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druga strona ¿ycia

NA PLUS

Rozmowa z Dorot¹ Bodzioch z zespo³u ludowego „Por¹bcoki” z Por¹bki Uszewskiej

D

Brakuje nam m³odych

S

- Dlaczego zdecydowa³a siê Pani na reaktywowanie zespo³u?
- By³o to trzy lata temu. Przy okazji do¿ynek
potrzebny by³ wtedy ktoœ, kto oœpiewa wieniec i pani so³tys zaproponowa³a nam ¿ebyœmy wznowili dzia³alnoœæ.
- Nie by³o problemu z naborem?
- Wiêkszoœæ cz³onków zespo³u, to ludzie
w œrednim wieku. S¹ tacy, którzy wystêpowali w dawnym zespole, s¹ nowi, mo¿na powiedzieæ, ¿e tañcz¹ i œpiewaj¹ u nas
ca³e rodziny. Ca³y czas prowadzimy jednak nabór. Szczególnie brakuje nam m³odych, ale ci nie s¹ zbytnio zainteresowani wystêpami w „Por¹bcokach”. Przegr ywamy, niestety, konkurencjê z innymi zespo³ami.
- Czêstym problemem zeso³ów ludowych jest
brak odpowiedniej sali na próby…
- Dziêki uprzejmoœci stra¿aków mo¿emy korzystaæ z sali w remizie Ochotniczej Stra¿y

awid Tekiela z Porąbki Uszew
skiej z bezużytecznej wiedzy potrafił uczynić wartość marketingową.
Tematyczna strona, jaką uruchomił,
staje się coraz bardziej popularna otwierając twórcy drogę do internetowego
biznesu. Plus za trafne odczytanie potrzeb społecznych, które (to już inna
para kaloszy) idą często (jak w tym przypadku) w bardzo dziwnym kierunku.
Więcej na ten temat na stronie 10.
amorząd Gminy Dębno wypraco
wał doceniony w Polsce program
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. W Małopolsce gmina jest pod
względem liczby takich oczyszczalni liderem. To dobra wiadomość szczególnie
dla tych, którzy nie mogą liczyć na podłączenie do tradycyjnej sieci kanalizacyjnej . Do dyspozycji jest tu inne, sprawdzone rozwiązanie.

Po¿arnej. Wspó³praca ze stra¿akami
uk³ada nam siê bardzo mi³o. To samo
powiedzieæ mo¿na
zreszt¹ o wspó³pracy
z innymi organizacjami we wsi oraz z
pani¹ so³tys, El¿biet¹ Rzep¹.
- Czy po reaktywacji
zanotowaliœcie ju¿ jakieœ sukcesy?
- Tak. Miêdzy innymi w maju tego roku zajêliœmy drugie miejsce w kategorii zespo³ów
prezentuj¹cych formy autentyczne podczas
odbywaj¹cego siê w Szczurowej XXX Przegl¹du Zespo³ów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Œpiewaczych „Krakowski Wianek”. Najwa¿niejsze jest jednak, ¿e mo¿emy
przyjemnie, mi³o i weso³o spêdziæ czas.

NA MINUS

R

adny Marek Juszczyk wprowadza
oryginalne obyczaje do pracy samorządu. Najpierw obraża się na przewodniczącego Rady Gminy i obwieszcza
publicznie, że na sesje Rady Gminy nie
będzie przychodził, a potem żąda protokołów z tych sesji. Chyba korzystniej dla
wszystkich byłoby, gdyby radny Marek
Juszczyk obraził się bardziej zdecydowanie i na przykład zrezygnował z mandatu ustępując miejsca komuś, kto byłby uprzejmy pojawić się na sesji. Wyborcy wskazując na niego w głosowaniu
zapewne zakładali, że będzie ich reprezentował uczestnicząc w sesjach Rady
Gminy Dębno osobiście, a nie zdalnie.
Tradycyjna forma pełnienia mandatu
daje mimo wszystko większe możliwości działania.
Przypominamy, że radny obecny na
sesji może zgłaszać wnioski, stawiać
pytania, a przede wszystkich wyrażać
swoją opinię w głosowaniach. Radny domagający się, jak to czyni Marek Juszczyk, relacji z tego, co się działo na sesji,
w której z własnej woli nie uczestniczy,
wymyka się kategoriom logicznego myślenia.
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Piotr Matura wygra³ na Wêgrzech
Piotr Matura z Sufczyna zwyciê¿y³ w
kategorii szkó³ œrednich w Miêdzynarodowym Konkursie Historycznym Wêgiersko - Polskim, którego fina³ odby³ siê
na Wêgrzech. W rywalizacji bra³o udzia³
blisko 170 uczniów pochodz¹cych z
Wêgier, Polski i Siedmiogrodu.
Konkurs, w którym Piotr Matura reprezentował III LO w Tarnowie, składał się z
dwóch etapów. W pierwszym odbywającym
się w szkołach, brały udział drużyny składające się z trzech osób. Pisały one prace
poświęcone miejscom w Tarnowie powiązanym z historią polsko-węgierską. Komisja
pod przewodnictwem prof. Istvana Kovacsa
(autora wielu publikacji dotyczących stosunków polsko - węgierskich i postaci gen. J.
Bema) wyłoniła 42 drużyny z trzech typów
szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich z Węgier, Polski i Siedmiogrodu,
które awansowały do finału uzyskując w
nagrodę tygodniowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym nad Balatonem.
Rywalizacja indywidualna odbyła się w
Veszprém i miejscowości Zanka i wzięło w
niej udział 169 uczestników, którzy musieli
wykazać się wiedzą na temat stosunków
polsko-węgierskich w latach 1914-1945. W
ścisłym finale wystąpiło 23 uczniów z Polski
i Węgier, którzy ustnie odpowiadali na losowo wybrane pytania.
Komisja oceniająca pod przewodnictwem
Istvana Kovacsa jako zwycięzcę wskazała
Piotra Maturę, który ponadto w rywalizacji
drużynowej z zespołem III LO zajął miejsce
czwarte. W trakcie uroczystego podsumowania konkursu nagrody wręczali wicepremier i minister zarządzania i sprawiedliwo-
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Piotr Matura odebrał nagrodę
za pierwsze miejsce.
ści Węgier dr Tibor Navracsics, ambasador
RP na Węgrzech Roman Kowalski oraz prezes Zgromadzenia Województwa Veszprém
Lasztowicza Jeno.
W trakcie pobytu na Węgrzech uczestnicy konkursu, który odbył się w drugiej połowie września (informację o nim otrzymaliśmy dopiero teraz) mieli okazję poznać kulturę, obyczaje i tradycje tego kraju. Brali
udział w wykładach prof. Istvana Kovacsa
oraz warsztatach prowadzonych przez młodzieżowy zespół ludowy „KRS BAKONY” z
Veszprém.
Piotr Matura jest mieszkańcem Sufczyna, ma 17 lat i jest uczniem klasy II H (polhist-wos) w III LO w Tarnowie. Interesuje
się historią i strzelectwem sportowym. Jako
uczeń ZS w Sufczynie był finalistą i laureatem konkursów dla uczniów gimnazjum
organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.
(g)
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Samowola budowlana w Do³ach
Obiekt w Do³ach maj¹cy charakter
zadaszonej sceny naprzeciwko remizy
OSP zosta³ wybudowany bez koniecznego pozwolenia, co w praktyce oznacza,
¿e jest to samowola budowlana - taka
jest opinia Wojciecha Migda³a, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wiele wskazuje na to, ¿e konsekwencj¹ tego stanowiska bêdzie nakaz
rozbiórki obiektu, chocia¿ teoretycznie
w grê wchodzi tak¿e procedura legalizacji budowli. Osobne postêpowanie w
tej sprawie prowadzi tak¿e prokuratura.
O podejrzeniu samowoli budowlanej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a
także prokuraturę powiadomił Jacek Legutko, mieszkaniec Maszkienic. W ślad za tą
informacją przeprowadzono kontrolę, z której jednoznacznie wynika, że obiekt postawiono nielegalnie, ponieważ Starostwo Powiatowe w Brzesku nie wydawało na tę inwestycję pozwolenia. Nie zrobiło tego, bo nikt
się o pozwolenie nie zwracał. Gdyby nawet
to zrobił, to z pewnością by go nie uzyskał z
uwagi na zapisy w planie zagospodarowanie
przestrzennego wyłączające ten teren spod
jakiejkolwiek zabudowy ze względu na jego
zalewowy charakter.

Kto to postawi³?
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w chwili zamykania tego numeru „Życia
Gminy Dębno” nie wydał jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie tłumacząc, że postępowanie
trwa. Głównym jego celem było ustalenie, kto
w tym przypadku pełnił rolę inwestora. Precyzyjne wskazanie inwestora ma zasadnicze
znaczenie w razie odwołania się od decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ewentualne uchybienia w tej kwestii
mogłyby oznaczać uchylenie jego postanowienia przez Naczelny sąd Administracyjny.
W rozmowie z Wojciechem Migdałem usłyszeliśmy, że kłopot polega na tym, że w przypadku budowli w Dołach w grę wchodzi wielu
inwestorów. Z pierwszych informacji, jakie
uzyskano wynika, że budynek stawiali…
mieszkańcy wsi. Dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego takie określenie jest
nieprzydatne, ponieważ w swojej decyzji musi
on wskazać konkretne osoby lub instytucje. Trudno powiedzieć, kiedy to dokładnie nastąpi. Precyzja jest w tym przypadku ważna, w
przeciwnym razie narazimy się na uchylenie
naszej decyzji - podkreśla Wojciech Migdał.

nieczności postawienia mini-amfiteatru argumentując, że w Dołach cyklicznie organizowane są różne imprezy o zasięgu sołeckim
lub gminnym, ale brak odpowiedniego miejsca do tego jest poważną organizacyjną przeszkodą. - Uznaliśmy to stanowisko za uzasadnione, a wniosek zebrania wiejskiego złożony do Rady Gminy Dębno w 2009 roku spełniający wszystkie ustawowe wymogi, został
uchwalony przez Radę Gminy w budżecie na
rok 2010 - relacjonuje Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno.

Mia³ byæ tylko podest
Zanim jednak rozpoczęto jakiekolwiek
prace okazało się, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano lokalizacji takiego
obiektu. Pracownicy referatu inwestycji powiadomili o sprawie ówczesnego sołtysa. Ostatecznie zamówiono i wykonano solidny rozbieralny, drewniany podest, który spełniałby
oczekiwania mieszkańców, mógłby być montowany i demontowany w razie potrzeb i nie
wymagałby pozwolenia na budowę. W efekcie 27 lipca 2010 roku podpisano umowę na
„Montaż drewnianego podestu scenicznego
w miejscowości Doły”, a 13 sierpnia na gminnej działce dokonano komisyjnego odbioru
podestu.

Podest siê rozrós³
Niedługo potem podest jednak urósł i z
rozbieralnego stał się nierozbieralnym. Faktycznie postawiono w tym miejscu zadaszoną
scenę, która wymaga pozwolenia na budowę wydawanego przez Starostwo Powiatowe. Dzisiaj trudno ustalić, kto wystąpił w
roli inwestora. W doniesieniach prasowych
pojawiały się indywidualne osoby, czasem
wymienia się ogólnie mieszkańców wsi. Z
punktu widzenia formalno-prawnego na razie tego nie ustalono. Samorządowe władze
także nie są w stanie wskazać, kto wybudo-

wał obiekt. - Gdyby gmina wydawała pozwolenia, to siłą rzeczy śledziłaby to co buduje
się na jej terenie. Dziś z okien urzędu oglądam co najmniej trzy budowy i nie wiem, czy
inwestorzy mają czy nie mają pozwolenie
na budowę, ponieważ tym zajmuje się starostwo, a gmina nie ma w tym przypadku
żadnych możliwości kontrolnych - objaśnia
Grzegorz Brach dodając, że obiekt ze względu na jego charakter mógł zostać wybudowany w kilka dni. Osobno mogły być przygotowane stalowe konstrukcje i zadaszenie, a
zmontowanie elementów w całość mogło
odbyć się bardzo szybko.

Jakie konsekwencje?
W grę wchodzą dwie możliwości: nakaz
rozbiórki obiektu lub procedura jego legalizacji. Ten drugi przypadek jest mało prawdopodobny. Wprawdzie, jak przyznaje Wojciech
Migdał, obiekt nie stwarza zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi, ale z uwagi na ewidentny zapis w planie zagospodarowania przestrzennego zakazujący wznoszenia tam czegokolwiek, nie spełnia ustawowych przesłanek dla legalizacji. Co gorsza procedura legalizacyjna jest kosztowna i w niektórych przypadkach może być zupełnie nieopłacalna.
Przykładowo legalizacja niedużego domu jednorodzinnego to wydatek rzędu 50 tys. zł. W
przypadku obiektu w Dołach rozbiórka byłaby zapewne finansowo rozsądniejszym wyjściem.

Prokuratura dzia³a osobno
Osobną kwestią są ewentualne decyzje
prokuratury. W tym przypadku chodzi o ustalenie odpowiedzialności osób, które doprowadziły do samowoli budowlanej, udowodnienie
ich winy przed sądem i wymierzenie ewentualnej kary. Z pewnością ustalenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie
będą tu bez znaczenia.
(g)

Gmina nie by³a inwestorem
Samorządowe władze Gminy Dębno stwierdzają stanowczo, że inwestycji w Dołach wybudowanej bez pozwolenia budowlanego nie
prowadziły. Znały natomiast zamierzenia
mieszkańców Dołów co do urządzenia we wsi
miejsca, które byłoby odpowiednie dla organizacji imprez plenerowych. Mówiło się o ko-
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Przeciêtnie rocznie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku prowadzi 80100 spraw dotycz¹cych przypadków samowoli budowlanej. Dotycz¹ one zarówno obiektów budowalnych postawionych od podstaw bez pozwolenia jak równie¿ dokonywanych
remontów i zmian budowlanych wymagaj¹cych osobnego pozwolenia. W zale¿noœci od
wagi sprawy przewidywane sankcje mog¹ byæ ³agodne (grzywna) lub surowe (ograniczenie wolnoœci).
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Gmina pomoga
oddzia³owi
neonatologii
W sprawie wspracia remontu oddziału neonatologii Szpitala Powiatowego w Brzesku wątpwliości nie
było. Rada Gminy w Dębnie uchwałę w sprawie przekazania z budżetu Gminy Dębno trzech tysięcy złotych na ten cel przyjęła jednogłośnie.
Z formalnym wnioskiem o udzielenie
pomocy finansowej zwróciło się do samorządu Stowarzyszenie Rozwoju Ginekologii i Położnictwa w Brzesku. W
uzasadnieniu zaznaczono, że pomoc zostanie wykorzystana na sfinansowanie
prac remontowanych na oddziale, które
pozwolą poprawić warunki leczenia i
pobytu najmniejszych pacjentów szpitala. Samorządowe władze uznały, że
wsparcie jest uzasadnione także z tego
powodu, że szpital w Brzesku przyjmuje również wielu pacjentów z Gminy
Dębno. W efekcie pieniądze wydane z
budżetu gminy trafią również do jej
mieszkańców. Radni także nie mieli w
tej sprawie żadnych wątpliwości i przejęli uchwałę jednomyślnie.
Przypomnijmy, że to nie pierwsza
tego typu decyzja samorządu naszej
gminy. W przeszłości gmina także
wspierała finansowo brzeski szpital.
(g)

Podzielili siê krwi¹
Kolejnych kilka litrów krwi dla potrzebujących - oto efekt akcji Honorowego Klubu Krwiodawców w Łoniowej.
Tym razem krew oddało piętnaście
osób.
Jak zwykle chętnych do udziału w akcji, która odbywała się w pomieszczeniach
OSP w Łoniowej, było więcej, ale stan
zdrowia nie wszystkim na to pozwolił. Po
przeprowadzeniu badań lekarskich okazało się, że krew może oddać 15 osób. Obok
członków klubu były w tym gronie także

nowe osoby. - To cieszy szczególnie, bo
potrzeby zawsze są duże - podkreśla
Paweł Kraj, jeden z członków klubu. Podobnie jak poprzednio do udziału w akcji
zaproszono także strażaków z OSP w
Zakliczynie, ale tym razem z uwagi na
zawodowe szkolenie odbywające się w tym
czasie w Tarnowie nie mogli oni wesprzeć
organizatorów. Zapowiedzieli się jednak
podczas kolejnej akcji, która najprawdopodobniej odbędzie się w lutym przyszłego roku.
(g)

Dofinansowanie z bud¿etu pañstwa bardzo blisko

Wysoka ocena wniosku gminy
Spore szanse na uzyskanie dofinansowania na modernizacjê drogi Do³y £ysa Góra ma Gmina Dêbno. Na
opublikowanej przez wojewodê ma³opolskiego wstêpnej liœcie inwestycji,
które mog¹ liczyæ na wsparcie z
bud¿etu pañstwa, droga ta znalaz³a
siê na pi¹tym miejscu. Wysokoœæ
dotacji z bud¿etu pañstwa to blisko
170 tys. z³, podczas gdy wk³ad w³asny
gminy to niespe³na 390 tys. z³.
Proporcje udziału finansowego mogą
jeszcze ulec zmianie w związku z planowaną korekta przepisów. W chwili ogłaszania naboru obowiązywała zasada, że
wspracie z budżetu państwa nie może być
wyższe niż 30 procent. Niewykluczone
jednak, że pod tym względem nastąpi
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zmiana i gminy będą mogły uzyskać pomoc w wysokości 50 procent wszystkich
kosztów. Ostateczną skalę pomocy poznamy jednak po rozstrzygnięciu przetargu
na wykonanie prac.
Lista opublikowana na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego obejmuje inwestycje przewidywane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych zwanego
popularnie „schetynówką”. Zgłoszona do
tego programu droga gminna łącząca Doły
z Łysą Górą okazała się propozycją na tyle
dobrze uzasadnioną, że zasłużyła na piąte miejsce listy obejmującej blisko 30 pozycji. Przesądziło o tym zapewne relatywnie duże komunikacyjne znacznie tej drogi łączącej ze sobą dwie drogi powiatowe i
stanowiącej alternatywną możliwość dojazdu także do dróg wojewódzkich. Dodatkowo droga ta mająca 1400 metrów
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długości charakteryzuje się stosunkowo
wysokim natężeniem ruchu .
Z informacji opublikowanej na stronach
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że lista ma wstępny charakter. Wysoka pozycja w rankingu każe jednak wierzyć, że szansa na uzyskanie wsparcia przez
Gminę Dębno jest spora. Ostateczny
kształt listy zostanie opublikowany po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań samorządów, które mają na to czas do 8 listopada.
W sumie na udzielenie dotacji w województwie małopolskim przeznaczono blisko 71,5 mln zł. W wyznaczonym terminie
wpłynęło 57 wniosków na łączną kwotę
blisko 51 mln zł, 22 projekty obejmują drogi
powiatowe – na łączną kwotę ponad 25 mln
zł, 35 projektów (niektóre odrzucono ze
względów formalnych) obejmuje drogi gminne – na łączną kwotę blisko 25,2 mln zł.
(p)
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Nagrody dla Nowe okrêgi uchwalone
nauczycieli
Ośmioro nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Dębno otrzymało nagrodę Wójta Gminy Dębno przyznawaną za szczególne osiągnięcia w
pracy. W sumie na ten cel przeznaczono 17 tys. zł z budżetu gminy.
Doroczne święto nauczycieli od lat
jest traktowane jako najlepsza okazja
do złożenia pedagogom podziękowania
za ich pracę. Wraz z okolicznościowymi życzeniami nauczyciele odbierają
wyrazy szacunku i wdzięczności od
uczniów, a także od ich rodziców.
Tradycyjnie nagrody przy okazji
obchodów Dnia Edukacji Narodowej
przyznają również oświatowe władze (kurator, minister), a także tzw.
organ założycielski czyli mówiąc
zwyczajnie właściciel szkoły. W
przypadku nauczycieli z wnioskiem
o nagrodę występuje dyrektor szkoły, a jego decyzję akceptuje rada pedagogiczna. Nagrody dla dyrektorów
szkół to już inicjatywa Wójta Gminy Dębno, który przy podejmowaniu
takiej decyzji wsłuchuje się także w
głos radnych-członków Komisji
Oświaty Rady Gminy.
W tym roku nagrody w wysokości
2125 zł wśród nauczycieli otrzymali:
Genowefa Machał, Lidia Okrzesa, Jan
Sacha, Krystyna Chamioło i Barbara
Niedzielska. Wśród dyrektorów nagrodzono: Małgorzatę Przepiórkę, dyr.
ZSS w Dębnie, Władysławę Sadłoń,
dyr. SP w Biadolinach Szlacheckich
oraz Lidię Szczecinę, dyr. Przedszkola w Porąbce Uszewskiej.
Jak nam wyjaśnił Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno o wyborze tych dyrektorów przesądził przede wszystkim ogromny zakres prac remontowych wykonanych w ostatnim czasie
w tych placówkach oraz osiągnięcia dydaktyczne i zaangażowanie w organizację imprez. Przypomnijmy, że szkoła w Dębnie została poddana niemal
kapitalnemu remontowi, obiekt w
Biadolinach Szlacheckich należy do
najbardziej zadbanych w gminie, a w
ostatnim roku uczniowie tej szkoły
uzyskali bardzo dobre wyniki nauczania. Przedszkole w Porąbce Uszewskiej zasadniczo zmieniło w tym roku
swój wizerunek wskutek przeprowadzonego tam remontu. Placówka ta
jest ponadto bardzo zaangażowana w
różnego rodzaju konkursy dla przedszkolaków zarówno w gminie jak i poza
jej granicami.
(pg)
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Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami Rada Gminy Dêbno przyjê³a uchwa³ê
wprowadzaj¹c¹ nowy podzia³ na okrêgi
wyborcze, który obowi¹zywaæ bêdzie
podczas najbli¿szych wyborów samorz¹dowych. W g³osowaniu przeciwny tym
rozwi¹zaniom by³ jeden radny, pozostali
g³osowali za ich wprowadzeniem w
¿ycie. Faktycznie radni nie mieli w tym
przypadku wielkiego pola manewru, bo
decyzjê tê wymusza³o na nich uchwalenie przez Sejm nowej ordynacji wyborczej. W praktyce oznacza to, ¿e w ka¿dym okrêgu wybieraæ bêdziemy tylko jednego radnego.
U podstaw przyjętego podziału leży liczba
mieszkańców i granice sołectw. Nowa ordynacja wprowadziła pojęcie normy przeliczeniowej będącej ilorazem liczby mieszkańców

i liczby mandatów. Dolny próg liczby mieszkańców w okręgu wyborczym ustalono na
1/2 normy przeliczeniowej, a górny na 1 1/2
normy przeliczeniowej. W związku z tym,
że w gminie składającej się z 13 sołectw jest
do zdobycia 15 mandatów nie było możliwe
ustalenie granic okręgów zgodnych z granicami sołectw.
W efekcie ustalono, że większe okręgi
zostaną podzielone na dwa odrębne okręgi,
a sołectwa nie spełniające wymogów co do
minimalnej liczby mieszkańców w okręgu
zostaną dołączone do innego sołectwa. Dla
jednych sołectw będzie to korzystniejsze
rozwiązanie, dla innych - nie. Pewny mandat zyska np. Jastew, która dotąd tworzyła
jeden okręg z Dębnem. Maszkienice natomiast mające dotychczas dwa mandaty, teraz będą miały jeden.
(p)

Powiêkszanie remizy

Strażacy z Łoniowej jeszcze większe powody do zadowolenia będą mieli po ukończeniu rozbudowy remizy.

