. W zmaganiach o
Puchar Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha udział wzięły reprezentacje wszystkich gimnazjów z terenu
gminy Dębno. Mecze rozgrywane
były systemem „każdy z każdym”, a
sędzią turnieju był Adam Naleźny –
licencjonowany sędzia piłki ręcznej.
Gospodarze i gospodynie zapewnili
sobie zwycięstwo wygrywając wszystkie mecze. Najwięcej bramek w całym turnieju wśród dziewcząt zdobyWyniki dziewczêta:
PG Por¹bka U. – PG Sufczyn ....... 5:3
PG £ysa Góra – PG Wola D. ........ 1:2
PG Por¹bka U. - PG £ysa Góra .... 6:2
PG Wola D. - PG Sufczyn ............. 2:3
PG Wola D. - PG Por¹bka U. ........ 2:5
PG £ysa Góra - PG Sufczyn ......... 1:6
Klasyfikacja koñcowa:
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG Sufczyn
3. PG Wola Dêbiñska
4. PG £ysa Góra
Wyniki ch³opcy:
PG Por¹bka U. – PG Sufczyn ..... 16:4
PG £ysa Góra – PG Wola D. ........ 8:6
PG Por¹bka U. - PG £ysa Góra .. 16:5
PG Wola D. - PG Sufczyn ............. 8:5
PG Wola D. - PG Por¹bka U. ...... 7:11
PG £ysa Góra - PG Sufczyn ......... 5:9
Klasyfikacja koñcowa:
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG £ysa Góra
3. PG Wola Dêbiñska
4. PG Sufczyn

www.gminadebno.pl

Zwycięska drużyna z Porąbki Uszewskiej występowała w składzie: Weronika Brachucy, Anna Kozioł, Anna
Sutor, Natalia Koloch, Weronika Lubowiecka, Kamila Nadolnik, Karolina Niemiec, Ewelina Sacha, Marzena Korman, Monika Franczyk. Triumfatorzy turnieju chłopców
zagrali natomiast w następującym zestawieniu: Węgrzyn
Mateusz, Wasyłek Mateusz, Pająk Tomasz, Drelicharz
Krystian, Wyczesany Adam, Iwaniec Miłosz, Wronkowski Piotr, Kita Daniel, Smulski Paweł, Postawa Szymon,
Maciejewski Marcin.
Organizatorem imprezy był Urząd Gminy Dębno oraz
Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej, a zawody przygotował Rafał Michalec – koordynator Sportu w Gminie Dębno. Zawody sędziowali: Adam Należny i Michał Janas.
(n)

ła reprezentantka PG w Sufczynie
Karolina Madejska. Najwięcej bramek
w turnieju chłopców (20) zdobył Bartosz Niemiec z PG w Porąbce Uszewskiej. Reprezentant Zespołu Szkół w
Porąbce Uszewskiej jest również zawodnikiem Pałacu Młodzieży w Tarnowie i w tym roku został powołany
do kadry Małopolski.
Dziewczyny z gimnazjum w Porąbce Uszewskiej grały w następującym
składzie: Beata Pabian, Justyna Gliździńska, Oliwia Rzepa, Monika Brachucy, Monika Bodura, Olga Gurgul,
Kinga Mrożek, Patrycja Gurgul, Anna
Nadolnik, Patrycja Sutor. Opiekun:
Agnieszka Radzikowska. W drużynie
chłopców z Porąbki zagrali natomiast:
Niemiec Bartosz, Kluska Rafał, Kraj
Dominik, Gurgul Jakub, Rzepa Kacper, Pałucki Mateusz, Kluska Patryk,
Krośniak Jarosław, Gurgul Krystian,
Pałucki Jakub, Pierz Konrad. Opiekunem zespołu był Mikołaj Gurgul.

