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druga strona ¿ycia

NA PLUS

NA MINUS

Wójt Grzegorz Brach boleśnie prze-
konał się, że emocje prowadzą czę-

sto na manowce. Decydując się na złoże-
nie doniesienia o kradzieży prądu w Urzę-
dzie Gminy Dębno przez mieszkańca,
który ładował baterię swojej kamery,
naraził się na sarkastyczne i złośliwe ko-
mentarze w mediach. W efekcie o gmi-
nie zrobiło się głośno, ale niestety w ra-
czej groteskowym kontekście.

Nieoficjalni krytycy poczynań zarzą-
du Spółki Wodnej Gminy Dębno za-

chowują się jak ten, który woli widzieć
szklankę do połowy pustą niż w połowie
napełnioną. Warto dostrzec pozytywne
zmiany i zdopingować ludzi do jeszcze
większego wysiłku a nie podcinać skrzy-
dła tym, którym chce się pracować. To w
końcu w interesie wielu mieszkańców
gminy.

Wójt Grzegorz Brach przyznając się
do błędu i przepraszając publicz-

nie za decyzję o złożeniu doniesienia do
prokuratury (patrz: „na minus” i rozmo-
wa na stronie 10) zasługuje na szacu-
nek. W naszym życiu publicznym przy-
padki uderzenia się w we własną pierś
należą do rzadkości, chociaż powodów do
tego nie brakuje. W życiu prywatnym
zresztą jest podobnie. Każdy z nas po-
pełnia przecież błędy, ale przyznać się
nam do nich jest często bardzo trudno.

Parafia św. Małgorzaty w Dębnie ra-
dzi sobie świetnie od lat. Nie są jej

straszne nawet tak kosztowne inwesty-
cje jak renowacja zabytkowego kościoła.
Co więcej potrafi myśleć nie tylko o so-
bie. Podarowanie muzeum w Dębnie za-
bytkowego mszału to gest, który robi
wrażenie.

Mieszkańcy Jastwi nie pozostawiają
wątpliwości, że wybudowanie w ich

sołectwie kanalizacji było pomysłem ze
wszech miar uzasadnionym. Do sieci pod-
łączają się masowo i już niebawem nie
będzie chyba domu, który z dobrodziejstw
cywilizacji nie będzie korzystał.
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Irena Pabian z domu Stężowska długo-
letni pracownik Urzędu Gminy Dębno zmar-
ła 10 lutego mając zaledwie 50 lat.

W ostatnich miesiącach zmagała się z
ciężką chorobą, ale z wiadomością o jej śmier-
ci trudno się było pogodzić. Przyszła o wiele
za wcześnie zostawiając uczucie pustki i
bezradności, które towarzyszy nam zwykle,
gdy nie znajdujemy racjonalnego uzasadnie-
nia dla śmierci.

W Urzędzie Gminy Dębno znali ją wszy-
scy. Pracę w nim rozpoczęła 1 czerwca 1983
r. jako referent ds. organizacyjnych. Potem
pełniła funkcję podinspektora i inspektora,
ostatnio w Referacie Podatków i Opłat Lo-
kalnych. Zakres spraw, jakim się zajmowała
był szeroki: od prowadzenia spraw kadro-
wych pracowników, przez prowadzenie ar-
chiwum zakładowego, obsługę Rad Sołec-
kich aż po sprawy podatkowe.

W pamięci kolegów i koleżanek pozosta-
wiła wyłącznie ciepłe wspomnienia. Jako
urzędniczka  bardzo sumienna i pracowita,
jako koleżanka - radosna, bezpośrednia i

Wspomnienie o Irenie Pabian

Po¿egnanie

zawsze gotowa pomóc, jeśli tylko była taka
potrzeba. Można się było o tym przekonać
wielokrotnie z jednej strony w pracy w urzę-
dzie, z drugiej podczas wyjazdów i wycie-
czek, jakie organizowała dla pracowników.

W pamięci koleżanek i kolegów z pracy, z
którymi spędziła blisko 30 lat, miejsce mieć
będzie zawsze. Zapisała się w niej mocno
jako dobry człowiek.

ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzed-
siębiorstw” i o 100 tys. zł z działania „Róż-
nicowanie w kierunku działalności nierol-
niczej”.