W szybkim tempie przebiegaj¹ prace
przy budowie nowej czêœci remizy OSP
w £oniowej. Stra¿acy zak³adali, ¿e
jeszcze w listopadzie obiekt powinien
byæ ju¿ w stanie surowym.
Z końcem października rozpoczęto
już wznoszenie ścian. Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się wykonać większy
zakres prac niż zakładano. Do pracy
włączyli się także druhowie, którzy
wykonywali mniej specjalistyczne prace pozostawiając najbardziej skomplikowane zadanie firmie budowlanej. Bywało, że jednego dnia na budowie pracowało nawet 10 strażaków.

Być może przed zimą uda się jeszcze
wstawić okna i drzwi do garażu, który jednostce potrzebny jest w pierwszej kolejności. Jeśli pogoda na to nie pozwoli, to
roboty trzeba będzie odłożyć do wiosny.
Oddanie obiektu do użytku powinno nastąpić w przyszłym roku. Obok garażu
jednostka uzyska także dodatkowe pomieszczenia na piętrze.
Przypomnijmy, że realizowane obecnie
prace kosztować będą 115 tys. zł. Dzięki
zaangażowaniu samorządu z programu
„Małopolskie remizy” pozyskano 34 tys.
zł, 30 tys. zł wyłożyła jednostka i Rada
Sołecka, a resztę dołożył budżet gminy.
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Biadoliny Szlacheckie podzieli³y nagrodê

Na zwyciêstwo zapracowali mie
Biadoliny Szlacheckie zosta³y w tym
roku uznane najpiêkniejsz¹ i najbardziej
zadban¹ wsi¹ Gminy Dêbno - taki jest
werdykt jurorów XIV edycji konkursu
„Moja wieœ jest piêkna i czysta”. Do
rywalizacji przyst¹pi³o 13 so³ectw.

Wyniki konkursu

O zwycięstwie Biadolin Szlacheckich, które w nagrodę otrzymały dodatkowo 10 tys.
zł, przesądził fakt, że do estetyki domów i
przydomowych ogrodów przywiązuje się tam
uwagę powszechnie. Świadczyć o tym miała
duża liczba zadbanych naturalnych ogrodów
oraz znaczna liczba posesji starannie urządzonych, a nie zgłoszonych do konkursu.
Tradycyjnie przyznawano nagrody w kilku kategoriach osobno oceniając sołectwa,
gospodarstwa indywidualne oraz instytucje.
Ostateczna klasyfikacja to efekt pracy komi-

Jastew
Kategoria: ogród mieszany
1. Bogus³awa Faron
2. Kazimierz Sowa
Kategoria – ogród kwiatowy
1. Maria Pach
2. Cecylia i Jan Sowa
Kategoria: iglaki
1. Stanis³aw i Danuta Pach
2. El¿bieta Wroñska
3. Bo¿ena i Wies³aw Pach

Wola Dêbiñska
Kategoria: ogród mieszany
1. Irena i W³adys³aw Imio³o
2. Zofia i Krzysztof K³os
2. Jolanta i Marek Migda
3. Zofia i Mariusz Hebda
Kategoria – ogród kwiatowy
2. Agata i Józef Kania
3. Irena i Stefan Sak³ak
Kategoria: ogród iglaki
1. Maria i Tadeusz Lipiñscy
2. Mariusz i Sylwia Gawor

sji, która w tym roku pracowała w składzie:
Marek Gurgul (przewodniczący komisji) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Dębnie, Elżbieta Nowak – przedstawiciel
Wójta Gminy, Dominik Kołodziej - przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dębno , Anna Chmielarz przedstawiciel Rady Gminy Dębno, Małgorzata Szot – przedstawiciel ODR.
Komisja oceniła w sumie 79 obiektów,
wśród których znalazło się 65 gospodarstw
indywidualnych, 14 placówek oświatowokulturalnych (4 szkoły, 4 przedszkola, 2 zespoły szkół, 2 zespoły szkolno-przedszkolne, Dębińskie Centrum Kultury oraz Muzeum-Zamek w Dębnie).

1. Maria Cury³o
Kategoria: ogród mieszany
1. Renata Kusion
Kategoria: ogród iglaki
1. El¿bieta Bartosz
1. Wies³aw Fl¹dro

Dêbno
Kategoria: ogród mieszany
1. Albina i Pawe³ Biliñski
Kategoria: ogród iglaki
1. Ma³gorzata Przepiórka
2. El¿bieta Opoka
3. Barbara Jedlecka
Kategoria: ogród tradycyjny +
specjalne wyró¿nienie
1. Kazimierz Koczwara

Sufczyn

Maszkienice

Kategoria – ogród kwiatowy
1. Zofia Ko³odziej
Kategoria: ogród mieszany
1. Bogumi³a Sacha
Kategoria: ogród iglaki
1. Maria Rojek
2. Bo¿ena Kêdroñ

Kategoria: ogród mieszany
1. Ewa Miœkowicz

£ysa Góra

Per³a
Kategoria – ogród tradycyjny
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Kategoria – ogród kwiatowy
3. Anna Liszka
Kategoria: ogród mieszany
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Przy ocenie pod uwagę brano wygląd zewnętrzny budynków, estetykę i wystrój fasady domów, balkonów, tarasów, parapetów,
roślinność balkonów, a także zagospodarowanie i estetykę obejścia wokół posesji.
Ważnym elementem było oddzielenie części
wypoczynkowej od gospodarczej, architektura ogrodowa oraz stan ogródków.
Zanim zaprezentowano werdykt komisji
i wręczono nagrody, uczniowie szkoły w Biadolinach Szlacheckich, gdzie odbył się finał
tegorocznego konkursu, zaprezentowali inscenizację nawiązującą do niego tematycznie. W ogrodowej scenerii pokazali, że potrafią nie tylko śpiewać, ale także tańczyć.
(p)

1. Bo¿ena Sacha
2. Aneta Gêbka
Kategoria: ogród iglaki
1. Gra¿yna Surga

1. Jolanta Matura
2. Jadwiga Dudek
Kategoria: ogród iglaki
3. S³awomir Osmêda

NiedŸwiedza

Por¹bka Uszewska

Kategoria – ogród kwiatowy
2. Bernadetta Dudek
Kategoria: ogród mieszany
1. Maria Dudek
1. £ucja Sambor
Kategoria: ogród iglaki
1. Bogus³awa Dudek

Kategoria: ogród mieszany
1. Maria Przeklasa
2. Zofia Kurek
3. Halina Gurgul
Kategoria – ogród kwiatowy
1. Anna £agosz
2. Halina Mleczko
Kategoria: ogród iglaki
1. Danuta Kargol

£oniowa
Kategoria: ogród mieszany
1. Anna Pabjan
1. Maria Matura
2. Barbara Musia³
Kategoria: kwiatowy
2. Zofia Gurgul

Do³y
Kategoria: ogród tradycyjny
3. Krystyna Gurgul
Kategoria – ogród kwiatowy
1. Barbara Gajda
2. Zofia Kuczek
3. Ma³gorzata Franczyk, Danuta
Osmêda
Kategoria: ogród mieszany

Jaworsko
Kategoria – ogród kwiatowy
1. Beata Marecik
2. Rozalia Batko
Kategoria: ogród mieszany
1. Gra¿yna £akwa
2. Bogus³awa Bojdo
Kategoria: ogród iglaki
1. Danuta Mleczko
Kategoria: ogród tradycyjny
2. Krystyna i Fryderyk Wróbel

Biadoliny Szlacheckie
Kategoria: ogród tradycyjny
1. Janina Pater

www.gminadebno.pl
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Odnowiony nagrobek jeszcze w listopadzie na cmentarzu

ieszkañcy Intensywna kwesta
Komentuje dla nas

Ponad 5 tys. z³ zebrano podczas tegorocznej kwesty na cmentarzu w Dêbnie. W opinii organizatorów to bardzo
dobry wynik. - W tym roku zbieraliœmy
tylko przez jeden dzieñ, przed rokiem
uzyskaliœmy pó³tora tysi¹ca wiêcej, ale
podczas trzydniowej zbiórki - komentuje Marian Kurek, organizator kwesty.

Jan Pankowski,
so³tys Biadolin Szlacheckich
To bardzo miła wiadomość dla wsi
i zasługa mieszkańców, którzy już od
dłuższego czasu coraz bardziej dbają
o swoje domy i ogrody. Rzadko się
zdarza, żeby ktoś to zupełnie zaniedbywał. Sołtys w tym przypadku ma
niewiele do powiedzenia. Gdyby nie
mieszkańcy i ich wysiłek, to niewiele
by się dało zrobić. Na zebraniu
wiejskim podjęliśmy decyzję, co do
przeznaczenia nagrody za zwycięstwo
w konkursie. Dwa tysiące złotych
przekażemy szkole, bo ona też się
mocno przyczyniła do tego sukcesu.
Pięć tysięcy złotych wykorzystamy na
budowę ogrodzenia domu ludowego,
a trzy tysiące przeznaczyliśmy na
wykonanie przyłącza do budynku
komunalnego na stadionie.

2. Kazimiera Pater
3. Hermina Fl¹dro
Kategoria: ogród mieszany
1. Janina Stec

Budynki oœwiatowe i kulturalne:
I miejsce
Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach
Szlacheckich
Niepubliczne Przedszkole „Ma³y Polski Geniusz”
w Sufczynie
Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Dêbnie
II miejsce
Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej
Publiczne Przedszkole w £oniowej
III miejsce
Zespó³ Szkó³ im. Karola Wyszyñskiego w Woli
Dêbiñskiej
Zamek w Dêbnie
Zespó³ Szkól w Por¹bce Uszewskiej
IV miejsce
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach
Publiczna Przedszkole w Por¹bce Uszewskiej
V miejsce
Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
VI miejsce
Dêbiñskie Centrum Kultury w Jastwi
Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej
VII miejsce
Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku

www.gminadebno.pl

wynoszą około 32 tys. zł) miał wrócić z pracowni konserwatorskiej na cmenatrz w listopadzie. Prace renowacyjne trwały od
sierpnia tego roku.
(g)

Zbiórka przeznaczona była w tym roku
na renowację nagrobka śp. Franciszka Gale
pochodzącego z drugiej połowy XIX wieku.
Kwestujący datki zbierali już od 7.30 spotykając się przez cały dzień z przychylną reakcją odwiedzających groby. W efekcie puszki wypełniały się szybko i gdyby kwesta trwała dłużej pewnie znowu padłby rekord, bo
dotychczas jednego dnia jeszcze nigdy nie
udało się zebrać tak dużej sumy. Dla porównania w osiem i pół raza większym Tarnowie na najstarszej nekropoli w mieści zebrano tylko cztery razy więcej.
W tym roku na propozycję organizatorów
odpowiedziało ponad 20 osób, które przez
cały dzień pełniły dyżur na cmentarzu zbierając datki do puszek. Wśród kwestujących
było wiele osób znanych i popularnych w
gminie, pełniących publiczne funkcje. Na
udział w kweście zdecydowali się m.in. Marian Kurek, Sekretarz Gminy, Andrzej Potępa, starosta brzeski, Marian Migdał, sołtys Dębna, Tadeusz Hebda, sołtys Jastwi i
radny Rady Gminy w Dębnie, radni Dominik Kołodziej, Józef Ciuruś i Grzegorz Gurgul, Marzena Góra, dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, Krystyna Gurgul, kustosz muzeum Zamek w
Dębnie, Włodzimierz Gurgul, dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury, Bogusława
Faron, dyrektor Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej, Małgorzata Wiśniowska-Robak,
dyrektor Zespołu Szkół w Sufczynie.
Efekty ich zaangażowania będzie można
zobaczyć już wkrótce na cemantarzu w Dębnie. Odnawiany zabytkowy nagrobek śp.
Franciszka Gale (kszty z tym związane

Sprzeda¿ zgodnie z prawem
Sprzedaż należącej do Gminy Dębno nieruchomości znajdującej się w
Woli Dębińskiej przy drodze krajowej
nr 4 nie naruszyła niczyich praw - wynika z wyroku Sądu Okręgowego w
Tarnowie. Prawomocność transakcji
kwestionowała Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Dębnie.
Sprawa trafiła do sądu po tym, jak gmina
wystawiła na sprzedaż, a następnie na licytacji sprzedała nieruchomość prywatnemu
inwestorowi. Gminna Spółdzielnia posiadająca w sąsiedztwie własne obiekty, doma-

gała się możliwości korzystania z dojazdu
do swojej siedziby przez działkę należącą
do nabywcy nieruchomości gminnej uznając, że wobec części działki nabyła prawo
zasiedzenia.
Sąd pierwszej instnacji uznał jednak, że
zbywając mienie gmina nie naruszyła żadnych praw spółdzielni. Decyzję tę podtrzymał także sąd drugiej instancji, do którego
odwołała się spółdzielnia. Dla gminy decyzja
ta była ważna o tyle, że w razie uznania
roszczeń spółdzielni gmina mogłaby być narażona na konieczność wypłaty odszkodowania nabywcy nieruchomości.
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Jesienne spotkania przy herbacie

Muzyka, kolekcja i degustacja
Ponad 100 osób zgromadzi³y Jesienne
Spotkania przy Herbacie, które odby³y
siê 14 paŸdziernika 2012r. w Zamku w
Dêbnie. Kto przyszed³, nie ¿a³owa³, bo
obok muzyki w profesjonalnym wykonaniu, mo¿na by³o obejrzeæ bogat¹ kolejcê akcesoriów do parzenia herbaty, a w
finale porównaæ herbaty z ró¿nych stron
œwiata.
„Jesienne spotkania przy herbacie” to jedna z cyklicznych imprez, która odbywa się
od 2000 roku. W tym roku połączono ją z
koncertem „TANGONALIA – najpiękniejsze tanga świata”, w wykonaniu Zespołu
TRIO TAKLAMAKAN oraz z wernisażem
wystawy „Czajniczki, imbryczki – czyli do-

bry obyczaj parzenia herbaty” ze zbiorów
belgijskiego kolekcjonera Wilfrieda de Meyer, od lat mieszkającego w Gorlicach i zaprzyjaźnionego z dębińskim muzeum.
Sądząc z reakcji widowni zespół TRIO TAKLAMAKAN z Poznania usatysfakcjonował
melomanów. Tworzący go absolwenci poznańskiej Akademii Muzycznej, skrzypek Jan Romanowski, wiolonczelista Andrzej Trzeciak,
pianista Michał Karasiewicz, dali bardzo efektowne dowody na to, że klasyczne wykształcenie można łączyć z muzyką folkową, jazzową, a nawet rockową. W Dębnie dominowała muzyka spod znaku argentyńskiego tanga, a w szczególności w wersji proponowanej
przez Astora Piazzollę - twórcę nowego gatunki muzyki zwanego tango nuevo.

Po koncercie na uczestników spotkania
czekał wernisaż wystawy pt.”Czajniczki ,
imbryczki – czyli dobry obyczaj parzenia
herbaty”, na której swoje zbiory zaprezentował kolekcjoner Wilfried de Meyer. W
gablotach i witrynach umieszczono czajniczki i imbryczki z różnych regionów świata, których w sumie było około 300 sztuk.
Nie obyło się bez degustacji aromatycznych herbat przygotowanych według oryginalnych przepisów przez pracowników
Muzeum zamkowego. Były to m. in. herbaty indyjskie masala czaj, argentyńska
Yerba mate, rosyjska z cytrynką, irlandzka ze śmietanką i angielska z mleczkiem
oraz wiele innych.
(d)

Co miesi¹c po 50 z³ dla ka¿dego

Stypendia podzielone

Stypendyści podczas uroczystości w zamku
w Dębnie dopełniają niezbędnych formalności.

Dwudziestu uczniów i uczennic ze szkó³
z terenu Gminy Dêbno otrzyma³o stypendia Funduszu Stypendialnego „Otwieramy Horyzonty” na rok szkolny 2012/
2013. Oznacza to, ¿e co miesi¹c od
wrzeœnia 2012 do czerwca 2013 otrzymywaæ bêd¹ po 50 z³ miesiêcznie.
O stypendia ubiegało się 38 osób. Złożone przez nich wnioski oceniała komi-
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sja stypendialna składająca się z pięciu
osób, wśród których znalazły się: Urszula Kozioł – psycholog, nauczyciel w
Zespole Szkół Społecznych w Tarnowie
oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie,
Dominika Augustyn-Dąbrowska – reprezentantka darczyńców, Marcin Lewandowski – trener, fundraiser, animator Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnowie, prowadzonego przez Fundację
Hetmana Jana Tarnowskiego, Magdalena Burnóg – nauczycielka w Szkole
Podstawowej w Łoniowej i Barbara Szostak – pracownik Urzędu Gminy w Referacie spraw społecznych i administracyjnych Gminy Dębno. Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Funduszu na rok 2012-2013 punkty przyznawano za średnią ocen, za osiągnięcia i za dochód. Trzy wnioski z przyczyn
formalnych (brak całorocznego PIT-u)
nie były rozpatrywane. Uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu stypendiów
odbyło się w zamku w Dębnie.
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(n)

Lista stypendystów w roku szkolnych
2012/2013 wed³ug punktacji
1. Weronika Brachucy .................
2. Kinga Koczwara .....................
3. Aneta Matura .........................
4. Dominika Wo³ek .....................
5. Piotr Wronkowski ...................
6. Gabriela Fitrzyk ......................
7. Agnieszka Pabian ...................
8. Anna Mytnik ...........................
9. Karolina P³aneta ....................
10. Arkadiusz Florczak ...............
11. Zuzanna Biedroñ ..................
12. Beata Nisiewicz ....................
13. Karolina Cieœla ....................
14. Katarzyna Gurgul .................
15. Gabriela Szyd³owska .............
16. Anna Pabian .........................
17. Filip Jarek ............................
18. Ma³gorzata Baczyñska ..........
19. Adrian K³usek ......................
20. Piotr Borowiec ......................

