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druga strona ¿ycia
NA PLUS
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arafia w Dębnie pokazała, że potrafi wykorzystać okazję i sięgnęła po
spore pieniądze unijne umożliwiające kolejny etap renowacji kościoła. Najczęściej w
takich sytuacjach słyszy się narzekanie, że
warunki udzielenia pomocy są za trudne,
bo przecież trzeba wyłożyć swoje pieniądze, a to zbyt duże obciążenie. Parafianie
w Dębnie zamiast biadolić zmobilizowali się
i pieniądze potrzebne na wkład własny się
znalazły, a kościół ma dziś nowy dach.

O

rganizatorzy pikniku rodzinnego
w Łysej Górze skutecznie udowadniają, że jest alternatywa dla spędzania wolnego czasu przed komputerem i telewizorem. Przygotowują program na tyle atrakcyjny, że mieszkańcy sołectwa chętnie
opuszczają fotele i przychodzą pograć w piłkę, siatkówkę nie gardząc też rywalizacją
w mniej popularnych konkurencjach takich
jak wyścigi w workach czy podnoszenie ciężarków. Inicjatorom wypada życzyć, by im
zapału nie zabrakło.

NA MINUS

U

chylający się od płacenia składek
na Spółkę Wodną zasługują ponownie na publiczną reprymendę. Jeśli nie rozumieją, że to w ich własnym interesie, to
przynajmniej powinni to zrobić ze wstydu
wobec innych, którzy składki płacą regularnie pozwalając Spółce Wodnej wykonywać należące do niej obowiązki. Powód do
wstydu jest tym poważniejszy, że składka
jest niewielka i należy do najniższych w
regionie.

J

eden z mieszkańców gminy, który pod
czas wizyty w Urzędzie Gminy w Dębnie, złożył wójtowi Grzegorzowi Brachowi
dość osobliwą propozycję. Znany z ponadstandardowego zaangażowania w inwestycje kanalizacyjne obywatel, nie otrzymawszy od pracownika urzędu dokumentów, co
do których nie miał upoważnienia, najpierw
dał wyraz swoim emocjom w gwałtownej
rozmowie z urzędnikami, a następnie poirytowany wypalił w kierunku wójta „Rozbierz się do naga!”. Mimo służebnego charakteru swojej funkcji wójt życzenia nie
spełnił, a w związku z emocjonalnym stanem petenta interweniowała policja. Prewencyjne wezwanie wydaje się zrozumiałe, bo wobec propozycji adresowanej do wójta urzędnicy mieli prawo spodziewać się jeszcze bardziej oryginalnych „pomysłów”.

Zamek
w Dêbnie
zwyciê¿a
w rankingu!
Zamek w Dêbnie wygra³ w rankingu Radia Kraków na najpiêkniejszy zamek w
Ma³opolsce. Gospodarze zamku w Dêbnie poza satysfakcj¹ ze zwyciêstwa
otrzymaj¹ jeszcze prawo pos³ugiwania
siê Mark¹ Radia Kraków. - To dla Gminy
Dêbno bardzo interesuj¹ca forma promocji - komentuje Marian Kurek, Sekretarz Gminy.
Plebiscyt ogłoszony przez Radio Kraków
adresowany był do użytkowników Internetu. Na stronach Radia Kraków mogli oni
głosować na jeden z kilku zamków Małopolski. Rywalizacja była zacięta do ostat-

niej chwili. Wprawdzie zamek w Dębnie
dość szybko wysforował się na pierwsze
miejsce, ale w ostatnich dniach jego pozycji poważnie zagroził zamek w Suchej Beskidzkiej. Ostatecznie jednak atak został
odparty i to zamek w Dębnie uzyskując
2403 głosy okazał się zwycięzca wyprzedzając zamek w Suchej Beskidzkiej, który
zgromadził 2134 głosy. Kolejne miejsca
zajęły: Wiśnicz - 745 głosy; Niedzica - 375 i
Pieskowa Skała - 266 głosów. Głosowały 5
923 osoby. Certyfikat poświadczający zwycięstwo w rywalizacji odebrała Krystyna
Gurgul, kierownik muzeum w Dębnie.
(g)

Ma³gorzata Mro¿ek
wygrywa konkurs
G³ówn¹ nagrodê w ogólnopolskim konkursie plastycznym na maskotkê Akademii Zdrowego Przedszkolaka zdoby³a Ma³gorzata Mro¿ek z Przedszkola
Publicznego w £oniowej. Praca, wykonana pod kierunkiem Katarzyny Bryg,
stanie siê od 2013 roku oficjaln¹, reprezentacyjn¹ maskotk¹ ogólnopolskiego programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka, promuj¹cego zdrowy tryb ¿ycia.
Organizatorem konkursu była firma Lionfitness - Lew Witold Starowicz. Przy ocenie
prac konkursowych komisja artystyczna
brała pod uwagę w równym stopniu nastę-

pujące kryteria: dopasowanie maskotki do założeń Akademii (wygląd i
imię), interesujący,
oryginalny pomysł,
nawiązanie w formie do przesłania
Akademii Zdrowego Przedszkolaka, która
zajmuje się popularyzacją zdrowego odżywianie się.
Zaprojektowany przez Małgorzatę Mroczek
„Witaminek” w ocenie komisji regulaminowym
kryteriom odpowiadał najbardziej i to właśnie
tej propozycji przyznano główną nagrodę.
(n)
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Pocz¹tek roku szkolnego z demograficznym problemem

Coraz mniej uczniów
Na terenie Gminy Dêbno nowy rok
szkolny rozpoczê³o 1689 uczniów czyli
o 26 mniej ni¿ w roku ubieg³ym. Spadkowa tendencja demograficzna to ju¿
od kilku lat sta³y element inauguracji
roku szkolnego, którego konsekwencje
odczuwalne s¹ w bud¿ecie gminy. Z
roku na rok do subwencji oœwiatowej
otrzymywanej z Ministerstwa Edukacji
Narodowej z bud¿etu gminy trzeba
dok³adaæ coraz wiêcej kosztem innych
zadañ i inwestycji.
Podane wyżej liczby dotyczą dzieci rozpoczynających rok szkolnych w przedszkolach,
klasach „0”, szkołach podstawowych i gimnazjach. Najliczniejszą grupę stanowią
uczniowie szkół podstawowych (842 osoby
wobec 865 osób w ubiegłym roku szkolnym).
Drugą co do liczebności grupą są gimnazjaliści. W tym roku szkolnym jest ich 426, podczas gdy w minionym roku było ich 473. Nieco optymizmu daje liczba dzieci w przedszkolach i klasach „0”. W pierwszych, w sumie
jest 257 dzieci czyli o 12 więcej niż w poprzednim roku szkolnym, a w klasach „0” uczyć
się będzie 164 dzieci tj. o 32 więcej niż poprzednio.

Spadkowa tendencja od lat
Porównując dane z ostatnich ośmiu lat
zauważymy, że spadek liczby dzieci to stała
tendencja. W roku szkolnym 2005/2006 w
przedszkolach, szkołach podstawowych i
gimnazjach naszej gminy uczyło się 2304 dzieci. W kolejnych latach było ich z roku na rok
mniej, a osiem lat później czyli w roku szkolnym 2012/2013 liczba ta jest o 615 osób niższa. Ubywa przede wszystkim uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Światełkiem
w tunelu jest liczba uczniów w klasach „0” i
w przedszkolach. W ostatnich latach ich przybywa, ale podstaw do poważnego optymizmu
w sprawie perspektyw rozwoju edukacji w
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gminie to jeszcze nie daje. W dalszym ciągu
liczba urodzeń na terenie gminy jest wyraźnie mniejsza niż przed laty.
Z punktu widzenia budżetu gminy mniej
uczniów to konkretne skutki finansowe.
Najważniejsza w tym kontekście jest liczba
dzieci w szkołach, bo to na każde z nich gmina otrzymuje subwencję oświatową. Im dzieci
jest więcej, tym większa subwencja. Jeśli liczba dzieci spada, to zazwyczaj oznacza, że brakujące pieniądze trzeba wyłożyć z własnego
budżetu. Ile konkretnie - okaże się w przyszłym roku, kiedy to obliczona zostanie wielkość subwencji oświatowej. W tym roku na
oświatę i wychowanie obejmujące utrzymanie szkół i przedszkoli, dowóz uczniów i dożywianie dzieci przeznaczono ponad 18 mln
zł przy ogólnych wydatkach zaplanowanych
na poziomie ponad 35 mln zł.

Mniej dzieci, mniej nauczycieli
Demograficzna tendencja nie jest obojętna także nauczycielom. Wraz ze zmniejszaniem się liczby oddziałów szkolnych, spada
zapotrzebowanie na etaty nauczycielskie.
Praktyczną tego konsekwencją jest utrata
pracy przez kolejne osoby. W ciągu ostatnich
ośmiu lat w szkołach na terenie Gminy Dębno ubyło blisko 20 etatów.

W tym roku szkolnym w szkołach na terenie gminy ubyło pięć etatów. W sumie jest
ich tu niespełna 182. Najwięcej z nich, bo ponad 123 obsadzają nauczyciele dyplomowani
(przed profesorem oświaty to najwyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli). Nauczyciele mianowani (stopień niżej od nauczyciela dyplomowanego) zajmują niespełna 31
etatów, nauczyciele kontraktowani (szczebel niżej od nauczyciele mianowanego) obsadzają prawie 25 etatów, a dla stażystów (najniższy stopień awansu zawodowego) pozostawiono nieco ponad 3 etaty. Formalne wymagania (20-letni okres pracy w zawodzie
nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres
pracy jako nauczyciel dyplomowany) do ubiegania się o najwyższy stopień awansu zawodowego czyli tytuł profesora oświaty posiada
13 nauczycieli pracujących w szkołach Gminy Dębno. Tytuł ten minister edukacji narodowej nadaje jednak na wniosek Kapituły do
Spraw Profesorów Oświaty, do której z kolei
zwraca się kuratorium oświaty. Decydujące
są w tym przypadku osiągnięcia zawodowe
nauczycieli, ale przepisy nie określają precyzyjnie, jaki dorobek zawodowy jest w tym
przypadku wystarczający. Mówi się jedynie,
że powinien on być „znaczący i uznany”.
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Edukacja w szeœciu krajach
Dwadzieœcia cztery wyjazdy zagraniczne przewidywane s¹ w ramach edukacyjnego projektu Comenius, do którego
realizacji wraz z piêcioma innymi partnerami przystêpuje Zespó³ Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej. Jego efektem ma byæ prze³amywanie stereotypów i uprzedzeñ narodowoœciowych, a tak¿e poprawa znajomoœci jêzyków obcych.
Program realizowany jest już od lat. Przystępują do niego szkoły wyłonione wskutek
naboru polegającego na ocenie zgłaszanych
projektów. Począwszy od tego roku szkolnego weźmie w nim udział także Zespół Szkół
w Woli Dębińskiej, który współpracować
będzie z pięcioma innymi szkołami z Hiszpanii, Czech, Słowacji, Francji oraz Niemiec.
Projekt, którego koordynatorem została
Barbara Legutko, nauczyciel z ZS w Woli
Dębińskiej, potrwa do 2014 roku. Weźmie w
nim udział łącznie 420 uczniów (w tym 90 z
ZS w Woli Dębińskiej) oraz 44 nauczycieli.
W jego ramach przewidywane są wyjazdy
zagraniczne, w trakcie których realizowany będzie szczegółowy harmonogram projektu obejmujący szereg inicjatyw edukacyjnych. Uczniowie z Woli Dębińskiej będą
zarówno gościć u siebie kolegów i koleżanki

z pozostałych szkół uczestniczących w
przedsięwzięciu, jak również będą odwiedzać
pozostałych partnerów programu. Spotkania mają być okazją do sprawdzenia i podniesienia swoich umiejętności językowych,

wymiany edukacyjnych doświadczeń i współpracy w grupach. W sumie koszt całego
przedsięwzięcia to 150 tys. euro.
(p)

programu
znajdują się szczegóły dotyczące
Na stronie www.comenius.org.pl
naborach.
oraz aktualne informacje o nowych

W lutym do Hiszpanii
Rozmowa z Barbar¹ Legutko, nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego, koordynatorem Programu
Comenius w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
- Co przes¹dzi³o o tym, ¿e to w³aœnie Zespó³
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej zosta³ zakwalifikowany do udzia³u w projekcie Comenius?
- Najkrócej mówi¹c decydowa³a o tym liczba punktów przyznanych nam przez eksper tów Narodowej Agencji, którzy oceniali
war toœæ mer ytor yczn¹ projektów. Ogólnie
z³o¿ono ich oko³o 1300, z czego zaakceptowano jedynie ponad 400. Nasz projekt
by³ po prostu dobr y. Spodoba³ siê ekspertom i zostaliœmy zakwalifikowani, z czego
bardzo siê cieszymy. Chcia³abym przy tym
dodaæ, ¿e w realizacji projektu forowane
s¹ pañstwa s¹siednie, ale praktycznie
program obejmuje kraje z ró¿nych czêœci
Europy, st¹d wspó³pracowaæ bêdziemy
m.in. ze szko³ami z Francji czy Hiszpanii.
- Na czym dok³adnie polega Partnerski Program Szkó³?
- W jego ramach przewidziane s¹ nie tylko
wyjazdy zagraniczne i przyjmowanie m³odzie¿y z innych europejskich krajów. Nasi uczniowie bêd¹ równie¿ uczestniczyæ w ró¿norakich dzia³aniach skierowanych na rozwój ta-
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lentów, na przyk³ad zajêciach muzycznych,
plastycznych czy te¿ z dramy. Bêd¹ tak¿e
prowadzone zajêcia z wykorzystaniem ró¿nych programów internetowych (nie tylko do
nauki, ale równie¿ do tworzenia prezentacji) oraz maj¹ce na celu poszerzanie znajomoœci jêzyków obcych. To jest jedna rzecz,
druga to doskonalenie kadr y pedagogicznej, czyli warsztaty.

- Ilu nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej bêdzie uczestniczy³o w projekcie?
- Trudno podaæ dok³adn¹ liczbê, na ró¿nych poziomach zaanga¿owana jest w niego spora liczba nauczycieli naszej szko³y.
Mam tu na myœli takie dzia³ania jak przygotowanie wizyt par tnerskich, czy te¿ prowadzenie zajêæ z m³odzie¿¹, tak aby na
bie¿¹co realizowaæ ustalony program.

- Jakie bêd¹ kryteria naboru uczniów do
uczestnictwa w projekcie Comenius?
- Przy ustalaniu listy osób wyje¿d¿aj¹cych,
pod uwagê brane bêd¹ przede wszystkim
zainteresowania oraz aktywnoœæ, zaanga¿owanie w pracê, dzia³ania projektowe, zachowanie i znajomoœæ jêzyków obcych. Program ten skierowany jest wy³¹cznie do
uczniów klas gimnazjalnych. Wszyscy nasi
gimnazjaliœci zostali poinformowani o tym,
¿e mog¹ w nim uczestniczyæ, zainteresowanie jest du¿e i uczniowie wci¹¿ siê zg³aszaj¹. Mamy jednak ograniczone œrodki
przeznaczone na ten cel i wyjedzie tyle
osób, na ile wystarczy nam pieniêdzy.

- Wspomnia³a Pani o wizytach partnerskich.
Jak przedstawia siê ich harmonogram?
- Tak siê z³o¿y³o, ¿e to my pier wsi podejmowaæ bêdziemy uczestników z pozosta³ych krajów. Ju¿ 7 paŸdziernika przyjedzie
do nas m³odzie¿ z piêciu pañstw, któr¹
goœciæ bêdziemy przez tydzieñ. Z pier wsz¹
wizyt¹ udamy siê w lutym przysz³ego roku
do Hiszpanii, w 2013 roku odwiedzimy
jeszcze Czechy i S³owacjê, w roku 2014
czeka nas wizyta we Francji, na zakoñczenie, w czer wcu tego roku pojedziemy zaœ
do Niemiec.
- Dziêkujê za rozmowê.

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - pazdziernik
`
2012

(T)

www.gminadebno.pl

wydarzenia

Spó³ka z w³asnym sprzêtem?
Po trwaj¹cych kilka lat usi³owaniach
Spó³ka Wodna w Dêbnie sprzeda³a nieruchomoœci w Sufczynie. Dochód ze
sprzeda¿y zostanie najprawdopodobniej
przeznaczony na zakup sprzêtu niezbêdnego przy utrzymaniu rowów melioracyjnych, ale ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie zarz¹d spó³ki.
Nieruchomości w Sufczynie obejmujące
działkę o powierzchni 17 ha wraz z zabudowaniami magazynowymi wystawiono na
sprzedaż już stosunkowo dawno. Chętnych
na jej zakup jednak nie było i w tym roku
zdecydowano się na obniżenie ceny z 210
tys. zł na 180 tys. zł. Manewr okazał się
skuteczny, bo niedługo potem przedsiębiorca z Sufczyna podpisał ze spółką umowę w
tej sprawie. Należność będzie wypłacona w
dwóch ratach, a pozyskane w ten sposób pieniądze najprawdopobdniej zostaną przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego przy
wykonywaniu prac ziemnych. - Ostateczny
głos w tej sprawie należeć będzie do zarządu spółki - podkreśla przewodniczący zarządu spółki Wiesław Cebula.

Po co p³aciæ za wynajem?
Pomysł wykorzystania pieniędzy ze sprzedaży na wyposażenie spółki np. w koparkę i
kosiarkę ma sens zwłaszcza w kontekście
wydatków ponoszonych co roku na wynajem sprzętu. W 2011 roku spółka za wynajem koparki zapłaciła ponad 10 tys. zł, a w
pierwszych ośmiu miesiącach tego roku wy-

datki z tego tytułu przekroczyły już 14 tys.
zł. Zakup własnego sprzętu pozwoliłby te
wydatki wyeliminować i pozwoliłby spółce
zwiększyć zakres wykonywanych prac, których efekty trudno przecenić. - Dobrze zmeliorowane pola kosztują znacznie mniej niż
usuwanie szkód spowodowanych ich zalewaniem. Likwidacja szkód po powodziach to
wydatki kilkakrotnie większe - podkreśla
Wiesław Cebula.
Tylko w tym roku spółka oczyściła około
5 km rowów melioracyjnych i naprawiła 49
miejsc, w których z uwagi na niewłaściwą
eksplotację woda uszkodziła rowy poprzez
wybicie w górę piętrzącej się pod ciśnieniem
wody. W niektórych miejscach tak jak np. w
Dębnie stare, układane jeszcze przed wojną
betonowe rury wymieniono na odcinku 150
m na zupełnie nowe, co pozwoliło na osuszenie pięciu działek.

Koszty wy¿sze ni¿ wp³ywy
Zakres prac mógłby być jeszcze szerszy,
ale wszystko rozbija się o pieniądze. Chociaż każdy z właścicieli pól zobowiązany jest
do opłacania składek na rzecz Spółki Wodnej, to nie wszyscy się z tego obowiązku
wywiązują. Wprawdzie sytuacja uległa poprawie, ale do ideału wciąż jest jeszcze daleko, mimo że składki w gminie Dębno należą
do najniższych. Dziś wynoszą one 22 zł od
jednego hektara pola. W 2010 r. w sumie od
właścicieli pól wpłynęło do Spółki Wodnej
niespełna 18,7 tys. zł, w 2011 roku - ponad

27,8 tys. zł, a w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. - ponad 26,7 zł. W tym samym czasie koszty z tytułu utrzymania rowów melioracyjnych obejmujące wynajem sprzętu i
wynagrodzenie pracujących ludzi wyniosły
ponad 55,1 tys. zł w roku 2010 i ponad 57,2
tys. zł w roku ubiegłym. Oznacza to, że Spółka Wodna opierając się tylko na składkach
nie byłaby w stanie pokryć kosztów wykonanych prac. Problem rozwiązano tylko dzię-

Œci¹galnoœæ sk³adki
W 2011 roku nale¿n¹ sk³adkê wynosz¹c¹ wówczas 20 z³ za 1 ha zap³aci³o
60,2 procent osób do tego zobowi¹zanych. W tym roku do koñca sierpnia
sk³adki op³aci³o 57,6 procent (w analogicnzychm okresie roku ubuieg³ego odsetek ten wynosi³ 54 procent), a jej wysokoœc ustalono na 22 z³ za 1 ha.
ki dofinansowaniu uzyskanemu z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz z budżetu powiatu brzeskiego.
Zakres prac jest jednak na tyle duży, że
dyscyplina w płaceniu składek jest niezbędna. - Każde sołectwo chciałoby, żeby na jego
terenie wykonać jak najwięcej, ale to wymaga zaangażowania wszystkich - podkreśla przewodniączący zarządu spółki zaznaczając, że jest to w interesie wszystkich właścicieli pól.
(p)

Liberator trafi³ do Warszawy
Do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie trafi³y pozosta³oœci po szcz¹tkach odnalezionego w £ysej Górze liberatora - samolotu, który w 1944 roku
po dokonaniu zrzutu dla walcz¹cych w
Powstaniu Warszawskim zosta³ zestrzelony przez niemieckie myœliwce. Tak¹
informacjê opublikowa³a redakcja strony www.informatorbrzeski.pl
Przypomnijmy, że grupa mieszkańców
Łysej Góry w maju podczas prac ziemnych
natrafiła przypadkowo na fragmenty zestrzelonego w 1944 roku liberatora - samolotu
należącego do sił zbrojnych Republiki Południowej Afryki powracającego po dokonaniu
zrzutu dla walczących w Powstaniu Warszawskim. Fragmenty wydobytych części
samolotu trafiły na podwórko Romana Sachy, sołtysa Łysej Góry i Kazimierza Mleczki, mieszkańca Łysej Góry pamiętającego tragiczne wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat.
Jak już informowaliśmy wcześniej 11
czerwca, znalezione fragmenty samolotu,
który w czasie II wojny światowej jako jedy-

www.gminadebno.pl

ny był produkowany w Stanach Zjednoczonych na masową skalę w tej samej fabryce,
w której dziś produkowane są słynne myśliwce F16, oglądali muzealnicy z Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie. - W zbiorach naszego muzeum są szczątki liberatorów rozbitych w rejonie Warszawy, ale to
symboliczne ilości. Tutaj mamy olbrzymie

fragmenty samolotu. Łopaty śmigieł widzimy tutaj praktycznie po raz pierwszy - oceniali zapowiadając starania o to, by szczątki
liberatora trafiły właśnie do warszawskiego
muzeum. Z początkiem sierpnia sąd podjął
decyzję w tej sprawie powierzając znalezisko muzealnikom z Warszawy.
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wydarzenia
Imponuj¹ce efekty zaanga¿owania mieszkañców

opinie

Energia wyzwolona

W sobotê 21 lipca z udzia³em kilkudziesiêciu mieszkañców oraz zaproszonych
goœci oficjalne otworzono nowo urz¹dzony teren rekreacyjno-wypoczynkowy w
Por¹bce Uszewskiej. W du¿ej mierze to
efekt zaanga¿owania mieszkañców, którzy nie tylko wyszli z inicjatyw¹ w tej
sprawie, a tak¿e sami sobie ten obiekt
wybudowali.