Inicjatywy podejmowane teraz przez sto-
warzyszenie w dużej mierze dotyczyć będą
edukacji i turystyki. - Część programów ad-
resowana będzie do szkół, część do szer-
szych środowisk lokalnych, inne mają po-
prawić ofertę turystyczną gminy – podkre-
śla Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

Oprócz działań edukacyjnych stowarzy-
szenie planuje utworzenie spójnego sys-
temu oznakowania ważnych i znaczących
miejsc dla obszaru oraz wyposażenie ich
w podstawową informację wizualną doty-
czącą miejsca, usytuowania w kontekście
historycznym i geograficznym. Całość zo-
stanie uzupełniona o fotokody, odsyłają-
ce do strony internetowej poświęconej
projektowi oraz informację telefoniczną
dostępną za pośrednictwem SMS-ów lub
wskazanego numeru telefonu.

Pierwsze w tym roku nabory planowane
są na przełomie maja i czerwca.

(pr)

Szeœæ najlepszych lokalnych grup
dzia³ania w Ma³opolsce, które wybrano
do realizacji dodatkowych zadañ,
otrzyma³o 4 marca w  Iwkowej
umowy, na mocy których trafi do nich
20,6 mln z³. W gronie wyró¿nionych
znalaz³o siê Stowarzyszenie „Kwartet
na Przedgórzu”, którego cz³onkiem
jest Gmina Dêbno.

W rankingu lokalnych grup działania w
województwie małopolskim zostało ono
sklasyfikowane na trzecim miejscu, a w
kraju na pozycji ósmej. Z łącznej puli ponad
20 milionów złotych do beneficjentów
„Kwartetu na Przedgórzu” czyli także do
mieszkańców Gminy Dębno w naborach,
które zostaną ogłoszone jeszcze w tym
roku trafi 4 179 000 zł. Wedle dokonanego
przez Stowarzyszenie podziału na projek-
ty z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” prze-
znaczono 2,9 mln zł, 700 tys. zł dla realizu-
jących „Małe projekty”, natomiast o 200
tys. zł ubiegać się będą wnioskodawcy w

Nabory ju¿ w maju i czerwcu

Dodatkowe pieni¹dze
dla gminy
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Wszystko wskazuje na to, ¿e jeszcze
w tym roku osuwisko w Jaworsku
zostanie ustabilizowane. Gmina Dêbno
otrzyma³a ju¿ na ten cel dofinansowa-
nie w wysokoœci blisko 1,65 mln z³.
Promesy dla samorz¹dów w woje-
wództwie ma³opolskim na wykonanie
zabezpieczeñ osuwisk opiewa³y na
blisko 36 mln z³.

O pieniądze nie było łatwo. Samorząd
Gminy Dębno starał się o nie niemal dwa
lata, bo procedura w tym przypadku jest dłu-
gotrwała. Po tym, jak w drugiej połowie 2010
roku wskutek obfitych opadów deszczu w
Jaworsku i w Dołach osunęła się ziemia za-
bierając (w Jaworsku) część drogi i zagraża-
jąc kilku zabudowaniom, niezwłocznie przy-

stąpiono do inwentaryzacji szkód i opraco-
wania dokumentacji niezbędnej do rozpo-
częcia starań o pomoc finansową.

Procedura w takich wypadkach jest jed-
nak długotrwała. Najpierw wymaga założe-
nia karty osuwiskowej, potem konieczna
jest opinia Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego oraz komisji powołanej przez wo-
jewodę. Wszystko to wobec licznych w tym
okresie przypadków osuwisk w Małopolsce i
niewielkiej liczby ekspertów zajęło sporo
czasu, ale w przypadku Gminy Dębno i tak
relatywnie szybko udało się uzyskać  144
tys. zł na opracowanie projektu techniczne-
go, który jest warunkiem prowadzenia ja-
kichkolwiek prac.  „Myślę, że w ślad za tym
otrzymamy także pieniądze na prace stabi-
lizacyjne” -  komentował wtedy Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno i – jak się okaza-
ło – przewidywania te były słuszne.

Remontowi poddana zostanie także dro-
ga Porąbka Uszewska - Pańskie Pola w
Porąbce Uszewskiej mająca 500 metrów
długości.