94,0 pkt.
85,4 pkt.
85,0 pkt.
80,8 pkt.
71,0 pkt.
70,4 pkt.
69,8 pkt.
68,4 pkt.
68,2 pkt.
63,2 pkt.
63,0 pkt.
59,8 pkt.
59,6 pkt.
59,2 pkt.
57,8 pkt.
57,4 pkt.
56,8 pkt.
56,0 pkt.
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Za œmieci zap³ac¹ wszyscy
Pierwszego stycznia tego roku wesz³a w ¿ycie ustawa „O zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych
innych ustaw”. Gminy dosta³y 18 miesiêcy na przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami. Rok 2012 jest rokiem przygotowania siê gmin do realizacji nowych zadañ i podjêcia stosownych uchwa³, natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdro¿enia przepisów.
Od 1 lipca 2013 roku zaczn¹ obowi¹zywaæ nowe zasady odbioru odpadów. Obowi¹zek podpisania umowy z firm¹ wywozow¹ przejmie
gmina. Celem zmiany ustawy jest m.in. objêcie wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci sprawnym systemem odbioru odpadów, stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów, informowanie mieszkañców gmin, co, gdzie i jak nale¿y wyrzucaæ, wyeliminowanie
dzikich wysypisk oraz likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.
O tym jak do tych nowych zasad przygotowuje siê Gmina Dêbno rozmawiamy z wójtem
Grzegorzem Brachem.
- Najpierw trzeba przygotowaæ siê do nowych
zasad od strony prawnej...
- Tak zwane uchwa³y oko³oœmieciowe przedstawione bêd¹ na komisjach. Kluczowym jednak bêdzie wybór metody przyjêtej do ustalania stawki za odpady. D³ugo byliœmy za przyjêciem stawki od osoby, ale ostatnie analizy
sk³aniaj¹ mnie do przedstawienia radnym
stawki od nieruchomoœci. W przypadku stawki od osoby mamy do czynienia z koniecznoœci¹ uruchomienia takiego trochê biurokratycznego aparatu, który mia³by na celu weryfikowanie oœwiadczeñ, dokonywanie niezbêdnych korekt, wzywanie mieszkañców do wyjaœniania pewnych w¹tpliwoœci, a z kolei mieszkañców zmusza³by do dokonywania korekt
na przyk³ad w przypadku przyjazdu dziecka
na wakacje czy ferie lub te¿ przyjazdu kogoœ
z zagranicy. W przypadku ustalenia stawki
od nieruchomoœci, takiego problemu nie ma.
Liczymy na to, ¿e koszty sprawnej obs³ugi
ca³ego systemu powinny byæ w tym przypadku ni¿sze. Druga sprawa to wyjœcie naprzeciw rodzinom wielodzietnym. Nie s¹ to oczywiœcie rodziny biedne, ale wiadomo, ¿e w przypadku du¿ej liczby osób w domu s¹ wy¿sze
wydatki. Przyjêliœmy wobec tego, ¿e nie bêdzie tak du¿ego obci¹¿enia w przypadku liczniejszych rodzin. Kolejna kwestia to taka, ¿e
przy stawce 8-10 z³otych od osoby ju¿ mamy
15-20 procent rodzin, których nie bêdzie staæ
na zap³acenie. Windykacja nic tu nie zmieni,
bo nawet gdyby dochodziæ przez egzekucjê
komornicz¹, to musi byæ coœ, z czego to zajêcie nast¹pi.
- Jaka jest stawka proponowana?
- W przypadku przyjêcia stawki od liczby osób
rozwa¿aliœmy, ¿e mo¿e byæ to kwota 8-12
z³otych czy ewentualnie 7-14 z³otych. Ta ni¿sza to op³ata za odpady segregowane, druga – wy¿sza o 50 czy 100 procent – za odpady niesegregowane. W przypadku nieruchomoœci, w tej chwili jest to kwota oko³o 16-17
z³otych z gospodarstwa. Zak³adamy, ¿e je¿eli doliczyæ do tego koszty zbiórki odpadów
segregowanych, koszty pojemników na te odpady, czyli tych ró¿nokolorowych worków i
dystr ybucji, jak te¿ zbudowania ca³ego systemu i jego monitorowania, wydaje siê, ¿e
kwota pomiêdzy 26-29 z³otych by³aby kwot¹,
która pokr y³aby te koszty. W przypadku rodziny czteroosobowej, przy stawce oko³o 7
z³otych od osoby, jest to kwota 28 z³otych,
wiêc jest to do udŸwigniêcia. Sk³aniamy siê
wiêc do przyjêcia systemu op³at od gospodarstwa, bez wzglêdu na liczbê osób.
- Na jakiej podstawie te koszty by³y kalkulowane?
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- Co kwar ta³ mamy przesy³ane sprawozdania od firm, które wywo¿¹ odpady z terenu
gminy o ich iloœci w poszczególnych gospodarstwach. Wyliczyliœmy w ten sposób œredni¹ przypadaj¹c¹ na jednego mieszkañca i
wysz³o nam, ¿e czteroosobowa rodzina powinna mieæ 120-litrowy kosz na odpady ulegaj¹ce biodegradacji. Dodatkowo by³yby jeszcze co najmniej cztery frakcje do segregacji:
plastik, papier, szk³o i tak zwane odpady wielomateria³owe (opakowania z soków, kar tony z mleka itp.). Rodzina powy¿ej czterech
osób wymaga³aby ju¿ kosza 240-litrowego.
Do tego przyjêliœmy œrednio 3300 gospodarstw. Wy³¹czylibyœmy z tego obiekty, w któr ych na sta³e nie zamieszkuj¹ ludzie, czyli
szko³y, przedszkola, zak³ady pracy, stacje
benzynowe, hotele, itd. Te podmioty dzia³a³yby na dotychczasowych zasadach podpisuj¹c umowy z firmami, które maj¹ u nas koncesje.
- To wymaga zorganizowania odbioru odpadów od nowa. Taki przetarg jak dotychczas
ju¿ nie wystarczy i konieczne jest ustalenie
warunków od podstaw.
- Musimy wybraæ tak¹ formê przetargu, ¿e
oprócz odbioru odpadów bêdzie tam równie¿
zawar ta kwestia ich przetwarzania. Mówi¹c
proœciej musia³aby to byæ firma, która oprócz
wysypiska i samochodu do zbierania, dysponuje jeszcze lini¹ do segregacji odpadów, gdy¿
gminê obowi¹zuj¹ poziomy odzysku. Nak³ada je na nas ustawa i musimy pokazaæ te
poziomy odzysku surowca w poszczególnych
latach. Wy³oniona firma, bêdzie równie¿ musia³a kontrolowaæ – ju¿ nie gmina, a ta firma
– kto nie segreguje odpadów. Bêdzie przegl¹daæ ten balast, czyli to co mówi¹c umownie znajdzie siê w tym czarnym plastikowym
koszu. Je¿eli tam znalaz³by siê plastik, metal, szk³o, baterie, czy odpady wielomateria³owe, wtedy nastêpowa³aby korekta co do
wysokoœci naliczanej miesiêcznej op³aty i w
przypadku gospodarstw, które nie segreguj¹
odpadów mog³oby to byæ nawet 45 z³otych
miesiêcznie.
- Czy wp³ywy od mieszkañców bêd¹ musia³y
pokrywaæ w pe³ni koszty czy te¿ gmina bêdzie mog³a dotowaæ odbiór odpadów?
- Wp³ywy z op³at za odbiór odpadów musz¹ je
pokrywaæ w pe³ni, ale te¿ nie mog¹ byæ gromadzone w nadmiernej wysokoœci do rzeczywistych kosztów. Ustawa dopuszcza wiêc
mo¿liwoœæ korekty tej stawki w obie strony
- Dla niektórych zmiana mo¿e byæ bardzo zasadnicza. Nie obawia siê Pan reakcji mieszkañców?
- S¹dzê, ¿e w przypadku mieszkañców nie
bêdzie zbyt du¿ej zmiany. Postaramy siê bowiem nowy system na³o¿yæ jak najbardziej
wiernie na ten istniej¹cy. Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców ma w tej chwili pojemni-

ki o pojemnoœci 120 litrów, s¹ to kosze na
kó³kach, ³atwe w przemieszczaniu. Od strony logistycznej jest to ju¿ wszystko ustalone
i opracowane, wszyscy wiedz¹ w które miejsca nale¿y te pojemniki wystawiaæ. Sposób
gromadzenia na swoich posesjach te¿ by³ ju¿
przez 2 czy 3 lata prowadzony, wiêc on istnieje. Œwietnie rozwi¹zana jest segregacja.
Mieszkañcy otrzymuj¹ ju¿ pojemniki, jest tylko problem jak przerzuciæ koszty ich nabycia do sta³ej op³aty, poniewa¿ ustawodawca
nie dokona³ w tym wzglêdzie ¿adnej zmiany i
przyj¹³, ¿e wyposa¿enie ka¿dej nieruchomoœci w pojemniki do zbierania odpadów jest
obowi¹zkiem mieszkañców. S¹ to koszty, które nie powinny mieœciæ siê w op³acie na³o¿onej za odbiór, wywóz i segregacjê. To w³aœciciel nieruchomoœci ma te odpady gromadziæ,
on ma mieæ pojemniki, ma je utrzymywaæ w
odpowiednim standardzie czystoœci i udostêpniaæ je. Jest natomiast problem, w jaki
sposób on bêdzie nabywa³ te worki. Chcielibyœmy aby by³y to worki o pewnym standardzie. ¯eby by³y przezroczyste, ale zarazem
mia³y oznaczenia kolorów i ¿eby siê nie rozr ywa³y.
- Mówi¹c o zmianach mia³em na myœli g³ównie zmianê op³at...
- Niew¹tpliwie ta zmiana musi byæ wczeœniej
wyjaœniana i musi byæ prowadzona akcja informacyjna. Zauwa¿my, ¿e za tê stawkê gmina ma równie¿ obowi¹zek pokryæ zbiórkê odpadów wielkogabar ytowych i sprzêtu RTV i
AGD, baterii, akumulatorów, leków przeterminowanych oraz ma obowi¹zek utworzyæ
punkty selektywnej zbiórki, czyli mieszkaniec
mo¿e w ka¿dej chwili przywieŸæ na wskazane
przez gminê miejsce swoje posegregowane
odpady. Punkty te wymagaj¹ utwardzenia terenu, ogrodzenia, zakupu kontenerów, zatrudnienia pracownika. Mamy równie¿ obowi¹zek
zbieraæ œmieci w miejscach publicznych: na
przystankach czy wzd³u¿ dróg gminnych i to
równie¿ musi byæ pokr yte z tych pieniêdzy.
To samo dotyczy op³aty za zbiórkê opon, a
tych jest niestety coraz wiêcej. W grê wchodzi tak¿e baza danych, program, który musi
byæ na tyle sprawny i mobilny, ¿eby pozwala³
na prowadzenie sprawozdawczoœci i na dokonywanie op³at. Zastanawiamy siê, czy nie rozbudowaæ go o indywidualne konta dla mieszkañców, tak ¿eby ka¿de gospodarstwo mia³o
swoje konto. Bardzo ³atwo by³oby wtedy prowadziæ analizê rozliczenia i nie trzeba by³o zatrudniaæ do tego dodatkowych ludzi. System
generowa³by bowiem odpowiednie sprawozdania, statystyki oraz wezwania do osób, które
nie wywi¹zywa³yby siê ze swoich obowi¹zków.
Zak³adamy przy tym, ¿e stawka w gminie Dêbno bêdzie ni¿sza od stawek w s¹siednich gminach. Takie mamy wstêpne analizy.
(T)

listopad - grudzieñ 2012, ¯ycie Gminy Dêbno

9

inicjatywy

Dawid Tekiela z Por¹bki Uszewskiej podbija internet

Bezu¿yteczny hit w sieci
Czy wiecie ile ¿on mia³ Henryk Sienkiewicz i jak mia³y one na imiê, co to jest
stasibasifobia lub czego nie mo¿e zrobiæ cz³owiek podczas wci¹gania powietrza nosem? A mo¿e chcecie siê dowiedzieæ, czemu na komputerowej klawiaturze na klawiszach „F” i „J” s¹ wybrzuszenia lub jaka jest najdro¿sza kawa
œwiata? Odpowiedzi na te i wiele innych
pytañ znaleŸæ mo¿na na stronie
www.bezuzyteczna.pl, której twórc¹ jest
mieszkaj¹cy w Por¹bce Uszewskiej,
Dawid Tekiela.

Na pocz¹tku by³ pomys³
Podobno najlepsze pomysły przychodzą do
głowy wtedy, kiedy w ogóle się na nie nie
liczy. Twórca tej strony twierdzi, że w jego
przypadku też tak było. - Żyjemy w czasach
globalnej rewolucji social media, prawie każdy z nas ma facebook, dawniej NK, wymieniamy się zdaniami, lajkujemy strony,
umieszczamy je na wirtualnych ścianach. Na
pomysł wpadłem podczas czytania ciekawostek w sieci. Pomyślałem, że warto byłoby
zrobić portal, na którym wszystkie te ciekawostki miałyby swoje miejsce – mówi Dawid
Tekiela.
Wszystko zaczęło się od strony fanowskiej
na Facebooku, tak zwanym fanpejdżu. Wiedzę Bezużyteczną założył on dokładnie 31
stycznia tego roku. Na początku dodawał
po trzy ciekawostki dziennie. Strona zaczęła się jednak szybko rozwijać, a informacje z
fanpejdża trafiały na kwejka, demotywatory czy mistrzowie.org. Dzięki temu już po
około dwóch miesiącach Dawid Tekiela zdobył rzeszę 20 tysięcy wiernych fanów. Dzisiaj jest ich już około 350 tysięcy, a każdego
dnia przybywa ich blisko 1700. Według Cartoon Network, bezuzyteczna.pl jest w pierwszej dziesiątce polskich fanpejdży, na które
warto zaglądnąć.

w głowie Dawida Tekieli w kwietniu. Wtedy
zaczął szukać ludzi, którzy mieliby ochotę
pomóc mu przy tym projekcie, w maju zaczął
pracę a od 6 czerwca 2012 www.bezuzyteczna.pl funkcjonuje jako serwis - Portal stopniowo zyskuje na popularności, w dniu startu serwisu miałem około 12 tysięcy unikalnych odwiedzin, na dzień dzisiejszy jest ich
około 100 tysięcy, można więc mówić o sporym progresie. W serwisie znajduje się 321
stron, a na każdej z nich jest 5 informacji, w
„poczekalni” na weryfikację czeka jednak
około 600 stron. Lwią część informacji na
stronie stanowią ciekawostki nadesłane
przez użytkowników. Jest ich około 65 procent, pozostałe wyszukuję sam, przeszukując różne fora, strony internetowe lub też
tłumacząc z języka angielskiego oraz niemieckiego. Ta strona jest jednak dopiero
częścią grupy, którą zamierzam tworzyć w
ramach Grupy DM Media. W jej skład
wchodzą jeszcze www.tenmomentgdy.pl
oraz www.bezlitosne.pl. Pierwsza z nich, to
serwis typowo rozrywkowy, druga skierowana jest zaś stricte do kobiet, choć i mężczyźni znajdą tam swoje miejsce. Pomysłodawczynią i osobą kierującą tym drugim projektem jest moja dziewczyna – opowiada
Dawid Tekiela.

Od fanpejd¿a do portalu

Aplikacje, ksi¹¿ka i start upy

Idea, aby ze strony dla fanów na facebooku zrobić portal internetowy zrodziła się

Na tym jednak nie koniec zamierzeń
mieszkańca Porąbki Uszewskiej. W przy-

Dawid Tekiela, 23 lata,
mieszkaniec Por¹bki
Uszewskiej.
Hobby: pi³ka no¿na,
xbox, na³ogowo czyta
artyku³y oraz wywiady.

szłym roku planuje on wykonać aplikacje na
Androida, IOS’a i Windows Phone oraz stworzyć kilka nowych start upów. Myśli także o
stworzeniu odpowiedników „bezużytecznej”
w językach rosyjskim i czeskim. Chciałby
również wydać książkę opartą na Wiedzy
Bezużytecznej, ale jak sam przyznaje, nie
wybiega myślami tak daleko w przyszłość. Mam sporo pracy przed sobą, ale bardzo się
z tego cieszę, ponieważ mobilizuje mnie to
do dalszego działania. Nie mam pojęcia jak
długo moje serwisy będą się cieszyć popularnością, bo nie mam możliwości aby to przewidzieć, jednak jestem pewien, że swoją przyszłość widzę w internecie. Serwis internetowy to praca 24 godziny na dobę, szczególnie jeśli ma się tych serwisów kilka i chce
się, aby wszystko sprawnie działało. Tej
„właściwej” pracy poświęcam jednak około
11 godzin dziennie. Wbrew pozorom, aby
wystartować z takim serwisem nie trzeba
mieć dużo pieniędzy, wystarczy dobry pomysł, a reszta sama przyjdzie.

Zbyt krótki dzieñ
Serwis przynosi zyski, nie można jednak
zapomnieć o tym, że trzeba w niego „wpakować” ogromną ilość pracy, są też ogromne wydatki, nowy skrypt, nowe mechanizmy, grafiki oraz serwery dedykowane. Są
to ogromne koszty, wpisane w prowadzenie
takiej działalności.. Grupa DM Media będzie
się zajmowała promowaniem trzech wspomnianych serwisów. W fazie realizacji jest
skrypt z nowymi funkcjami, będzie można
dodawać zdjęcia, głosować, wygrywać nagrody. DM Media zaczyna też powoli wkraczać
na rynek projektowania, wykonywania serwisów, stron i portali internetowych. W najbliższym czasie podpisze też umowę ze spolecznosci.pl, agencją reklamową należącą do
Rafała Agnieszczaka, skupiającą takie tuzy
internetu, jak kwejk.pl, fotka.pl czy sciaga.pl.
- Pomysłów mam wiele, tylko zazwyczaj mój
dzień jest zbyt krótki, żeby je wszystkie realizować. Z biegiem czasu na pewno postaram się je jednak wykonać – podsumowuje
Dawid Tekiela.
(t)
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Zabytkowa figura ju¿ po zabiegach konserwatorskich

Œwiêta Kinga jak nowa
Wczeœniej ni¿ planowano zakoñczy³y siê
prace przy renowacji figury œw. Kingi w
Dêbnie. Koszty odnowienia pos¹gu wynosz¹ce niespe³na 20 tys. z³ pokryte zostan¹ w ramach programu „Ma³e projekty” realizowanego przez lokaln¹ Grupê
Dzia³ania „Kwartet na Przedgórzu”, z którego gmina uzyska³a dofinansowanie.
Znajdujący się pośród zarośli nieopodal zamku w Dębnie i pochodzący z 1725 roku posąg
ufundowała Anna Tarłówna, ówczesna pani
na zamku w Dębnie. Najprawdopodobniej jest
on najstarszą kamienną figurą św. Kingi w
Polsce. Posąg ustawiony jest na wysokim trójstopniowym cokole. Przedstawia kobietę w
stroju klaryski, która trzyma w złożonych
rękach krzyż. Sama rzeźba sprawia wrażenie
prymitywnej, co świadczyć może, iż jej autorem był miejscowy kamieniarz.
Na renowację figury zdecydowano się w
związku z coraz bardziej pogarszającym się
jej stanem. Ubytki kamienia były coraz większe i konserwatorska interwencja wydawała się koniecznością tym bardziej, że posąg
to jeden z najważniejszych zabytków na terenie Gminy Dębno.
Przypomnijmy, że figura św. Kingi została wpisała do rejestru zabytków ruchomych
w 1968 roku, a ostatnie prace renowacyjne
przeprowadzono w ograniczonym zakresie
w 1977 roku. W ramach wykonanych prac
rzeźba została pozbawiona wtórnych uzupełnień, w celu stwierdzenia czy istnieją pier-

wotne elementy kamieniarki. Zabiegom
konserwacyjnym poddano kamienny cokół,
który był ocementowany. Uzupełniono także wszelkie ubytki i braki w kamieniarce
przy figurze świętej oraz wzmocniono konstrukcję obiektu. Cała rzeźba została oczyszczona z wszelkiego rodzaju zabrudzeń i naleciałości pochodzenia biologicznego.
Renowacja prowadzona przez wyspecjalizowaną firmę z Męciny wykonywana była
na podstawie programu prac konserwatorskich opracowanego przez uprawnionego
konserwatora zabytków oraz pozwolenia
wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Szybkiemu postępowi prac sprzyjała dobra pogoda. W efekcie już w październiku wiadomo było, że renowacja zostanie wykonana wcześniej niż
pierwotnie zakładano.
(pg)

Medale dla urzêdników
Wicewojewoda Andrzej Harê¿lak wrêczy³
Medale za D³ugoletni¹ S³u¿bê trzem emerytowanym pracownikom oraz czterem
aktualnym pracownikom Urzêdu Gminy
w Dêbnie. Oficjalne decyzje w tej sprawie nagrodzeni pracownicy odebrali podczas sesji Rady Gminy w Dêbnie.
Spośród pracowników emerytowanych
Złotymi Medalami uhonorowano Krystynę
Pabijan i Monikę Oćwieję, a wśród aktualnie pracujących urzędników Złote Medale
otrzymali: Antoni Brachucy - zastępca wójta, Cecylia Sułek - inspektor, Lucyna Pachota - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Czesław Płaneta - inspektor. Srebrny Medal otrzymała Helena Sacha przebywająca na emeryturze.
Na odznacznie nieco dłużej niż inni musiał poczekać Czesław Płaneta. Przeznaczony dla niego medal omyłkowo pozostał
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ceremonię
na chwilę wstrzymano, by niedługo potem do niej wrócić. Zguba szybko się znalazła i można było dopełnić formalności.
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Przypomnijmy, że Medale za Długoletnią Służbę to polskie odznaczenie cywilne jeszcze z okresu II Rzeczypospolitej,
nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone do systemu odznaczeń
państwowych w Polsce w 2007 roku. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej w służbie państwa.

listopad - grudzieñ 2012, ¯ycie Gminy Dêbno

(p)

11

inicjatywy

Gmina Dêbno ogólnopolskim liderem

Projekt w prezencie
Gmina Dêbno nale¿y do liderów
województwa pod wzglêdem zaanga¿owania w budowê przydomowych
oczyszczalni œcieków. Zastosowane
tu rozwi¹zanie oparte na partnerstwie
publiczno-prywatnym uznawane jest za
jedno z najlepszych w Polsce.