Wyniki dziewczêta:
Biadoliny Szlacheckie : £ysa Góra .............................. 5:3
£ysa Góra : Por¹bka Uszewska ................................ 1:17
Por¹bka Uszewska : Biadoliny Szlacheckie .............. 24:2
Klasyfikacja koñcowa:
I – Por¹bka Uszewska
II – Biadoliny Szlacheckie
III – £ysa Góra
Wyniki ch³opcy:
Por¹bka Uszewska : Maszkienice .............................. 4:9
Wola Dêbiñska : £ysa Góra ........................................ 9:1
Biadoliny Szlacheckie : Por¹bka Uszewska ................ 4:7
Maszkienice : Wola Dêbiñska .................................... 8:2
£ysa Góra : Biadoliny Szlacheckie .............................. 1:5
Por¹bka Uszewska : Wola Dêbiñska ........................... 4:4
Maszkienice : £ysa Góra ............................................ 6:2
Biadoliny Szlacheckie : Wola Dêbiñska ...................... 3:7
Por¹bka Uszewska : £ysa Góra .................................. 9:1
Maszkienice : Biadoliny Szlacheckie ........................ 10:6
Klasyfikacja koñcowa:
I – Maszkienice
II – Por¹bka Uszewska
III – Wola Dêbiñska
IV – Biadoliny Szlacheckie
V - £ysa Góra

maj - czerwiec 2012, ¯ycie Gminy Dêbno
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kalendarium
MAJ
16 maja 2012 r. – Gminny Przegl¹d Teatrów
Przedszkolnych „Najpiêkniejsze bajki”. Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury
17 maja 2012 r. – XV Przegl¹d Dorobku Artystycznego Szkó³ Podstawowych. Przegl¹d
obejmuje uczniów z klas I-VI. Ka¿d¹ szko³ê mo¿e
reprezentowaæ grupa maksymalnie 12 osobowa. Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku, Dêbiñskie Centrum Kultury
18 maja 2012 r. – VII Gminny Konkurs Jêzykowy dla gimnazjalistów „Niechaj narodowie
w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿
swój jêzyk maj¹”. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury
20 maja 2012 r. – Wernisa¿ wystawy poplenerowej „Dêbno 2012”. Wernisa¿ po³¹czony bêdzie z koncer tem Ireneusza Tr ybulca z zespo³em oraz recytacj¹ renesansowej
poezji przez Krzysztofa Globisza. Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie
Centrum Kultur y
22 maja 2012 r. – VII Gminny Konkurs Plastyczny „Malowanie jest ³atwe”. Konkurs
adresowany do dzieci ze szkó³ podstawowych.
Uczestnicy bêd¹ wykonywaæ prace w Szkole
Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich. Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa w
Biadolinach Szlacheckich, Dêbiñskie Centrum
Kultur y
26 maja 2012 r. – Uroczystoœæ 100-lecia OSP
£ysa Góra. Uroczystoœæ rozpocznie siê Msz¹ œw.
w Koœciele Parafialnym w £ysej Górze, nastêpnie
jednostki OSP przemaszeruj¹ do Amfiteatru Krakus i tam odbêdzie siê czêœæ oficjalna. W programie min. wystêp Orkiestry Dêtej OSP z £ysej Góry,
pokaz stra¿acki, wystêp wokalny finalistek XXV
Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty ma³opolski 2012”, a na zakoñczenie zabawa taneczna.
30 maja 2012 r. – Gminny Turniej Matematyczno – Przyrodniczy dla uczniów klas I gimnazjum. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
31 maja 2012 r. – Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas I-III gimnazjum. Do konkursu
gminnego ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ trzech
kandydatów z klasy I oraz czterech z klas II-III.
Uczestników obowi¹zuje znajomoœæ treœci programowych z zakresu ortografii dla klas I - III
gimnazjum. W konkursie przewiduje siê pisanie ze s³uchu, uzupe³nienie tekstu z lukami,
uzasadnienie pisowni, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, ³amig³ówek. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³
w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