Mieszkańcy Porąbki Uszewskiej w sumie
przepracowali ponad tysiąc godzin za darmo oddając do dyspozycji także swój prywatny sprzęt. Najstarszy z wolontariuszy,
Karol Klimek, skończył 82 lata. A najmłodszym spośród pracujących był mający ledwie 8,5 roku Aleksander Gurgul.
W harmonogramie prac wykonywanych
nieodpłatnie przez mieszkańców znalazły
się m.in. wyrównanie placu, wykonanie oraz
montaż 15 ławek, 6 stołów, koszy na śmieci, a także wykonanie ścieżek prowadzących do miejsc odpoczynku. Dla zapewnienia przyjaznych warunków najmłodszym,
ogrodzenie częściowo wykonano w kształcie… kredek.
Uczestniczący w otwarciu placu mieszkańcy Porąbki Uszewskiej mieli od razu
okazję, by przekonać się, że pomysł był
strzałem w dziesiątkę. Najmłodsi sprawdzili walory placu zabaw, nieco starsi przekonywali się, jak miło jest spędzać wspólnie
czas przy grillu.
Spotkanie było okazją, by podziękować
za pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Pamiątkowe kredki w rozmiarze XXL otrzymali: Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno,
Antoni Brachucy, zastępca wójta, Marian
Kurek, Sekretarz Gminy i Magdalena Zychowicz-Gurgul, która jako pracownik
Urzędu Gminy w Dębnie przygotowywała
wniosek o dofinansowanie projektu. Wójt
Grzegorz Brach zrewanżował się gospodarzom ofiarowując im sadzonkę dębu, którą
wspólnie z Elżbietą Rzepa, sołtyską Porąbki Uszewskiej, posadził od razu na placu.
Realizacja projektu była możliwa dzięki
pomocy finansowej samorządowych władz
Gminy Dębno oraz Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Z budżetu
gminy sfinansowano urządzenie placu zabaw, a wsparcie z LGD „Kwartet na Przedgórzu uzyskane w ramach „Małych projektów” pozwoliło na zakup materiałów niezbędnych przy budowie placu.
(pg)
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El¿bieta Rzepa
so³tys Por¹bki Uszewskiej
Od kilku lat moim marzeniem było
wybudowanie placu zabaw, bo dzieci
w Porąbce Uszewskiej nie miały
gdzie spędzać wolnego czasu. Nawet
przedszkole, w którym z opieki
korzysta siedemdziesięcioro dzieci,
nie ma większego placu zabaw.
Wreszcie pojawiła się możliwość
skorzystania z dofinansowania
przyznawanego przez Lokalną Grupę
Działania „Kwartet na Przedgórzu”.
Nasz projekt został zaakceptowany i
przystąpiliśmy do pracy. Początkowo
obawiałam się, czy będzie miał kto w
tym pomóc, nie wiedziałam jak
ludzie do tego podejdą. Na zebraniu
wiejskim poprosiłam o pomoc i
odzew był bardzo duży. Dzisiaj
efekty są widoczne. Cieszę się przede
wszystkim z tego, że udało się
zmobilizować tak wielu ludzi i zrobić
coś wspólnie dla naszej wsi.

Grzegorz Brach
Wójt Gminy Dêbno
Takie inicjatywy są podwójnie
cenne. Po pierwsze dlatego, że
pozwalają zagospodarować przestrzeń publiczną, po drugie ze
względu na to, że wyzwalają społeczną energię i wolę współpracy.
Dzięki temu możemy się cieszyć
efektami wspólnego działania. To
znacznie lepszy pomysł niż krytyka
wszystkiego i wszystkich, która nie
wymaga wysiłku i zaangażowania,
ale też najczęściej nie skutkuje
żadnymi inicjatywami. Takie
zaangażowanie mieszkańców warto
wspierać zarówno finansowo jak i
organizacyjnie.

Tomasz Gurgul
dyr. Zespo³u Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej
Plac rekeracyjny w Porąbce Uszewskiej powstał nie tylko z inicjatywy
mieszkańców, ale także przy ich
udziale. Przejeżdżając do pracy
mogłem osobiście przekonywać się
jak wielu ludzi było zaangażowanych przy urządzaniu tego terenu. To
gwarantuje, że plac będzie właściwie
wykorzystywany i utrzymywany, i
jak nadłużej będzie służyl mieszkańcom.

www.gminadebno.pl

wydarzenia
Fina³ kompleksowego projektu proekologicznego

Oszczêdnoœci
i ochrona œrodowiska
Ponad 1,1 mln z³ kosztowa³a
dobiegaj¹ca koñca termomodernizacja i zmiana systemu
ogrzewania w budynkach Zespo³u Szkó³ w £ysej Górze,
Zespo³u Szkó³ w Sufczynie,
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Dêbnie oraz przedszkola w Por¹bce Uszewskiej. Dziêki temu gmina zaoszczêdzi w przysz³oœci sporo na kosztach ogrzewania,
a emisja szkodliwych zwi¹zków do atmosfery zostanie na
terenie gminy powa¿nie ograniczona.
Inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie projekt” Poprawa jakości powietrza w Gmi-

nie Dębno poprzez zmniejszenie chłonności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej”, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina otrzymała z
tego źródła ponad 733 tys. zł.
Pozwoliło to wykonać szeroki
zakres prac. W budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łysej Górze, PublicznegoPrzedszkola w Porąbce
Uszewskiej oraz Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Dębnie wymieniono instalację
c.o. Budynki w Dębnie, Łysej
Górze i Porąbce Uszewskiej
zostały ponadto ocieplone. W

Elewacja w Dębnie wykonana została już wcześniej.

W Sufczynie zamontowano nowoczesny kocioł.

Przedszkole w Porąbce Uszewskiej zmieniło się nie do poznania.

W Łysej Górze po latach dokonano termomodernizacji obiektu.

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze oraz w
Publicznym Przedszkolu w
Porąbce Uszewskiej, a także
dodatkowo w Zespole Szkół w
Sufczynie wymienione zostały również kotły grzewcze.
Efektem tych inwestycji ma
być podniesie sprawności i
efektywności urządzeń ciepłowniczych we wszystkich
czterech budynkach, a także
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Według
wstępnego audytu energetycznego przeprowadzonego dla
budynku ZSP w Dębnie zapotrzebowanie na energię cieplną
po dokonanej modernizacji
zmniejszyć się może nawet o

połowę. Z punktu widzenia
budżetu gminy to bardzo pożądana zmiana, zwłaszcza w
kontekście rosnących kosztów
utrzymania szkół. Jakie konkretnie oszczędności spowodują zrealizowane inwestycje
wiadomo będzie, gdy porównamy zużycie energii w okresie
przed i po realizacji inwestycji.
Wykonywanym inwestycjom
towarzyszyła także adresowana
do uczniów szkół znajdujących
się na terenie gminy akcja promująca zachowania proekologiczne. W jej ramach uczniowie
otrzymali m.in. zakładki do książek z elementarnymi informacjami o ochronie środowiska
(g)

Koszty g³ównych inwestycji
Przedszkole w Por¹bce Uszewskiej - ponad 71 tys. z³ (termomodernizacja) i ponad 72 tys. z³ (modernizacja instalacji c.o.)
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie - ponad 109 tys. z³ (modernizacja kot³owni)
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze - ponad 227 tys. z³
(termomodernizacja) i ponad 328 (modernizacja instalacji c.o.)
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie - ponad 110 tys. z³ (termomodernizacja) i ponad 46 tys. z³ (modernizacja instalacji c.o.)

Takie zakładki do książek otrzymali uczniowie

www.gminadebno.pl
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wydarzenia
Dzielenie pieniêdzy z Funduszu So³eckiego

Decyzja w rêkach mieszkañców
Ruszy³ cykl zebrañ wiejskich, w
trakcie których zapadaj¹ najwa¿niejsze decyzje dla poszczególnych
so³ectw. Mieszkañcy decyduj¹ w ich
trakcie o podziale pieniêdzy z Funduszu So³eckiego bêd¹cego wy³¹cznie
w dyspozycji wsi. W sumie wszystkie so³ectwa maj¹ do rozdysponowania prawie 360 tys. z³.
Przypomnijmy, że o wprowadzeniu
Funduszu Sołeckiego decydowały samorządy gmin. W przypadku Gminy Dębno
zdecydowano się na to w 2010 roku w przekonaniu, że to dobre rozwiązanie zarówno dla sołectwa jak i dla gminy.

Z funduszu so³eckiego mo¿na np.:
• zbudowaæ lub wyremontowaæ plac zabaw dla dzieci,
• naprawiæ chodniki,
• zadbaæ o porz¹dek we wsi (np. postawiæ kosze na œmieci),
• posadziæ drzewa, krzewy,
• wyremontowaæ wiatê przystankow¹
Sołectwo uzyskuje tym sposobem do
własnej dyspozycji gwarantowane środki
w wysokości określonej na podstawie tak
zobiektywizowanych kryteriów jak liczba mieszkańców. Zgodnie z ustawą pieniądze można przeznaczyć na określone
cele. Wniosek mieszkańców w tej sprawie
trafia do wójta. Nie może on oceniać, czy
mieszkańcy sołectwa wybrali słuszne lub
popierane przez niego zadania. Ocenia je-

Harmonogram zebrañ wiejskich - Fundusz So³ecki na 2013r.
Lp. SO£ECTWO

termin zebrania

godzina

miejsce

1. £ONIOWA

18.09.2012 r. (wtorek)

19.00

Remiza OSP

2. MASZKIENICE

21.09.2012 r. (pi¹tek)

18.00

Dom Ludowy

3.. SUFCZYN

22.09.2012 r. (sobota)

18.00

Zespó³ Szkó³

4.. JAWORSKO

23.09.2012 r. (niedziela)

16.30

Remiza OSP

5. £YSA GÓRA

23.09.2012 r. (niedziela)

18.00

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny

6. WOLA DÊBIÑSKA

28.09.2012 r. (pi¹tek)

19.00

Urz¹d Gminy

dynie zgodność przygotowanego przez
sołectwo wniosku z wymogami ustawowymi. Jeśli formalnie wszystko jest w porządku, to wójt przekazuje wniosek radzie gminy. Jeżeli natomiast wniosek nie
jest prawidłowy to wójt w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku informuje o
tym sołtysa,a sołtys albo się z tą oceną
zgadza i rezygnuje z pieniędzy albo poprawia wniosek i w ciągu 7 dni ponownie
przekazuje go radzie gminy za pośrednictwem wójta. Ostateczna decyzja o
uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku
należy wtedy do rady gminy.

Konieczna dyscyplina
Po uzyskaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego przy ich wydawaniu
trzeba ściśle trzymać się planu wydatków
zawartego w przygotowanym wcześniej
wniosku. Pieniądze przyznawane są na
konkretny rok budżetowy i w tym czasie
należy je wydać. Obowiązujące przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sołeckiego zasady wymagają od mieszkańców dyscypliny przy wydawaniu pieniędzy. Nie
można dowolnie zmieniać planu tak jak
to było wcześniej.

Dodatkowe pieni¹dze
Z punktu widzenia gminy korzyści wynikające z wprowadzenia Funduszu Sołeckiego są dwojakiego rodzaju. Z jednej
strony gmina zyskuje w sołectwie poważnego partnera w realizacji zadań publicz-

Przyk³adowe b³êdy we wnioskach
o przyznanie z fundiuszy so³eckiego
• wniosek nie jest uchwalony przez
zebranie wiejskie,
• we wniosku nie wskazano na co
maj¹ zostaæ przeznaczone pieni¹dze,
• wniosek nie zawiera uzasadnienia,
• nie podano przewidywanych kosztów
lub koszty przewy¿szaj¹ te, które
zosta³y okreœlone dla danego so³ectwa,
• wniosek zosta³ przekazany do wójta
po dniu 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok, w którym chcemy otrzymaæ
pieni¹dze.

Fundusz So³ecki 2013 r.
Miejscowoœæ

Liczba mieszkañców

Kwota w z³

Biadoliny Szlacheckie

928

23 751

Dêbno

1 684

39 669

Do³y

618

17 224

Jastew

504

14 823

Jaworsko

687

18 676

£oniowa

974

24 720

£ysa Góra

1 476

35 290

Maszkienice

1 444

34 616

NiedŸwiedza

625

17 371

Per³a

474

14 192

Por¹bka Uszewska

1 269

30 931

Sufczyn

2 008

46 491

Wola Debiñska

1 727

40 575

Ogó³em

14 418

358 328
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nych, z drugiej - możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia dla budżetu gminy.
Uruchomienie Funduszu Sołeckiego premiowane jest przyznaniem gminie dodatkowych pieniędzy z budżetu pańtwa.

Decyzje na zebraniu
W chwili zamyknia tego numeru „Życia
Gminy” decyzje w sprawie rozdysponowania pieniędzy z Funduszu Sołeckiego
miało już za sobą osiem sołectw: Doły,
Perła, Biadoliny Szlacheckie, Porąbka
Uszewska, Jastew, Dębno, Niedźwiedza.
Mieszkańcy pozostałych sołectw dyskutować będą w tej sprawie w jeszcze we
wrześniu podczas zebrań wiejskich. Warto w nich uczestniczyć, o ile chce się mieć
wpływ na to, jak zostaną wydane pieniądze sołeckie.
(g)
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wydarzenia
Fina³ prac przy œwi¹tyni

Koœció³ odzyskuje blask
Zakoñczy³ siê remont dachu i wie¿yczki na sygnaturkê zabytkowego koœcio³a pod wezwaniem Œw. Ma³gorzaty w
Dêbnie. W sumie koszty z tym zwi¹zane przekroczy³y 571 tys. z³.
Wykonane prace to już kolejny etap remontu zabytkowego kościoła. Wcześniej
m.in. osuszono fundamenty świątyni. Prace
realizowane pod nadzorem konserwatorskim sfinalizowane w sierpniu polegały na
wymianie pokrycia dachowego, impregnacji
elementów drewnianych więźby dachowej
oraz impregnacji elementów kamienno - ceglanych ścian szczytowych. Dodatkowo wymienione zostały obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Renowacji poddana została natomiast wieżyczka na sygnaturkę.
Parafia w Dębnie pokryła część kosztów z
własnych funduszy. Większość prac sfinansowano dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. W ramach Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działa-

nie „Odnowa i rozwój wsi”) parafia otrzymała
wsparcie w wysokości 75 procent kosztów remontu dachu. Na remont sygnaturki, którego
koszty przekroczyły 52,5 tys. zł, za pośrednic-

twem Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu w ramach operacji „Małe Projekty” pozyskano dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł.
(p)

Rozmowa z ks. Marianem Majk¹, proboszczem parafii w Dêbnie

Parafianie s¹ hojni
- Kolejny etap remontu koœcio³a w Dêbnie
dobieg³ koñca. Wprawdzie parafia otrzyma³a
wsparcie z funduszy zewnêtrznych, ale to i
tak ogromny finansowy wysi³ek. Jakim sposobem parafia daje sobie z tym radê?
- Od dawna mieliœmy zamiar przeprowadziæ
remont koœcio³a, ale parafia nie by³a w stanie samodzielnie udŸwign¹æ ciê¿aru finansowego z tym zwi¹zanego. Nadarzy³a siê okazja, ¿eby z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie,
gmina bardzo ¿yczliwie podesz³a do tego pomagaj¹c parafii za³atwiæ te wszystkie skomplikowane sprawy formalno-prawne i dziêki
temu otrzymaliœmy pomoc w wysokoœci oko³o pó³ miliona z³otych i mogliœmy rozpocz¹æ
prace.
- Jak na ten kosztowny pomys³ zareagowali
parafianie?
- Bardzo chcieli, ¿eby koœció³ zosta³ wyremontowany i bardzo chêtnie sk³adali na ten cel
ofiary i sk³adaj¹ do dziœ. Od maja uzbieraliœmy 180 tysiêcy z³otych na ten cel. Ja wczeœniej nie og³asza³em takiej potrzeby, bo mam
tak¹ zasadê, ¿eby najpierw coœ zrobiæ, a dopiero potem zwracaæ siê o pomoc. Dziœ prace s¹ ju¿ ukoñczone i do zap³acenia mamy
ponad 518 tys. z³. W zwi¹zku z tym konieczne by³o zaci¹gniêcie kredytu, ale sp³acimy
go do maja na pewno.
- Parafia nie jest bardzo du¿a. Zebranie takiej
kwoty w tak krótkim czasie robi wra¿enie.
- Wierni s¹ hojni. Prowadzê szczegó³ow¹ listê darczyñców, dzisiaj jest ich dok³adnie
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247. Ofiary sk³adaj¹ w kopertach, ale nie
wszyscy podaj¹ swoje dane, bo dla niektórych to jest bez znaczenia. Tych anonimowych darczyñców oznaczam jako „sponsorów”. To s¹ naprawdê du¿e sumy od kilkuset
z³otych, nawet do trzech tysiêcy z³otych. Poza
datkami w kopertach s¹ jeszcze sk³adki zapowiadane. Z takiej niedzielnej tacy jest zwykle od 7 do 10 tysiêcy z³otych. Tutaj parafianie zawsze byli gotowi przyjœæ z pomoc¹ i
wykazywali siê hojnoœci¹. Przy budowie plebanii wydatki siêga³y 600 tys.z³ i poradziliœmy sobie bez k³opotu nie bior¹c ¿adnego
kredytu. Zazwyczaj w tego typu wsparcie anga¿uje siê 40-50 procent wiernych.
-Na ile konieczne by³y przeprowadzone dot¹d
prace?
- Ze wzglêdów finansowych prace podzieliliœmy na etapy. Zaczêliœmy od osuszenia koœcio³a w tamtym roku, które kosztowa³o oko³o 200 tysiêcy z³otych z tym, ¿e wtedy otrzymaliœmy dofinansowanie z bud¿etu województwa w wysokoœci oko³o 80 tysiêcy z³otych. W
tym roku wyremontowaliœmy dach i to by³o
ju¿ niezbêdne, bo dachówka, któr¹ koœció³
by³ pokryty przedtem, by³a ju¿ bardzo stara i
przy wiêkszych wichurach lecia³a z dachu jak
liœcie z drzew. Czasem musieliœmy nawet zabezpieczaæ przejœcie przy koœciele, ¿eby nikomu nic siê nie sta³o. Ponadto dach przecieka³ i woda wrêcz la³a siê do œrodka.
- W Dêbnie mamy do czynienia z obiektem
zabytkowym, a to wymaga zachowania okre-

œlonych zasad. Czy to nie komplikowa³o sprawy?
- Wszystkie pracy wykonywane by³y za zgod¹
konserwatora zabytków i pod jego nadzorem.
Firma wykonuj¹ca prace by³a do tego bardzo
dobrze przygotowana i jestem z efektów bardzo zadowolony. Parafianie tak¿e to doceniaj¹ i chwal¹ solidnoœæ wykonania. Tu prace
sz³y od siódmej rano do siódmej wieczorem.
Zastosowano wysokiej jakoœci materia³y, miêdzy innymi u¿yto dachówki sprowadzonej specjalnie z Niemiec.
- Na jak d³ugo to wystarczy?
- Powinno wytrzymaæ sto lat, tak nas zapewniono.
- Z tego co wiem, na tym plany remontowe
siê nie koñcz¹. Co jest jeszcze do zrobienia?
- Przede wszystkim elewacja. Ona wymaga
porz¹dnych zabiegów konserwatorskich. Szacunkowo kosztowaæ to bêdzie jakieœ 300 tysiêcy z³otych, ale spróbujemy siê z tym zmierzyæ.
- Dziêkujê za rozmowê
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wydarzenia
Jastew. Budowa kanalizacji
rozpoczêta

Coraz bli¿ej
komfor tu
Oczekiwana przez mieszkañców
Jastwi i czêœci Dêbna budowa kanalizacji sta³a siê faktem. W po³owie
sierpnia rozpoczê³y siê prace, a w roku
przysz³ym planowany jest ich fina³.
Rozpoczęcie robót było możliwe, gdy rozstrzygnięto przetarg, w którym wyłoniono
firmę wykonującą całą sieć. Spośród siedmiu ofert komisja przetargowa wybrała najbardziej dla gminy korzystną czyli w praktyce najtańszą propozycję firmy z Sędziszowa Małopolskiego. W efekcie budowa 11 km
sieci kanalizacyjnej w Jastwi i Dębnie (przysiółek Dębczak) kosztować będzie 1,3 mln
zł. Gmina Dębno z własnego budżetu pokryje 25 procent kosztów, resztę na zasadzie zwrotu poniesionych wydatków otrzyma w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. .