Komentuje dla nas

Mechanizm wypracowany w gminie prezentowano podczas zorganizowanej w tym
miesiącu we Wrocławiu ogólnopolskiej konferencji poświęconej wykorzystaniu przydomowych oczyszczalni ścieków będących jednym ze sposobów rozwiązywania problemów
związanych z gospodarką wodno-ściekową.
Spośród około 140 istniejących obecnie w
województwie małopolskim przydomowych
oczyszczalni ścieków blisko 40 znajduje się
na terenie Gminy Dębno. Zdecydowana
większość z nich powstawała w oparciu o
współpracę właścicieli oczyszczalni z samorządem Gminy Dębno.
Do dyspozycji inwestorów prywatnych,
którzy z różnych względów nie mają szans
na podłączenie swoich domów do sieci kanalizacyjnej, jest nieodpłatny, certyfikowany
gotowy projekt (na wolnym rynku trzeba
za niego zapłacić od 100 do 1500 zł) oraz
profesjonalna obsługa techniczna. Mieszkańcy ponoszą natomiast koszt związany z
zakupem niezbędnych materiałów oraz budową oczyszczalni. Nikt nie kupuje kota w
worku. - Zanim ktokolwiek zdecyduje się na
zastosowanie takiego rozwiązania może
naocznie podczas specjalnej prezentacji przekonać się jak działa oczyszczalnia - podkreśla Dominik Zych z Urzędu Gminy w Dębnie. W razie zainteresowania gmina nieodpłtanie oddaje mu do dyspozycji projekt, do
którego prawa zakupiła. Zapewnia także

nadzór techniczny przy budowie oczyszczalni. Wykonawcę inwestorzy wybierają już
samodzielnie.
Podczas prezentacji we Wrocławiu zastosowane rozwiązanie zbierało bardzo dobre
recenzje. Jednym z jego ważnych atutów
było zaangażowanie obu stron. - Właściciel
oczyszczalni angażując od razu swoje pieniądze w jej budowę jest z definicji zainteresowany, by o nią dbać - podkreślano. W
przypadku rozwiązań stosowanych na Podlasiu, gdzie powstało jak dotąd najwięcej
oczyszczalni przydomowych w Polsce, głów-

nym czynnikiem decydującym o popularności tego sposobu rozwiązywania problemów
związanych z gospodarką wodno-ściekową
są niskie koszty. Ich obniżenie przy wykorzystaniu pieniędzy z zewnątrz to równocześnie jednak mankament tego rozwiązania, ponieważ nie angażujący się finansowo mieszkańcy nie zawsze należycie dbają
o oczyszczalnię. Dodatkowo tego typu rozwiązania wymagające pośrednictwa finansowego z reguły podnosi ogólne koszty inwestycji.
(gp)

Danuta Mleczko, w³aœcicielka przydomowej oczyszczalni w Jaworsku wykonanej w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego z Gmin¹ Dêbno
Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zdecydowałam się ze względu na miejsce zamieszkania. W Jaworsku ze względu na
warunki techniczne i ukształtowanie terenu raczej nie ma co myśleć o budowie sieci kanalizacyjnej, a koszty eksploatacji szamba,
jakie miałam do tej pory są znacznie wyższe. Szambo musieliśmy opróżnić przynajmniej raz na dwa miesiące, a koszty z tym
związane sięgały 150 zł za wywóz. W sierpniu minął rok odkąd uruchomiliśmy własną przydomową oczyszczalnię ścieków. Zgromadzony osad wywieźliśmy pierwszy raz po roku, mimo że zgodnie z zaleceniami można to robić nawet raz na dwa lata, ale koszty w
porównaniu z eksploatacją szamba są i tak znacznie wyższe. Wywóz osadu kosztował mnie 214 zł. Chociaż my zainwestowaliśmy
stosunkowo dużo w oczyszczalnię, bo ponad 5 tys. zł, to jednak nie mamy wątpliwości, że warto to zrobić. Z obliczeń wynika, że
nakłady zwrócą się po 4-5 latach. Zastosowaliśmy materiały wysokiej jakości, na przykład zbiornik z włókna szklanego, który - jak
nam powiedziano - będzie już na amen. Zbiorniki z betonu wytrzymują jakieś 10-15 lat. Oczyszczalnia działa bez zarzutu, dość
powiedzieć, że w oczku wodnym były żaby , a także ważki.
Wbrew obiegowym opiniom nic nie śmierdzi nawet przy bardzo wysokich temperaturach. Oczywiście, o oczyszczalnię trzeba dbać i
eksploatować ją zgodnie z instrukcją. Skorzystaliśmy z projektu udostępnianego przez Gminę Dębno, a przy budowie oczyszczalni
mieliśmy do dyspozycji projektanta, który pomagał nam na miejscu, a w razie potrzeby udzielał telefonicznych konsultacji. Pomocą
służył także Czesław Płaneta z Urzędu Gminy. Ponieważ przy budowie oczyszczalni nie korzystaliśmy z żadnego ciężko sprzętu, tylko
wszystko kopaliśmy ręcznie z uwagi na położenie działki na stoku, to wszystkie prace zajęły nam miesiąc, ale normalnie można sobie
poradzić w tydzień. Gdybym miała komuś doradzać, to poleciłabym to rozwiązanie z czystym sumieniem, bo to bardzo dobrze działa
i jest najtańszym sposobem oczyszczania ścieków.

12

¯ycie Gminy Dêbno, listopad - grudzieñ 2012

www.gminadebno.pl

inicjatywy

Piknik w Jaworsku na sportowo
Piknik Rodzinny zorganizowała Szkoła
Podstawowa w Jaworsku. Uczniowie wraz z
rodzicami i nauczycielami mieli okazję, by spotkać się w nieco innych okolicznościach niż

szkolna wywiadówka. Nauczyciele przygotowali dla uczestników liczne konkursy, zabawy, a nie zabrakło też okazji do sportowej
rywalizacji. Swoich sił można było spróbować

np. w przeciąganiu liny, rzutach do tarczy, biegu z przeszkodami czy łowieniu ryb. W finale
wszyscy mogli odetchnąć przy ognisku i pomyśleć o kolejnym tego typu spotkaniu.

Ko³o gospodyñ pamiêta
o seniorach
Jubileuszowy 10. Dzieñ Seniora zorganizowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Warkocz Tar³ówny” w Dêbnie. Sala gimnastyczna Szko³y Podstawowej w Dêbnie,
w której odbywa³o siê spotkanie, wype³ni³a siê do ostatniego miejsca. Obok
seniorów dopisali tak¿e goœcie, wœród
których by³ m.in. Roman Ciepiela, wicemarsza³ek województwa.

Komentuje dla nas

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła msza
święta, odprawiona w kościele parafialnym.
Następnie zaproszeni mieszkańcy oraz goście obejrzeli specjalny program artystyczny przygotowany przez dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Dębnie.
W piosenkach i wierszach nie brakowało
dowodów na to, że dziadkowie cieszą się u
wnuków wyjątkowym szacunkiem. Poza
babciami i dziadkami recytatorskie i wokalne umiejętności dzieci oklaskiwali także zaproszeni goście. - Z przyjemnością biorę
udział w tym spotkaniu. Koło Gospodyń
Wiejskich w Dębnie to jedna z najbardziej
prężnie działających tego typu organizacji,
a samą inicjatywę warto naśladować, bo jak

widać po frekwencji, trafia w społeczne oczekiwania - podkreślał
Roman Ciepiela.
Dzień Seniora w
Dębnie bez Koła
Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tarłówny”
trudno sobie wyobrazić. Przy organizacji
tego typu imprez ma ono już bardzo duże
doświadczenie. - Ja pochodzę z Porąbki
Uszewskiej, gdzie tego typu wydarzenia odbywały się często i regularnie. W Dębnie niewiele się działo i zakładając koło postanowiłyśmy to zmienić - mówi Maria Koczwara,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Dębnie podkreślając, że organizacja
uczestniczy także w wielu przedsięwzięciach
poza granicami gminy.
Jak zwykle także w tym roku specjalny
program przygotowały nie tylko dzieci, ale
również Zespół Niedźwiedzoki. Był wspólny
obiad, rozmowy przy stole i okazja do tańca.
Aby zdążyć na czas przygotowania rozpoczęto na długo przed imprezą.
(gp)

Krystyna PowroŸnik, KGW „Warkocz Tarlówny”
Jesienią w październiku mamy zawsze piękną pogodę i tym przyjemniej jest się
spotkać. Przygotowania trwały od miesiąca, a w ostatnim tygodniu praca była już
bardzo intensywna: zakup produktów, przygotowanie kuchni, naczyń, a potem już
samego obiadu. Wśród gości jest coraz więcej ludzi, są wśród nich nawet osoby w
wieku ponad 90 lat. Rekacje z reguły są bardzo przychylne, co powoduje, że spotkania chcemy kontynuować.
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kultura

RANKING CZYTELNICZY
1. E.E. Schmitt
Oskar i Pani Ró¿a

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

2. A.J.Szepielak
Dworek pod lipami
3. M.Nurowska
Drzwi do piek³a

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

Anielka Rzepa (Por¹bka Uszewska)
Lidia Okrzesa (Por¹bka Uszewska)
Alicja Matras (Por¹bka Uszewska)
Filipek Forgiel (Por¹bka Uszewska)

4. L.Caioli Ronaldo
Obsesja doskona³oœci

Stanis³awa Forgiel (Por¹bka Uszewska)

5. I.Pietrzyk
Babskie Gadanie

Kamil Kostrzewa (Por¹bka Uszewska)

Barbala Topolska (Por¹bka Uszewska)
Ma³gorzata B³¹ka³a (Bochnia)
Karolina Marecik (£oniowa)

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
L.Ulicka

Daniel Stein,tłumacz

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

M.Mous

Ta książka to opowieść o wielkim, a
jednocześnie bardzo skromnym człowieku. Żyd Daniel Stein w czasie wojny był tłumaczem, współpracował z
Niemcami, później również z Białorusinami, ale jego celem była pomoc
Żydom z getta. Jego wojenne losy są
sensacyjne i nieprawdopodobne. Po
wojnie zostaje katolikiem, księdzem - co nie znajduje zrozumienia ani wśród Żydów ani wśród katolików.
Daniel Stein był wspaniałym człowiekiem- mądrym, ciepłym.
Wzruszał mnie jego kojący wpływ na ludzi. Łza się w oku
zakręciła, gdy Daniel spotkał się z papieżem Janem Pawłem
II. Wspaniała lektura.

Boy 7
Czy można zaufać komukolwiek, kiedy
nie ufa się nawet samemu sobie? Wciągający thriller stawiający wiele pytań.

M.Urbanek

L.Olsson

Dziwne zwierzęta
Jesteś dziwny? Jak bardzo dziwny? Kto
jest najdziwniejszy?
Mrówkojad niniejszym zaprasza na
pierwszy konkurs zwierząt dziwnych.Zgłoszenie należy przesłać do piatku.
Dowcipna i mądra opowieść o tym, jak
pięknie się różnimy. Do czytania samodzielnie lub całą
rodziną.
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Broniewski. Miłość,wódka,polityka
Warto przecztać, jeżeli lubi się Broniewskiego i chce się pozać jego losy.
Dość dokładnie przedstawiony poplątany życiorys pierwszego nadwornego pisarza PRL-u. Człowieka niezwykle wrażliwego, kochającego Ojczyznę,kobiety i alkohol. Historię Broniewskiego najlepiej podsumowuje jedna z fraszek zamieszczonych w książce: „Broniewskiego żywot można ująć
pokrótce: Radykalizował w poezji, konserwował się w
wódce.”

www.gminadebno.pl

kultura

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Czternastu Świętych
Wspomożycieli

To grupa œwiêtych, którym przypisuje
siê szczególny patronat i skutecznoœæ,
w niesieniu pomocy, w ró¿nych
potrzebach. Bardzo czêsto poœrodku
nich pojawia siê Maryja z Dzieci¹tkiem
Jezus. Ich wstawiennictwo ma
pomagaæ wiernym w trudnych sytuacjach ¿yciowych, zw³aszcza w
chorobach, w chwilach trudnych i po
ludzku uznawanych za beznadziejne.
Wszyscy ci œwiêci od czasów œredniowiecza przywo³ywani byli przez ludzi
doznaj¹cych licznych krzywd, przeœladowañ, kiedy czêste wojny, epidemie i
zarazy dziesi¹tkowa³y Europê.
Do popularyzacji znanego już na Zachodzie od XIII wieku kultu Czternastu Wspomożycieli przyczyniły się wizje młodego pasterza, owczarza o imieniu Hermann, któremu w małej, niemieckiej miejscowości niedaleko cysterskiego opactwa w Langheim
objawiło się Dzieciątko Jezus, w otoczeniu
czternastu świętych pod postacią dzieci. Jezus prosił o wybudowanie w tym miejscu
kościoła poświęconego wspomnianym świętym. Miało to miejsce około połowy XV wieku. Do tego wyjątkowego grona Czternastu Wspomożycieli zaliczani byli znani nam
wszystkim święci, którzy żyli na przełomie
III i IV wieku, czyli w okresie największych
prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Niemal wszyscy ponieśli
śmierć męczeńską (jedynie św. Idzi zmarł
śmiercią naturalną), a byli to: Akacjusz wzywany w przypadku różnych wątpliwości, w chorobie, w razie lęku i trwodze śmierci, św. Idzi – pomaga w dobrej spowiedzi,
św. Barbara – towarzyszy w godzinie śmierci, jest patronką flisaków, górników i hutników oraz w niebezpieczeństwach pożarów i burzy, św. Błażej – pomaga przy bólach gardła, zębów, św. Krzysztof – ochrania przed nagłą śmiercią, przed powodziami i brakiem pogody, patronuje podróżnym,
św. Cyriak – przedstawiany czasem w szatach diakona, u jego stóp widzimy smoka i
małe dziecko, gdyż będąc jeszcze diakonem
w Rzymie uzdrowił opętaną przez diabła
córkę samego cesarza Dioklecjana, przywołuje się go w przypadkach opętania i kuszenia, św. Dionizy – bp Paryża, pomaga przy
bólach głowy, św. Erazm – patron w chorobach wewnętrznych, św. Eustachy – pomaga przy wszystkich nieszczęściach, jest patronem leśniczych i myśliwych, św. Jerzy –
jest patronem rycerzy, jeźdźców, zwierząt
domowych, pomaga w chorobach skóry, trądu i różnych epidemii, św. Katarzyna z Aleksandrii – pomaga przy bólach głowy i języ-

www.gminadebno.pl

Zdjęcie
wykonano na
wystawie
fotograficznej
„Dawne
wyposażenie
kościoła w
Dębnie”, która
była prezentowana 25-26
maja 2007 roku,
w kościele
parafialnym w
Dębnie, w
ramach IX Dni
Dziedzictwa
Kulturowego
Małopolski

ka, patronka matek karmiących, patronka
filozofów i teologów, św. Małgorzata z Antiochii – patronka kobiet brzemiennych, św.
Pantaleon – występuje z atrybutami lekarza oraz z gwoździem, którym przybito później do głowy jego ręce, był lekarzem w
Rzymie, uznawany jest za wspomożyciela
we wszystkich chorobach i dolegliwościach,
św. Wit –służy pomocą w różnych chorobach, a szczególnie przy epilepsji i wściekliźnie, oraz w przypadku opętania, jest
patronem głuchoniemych, chorych nerwowo.
W zależności od lokalnych tradycji i
miejscowego kultu, do grona Czternastu
Wspomożycieli zaliczano także innych świętych, np. zamiast św. Dionizego – św. Mikołaja, pojawia się także św. Dorota lub Marta, św. Sebastian, św. Hubert. Zdarzało się
czasem, że dołączano do tego grona piętnastego np. św. Floriana. W takim składzie
Wspomożyciele czczeni byli w niektórych
rejonach Włoch i na Sycylii. Taki też obraz
przed wielu laty znajdował się w kościele
parafialnym w Dębnie, a obecnie w Muzeum
Diecezjalnym w Tarnowie. W części centralnej umieszczona jest Matka Boska z uniesionymi ku górze rękoma, która w myśl na-

uki kościoła jest największą i najpotężniejszą
orędowniczką w każdej potrzebie, a zgromadzeni wokół niej Wspomożyciele występują tu jako orędownicy. Każdy z nich ma
swój charakterystyczny atrybut, dzięki któremu możemy ich rozpoznać. Obraz najprawdopodobniej powstał w XVII wieku,
namalowany jest na desce (83 x 64 cm) i jest
jednym z nielicznych przykładów mówiących
o istnieniu kultu Wspomożycieli na terenie
Małopolski. W dolnej części obrazu umieszczono krótki tekst modlitwy, wezwania:
”Święci piętnastu wspomożycieli, módlcie się
za nami”.
Na tereny Polski kult Czternastu Wspomożycieli przenikał już w 1 poł. XV wieku,
głównie na ziemie Śląska ( m.in. w Trzebnicy, w tzw. Bukowym Lesie jest maleńki kościółek pod ich wezwaniem, który poświęcono w 1463 r.), a za przyczyną niemieckich
osadników kult ten dotarł także do Małopolski. Istnieją też źródła pisane związane z
tym kultem. Jest to modlitwa „Ku piętnaście świętym pomocnikom” zawarta w tzw.
Modlitewniku Zygmunta Starego z 1528
roku, znana jest także litania do Czternastu Wspomożycieli.
Jolanta Januś
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temat numeru

INAUGURACJA
Z MUSZTR¥
Liceum Akademickie Korpusu Kadetów
- jedyna tego typu szko³a w Polsce,
maj¹ca swoj¹ siedzibê w £ysej Górze w
Gminie Dêbno zainaugurowa³a w Dêbnie swoj¹ dzia³alnoœæ. - To dla gminy
wa¿ne wydarzenie, poniewa¿ tego typu
szko³a stawia gminê w bardzo pozytywnym kontekœcie jako miejsce wyj¹tkowej oferty edukacyjnej - podkreœla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno.

Po mszy świętej w kościele parafialnym
odbył się uroczysty apel, w którym udział
wzięli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale
także zaproszeni goście. Inauguracja była
okazją do prezentacji wyjątkowego charakteru szkoły. Przygotowano m.in. pokaz
musztry paradnej będący połączeniem
sprawności fizycznej, dyscypliny i umiejętności choreograficznych.
Prowadzona przez fundację św. Marcina z Warszawy szkoła, w której aktual-

nie uczy się ponad 40 uczniów z całej Polski nawiązuje do najlepszych polskich tradycji edukacyjnych. - Mamy rozszerzony
program nauczania języków obcych oraz
zwiększony wymiar godzin z przedmiotów ścisłych. W ramach obowiązkowych
zajęć dodatkowych uczniowie uczą się jazdy konnej, pływania, jazdy na nartach podkreśla ks. płk dr Marek Wesołowski,
dyrektor szkoły. Jednocześnie przypomina, że z inicjtywą w tej sprawie wyszli

Bez œwiatopogl¹do

Rozmowa z ks. p³k
dr Markiem Weso³owskim,
dyrektorem Akademickiego
Liceum Korpusu Kadetów
w £ysej Górze
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- Jaka by³a geneza pomys³u utoworzenia szko³y
nawi¹zuj¹cej do tradycji sprzed kilku wieków?
- Narodzi³ siê po wizycie w Rosji szefa sztabu
generalnego Wojska Polskiego genera³a Franciszka G¹gora i biskupa polowego WP Tadeusza P³oskiego, którzy wizytowali kilka szkó³
kadetów. Po powrocie do Polski na spotkaniu przy herbacie doszli do wnosku, ¿e dobrze by³oby uruchomiæ tak¹ szko³ê tak¿e w
Polsce.
- Dlaczego £ysa Góra?
- Pierwotnie szko³a dzia³a³a w Lipinach oko³o
sto kilometrów od Warszawy, ale zdecydowa³em siê j¹ przenieœæ tutaj z kilku wzglêdów.
Zale¿a³o nam na bliskoœci renomowanej uczelni, jednostki wojskowej, oœrodka narciarskiego, w którym uczniowie mogliby siê uczyæ
jazdy na nartach, a tak¿e oœrodka jazdy konnej. Warunkiem by³o skompletowanie jak najlepszej kadry, której szukaliœmy ca³y rok.
- Czym ta szko³a ró¿ni siê od innych pod wzglêdem programu nauczania?
- Mamy tu zwiêkszon¹ liczbê godzin. W stosunku do zwyk³ej szko³y jest tu 21 godzin
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nauki wiêcej. Mamy rozbudowany program
nauczania jêzyków obcych: angielski do
oœmiu godzin w klasie trzeciej, a w klasach
pierwszej i drugiej po szeœæ godzin oraz jêzyk niemiecki, a tak¿e jêzyk rosyjski w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ponadto
poszerzony program dotyczy matematyki,
fizyki i chemii.
- Specyfik¹ szko³y s¹ tak¿e zajêcia dodatkowe, które s¹ obowi¹zkowe.
- Dodatkowo s¹ zajêcia z jazdy konnej,
zajêcia z p³ywania, a tak¿e szkolenie wojskowe obejmuj¹ce szeroko pojête zagadnienia dotycz¹ce bezpieczeñstwa narodowego. Bêdziemy do nas zapraszali przedstawicieli ró¿nych s³u¿b od policji poprzez
stra¿ po¿arn¹, s³u¿by celne. Przewidujemy tak¿e zajêcia np. w muzeach pod k¹tem zabezpieczenia zbiorów na wypadek
sytuacji wyj¹tkowych.
- Razem z zajêciami dodatkowymi program
obejmuje…
-… codziennie dziewiêc godzin nauki od
oœmej do siedmenatsej z przerw¹ na obiad.
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temat numeru