CZERWIEC
Czerwiec 2012 r. – Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej. Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy, Dêbiñskie Centrum
Kultur y.
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1 czerwca 2012 r. – Dzieñ Dziecka - Zamek
w Dêbnie. Organizatorzy: Muzeum - Zamek w
Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury
3 czerwca 2012 r. – XXIII PRZEGL¥D DZIECIÊCYCH ZESPO£ÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
REGIONU KRAKOWSKIEGO „KRAKOWIACZEK”.
Najwiêksza impreza folklorystyczna (w kategorii dzieciêcej) w Ma³opolsce. Wystêpy poddawane s¹ wnikliwej ocenie Komisji Artystycznej.
Laureat przegl¹du zostaje zakwalifikowany do
udzia³u w Karpackim Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Regionalnych w Rabce. W Krakowiaczku bierze udzia³ ok. 20 dzieciêcych zespo³ów
regionalnych i dzieciêce kapele ludowe /oko³o
600 wykonawców/ wytypowanych przez instytucje kultury, szko³y i placówki kulturalno-oœwiatowe. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Ma³opolskie Centrum Kultury „Sokó³” w
Nowym S¹czu-Biuro Organizacyjne w Tarnowie.
4 czerwca 2012 r. – Miêdzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Olimpiadach. W konkursie mog¹
wzi¹æ udzia³ uczniowie ze szkó³ gimnazjalnych
zrzeszonych w Samorz¹dowym Centrum Edukacji z terenu powiatów: brzeskiego, tarnowskiego i d¹browskiego. Konkurs przebiega w
dwóch etapach: etap I szkolny – ka¿da szko³a
przeprowadza we w³asnym zakresie. Do fina³u
szko³a mo¿e wytypowaæ 5 uczniów. Etap II –
fina³, przeprowadza go komisja powo³ana przez
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury, Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
5 czerwca 2012 r. – Przegl¹d teatrów w jêzyku
angielskim. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
12 czerwca 2012 r. – X Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG”. Propozycja przeznaczona dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z gminy Dêbno. Zadaniem
uczestników jest zaprezentowanie dwóch piosenek w jêzyku angielskim, zaczerpniêtych z
repertuaru zagranicznych wykonawców. Profesjonalne jury, sk³adaj¹ce siê z muzyka i anglisty, ocenia dobór repertuaru, poziom warsztatu techniczno – muzycznego wykonawcy, poprawnoœæ jêzykow¹, stopieñ trudnoœci oraz interpretacjê utworu. Organizatorzy: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach, Dêbiñskie
Centrum Kultury.
12 czerwca 2012 r. – XII £ysogórski Bieg
Prze³ajowy. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
13 czerwca 2012 r. – Sportowy Turniej Przedszkolaków. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum
Kultury, PSP w Biadolinach Szlacheckich.
17 czerwca 2012 r. – Koncert laureatów Konkursu Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG”.
Koncert odbêdzie siê w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Maszkienicach o godz. 17.00.
Organizator: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w
Maszkienicach.
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24 czerwca 2012 r. – „ŒWIÊTO £OPO£KI” W
£ONIOWEJ. „Organizator proponuje barwny i ciekawy program artystyczny w którym zaprezentuj¹ siê dzieciêce i doros³e zespo³y folklorystyczne, kapele ludowe oraz profesjonalni wykonawcy. Imprezie towarzyszyæ bêdzie Jarmark
Sztuki Ludowej, podczas którego swoje wyroby
zaprezentuj¹ twórcy ludowi z powiatu brzeskiego przedstawiaj¹cy: malarstwo na szkle i p³ótnie, rzeŸbê, tkactwo, plecionkarstwo, kowalstwo
ludowe i artystyczne, garncarstwo itp. Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowiacy” zaprasza twórców ludowych, rzemieœlników, malarzy,
rzeŸbiarzy oraz wszystkie osoby, chc¹ce wystawiæ swoje prace, do zg³aszania swojego
udzia³u w IV Jarmarku Sztuki i Kultury Ludowej.
Jarmark odbêdzie siê w dniu 24 czerwca 2012
w £oniowej, gm. Dêbno, podczas organizacji
„Œwiêta £opo³ki”. Zapisy odbywaj¹ siê pod numerem telefonu 14/6658 661. Organizator:
Stowarzyszenie Folklorystyczne „£oniowiacy”
w £oniowej.
24 czerwca 2012 r. – Œwiêtojañska Noc Muzealna. Organizatorzy: Muzeum Okrêgowe w
Tarnowie – oddzia³ Zamek w Dêbnie, Stowarzyszenie Przyjació³ Zamku w Dêbnie, Dêbiñskie
Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Kwartet na
Przedgórzu”.
Czerwiec – uroczystoœæ nadania imienia Przedszkola w Por¹bce Uszewskiej. Organizator:
Przedszkole Publiczne w Por¹bce Uszewskiej.