Prace rozpoczną się po rozstrzygnięciu
przetargu na wykonanie tego zadania i
po podpisaniu umowy ze zwycięzcą prze-
targu. Samorządowe władze zakładają, że
powinno to nastąpić jeszcze wiosną tego
roku.

wództwa małopolskiego przeznaczono 152
mln zł. W podziale pieniędzy uczestniczy
także Gmina Dębno, której przyznano
pomoc w wysokości 190 tys. zł. Zgodnie z
wnioskiem przygotowanym przez samo-
rząd pieniądze te zostaną wykorzystane
na odbudowę dwóch dróg. Jeden z nich to
odcinek Dębno - Smyków w  Dębnie o dłu-
gości 450 metrów, który został uszkodzo-
ny wskutek opadów w ubiegłym roku.

190 tysiêcy z³ na remonty dróg uszko-
dzonych wskutek intensywnych opa-
dów deszczu otrzyma³a Gminê Dêb-
no. Promesê opiewaj¹c¹ na tê kwo-
tê odebra³ wójt Grzegorz Brach w Ma-
³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim w
Krakowie.

W sumie na dofinansowanie do remon-
tów dróg w gminach i powiatach woje-

Remont dróg ju¿ wiosn¹

Gmina dosta³a pieni¹dze na osuwisko

Trzeba zatrzymaæ ziemiê
Dzisiaj jest już przesądzone, że gmina

otrzyma około 1,65 mln zł na wykonanie
prac stabilizacyjnych. Mają one zabezpie-
czyć tern przed dalszym osuwaniem się, co
z punktu widzenia mieszkających tam lu-
dzi ma pierwszorzędne znaczenie. Wyko-
nanie zabezpieczeń pozwoli też odbudować
zniszczoną drogę, co ułatwi komunikację
na tamtym terenie.

Przetarg na wykonanie prac zostanie
ogłoszony niezwłocznie tak, by osuwi-
sko mogło być ustabilizowane jak naj-
szybciej.

Projektowane w Jaworsku prace stabi-
lizacyjne to nie pierwsze tego typu przed-
sięwzięcie na terenie gminy. Wcześniej
skutecznie prowadzono je już w Łysej
Górze, Porąbce Uszewskiej, Jaworsku i
Niedźwiedzy w latach 2006-2010r.

(p)
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Blisko dwa i pó³ raza wiêcej wydano
z bud¿etu Gminy Dêbno na zimowe
utrzymanie dróg w tym sezonie w
stosunku do sezonu poprzedniego –
wynika z porównania wydatków w
okresie od grudnia do 10 marca.

Zima w tym roku rozkręcała się powoli,
ale gdy już przyspieszyła, to dla samorzą-
dowych władz stała się powodem bólu gło-
wy. Obfite opady śniegu, a także mróz
sprawiły, że do samorządowej kiesy trze-
ba było sięgać często i coraz głębiej.

Zgodnie z przyjętymi standardami fir-
my zajmujące się odśnieżaniem mają za-
pewnić przejezdność dróg zwłaszcza wte-
dy, gdy ruch na drogach jest największy.
Dotychczas w tym sezonie udawało się
im wywiązywać z tego zadania zupełnie
dobrze, mimo że niejednokrotnie było to
o tyle trudne, że opady były ciągłe. - Pługi
wyjeżdżały nawet o drugiej, trzeciej nad
ranem tak, żeby rano drogi były przejezd-
ne i mieszkańcy mogli dojechać do pracy –
podkreśla Antoni Brachucy, zastępca wój-
ta Gminy Dębno. Posypywaniem dróg
materiałem poprawiającym przyczepność
zajmował się wyłącznie Zakład Usług
Komunalnych. Jako zasadę przyjęto po-

Spó³ka ma dobre efekty

Rolnicy
p³ac¹ coraz
chêtniej
Wspó³praca pomiêdzy w³aœciciela-
mi pól a Gminn¹ Spó³k¹ Wodn¹ w
Gminie Dêbno daje coraz lepsze
efekty. Z podsumowania ubieg³ego
roku wynika, ¿e liczba p³ac¹cych
sk³adki roœnie, a rowy melioracyj-
ne od dawna nie by³y tak dobrze
utrzymane jak teraz.

W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłe-
go roku udrożniono i wyczyszczono 24
km rowów melioracyjnych na terenie
gminy, podczas gdy ich łączna długość
na terenie gminy wynosi 40 km. Do-
datkowo 39 razy interweniowano sku-
tecznie w sytuacji, gdy woda wskutek
niewłaściwie użytkowanych działek
(zarastają drzewami i krzewami) zale-
wała pola lub działki budowlane miesz-
kańców. W efekcie ogólny stan rowów
melioracyjnych na terenie gminy uległ
zasadniczej poprawie i w razie inten-
sywnych opadów deszczu swoją funk-
cję pełnić one będą zdecydowanie le-
piej niż to bywało dotąd.