W³aœcicielem szko³y jest Fundacja œw. Marcina „Patria et
misericordia”, która powsta³a pocz¹tkowo jako forma wsparcia dla ¿o³nierzy powracaj¹cych z misji. Z czasem rozszerzy³a swoj¹ dzia³alnoœæ tak¿e o edukacjê.

tragicznie zmarli w katastrofie smoleńskiej gen. Franciszek Gągor, szef Sztabu
Generalnego WP oraz bp polowy WP Tadeusz Płoski (więcej na ten temat w rozmowie z ks. dyr. Markiem Wesołowskim).
O wyborze Łysej Góry jako siedziby szkoły zadecydowało kilka czynników. Ważnym
względem była bliskość renomowanej uczelni (UJ), jednostki wojskowej, ośrodka jeździeckiego, a także terenów z trasami narciarskimi.
Szkoła w założeniu ma oferować wiedzę
na najwyższym poziomie oraz wychowywać
kolejne pokolenia uczniów w duchu patriotyzmu. Wszyscy mieszkają w jednym miej-

scu, a do swoich domów wyjeżdżają raz w
miesiącu.
Z punktu widzenia samorządu gminy uruchomienie szkoły ma także dodatkowe znaczenie. Swoją siedzibę Akademickie Liceum
Korpusu Kadetów znalazło w budynku zajmowanych dotąd przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz gimanzjum. Pierwsza z nich od kilku lat miała coraz poważniejsze problemy z naborem, co
wymuszało dyskusję na temat dalszego jej
funkcjonowania i sposobu wykorzystania
obiektu. Ulokowanie w tym obiekcie nowej
szkoły rozwiązuje ten problem.
(g)

owych barier
Poza tym w soboty s¹ zajêcia z bezpieczeñstwa, w pi¹tek jazda konna.
- To nie zostaje wiele czasu na utrwalenie
zdobywnej podczas lekcji wiedzy.
- Wstaj¹ o godzinie szóstej zaczynaj¹c dzieñ
od dziesiêciominutowej zaprawy, potem przygotowania do lekcji, œniadanie, póŸniej obiad.
Po lekcjach jest godzina odpoczynku, a potem nauka w³asna.
- To szko³a koedukacyjna?
- Tak, mamy szesnaœcie dziewcz¹t, w sumie
jest 41 osób w trzech klasach.
- Sk¹d siê rekrutyuj¹ uczniowie?
- Z ca³ej Polski, znad morza, z okolic Warszawy, z najbli¿szych okolic s¹ zaledwie trzy
osoby. Jeden z uczniów pochodzi z Ukrainy.
- Wszyscy musz¹ mieszkaæ w internacie?
- Nie przyjmujemy uczniów dochodz¹cych do
szko³y, bo nie by³oby wtedy mo¿liwe realizowanie tego programu, jaki mamy.
- W przypadku kontaktów z rodzin¹ obowiazuj¹ tak¿e okreœlone zasady?
- Organizujemy spotkania z rodzicami doœæ
czêsto, do nich nale¿y g³ówna rola wycho-
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wawcza. Uczniowie wyje¿d¿aj¹ raz w miesi¹cu do domów na kilka dni. Nie ma mo¿liwoœci
wyjazdu w ka¿dy weekend, bo mamy zajêcia
rozpisane tak¿e w soboty.
- To dla uczniów nie jest zbyt du¿e obci¹¿enie?
- Zanim ktoœ do nas trafi, przechodzi badania psychologiczne i badania lekarskie. Psycholog przed przyjêciem do szko³y poœwiêca
na ka¿dego ucznia minimum dwie godziny.
Rozmawia zarówno z kandydatami na ucznia,
jak równie¿ z rodzicami uzyskuj¹c wstêpn¹
wiedzê o mo¿liwoœciach kandydatów i ich predyspozycjach psychologicznych.
- S¹ jakieœ inne warunki?
- Wa¿ne s¹ œwiadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego, rozmowa kwalifikacyjna. Oczywiœcie, na pocz¹tku nie mogliœmy od razu stawiaæ poprzeczki na maksymalnym pozimie,
bo pewnie byœmy w ogóle nie wystartowali.
Potrzebujemy nieco czasu, by póŸniej kryteria zaostrzaæ.
- Czy kandydaci do szko³y musz¹ spe³niaæ
kryteria œwiatopogl¹dowe?

- Ka¿dego dnia jest modlitwa prze rozpoczêciem nauki, mamy kaplicê, ale nie stawiamy
œwiatopoglowych czy religijnych warunków.
Przyjmujemy ka¿dego, kto spe³nia regulaminowe kryteria.
- Jednym z nich jest op³ata czesnego.
- Op³aty miesiêcznie wynosz¹ 650 z³ i w tej
op³acie jest wszytsko: internat, wy¿ywienie,
zajêcia dodatkowe oraz ponadnormatywmny
wymiar godzin.
- Skompletowanie kadry pedagogicznej by³o
chyba jednym z kluczowych zadañ dla funkcjonowania szko³y. Sk¹d rekrutuj¹ siê nauczyciele?
- Zespó³ kompletowaliœmy d³ugo, ale dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e z tych nauczycieli, któr ych mamy, jesteœmy zadowoleni. S¹
wymagaj¹cy dla uczniów, co jest jednym z
warunków podnoszenia poziomu. Pracuj¹
na zasadzie umowy o pracê, poniewa¿ fundacja rz¹dzi siê innymi prawami i Kar ta
nauczyciela nas nie obowi¹zuje..
- Dziêkujê za rozmowê.
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Gimnazjaliœci u naukowców
W Krakowie spêdzili Ma³opolsk¹ Noc Naukowców uczniowie Publicznego Gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej. Podczas
wizyty na Politechnice Krakowskiej weszli na chwilê w rolê studentów. By³y
wyk³ady, eksperymenty, a tak¿e quiz z
nagrodami.
Na początek goście z Porąbki Uszewskiej
wysłuchali wykładu „Rudolf Modrzejewski
- inżynier, pionier, Polak”, zorganizowanego w Instytucie Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych. „Wyroby perfumeryjne - przeszłość i czasy obecne” były przedmiotem
prelekcji dr. inż. Rafała Rachwalika, a wizyta na Wydziale Inżynierii Lądowej zakończyła się quizem, w którym można było zdobyć atrakcyjne nagrody. Nie brakowało też
efektownych pokazów i demonstracji chemicznych. W tę jedyną w roku noc można
było zajrzeć także do akredytowanego laboratorium analiz śladowych, laboratorium
nanostruktur, laboratorium unieszkodliwiania biomasy, laboratorium badań katalitycznych, laboratorium bioprocesowego i laboratorium solarnego, które zwykle są niedostępne nawet dla studentów. Tymczasem

gimnazjaliści z Porąbki Uszewskiej mogli
także skorzystać z urządzeń dostępnych w
tych laboratoriach. Dzięki temu Justyna
Gliździńska zmierzyła grubość swojego włosa, Justyna Koloch przygotowała szampon
do mycia włosów, a prawie wszystkie dziewczęta miały okazję wypróbowania kremu

przygotowanego w laboratorium Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W finale zrobiło się bardzo głośno: podczas pokazu pirotechnicznego można się było poczuć niczym na poligonie wojskowym.
(n)

Olimpijka w £ysej Górze
Jolanta Ogar, uczestniczka Igrzysk
Olimpijskich w Londynie spotka³a siê
z uczniami Szko³y Podstawowej w
£ysej Górze. Odwiedziny by³y nieprzypadkowe, bo dwunasta zawodniczka
ostatniej olimpiady w ¿eglarstwie w
klasie 470, pr zez osiem lat by³a
uczennic¹ szko³y w £ysej Górze.
W ciągu trwającego półtorej godziny
spotkania uczniowie poznali sportową
biografię swojego gościa i poznali bliżej
uprawianą przez nią dyscyplinę. Wysłuchali wspomnień z okresu, kiedy to siedziała w jednej z ławek szkolnych w Łysej
Górze i usłyszeli relację z pobytu na olim-
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piadzie. Ta ostatnia była tym bardziej interesująca, że ilustrowana była slajdami.
Na prezentacji były nie tylko zmagania
na arenach olimpijskich, ale także przygotowania do wyjazdu. Można było przyjrzeć się treningom na siłowni, zajęciom
na bieżni, a także przygotowaniom na
wodzie, w trakcie których nie brakuje także momentów niebezpiecznych, gdy jacht
traci równowagę i przewraca się. Sporo
zdjęć dotyczyło ostatnich chwil przed zawodami, a także ceremonii otwarcia
igrzysk oraz pobytu w wiosce olimpijskiej.
Uczniowie mieli także sporo własnych
pytań. Jolanta Ogar na wszystkie odpowiadała szczegółowo. Gospodarzowi spo-
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tkania Aleksandrowi Gurgulowi, nauczycielowi wychowania fizycznego zostawiła
pamiątkową koszulkę z podpisem, a wszyscy nauczyciele usłyszeli podziękowania
za lata pracy w szkole. Warto było włożyć
trochę wysiłku w naukę, bo dzięki temu
można było spełnić największe marzenie.
- Zawsze chciałem wziąć udział w letnich
igrzyskach olimpijskich i udało się - zwierzała się olimpijka z Londynu, która wraz
z Agnieszką Skrzypulec zajęła 12 miejsce
w klasie 470.
Nie obyło się bez wspólnych zdjęć z
uczniami szkoły i autografów. Uczniowie
zrewanżowali się życzeniami kolejnych
sukcesów i bukietem kwiatów.

www.gminadebno.pl
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Arcydzie³a z dyni
i z marchewki
„Jesienne cudaki”- to has³o zorganizowanego w Przedszkolu Publicznym w
£oniowej konkursu plastycznego, w którym udzia³ wziêli przedszkolacy i ich rodzice. Nades³ano 27 prac, które by³y najlepszym dowodem na to, ¿e mo¿na
stworzyæ coœ z niczego.
Ogłaszając konkurs organizatorzy chcieli
zwrócić uwagę dzieci na piękno przyrody jesienią, pobudzić ich wyobraźnię i wskazać
możliwości niecodziennego wykorzystania
jesiennych darów przyrody. Przy okazji miała to być także sposobność do spędzenia czasu wspólnie z rodzicami. Zamiar powiódł się
na tyle, że przedszkolny korytarz można

było wypełnić oryginalnymi pracami, które
zamieniły przedszkolny budynek niemal w
małą galerię sztuki.
Jak podkreślają organizatorzy uwagę
przykuwała oryginalna forma prac, bogactwo i wielobarwność zastosowanych materiałów. Okazało się, że z sezonowych warzyw, owoców, kasztanów, żołędzi, mchu,
liści można „wyczarować” prawdziwe arcydzieła. Przedszkolny hol wypełniły m.in.
dyniowe ślimaki, jeże z jabłek, marchewek,
żółw w skorupie ze słonecznika, panienka
w sukience utkanej z liści kapusty oraz wiele, wiele innych zachwycających „jesiennych
cudaków”.
(n)

Lekcja na uczelni

Czy mo¿na
zobaczyæ
dŸwiêk?
W VI Małopolskiej Nocy Naukowców
w Krakowie uczestniczyła grupa 22
uczniów z Publicznego Gimnazjum w
Woli Dębińskiej. Odwiedzili Akademię
Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Jagielloński.
Organizatorem wydarzenia przygotowywanego w ramach ogólnopolskiej inicjatywy
był Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Program imprezy obejmował
eksperymenty z udziałem publiczności,
warsztaty, spotkania z naukowcami oraz
konkursy i zabawy.
W czasie pobytu na Akademii GórniczoHutniczej uczniowie mieli możliwość obejrzenia wahadła odwróconego, robota dwukołowego z klocków LEGO i lewitującej sfery w polu magnetycznym.
Inne atrakcje przygotowały laboratoria
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam gimnazjalistów zaskoczyło „Fizyczne Tutti-Frutti” i
fizyka w kuchni. Dowiedzieli się m.in. dlaczego mydło pomaga w praniu, dlaczego statki
pływają po wodzie a Titanic utonął, czy można zobaczyć dźwięk, po co człowiekowi dwoje
oczu, czy człowiek przewodzi prąd?
Głównym celem wycieczki, zorganizowanej przez Małgorzatę Maliszczak i Teresę
Ćwikłę, była popularyzacja nauki poprzez
pokazanie możliwości zastosowania jej osiągnięć w w codziennym życiu.
(s)

Pomó¿ innym
Policja apeluje, aby zwracaæ uwagê na osoby bezdomne oraz nietrzeŸwe le¿¹ce na ³awkach przystankach autobusowych, przy drogach. Niskie temperatury w nocy stanowi¹
dla tych ludzi powa¿ne zagro¿enie. Szczególnie, gdy osoby takie znajduj¹ siê pod wp³ywem alkoholu. Same czêsto nara¿aj¹ siê na
niebezpieczeñstwo zamarzniêcia czy te¿
potr¹cenia przez samochód.
Alarmujmy policjê lub inne s³u¿by ratownicze o takich przypadkach. Pamiêtajmy, ¿e
jeden nasz telefon mo¿e czasami uratowaæ
komuœ ¿ycie. Przypominamy, ¿e Policja
wspó³pracuje z przedstawicielami pomocy
spo³ecznej, noclegowniami i schroniskami,
gdzie bezdomni mog¹ skorzystaæ z pomocy. Na szczêœcie coraz czêœciej nie jesteœmy
obojêtni na ludzk¹ krzywdê. Znane s¹ przypadki w naszym powiecie, gdzie dziêki odpowiedniej reakcji uda³o siê pomóc osobie
potrzebuj¹cej.
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Fina³ akcji „Odblaskowa szko³a”

Policjantka w szkole
Kamizelki i zaciski odblaskowe oraz podrêczniki do udzielania pierwszej pomocy
„Ratujemy i uczymy ratowaæ” otrzymali
uczniowie Szko³y Podstawowej w NiedŸwiedzy na zakoñczenie akcji „Odblaskowa szko³a”. Zasady bezpieczeñstwa
na drodze uczniowie poznali w tym roku
szczególnie dok³adnie, bo zajêcia im
poœwiêcone trwa³y od wrzeœnia a¿ do
koñca paŸdziernika.
Termin wybrano nieprzypadkowo. W
tym okresie dzień wyraźnie się skraca, a
widoczność na drodze wyraźnie się pogarsza. Dotyczy to szczególnie pieszych, któ-

wyniki szkolnego konkursu
plastycznego
klasy 0-III
I miejsce: Zuzanna Dubiel, klasa II
II miejsce: Patryk Dudek, Filip Baran i Kacper
Kijko - klasa II - za pracê grupow¹
klasy IV-VI
I miejsce: Emilia GliŸdziñska z kl VI,II miejsce
Natalia Gagatek klasa VI

wyniki konkursie wiedzy o
ruchu drogowym
klasy 0- III
I miejsce: Dominika Batko klasa II
II miejsce: Aleksandra Michór klasa II,
III miejsce: Aleksandra Hebda i Weronika Baca
z oddzia³u przedszkolnego
klasy IV-VI
I miejsce: Julia Gagatek - klasa VI
II miejsce: Emilia GliŸdziñska - klasa VI
III miejsce: Sylwia Krakowska - klasa VI oraz
Oliwia Dudek i Justyna Dudek - klasa IV

rych kierowcy dostrzegają często bardzo
późno. Skutecznym rozwiązaniem problemu są odblaskowe elementy na ubraniu,
które pozwalają zauważyć pieszego na
drodze nawet kilkadziesiąt metrów wcześniej.
Uczniowie z SP w Niedźwiedzy w niezbędną wiedzę na ten temat wyposażeni
zostali w tym roku na różne sposoby. Były
pogadanki na temat bezpieczeństwa, tematyczne gazetki ścienne poświęcone np. najczęstszym przyczynom wypadków drogowych powodowanych przez pieszych i rowerzystów, udział w ogólnopolskim konkursie
„Odblaskowa szkoła”, prezentacja filmów
edukacyjnych „Noś odblaski, świeć przykładem” oraz prezentacje multimedialne o przyczynach wypadków drogowych. Nie zabra-

kło też pokazu projektów przedmiotów odblaskowych.
W finale, na podsumowanie projektu szkołę odwiedziła policjantka, którzy opowiedzieli , dlaczego warto nosić elementy odblaskowe na ubraniach nie tylko w trakcie drogi do
szkoły, ale także podczas jazdy na rowerze,
hulajnodze czy rolkach. Uczniowie w prezencie dostali kamizelki i zaciski odblaskowe oraz materiały edukacyjne. Podsumowanie projektu było także okazją do rozstrzygnięcia szkolnego konkursu plastycznego, prezentacji udzielania pierwszej pomocy przez uczniów oraz występu dzieci ze
szkolnego koła teatralnego, które przygotowały spektakl „Znaki drogowe w Stumilowym Lesie”.
(n)

Turniej Rycerski w Dêbnie w statystyce
XVII Miêdzynarodowy Turniej Rycerski w Dêbnie mamy ju¿ dawno za sob¹, ale powróæmy do niego jeszcze w statystycznym
podsumowaniu. Kilka liczb w obrazowy sposób powinno daæ wyobra¿enie o organizacyjnej skali tego przedsiêwziêcia, które
œci¹gnê³o publicznoœæ m.in. z £odzi, Rzeszowa, Zamoœcia, Wroc³awia, Kielecczyzny, Œl¹ska Opolskiego.

DARCZYÑCY: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, SKODA
Auto B¹czek - Tarnów, Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej S.A., BEATUS T. Górka
- Brzesko, AMPLICO – Poœrednictwo Finansowe R. Procak, Zajazd „POR¥BKA”
- Por¹bka Uszewska

20

¯ycie Gminy Dêbno, listopad - grudzieñ 2012

Liczba widzów ................................................ ponad 12 000
Ogólny bud¿et ............................................ oko³o 100 000 z³
Fajerwerki .............................................................. 7000 z³
Honorarium dla bractw rycerskich .......................... 30 000 z³
Karetka pogotowia z ratownikami ............................. 2000 z³
Sprz¹tanie i wywóz œmieci ....................................... 2500 z³
Nag³oœnienie i oœwietlenie .................................... 10 000 z³
Cena biletu ............................................................... 4 i 8 z³
Dotacja Ma³opolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego ... 10 000 z³
Liczba rycerzy ............................................................... 120
Liczba koni ..................................................................... 15
Liczba miejsc parkingowych ................................. oko³o 5000
Ochrona ................................................................. 50 osób
Obs³uga organizacyjna ............................................. 50 osób
Liczba stoisk ................................................................ 100

www.gminadebno.pl
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Wizyta w ramach programu „Comenius”

Miêdzynarodowo w Woli Dêbiñskiej
Przedstawiciele szkó³ z Niemiec, Czech , S³owacji i Francji uczestnicz¹cy w programie
Comenius „Rozwijamy zainteresowania i uczymy nowoczeœnie” koordynowanym przez
nauczyciela jêzyka niemieckiego Barbarê Legutko goœcili
w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. W trakcie kilkudniowego pobytu wziêli udzia³ w
zajêciach warsztatowych,
zwiedzili najbli¿sz¹ okolicê i
najatrakcyjniejsze miejsca w
Ma³opolsce, by³a te¿ okazja
do wzjamnej prezentacji.
Wizytę rozpoczęła uroczysta
akademia, w czasie której zaprezentowali się zarówno uczniowie
z ZS w Woli Dębińskiej, jak również przyjezdni. Po obejrzeniu
szkoły opiekunowie grup spotkali
się z Wójtem Gminy Dębno w
celu poznania działań samorządowych i wzajemnej wymiany
informacji o regionach, z których
pochodzą. Pierwszego dnia odbyły się również warsztaty dramowe dla uczniów realizujących projekt, które poprowadził aktor
Jacek Milczanowski. Kolejny
dzień rozpoczął się od zajęć lekcyjnych z udziałem obcokrajowców, po czym wszyscy zwiedzali
Zamek w Dębnie oraz Kopalnię
Soli w Bochni. Wieczorem odbyła
się integracyjna dyskoteka dla
młodzieży.
Atrakcją oakzała się wycieczka do Krakowa - zwiedzanie
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Sukiennic, Zamku Królewskiego na Wawelu, Kościoła Mariackiego, a także spacer bulwarami
wiślanymi.
W programie wizyty uwzględniono też spotkanie z władzami
powiatu brzeskiego. Goście obejrzeli film o Ziemi Brzeskiej i
otrzymali foldery o regionie i
drobne upominki. W drodze powrotnej do szkoły zobaczyli Grotę NMP w Porąbce Uszewskiej,
a następnie - zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami - uczniowie
wzięli udział w zajęciach muzycznych, plenerze malarskim
na zamku i zawodach sportowych. W tym samym czasie nauczyciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących wykorzystania narzędzi WEB 2.0 na lekcjach języków obcych, prowadzonych przez trenera Monikę Wisłę.
Nauczyciele naszej szkoły
oraz szkół partnerskich mieli
okazję się lepiej poznać w czasie
uroczystej kolacji zorganizowanej przez dyrektora Zespołu
Szkół z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W ostatnim dniu
pobytu po oficjalnym pożegnaniu
i wymianie pamiątek goście zwiedzili jeszcze Tarnów.
Jak podkreślają organizatorzy
w trakcie czterech dni goście
poznali bliżej polską kulturę, historię, ale też życie szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, mieli możliwość doskonalenia znajomości języków obcych,

nawiązały się także nowe przyjaźnie. w projekt mocno zaangażowali się także rodzice, którzy na tydzień przyjęli pod swój

dach młodych ludzi z zagranicy i
zapewnili im bardzo dobre warunki pobytu.
(wd)
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„Jedenastka” numeru
O przedstawienie swojej autorskiej „jedenastki” gminy Dêbno poprosiliœmy tym razem Dariusza
£azarza. - Typuj¹c „jedenastkê” numeru ca³y czas myœla³em o dru¿ynie w której spotka³yby siê:
rutyna, doœwiadczenie i m³odzieñcza finezja. Myœlê, ¿e uda³o mi siê zestawiæ ciekawy zespó³, w
którym wspomniana mieszanka wystêpuje w ka¿dej formacji poza lini¹ ataku, gdzie postawi³em
na m³odoœæ i fantazjê. Ponadto myœlê, ¿e dru¿yna w tym zestawieniu poradzi³aby sobie co najmniej w pi¹tej lidze – mówi sekretarz Zarz¹du Victorii Por¹bka Uszewska, a zarazem pi³karz tego
klubu.