Ruszy³a renowacja kolejnego nagrobka

Prace pod nadzorem
konserwatora
Ponad 32 tys. z³ kosztowaæ bêdzie
renowacja znajduj¹cego siê na cmentarzu parafialnym w Dêbnie pomnika
nagrobnego œp. Franciszka Gale.
Prace rozpoczê³y siê w po³owie
sierpnia, a ich fina³ planowany jest na
koniec listopada.

Inwestycja ta pozwoli doprowadzić sieć
kanalizacyjną do 120 gospodarstw czyli zdecydowanej większości zabudowań w tym
rejonie gminy. Poza siecią pozostaną tylko
te budynki, które ze względu na uwarunkowania techniczne w sieć kanalizacji grawitacyjnej włączone być nie mogą. - W takich
przypadkach trzeba będzie szukać innych
rozwiązań - podkreślają samorządowcy. W
praktyce oznacza to zwykle budowę oczyszczalni przydomowych.
Dotychczasowe prace przebiegają generalnie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mieszkańcy nie kwestionują żadnych
wcześniejszych uzgodnień i roboty toczą się
w dobrym tempie, zwłaszcza że szybkiemu
tempu sprzyja także pogoda.
Równolegle trwają prace przy rozbudowie
oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej, która z uwagi na rychłe zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków, musi podnieść swoją
wydajność. Koszt tej inwestycji wyniesie ok.
2 mln zł.

Wykonanie prac konserwatorskich jest
możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu za pośrednictwem Stowarzyszenia
Kwartet na Przedgórzu przyznawanemu w
ramach operacji „Małe Projekty” objętej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Wniosek o wsparcie finansowe przygotowany przez parafię rzymskokatolicką pw. Św. Małgorzaty w Dębnie
został oceniony pozytywnie i w efekcie 70
procent całkowitych kosztów prac, pokryje
uzyskana dotacja. Pozostałe źródła finansowania to dochody z ubiegłorocznej kwesty prowadzonej przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Zamku w Dębnie na cmentarzu
parafialnym oraz środki własne parafii.
Prace wykonywane przez wyłonioną w przetargu firmę AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki z
Krakowa rozpoczęły się 16 sierpnia i potrwają
kilka miesięcy. Termin ich ostatecznego zakończenia wyznaczono na 30 listopada.
Poddawany renowacji nagrobek pochodzi
z 1867 roku, posiada oryginalną formę nagrobnego pomnika i jako obiekt stanowi cenny zabytek małej architektury. W 1980 roku
wraz z cmentarzem parafialnym wpisany
został do rejestru zabytków, dlatego wszelkie prace przy jego renowacji odbywać się
muszą pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nagrobek wykonany
z piaskowca jest rzeźbiarsko opracowany z
trzech stron. Nadano mu formę arkad z zadaszeniem, jest to konstrukcja trójkondygnacyjna. Nad zadaszeniem trzeciej kondygnacji
jest pozostały fragment części szat i stóp dowód na to, że pomnik wieńczyła figura
Matki Boskiej lub Chrystusa. W dolnej części
arkadowej na pierwszej kondygnacji umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą Upadek
Chrystusa pod Krzyżem. W części środkowej
pomnika, we wnęce arkadowej, znajduje się
figurka Matki Boskiej (brak głowy) z Dzieciątkiem na lewym ramieniu.
Przypomnijmy, że to nie pierwszy tego
typu projekt realizowany przez parafię w
Dębnie. Wcześniej wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zamku w Dębnie doprowadziła ona do renowacji innych zabytkowych nagrobków m.in. pomnika nagrobnego Stanisława Chodackiego.

(pg)

(pg)

Już w przyszłym roku będzie można
podłączyć domy do kanalizacji.
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W okresie Wszystkich Œwiêtych Stowarzyszenie Przyjació³ Zamku w Dêbnie przeprowdzi kolejn¹ kwestê, z której dochód zostanie przeznaczony na renowacjê zabytkowych
nagrobków cmentarza w Dêbnie. Ostateczny termin kwesty, w której udzia³ wezm¹
m.in. radni, urzêdnicy i pracownicy instytucji kultur y, nie jest jeszcze znany. Z pewnoœci¹ datki bêd¹ zbierane 1 listopada, ale
najprawdopodobniej kwesta odbêdzie siê
jeszcze w inne dni. Dotychczas z ka¿dej kwesty udawa³o siê zebraæ kilka tysiêcy z³otych,
przy czym ka¿da kolejna zbiórka by³a rekordowa. W tym roku dochody z tego tytu³u
wykorzystane zostan¹ na sfinansowanie
czêœci kosztów prac konsereatorskich pomnika nagrobnego œp. Franciszka Gale.

www.gminadebno.pl

wydarzenia
W tym roku stan surowy

Tadeusz
Hebda
Pieni¹dze
na remizê wœród najlepszych
Dobra wiadomoœæ dla OSP £oniowa
nadesz³a z Krakowa. W ramach programu „Ma³opolskie remizy” jednostka otrzyma³a 34 tys. z³ pomocy na
rozbudowê swojego dotychczasowego obiektu. - Wreszcie bêdziemy mieli
gdzie trzymaæ nasz nowy samochód cieszy siê Pawe³ Kraj, naczelnik OSP
w £oniowej.
Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiła Gmina Dębno. Po ocenie formalnej i merytorycznej zapadła decyzja o jego akceptacji i pieniądze będzie można wykorzystać
jeszcze w tym roku. Zgodnie z zasadami
programu dofinansowanie jest przyznawane na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza, że najpierw trzeba będzie
wykonać roboty, a następnie po ich rozliczeniu pieniądze trafią najpierw na konto
gminy, a następnie do jednostki w Łoniowej. Wnioskodawcy musieli ponadto spełnić także drugi warunek czyli wyłożyć drugie tyle pieniędzy w ramach wkładu własnego. W tym przypadku udało się to, dzięki współpracy jednostki, Rady Sołeckiej i
władz samorządowych. Strażacy wyłożyli
7 tys. zł, Rada Sołecka dorzuciła do tego 10
tys. zł, a z budżetu gminy dołożono 17 tys.
zł uzyskując tym samym konieczny wkład
własny.
Teraz ogłoszony zostanie przetarg na
wykonanie prac, które obejmą wykonanie
dobudówki w stanie surowym. Roboty mają
być wykonane jeszcze w tym roku. O ile
możliwości finansowe na to pozwolą być
może uda się wykonać także stolarkę
okienną oraz drzwi. Strażacy marzą też o
jak najszybszym sfinalizowaniu prac szczególnie przy garażu, bo jego brak dokucza
im najbardziej. Zakupiony niedawno samochód teraz przetrzymywany jest w stodole
u jednego z druhów.
Generalnie strażacy są jednak dobrej myśli. - Prace są już tak zaawansowane, że na
pewno dobrniemy do końca. Bardzo dziękuję przy tej okazji wójtowi Grzegorzowi
Brachowi, bo dotrzymał słowa danego nam
podczas zebrania sprawozdawczego. Obiecał wtedy starania o pieniądze w ramach
programu „Małopolskie remizy”, pozyskał
dofinansowanie i dzisiaj mamy już podpisaną umowę - komentuje naczelnik OSP w
Łoniowej podkreślając że w pomoc zaangażował się także Kazimierz Sady, Dyrektor
Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
(p)

www.gminadebno.pl

Tadeusz Hebda, so³tys Jastwi, zaj¹³ V
miejsce w konkursie „Najlepszy So³tys
Ma³opolski 2011”. W rywalizacji uczestniczy³o kilkudziesiêciu so³tysów z ca³ego województwa.
Rywalizację wygrał tym razem Andrzej
Krawczyk, gospodarz wsi Zelków, który odebrał nagrodę podczas Dni Lachowic. Zwycięzcy nagrodę wręczył i osobiście gratulował marszałek Marek Sowa. Bardzo wysokie miejsce zajął Tadeusz Hebda z Gminy
Dębno, który od lat pełni funkcję sołtysa Jastwi. Ostatnie lata były zarówno dla niego
jak i dla wsi bardzo udane. Wyremontowano
główną drogę prowadzącą przez wieś, wybu-

dowano chodnik, przed Dębińskim Centrum
Kultury urządzono parking. W tym roku ruszyła budowa kanalizacji Jastwi.
Przypomnijmy, że Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów organizuje konkurs i nadaje honorowy tytuł „Najlepszy Sołtys Małopolski” corocznie. Jest to wyróżnienie dla
najbardziej aktywnych sołtysów, szczególnie zaangażowanych w rozwój regionu.
Fundatorem nagrody głównej w wysokości
50.000 zł jest Województwo Małopolskie.
Nagroda ta przeznaczona jest na wsparcie
inicjatyw lokalnych w zwycięskim sołectwie.
Konkurs w tym roku odbył się już po raz
czternasty.
(p)

Rozmowa z Tadeuszem Hebd¹, so³tysem Jastwi

Zawsze by³em spo³ecznikiem
- Jakie s¹ zasady zg³aszania kandydatów do
udzia³u w tym, odbywaj¹cym siê ju¿ po raz
czternasty, konkursie organizowanym przez
Ma³opolskie Stowarzyszenie So³tysów?
- Kandydaci zg³aszani s¹ przez poszczególne gminy, w tym roku by³o ich ponad 90. Tak
siê z³o¿y³o, ¿e jestem przewodnicz¹cym Rady
So³tysów na terenie gminy Dêbno i do mnie
przychodz¹ ró¿nego rodzaju powiadomienia.
Nie nale¿ymy ju¿ wprawdzie do Ma³opolskiego Zrzeszenia So³tysów, ale zawiadomienie
o konkursie jeszcze do mnie przysz³o, otrzyma³ je tak¿e sekretarz gminy. Poszed³em do
niego, pytaj¹c kogo byœmy w tym roku wyznaczyli. On stwierdzi³ natomiast, ¿e patrz¹c na
to, co dzieje siê w Jastwi, ile jest tam inwestycji, to widzi tylko jednego kandydata, czyli
mnie. Przy ocenianiu bierze siê pod uwagê
iloœæ pieniêdzy wydanych na inwestycje w
przeliczeniu na jednego mieszkañca. W Jastwi ten wspó³czynnik by³ wysoki, wiêc sekretarz stwierdzi³, ¿e bêdê najlepszym kandydatem do reprezentowania gminy. W samym konkursie pod uwagê brane by³y te¿
listy polecaj¹ce, które wójtowie poszczególnych gmin wysy³ali do marsza³ka województwa. Nie wiem jakie by³y dok³adne kryteria, w
ka¿dym razie komisja wysoko mnie oceni³a i
zaj¹³em pi¹te miejsce.
- Spodziewa³ siê Pan tego, ¿e w swoim debiucie w tego typu konkursie zajmie tak wysok¹
lokatê?
- Powiem szczerze, po cichu przeczuwa³em,
¿e mo¿e byæ dobrze. Patrz¹c na to co zosta³o ostatnio zrealizowane we wsi, myœla³em,
¿e powinno to zostaæ docenione. Po³o¿yliœmy
przecie¿ chodnik, wykonaliœmy now¹ nawierzchniê na g³ównej drodze prowadz¹cej
przez wieœ, uaktualniliœmy plan przestrzen-

nego zagospodarowania, realizujemy te¿ rozpoczêt¹ w ubieg³ym roku kanalizacjê. Wspomnieæ trzeba równie¿ o parkingu i placu zabaw przed Dêbiñskim Centrum Kultury. Ten
ostatni chêtnie odwiedzany jest przez mieszkañców naszej wsi, którzy przychodz¹ tam
razem z dzieæmi.
- Osi¹gniêcia rzeczywiœcie imponuj¹ce, jak
na tak ma³¹ wieœ. Pamiêta Pan jak zostawa³
so³tysem?
- Jakoœ tak samo wysz³o. Praca spo³eczna
poci¹ga³a mnie ju¿ od m³odych lat, kiedy wiadomo by³y zupe³nie inne czasy. Próbowa³em
miêdzy innymi pracy z m³odzie¿¹, po prostu
zawsze by³em spo³ecznikiem. W koñcu zosta³em so³tysem.
- Od jak dawna pe³ni Pan tê funkcjê?
- Jestem so³tysem ju¿ trzeci¹ kadencjê. Ludzie w Jastwi darz¹ wiêc mnie chyba zaufaniem, co bardzo mnie cieszy. Gdy stara³em
siê o tê funkcjê po raz pierwszy musia³em
jeszcze pokonaæ dwóch czy trzech kontrkandydatów, potem dwukrotnie by³em ju¿ jedynym chêtnym do pe³nienia tej funkcji.
- Dziêkujê za rozmowê.
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problemy
Myœliwi pomagaj¹ rolnikom

Dzika plaga i k³usownictwo
Odszkodowania w wysokoœci przeciêtnie 80 tys. z³ rocznie wyp³aca Ko³o
£owieckie „Darz bór” obejmuj¹ce
swoim zasiêgiem m.in. Gminê Dêbno.
G³ównym winowajc¹ s¹ dziki pustosz¹ce uprawy rolne. - Wszystko
wskazuje na to, ¿e w tym roku bêdzie
podobnie - przewiduje Stanis³aw
Pierzga, jeden z cz³onków ko³a.
Dziki od co najmniej kilku lat dają się we
znaki m.in. rolnikom z Gminy Dębno. Ich
populacja w tych latach znacznie wzrosła.
Młode lochy rodzą nawet 4-5 warchlaków, a
starsze lochy mają ich nawet 10-12. Wysoka
plenność to, zdaniem myśliwych, zjawisko
obserwowane w ciągu ostatnich kilkunastu
lat. Wśród prawdopodobnych jego przyczyn
wymienia się stosowanie żywności genetycznie modyfikowanej (GMO).

Spustoszenie
Z punktu widzenia właścicieli pól rosnąca
populacja dzików oznacza kłopoty. Zwierzęta te bardzo chętnie żywią się uprawami
rolnymi takimi jak ziemniaki czy kukurydza. Bardzo często niszczą też pastwiska,
bo jego ulubionym zajęciem jest rycie. Właściciele pól na terenie gminy Dębno w ostatnich latach przekonują się o tym nader często i bardzo boleśnie. W szczególności dotyczy to właścicieli pól w Woli Dębińskiej, Perle i Biadolinach Szlacheckich, gdzie dziki
pojawiają się najczęściej. Efekty ich „wizyty” porównywane są do pracy glebogryzarki, co w praktyce oznacza całkowite zniszczenie upraw.

O ile myœliwi dbaj¹ o równowagê ekologiczn¹ i chroni¹ interesy rolników, to
k³usownicy myœl¹ wy³¹cznie o w³asnym zysku. W efekcie nie tylko naruszaj¹
równowagê ekologiczn¹, ale nara¿aj¹ na niebezpieczeñstwo ludzi i okradaj¹
Skarb Pañstwa. Nie odprowadzaj¹ tuszy do skupy uszczuplaj¹c tym samym
fundusz przeznaczony na odszkodowania. Zjawisko bynajmniej nie jest marginalne. Wystarczy wiedzieæ, ¿e na terenie ko³a „Darz bór” w ubieg³ym roku
myœliwi natrafili na 160 wnyków na sarny. Wpaœæ mog¹ w nie tak¿e ludzie, co
grozi powa¿nymi obra¿eniami, a nawet œmierci¹. Co gorsza k³usownicy siêgaj¹ tak¿e po broñ paln¹, co niebezpieczeñstwo jeszcze potêguje. Zgodnie z
prawem k³usownictwo jest przestêpstwem, za które gro¿¹ powa¿ne sankcje
prawne od grzywny a¿ do 5 lat wiêzienia. Osobno karane jest nielegalne posiadanie broni.

Odstrza³ kontrolowany
W sukurs rolnikom w zmaganiach z dzikami przychodzą myśliwi. Z jednej strony
poprzez planowe odstrzały ograniczają wielkość populacji dzików, z drugiej płacą za szkody spowodowane przez zwierzęta. W tym
roku koło „Darz bór” odstrzeliło 30 sztuk
dzików przy rocznym limicie określonym na
50 sztuk. Teoretycznie limit można zwiększyć, a decyzja w tej sprawie, uwarunkowana zachowaniem zasad równowagi biologicznej, należy do wójta. W tym roku - jak na
razie - takiej potrzeby nie ma, bo myśliwi
wciąż mają jeszcze spore rezerwy. - Odstrzał
dzika jest trudny, bo to zwierzę bardzo łatwo
wyczuwa człowieka i szybko ucieka - tłumaczy Stanisław Pierzga.

dowania i to relatywnie szybko - podkreśla
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno. Po
zgłoszeniu szkody do urzędu gminy, straty
szacowane są przez eksperta koła i po ich
uzgodnieniu z właścicielem pola następuje
wypłata odszkodowania. Z informacji uzyskanych od Stanisława Pierzgi wynika, że
trwa to przeciętnie 2-3 miesiące. Średnio co
roku koło wypłaca 80 tys. zł odszkodowań,
podczas gdy wpływy ze sprzedaży tuszy to
mniej więcej 50 tys. zł. Resztę koło pokrywa
ze składek członkowskich. Tam, gdzie nie
ma kół myśliwskich, o odszkodowania jest
znacznie trudniej. Poszkodowani muszą się
o nie ubiegać od Skarbu Państwa, a w tym
przypadku procedura jest o wiele dłuższa.

P³ac¹ za szkody

Pola buforowe

Rolnicy poszkodowani przez dziki nie są
pozostawieni sami sobie. - Jeśli na terenie,
na którym mają pola, działa koło łowieckie,
to jest to dla nich sytuacja bardzo korzystna. Mogą wtedy liczyć na uzyskanie odszko-

Dodatkowym sposobem obrony przed
szkodami powodowanymi przez dziki jest
utrzymywanie poletek zaporowo-żerowych.
- Nasze koło ma około dwa i pół hektara
takich pól, na których uprawiamy kukury-
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dzę po to, żeby dziki żerowały na nich, a nie
szły w pola uprawne - podkreśla Stanisław
Pierzga. Zimą koło na dokarmianie zwierząt przeznacza około 7-8 ton paszy, którą
żywią się m.in. sarny i jelenie, co pozwala w
dużej mierze chronić oziminy padające często łupem zwierzyny poszukującej pod
warstwą śniegu czegoś do jedzenia.
Myśliwi podkreślają, że rolnicy mogą także w pewnej mierze sami chronić się przed
dzikimi zwierzętami. Wystarczy, że w pobliżu lasów nie będą uprawiać kukurydzy czy
ziemniaków, a obsadzą pola pszenicą wąsatą
lub pszenżytem, bo za tymi zbożami dziki
raczej nie przepadają.
(g)

Szkodami spowodowanymi przez
dziki w Urzêdzie Gminy w Dêbnie
zajmuje siê Czes³aw P³aneta, tel. 14
631 85 75

www.gminadebno.pl

inicjatywy
Zagraniczny partner Gminy Dêbno

Wêgierska wspó³praca
Formaln¹ wspó³pracê z wêgierskim
Wyszehradem rozpocznie we wrzeœniu Gmina Dêbno. Przedstawiciele
obu gmin oficjalnie podpisz¹ dokumenty w tej sprawie podczas zaplanowanego na 23 wrzeœnia kolejnego
Turnieju Rycerskiego „O z³oty warkocz Tar³ówny”.
Węgierska gmina będzie pierwszym
partnerem zagranicznym Gminy Dębno.
Wybór padł właśnie na nią nieprzypadkowo. Od lat do Dębna na odbywający się tutaj
Turniej Rycerski przyjeżdża grupa rycerska z Wyszehradu, w składzie której są
także samorządowcy. - Z inicjatywą w tej
sprawie wyszedł Adam Bartosz, ówczesny
dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, a my doszliśmy do wniosku, że to dobry pomysł - tłumaczy Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno.
Wybór węgierskiej gminy ma także uzasadnienie historyczne. Przed laty właścicielem zamku w Dębnie był Ferenc Wesselini
pochodzący z Węgier. Tutaj przez pewien
czas tworzył także jeden z najwybitniejszych
poetów węgierskich epoki renesansu Bálint
Balaski.
Samorządowe władze gminy Dębno po
projektowanej współpracy sporo sobie obiecują. - Liczymy na wymianę kulturalną i
nawiązanie kontaktów gospodarczych, a
także na wymianę doświadczeń edukacyjnych - podkreśla wójt Grzegorz Brach.