LIPIEC
1 lipca 2012 r. – XV BIESIADA AGROTURYSTYCZNA. Kilkadziesi¹t gospodarstw i kó³ agrotur ystycznych przygotowuje bar wne, bogate
stoiska, na których mo¿na znaleŸæ dziesi¹tki
wspania³ych potraw (zupy, dania obiadowe, ciasta, nalewki itd.). Wszystkie smako³yki bior¹
udzia³ w Konkursie Potraw a autorzy najsmaczniejszych otrzymuj¹ atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Dêbno. Na estradzie przez ca³e popo³udnie tr waj¹ koncer ty
amatorskich i profesjonalnych ar tystów. To
wspania³a rozrywka dla ca³ej rodziny. Organizatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno, Dêbiñskie Centrum
Kultur y, Stowarzyszenie Agrotur ystyczne w
Por¹bce Uszewskiej
Lipiec/sierpieñ zajêcia wakacyjne w Dêbiñskim Centrum Kultury. W czasie wakacji szkolnych zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych
oraz gimnazjalnych do Domu Kultury w Jastwi.
Zajêcia realizowane bêd¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 9.00 – 15.00. Zapisy przyjmowane bêd¹ w biurze DCK w Jastwi lub telefonicznie pod numerem 14/6658661.
15 lipca 2012 r. - Gminne Zawody SportowoPo¿arnicze w Woli Dêbiñskiej. W zawodach
bior¹ udzia³ wszystkie jednostki Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy Dêbno. Dru¿yny rywalizuj¹ ze sob¹ w dwóch konkurencjach:
sztafecie po¿arniczej z przeszkodami (w kategorii juniorów i seniorów) oraz æwiczeniach bojowych. Organizatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Woli Dêbiñskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultury.

www.gminadebno.pl

zdrowie

bez recepty

Informator medyczny gminy Dêbno
Oœrodek zdrowia
w Woli Dêbiñskiej

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

Tylko bez
paniki
Astma oskrzelowa to choroba zapalna dróg
oddechowych, objawiająca się atakami kaszlu, duszności wydechowej na skutek skurczu oskrzeli i obrzęku śluzówki, czemu towarzyszy często charakterystyczne furczenie i
głośne świsty podczas ataków.
Charakterystyczne objawy astmy oskrzelowej to napadowe duszności, kaszel szczególnie nocny, u dzieci do 2. roku życia, astma przebiega przede wszystkim pod postacią
kaszlu , świszczącego oddechu. Często pojawia się on po wysiłku, płaczu, karmieniu.
Astmie często towarzyszą: atopowe zapalenie skóry, katar alergiczny, alergia pokarmowa.
Atak astmy może być wywołany przez różne czynniki np wysiłek fizyczny, kontakt z
alergenem -sierść zwierząt, pyłki drzew, roztocza kurzu domowego, mąka,dym tytoniowy, chemikalia.
Gdy astma jest już rozpoznana, należy podjąć systematyczne leczenie polegające na systematycznym przyjmowaniu leków, okresowych kontrolach pulmunologicznych.
Jak zachować się w czasie napadu? Jeśli
wystąpi już atak astmy należy przyjąć określoną dawkę leku, dawkę tę powinno ustalić
się z lekarzem podczas kontroli. Występowanie ataku mimo zastosowania leku oznaczać
może, że trzeba zmodyfikować zestaw leków
jaki stosujemy. Leki muszą być w dostępnym miejscu, aby w czasie napadu mogły
być łatwo podane. Należy je przyjmować w
miarę możliwości jak najszybciej od rozpoczęcia duszności. Należy zachować spokój,
nie panikować, bo to nasila atak.
Pamiętajmy, że niektóre leki na astmę nie
przynoszą natychmiastowej ulgi w czasie
duszności i wymagają systematycznego
przyjmowania, inne służą jedynie do przerywania napadów duszności.
Regularne kontrole lekarskie, systematyczne używanie leków pozwala choremu żyć
komfortowo i nie doprowadza do powikłań
astmy oskrzelowej.

www.gminadebno.pl

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?

Jakub
Wróbel
miejsce zamieszkania: £ysa Góra,
jednak wiêkszoœæ
czasu obecnie
spêdzam w
Katowicach
miejsce pracy:
grafik freelancer,
pracujê wszêdzie
tam gdzie dociera
sieæ internetu :)
Egzamin na prawo jazdy
26.07.2007, Fiat Punto II, niestety, dopiero drugie podejœcie okaza³o siê tym
szczêœliwym.
Pierwszy samochód
Ma³y czerwony Fiat 126p :D
Pierwszy mandat
Za prêdkoœæ, ale ciiii.....
Najd³u¿sza trasa
£ysa Góra - Gdynia - Karlskrona - Oslo
Najwiêksza prêdkoœæ
150 plus/minus 60km/h ;)
Samochód marzeñ
Zaprojektowane przeze mnie Ferrari 458
Italia.