Pawe³ Urbañski (Orze³ Dêbno) - godny nastêpca
Miko³aja Gurgula, zdobywaj¹cy coraz wiêksze doœwiadczenie. W niedalekiej przysz³oœci mo¿e reprezentowaæ wy¿sz¹ ni¿ obecnie klasê rozgrywkow¹.
Pawe³ Pachota (Victoria Por¹bka Uszewska)
– bardzo szybki, waleczny, dobrze wyszkolony
technicznie zawodnik. Doœwiadczenie i ogranie,
jakie zdoby³ w wy¿szych ligach jest widoczne w
jego grze, co wprost przek³ada siê na fakt, ¿e
sam potrafi zrobiæ przewagê w polu, a nawet
jedn¹ akcj¹ przes¹dziæ wynik meczu.
Tomasz Rogó¿ (Start 77 Biadoliny Szlacheckie) - doœwiadczony, dobrze wyszkolony tech-

nicznie zawodnik. Spokój i opanowanie jakie
wprowadza w szyki obronne wp³ywa bardzo pozytywnie na ca³¹ dru¿ynê.
Damian Hebda (Orze³ Dêbno) - m³ody, dobrze
wyszkolony zawodnik. Pewny punkt dru¿yny z
Dêbna, z meczu na mecz reprezentuj¹cy coraz
wiêksze doœwiadczenie i opanowanie.
Tomasz Pa³ucki (Victoria Por¹bka Uszewska) bardzo pewnie i twardo graj¹cy obroñca, pewny
punkt w dru¿ynie Victorii. Uwa¿am ¿e jest to zawodnik z jeszcze wiêkszymi mo¿liwoœciami ni¿
te, jakie obecnie prezentuje.
Mariusz Wnêtrzak (Victoria Por¹bka Uszew-

ska) - charyzmatyczny, nieustêpliwy i ambitny
zawodnik, kapitan dru¿yny z Por¹bki Uszewskiej.
Swoj¹ wol¹ walki potrafi zmobilizowaæ do boju
resztê dru¿yny. Kondycja i strza³ z dystansu to
jego najmocniejsze atuty.
Przemys³aw £azarz (Orze³ Dêbno) – rutyna,
doœwiadczenie i ogranie, do tego bardzo dobre
wyszkolenie i ogromna wola walki. Zawodnik
doskonale sprawdzaj¹cy siê w roli zarówno defensywnego jak i ofensywnego pomocnika.
Piotr Pa³ucki (Victoria Por¹bka Uszewska) m³ody , bardzo dobry technicznie zawodnik œrodka pola. Dysponuj¹cy dobrym przegl¹dem pola
gry oraz bardzo dobrym uderzeniem z dystansu
, potrafi¹cy szybko i b³yskotliwie dograæ pi³kê
otwieraj¹c¹ drogê do bramki. Motor napêdowy
dru¿yny z Por¹bki Uszewskiej. Ogromny potencja³ i mo¿liwoœci daj¹ce mu szanse gry w wy¿szych ligach.
Marek Wêgrzyn (Sokó³ Maszkienice) – solidny, doœwiadczony, bardzo pracowity zawodnik,
imponuj¹cy walecznoœci¹ i zaanga¿owaniem.
Patryk Ogar (Orze³ Dêbno) - m³ody, bardzo szybki, dobrze graj¹cy jeden na jeden zawodnik, potrafi¹cy zrobiæ przewagê pod bramk¹ przeciwnika.
Jakub Ogar (Start 77 Biadoliny Szlacheckie) –
dynamiczny, bramkostrzelny zawodnik stanowi¹cy o sile dru¿yny z Biadolin. Szlacheckich.
Oprócz tych zawodników, Dariusz £azarz chcia³by mieæ równie¿ do dyspozycji: bramkarza £ukasza Mirgê (Victoria Por¹bka Uszewska) oraz
Mateusza Gurgula, Mateusza Rylewicza (obaj
Orze³ Dêbno), S³awomira Kurala (K³os £ysa
Góra) i Marka Ma³ysê (Sokó³ Maszkienice).

Rozmowa z prezesem Gromu Sufczyn, Edwardem Sach¹

Wyj¹tkowo trudna runda
- Jak ocenia Pan w wykonaniu zespo³u Gromu
zakoñczon¹ niedawno rundê jesienn¹?
- Runda by³a wyj¹tkowo trudna. By³o to zwi¹zane z du¿¹ absencj¹ zawodników, spowodowan¹ studiami, prac¹ czy te¿ wyjazdami zagranicznymi. Te ubytki trudno nam by³o uzupe³niæ klasowymi zawodnikami. W sumie nie
sz³o nam za dobrze, ale i tak uda³o nam siê
zarobiæ te dziewiêæ punktów i jesteœmy na
jedenastym miejscu w tabeli.
- Tych punktów mog³o byæ o trzy wiêcej...
- Zgadza siê. W wyniku pewnego niedopatrzenia, w spotkaniu z Okocimiem zagra³ w naszej dru¿ynie zawodnik, który nie móg³ wyst¹piæ z powodu ¿ó³tych kartek. Na boisku
wygraliœmy wprawdzie 4-2, ale wynik tego
meczu zosta³ zweryfikowany jako walkower
dla naszego przeciwnika i trzy punkty nam
uciek³y.
- Jak móg³by Pan scharakteryzowaæ obecny
zespó³ Gromu?
- W dru¿ynie jest kilku doœwiadczonych zawodników i oni stanowi¹ trzon zespo³u, bo
m³odzi jeszcze niestety im nie dorównuj¹.
Mamy w zespole kilku zawodników z Woli
Dêbiñskiej, którzy graj¹ u nas ju¿ od paru
lat. Jest w dru¿ynie tak¿e trzech ch³opaków
z Woli Rzêdziñskiej. Grali oni w klasie „B”,
ich klub jednak rozlecia³ siê, a poniewa¿ cho-

dzili do szko³y z naszymi zawodnikami, ci
namówili ich do gry u nas i w ten sposób ta
trójka trafi³a do Sufczyna. Mimo tych wzmocnieñ najwiêkszym naszym problemem s¹ jednak braki kadrowe.
- Kto Pana zdaniem by³ najlepszym zawodnikiem Gromu w tej rundzie?
- Nie chcia³bym wyró¿niaæ jednego pi³karza.
By³o bowiem paru zawodników, którzy byli
na ka¿dym meczu i byli bardzo przydatni dla
dru¿yny. Mam tu na myœli Sebastiana Witka,
Krzysztofa Micha³ka, Rafa³a Niewolê czy Tadeusza Sachê
- Jak wygl¹da sytuacja finansowa klubu?
- Nie staæ nas na wiele. Od d³u¿szego ju¿
czasu nie mamy trenera, œrodki którymi aktualnie dysponujemy nie wystarczaj¹ bowiem
nawet na symboliczn¹ odp³atnoœæ za pracê
szkoleniowca. Na mecze jeŸdzimy albo samochodami cz³onków Zarz¹du albo te¿ samych zawodników, tak ¿eby nas to nic nie
kosztowa³o. Pracuj¹cy zawodnicy sami kupuj¹
sobie przy tym buty, my zapewniamy sprzêt
jedynie m³odszym pi³karzom, którzy jeszcze
ucz¹ siê i nie staæ ich na taki zakup.
- Od jak dawna musicie sobie radziæ bez trenera?
- Trwa to ju¿ od dwóch sezonów. Ochotê na
podjêcie siê pracy z naszym zespo³em mia³

Marek Przeklasa, ale ostatecznie okaza³o
siê, ¿e ma inne rzeczy na g³owie i musia³
zrezygnowaæ.
- Jaki by³ Pana zdaniem najlepszy i najs³abszy w tej rundzie mecz Gromu?
- Œwie¿o w pamiêci mam nasze ostatnie spotkanie, w którym wygraliœmy u siebie z Temid¹ Z³ota, najlepszy by³ chyba jednak ten
wygrany na wyjeŸdzie mecz z Przyborowem.
Mieliœmy te¿ kilka innych dobrych spotkañ,
ale zakoñczy³y siê one naszymi pora¿kami,
tak¿e stawiam na pojedynek z Przyborowem.
Najs³abszym by³ natomiast ten z Andaluzj¹
Rudy Rysie, w którym na w³asnym boisku
przegraliœmy a¿ 2-11.
- Dziêkujê za rozmowê.
(T)
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Z NOTATNIKA STATYSTYKA
Remis po dwóch latach
W poprzednim numerze naszej gazety pisaliśmy o długiej, liczącej 28 spotkań, serii
meczów Orła Dębno bez remisu na własnym
boisku. Wygrywając 3-1 z Tarnovią Tarnów
oraz ulegając 1-3 Ciężkowiance Ciężkowice
i 1-4 Dąbrovii Dąbrowa Tarnowska, dębnianie przedłużyli ją wprawdzie o kolejne trzy
mecze, ale jak wiadomo każda, choćby najdłuższa seria musi się kiedyś skończyć. W
przypadku podopiecznych trenera Mikołaja
Gurgula nastąpiło to w ostatnią niedzielę
października, gdy Orzeł zremisował u siebie 1-1 z GKS Drwinia. Niewiele jednak brakowało, aby także i w tym meczu nie nastąpił podział punktów. Bramkę dającą gospodarzom pierwszy od ponad dwóch lat remis
na własnym boisku strzelił bowiem dopiero
w 88 min Mariusz Gicala. Warto także wspomnieć, że w omawianym okresie drużyna z
Dębna bardzo dobrze spisywała się w meczach wyjazdowych. W czterech spotkaniach
Orzeł zdobył dziesięć punktów, remisując
bezbramkowo z Wisłą Szczucin oraz pokonując Czarnych Kobyle (3-1), Dunajec Zakliczyn (2-0) i Ikara Odporyszów (4-1). Wyniki te sprawiły, że po czternastu kolejkach
dębnianie mieli identyczny bilans występów
(trzy zwycięstwa, remis i trzy porażki) na
swoim boisku i na wyjazdach. W ostatnim w
tym rundzie meczu, Orzeł grając przed swoimi kibicami rozgromił 7-0 Iskrę Tarnów i
zimową przerwę w rozgrywkach spędzi na
dziewiątej pozycji.

Zwyciêska passa
Spośród trójki naszych drużyn grających
w tym sezonie w klasie „A” zdecydowanie
najlepiej prezentuje się beniaminek, Start
77 Biadoliny Szlacheckie. W wykonaniu podopiecznych trenera Jana Kargula imponować może zwłaszcza końcówka rundy jesiennej. Po sześciu kolejkach mieli oni w
dorobku siedem punktów. W czterech następnych meczach wzbogacili swoje konto o
zaledwie trzy „oczka”, które zdobyli pokonując w derbowym spotkaniu 4-2 Sokoła
Maszkienice (w tym okresie przegrali m.in.
1-2 z innym lokalnym rywalem, Kłosem
Łysa Góra), w ostatnich pięciu pojedynkach
wywalczyli jednak komplet punktów, kolej-

no pokonując Ivę Iwkowa, Koronę Niedzieliska, Victorię Bielcza, Porębę Spytkowską i
Pogórze Gwoździec. Do wyrównania serii z
poprzedniego sezonu, kiedy to w klasie „B”
wygrali kolejno jedenaście meczów piłkarzom z Biadolin Szlacheckich jeszcze wprawdzie daleko, ale i tak jest to rezultat wzbudzający uznanie. Na półmetku rozgrywek
Start 77 zajmie miejsce szóste lub siódme,
uzależnione jest to od wyniku zaległego
meczu Orła Stróże.

sobotę września, kiedy to na własnym boisku pokonali 2-0 lokalnego rywala, Kłos Łysa
Góra. Tydzień później zespół grającego trenera Marka Małysy przywiózł jeden punkt
z wyjazdowego spotkania z Koroną Niedzie-

Niemoc symbolicznie
prze³amana
Bramki strzelone w pojedynku ze Strażakiem Mokrzyska, przełamały chyba
„bramkowstręt”, jaki w dwóch pierwszych
meczach na własnym boisku prezentowała drużyna Kłosa Łysa Góra. W trzech
kolejnych spotkaniach przed własną publicznością, zespół z Łysej Góry powiększał bowiem swój dorobek bramkowy.
Efekt punktowy tego był jednak niewielki; jedyny punkt wywalczył Kłos w pojedynku ze spadkowiczem z klasy okręgowej, Piastem Czchów, zakończonym remisem 4-4 (gospodarze prowadzili w tym
meczu 3-1 i 4-2, ale dali sobie odebrać zwycięstwo). Na domiar złego w ostatniej kolejce, Kłos przegrał u siebie aż 0-4 z Dunajcem Mikołajowice. O wiele lepiej spisywał się zespół trenera Mariusza Sachy
w spotkaniach wyjazdowych. Trzy z nich
łysogórzanie przegrali wprawdzie do zera
(0-2 z Sokołem Maszkienice, 0-1 z Porębą
Spytkowską i 0-5 z Uszwią), ale pozostałe dwa kończyli zwycięsko, pokonując
Spółdzielcę Grabno oraz Start 77 Biadoliny Szlacheckie. Po pierwszej rundzie, ekipa z Łysej Góry zajmować będzie miejsce
trzynaste lub czternaste. Pozycja naszej
drużyny zależy od wyniku zaległego spotkania Ivy Iwkowa.

Têgie lanie i koniec tabeli
Po remisie w Grabnie, w dwóch kolejnych
meczach Sokół Maszkienice schodził z boiska pokonany, zarówno w Łękach, jak i w
Biadolinach Szlacheckich tracąc po cztery
bramki. Serię siedmiu spotkań bez zwycięstwa przerwali maszkieniczanie w ostatnią

liska (choć znów stracił w nim cztery bramki) i długo wydawało się, że na tym zakończą
się pozytywne aspekty jego występów w
rundzie jesiennej. W czterech kolejnych
meczach maszkieniczanie nie zdobyli bowiem punktów, tracąc przy tym aż 22 bramki. Pechowa dla Sokoła okazała się zwłaszcza trzynasta kolejka, w której grając na
własnym boisku uległ on Uszwi aż 1-9; była
to najwyższa porażka zespołu z Maszkienic
od 9 października 2005 roku, kiedy to Sokół
przegrał na wyjeździe z Victorią Porąbka
Uszewska 0-10. Humory kibiców w Maszkienicach poprawiły się nieco w ostatniej
kolejce, kiedy to Sokół zremisował 2-2 ze
znacznie wyżej notowaną Olimpią Bucze.
Remis ten nie zmienił jednak faktu, że ekipa z Maszkienic zakończyła jesienną rundę
na ostatnie pozycji.

Kanonanda na wyjazdach
Victoria Porąbka Uszewska zakończy sezon dopiero 18 listopada, kiedy to rozegra
zaległy mecz trzynastej kolejki z Iskrą
Szczepanów. Pojedynek ten zadecyduje o
tym, która z tych drużyn zakończy pierwszą
rundę na trzeciej pozycji, a która na półmetku zadowolić będzie się musiała czwartą
lokatą. W okresie od ostatniego podsumowania, zespół trenera Pawła Pachoty rozegrał sześć ligowych spotkań. Pierwsze i ostatnie z nich zakończyło się porażkami Victorii, która najpierw przegrała u siebie 1-5 z
Jednością Paleśnica, a w pierwszą niedzielę
listopada w zaległym spotkaniu siódmej kolejki uległa w Kątach 0-4 niepokonanej jesienią tamtejszej Olimpii. Pomiędzy tymi
meczami zespół z Porąbki Uszewskiej zdobył komplet punktów, strzelając w czterech
ciąg dalszy na stronie 24
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meczach 20 goli, a tracąc tylko 3. Skoro jesteśmy przy bramkach przypomnieć wypada, że Victoria znacznie skuteczniejsza była
w tej rundzie w spotkaniach wyjazdowych.
Na własnym boisku zdobywała średnio 3.2
gola na mecz, podczas gdy na wyjazdach średnia ta wynosiła 4.43.

Optymizm na fina³ rundy

Dziurawa obrona

Nawiązując do znanego powiedzenia byłego premiera Leszka Millera, piłkarzy Jastrzębia Łoniowa nazwać można prawdziwymi mężczyznami. Po pięciu kolejkach zespół ten miał przecież zerowy dorobek punktowy, w ostatnich trzech wywalczył natomiast pięć punktów. Spowodowało to, że
na półmetku rozgrywek Jastrząb klasyfikowany jest na dziewiątej pozycji, otwierając dolną strefę tabeli. Po wspominanej w
poprzednim numerze wygranej z Tęczą
Gosprzydowa, w kolejnym meczu na własnym boisku Jastrząb pokonał 2-1 Orlika
Szczurowa. Potem przyszły wprawdzie trzy
porażki: u siebie z Przyborowem i Iskrą
Szczepanów oraz wyjazdowa z Tymonem
Tymowa. Serię tę przerwał jednak wyjazdowy mecz z Gromem Sufczyn, w którym
Jastrząb pokonał rywala „zza miedzy”, zdobywając pierwsze punkty na wyjeździe.
Tydzień później piłkarze z Łoniowej przywieźli punkt z wyjazdowego meczu z Okocimiem, aby na zakończenie rundy w takich samych rozmiarach (1-1) zremisować
u siebie z wyżej notowaną w tabeli, Arkadią Olszyny.