Wyszehrad jest historycznym miastem w pó³nocnych Wêgrzech. W Polsce znany jest
g³ównie w zwi¹zku z utworzeniem tzw. Grupy Wyszehradzkiej czyli politycznym porozumieniem Wêgier, Czechos³owacji i Polski z 1991 roku. Przywódcy tych pañstw nawi¹zywali tym samym do historycznych spotkañ królów Wêgier, Czech i Polski. Miasto licz¹ce
dziœ niespe³na 2 tys. mieszkañców w przesz³oœci by³o siedzib¹ królów Wêgier. W 1323
miasto obra³ sobie za siedzibê król Wêgier Karol Robert, który wzniós³ w mieœcie zamek,
stanowi¹cy od tej pory rezydencjê kolejnych królów Wêgier. Po najeŸdzie tureckim w XVI
wieku miato straci³o na znaczeniu, w kolejnym stuleciu odzyskiwa³o swoj¹ pozycjê, ale
prawa miejskie uzyska³o dopiero w 2000 roku. Jego g³ówne atrakcje turystyczne to ruiny
zamku, cytadela. Wra¿enie robi panorama Dunaju.

(p)

Dobre efekty wspó³pracy rodziców i samorz¹du

Klasa z Puchatkiem
W Szkole Podstawowej w Dêbnie
wziêli sprawy w swoje rêce, trochê
pomog³a gmina i dzieci maj¹ dzisiaj
znacznie lepsze warunki do nauki.
Rodzice i mieszkañcy zaanga¿owali siê
do tego stopnia, ¿e sami siêgnêli do
w³asnych kieszeni, a niektórzy do rêki
wziêli nawet… pêdzel.
W chwili zamykania tego numeru „Życia
Gminy” malowanie pomieszczeń w budynku szkoły dobiegało końca. W ciągu ostatnich kilku tygodni odmalowano korytarze i
większość klas. Konieczne do tego materiały sfinansowano z budżetu Rady Rodziców,
a dwóch pracowników zatrudnionych przez
gminę w ramach robót publicznych, samo-
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rząd oddał do dyspozycji szkoły. Z efektów
ich pracy zadowoleni są wszyscy. - Wszystkie prace zostały wykonane bardzo starannie, fachowo i terminowo - chwalił Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno oglądając
efekty remontu.
Dodatkowe wrażenie robiły motywy bajkowe, którymi ozdobiono fragmenty ścian
w niektórych klasach. Na ścianach pojawili
się m.in. bohaterowie Kubusia Puchatka,
Małej Syrenki czy Pszczółki Mai. Wszystkie scenki nieodpłatnie malarsko opracowała Lidia Witek, córka jednej z pracownic szkoły i mieszkanka Dębna. - Szkoła jest teraz
jak nowa. Szare i ciemne pomieszczenia i
nabrały znacznie cieplejszego wizerunku cieszy się Małgorzata Przepiórka, dyrektor
SP w Dębnie.
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inicjatywy
Dach jeszcze w tym roku

Nowa parafia
jeszcze nie
teraz?

Stra¿acy buduj¹
sobie remizê

Wygl¹da na to, ¿e na w³asn¹ parafiê
mieszkañcy Woli Dêbiñskiej bêd¹ musieli jeszcze poczekaæ. Wprawdzie
terenpod ewentualn¹ œwi¹tyniê jest
ju¿ do dyspozycji od kilku lat, ale
wœród potencjalnych parafian przekonanie o koniecznoœci zmian nie jest
powszechne.
Parafia w Dębnie już kilka lat temu zakupiła w Woli Dębińskiej hektar gruntu na
okoliczność ewentualnej budowy kościoła dla
nowej parafii. Od tamtej pory wydarzyło się
w tej sprawie niewiele więcej. W trakcie wizyty kolędowej sondowano jedynie wstępnie nastroje wśród potencjalnych parafian.
Z uzsykanych przez nas informacji wynika,
że z nieformalnego badania wyszło, iż za
utworzeniem nowej parafii opowiada się
około 40 procent mieszkańców. Pozostali
woleliby utrzymania dotychczasowego status quo.
Wśród powodów, dla których większość
mieszkańców nie jest entuzjastycznie nastawiona do pomysłu powstałego, gdy diecezją kierował bp Wiktor Skworc, dominują
względy demograficzno-finansowe. Dziś liczba dzieci przystępujących do I Komunii Świętej będąca istotnym wskaźnikiem rozwoju
parafii oscyluje wokół 40, podczas gdy przed
laty było ich nawet 80. Trudno też oszacować, jakie skutki przyniesie postępująca laicyzacja społeczeństwa, a wszystko to razem przekłada się na możliwości finansowe
parafii.
Tymczasem budowa nowej świątyni to
ogromne wydatki. Spore koszty pociągnie
za sobą już sama ekspertyza geologiczna
niezbędna dla podjęcia decyzji o budowie, a
prawdziwe schody zaczną się przy wydatkach na projekt i samą realizację. - Trzeba
mierzyć siły na zamiary - zdają się mówić
mieszkańcy argumetując, że jak na razie
parafia w Dębnie jest w stanie zabezpieczyć
potrzeby swoich parafian. Problem związany z niewielką pojemością wiekowego kościoła rozwiązano zwiększając liczbę Mszy
świętych, a część wiernych ma jeszcze do
dyspozycji kościoł filialny w Jastwi, w którym Eucharystia odprawiana jest regularnie m.in. w niedziele i piątki.
Problemy te zdają się też rozumieć nowe
władze diecezji nie naciskające na tworzenie parafii jak najszybciej. Dokonana parę
lat temu inwestycja w działkę, która pochłonęła 230 tys. zł, nie stanowi w tym wypadku
większego problemu. Kupiona przez parafię
ziemia warta jest dziś znacznie więcej i w
razie zmiany planów zawsze będzie ją można sprzedać.
(p)
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W stosunkowo szybkim tempie tocz¹
siê prace przy budowie nowej remizy
OSP w Woli Dêbiñskiej. Zwa¿ywszy na
fakt, ¿e stra¿acy wykonuj¹ prace niemal wy³¹cznie w³asnym sumptem mo¿na uznaæ, ¿e wykonywanie co roku jednej kondygnacji to naprawdê dobry wynik.
Na budowę nowej remizy strażacy zdecydowali się w przekonaniu, że obiekt dotychczasowy jest dla jednostki zbyt mały. - Pomieszczenia, w których zmieścić się może
ledwie jeden, nieduży samochód, to dla jednostki z Woli Dębińskiej położonej przy ruchliwej trasie numer 4, zbyt skromne warunki - uznali druhowie i podjęli decyzję o
budowie nowego obiektu.
Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie
klubu „Orzeł” Dębno i wespół z nim realizowany, zgodnie z projektem ma dysponować dwoma garażami, szatniami dla straża-

ków i pomieszczeniami magazynowymi. Na
piętrze znajdzie się sala konferencyjna,
kuchnia, toalety i łazienki, a także pomieszczenia biurowe.
Dotychczas postawiono już dwie kondygnacje, a plany na ten rok zakładają wykonanie dachu. Wiele zależeć będzie od tego,
czy strażakom uda się pozyskać pieniądze
na materiały i opłacenie murarzy. Pozostałe prace druhowie wykonują sami. Pracowali wszyscy minimum po trzy dniówki, a
niektórzy na budowie spędzili nawet siedem
dni. Dzięki temu udało się ograniczyć koszty do minimum. Wydatki poniesione na zakup materiałów wyniosły około 50 tys. zł.
Obok wsparcia z budżetu gminy jednostka
mogła liczyć także na sponsorów: Józefa
Ciurusia i Krzysztofa Chamioło. O ile ich
zaangażowanie się w tym roku także nie
zmniejszy, to szansa, by w tym roku obiekt
został zadaszony, wydaje się spora.
(g)

„£oniowiacy” zrobili wra¿enie

Z bardzo ciep³ym przyjêciem spotka³ siê
program zaprezentowany przez Zespó³
Pieœni i Tañca „£oniowiacy”, podczas
odbywaj¹cego siê w Kiten w Bu³garii VI
Ba³kañskiego Festiwalu Folklorystycznego. W ci¹gu kilku dni na scenach
dwóch miast wyst¹pi³o kilkadziesi¹t
zespo³ów z kilkunastu krajów z ca³ej
Europy.
„Łoniowiacy” zaprezentowali swój program w Kiten i Primosten - dwóch nadmorskich miastach Bułgarii. - Ich propozycje
przyjęto bardzo dobrze. Szczególne wrażenie zrobiły zwłaszcza elementy akrobatyczne - podkreśla Marian Kurek, Sekretarz
Gminy, który także na zaproszenie zespołu
pojechał do Bułgarii. Porównanie eksportowego zespołu Gminy Dębno z prezentacja-
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mi grup z innych krajów także wypadło bardzo korzystnie. Jako jedyny pokazał na bułgarskich estradach dwa różne programy.
Dla członków zespołu udział w festiwalu
był także okazją do poznania niektórych
atrakcji turystycznych w Bułgarii. Wrażenie zrobiło zwłaszcza położone malowniczo
nad morze miasto Nessebar, które swoją
historią sięga starożytności.
Przypomnijmy, że do Bułgarii pojechała
grupa 30 tancerzy, której towarzyszyła kapela licząca pięć osób, zastępująca choreografa Maria Dudek oraz dyrektor DCK Włodzimierz Gurgul i Marian Kurek, Sekretarz
Gminy. W festiwalu wzięły udział zespoły
folklorystyczne, chóry, orkiestry, zespoły
taneczne i wokalne.
(p)
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inicjatywy
Skuteczna motywacja finansowa ju¿ wkrótce

Koniec dzikich wysypisk œmieci?
Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi wejd¹ w ¿ycie najdalej w
po³owie przysz³ego roku w ca³ym kraju.
Ich skutkiem ma byæ definitywna likwidacja problemu dzikich wysypisk œmieci. Koszty, jakie w zwi¹zku z tym ponosiæ bêd¹ mieszkañcy, nie s¹ jeszcze znane, ale liczyæ trzeba siê z tym, ¿e op³aty
pójd¹ w górê.
Uchwały określające szczegóły w tej sprawie Rada Gminy Dębno musi przyjąć jeszcze w tym roku. Dziś wiadomo już, że indywidualne umowy z firmami odbierającymi
śmieci, odejdą w przeszłość. Wszyscy mieszkańcy będą mieć obowiązek regulowania
opłat na rzecz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
Wysokość opłat uzależniona będzie od
wyników przetargu na odbiór odpadów.
Gmina, jak zwykle, wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki przetargu. Zaproponowana przez zwycięzcę przetargu cena będzie punktem odniesienia do
ustalenia stawki opłat dla mieszkańców. Jak
na razie trwa dyskusja, jaką zasadę przyjąć.
Opłaty można naliczać w odniesieniu do
mieszkańca, do gospodarstwa lub też powiązać je z wielkością zużycia wody. Samorządowe władze podkreślają, że chcą przyjąć
rozwiązania najkorzystniejsze dla większości mieszkańców.
W ramach nowych zasad obowiązkowe
będzie segregowanie śmieci. Oddawanie

śmieci niesegregowanych także będzie możliwe, ale wówczas ponoszone przez mieszkańca opłaty będą wielokrotnie wyższe.
Zgodnie z założeniami twórców nowego systemu, jego efektem ma być rozwiązanie obecnego w Polsce od lat problemy
z gospodarowaniem odpadami. Pod rządami nowych zasad każdy będzie ponosić
opłaty i w związku z tym pozbywanie się
ich na dziko nie będzie opłacalne, bo tym
sposobem opłat i tak się nie uniknie. Z

punktu widzenia ochrony środowiska korzyści mają być ewidentne. Temat „dzikich wysypisk” śmieci ma raz na zawsze
odejść w przeszłość, a kulejące segregowanie odpadów ma być z czasem powszechną praktyką.
O szczegółowych rozwiązaniach przyjmowanych przez Radę Gminy, będziemy
informować w kolejnych numerach „Życia
Gminy”.
(gp)

W najbli¿szych wyborach samorz¹dowych g³osowanie wed³ug nowych zasad

Jeden okrêg, jeden mandat
Nowa ordynacja wyborcza bêdzie obowi¹zywaæ podczas najbli¿szych wyborów
samorz¹dowych. Najwa¿niejsze zmiany,
jakie wprowadza to ustanowienie jednomandatowych okrêgów wyborczych,
które Rada Gminy Dêbno odrêbn¹
uchwa³¹ ma wprowadziæ do koñca paŸdziernika tego roku.
W praktyce oznacza to, że na terenie
Gminy Dębno będzie tyle okręgów wyborczych, ilu radnych wybierać będą mieszkańcy czyli 15. W każdym okręgu mandat uzyska tylko jedna osoba, która zdobędzie najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów rywalizujących w danym okręgu.
Podstawą do określenia granic okręgu
będzie sołectwo, ale nie wszędzie jest możliwe, by okręg wyborczy był tożsamy z sołectwem. Ważna jest także liczba mieszkańców. Nowa ordynacja wprowadza pojęcie
normy przeliczeniowej będącej ilorazem liczby mieszkańców i liczby mandatów, która
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jest podstawą do ustalania granic nowych
okręgów wyborczych. Dolny próg liczby
mieszkańców w okręgu wyborczym ustalono na 0,5 normy przeliczeniowej, a górny na
1,5 normy przeliczeniowej.
Według wstępnej oceny z uwagi nie liczbę
mieszkańców niższą od dolnego progu nie
będzie możliwe utworzenie samodzielnego
okręgu wyborczego w Perle, którą trzeba
będzie połączyć z innym sołectwem. Z kolei
z uwagi na mniejszą liczbę sołectw od liczby
mandatów do zdobycia (sołectw jest 13, a
mandatów 15) w większych sołectwach
utworzone zostaną dwa okręgi. Dotyczyć
to może Woli Dębińskiej, Sufczyna i Dębna.
W niektórych sołectwach praktyczne
konsekwencje tej zmiany będą poważne.
Jastew tworząca dotąd jeden okręg z Wolą
Dębińską nie mogła być pewna, że jej reprezentant zdobędzie mandat. Pod rządami
nowej ordynacji będzie miała pewny mandat. Z kolei Maszkienice mające dotychczas
dwa mandaty, na pewno stracą jeden.

Generalnie wybór radnych będzie bardziej
czytelny. Każdy wyborca będzie głosował na
jednego kandydata z ogólnej listy wszystkich ubiegających się o mandat w danym
okręgu wyborczym.
Nowe granice okręgów przedstawiamy po
ich uchwaleniu przez Radę Gminy Dębno.
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Por¹bka Uszewska. XIV Do¿ynki Województwa Ma³opolskiego

To nie by³ z³y rok
Por¹bka Uszewska sta³a siê 2 wrzeœnia na jeden dzieñ, w czasie XIV
Do¿ynek Wojewódzkich, stolic¹
ma³opolskiej wsi.
Dla wsi i gminy tegoroczne dożynki wojewódzkie były bez przesady wydarzeniem
historycznym. Także dla całej Ziemi Brzeskiej, bowiem były pierwszym wydarzeniem
tej rangi w powiecie brzeskim. - Kolokwialnie mówiąc „kolędujemy” z dożynkami po
naszym regionie, aby pokazać piękno Małopolski. W tym roku z wdzięcznością przyjęliśmy zaproszenie Wójta Gminy Dębno. W
powiecie brzeskim dożynki jeszcze się nie

odbywały. Uczestniczyliśmy w Mszy św. w
przepięknej grocie, widzimy całą urodę Porąbki Uszewskiej i pewnie w regionie bardziej urokliwego miejsca byśmy nie znaleźli
- zapewnia Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego.

Jajecznica na s³oninie
Pełna wesela i radości uroczystość dożynkowa zwieńczyła trud pracy rolników związany ze zbiorem plonów. - Kiedyś obchodzona była niemal niezauważalnie, była bardzo
skromna. Gospodarz, który kończył kosić
zboże zaplatał wieniec na kosę i wracał do
małżonki, która witała go wieczerzą, najczęściej jajecznicą na słoninie. Gdy zwyczaj

Podczas XIV Do¿ynek Województwa Ma³opolskiego rozstrzygniêto konkurs wieñca
do¿ynkowego. W szranki stanê³o 25 delegacji wieñcowych, które przywioz³y ze sob¹
istne dzie³a sztuki, oceniane w kategorii wieñca tradycyjnego i wieñca wspó³czesnego.
Jury w sk³adzie Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego z Krakowa, Beta
R¹pa³a MCK „Sokó³” w Nowym S¹czu oraz Danuta Cetera z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie postanowi³o w kategorii wieñca tradycyjnego g³ówn¹ nagrodê, 2 tys.
z³otych, przyznaæ Klubowi Seniora z Rad³owa. Natomiast g³ówn¹ nagrodê w kategorii wieñca wspó³czesnego w tej samej wysokoœci otrzyma³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Glichowa, ko³o Myœlenic. Niezale¿nie od nagród ka¿da delegacja wieñcowa
otrzyma³a od marsza³ka Marka Sowy 500 z³otych za udzia³ w finale.
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przyjął się na dworach, zaczęto świętować
bardziej wystawnie – opowiada Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w
Krakowie.
Czy dziś mamy powody do radości? Rolnicy mówią, że nie był to zły rok. - Nie było
powodzi, nie było jakiejś dramatycznej suszy, toteż udało się jakieś plony zebrać. Oczywiście, mogło być lepiej, ale nie ma na co
narzekać – komentowali obecni na placu
dożynkowym rolnicy spod Radłowa. Ziemia,
którą uprawiają, rodzi, ale problemy rolników leżą gdzie indziej. - Podstawowy to
kwestia zbytu produktów. Rynek jest niestabilny, nie ma pewności, że uda się sprzedać, ani za jaką cenę. Często uprawiający
pola są zadowoleni, jeśli nie muszą dokładać
do produkcji rolnej – zauważa Marian Kurek, starosta dożynek w Porąbce Uszewskiej. Sytuację, jego zdaniem, w pewnej mierze ratują dopłaty unijne.

Z szacunkiem do ziemi
Odrębny problem to powszechne odłogowanie ziemi. W dożynkowej homilii zwracał
na to uwagę biskup tarnowski Andrzej Jeż.
- Zawsze na południu mieliśmy małe gospodarstwa indywidualne. One w każdym czasie były przestrzenią wolności. Przynależność do ziemi, własność ziemi, własność prywatna jest źródłem wolności także dziś. Nie
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temat numeru
wiadomo, jak potoczą się dzieje Polski i świata. Nie daj Boże, żeby pojawił się głód, ale
może zdarzyć się tak, że będziemy pielęgnować każdą cząstkę tej ziemi, która teraz,
niestety, jest odłogowana. Może trzeba będzie znowu z szacunkiem pochylić się nad
ziemią, która daje życie? – zaznaczył.

Wieœ siê zmienia
Na szczęście nie brakowało też optymistycznych sygnałów. Dożynki w Porąbce
Uszewskiej same przez się były przecież
dowodem na to, że tradycja na wsi nie ginie.
- Podtrzymywanie tradycji i obyczajów jest
naszym obowiązkiem. Trzeba przekazywać
tradycję tak ważną dla polskiej wsi, dla naszych ojców. Polska wieś modernizuje się,
zmienia, ale nadal stoi tradycją. To jest nasza tożsamość – podkreślała Anastazja Rzepa, starościna dożynek. Porąbka Uszewska
jest tego zresztą najlepszym dowodem. Jako
pierwsza w regionie postawiła na agroturystykę kosztem produkcji rolniczej, ale kulturowo nadal trwa przy tradycji. - Sądzę, że
trzeba odczytywać znaki czasu, potrzeby
konsumentów i dostosowywać do tego typy
działalności rolniczej. Wieś musi być dynamiczna. Ale, tradycja jest rzeczą świętą. Jest
jak fundament. Nowy dom bez fundamentów szybko by się zawalił – tłumaczy Elżbieta Rzepa, sołtys Porąbki Uszewskiej.

Atrakcje dla ka¿dego
Do Porąbki Uszewskiej na dożynki przyjechało kilkuset delegatów środowisk wiejskich z całej Małopolski. Organizatorzy uroczystości postarali się, by święto małopolskiej wsi, wypadło jak najbardziej atrakcyjnie. Na scenie ustawionej na boisku Victorii
Porąbka Uszewska wystąpili m.in. Kapela
Ludowa Dębińskiego Centrum Kultury,
Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”, Grupa
Śpiewacza „Niedźwiedzoki”, Laureaci Festiwalu Form Muzycznych „Talenty Małopolski 2012” oraz Kapela „Brynioki” z Limanowej. Gwiazdą wieczoru był Andrzej
Sikorowski z zespołem „Pod Budą”. Najmniejsi mieli do dyspozycji wesołe miasteczko, a dorośli mogli korzystać z obficie zaopaciąg dalszy na stronie 18

Sponsorzy do¿ynek wojewódzkich
Sponsor g³ówny – CAN PACK S.A., Calsberg
Polska, Bank BG¯ – Oddzia³ w Brzesku, Wolanka – Zak³ad Budownictwa Wodnego, Drogowego i Us³ug Sprzêtowo-Transportowych,
Wydawnictwo Progress, Pawe³ Bielak, £apczyca, - Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu,
- Kora Jamer i Wspólnicy Spó³ka Jawna, URAN,
Monta¿ samochodowych instalacji gazowych
– mechanika pojazdowa, wulkanizacja, Sufczyn, Ma³opolska Izba Rolnicza, Zajazd „Por¹bka” – Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe,
Stanis³aw Wróbel, TOB-DACH £ukasz Tobo³a
Kompleksowe wykonywanie dachów, Por¹bka
Uszewska, Zak³ad Zaopatrzenia Ogrodniczego i Rolniczego „Wia-Lan”, Dorota Langer,
Andrzej Wiatr, Sp. J., Tarnów, ul. Hodowlana,
Firma MARK
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trzonego bufetu. Lokalni rzemieślnicy przygotowali też ekspozycję poświęconą dawnym
zawodom.