Spora w tym zasługa nie tylko
sprawnego zarządzania, ale także po-
prawy finansowej kondycji Gminnej
Spółki Wodnej oraz zasadniczej zmia-
ny postawy rolników. Obok dotacji z
Małopolskiego Urzędu Marszałkow-
skiego i Starostwa Powiatowego w
Brzesku zasilana jest ona także coraz
regularniej i powszechniej opłacanymi
przez rolników składkami, którzy wy-
kazują coraz większe zrozumienia dla
znaczenia melioracji dla ochrony upraw
przed obfitymi opadami deszczu.

Z danych będących w dyspozycji spół-
ki wynika, że w ubiegłym roku uregu-
lowało ją 65 procent rolników, którzy
są do tego zobowiązani. Oznacza to za-
sadniczy wzrost w stosunku do lat ubie-
głych kiedy to ściągalność składek była
nawet kilkakrotnie niższa. Zarząd
spółki liczy na to, że wynik ten ulegać
będzie dalszej poprawie, zwłaszcza że
składka w wysokości 24 zł rocznie na-
leży do najniższych w całym wojewódz-
twie małopolskim.

Dobre efekty pracy zarządu spółki
docenił samorząd. Wiesław Cebula,
prezes spółki, odebrał na tę okoliczność
dyplom z wyrazami uznania od Wójta
Gminy Dębno i Starostwa Powiatowe-
go w Brzesku.

(p)

Wysokie koszty
odœnie¿ania

sypywanie najbardziej niebezpiecznych
odcinków dróg czyli zakrętów i podjazdów.
ZUK reagował też na doraźne zapotrze-
bowanie będąc do dyspozycji 24 godziny
na dobę.

Takie zaangażowanie ma poważne skut-
ki finansowe. Dotychczasowe wydatki
związane z zimowym utrzymaniem dróg
(stan na 8 marca)przekroczyły nakłady
poniesione w ubiegłym sezonie w analo-
gicznym okresie. Ogółem w tym sezonie
(obejmującym także koniec roku 2012) na
zimowe utrzymanie dróg wydano ponad
88 tys. zł, podczas gdy w ubiegłym koszty
z tym związane przekroczyły 36,6 tys. zł.
W tym sezonie najbardziej kosztowny był
styczeń, kiedy to wydatki przekroczyły
43,7 tys. zł. W czwartym kwartale ub. r. i
w lutym br. wydatki wyniosły po ok. 23
tys. zł. W sumie na ten sezon zaplanowa-
no na zimowe utrzymanie dróg 100 tys.
zł. Suma ta może wystarczyć tylko przy
optymistycznym założeniu, że w tym
kwartale oraz w listopadzie i w grudniu
pogoda będzie bardzo sprzyjająca. O ile
powtórzy się sytuacja z tego sezonu, pie-
niędzy na pewno zabraknie i trzeba bę-
dzie ich szukać gdzie indziej albo mocno
oszczędzać.

(g)
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podatkowe dostawcy wody. Rozbudowując
swoją sieć RPWiK równocześnie musi płacić
podatki od tego majątku, co ma bezpośredni
wpływ na koszty świadczonych usług.

Mieszkańców Gminy Dębno nowe taryfy
dotyczą tylko w odniesieniu do wody. Staw-
ki za ścieki gmina ustala samodzielnie jako
właściciel sieci kanalizacyjnej.

Zysk na inwestycje
Zysk uzyskany przez RPWiK nie może

przekroczyć 1 procenta i ma być przezna-
czony na inwestycje pozwalając utrzymać
sieć wodociągową w dobrym stanie. W ubie-
głym roku na ten cel w gminie Dębno prze-
znaczono ponad 102 tys. zł, które wykorzy-
stano na budowę sieci wodociągowej o dłu-
gości ok. 1,7 km w Maszkienicach, Jawor-
sku, Sufczynie, Dębnie i Łysej Górze.

Nowe taryfy op³at za wodê i œcieki
przyjê³o Zgromadzenie Zwi¹zku
Miêdzygminnego do Spraw Wodoci¹-
gów i Kanalizacji w Brzesku. Z punktu
widzenia mieszkañców Gminy Dêbno
korzystaj¹cych z wody dostarczanej
przez Rejonowe Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Brzesku
oznacza  to, ¿e od lutego trzeba p³aciæ
za metr szeœcienny wody o 4,2
procent czyli 16 groszy wiêcej ni¿
dot¹d.