Po pierwszej rundzie drużyna z Sufczyna
klasyfikowana jest na dwunastej pozycji.
Miejsce to byłoby o trzy „oczka” wyższe,
gdyby nie walkower, którym Grom ukarany
został po zwycięskim wyjazdowym meczu z
Okocimiem; powodem tego była gra w zespole z Sufczyna zawodnika, który powinien
pauzować za kartki. W drugiej części rundy
jesiennej z pewnością cieszyć musi lepsza
postawa defensywy Gromu. O ile bowiem
sufczynianie w pierwszych pięciu meczach
stracili 37 bramek, o tyle w ośmiu następnych spotkaniach przeciwnicy naszej drużyny zdobyli ich tylko 25. Nie zmienia to
jednak faktu, że Grom wraz z Przyborowem stracił jesienią najwięcej goli. Oprócz
meczu z Okocimiem, sufczynianie wygrali
także w Przyborowie (były to ich pierwsze
wyjazdowe punkty w tym sezonie), a w
ostatnim spotkaniu rundy pokonali na własnym boisku Temidę Złota. Przytrafiły im
się jednak również dwie „wpadki”. U siebie
przegrali 1-6 z Tymonem Tymowa, na wyjeździe ulegli natomiast aż 0-8 Iskrze Szczepanów.
(T)

Rozmowa z trenerem K³osa £ysa Góra, Mariuszem Sach¹

Najlepiej by³o w GwoŸdŸcu
- Jak ocenia Pan postawê prowadzonej przez
siebie dru¿yny w pierwszej rundzie sezonu
2012/13?
- Jak widaæ w tabeli, nie jest najlepiej. Wynika
to g³ównie z problemów ze sk³adem. Mamy
k³opoty kadrowe, gdy¿ w ostatnim czasie
nasz zespó³ ze wzglêdu na obowi¹zki zawodowe, kontuzje, wyjazdy zagraniczne, czy te¿
inne sprawy, opuœci³o wielu zawodników. Niestety, tak to wygl¹da w wiejskim futbolu. Mam
nawet problemy z przeprowadzeniem normalnych treningów. Frekwencja na nich jest niska i nie za bardzo jest jak pracowaæ z zespo³em. Przedtem nie by³o tak Ÿle, w czasach
gdy w K³osie gra³ Bogumi³ Szafrañski by³o
nawet o wiele lepiej, teraz mo¿emy walczyæ
tylko o utrzymanie siê w klasie „A”. Powiem
tylko, ¿e jeszcze niedawno niewielu zawodników, którzy graj¹ obecnie w K³osie zmieœci³oby siê w sk³adzie dru¿yny. To chyba mówi
wszystko o naszych os³abieniach kadrowych.
- W wynikach osi¹ganych w tej rundzie przez
K³osa zauwa¿yæ mo¿na doœæ dziwn¹ tendencjê. Wiêcej punktów zdobywacie na wyjazdach ni¿ u siebie. Z czego Pana zdaniem to
wynika?
- Sam siê nad tym zastanawiam. Jest to dla
mnie niewyt³umaczalne, taka zagadka bez
rozwi¹zania. Jedn¹ z moich hipotez, jest to,
¿e jeœli siê nie trenuje, to potem nie zna siê
w³asnego boiska. Dziwi mnie przy tym fakt,
¿e potrafimy na przyk³ad wygraæ w tragicznych warunkach w Biadolinach, a na w³asnym,
idealnym boisku nie potrafimy zagraæ. Nie
wiem czym to wyt³umaczyæ, pewne rzeczy s¹
po prostu dla mnie niewyt³umaczalne. Tym
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bardziej, ¿e pamiêtam czasy, kiedy graliœmy
w klasie okrêgowej i wtedy najlepsze mecze
rozgrywaliœmy w³aœnie na dobrych boiskach
Metalu Tarnów czy Tarnovii, na których mogliœmy zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci
techniczne. Teraz jest niestety inaczej.
- Jaki by³ Pana zdaniem najlepszy mecz K³osa
w tej rundzie?
- Mo¿e zabrzmi to paradoksalnie, ale za najlepszy nasz mecz uzna³bym przegrany 1-2
pojedynek w GwoŸdŸcu. Mieliœmy tam ogromnego pecha, mimo dobrej gry nie potrafiliœmy wykorzystaæ stwarzanych przez siebie
sytuacji, nie trafiaj¹c na przyk³ad z metra
do pustej bramki. Gospodarze mieli tymczasem dwie-trzy okazje i strzelili dwa gole.
Dobre spotkanie zagraliœmy równie¿ tydzieñ
póŸniej przeciwko Stra¿akowi Mokrzyska.
Przeciwnik wprawdzie trochê mnie zawiód³,
no ale to nie by³ ju¿ nasz problem. Przy okazji chcia³bym te¿ wspomnieæ o wyjazdowym
meczu z Uszwi¹, który przegraliœmy bardzo
wysoko, bo 0-5. Wynik tego pojedynku nie
odzwierciedla³ bowiem tego co dzia³o siê
na boisku. Jak zwykle, tak i przed tym meczem mia³em problemy ze stoperami, którzy zmieniali siê praktycznie co spotkanie.
Tym razem jako ostatni zagraæ musia³ zawodnik, dla którego by³ to drugi mecz po
kontuzji. Zdaj¹c sobie z tego sprawê ustawi³em zespó³ na bezbramkowy remis. D³ugo
udawa³o nam siê go utrzymywaæ i gospodarze zaczêli siê ju¿ denerwowaæ. Niestety,
dwa indywidualne b³êdy (w tym paskudny
bramkarza przy drugiej bramce) spowodowa³y, ¿e z zespo³u usz³o powietrze.
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- Czy mimo niezbyt udanej rundy s¹ w dru¿ynie zawodnicy, którzy zas³u¿yli sobie na indywidualne pochwa³y?
- W sk³adzie by³a taka rotacja, ¿e trudno
kogoœ wyró¿niæ. Na pewno chcia³bym jednak
pochwaliæ dwóch pi³karzy. Pierwszy z nich to
m³ody Kamil Kuboñ, który by³ obecny na prawie ka¿dym treningu i nie zagra³ w jednym
tylko bodaj meczu. Zawsze powa¿nie podchodzi³ on do swoich obowi¹zków. Widaæ by³o po
prostu, ¿e jeszcze mu siê chce; byæ mo¿e
wynika to z jego m³odego wieku. Drugim zawodnikiem, którego chcia³bym wyró¿niæ jest
Dawid Bogacz, który mimo ¿e ma rodzinê,
przychodzi³ na ka¿dy trening. Szkoda tylko,
¿e w spotkaniu z Piastem Czchów nie wytrzyma³o mu kolano i nie dogra³ rundy do koñca.
O pozosta³ych nie bêdê mówi³, bo czêsto ich
nie by³o, czy te¿ grali s³abo, po prostu za
du¿o krwi mi napsuli.
- Dziêkujê za rozmowê.
(T)
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IMS w tenisie sto³owym

Szymon Micha³ek
najlepszy w gminie

£ysa Góra wygrywa
w tenisa

W środę 7 listopada, w Sufczynie odbyły się indywidualne i drużynowe mistrzostwa gminy Dębno w tenisie stołowym chłopców z szkół podstawowych.
Organizatorem zawodów, rozgrywanych
w cyklu Igrzysk Młodzieży Szkolnej, był
Sławomir Szymański, a sędziował je Marek
Przeklasa. Indywidualnym mistrzem gminy został Szymon Michałek z SP w Sufczynie (jego opiekunem był Marek Przeklasa).
Do zawodów powiatowych awansowali ponadto – w kolejności zajętych miejsc – Andrzej Kabała (SP Sufczyn), Damian Duda
(SP Łysa Góra), Mikołaj Opioła (SP Biadoliny Szlacheckie), Kamil Kubala (SP Łysa
Góra) oraz Jakub Stypka (SP Sufczyn). W
zawodach drużynowych triumfował zespół
SP w Łysej Górze. Tworzyli go Kamil Kubala i Damian Duda, a opiekunem najlepszej w
gminie drużyny był Aleksander Gurgul. Prawo gry w zawodach powiatowych zapewnił
sobie także wicemistrzowski zespół SP w
Sufczynie, grający w składzie: Marcin Gala,
Andrzej Kabała.
(T)

Podwójnym triumfem reprezentantów Szkoły Podstawowej w Łysej Górze zakończyły rozgrywane w Sufczynie zawody w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym oraz
Drużynowym Tenisie Stołowym
Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Dębno Grzegorz Bracha.
W zawodach indywidualnych pierwsze
miejsce wywalczyła Karolina Cieśla z PSP
W Łysej Górze, w zawodach drużynowych
triumfował zespół: Paulina Mytnik, Anna

Mytnik z PSP w Łysej Górze. Opiekunem
zawodniczek był Aleksander Gurgul. Do
zawodów powiatowych zakwalifikowały się
ponadto: Natalia Gagatek SP Niedźwiedza,
Aleksandra Smoleń SP Jaworsko, Anna
Mytnik PSP Łysa Góra, Kamila Florczak
SP Biadoliny, Marzena Tekiela SP Niedźwiedza. Do zawodów powiatowych awansował także drugi zespół z Łysej Góry w
składzie: Karolina Cieśla, Katarzyna Wołek
Organizatorem zawodów był Sławomir
Szymański, a sędzią zawodów Marek Przeklasa.

Siatkarze Wolanii Wola Dêbiñska

Mieszanka rutyny z m³odoœci¹
Siódmy ju¿ sezon startów w czwartej
lidze siatkówki rozpocz¹³ zespó³ Wolanii
Wola Dêbiñska. Pocz¹tki tej dyscypliny
sportu w Woli Dêbiñskiej siêgaj¹ czasów, gdy zebra³a siê grupa m³odych
ch³opców – w wieku 15-20 lat – mieszkaj¹cych g³ównie w Woli Dêbiñskiej.
Na początku przez kilka lat spotykali się
oni na boisku przyszkolnym, w zimie robili
natomiast „zrzutkę” i wynajmowali halę w
szkole w Dębnie. Po pewnym czasie okazało się, że taka nieformalna działalność przeszkadza w wynajęciu hali, czy też w grze w
niektórych turniejach, wobec czego postanowili założyć stowarzyszenie. Po jego rejestracji wybrali pierwszy zarząd i tak zaczął
działać LKS Wolania Wola Dębińska. Niemal od samego początku siatkarze z Woli
Dębińskiej wygrywali wszystkie rozgrywki
siatkarskie na terenie gminy. Na wyższym
szczeblu wiodło im się nieco gorzej, ale w
miarę upływu czas nabierali doświadczenia i
zaczęli plasować się w czołówkach amatorskich lig w Brzesku, Bochni, czy Tarnowie.
Szczególnie dobrze wiodło im się w Spartakiadach LZS; w jednym roku doszli nawet
do szczebla krajowego. W pewnym momencie z drużyną zaczęli trenować mający doświadczenie ligowe zawodnicy z Brzeska i
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to oni zachęcili miejscowych do zgłoszenia
drużyny do czwartej ligi. W pierwszym sezonie, Wolania uplasowała się w połowie tabeli, w drugim otarli się natomiast o grę w
barażach o trzecią ligę. Wolania zajęła wówczas trzecie miejsce, ustępując pola wiceliderowi jedynie gorszym bilansem setów. Był
to największy do tej pory sukces drużyny z
Woli Rzędzińskiej, która w kolejnych sezonach plasowała się już w połowie, bądź też
w dolnych rejonach tabeli.
Od tego sezonu nowym, grającym trenerem Wolanii został Rafał Banaś: - Przyszedłem do drużyny, żeby ułożyć jej grę. Namówili mnie do tego znajomi, którzy wiedząc o
tym, że przez ileś tam lat grałem w Okocimskim Brzesko, poprosili mnie, żebym trenował Wolanię. Na ile mogę staram się pomóc
swoją wiedzą i doświadczeniem. Zespół stanowi w tej chwili mieszankę rutyny z młodością. Jest w nim kilku chłopaków, którzy
dopiero uczą się grać w siatkówkę, są też
zawodnicy, którzy wiedzą już czym to się je.
Połowa drużyny to wychowankowie, połowa ma przeszłość w innych klubach, zwłaszcza w Okocimskim. Wiadomo, że jesteśmy
zespołem amatorskim. Każdy z nas uczy się
czy pracuje, a siatkówce poświęca się na tyle,
na ile ma czas. Na pewno jest to drużyna
rozwojowa, niewykluczone, że jeszcze ktoś

ją wzmocni, a co ugramy w tym sezonie, to
dopiero się okaże. Jak na razie, siatkarze
Wolanii mają za sobą dwa mecze o czwartoligowe punkty. W pierwszym z nich, przegrali na wyjeździe 1-3 (20-25, 23-25, 25-16,
20-25) z Sokołem Tuchów, w drugim grając
we własnej hali ulegli 2-3 (23-25, 25-22, 1725, 25-17, 12-15) GSKS Laskowa.
(t)

Sk³ad dru¿yny:
Rozgrywaj¹cy:
Grzegorz Gardziel (ur. 1986, wzrost 174 cm),
Pawe³ Mleczko (1988, 183),
Œrodkowi:
Grzegorz Kalemba (1986, 193),
£ukasz Przyby³o (1982, 193),
Jacek Sala (1989, 193),
Krzysztof ŒledŸ (1977, 184),
Atakuj¹cy:
Pawe³ Sowa (1995, 180),
Jakub Szpil (1980, 190)
Przyjmuj¹cy:
Jakub Augustyn (1992, 186),
Maciej Kural (1988, 185),
Marian Kurek (1977, 184),
Libero:
Rafa³ Banaœ (1974, 174),
Janusz Basta (1969, 180).
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Halowa pi³ka no¿na

Tytu³y dla Por¹bki Uszewskiej i £ysej Góry
W ostatni poniedzia³ek paŸdziernika w
hali Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
rozegrane zosta³y – odbywaj¹ce siê w ramach Gimnazjady - zawody o mistrzostwo
Gminy Dêbno w halowej pi³ce no¿nej
dziewcz¹t i ch³opców z szkó³ gimnazjalnych. Uczestniczy³y w nich wszystkie
cztery gimnazja z terenu gminy.

z Porąbki Uszewskiej i Woli Dębińskiej.
Mistrzowski zespół wystąpił w składzie:
Konrad Rusin, Mateusz Kutek, Piotr Niemiec, Mikołaj Skórnóg, Cezary Skórnóg,
Patryk Turek, Dominik Kusion, Michał
Mytnik, Piotr Sakłak oraz Tomasz Hebda. Opiekunem zwycięskiego zespołu był
Tomasz Wojtasiński. W imieniu wójta gmi-

Turnieje o Puchar Wójta Gminy, Grzegorza Bracha, rozgrywane były systemem
każdy z każdym. Dziewczęta grały 2x5
minut, chłopcy 2x7 minut. W turnieju
dziewcząt najlepsza okazała się drużyna
Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej (Justyna Gliździńska, Oliwia Rzepa, Beata Pabian, Anna Nadolnik, Daria Kukla, Weronika Mikosz), której opiekunką była
Agnieszka Radzikowska. Rywalizacja
chłopców zakończyła się natomiast sukcesem ekipy z Gimnazjum w Łysej Górze,
która dzięki lepszej różnicy bramek w bezpośrednich meczach wyprzedziła zespoły

Dziewczêta
Wyniki: Gimnazjum Por¹bka Uszewska – Gimnazjum Sufczyn 2-0, Gimnazjum Wola Dêbiñska – Gimnazjum £ysa Góra 5-1, Gimnazjum
Por¹bka Uszewska – Gimnazjum £ysa Góra 31, Gimnazjum Wola Dêbiñska – Gimnazjum
Sufczyn 0-1, Gimnazjum Wola Dêbiñska – Gimnazjum Por¹bka Uszewska 1-1, Gimnazjum
Sufczyn – Gimnazjum £ysa Góra 3-1.
1. Por¹bka Uszewska 3
7 6-2
2. Sufczyn
3
6 4-3
3. Wola Dêbiñska
3
4 6-3
4. £ysa Góra
3
0 3-11

ny Dębno, Grzegorza Bracha, puchary i
dyplomy wręczał dyrektor Zespołu Szkół
w Porąbce Uszewskiej, Tomasz Gurgul.
Zawody sędziował Mariusz Stolarz z Kolegium Sędziów Piłki Nożnej w Brzesku, a
za ich organizację odpowiedzialny był koordynator sportu, Mikołaj Gurgul.
(T)

Ch³opcy
Wyniki: Gimnazjum Por¹bka Uszewska – Gimnazjum Sufczyn 3-1, Gimnazjum Wola Dêbiñska – Gimnazjum £ysa Góra 1-0, Gimnazjum
Por¹bka Uszewska – Gimnazjum £ysa Góra 03, Gimnazjum Wola Dêbiñska – Gimnazjum
Sufczyn 5-0, Gimnazjum Wola Dêbiñska – Gimnazjum Por¹bka Uszewska 0-3, Gimnazjum
Sufczyn – Gimnazjum £ysa Góra 1-4.
1. £ysa Góra
3
6 7-2 (3-1)
2. Por¹bka Uszewska 3
6 6-4 (3-3)
3. Wola Dêbiñska
3
6 6-3 (1-3)
4. Sufczyn
3
0 2-12

SPRINTEM

Marcin Marmol
Wiek: 22 lata
Wykszta³cenie: studiuje wychowanie
fizyczne na PWSZ w Tarnowie
tra,
Rodzina: starsza o cztery lata sios
Jan
i
zata
gor
Ma³
Karolina, rodzice
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Moje pierwsze sportowe kroki
Od najm³odszych lat fascynowa³em siê
pi³k¹ no¿n¹, wraz z kolegami d³ugo graliœmy na boisku szkolnym. Jako uczeñ gimnazjum zapisa³em siê do trampkarzy K³osa £ysa Góra i po dzieñ dzisiejszy kontynuuje przygodê pi³karsk¹ w tym klubie.

Mój sportowy sukces
Za ma³y sukces mogê uznaæ zajêcie czwartego miejsca w p³ywaniu, podczas Akademickich Mistrzostw Tarnowa w p³ywaniu w
2010 roku. Do podium zabrak³o niewiele.
Wiosn¹ bie¿¹cego roku wraz z kolegami z
roku zwyciê¿yliœmy w wewn¹tr zuczelnianych rozgrywkach w futsalu.

Mój sportowy bohater
Hiszpan, Raul Gonzales, który przez wiêkszoœæ swojej kariery pi³karskiej zwi¹zany
by³ z Realem Madryt. Uwa¿am, ¿e to ikona tego klubu.

Moja sportowa pora¿ka:
Na szczêœcie takiej nie by³o i chcia³bym,
by mnie ominê³a.

Pamiêtne wydarzenie sportowe z moim
udzia³em
Na pewno na d³ugo w pamiêci utkwi mi
mecz pi³karsk ich Mistrzo stw Europy
(12.VI.2012), na stadionie we Wroc³awiu
Grecja – Czechy, wygrany przez naszych
po³udniowych s¹siadów 2:1.
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¯ycie bez sportu
Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez sportu.
By³oby ono bardzo nudne.
Ulubiona dyscyplina
Zdecydowanie pi³ka no¿na.
Najnudniejsza dyscyplina
Uje¿d¿anie - czyli taniec na koniu oraz szachy.
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Maszkienice
wygrywaj¹
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Maszkienicach zwyciężyła w
rywalizacji w halowej Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha odbywającej się w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej.

Najszybciej biegaj¹
w Woli Dêbiñskiej
Indywidualne biegi prze³ajowe zainaugurowa³y rywalizacjê w tym roku szkolnym
w ramach Gimnazjady M³odzie¿y Szkolnej. Zawody zdominowali zawodnicy reprezentuj¹cy gimnazjum w Woli Dêbiñskiej, którzy najczêœciej stawali na najwy¿szym stopniu podium.
Trasę biegu, która okazała się bardzo
wymagająca, wyznaczono wokół zamku
w Dębnie. Dziewczęta pokonywały jedno
okrążenie o długości ok. 800 m, a chłopcy
dystans ok. 1200 m. Swoje reprezentacje
wystawiły wszystkie gimnazja z terenu
gminy, a najwięcej powodów do radości po

Klasyfikacja
KATEGORIA DZIEWCZ¥T
Rocznik 1999
1. Gabriela Konopka, PG Wola Dêbiñska
2. Daniela Kural, PG Por¹bka Uszewska
3. Weronika Bodzioch, PG £ysa Góra
4. Karolina Roczniak, PG Wola Dêbiñska
5. Karolina Gêbka, PG Wola Dêbiñska
6. Anna Pabian, PG Por¹bka Uszewska
7. Weronika Batko, PG Sufczyn
8. Anna Koziol, PG Por¹bka Uszewska
9. Weronika Boryczko, PG Wola Dêbiñska
10. Weronika Nowak, PG Sufczyn
Rocznik 1998
1. Angelika Migda , PG Wola Dêbiñska
2. Monika Bodura, PG Por¹bka Uszewska
3. Krupiñska Edyta, PG Por¹bka Uszewska
4. Dagmara Costazza, PG £ysa Góra
5. Justyna Kural, PG Wola Dêbiñska
6. Renata Micha³ek, PG Sufczyn
7. Zych Kinga, PG Por¹bka Uszewska
8. Magda Galas, PG Sufczyn
Rocznik 1997
1. Iwona Pitu³a, PG Wola Dêbiñska
2. Iwetta Konwent, PG Wola Dêbiñska
3. Ewelina Rojek, PG Sufczyn
4. Natalia Gurgul, PG Por¹bka Uszewska
5. Karolina Wojnicka, PG Sufczyn
6. Justyna Morys, PG Por¹bka Uszewska
7. Justyna Ko³odziej, PG Por¹bka Uszewska
8. Patrycja Sutor, PG Por¹bka Uszewska
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zakończeniu rywalizacji mieli uczniowie
z PG w Woli Dębińskiej. Dziewczęta z tej
szkoły wygrały we wszystkich kategoriach wiekowych. Wśród chłopców w
dwóch kategoriach triumfowali uczniowie
PG w Łysej Górze, a jedno zwycięstwo
odnieśli uczniowie z Woli Dębińskiej.
Pierwsza szóstka zawodników w każdej
kategorii uzyskała kwalifikacje do zawodów powiatowych.
Rywalizację przygotowaną przez Mikołaja Gurgula, koordynatora sportu w gminie,
swoim patronatem objęli: Wójt Gminy Dębno, Grzegorz Brach oraz Kierownik Zamku
w Dębnie, Krystyna Gurgul.

W zawodach, które rozgrywano w Porąbce Uszewskiej, uczestniczyło pięć zespołów. Grano systemem „każdy z każdym”. Łatwo nie było, ponieważ wszystkie drużyny traciły punkty. Ostatecznie
drużyna z Maszkienic prowadzona przez
Tomasza Świerczka wygrywając dwa spotkania, remisując jedno i doznając jednej
porażki okazała się zwcięzcą turnieju
przygotowanego przez Sławomira Szymańskiego. Triumfator miał reprezentować Gminę Dębno na zawodach powiatowych.

KATEGORIA CH£OPCÓW
Rocznik 1999
1. Dawid K³usek, PG £ysa Góra
2. Marek Mucha, PG £ysa Góra
3. Mateusz Wêgrzyn, PG Wola Dêbiñska
4. Adrian K³usek, PG Wola Dêbiñska
5. Adam Wyczesany, PG Wola Dêbiñska
6. Damian Jadach, PG Wola Dêbiñska
7. Szymon Mleczko , PG Por¹bka Uszewska
8. Pawe³ Kluska, PG Por¹bka Uszewska
9. Oskar Mizera, PG Por¹bka Uszewska
Rocznik 1998
1. Bartosz Sebastian, PG Wola Dêbiñska
2. Stolarczyk Micha³, PG Wola Dêbiñska
3. K³usek Bart³omiej, PG Wola Dêbiñska
4. Marcin Sad³oñ, PG Wola Dêbiñska
5. Dawid Wo³ek, PG Sufczyn
6. Piotr Wawryka, PG Sufczyn
7. Emil Sowa, PG £ysa Góra
8. Tomasz Hebda, PG £ysa Góra
Rocznik 1997
1. Dominik Kusion , PG £ysa Góra
2. Mateusz Hronowski, PG Wola Dêbiñska
3. Artur S³upski, PG Sufczyn
4. Sebastian Nowak , PG Sufczyn
5. Dariusz Sacha , PG Wola Dêbiñska
6. Arkadiusz Micha³ek, PG Sufczyn
7. Dawid Potêpa, PG Wola Dêbiñska
8. Piotr Golonka, PG Wola Dêbiñska
9. Artur Pa³ucki, PG Por¹bka Uszewska
10.Domink Nowak, PG Sufczyn
11.Przemys³aw Chudyba, PG Por¹bka Usz.