Oszczêdnie, ale z fasonem
- Używając kolokwialnego nieco sformułowania powiem, że zrobiliśmy możliwie okazałą imprezę za niewielkie pieniądze. Organizując dożynki oszczędnie gospodarowaliśmy groszem publicznym starając się, żeby

był mądrze wydany – zapewniał Włodzimierz Gurgul, dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury, które organizacyjną pracę
rozpoczęło jeszcze w maju. - Sporo było
przy dożynkach pracy, ale mamy satysfakcję, a symbolicznym podziękowaniem
był fakt, że po pochmurnym dniu pod wieczór zaświeciło nam piękne słońce – dodaje W. Gurgul.
(b)

opinie

temat numeru
Grzegorz Brach,
wójt gminy Dêbno
Dla naszej gminy organizacja XIV Dożynek
Województwa Małopolskiego to wielka
przyjemność i wyróżnienie. Nie ukrywam
jednak, że liczymy też na promocyjny
aspekt tego wydarzenia, na to, że dzięki
organizacji takiej dużej imprezy będziemy jeszcze bardziej rozpoznawalni i że
dzięki dożynkom naszą ofertę wypoczynku i turystyki mogło obejrzeć wielu potencjalnych gości, którzy zechcą nas odwiedzić.

Bp Andrzej Je¿

Starostowie do¿ynek
Anastazja Rzepa
W tym roku debiutowa³a w roli staroœciny do¿ynek. Mieszka w Por¹bce
Uszewskiej, pochodzi z Do³ów, wspólnie z mê¿em prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczaj¹cej nieco 5 ha specjalizuj¹ce siê w
sadownictwie. Wychowuje 3,5 letni¹ córkê Anielê.
Samodzielnie od 8 lat zajmuje siê agroturystyk¹. Atutem jej oferty jest
wyj¹tkowa, ekologiczna ¿ywnoœæ. - W wiêkszoœci do przygotowywania
posi³ków dla goœci wykorzystujemy w³asne produkty, przy produkcji których nie stosujemy ¿adnych nawozów ani œrodków ochrony roœlin - podkreœla. Do dyspozycji jest osiem miejsc noclegowych wyposa¿onych w aneks kuchenny i
³azienkê. Zainteresowanie ofert¹ bywa ró¿ne. Wiele zale¿y od pogody. Zdarzaj¹ siê lata, ¿e w
sezonie ob³o¿enie jest pe³ne, bywa te¿, ¿e frekwencja jest ni¿sza. Przeciêtnie dochód z agroturystyki stanowi oko³o 30-40 procent ca³kowitych dochodów gospodarstwa domowego
prowadzonego wspólnie z mê¿em Grzegorzem, który zajmuje siê ponadto skupem warzyw i
owoców oraz poœrednictwem ubezpieczeniowym.
Poza prac¹ zawodow¹ anga¿uje siê tak¿e w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ jako cz³onek Stowarzyszenia „Dêbowe Wrota”. W wolnym czasie chêtnie oddaje siê turystyce górskiej preferuj¹c zw³aszcza wypady w polskie Tatry. Chêtnie gotuje i piecze wymyœlaj¹c przy tym wiele oryginalnych
kulinarnych przepisów. Na w³asne potrzeby piecze chleb.

Marian Kurek
Funkcjê starosty do¿ynek pe³ni³ po raz pierwszy. Bêd¹c od lat sekretarzem gminy jest postaci¹ powszechnie znan¹. Ma 35 lat, wykszta³cenie wy¿sze prawnicze i tak¿e prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni
oko³o 6 hektarów, na którym uprawia g³ównie zbo¿e. Wspólnie z rodzin¹ prowadzi tak¿e hodowlê koni maj¹c aktualnie trzy wierzchowce.
- To odskocznia od pracy etatowej - opowiada.
Mieszka w Woli Dêbiñskiej, a z Gmin¹ Dêbno zwi¹zany jest od pokoleñ.
St¹d pochodz¹ jego rodzice, tutaj mieszka tak¿e wielu cz³onków jego
rodziny. Propozycjê pe³nienia funkcji starosty przyj¹³ z radoœci¹. - To zaszczyt reprezentowaæ
mieszkañców gminy podczas uroczystoœci, której nigdy przedtem u nas nie by³o - t³umaczy.
Wolny czas poœwiêca na pracê spo³eczn¹ jako cz³onek organizacji pozarz¹dowych. Organizuje
i wspó³organizuje wydarzenia kulturalne (koncerty, wernisa¿e, kwesty). Wœród jego zainteresowañ wa¿ne miejsce zajmuje sport. Gra w siatkówkê w czwartoligowym klubie, niedawno
zaliczy³ tak¿e maraton w Krakowie. Regularnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych poœwiêcaj¹c szczególnie du¿o czasu na muzykê i film. Chêtnie oddaje siê tak¿e turystyce.
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Dziękujemy za waszą
rolniczą ciężką pracę.
Ogarniam tutaj z Porąbki
Uszewskiej
wszystkich rolników
Małopolski i naszej diecezji, którzy, jak się to
zwykło wypisywać na sztandarach żywią
i bronią tego co Polskie i narodowe, także tego co katolickie i ewangeliczne.

Marek Sowa,
marsza³ek
Województwa
Ma³opolskiego
Tu, na tej pięknej ziemi, pragnę złożyć zapewnienie, że samorząd
wojewódzki dokłada
starań, by na małopolskiej wsi żyło się
coraz lepiej. W ostatnich latach udało
nam się zrealizować wiele inwestycji. W
każdym miesiącu i tygodniu podejmujemy decyzje, które mają wesprzeć rozwój obszarów wiejskich. Tak było parę
dni temu, kiedy kwotą 17 milionów zł
wsparliśmy rozwój i modernizację 19 targowisk. Tak też będzie w przyszłości.

Jerzy Miller,
wojewoda
ma³opolski
Dożynki, to jest też
dzień dobrego gospodarza, który wie, że nie
można się spóźnić z rozpoczęciem pracy, który
wie, że trzeba pracę systematycznie z poświęceniem wykonywać; gospodarza,
który wie, że trzeba przyjść sąsiadowi z
pomocą, gospodarza, który potrafi się podzielić efektami swojej pracy. Dlaczego?
Bo jest on patriotą. Patriotą lokalnym,
związanym ze swoim miejscem życia,
który dba nie tylko o swój dom, ale i o
swoją wieś, gminę.

www.gminadebno.pl
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Muzyka, malarstwo i wino

Koncert zespo³u MAES – TRIO oraz wernisa¿ wystawy ”Galicja zabita dechami”
Adama Jañca znalaz³y siê w programie
tegorocznych „Letnich Spotkañ przy
Winie” odbywaj¹cych siê w zamku w
Dêbnie. Podobnie jak w latach poprzednich tak¿e i tym razem wziê³a w nich
udzia³ liczna publicznoœæ.
Bohaterem wieczoru był zespół MAESTRIO, który rozpoczął swoją działalność
w 2001 roku. Od początku swojej działalności zwraca uwagę oryginalnym i bardzo
rzadko spotykanym składem instrumentalnym: fortepian, skrzypce i klarnet.
Uczestnicy zamkowego koncertu mogli
przekonać się, że nietypowy skład i indywidualny styl aranżacji czynią utwory wykonywane przez zespół wyjątkowy w odbiorze. Charakteryzują się ciepłym, głębokim brzmieniem, często dającym wrażenie gry większego zespołu muzycznego.
Podczas „Letnich Spotkań przy Winie”
zespół zaprezentował głównie najpiękniejsze, znane walce, w ramach tegorocznego
cyklu „Z muzą tańca przez wieki”.

Wcześniej odbył się wernisaż wystawy
„Galicja zabita dechami”. Adam Janiec, który niejednokrotnie prezentował już swoje
artystyczne dokonania w dębińskim zamku,
zaprezentował swoje ulubione małopolskie
pejzaże z dawną zabudową miejską i wiejską,
a także martwe natury. - Także i tym razem
Adam Janiec mile nas zaskoczył, pokazując
fragmenty architektury i krajobrazu historycznej już Galicji, gdyż tereny te w ciągu
ostatnich kilku dziesięcioleci zmieniły się w
błyskawicznym tempie - podkreśla Jolanta
Januś z muzeum w Dębnie.
Przypomnijmy, że Muzeum Zamek w
Dębnie od 12 lat realizuje cieszące się wielkim powodzeniem cykliczne Spotkania przy
Napojach przyporządkowane czterem porom
roku i czterem napojom. Najbliższe odbędzie się już jesienią. Jego motywem przewodnim będzie herbata. W programie spotkania będzie wernisaż kolejnej już wystawy belgijskiego kolekcjonera Wilfrieda de
Meyer: „Czajniczki, imbryczki – czyli dobry
obyczaj parzenia herbaty” oraz koncert
”Tangonalia” w wykonaniu Zespołu Trio
TAKLAMAKAN z Poznania.

Zakoñczy³ siê festiwal „Muzyka lata”

Boleœnie niska frekwencja
Melomani z Gminy Dębno i okolic
mieli w tym roku okazję, by w ciągu
kilku letnich tygodni odbyć podróż po
muzyce klasycznej. W programie festiwalu „muzyka lata” znalazły się utwory Ludwiga van Beethoven, Fryderyka Chopina, Franza Schuberta, Karola Szymanowskiego i Antonio Vivaldiego. Szkoda, że w tę muzyczną podróż
wybrali się nieliczni.
Wśród wykonawców dominowali młodzi,
ale bardzo obiecujący, a w wielu przypadkach już uznani muzycy. Obok nich sporadycznie mogliśmy słuchać także artystów z
zagranicy takich jak np. Fabio Salmeri czy
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Carl PETERSSON. Programowe plany udało się zrealizować niemal w stu procentach.
Wyjątkiem okazał się występ znakomitej
sopranistki Zofii Kilanowicz znanej m.in. z
wybitnego wykonania III symfonii Pieśni
żałosnych Mikołaja Góreckiego, która z
przyczyn losowych nie mogła przyjechać do
Dębna.
W kameralnej sali koncertowej zamku w
Dębnie muzyka zawsze czuje się dobrze i
tym razem było nie inaczej. Melomani, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty organizatorów, wychodzili zazwyczaj ukontentowani mając poczucie, że wielki, koncertowy repertuar podano im w interesującej interpretacji. Młodzi, w większości , mu-

zycy okazali się przy tym profesjonalistami
w każdym calu nie bacząc, że sala świeciła
czasem pustkami.
Niskiej frekwencji nie były w stanie zapobiec nawet marketingowe zabiegi w postaci
darmowych biletów dla melomanów, którzy
w dniu koncertu pierwsi dodzwonili się do
zamku. W efekcie powróciły toczone już
wcześniej dyskusje na temat powodów, dla
których ciekawa propozycja trafia w próżnię. Melomani mają nadzieje, że nie zaowocuje ona zaprzestaniem organizacji festiwalu, ale mocniejszą jego promocją, która
zwłaszcza w okresie letnim jest szczególnie
potrzebna.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Oko Opatrzności Bożej

W sztuce chrzeœcijañskiej oko
by³o symbolem czujnoœci, troskliwego czuwania i spogl¹dania na
ludzi dobrych i z³ych. By³o symbolem wszechwiedzy i sprawiedliwoœci Bo¿ej. Po okresie reformacji pojawiaj¹ siê w koœcio³ach
wyobra¿enia oka w trójk¹cie,
jako symbol Trójcy Œwiêtej znak wszechobecnej Opatrznoœci
Bo¿ej. Takie ikonograficzne
wyobra¿enie oka zaczê³o nabieraæ trynitarnego odniesienia
zw³aszcza wtedy, gdy przedstawiano je wpisane w opromieniony trójk¹t równoramienny. W
œwi¹tyniach czêsto spotyka siê
ten motyw np.: w zwieñczeniach
o³tarzy, w nadpro¿ach portali,
nad daszkiem ambony, na mozaikach i witra¿ach, w zwornikach
sklepieñ, a tak¿e w malarstwie
œciennym.

Makatka z 1772 roku
W zamkowej Kaplicy też znajduje się
taka niewielka makatka z przedstawieniem Oka Opatrzności Bożej, która jest
datowana na 1772 rok ( w dolnej partii

Ochrona przed „z³ym
okiem”
Z czasem motyw ten coraz częściej zaczyna pojawiać się także we wnętrzach
pałacowych, w dworach szlacheckich i domach mieszczańskich, aż trafia w końcu
do uboższych domów w postaci oleodruków czy niewielkich, haftowanych i wyszywanych tkanin. Wierzono powszechnie, że Oko Opatrzności Bożej chroni
przed tzw. „złym okiem”, przed zawiścią,
zazdrością, przed nieszczęściami i że posiada moc odbijania złych życzeń. Nic więc
dziwnego, że takie przedstawienia stały
się bardzo popularne w XVIII i XIX wieku. Najczęstszą formą ich popularyzacji
były niewielkie makatki- dekoracyjne tkaniny służące do zawieszania na ścianach,
bądź rozkładania na meblach. Makatki te
wykonywano różnymi technikami, jednak
najczęściej spotykane są makatki wyszywane, aplikowane, haftowane, a stosunkowo rzadko makatki tkane. Na tkaninach tych, obok centralnie umieszczonego znaku graficznego pojawiają się dodatkowe informacje w postaci napisów stanowiących fragmenty modlitwy, będące
przysłowiem, pozdrowieniem lub inną sentencją o charakterze moralizatorskim, rodzajem dewizy, wyznaniem wiary, podkreśleniem swojej przynależności religijnej.
Bardzo często wykonywały je same gospodynie domu lub ich dorastające córki.
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tkaniny wyszyta jest ta właśnie data).
Wiemy, że zdobiła ona ściany nieistniejącego już dworu należącego niegdyś do szlacheckiego rodu Romerów herbu Jelita.
Tkanina ta ma kształt prostokąta zbliżonego do kwadratu. Część centralną wypełnia schematycznie przedstawione Oko
Opatrzności wpisane w trójkąt otoczony
promienistym okręgiem. Tą zasadniczą
część makatki otacza rozbudowana bordiura, którą tworzą przeplatające się ze
sobą łańcuszki ozdobione naszytymi cekinami i wici roślinne z kwiatami przypominającymi polne bławatki. Dodatkowo
we wszystkich narożnikach pojawiają się
pojedyncze kwiaty przypominające goździki. W dolnej partii tkaniny nad datą (
1772 ) umieszczono inicjały SVK (zapewne fundatorów), oraz otwartą koronę. W
górnej krawędzi widzimy monogram
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Chrystusa IHS oraz gorejące, płonące
serce. W elementy bordiury pozostałych
dwóch boków makatki wpisana jest sentencja w języku łacińskim: SIT NOMEN
DOMINI BENEDICTUM SPERAVI DOMINE IN TE
SOLO („w Tobie
Jedynym Bogu nadzieję pokładamy.
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione”). Słowa
te są wyznaniem
wiary, a zarazem
uwielbieniem
Boga, pod którymi
inicjałami podpisują się fundatorzy. Trzeba pamiętać, że rok 1772 w
dziejach naszego
narodu, to czas
trwania Konfederacji barskiej, czyli
okres walki w obronie wiary i wolności ojczyzny, to
czas jej upadku i
dramatycznego
pierwszego rozbioru Polski. Dla polskiej szlachty bardzo ważnym elementem religijności było ścisłe powiązanie wiary z
patriotyzmem.
Przy każdej okazji
lubili o tym mówić,
dawać tego dowody i z dumą podkreślać jak jest to dla
nich ważne.
Nie wiemy, w jakim dokładnie miejscu domu znajdowała się ta makatka, ale
zapewne było to miejsce gdzie spotykali się
i gromadzili wszyscy mieszkańcy domu. Mogła to być domowa kaplica, salon lub jadalnia, a może ogromna sień, przez którą każdy z domowników i przybywających gości
musiał przechodzić, spoglądając przy okazji
na wiszące na ścianach obrazy, tkaniny i
historyczne, patriotyczne pamiątki. Po wyglądzie takiego wnętrza od razu poznawano, w czyje wstępuje się progi.
Umieszczając na ścianie domu tkaninę
lub obraz z Okiem Opatrzności gospodarze
oddawali siebie i wszystkich mieszkańców
domu pod czujną i troskliwą opiekę Opatrzności, wierząc, że „oczy Pana nad słońce
dziesięć tysięcy razy jaśniejsze, patrzą na
wszystkie drogi człowieka i widzą zakątki
najbardziej ukryte” (Syr 23,19).
J.Januś
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RANKING CZYTELNICZY
1. N.Sparks - Dla ciebie wszystko

Lista jest
przygotowywana w oparciu o
dane statystyczne z
bibliotek
publicznych na
terenie gminy
Dêbno i
obejmuje
okres od 10
maja do 10
lipca 2012 r.

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI

2. K.Choszcz - Moja Afryka

Zestawienie przygotowane na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek

3. J.K Rowling - Harry Potter
(ca³a seria)

Aldona Jaskólska (Por¹bka Uszewska)

4. A.Sapkowski - Saga o WiedŸminie
(wszystkie czêœci)
5. R.Goscinny - Przygody Miko³ajka
(wszystkie czêœci)
6. A. Agassi Open. - Autobiografia
tenisisty
7. W.Myœliwski - Traktat o ³uskaniu
fasoli

Lidia Szczecina (Por¹bka Uszewska)
Alicja Matras (Por¹bka Uszewska)
Stanis³awa Forgiel (Porabka Uszewska)
Piotr Wojtczak (£oniowa)
Kinga Krupiñska (£oniowa)
Olga Gurgul (Porabka Uszewska)

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
A. Patchett

Stan zdumienia

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

„Stan zdumienia” to niezwykła opowieść o miejscu na granicy światów, jakby nie z tej ziemi. Dżungla i zamieszkujące ją ludy ciągle są dla wielu zagadką, a ich możliwości przystosowawcze zadziwiają i wprawiają w zdumienie przybyszów z tzw. cywilizowanego
świata. Wędrówka przez busz jest fascynująca i pouczająca.
Opowieść jest niezwykle barwna, napisana plastycznym, ciekawym językiem. To egzotyczna podróż w nieznane. I to nie
tylko w nieznany teren, ale również w nieznane zakamarki
własnej duszy. Sytuacja zmusza bohaterów do analizy i weryfikacji własnych zachowań, słabości, odkrywania w sobie
siły i nowych umiejętności. To podróż w nieznane, ale również wgłąb siebie.

C.Hiaasen

Szantaż zza grobu
Trzymający w napięciu satyryczny kryminał, pełen humoru sytuacyjnego, z
galerią barwnych postaci. Tłem akcji
jest ukochana przez autora Floryda i
zagrożone zniszczeniem rozlewiska
Everglades.

G.Kasdepke

K.Hampton

Poradnik
hodowcy aniołów

Nella piękno nieoczekiwanego

Czy w ogródku działkowym na warszawskiej Chomiczówce można hodować anioły? Na pewno można je
tam zobaczyć, pod warunkiem, że ma
się dziesięć lat i patrzy się z balkonu
na ostatnim piętrze wieżowca.
Wzruszająca, a momentami straszna opowieść Grzegorza Kasdepke o niezwykłej przygodzie
dziesięcioletniej Marty pomaga dzieciom zrozumieć i zaakceptować to, co w dzieciństwie najtrudniejsze: pojawienie
się młodszego rodzeństwa, przemęczenie rodziców i to, że
za rzadko mają czas dla swoich pociech.

To niezwykła opowieść o miłości, nadziei i pokonywaniu życiowych przeszkód. Jest zapisem
emocji, przemyśleń i procesu dojrzewania Autorki podczas pierwszego roku życia z córeczką,
która urodziła się z zespołem Downa. Książka
powstała w oparciu o blog, który przyciągnął
rzeszę czytelników z całego świata (zanotowano blisko 3 miliony odwiedzin. Wspomnienia Kelle to wspaniale napisana książka o pełni życia, rozwoju osobistym, akceptacji tego, co niedoskonałe. Autorka uświadamia nam, że
wielka miłość może dać szczęście i radość życia w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

www.gminadebno.pl
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„Jedenastka” numeru
Pora na kolejn¹ „jedenastkê” gminy Dêbno. Tym razem jej autorem jest graj¹cy trener Or³a Dêbno, Miko³aj
Gurgul. Swoj¹ prezentacjê rozpocz¹³ on od krótkiego wstêpu: - Mo¿e to nie bêdzie obiektywne, ale
w³aœciwie móg³bym z³o¿yæ tê „jedenastkê” z zawodników Or³a Dêbno, dru¿yna gra najwy¿ej spoœród
klubów z gminy Dêbno i ciê¿ko jest porównywaæ j¹ z innymi zespo³ami. Na razie oprócz dwóch zawodników,
których chcia³bym mieæ w swoim sk³adzie - mowa tu o Kubie Ogarze i Piotrku Pa³uckim - ciê¿ko jest znaleŸæ
zawodników wyró¿niaj¹cych siê ponad poziom klasy „A”. Mam nadziejê ¿e po rundzie jesiennej objawi nam
siê jakaœ pere³ka pi³karska. Du¿y problem mia³em z doborem obroñców, ostatecznie postawi³em na
m³odych Hebdów i Pa³uckiego z Por¹bki Uszewskiej.