PL¥SALI A¯ MI£O
Taniec i piosenka zawładnęły 19 kwietnia Przedszkolem Niepublicznym „Mały Polski
Geniusz” w Sufczynie. A wszystko za sprawą odbywającego się tam II Gminnego Przeglądu Pląsów i Piosenek Przedszkolnych. Swoje umiejętności pokazały dzieci z przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w Łoniowej, Porąbce Uszewskiej, Woli Dębińskiej, Sufczynie i
Łysej Górze. Naprawdę było czego posłuchać i na co popatrzeć.

Stop przemocy w rodzinie !
Je¿eli jesteœ ofiar¹ przemocy w rodzinie lub jej œwiadkiem – na terenie Gminy Dêbno s¹
instytucje, w których mo¿esz uzyskaæ bezp³atn¹ pomoc!
1. Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie przy GOPS
Dêbno – tel. 14 631 85 92, 14 66 58 749 .
2. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dêbno- tel. 14 631 85 92 , 14 66 58 749, 14 631 85 91
3. Rewir dzielnicowych w Dêbnie tel; 14 66 58 997
4.Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Dêbnie, tel. 14 631 85 62.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystuj¹ce przewagê si³y dzia³anie przeciw cz³onkom
rodziny, naruszaj¹ce prawa i dobra osobiste, powoduj¹ce cierpienia i szkody .
Forma przemocy s¹: przemoc fizyczna (np. bicie, kopanie, szarpanie), przemoc psychiczna
(np. poni¿anie, wyœmiewanie, wyzywanie ), przemoc ekonomiczna (np. niezaspokajanie podstawowych potrzeb), przemoc seksualna (np. zmuszanie do wspó³¿ycia seksualnego).

Klopsiki w m³odej kapuœcie
Składniki:
1 średnia główka młodej kapusty, 20
dag boczku, 30 dag wieprzowego mięsa mielonego, 1 jajko, 3 łyżki grysiku,
1 duża cebula, 1 koncentrat pomidorowy, 2 średnie marchewki, 1 duża
pietruszka, 1mały seler, 1 mały por,
sól, pieprz, mielony kminek, 1 kostka
rosołowa, olej do smażenia, 4 łyżki
mąki pszennej
Wykonanie:
Mielone mięso wieprzowe połączyć z
drobno pokrojoną małą cebulą , jajkiem i grysikiem - dobrze wymieszać i
doprawić do smaku. Z masy mięsnej
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robić małe klopsiki , obtoczyć w mące i
upiec na złoty kolor.
Kapustę poszatkować, następnie pokroić
boczek w kostkę podsmażyć i dać pokrojoną w kostkę cebulę. Po usmażeniu wsypać kapustę i jarzyny starte na tarce o
grubych oczkach a por pokroić w kostkę.Wszystkie składniki dobrze wymieszać, dodać kostkę rosołową, mielony
kminek, sól i pieprz i dusić pod przykryciem aż kapusta zmięknie. Na końcu dodać przecier pomidorowy i jeszcze raz
dobrze wymieszać , dodać wcześniej upieczone klopsiki.Po uduszeniu kapustę podawać z wiejskim chlebem, który ja sama
piekę. Smacznego!

¯ycie Gminy Dêbno, maj - czerwiec 2012

Julia K¹dzio³ka
- KGW „W³oscianki” £oniowa
www.gminadebno.pl

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Piotr Matura

W wyborach do Rady Gminy Dębno w 2010 roku nie miał łatwego zadania. O dwa mandaty ubiegało się
sześciu kandydatów. Mimo że w tym
gronie był najmłodszy, to z rywalami sobie poradził. Zdobywając 352
głosy uzyskał drugi wynik i tym samym mandat radnego. Na popracie
sobie porządnie zapracował.
Popularność zapewnia mu już działalność w LZS Kłos Łysa Góra, w którym
pełni funkcję wiceprezesa ds. finansowych. Traktuje ją jednak bardzo serio. W
ostatnich latach w dużej mierze to Piotrowi Maturze klub zawdzięcza skuteczne starania o pozyskiwanie pieniędzy na
działalność z zewnętrznych źródeł. Przygotowywanie wniosków w ramach grantów dla organizacji pozarządowych to jego
domena i klub wychodzi na tym dobrze.
Na tym zresztą nie kończy się jego zaangażowanie. Zgłoszona przez Piotra Maturę inicjatywa budowy przy stadionie
szatni z prawdziwego zdarzenia, nabiera
coraz wyraźniejszych kształtów. Dziś