Wyniki:
SP Por¹bka Usz. – SP £ysa Góra .....
SP Dêbno – SP Maszkienice ...........
SP Sufczyn- SP Por¹bka Usz ...........
SP £ysa Góra- SP Dêbno .................
SP Maszkienice - SP Sufczyn ...........
SP Por¹bka Usz.- SP Dêbno ............
SP £ysa Góra- SP Sufczyn ...............
SP Maszkienice- SP Por¹bka Usz. ...
SP Dêbno- SP Sufczyn ....................
SP Maszkienice - SP £ysa Góra .......

2:1
0:2
4:2
1:1
1:2
2:0
3:2
1:1
2:1
5:0

Klasyfikacja:
1. SP Maszkienice
2. SP Por¹bka Usz.
3. SP Sufczyn
4. SP Dêbno
5. SP £ysa Góra
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LISTOPAD
21 listopada 2012r. VI Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Listopad nie
musi być smutny”
Cele festiwalu: upowszechnianie śpiewu i
tańca wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
prezentacja możliwości wokalno-tanecznych
wśród najmłodszych, stworzenie dzieciom
okazji do zaprezentowania swoich talentów.
Organizatorzy: Samorządowe Centrum
Edukacji w Tarnowie, Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej, Dębińskie Centrum
Kultury.

Warsztaty odbędą się w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi. Organizatorem jest
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”.

GRUDZIEÑ
7 grudnia 2012r. Rozstrzygnięcie
XIV Gminnego Konkursu Plastyczno Literackiego „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowości”
Celem konkursu jest zachęcanie do aktywności twórczej oraz rozwijanie kreatywności uczniów, zainteresowanie kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu, popularyzowanie wartościowych
elementów swojej miejscowości: obiektów,
miejsc, symboli, zwyczajów i itp. Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w
Łoniowej, Dębińskie Centrum Kultury.

25 listopada 2012r. godz. 17:00. 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 zaprezentuje 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

STYCZEÑ

28 listopada 2012r. godz. 16:30.
Warsztaty dekorowania stołu.

Styczeń 2013r. XIII Gminny Konkurs
Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych

15 grudnia 2012r. II Gminny Konkurs na kukiełkę pt. „Bajkowa postać”
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (przedszkola, oddziały
przedszkolne). Jego celem aktywizacja dziecięcej wyobraźni, pobudzenie wyrażania
przez dzieci własnych upodobań i ich realizacja poprzez pracę plastyczną. Zadaniem
uczestników jest wykonanie ulubionej bajkowej kukiełki. Organizatorzy: Niepubliczne Przedszkole „Mały Polski Geniusz” w
Sufczynie, Dębińskie Centrum Kultury.

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, klas „0”, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnikami mogą być soliści i
duety wokalne. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór (kolędę, pastorałkę lub
pieśń świecką związaną tematycznie z Bożym Narodzeniem). Dopuszczalne są wykonania z podkładem muzycznym lub z towarzyszeniem instrumentu. Eliminacje
odbędą się w czterech grupach wiekowych:
I grupa – przedszkolaki i dzieci klas „0”, II
grupa – dzieci z klas I - III szkoły podstawowej, III grupa – dzieci z klas IV - VI
szkoły podstawowej, IV grupa – gimnazjaliści. Przesłuchania odbędą się w obecności komisji oceniającej oraz innych uczestników konkursu. Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja, intonacja, ogólny
wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy po
zakończeniu występu otrzymają dyplomy
oraz upominki. Ponadto wyłonieni finaliści wystąpią podczas Koncertów Laureatów. Organizatorzy: Dębińskie Centrum
Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Łysej Górze.
11 stycznia 2013r. Wernisaż wystawy pokonkursowej „Grupa Kolędnicza” w Muzeum – Zamek w Dębnie.
Wystawa pełnoplastycznych przedstawień tzw. Grupy Kolędniczej będąca efektem konkursu współorganizowanego z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie. Organizatorzy: Muzeum Zamek w
Dębnie, SCE w Tarnowie, Dębińskie Centrum Kultury

STOP PRZEMOCY!
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:

Zapraszamy do korzystania z us³ug

Mobilnego Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Dêbnie
Centrum udziela bezp³atnej pomocy prawnej ka¿dej osobie, która bêd¹c w ciê¿kiej sytuacji
¿yciowej, nie jest w stanie samodzielnie rozwi¹zaæ swoich problemów w zakresie prawnym,
a sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odp³atnej pomocy.
Z us³ug Mobilnego Centrum mo¿e skorzystaæ ka¿dy, kto:zamieszkuje na terenie Gminy
Dêbno, nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej, nie posiada œrodków finansowych na korzystanie z p³atnej pomocy prawnej
Porady prawne i obywatelskie w Mobilnym Centrum œwiadczone s¹ bezp³atnie, w sposób
rzetelny, poufny, bezstronny, z zachowaniem aktualnoœci informacji. Prawnik udziela porad
z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego i prawa pracy. Porady dotycz¹
tak¿e tematyki ubezpieczeñ spo³ecznych, zasi³ków, spraw mieszkaniowych, zad³u¿eñ, niepe³nosprawnoœci i wielu innych. W ramach porad prawnik mo¿na pomóc przygotowaæ pismo
lub wype³niæ formularz.

* Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801
12 00 02
* Policja – 997

Udzielane porady i informacje s¹ bezp³atne!
Mobilne Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
Urz¹d Gminy Dêbno, Sala Narad, Wola Dêbiñska 240, 32-852 Dêbno
19.11.2012 w godzinach: 10.00 - 14.00 i 3.12.2012 w godzinach: 13.00 - 17.00

* Pogotowie Ratunkowe – 999
* Telefon alarmowy – 112
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pod opiek¹

bez recepty

Alkohol coraz groŸniejszy
Roœnie liczba spraw prowadzonych przez
Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Dêbnie. W 2010
roku by³o ich 25, rok póŸniej ju¿ 57, a do
7 listopada 2012 roku – 47. Za ka¿d¹ z
tych liczb kryj¹ siê ludzie, kierowani na
leczenie odwykowe.

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

Jak sobie
radziæ z
zaparciami?
Zaparcie, obstrukcja, zatwardzenie - częsty problem wielu pacjentów - jest tak powszechne, że sprzedaż środków przeczyszczających zajmuje drugie miejsce po lekach przeciwbólowych. Definicja zaparcia ulegała
zmianie i obecnie klasyfikują to kryteria
rzymskie III, ale dla naszych celów wystarczy wiedziec,ż e jest to utrudniona lub nieczęsta defekacja (oddawanie stolca). Osoby
zdrowe oddają zazwyczaj 1-2 dobrze uformowane stolce dziennie, czasem stolec co
drugi dzień.
Objawy są uciążliwe dla chorego i należą
do nich wzdęcia i bóle brzucha, uczucie pełności w żołądku. Przyczyny bywają różne
np. mechaniczne: blizny odbytu, żylaki odbytu, rak odbytu lub chemiczne np. zatrucie
ołowiem czy niektórymi lekami. Inną przyczyną są zaparcia u ludzi starszych, związane z brakiem kurczliwości mięśniowej, czy
zaparcia związane z dietą.
Wstrzymywanie oddawania stolca rozregulowuje prace jelit powodując trudne w leczeniu tzw. zaparcia nawykowe - częstsze u
kobiet.
W leczeniu stosujemy zalecenia dietetyczne, wzrost aktywności fizycznej oraz łagodne środki przeczyszczające. Ocena wskazań i
skuteczności leczenia inwazyjnego w postaci
kolektomii, ileostomii pętlowej, stomii definitywnej, czy płukania jelita grubego należy
do lekarza.
Należy unikać potraw smażonych czy fermentujących, ostrych przypraw, pieczywa
razowego oraz takich produktów jak groch
czy fasola.
Pomaga dieta błonnikowa, jedzenie delikatnego, gotowanego mięsa, sery białe. Stosuje się także dostępne bez recepty środki ziołowe. Należy zwiększyć ilość wypijanych płynów i ruch fizyczny. Gdy nie pomaga dieta i
ogólnodostepne środki przeczyszczające,
należy niezwłocznie odwiedzić lekarza.

www.gminadebno.pl

W ciągu ostatnich kilku miesięcy najwięcej
zgłoszeń pochodziło z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Spory udział ma w tym
również policja, gdyż w przypadku kierowcy
zatrzymanego za jazdę po pijanemu, policjanci
automatycznie kierują wniosek o zbadanie,
czy ma on problemy z alkoholem. Bywają
również zgłoszenia z prokuratury, czy też
od bliskich osoby mającej problem z nadużywaniem alkoholu. Przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Barbara Szostak nie ukrywa jednak,
że w tym ostatnim przypadku trwa to nieraz
bardzo długo. - Nieraz rodziny czekają ze
zgłoszeniem nawet kilkanaście lat, cały czas
wierząc, że poprawa nastąpi sama. Muszę
jednak powiedzieć, że świadomość mieszkańców jest coraz większa. Wzrasta również wiedza na temat choroby alkoholowej, co można
zauważyć w uzasadnieniach do składanych
wniosków. Niestety, z roku na rok rośnie liczba kierowanych na leczenie młodych osób w
wieku dwudziestu kilku lat, rodzice często
zbyt późno zauważają bowiem problem.

Dobrowolnie czy przymusowo?
Każda osoba zgłoszona do GKRPA, co do
której istnieje podejrzenie o nadużywanie
alkoholu wzywana jest na badanie przeprowadzane przez psychologa biegłego sądowego w Punkcie Konsultacyjnym. Ten stwierdza, czy u wezwanego występuje problem
uzależnienia, czy pije on ryzykownie i szkodliwie. Jeżeli coś takiego ma miejsce, otrzymuje on informację, gdzie może podjąć terapię. Osoby, które nie odpowiadają na wezwanie GKRPA muszą się natomiast liczyć z faktem przesłania dokumentów w ich sprawie
do Sądu Rejonowego w Brzesku, Wydział
Rodzinny i Nieletnich. Wtedy decyzja co do
orzeczenia uzależnienia i formy leczenia zależy już od sądu. - Zgoda na leczenie jest bardzo częstą sytuacją, myślę, że około 70 procent
osób podejmuje terapię (to znaczy zgłasza się
na nią chociaż raz), mniej wniosków wysyłam natomiast do sądu – mówi Barbara Szostak. - Najczęściej jest to leczenie w systemie
dziennym, otwartym, gdy zainteresowani do-

jeżdżają do któregoś ośrodków. Niestety, nie
najlepiej jest z możliwością podjęcia leczenia
w takich ośrodkach. Z tego, co wiem, na rozpoczęcie terapii w systemie dziennym w ośrodku terapii w Brzesku czeka się około miesiąca.
Jeżeli chodzi natomiast o leczenie w systemie
zamkniętym, to gdy we wrześniu dzwoniłam
do ośrodka terapii w Tarnowie, dowiedziałam się, że wolne miejsca są dopiero w styczniu.

Sukcesem jest ka¿dy wyleczony
Jeżeli sprawa skierowana jest do sądu, to
GKRPA w Dębnie nie otrzymuje informacji
automatycznie, bo konieczne jest wniesienie
niewielkiej opłaty. Barbara Szostak radzi sobie jednak inaczej: - Piszę po prostu pismo do
poradni w Brzesku czy w Tarnowie z zapytaniem czy dana osoba podjęła terapię i czy ją
kontynuuje. Trudno jednak do końca określić, jakie są efekty pracy GKRPA, gdyż dotykamy bardzo poważnej sprawy. Alkoholizm
jest bowiem ciężką chorobą. Zabrzmi to może
jak frazes, ale jeżeli cały ten proces odnosi
skutek w stosunku do choćby jednej osoby, to
jest już sukces. Są przy tym osoby, które po
zakończeniu terapii – albo tej od nas, albo tej
przymusowej – już na własną rękę poszukują
jakiegoś ośrodka szkoleniowego.

Coraz mniejszy bud¿et
Na wniosek osób, które podjęły terapię
zwracane są wszystkie koszty związane z
przejazdem na terapię. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponosi
też wydatki postępowania sądowego oraz prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy, w którym z pomocy psychologa skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy, nie
tylko uzależnieni czy współuzależnieni. Zadań wciąż przybywa, a nasz budżet nie jest
niestety zbyt obszerny. W związku z tym, że w
ostatnich dwóch latach zmniejszyła się liczba punktów sprzedających alkohol, automatycznie zmniejszyły się również środki na profilaktykę i w tym roku dostaliśmy o 50 tysięcy
złotych mniej niż w roku poprzednim – twierdzi Barbara Szostak.
(t)

Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców gminy Dębno otwarty w każdy
wtorek w godz. 14.30 – 17.30.
Przyjmuje psycholog Bogumiła Cholewa.

Ostrzegamy przed czadem
Prawie 3 700 zdarzeñ zwi¹zanych z tlenkiem wêgla, w tym prawie 1 800 poszkodowanych i 106
ofiar œmiertelnych – to liczby pokazuj¹ce ¿niwo, jakie czad zebra³ w ostatnim okresie grzewczym, czyli od listopada 2011 do marca 2012 r.Tylko od wrzeœnia 2012 r. do 5 listopada 2012
r. na skutek zaczadzenia zginê³o 10 osób.
Tragedii mo¿na unikn¹æ, wystarczy dowiedzieæ siê, jak ustrzec siê przed czadem i nie lekcewa¿yæ zasad bezpieczeñstwa. Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na znaleŸæ na oficjalnej
stronie Gminy Dêbno www.gminadebno.pl pod has³em "Zarz¹dzanie Kryzysowe" oraz na oficjalnej stronie Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
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rozmaitoœci

Ile na liczniku?

Krzysztof
Wêgrzyn
Miejsce
zamieszkania:
Jastew
Miejsce pracy:
zak³ad us³ugowy
w Jastwi
Egzamin na prawo jazdy
Rok 1985 r. kat B
Pierwszy samochód
Czerwony Fiat 125p
Pierwszy mandat
Za parkowanie w miejscu niedozwolonym
(w rowie)
Najd³u¿sza trasa
Powrót z do¿ynek, które odby³y siê w Jastwi
Najwiêksza prêdkoœæ
Staram siê nie przekraczaæ prêdkoœci, ale
ró¿nie to bywa
Samochód marzeñ
Toyota land cruiser

Gospodynie z nagrodami
I miejsce w kategorii plastyka obrzêdowa i II miejsca w klasyfikacji ogólnej
zajê³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich „W³oœcianki” z £oniowej podczas odbywaj¹cego siê 23 wrzeœnia w Marcinkowicach
IV Ma³opolskiego Przegl¹d Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kó³ Gospodyñ
Wiejskich.
W konkursie brało udział 11 kół gospodyń z 11 powiatów: gorlickiego, brzeskiego,
olkuskiego, oświęcimskiego, myślenickiego,
chrzanowskiego, nowotarskiego, bocheńskiego, krakowskiego, wielickiego, limanowskiego. Powiat brzeski reprezentowało Koło
Gospodyń Wiejskich „Włościanki” z Łoniowej. Przegląd konkursowy składał się z
trzech kategorii: plastyka obrzędowa różdżka weselna, scenka obyczajowa, prezentacja potrawy przygotowanej na konkurs.
KGW „Włościanki” zaprezentowały scenkę obyczajową „W jesienny wieczór w chał-

pie w Łoniowej”, w której pięcioro aktorów
pokazało jakie prace wykonywano wieczorami na wsi.
W ramach rywalizacji w kategorii plastyka obrzędowa trzy panie z Łoniowej wykonały tradycyjną różdżkę, która dawniej była
symbolem starosty weselnego. Umocowano
ją na specjalnie skonstruowanej podstawie,
do której przyczepiano kwiaty z bibuły, mirt,
len, orzechy oraz małe czerwone jabłuszka.
Koło zaprezentowało ponadto pierogi z
soczewicą z ciasta drożdżowego gotowane
na parze, które budząc duże zainteresowanie zarówno członków komisji konkursowej
jak i publiczności z talerzy zniknęły bardzo
szybko.
Poza satysfakcją KGW z Łoniowej przywiozło z konkursu także nagrodę pieniężną
oraz nagrody rzeczowe, a także zaproszenie na następny przegląd, który odbędzie
się za rok.
(n)

Kapusta w³oska
z wieprzowin¹ i pieczarkami
Składniki:
- główka kapusty włoskiej
- 1 kg łopatki wieprzowej
- 1/2 kg pieczarek
- 3 średniej wielkości cebule
- łyżeczka przyprawy do gulaszu
- łyżeczka słodkiej papryki
- 2 duże marchewki
- 2 średniej wielkości pietruszki
- pół kostki margaryny
- sól, pieprz i maggi do smaku
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Wykonanie:
Pokrojoną w kostki łopatkę i dwie cebule
dusić na margarynie. W połowie duszenia dodać starte na grubej tarce marchewki i pietruszki. Pokrojone pieczarki dusić osobno na
margarynie z jedną cebulą. Po uduszeniu połączyć z łopatką, posolić do smaku i dodać poszatkowaną kapustę włoską. Dusić razem od
pięciu do dziesięciu minut. Dodać pieprz,
magi, przyprawę do gulaszu i słodką paprykę, jeśli trzeba posolić do smaku. Podawać na
gorąco, najlepiej z pieczywem.
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Maria Wo³ek, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich „Warkocz Tar³ówny”
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na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Magdalena Zychowicz-Gurgul

Przynajmniej kilka zabytkowych obiektów na terenie gminy zawdziêcza jej w
du¿ej mierze odzyskanie dawnego blasku. S³u¿¹c bezinteresowanie swoj¹
wiedz¹ pomog³a kilku instytucjom uporaæ siê z rygorystycznymi wymogami
unijnymi, których dochowanie to warunek uzyskania finansowej pomocy. A na
tym przecie¿ nie koniec. Niedawno udowodni³a, ¿e i fizycznej pracy siê nie boi
anga¿uj¹c siê w budowê placu rekreacyjnego w Por¹bce Uszewskiej, w której mieszka.
Magdalena Zychowicz - Gurgul na uznanie zasługuje tym bardziej, że pochodzi spoza Gminy Dębno. Przyjechała z Nowego Sącza, bo tutaj poznała męża. Spodobało się jej
na tyle, że nie tylko tutaj mieszka, ale należy do tych mieszkanców, którym w sposób
szczególny zależy na rozwoju całej gminy.
Ceniona przez przełożonych jako pracownik referatu inwestycji komunalnych w
Urzędzie Gminy w Dębnie na uznanie powszechne zasługuje z innego powodu.
Swoją zawodową wiedzą, znajomością
meandrów przepisów rządzących realizacją
projektów i inwestycji dofinansowywanych
z funduszy Unii Europejskiej lub innych
źródeł zewnętrznych, dzieli się z tymi, którzy jej potrzebują. Parafia w Porąbce
Uszewskiej sięgająca po kilkaset tysięcy
złotych dofinansowania z funduszy unijnych mogła liczyć, że skomplikowane prace
renowacyjne skrupulatnie zostaną rozliczo-

ne przez Magdalenę Zychowicz - Gurgul, a
finansująca instytucja wypłaci pieniądze bez
zastrzeżeń. Z pomocy Magdaleny - Zychowicz Gurgul przy rozliczaniu prac przy renowacji kościoła w Dębnie, mogła liczyć także tamtejsza parafia. Realizacja prac konserwatorskich przy nagrobkach znajdujących się na cmentarzu w Dębnie także nie
odbywała się bez jej udziału.
A zakres prac wykonywanych w ramach
swojego wolnego czasu był niemały. Należało czuwać nad przygotowaniem przetragu, nadzorować realizację prac tak, by
wszystko przebiegało zgodnie z zapisami
umowy o dofinansowanie, a sama inwestycja musi być skrupulatnie udokumentowana. Pracy wystarczyłoby spokojnie na przynajmniej pół etatu, a to przecież jeszcze
nie wszystko. W podobnej roli osoby strzegącej formalno-prawnej poprawności, występowała także przy okazji budowy placu
rekreacyjnego w Porąbce Uszewskiej, ale
w tym przypadku osobiście zaangażowała
się również w prace budowlane sprowadzając dodatkowe wsparcie w postaci syna i
męża. Godziny spędzone na placu pewnie
trudno byłoby zliczyć. Docenili to już inicjatorzy budowy, którzy podczas otwarcia
placu uhonorowali Magdalenę Zychowicz Gurgul symbolicznym ołówkiem w dowód
wdzięczności za szczególną pomoc i zaangażowanie.
Efekty jej pracy widoczne są także w
niektórych szkołach na terenie gminy,
które skorzystały z pomocy finansowej w

Na ołówek wdzięczności Magdalena
Zychowicz - Gurgul zasłużyła w pełni.
ramach programu „Radosna szkoła”.
Determinacja Magdaleny Zychowicz - Gurgul w wielu przypadkach decydowała o tym,
że po pieniądze na poprawę wyposażenia
udało się sięgnąć. Mówiąc językiem piłkarskim, Porąbka Uszewska zrobiła przed laty
naprawdę dobry transfer sprowadzając tę
„zawodniczkę” z Nowego Sącza.
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