Pawe³ Urbañski (Orze³ Dêbno) - odk¹d zast¹pi³ mnie w bramce bardzo dobrze sobie radzi,
ambitny ch³opak, który uparcie d¹¿y do celu.
Tomasz Pa³ucki (Victoria Por¹bka Uszewska)
– pewny defensor dru¿yny Victorii.
Damian Hebda (Orze³ Dêbno) - dobrze wyszko-

lony, dysponuje dobrym przegl¹dem pola gry,
mimo swojego m³odego wieku momentami gra
jak doœwiadczony stoper.
Krystian Hebda (Orze³ Dêbno) - obiecuj¹cy obroñca, pod warunkiem ¿e bêdzie ciê¿ko pracowa³.
Mateusz Rylewicz (Orze³ Dêbno) - bardzo szybki

zawodnik, jedn¹ akcj¹ potrafi zdecydowaæ o
wyniku meczu.
Przemys³aw £azarz (Orze³ Dêbno) – doœwiadczony zawodnik, którego nie trzeba chyba
przedstawiaæ.
Mariusz Gicala (Orze³ Dêbno) - ambitny ch³opak, dysponuje bardzo dobrym uderzeniem,
dobry w odbiorze, coraz lepiej radzi sobie z
otwieraniem gry.
Piotr Pa³ucki (Victoria Por¹bka Uszewska) kolejny z pokolenia m³odych zawodników, dobrze wyszkolony technicznie z dobrym przegl¹dem pola gry.
Jakub Ogar (Start 77 Biadoliny Szlacheckie)
– typowy lewoskrzyd³owy.
Patryk Ogar (Orze³ Dêbno) - szybki, przebojowy, bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach jeden na jeden.
Jakub Kumorek (Orze³ Dêbno) - zawodnik który jednym b³yskotliwym zagraniem mo¿e zaskoczyæ przeciwnika, to chyba dlatego ¿e jest fanem Barcelony.
Na ³awce rezerwowych posadzi³bym Paw³a Hebdê i Micha³a Noska (K³os £ysa Góra), Dominika
Hebdê, Mateusza Hamowskiego i Mateusza
Gurgula (Orze³ Dêbno), Sebastiana Wojtasa
(Start 77 Biadoliny Szlacheckie) oraz Lucjana
Zycha (Victoria Por¹bka Uszewska).

Doczekaæ do koñca rundy
Rozmowa z Markiem Ma³ys¹, graj¹cym szkoleniowcem Soko³a Maszkienice
- W poprzedniej rundzie Sokó³ spisywa³ siê
bardzo s³abo. Nie mogê wiêc nie rozpocz¹æ
naszej rozmowy od pytania dlaczego zdecydowa³ siê pan na podjêcie pracy w zespole z
Maszkienic?
- Zacznê mo¿e od tego, ¿e by³em mocno zaskoczony faktem, ¿e podziêkowano mi za
wspó³pracê w Sokole Borzêcin Górny. W Borzêcinie zdecydowano siê na S³awka Zubla.
Poci¹gn¹³ on za sob¹ kilku pi³karzy z BKS
Bochnia i to zadecydowa³o chyba o tym, ¿e
rozstano siê ze mn¹. ¯eby nie by³o nieporozumieñ muszê jednak powiedzieæ, ¿e rozstaliœmy siê w absolutnej zgodzie i ¿yczê Soko³owi awansu do czwar tej ligi. Je¿eli chodzi
natomiast o Soko³a z Maszkienic, no có¿,
jestem trochê ryzykantem i stwierdzi³em, ¿e
warto spróbowaæ. Dru¿yna w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu spisywa³a siê przecie¿ bardzo dobrze, choæ ostatni¹ rundê mia³a
ca³kowicie nieudan¹. Na pewno jest to pewne r yzyko, ale ka¿dy trener musi siê z tym
liczyæ. Zdajê sobie sprawê, ¿e trzeba czasu i
cierpliwoœci, ¿eby wszystko odbudowaæ, mam
jednak nadziejê, ¿e wraz z nowymi w³adzami
klubu uda nam siê to.
- Mimo udanej inauguracji, kolejne wystêpy
Soko³a nie daj¹ raczej powodów do satysfakcji...
- Przed inauguracj¹ sezonu nie widzia³em siê
z ch³opakami zbyt d³ugo. Równoczeœnie trenujê bowiem zespó³ m³odzików Okocimskiego, by³em z nim na zgrupowaniu przed lig¹ i
dlatego z pi³karzami Soko³a spotka³em siê
dopiero na tydzieñ przed pierwszym meczem
i zd¹¿yliœmy odbyæ tylko dwa treningi. Z Or³em Stró¿e zagraliœmy wiêc na œwie¿oœci.
Mecz ten uda³ nam siê i zaczêliœmy sezon od
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wygranej. W kolejnych spotkaniach widaæ jednak by³o, ¿e brakuje nam przygotowania i
systematycznych treningów. Jesteœmy tak¿e mocno os³abieni kadrowo, bo przecie¿ w
przerwie zimowej poprzedniego sezonu wraz
z trenerem Rogó¿em odesz³o wielu podstawowych pi³karzy. Musimy teraz poczekaæ do
zakoñczenia rundy jesiennej i powalczyæ o
jakichœ nowych zawodników. Najwa¿niejsze
¿eby ch³opcy poczuli, ¿e w dru¿ynie jest rywalizacja, bo na frekwencjê na treningach nie
mogê narzekaæ. Na wyniki przyjdzie jednak
poczekaæ, bo nie uda siê nic zrobiæ w tydzieñ
czy dwa tygodnie. Wydaje mi siê, ¿e wszystko idzie w dobr ym kierunku. Teraz, najwa¿niejsze jest dotrwaæ do zimy. Wtedy solidnie
przepracujemy okres przygotowawczy i powinno byæ dobrze.
- Na co staæ wiêc Soko³a w tym sezonie?
- Na szczêœcie w klubie nie ma presji na rezultat. Wszyscy doskonale zdaj¹ sobie bowiem sprawê, ¿e tak jak mówi³em, wyniku
nie da siê zrobiæ z dnia na dzieñ. Chcia³bym,
¿ebyœmy zapewnili sobie bezpieczne miejsce
w œrodku tabeli. Najbardziej zale¿y mi jednak
na odbudowaniu atmosfer y, tak ¿eby ch³opcy poczuli, ¿e warto trenowaæ i graæ w Sokole.
- Jak scharakteryzowa³by Pan obecny zespó³
z Maszkienic?
- Zna³em Soko³a jeszcze z czasów, gdy sam
wystêpowa³em w Iskrze £êki. Wtedy wystêpowa³o w nim sporo znajomych z Brzeska i
okolic. Gdy teraz obj¹³em dru¿ynê nie wiedzia³em czy uda mi siê zebraæ 12-13 zawodników; z³o¿y³y siê na to kontuzje, wczasy itp.
Potem sk³ad zmienia³ siê z tygodnia na tydzieñ, obecnie wykr ystalizowa³a siê grupa
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15 zawodników. S¹ w niej weterani, tacy jak
Marek Wêgrzyn czy Marcin S³upski, którzy
decyduj¹ o grze zespo³u. Do gr y wróci³ Piotrek Krawczyk, treningi wznowi³ tak¿e doœwiadczony Artur Legutko. Wiêkszoœæ zespo³u stanowi¹ jednak m³odzi zawodnicy, których
bêdziemy próbowaæ ogrywaæ w lidze. Jak ju¿
wspomnia³em, przespaliœmy trochê okres
przygotowawczy, lecz co wa¿ne s¹ chêci do
podjêcia walki.
- Co stanowi o sile zespo³u, nad czym trzeba
natomiast szczególnie popracowaæ?
- Wydawa³o siê, ¿e dru¿yna jest mocna w ofensywie, po os³abieniach kadrowych okaza³o
siê jednak, ¿e brakuje nam si³y uderzenia. Z
koniecznoœci musia³em dokonaæ roszad w
wyjœciowej „jedenastce” i co prawda stwarzamy sobie sytuacje, lecz nie potrafimy ich wykorzystaæ. Z pewnoœci¹ musimy siê prze³amaæ. Mo¿emy na pewno ponownie byæ mocni
w ataku, musimy jednak poprawiæ ostatnie
podania i popracowaæ nad skutecznoœci¹.
Jest to konieczne, gdy¿ nie zamierzamy broniæ siê, tylko graæ ofensywn¹ pi³kê. Najlepiej
by³oby szybko wypracowaæ sobie jedno- czy
dwubramkow¹ przewagê, wtedy mo¿na ju¿
graæ z kontry. Je¿eli chodzi o obronê, spróbujê pouk³adaæ grê tej formacji. Trzeba bowiem
zgrania, ¿eby zagraæ z ty³u na zero. Na razie
czêsto tracimy bramki po g³upich b³êdach,
wynikaj¹cych czêsto z braku si³. Jest to jeden z naszych wiêkszych problemów, gdy¿
do przerwy gramy ca³kiem fajnie, potem opadamy jednak z si³ i w konsekwencji tracimy
bramki.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia w
dalszych meczach.
(T)
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Ojciec z synem na boisku
Sporo zmian zasz³o w klubach z naszej
gminy podczas wyj¹tkowo d³ugiej w tym
roku – ze wzglêdu na Mistrzostwa Europy – letniej przerwy w rozgrywkach.
Orzeł Dębno wzmocnił się dwoma graczami: ze Startu 77 Biadoliny Szlacheckie powrócił Łukasz Zapart, w drużynie
występuje również wypożyczony z Kłosa
Łysa Góra, Patryk Ogar. Kibice w Dębnie
nie zobaczą natomiast w rundzie jesiennej Piotra Zaparta, który został na pół
roku wypożyczony do Iskry Łęki (jest tam
grającym trenerem), Piotra Ślusarczyka
(wypożyczenie do Sokoła Maszkienice),
Pawła Hebdy, Sławomira Kurala i Dominika Siemieńca (cała trójka po okresie wypożyczenia przeszła na stałe do Kłosa
Łysa Góra) oraz Dawida Zydronia, który
wyjechał za granicę. Z trójki naszych drużyn występujących w klasie „A”, największe bodaj zmiany zaszły w Starcie 77 Biadoliny Szlacheckie. Z zespołu odeszli Grzegorz Łyczko (Siemiechów), Łukasz Zapart
i Mateusz Kural (powrót do Orła Dębno),
Bogdan Kieroński (powrót po wypożyczeniu do Iskry Łęki), Patryk Curyło (nie
wznowił treningów), Mariusz Szczecina
(wyjazd zagraniczny) i Mirosław Jurek

(wypożyczenie do Kłosa Łysa Góra). W
ich miejsce wypożyczono z Arkadii Olszyny bramkarza, Jacka Ziębę oraz pozyskano z Unii Tarnów, mogącego grać jako
obrońca lub pomocnik, Miłosza Chudobę.
Trener Jan Kargul włączył również do
kadry pierwszego zespołu dwóch juniorów: Sylwestra Koczwarę oraz Sebastiana Wojtasa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w klubie pozostał natomiast
Tomasz Rogóż, który równocześnie będzie szkoleniowcem grającego w tej samej grupie klasy „A”, Strażaka Mokrzyska. Do ciekawych transferów doszło w
Sokole Maszkienice. Kibice zobaczyć będą
bowiem mogli w akcji wypożyczonego z
juniorów Okocimskiego Brzesko, Nikodema Legutko, któremu na boisku towarzyszyć będzie … ojciec, były zawodnik
Jadowniczanki Jadowniki, Artur Legutko (wznowił treningi). Nową twarzą w
ekipie z Maszkienic jest ponadto grający
trener, Marek Małysa, o którego transferze informowaliśmy już w poprzednim numerze. Do Sokoła powrócili również występujący już w tej drużynie, Piotr Ślusarczyk (Orzeł Dębno) i Piotr Krawczyk (Jadowniczanka Jadowniki). W drużynie z
Maszkienic zabraknie natomiast wypoży-

czonego do Jadowniczanki Jadowniki, Andrzeja Węgrzyna i Roberta Chmielarza (juniorzy Orła Dębno). Ponadto Patryk Tomczyk wyjechał za granicę i na boisku pojawiał będzie się tylko sporadycznie. W Kłosie Łysa Góra, wszystkie zmiany zaszły w
obrębie naszej gminy. Przeczytać można o
nich powyżej, gwoli ścisłości wypada jednak o nich przypomnieć. Po okresie wypożyczenia z Orła Dębno, zawodnikami Kłosa stali się więc bramkarz Paweł Hebda i
pomocnicy Sławomir Kural i Dominik Siemieniec; ten ostatni wyjechał jednak za
granicę i pomagał będzie swym kolegom
jedynie od czasu do czasu. Czwartą nową
twarzą jest wypożyczony ze Startu 77 Biadoliny Szlacheckie, młody pomocnik Mirosław Jurek. Sporą stratą dla Kłosa będzie
z pewnością wypożyczenie do Orła Dębno,
Patryka Ogara. Jego nieobecność, w połączeniu z kontuzją Mateusza Gawła, powoduje, że klub z Łysej Góry pozostał praktycznie bez napastników. Skoro jesteśmy
już przy kontuzjach przypomnieć wypada
również, że problemy zdrowotne wyeliminowały z gry Jakuba Batko, Jakuba Bujaka, Przemysława Kurala oraz Mariusza
Sachę.
(T)

Popracowaæ nad defensyw¹
Rozmowa z graj¹cym trenerem Victorii Por¹bka Uszewska, Paw³em Pachot¹
- Zespó³ z Por¹bki Uszewskiej obj¹æ mia³ pan
ju¿ przed rund¹ wiosenn¹ sezonu 2010/11,
gdy Victoria wystêpowa³a jeszcze w klasie
„A”. Co stanê³o wówczas na przeszkodzie?
- Uniemo¿liwi³y mi to przepisy, okreœlaj¹ce,
¿e w jednym sezonie mo¿na wystêpowaæ tylko w dwóch klubach. Ja gra³em wczeœniej ju¿
w Limanovii Limanowa oraz Temidzie Z³ota,
tymczasem w Por¹bce Uszewskiej szukano
graj¹cego trenera, no i nic z tego nie wysz³o.
Ostatecznie do Victorii trafi³em pó³ roku póŸniej i jest to mój debiut w pracy z seniorami.
Wówczas „wyl¹dowa³em” natomiast w Biesiadkach, gdzie w tamtejszym Wulkanie prowadzi³em dru¿yny juniorów starszych i trampkarzy starszych. Nadal, równolegle z prac¹
w Victorii, trenujê zreszt¹ w Wulkanie zespo³y juniorów starszych i m³odzików.
- W poprzednim sezonie Victorii do awansu
zabrak³o zaledwie dwóch punktów. Czy w rozpoczêtych niedawno rozgrywkach staæ was
bêdzie na zapewnienie sobie lokaty daj¹cej
powrót do klasy „A”?
- Mam oczywiœcie nadziejê, ¿e tak siê stanie,
choæ ja sam jestem nieco w dziwnej sytuacji.
Przed sezonem zawodnicy – a wiêc i ja – us³yszeli bowiem, ¿e nie graj¹ o awans za wszelk¹
cenê (mia³o to na celu zdjêcie z nich presji),
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natomiast jako trenerowi w³adze klubu postawi³y mi za cel awans. Jakoœ jednak radzê
sobie z tym rozdwojeniem.
- Pocz¹tek sezonu by³ chyba dla was udany?
- Myœlê, ¿e mo¿na tak go oceniæ. W pier wszych piêciu meczach nie doznaliœmy pora¿ki, choæ jako „wpadkê” potraktowaæ
trzeba niew¹tpliwie remis w spotkaniu z
Arkadi¹ Olszyny. Nie powiod³o nam siê równie¿ w meczu z Andaluzj¹ Rudy Rysie, w
któr ym my chcieliœmy graæ tylko do przodu, a przeciwnik m¹drze gra³ pi³k¹, a przy
tym mia³ w swoich szeregach Bogumi³a
Szafrañskiego. Po szeœciu kolejkach tracimy dwa punkty do Andaluzji i trzy do Olimpii K¹ty, z któr¹ zagramy w najbli¿sz¹ niedzielê (rozmowa przeprowadzona by³a we
wtorek 11 wrzeœnia – przyp. T). Liczê na
to, ¿e wygramy ten wyjazdowy pojedynek i
pozostaniemy w walce o awans. Moim zdaniem o miejsca premiowane prawem gr y w
przysz³ym sezonie w klasie „A” walczyæ
przyjdzie nam bowiem w³aœnie z Olimpi¹
oraz Andaluzj¹ i mam nadziejê, ¿e w pozosta³ych meczach tej rundy nie bêdziemy
ju¿ traciæ punktów.
- Jak scharakteryzowaæ mo¿na zespó³ Victorii?

- Wypada przede wszystkim cieszyæ siê, ¿e
w klubie jest dobrze prowadzona praca z
m³odzie¿¹ i praktycznie w ka¿dym sezonie
pierwszy zespó³ wzmacniany jest przez 2-3
m³odych pi³karzy. Muszê zreszt¹ powiedzieæ,
¿e opieramy grê na swoich wychowankach,
tak¹ strategiê przyj¹³ Zarz¹d klubu. Je¿eli
chodzi o poszczególne formacje, najs³abszym naszym ogniwem jest obecnie defensywa, w której mamy najwiêcej do poprawienia; w ogóle musimy zreszt¹ popracowaæ
nad gr¹ obronn¹ ca³ej dru¿yny. W pomocy
postaci¹ numer jeden jest Piotrek Pa³ucki,
ograny w poprzednim sezonie w wystêpuj¹cym w Ma³opolskiej Lidze Juniorów Starszych zespole Or³a Dêbno. W ataku liczyæ
mo¿emy natomiast na bardzo skutecznego
jeszcze w klasie „A” Paw³a Fejkiela, który
tworzy naprawdê fajny duet z Luckiem Zychem. Do tego dochodzili jeszcze Piotrek
Kukla i Jonasz Nadolnik. Tego pier wszego
ju¿ dawno nie widzia³em jednak na treningu, natomiast Jonasz podj¹³ studia w Warszawie i nie mo¿na na niego w tym sezonie
liczyæ.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powrotu w tym
sezonie do klasy „A”
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Z NOTATNIKA STATYSTYKA
Tu siê nie remisuje
Po wysokich wygranych z Zorzą Zaczarnie i Pagenem Gnojnik (w obu przypadkach
dębnianie strzelali po cztery bramki) oraz
porażce z Sokołem Borzęcin Górny, piłkarze Orła Dębno przedłużyli do 28 (!) serię
rozstrzygniętych na korzyść jednej z drużyn pojedynków na własnym boisku. Świadkami ostatniego remisu na obiekcie w Dębnie, kibice ze stolicy naszej gminy byli niemal dwa lata temu – 2 października 2010
roku - kiedy to w spotkaniu o piątoligowe
punkty Orzeł zremisował 2-2 z Iskrą Tarnów. Od tej pory dębnianie grając „na własnych śmieciach” odnieśli 9 zwycięstw oraz
19 razy schodzili z boiska pokonani. Podopieczni grającego szkoleniowca, Mikołaja
Gurgula kontynuują w tym sezonie również inną serię, porażek na wyjazdach. Biorąc pod uwagę ubiegłosezonowe mecze z
Olimpią Wojnicz i Sokołem Borzęcin Górny, przegrana w szóstej kolejce z beniaminkiem ze Śmigna była już piątą z rzędu.

czyć również w wyjazdowym pojedynku z
bardzo dobrze spisującym się dotychczas
Pogórzem Gwoździec; w tym ostatnim
meczu zdobyli jednak bramkę. Było to ich
trzecie w tym sezonie trafienie, w trzeciej
kolejce dzięki trafieniom Janusza Kubonia
i Mateusza Bąby pokonali bowiem w Iwkowej tamtejszą Ivę. W ogóle gracze Kłosa
jak do tej pory stosują się do powiedzenia
„Do trzech razy sztuka”. Punkty zdobyli
bowiem również w szóstej kolejce, pokonując na własnym boisku Strażaka Mokrzyska.

Mi³e z³ego pocz¹tki
Inauguracyjny mecz rozpoczętych w połowie sierpnia rozgrywek o mistrzostwo klasy „A” mógł z pewnością natchnąć optymizmem kibiców Sokoła Maszkienice. Pod-

Nie by³o prezentu
W pierwszym po bardzo długiej nieobecności pojedynku o punkty w brzeskiej grupie klasy „A”, Start 77 Biadoliny Szlacheckie pokonał na wyjeździe spadkowicza z
„okręgówki”, Piasta Czchów. Porażki nie
doznali podopieczni trenera Jana Kargula
również w debiucie na własnym boisku, w
którym zremisowali ze Strażakiem Mokrzyska. W kolejnych meczach wiodło się
im wprawdzie znacznie gorzej (zwycięstwo
i trzy porażki, m.in. 0-6 w wyjazdowym meczu z Uszwią), lecz po sześciu kolejkach beniaminek zajmując jedenaste miejsce jest
najlepszym spośród trzech zespołów z naszej gminy występujących w tym sezonie w
klasie „A”. Wspomniany już Jan Kargul
może natomiast tylko żałować, że gracze
prowadzonej przez niego drużyny nie sprawili mu prezentu urodzinowego. W piątej
kolejce, w meczu rozgrywanym na dzień
przed urodzinami swojego szkoleniowca,
zawodnikom Startu 77 zabrakło jednak nieco szczęścia i mimo że bardzo szybko objęli
prowadzenie ostatecznie zeszli pokonani z
boiska w Mikołajowicach.