obiekt w surowym stanie może sobie oglądać każdy, kto jest tą sprawą zainteresowany. Tym bardziej godne to podkreślenia, że przez 20 lat piłkarze „Kłosa” korzystali z blaszanego baraku.
Działalność społeczna najwyraźniej
sprawia Piotrowi Maturze sporą satysfakcję, bo do pracy w klubie bynajmniej się
nie ogranicza. Angażuje się w przygotowywanie imprez dla mieszkańców takich
jak np. Piknik Motoryzacyjny, który przyciąga setki ludzi. Był inicjatorem uruchomienia siłowni w pomieszczeniach po byłej kotłowni przy szkole podstawowej,
systematycznie współpracuje ze szkołą
wspierając ją także przy przygotowywaniu wniosków w ramach otwartych konkursów na dofinansowanie przedsięwzięć
edukacyjnych. Daje też dowody na to, że
potrafi pracować w zespole. - Współpraca
z Radą Sołecką układa się dobrze - zaznacza Roman Sacha, sołtys Łysej Góry
podkreślając, że na radnego-debiutanta w
poparciu inicjatyw na rzecz Łysej Góry
można liczyć.

Szacunku dla młodego samorządowaca
nie kryje także Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno. - Wniósł sporo świeżości i
energii do pracy rady - przyznaje chwaląc
aktywność i zaangażowanie Piotra Matury w pracę Rady.

T E S T
Z ¯YCIA
Z natury jestem...
…pogodna, pracowita, ciekawa œwiata i ludzi.
Mam s³aboœæ do...
sportów eks…podró¿y, jazdy na snowboardzie, pieszych wêdrówek po górach,
iaæ.
wymien
d³ugo
tak
ym
tremalnych, spotkañ towarzyskich…- mog³ab
Moja pasja to...

Katarzyna
Mucha
Wykszta³cenie: wy¿sze - in¿ynier,
III
kierunek bioin¿ynieria na UR, oraz
oKrak
w
Z
rok kosmetologii w WSP
wie, od paŸdziernika chcê zacz¹æ
magisterkê
Rodzina: mam du¿¹, ale bardzo
zgodn¹. Rodzice: Antoni i Lucyna,
dwie m³odsze siostry; Agnieszka
studiuje w Krakowie „Finanse i
do
rachunkowoœæ”, Kinga uczêszcza
iusz
Mar
Brat
.
owie
Tarn
XIV LO w
i
równie¿ jest studentem „Elektroniki
owie
Krak
w
AGH
telekomunikacji” na
i pracuje w firmie „Mega-el”.
Samochód: jeszcze nie mam, ale
a, to
korzystam z samochodu braciszk
mieæ
jest
r
supe
Bo
.
srebrny Seat Leon
:)
brata…

www.gminadebno.pl

…praca, któr¹ obecnie wykonujê.
Moja pierwsza mi³oœæ...
…by³a taka w podstawówce (mi³o wspominam):).
Mój pierwszy cenny przedmiot...
…rower górski z okazji I Komunii Œw.
¯yciowe osi¹gniêcie...
celów i ma…jestem konsekwentna w d¹¿eniu do realizowania wytyczonych
rzeñ.
¯yciowa pora¿ka...
siê.
….chcia³abym ju¿ mieæ j¹ za sob¹, ale je¿eli siê zdarzy - nie poddam
Moje najwiêksze marzenie...
sta³ych zado…w³asny ekskluzywny salon kosmetyczny, oczywiœcie z du¿¹ liczb¹
wolonych klientek no i klientów równie¿.
Moja ulubiona lektura...
znie zwi¹zahmm… czytam to co muszê i to co jest ciekawe, ale jednak tematyc
.
Cobena
Harlana
ce”
tajemni
ne ze studiami. Ale polecam „Wszyscy mamy
Moja praca...
….od marca w salonie kosmetycznym w Krakowie.
maj - czerwiec 2012, ¯ycie Gminy Dêbno
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