Do trzech razy sztuka
Początku obecnego sezonu z pewnością
nie może zaliczyć do udanych również ekipa Kłosa Łysa Góra. W dwóch pierwszych
meczach drużyna trenera Mariusza Sachy
nie tylko nie zdobyła punktu, ale i nie zdołała pokonać bramkarzy Olimpii Bucze i
Orła Stróże. Nieco tylko lepiej zaprezentowali się piłkarze z Łysej Góry w czwartej i
piątej kolejce. Po wysokiej porażce przed
swoimi kibicami z Victorią Bielcza (w tym
miejscu zaznaczyć warto, że w poprzednim
sezonie Kłos jedynie dwukrotnie kończył
mecze na własnym boisku z zerowym dorobkiem bramkowym; w tych rozgrywkach
wyrównał to „osiągnięcie” już po dwóch
spotkaniach), punktów nie zdołali wywal-
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opieczni grającego trenera Marka Małysy
na początek pokonali bowiem na wyjeździe
Orła Stróże, przerywając tym samym serię
ośmiu spotkań bez wygranej na obcym boisku (na wyjazdowe zwycięstwo swoich piłkarzy, kibice w Maszkienicach czekać musieli blisko 290 dni; poprzedni komplet punktów poza swoim boiskiem zdobyli piłkarze
Sokoła 30 października ubiegłego roku, wygrywając z Olimpią Bucze). Potem było już
niestety znacznie gorzej. Cztery kolejne
porażki zepchnęły maszkieniczan niemal
na sam dół tabeli. W szóstej kolejce zremisowali oni wprawdzie w Maszkienicach ze
Spółdzielcą Grabno, lecz dla gości był to
pierwszy punkt zdobyty w tym sezonie,
rezultat ten nie przynosi więc piłkarzom
Sokoła zbyt wielkiego zaszczytu.

Wyjazdowa skutecznoœæ
Pierwsze pojedynki Victorii Porąbka
Uszewska wyraźnie wskazują na to, że
trzecia w poprzednim sezonie drużyna brzeskiej grupy klasy „B” ponownie zamierza
się włączyć do walki o awans. Po sześciu
kolejkach zespół ten do zajmującej premiowane awansem miejsce Andaluzji Rudy
Rysie traci bowiem zaledwie dwa punkty.
Szczególnie imponować mogą występy pod-
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opiecznych grającego trenera Pawła Pachoty na obcych boiskach. Victoria w pierwszych trzech spotkaniach nie tylko wywalczyła komplet punktów, lecz strzeliła w nich
aż 15 bramek, tracąc zaledwie 2 (bardzo
dobrą skuteczność zaprezentowali gracze
z Porąbki Uszewskiej zwłaszcza w Porębie
Spytkowskiej, wygrywając z Okocimiem aż
8-0; hat-trick w tym meczu zaliczył Lucjan
Zych). Nie powiodło im się jedynie w szóstej
kolejce, kiedy to doznali pierwszej w tym
sezonie porażki, przegrywając ze wspomnianą już Andaluzją. Ciekawostką może
być fakt, że w meczu tym udział we wszystkich pięciu bramkach dla gospodarzy miał
dobrze znany kibicom choćby z występów
w Kłosie Łysa Góra, Bogumił Szafrański.

Bardzo trudny pocz¹tek
Ostatnimi czasy piłkarzom Jastrzębia
Łoniowa przeważnie bardzo trudno „wchodziło się” w sezon. Aby nie być gołosłownym, wystarczy sięgnąć do statystyk, z których dowiedzieć się można, że w ciągu ostatnich dziesięciu sezonów, Jastrząb jedynie
dwukrotnie wygrywał inauguracyjne pojedynki o punkty, sześciokrotnie schodził natomiast z boiska pokonany (przypomnijmy,
że w sezonach 2008/09 i 2009/10 ekipa z
Łoniowej zrezygnowała z ligowych występów). Najgorszy pod tym względem występ
zanotował Jastrząb w poprzednich rozgrywkach, kiedy to po czterech meczach
miał na koncie zero punktów i bilans bramkowy 4-26. W tym sezonie piłkarze z Łoniowej poprawili jednak to niezbyt chlubne
osiągnięcie, przegrywając pięć kolejnych
meczów (tę złą serię przerwali pokonując
Tęczę Gosprzydowa). Jastrząb jest przy
tym najmniej skutecznym zespołem w brzeskiej klasie „B”, w sześciu meczach zdobył
zaledwie pięć bramek, ustępując kolejnym
w tej klasyfikacji zespołom o cztery trafienia.

Wielka dziura w obronie
Ekipa Gromu Sufczyn jest wprawdzie
znacznie skuteczniejsza od drużyny z
Łoniowej (dwanaście goli po sześciu meczach), lecz jest zdecydowanym liderem innej równie niechlubnej klasyfikacji – na
największą liczbę straconych bramek. Bramkarz Gromu już 37 razy zmuszony był wyciągać piłkę z siatki, przy czym w pierwszych pięciu meczach piłkarze z Sufczyna
tracili przynajmniej 5 bramek (rekordowej
porażki doznali w drugiej kolejce, kiedy to
na własnym boisku przegrali 2-11 z Andaluzją Rudy Rysie). W szóstej kolejce ekipa z
Sufczyna bez straty bramki pokonała jednak Orlika Szczurowa. Tym samym obecny
zespół nie poprawi klubowego rekordu w
ilości kolejnych meczów bez wygranej na
początku sezonu. W sezonie 2008/09 na
pierwsze zwycięstwo swoich ulubieńców
kibice w Sufczynie czekać musieli bowiem
do ósmej kolejki (sześć porażek i remis).
(T)
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Eliminacje III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

Awans Dêbna i Por¹bki
Na „Orliku” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dêbnie odby³y siê gminne
eliminacje III Turnieju Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska, zawody o puchar (i pod patronatem) wójta gminy
Dêbno, Grzegorza Bracha. Rozgrywane
by³y one w dwóch kategoriach wiekowych; w pierwszej z nich rywalizowali
ch³opcy z roczników 1999-2000, w drugiej m³odzi pi³karze urodzeni w latach
2001-2002.
W starszej grupie wiekowej najlepsi okazali się reprezentanci Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej, pokonując 2-0 ZS w Sufczynie i remisując 0-0 z ekipą PSP w Dębnie.
W meczu pomiędzy zespołami z Dębna i Sufczyna padł remis 1-1, stąd też drugie miejsce
w końcowej klasyfikacji przypadło w udziale
zawodnikom z Dębna, a ich rówieśnicy z Sufczyna musieli się zadowolić trzecią lokatą.
Składy zespołów: ZS w Porąbce Uszewskiej
(opiekun Marcin Górski) – Jakub Nadolnik,
Paweł Bodura, Piotr Gurgul, Daniel Dadej,
Łukasz Tekiela, Szymon Mleczko, Tobiasz
Zych, Piotr Kurek, Nikodem Kluska, Jonasz
Nowak; PSP Dębno (Edyta Czernicka-Gurgul) – Józef Nowak, Jakub Biliński, Sebastian Konopka, Eryk Piszczek, Krystian
Gurgul, Mateusz Sacha, Bartłomiej Sacha;
ZS w Sufczynie (Teresa Grunkiewicz) – Szy-

mon Michałek, Jakub Stypka (rocznik 2000),
Szymon Kutek, Krystian Chrapusta, Piotr
Kuboń, Marcin Golonka, Jakub Stypka (rocznik 1999), Kamil Słupski.
Rywalizacja w grupie młodszej zakończyła się sukcesem reprezentantów ZSP Dębno, którzy pokonali 5-0 Olimpię Biadoliny
Szlacheckie i rozgromili 9-0 GKS Sufczyn
PSP. W meczu o drugie miejsce, Olimpia wygrała 3-1 z zespołem z Sufczyna. ZSP Dębno
(opiekun Edyta Czernicka-Gurgul) – Łukasz
Kosiba, Maciej Powroźnik, Kamil Pietuch,
Florian Imioło, Franciszek Nowak, Erwin
Szwalec, Patryk Wnętrzak, Kornel Klimek;
Olimpia Biadoliny Szlacheckie (Paweł Sacha)
– Piotr Bieleński, Paweł Siciarz, Kamil Jakubas, Tomasz Kapa, Mikołaj Opioła, Piotr
Dawid, Michał Sułek, Gracjan Migas; GKS
Sufczyn PSP (Teresa Grunkiewicz) – Jonasz
Mytnik, Grzegorz Przeklasa, Dawid Nosek,
Józef Marek, Kamil Kubik, Piotr Mól, Michał Kochan, Artur Kędroń.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych
otrzymali pamiątkowe koszulki z logo turnieju, a każda drużyna nagrodzona została
pamiątkowym dyplomem. Zwycięzcy – uhonorowani oni zostali pucharami ufundowanymi przez wójta gminy Dębno, Grzegorza
Bracha – wywalczyli awans do eliminacji
wojewódzkich.
(T)

Zwyciêstwo Victorii
Turniej piłki nożnej odbywający się
w ramach Sportowej Ligi Gminy Dębno o puchar Wójta Grzegorza Bracha
rozegrano 4 sierpnia na stadionie
LKS„Victoria” Porąbka Uszewska.
Gospodarze okazali się niezbyt gościnni i zdobywając 7 punktów w czterech
meczach wygrali rywalizację.
Mecze rozgrywano w sześcioosobowych
składach grając dwa razy po 10 minut. Rywalizowano równolegle na dwóch boiskach,
a spotkania prowadzili sędziowie Karolina
Imioło, Mirosław Nieć oraz Piotr Kopytko.
Ostateczni triumfatorzy występujący w skła-

dzie: Paweł Góral, Tomasz Bodura, Wojciech
Kapusta, Paweł Fejkiel, Kamil Fejkiel, Sebastian Leś, Tomasz Pałucki, Jan Pałucki,
Józef Migda, Dariusz Łazarz, wygrali dwa
mecze, jeden zremisowali i ponieśli jedną
porażkę.

Organizatorzy - Marek Przeklasa, Kazimierz Sady oraz Józef Migda - dla zwycięzców przygotowali ufundowane przez Wójta
Gminy Dębno puchary, a dla wszystkich
uczestników coś na ząb.
(g)

Wyniki turnieju
Viktoria Por¹bka Uszewska (Juniorzy) – Fundacja Timszel ....................................... 3:4
Karczma Pod Jesionami - Club i Pizzeria Exclusive .................................................. 4:3
Club i Pizzeria Exclusive - Zajazd Por¹bka Uszewska .............................................. 2:1
Karczma Pod Jesionami - Viktoria Por¹bka Uszewska (Juniorzy) .............................. 2 :3
Fundacja Timszel - Zajazd Por¹bka Uszewska ........................................................ 4:6
Viktoria Por¹bka Uszewska(Juniorzy) - Club i Pizzeria Exclusive ............................... 2 :2
Karczma Pod Jesionami - Fundacja Timszel ............................................................ 7 : 2
Zajazd Por¹bka Uszewska - Viktoria Por¹bka Uszewska (Juniorzy) .......................... 0:4
Club i Pizzeria Exclusive - Fundacja Timszel ........................................................... 1:2
Karczma Pod Jesionami - Zajazd Por¹bka Uszewska ............................................... 2:5

Tabela koñcowa
L.P. Nazwa Dru¿yny
1. Victoria Por¹bka Uszewska
2. Karczma Pod Jesionami
3. Zajazd Por¹bka Uszewska
4. Fundacja Timszel
5. Club I Pizzeria Exclusive
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Mecze
4
4
4
4
4

Punkty
7
6
6
6
4

Bramki
12 : 8
15 : 13
12 : 12
12 : 17
8 : 9
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sport
„Orze³” potrzebuje wsparcia

G³osowanie na
wagê koszulek
Drużyna „Orła” Dębno rywalizuje w
konkursie „Drużyna Neosport”, w
którym główną nagrodą jest komplet
strojów sportowych. Nagroda może
trafić do klubu z Dębna pod warunkiem, że w internetowym głosowaniu
otrzyma on najwięcej głosów. Wszystko zależy teraz od nas, a dokładnie od
tego, jak wielu z nas zdecyduje się oddać głos na zespół „Orła”.
Konkurs polega na oddawaniu głosów na
wybrany klub (w naszym przypadku chodzi
o LKS „Orzeł” Dębno) i jest kolejną edycją
zabawy „Drużyna Neosport.pl” zorganizowaną z myślą o klubach i kibicach zrzeszonych w ligach od C-klasy po trzecią ligę.
Wszystkie kluby uczestniczące w IV edycji
konkursu „Drużyna Neosport.pl” mają realną szansę na zdobycie nagrody głównej.
Aby oddać głos należy wejść na stronę
www.druzyna.neosport.pl, w zakładce „głosuj” wybieramy LKS Orzeł Dębno i głosujemy. Wcześniej zostaniemy poproszeni o założenie konta w sklepie. Po oddaniu głosu
prosimy pamiętać o potwierdzeniu oddania
głosu, które zostanie wysłane na konto email klienta. - Całość trwa 5 minut, a dzięki
waszym głosom będziemy mogli cieszyć się
nowym kompletem koszulek. - zachęcają
członkwoie Zarządu klubu oraz zawodnicy.
Dokładne informacje na temat sposobu
głosowania można znaleźć na stronie klubowej: http://orzeldebno.futbolowo.pl
(n)

Siêgnij po pieni¹dze!
O wsparcie finansowe w ramach
operacji z zakresu „Odnowa i rozwój
wsi”, „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
można ubiegać się od 27 września do
26 października 2012 roku. W sumie
do dyspozycji jest około 1,8 mln zł.
Wnioski należy składać bezpośrednio w
siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na
Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-13.00. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w
Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w

Biurze Stowarzyszenia „Kwartet na
Przedgórzu” oraz pod numerami tel. 14 /
684 66 66 / kom. 883 599 699, e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com / lider@przedgorze.pl
Dodatkowo dla wnioskodawców z gminy
Dębno i Brzesko utworzono punkty informacyjne:
Punkt Informacyjny w Dębnie - Wola
Dębińska 240 p. 2 (budynek Urzędu Gminy)
tel. 14 631 85 88, e-mail: lgddebno@gmail.com
Punkt Informacyjny w Brzesku, Pl. Kazimierza Wielkiego 8 p. 104 (budynek Multimedia Polska S.A.) tel. 14 685 87 88, e-mail:
lgdbrzesko@gmail.com
Więcej informacji na ten temat znajduje
się w „Ogłoszeniach” na stronie www.gminadebno.pl

Zakaz nadal obowi¹zuje
Stosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich jest niedozwolone - przypomina zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Jarosław Naze. Każdy
łamiący ten zakaz musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi i karnymi. Stanowcze
pismo w tej sprawie skierowała do polskiego rządu Komisja Europejska.
Więcej na ten temat w „Ogłoszeniach” na stronie www.gminadebno.pl.

Sprostowanie
Do opublikowanej na łamach „Życia Gminy Dębno” (numer lipiec - sierpień 2012)
informacji „Igrzyska dla Łysej Góry” wkradł się błąd. Organizatorem tej imprezy był
Zespół Szkół w Łysej Górze i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze. W składzie zwycięskiej drużyny pominięto też Filipa Wojtasińskiego, który także zapracował na
I miejsce.

SPRINTEM

Mateusz Bibro
Wiek: 19 lat
Funkcja, zawód: Ukoñczy³em
Liceum Sportowe w Tarnowie Moœcicach (ZSLiZ)

26

Moje pierwsze sportowe kroki
Przygodê z pi³k¹ no¿n¹ rozpocz¹³em w
wieku 13 lat w klubie BKS Bochnia jako
trampkarz m³odszy. Nastêpnie zosta³em
zauwa¿ony na jednym ze sparingów przez
trenera klubu Okocimski Brzesko i tam
kontynu owa³em swoj¹ pr zygodê pi³karsk¹. Z powodzeniem rozgr ywa³em
mecze w dru¿ynach zarówno juniorów m³odszych jak i starszych, chocia¿ by³em najm³odszy w dru¿ynie. Obecnie gram w Aklasowym K³osie £ysa Góra.
Mój sportowy bohater
Zawsze podoba³ mi siê styl gry Cristiano
Ronaldo, tak w Manchesterze United jak
i obecnie w Realu Madryt.
Pamiêtne wydarzenie sportowe z moim
udzia³em
Niezapomnianym wydarzeniem w mojej
przygodzie pi³karskiej by³ wyjazd do Niemiec z zespo³em BKS-u Bochnia na turniej miêdzynarodowy. To by³o niezwyk³e
wydarzenie a zarazem prze¿ycie, które
na d³ugo pozostanie w mojej pamiêci.
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Mój sportowy sukces
Moim sportowym sukcesem by³o strzelenie bramki w pojedynku Okocimski Brzesko - Wolania Wola Rzêdziñska. By³ to bardzo wa¿ny mecz dla nas, poniewa¿ graliœmy wtedy o wejœcie do makroligi.
Moja sportowa pora¿ka
Wiadomo, ¿e nie wszystkie mecze mo¿na
wygraæ. Jako pora¿kê sportow¹ traktujê
nabawienie siê kontuzji podczas meczu
sparingowego, która wykluczy³a mnie z gry
na pewien czas.
¯ycie bez sportu
Nie by³oby takie samo. Nie wyobra¿am sobie, abym musia³ zakoñczyæ sportowy tryb
¿ycia.
Ulubiona dyscyplina
Zawsze interesowa³a mnie tylko pi³ka no¿na i tak pozosta³o.
Najnudniejsza dyscyplina
Uwa¿am, ¿e gra w szachy, ale ka¿dy ma
w³asne upodobania :)

www.gminadebno.pl

informator
paŸdziernik
14 października 2012r. – Jesienne
Spotkania przy herbacie w Zamku w
Dębnie
Tegorocznym spotkaniom będzie towarzyszył wernisaż wystawy „Czajniczki, imbryczki – czyli dobry obyczaj parzenia herbaty” ze zbiorów kolekcjonera Wilfrieda
de Meyer.
Z bogatymi i różnorodnymi zbiorami tego
belgijskiego kolekcjonera zapoznajemy naszych gości już od kilku lat. Pasja kolekcjonerska Wilfrieda de Meyer pozwala nam jednak ciągle prezentować coś nowego. Tym
razem będą to ciekawe, często urocze małe i
większe formy naczyń do zaparzania herbat.
Oprócz oglądania różnorodnych okazów wykonanych z różnych materiałów (porcelana,
fajans, metal, szkło) zaprezentowane będą
też oryginalne filiżanki, a także sposoby parzenia herbaty. Podczas „Jesiennych Spotkań przy Herbacie” nie może zabraknąć
degustacji aromatycznych herbat. Dlatego
serdecznie zapraszamy wszystkich smakoszy tego niezwykłego napoju na jesienną degustację. Jesienne Spotkania wzbogaci koncert pt. ”Tangonalia” w wykonaniu Zespołu
Trio TAKLAMAKAN z Poznania. Członkowie zespołu, który powstał w 1998 roku, są

absolwentami Akademii Muzycznej w Poznaniu. To co grają, sami określają mianem „folkowego nurtu muzyki klasycznej”. Wśród ich
muzycznych fascynacji znajdują się czardasze, tańce bałkańskie, melodie klezmerskie
oraz tanga, a szczególną estymą darzą twórczość Astora Piazzolii. Ten koncert na zamku w Dębnie będzie zatytułowany „Tangonalia” i w sposób szczególny będzie wyrażał
zachwyt dla tego rodzaju muzyki i tańca, a w
wyjątkowej interpretacji i aranżacji Trio TAKLAMAKAN będzie niezapomnianym przeżyciem. Organizatorzy: Muzeum – Zamek w
Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

listopad
Listopad 2012r. – Eko-Dzień
Organizatorzy: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze,
Dębińskie Centrum Kultury.
25 listopada 2012r. – Zimowe Spotkania przy Piwie w Zamku w Dębnie
Zimowe spotkania rozpocznie koncert pt:
„Najpiękniejsze światowe polonezy” w wykonaniu Trio Kameralnego Filharmonii
Świętokrzyskiej. Po koncercie i degustacji
piwa zapraszamy wszystkich na wernisaż
wystawy “Róbmy swoje” Anny Chmiel -

tarnowskiej artystki, która pokaże swoje
malarstwo, a także ciekawą i bardzo oryginalną biżuterię, którą sama wykonuje. Będzie to jej autorska propozycja, podpowiedź
jak można twórczo, kreatywnie spędzić długie, zimowe wieczory by wiosną zaprezentować się w niepowtarzalnej „kreacji”.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury
25 listopada 2012r. – termin składania
prac na Gminny Konkurs „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowości” Celem
konkursu jest uwrażliwienie uczniów na walory swojej „Małej Ojczyzny”, zwrócenie uwagi
np. na obiekty, elementy przyrody warte rozpropagowania, a także możliwość ujawnienia
swoich talentów plastyczno-poetyckich. Zadaniem uczestników jest wykonanie widokówki swojej miejscowości dowolną techniką plastyczną na formacie A4. Do pracy plastycznej
należy także dołączyć pozdrowienia w dowolnej formie. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i klasy IV VI. Ze szkoły może wpłynąć do trzech prac z
każdej kategorii wiekowej. Głównym kryterium szczególnie branym pod uwagę będzie
samodzielność wykonania pracy. Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Łoniowej.

XVII Miêdzynarodowy Turniej Rycerski „O Z³oty Warkocz Tar³ówny”

Krwiodawcy wchodz¹ za darmo
W niedzielê 23 wrzeœnia 2012 r. w
godz. 13.00-20.00 odbêdzie siê kolejna, XVII ju¿ edycja Turnieju Rycerskiego. Organizatorzy - Muzeum
Okrêgowe w Tarnowie i Dêbiñskie
Centrum Kultury - przygotowali dla
publicznoœci szereg atrakcyjnych pokazów obejmuj¹cych prezentacje historyczne rekonstruktorów odtwarzaj¹cych historiê wojskowoœci od œredniowiecza do czasów Ksiêstwa Warszawskiego.
Zobaczymy m.in. walki rycerskie, pokazy konne, musztrê, ¿onglowanie chor¹gwiami, prezentacjê ar tylerii, pokazy
dawnych tañców, obozowisko rycerskie,
teatr ognia, turniej indywidualny „O Z³oty Warkocz Tar³ówny”, turniej dru¿ynowy, pokazy zapasów œredniowiecznych,
bitwê z udzia³em wszystkich wojsk, artylerii i konnicy, pokaz sztucznych ogni.
Wœród wykonawców znajd¹ siê: Chor¹giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej,

Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dêba,
Agencja Eventów Historycznych Sarmata, Dru¿yna Rycerska Jakuba Odrow¹¿a, Bractwo œw. Jerzego z Wyszehradu.
Darmowe bilety wstêpu na tegoroczny
Turniej Rycerski „O Z³oty Warkocz Tar³ówny” otrzymaj¹ honorowi krwiodawcy,
którzy wezm¹ udzia³ w akcji krwiodawstwa „Ognisty Ratownik Gor¹ca Krew”
towarzysz¹cej turniejowi. Krew bêdzie
mo¿na oddaæ podczas turnieju od g. 11
do 16.
Akcja bêd¹ca form¹ promowania honorowego krwiodawstwa to ogólnopolska
inicjatywa, w któr¹ Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej w Brzesku zaanga¿owa³a siê bardzo mocno.
Turniej ma byæ idealn¹ okazj¹ do propagowania honorowego krwiodawstwa. Z
regu³y przyci¹ga bardzo liczn¹ widowniê,
a to zwiêksza szanse na liczny udzia³ w
akcji. Organizatorzy turnieju pomys³ poparli oferuj¹c krwiodawcom darmowe
bilety wstêpu na turniej.

Ceny biletów na turniej: bilet normalny 8 z³, bilet ulgowy
4 z³, dzieci do lat 7 wstêp wolny, bilet na Zamek 4 z³
(tego dnia bilet ulgowy dla wszystkich zwiedzaj¹cych)
www.gminadebno.pl

Program:
Pokazy od godziny 13.00
- Oficjalne rozpoczêcie turnieju. Salwa,
przemarsz wojsk,
- Pokaz sprawnoœci rycerskiej - pokaz
grupy konnej,
- Pokazy walk rycerstwa wêgierskiego,
- Pokaz artyleryjski, nabijanie armaty,
- Inscenizacja z czasów Rokoszu Lubomirskiego,
- Walki fina³owe zapasów rycerskich,
- Pokaz tañców dawnych,
- Turniej dru¿yn „Obrona chor¹¿ego”,
- U³ani Ksiêstwa Warszawskiego - pokaz
grupy konnej,
- Fina³ turnieju w walce na d³ugie miecze,
- Fina³ turnieju samojeden, wrêczenie
g³ównego trofeum,
- Inscenizacja bitwy œredniowiecznej,
- Pokaz musztry XVII gwardii miejskiej,
- Taniec ognia,
- Bitwa koñcowa.
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pod opiek¹
Przed przemoc¹ mo¿na siê broniæ

Ofiary zaczynaj¹ mówiæ
Dwadzieœcia piêæ interwencji
w sprawie przemocy trafi³o w
pierwszym pó³roczu tego roku
do dzia³aj¹cego w Gminie
Dêbno Punktu Konsultacyjnego oferuj¹cego pomoc poszkodowanym. W ubieg³ym
roku z fachowej pomocy skorzysta³o 58 osób. Bezradne i
zastraszone przez lata ofiary
zaczynaj¹ coraz czêœciej siê
broniæ, a sprawcy pobiæ i znêcania siê nad cz³onkami rodziny musz¹ liczyæ siê z tym,
¿e przemoc wobec najbli¿szych mo¿e zaprowadziæ ich
za kraty.
Ogólnopolska akcja „Stop
przemocy”, o której już na tych
łamach niejednokrotnie informowaliśmy, zdaje się przynosić
pierwsze, dobre owoce. Milczące przez długie lata ofiary przemocy, które o swojej codziennej
gehennie albo obawiały się mówić albo nie chciały tego robić ze
wstydu, coraz częściej decydują

się na skorzystanie z pomocy. To w dużej mierze skutek szerokiej akcji informacyjnej uświadamiającej poszkodowanym, że
przykładowo mąż czy ojciec nie
mogą bezkarnie znęcać się nad

czym może polegać przemoc jak
i możliwości jej przeciwdziałania prowadzona jest już od
trzech lat. Co roku wraz z inauguracją roku szkolnego przy
okazji zebrań z rodzicami psy-

Procedura „Niebieskiej Karty” to instytucjonalne narzêdzie s³u¿¹ce do przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie (z dnia 10 czerwca
2010r. Dz.U. Nr 125 poz. 842), która wesz³a w ¿ycie w sierpniu ubieg³ego roku, definiuje t¹ procedurê nastêpuj¹co: „Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogó³ czynnoœci podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, gminnych komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych, policji, oœwiaty i ochrony zdrowia, w zwi¹zku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.”
Ÿród³o: www.niebieskalinia.info
najbliższymi - podkreślają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.
Na terenie gminy intensywna kampania uświadamiająca
mieszkańcom zarówno to, na

chologowie i pracownicy socjalni spotykają się z mieszkańcami przekazując im najważniejsze informacje na temat przemocy i możliwości obrony przed
nią. W efekcie coraz częściej w

uruchomionym w ubiegłym
roku Punkcie Konsultacyjnym
pojawiają się poszkodowani z
prośbą o pomoc. Szersza wiedza
uzyskiwana u psychologów i
prawników powoduje, że strach
przed eskalacją przemocy bywa
częściej przezwyciężany, a
sprawcy trafiają do oficjalnego
rejestru poprzez uruchomienie
istniejącej od tego roku procedury tzw. Niebieskiej Karty.
Objęte nią osoby są systematycznie monitorowane. Pracownicy socjalni regularnie odwiedzają rodziny, w których doszło
do przemocy, a w sytuacji powtarzania się przemocy Zespół
Interdyscyplinarny złożony
m.in. z pracowników OPS, policji, służby zdrowia czy oświaty
może skierować wniosek do
sądu o ukaranie sprawcy. W
Gminie Dębno od stycznia tego
roku Niebieską Kartę założono
16 osobom, a wobec kilku z nich
skierowano sprawę do sądu.
(p)

Pomoc na zakup
podrêczników
Ponad 180 osób z Gminy
Dêbno skorzysta z dofinansowania do zakupu podrêczników dla uczniów klas I-IV oraz
niepe³nosprawnych uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Wnioski w tej sprawie mo¿na by³o sk³adaæ do
10 wrzeœnia, a rodziców informowali o tym wczeœniej
dyrektorzy szkó³.
Zgodnie z obowiązującymi w
całym kraju zasadami o pomoc
mogły ubiegać się te osoby,
które spełniają określone kryteria dochodowe. W przypadku dzieci rozpoczynających
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł, a w przypadku
dzieci z klas II-IV maksymalny dochód na osobę w rodzinie
określono na 351 zł. W wyjątkowych sytuacjach można
przyznać pomoc, gdy to kryte-
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rium nie jest spełnione, ale w
sumie liczba osób potraktowanych wyjątkowo nie może być
wyższa niż 5 procent ogólnej
liczby osób objętych pomocą.
Wysokość wsparcia dla
uczniów z klas I-III to 180 zł,
uczniowie z klas IV mogą otrzymać maksymalnie 210 zł. Pieniądze na ten cel pochodzą w
całości z budżetu państwa.
Gmina Dębno zgłosiła wniosek
o dofinansowanie na kwotę
przekraczającą 34 tys. zł. Wypłatą pieniędzy, które mogą być
wykorzystane wyłącznie na zakup podręczników i przyborów
szkolnych, zajmuje się Urząd
Gminy w Dębnie.
Z informacji przekazanych
przez dyrektorów szkół wynika, że pomocą dla uczniów klas
I-IV objętych zostanie 166
uczniów, a ze wsparcia dla niepełnosprawnych skorzysta 12
osób.
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pod opiek¹

bez recepty

STOP PRZEMOCY!
Przemoc w rodzinie jest przestêpstwem!
Pamiêtajmy: przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystuj¹ce przewagê si³ dzia³anie przeciw cz³onkowi rodziny, naruszaj¹ce prawa i dobra osobiste, powoduj¹ce cierpienie i szkody.

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

Ischias czyli
rwa kulszowa
Częsty ból, który występuje po wykonaniu
gwałtownego skłonu lub innego ruchu, lokalizuje się w dolnej okolicy grzbietu i promieniuje wzdłuż nerwu kulszowego idąc
przez pośladek do uda podudzia a nawet stopy. Nasilenie bólu jest na tyle duże, iż chorzy
nie zwlekają z wizytą u lekarza, niekiedy
wymagają wizyty domowej. Może pojawić
się także słabsze czucie, osłabienie siły mięśni podudzia i stopy. Ataki mogą pojawić
się nagle, np. po podniesieniu czegoś ciężkiego, po gwałtownym ruchu, potknięciu się,
nagłym skłonie. W praktyce pacjenci mówią:
schyliłem się, aby coś podnieść, ale nie dałem rady się wyprostować. Każdy gwałtowny ruch nasila ból, potęgują go także kaszel,
unoszenie kończyny i napinanie mięśni brzucha. Rwa kulszowa dotyka zwykle osoby, które przekroczyły trzydziesty rok życia, głównie mężczyzn, odsetek kobiet jest niesprawiedliwie mniejszy.
Przyczynami bywają zmiany zwyrodnieniowe dolnej części kręgosłupa, zbyt ciężki
wysiłek fizyczny, wyziębienie, stany zapalne, infekcje.
W leczeniu tej choroby stosuje się leki niesterydowe przeciw zapalne, popularne i przynoszące ulgę są diclofenaki, bez recepty - ibuprofen.
Gdy objawy się przedłużają konieczna jest
wizyta w przychodni. Alarmujące jest osłabienie siły mięśniowej tzw. powłóczenie nogą
jest objawem mogącym wskazywać na konieczność interwencji neurochirurga. Najczęściej jednak rwa ustępuje po lekach przeciwzapalnych, przeciwbólowych, ćwiczeniach i zabiegach rehabilitacyjnych.
Rwa jest chorobą nawrotową i ustępuje
tylko po to, aby powrócić. Zabezpieczają nas
przed nią ćwiczenia wzmacniające mięśnie
przykręgowe, a także pływanie.

www.gminadebno.pl

Zjawisko przemocy mo¿e przejawiaæ siê w ró¿nej formie:
* przemoc fizyczna polega na u¿ywaniu fizycznej si³y w celu wymuszenia okreœlonego
postêpowania, wywo³ania lêku. Zalicza siê do niej bardzo szeroki wachlarz zachowañ
sprawcy, miêdzy innymi: popychanie, wykrêcanie r¹k, szarpanie, przytrzymywanie,
policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie, rzucanie w kogoœ przedmiotami, oparzenie
itp.,
* przemoc psychiczna niesie za sob¹ sta³e poczucie zagro¿enia, wytwarza atmosferê
napiêcia i niepewnoœci. Ma na celu spowodowanie zachwiania pozytywnego obrazu
w³asnej osoby u ofiary. Zalicza siê do niej: wyœmiewanie pogl¹dów, wygl¹du, religii,
pochodzenia, narzucanie w³asnych pogl¹dów, sta³a krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, wyzywanie, poni¿anie, upokarzanie, zawstydzanie) itp.
* przemoc seksualna polega na przedmiotowym traktowaniu i wymuszaniu niechcianych przez ofiarê zachowañ w celu zaspokojenia w³asnych potrzeb seksualnych sprawcy,
nara¿anie dziecka na kontakt z pornografi¹ i zachowaniami seksualnymi itp.
* przemoc ekonomiczna to dzia³ania prowadz¹ce do ca³kowitej finansowej zale¿noœci
ofiary od sprawcy. Zalicza siê do niej: uniemo¿liwianie podjêcia pracy, odbieranie
zarobionych pieniêdzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny
itp.
Przemoc nie koñczy siê sama w sobie , nigdy nie jest za póŸno aby powiedzieæ
„NIE”. Przemoc niezatrzymana narasta- trzeba wiêc powiedzieæ „Stop Przemocy”
jasno i zdecydowanie.
Przy Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Dêbnie funkcjonuje Punkt Informacji
Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie , w którym dy¿uruj¹:
* w ka¿dy wtorek od 12.00 do 14.00, pracownik socjalny
* w ka¿dy czwartek od 16.00 do 18.00 , pracownika socjalny, psycholog , prawnik
(tel.607 107 775)
Szczegó³owe informacje mo¿na równie¿ uzyskaæ codziennie , w godzinach pracy
Oœrodka pod numerem telefonu 14 631 85 92 , 14 66 58 749 lub 607 107 775
Inne wa¿ne telefony:
* Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
– 801 12 00 02
* Policja – 997
* Pogotowie Ratunkowe – 999
* Telefon alarmowy – 112

Informator medyczny gminy Dêbno
Oœrodek zdrowia w Woli Dêbiñskiej
Wola Dêbiñska tel. 14 66 58 564, www.spzoz-brzesko.pl
NZOZ Profamilia
32-854 Por¹bka Uszewska 301, tel. 14 66 56 780, 32-853 £ysa Góra 283, tel. 14 66 57 305
Centrum Medyczne Holi-Med
32-852 Dêbno 380, tel. 14 66 50 145, 14 66 58 091, www.holi-med.pl
NZOZ Specjalistyczne Centrum Rehablitacyjno - Lecznicze w Wojniczu oddzia³ w Dêbnie
32-852 Dêbno 380, tel. 14 66 50 231, www.centrum_rehabilitacji.republika.pl
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Ile na liczniku?

Józef
Morys
Miejsce
zamieszkania:
Dêbno
Miejsce pracy:
www.megamot.eu
- manager
Egzamin na prawo jazdy...
Jesieñ 2001r. la³o jak z cebra, wycieraczki na 3 zakresy, ludzi nie by³o na mieœcie,
nie mia³ kto wejœæ na pasy :)
Pierwszy samochód...
Tatra z kiprem i mia³em jeszcze kierowcê.
Brat mnie wozi³ i kiprowa³ do b³ota.
Pierwszy mandat...
Za brak œwiate³ noc¹ w terenie zabudowanym. T³umaczenie siê brzmia³o tak: „Ale
œwieci siê oœwietlenie drogowe”.
Najd³u¿sza trasa...
Do domu w czasie turnieju rycerskiego
Najwiêksza prêdkoœæ...
Prêdkoœæ dostosowujê do warunków na
drodze
Samochód marzeñ...
Ferrari Enzo

LICZBA NUMERU

rozmaitoœci

1600 z³
kosztowa³o bud¿et gminy Dêbno z³apanie i odwiezienie do schroniska dla zwierz¹t jednego bezpañskiego psa. Zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ o ochronie
zwierz¹t na gminy na³o¿ono konkretne obowi¹zki, które rodz¹ tak¿e koszty. Jak
dot¹d wydatki zwi¹zane z wy³apywaniem bezpañskich psów nie by³y wy¿sze g³ównie dziêki… dobremu sercu mieszkañców gminy. W kilku przypadkach sami nie
tylko bezpañskiego psa z³apali, ale jeszcze postanowili siê nim zaopiekowaæ na
sta³e. W przeciwnym razie z bud¿etu gminy konieczne by³oby wy³o¿enie znacznie
wiêkszych pieniêdzy. Za pierwszy miesi¹c przetrzymywania psa w schronisku dla
zwierz¹t w Tarnowie trzeba zap³aciæ 600 z³, a ka¿dy nastêpny to wydatek 220 z³.
Ponadto gmina musi pokryæ koszty transportu w wysokoœci 4,5 z³ za kilometr
oraz koszty osobowe.
Finansowe konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie zwierz¹t na tym siê nie
koñcz¹. Gmina musi równoczeœnie zapewniæ weterynaryjn¹ opiekê zwierzêtom
poszkodowanym np. w wypadkach drogowych. W tym przypadku wydatki ponoszone na us³ugi weterynaryjne to 1300 z³ brutto miesiêcznie.

Sa³atka z ziemniakami
i fasolk¹
(In salata di patata e fagiolini)
Składniki:
4 duże ziemniaki, 250g zielonej fasolki, 1 czerwona cebula , 2
jaja na twardo , kilka listków bazylii, sól, pieprz i olej (a jest
oliwa)
Ziemniaki, fasolkę i jajka trzeba ugotować i pokroić, dodać
pokrojoną cebulę, bazylię, sól, pieprz i polać wszystko oliwą
Sałatka była prezentowana w 2011 roku na Biesiadzie Agroturystycznej w Porąbce Uszewskiej.
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Kinga Gurgul
z Por¹bki Uszewskiej

www.gminadebno.pl

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Józef Kluska

Trudno by³oby wskazaæ inicjatywê
spo³eczn¹ w Por¹bce Uszewskiej,
w której prezes Stowarzyszenia
„Dêbowe Wrota” Józef Kluska by
nie uczestniczy³. Zwykle pozostaje
w cieniu, nie eksponuje swojego
udzia³u uwa¿aj¹c, ¿e praca dla
innych to zwyk³a rzecz. W tym
akurat chyba nie ma racji, bo
wolontariat u nas wci¹¿ nie jest
powszechnym zjawiskiem.
Pochodzi z Łoniowej, ale za sprawą
żony w Porąbce Uszewskiej zapuścił
korzenie na dobre. Tu przez lata prowadził stosunkowo duże gospodarstwo
rolne, w którym dominowały plantacje
malin i porzeczek. Używając terminologii sportowej można by rzec, że dla Porąbki Uszewskie stał się jednym z najlepszych „transferów” w historii. W Józefie Klusce wieś zyskała człowieka,
który należy do grona najbardziej oddanych Porąbce mieszkańców.
Dowodów na to nie brakuje. W dużej
mierze jego determinacji i systematycz-

nej pracy Porąbka zawdzięcza ugruntowany dziś wizerunek wsi agroturystycznej. Wspólnie z innymi urządzał ścieżki
spacerowe, których dzisiaj jest aż 25
kilometrów. Gdy trzeba było doprowadzić do ładu brzegi Niedźwiedzia - potoku płynącego przez wieś, brał udział w
wielkim sprzątaniu.
Organizacyjnie włącza się zawsze we
wszelkie inicjatywy sołeckie. Znany już
w całej gminie „Zjazd na byle czym”
pewnie by się nie odbywał, gdyby Józef
Kluska nie przygotowywał trasy i nie
zabezpieczał stojących wzdłuż niej słupów energetycznych. W organizację
„Biesiady agroturystycznej” angażuje
się od lat, a podczas budowy placu rekreacyjnego organizował pracę mężczyn-wolontariuszy nie opuszczając ani
jednego dnia. - Można na nim polegać
Jeśli się czegoś podejmie, to na pewno
to zrobi. To niezwykle odpowiedzialny
człowiek - chwali Elżbieta Rzepa, sołtys Porąbki.
Sporo dobrego mogliby też o nim powiedzieć inni mieszkańcy, bo wobec ludzi jest uczynny na co dzień. Jeśli trzeba, podwiezie do lekarza, pomoże napi-

sać oficjalne pismo. Będąc kiedyś radnym zna administracyjne procedury i
chętnie się dzieli swoją wiedzą z każdym, kto tego tylko potrzebuje. - W lokalnych środowiskach są takie perły,
które działają nikomu się tym nie chwaląc. Józef Kluska jest jedną z nich - podkreśla Elżbieta Rzepa.
(g)

T E S T
Z ¯YCIA
Z natury jestem...
…wra¿liwa, odpowiedzialna, wymagaj¹ca i sumienna.
Mam s³aboœæ do...
…s³odyczy i pizzy.
Moja pasja to...
…czytanie ksi¹¿ek, siatkówka i ¿u¿el.
Moja pierwsza mi³oœæ...
…to by³o tak dawno… Kolega z podstawówki.

Ma³gorzata
Sacha
Wykszta³cenie: wy¿sze, magister
filologii polskiej, ukoñczy³am
Akademiê Pedagogiczn¹ w Krakowie, a wczeœniej, tak¿e w Krakowie, studium o specjalnoœci
stenotypia z korespondencj¹ w
jêzyku niemieckim
Funkcja, zawód: nauczyciel jêzyka
polskiego
Rodzina: m¹¿ i cztery córki
www.gminadebno.pl

Mój pierwszy cenny przedmiot...
…pierœcionek od mojej mamy z okazji 18 urodzin.
¯yciowe osi¹gniêcie...
… rodzina i praca.
¯yciowa pora¿ka...
nie osi¹gam
…to dla mnie sytuacja, kiedy mimo wielkiego zaanga¿owania w pracê,
zadowalaj¹cych mnie wyników.
Moje najwiêksze marzenie...
…podró¿, mo¿e byæ nawet dooko³a œwiata.
Moja ulubiona lektura...
zawodu, a poza
…lektur czytam du¿o razem z moimi uczniami z racji wykonywanego
wskiej.
Chmiele
Joanny
i
powieœc
ponadto
icza,
prac¹ to „Pan Wo³odyjowski” Sienkiew
Moja praca...
Dêbiñskiej.
…od listopada 2002 roku pracujê w Publicznym Gimnazjum w Woli
wrzesieñ - pazdziernik
`
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