Taryfy aktualizowane są przynajmniej
raz w roku. Konkretne propozycje w tej spra-
wie przygotowuje zarząd RPWiK, a osta-
tecznie zatwierdza je  Zgromadzenie Związ-
ku Międzygminnego do Spraw Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku, w skład którego
wchodzą przedstawiciele czterech gmin ko-
rzystających z wody dostarczanej przez
RPWiK. Każda z nich dysponuje w związku
określoną liczbą głosów. Najwięcej, pięć gło-
sów, ma Brzesko będące równoczesne naj-
większym odbiorcą wody. Po dwa głosy mają
Gmina Dębno i Gmina Wojnicz, a jednym
głosem dysponuje Gmina Zakliczyn.

Op³ata pokrywa koszty
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ceny

wody mają odzwierciadlać koszty dostawy
wody, które regularnie rosną. Przyczyn ta-
kiej sytuacji jest kilka m.in. wzrost cen energii
elektrycznej, ale także większe obciążenia

spodarowanie odpadami komunalnymi, w
której należy podać liczbę osób zamieszku-
jących daną nieruchomość oraz kwotę mie-
sięcznej opłaty.

Należność należy wpłacić na konto
Urzędu Gminy Dębno nr 51 9453 0009
0030 0300 0026 0002 w terminie do 10
dnia następnego miesiąca (z dołu) lub za
większą liczbę miesięcy z góry. Opłatę
należy wpłacać bez wezwania, co ozna-
cza, że urząd nie wystawia decyzji ani
nie doręcza faktury określającej wyso-
kość zobowiązania. Pierwsza opłata za
miesiąc lipiec 2013 powinna wpłynąć na
konto Urzędu Gminy Dębno do 10 sierp-
nia 2013 r.

Deklarację można pobrać ze strony inter-
netowej gminy www.gminadebno.pl. Znajdu-
je się ona na stronie głównej (przycisk OD-
PADY KOMUNALNE) wraz ze szczegóło-
wymi wyjaśnieniami dotyczącymi nowych
zasad zawartymi w podjętych uchwałach.

Na 15 marca wyznaczono ostateczny
termin, w którym w³aœciciele nierucho-
moœci znajduj¹cych siê na terenie Gmi-
ny Dêbno byli zobowi¹zani z³o¿yæ dekla-
racjê, na podstawie której gmina bêdzie
pobieraæ op³aty za wywóz œmieci. Obo-
wi¹zek ten wynika z nowych przepisów
uchwalonych przez Sejm, które gminy
w ca³ym kraju musz¹ wprowadziæ w
¿ycie w wyznaczonym terminie.

Nowe uregulowania dotyczące utrzyma-
niu czystości i porządku w gminie, przyjęte
przez Sejm wymagają zmian na poziomie
przepisów obowiązujących w gminach. Zgod-
nie z przyjętym harmonogramem w życie
mają one wejść najpóźniej 1 lipca tego roku.
Na ich mocy, pobór opłat oraz odbiór śmieci
został przerzucony na gminę. Obowiązkiem
właściciela nieruchomości zamieszkałej (lub
osoby władającej nieruchomością) jest zło-
żenie deklaracji o wysokości opłaty za go-

Oblicz op³atê za œmieci

Jeśli ktoś do tej pory nie dopełnił obowiąz-
ku i nie złożył deklaracji powinien uczynić
to w najbliższym możliwym terminie.

(gp)

Nowe taryfy za wodê
taryfy od 1 lutego 2013 do 31 stycznia 2014 r.
odbiorcy indywidualni:
cena za metr szeœcienny wody – 4,31 z³, abonament miesiêczny – 11,49 z³
firmy: cena za metr szeœcienny wody – 5,35 z³, abonament miesiêczny – 11,49 z³

struktura kosztów wp³ywaj¹cych na cenê wody
amortyzacja ......................................................................................... 20,65 procent
wynagrodzenia ..................................................................................... 28,97 procent
materia³y ............................................................................................... 6,20 procent
energia ................................................................................................. 9,33 procent
op³aty œrodowiskowe .............................................................................. 0,94 procent
podatki i inne op³aty ............................................................................... 9,59 procent
us³ugi obce ............................................................................................ 1,55 procent
pozosta³e koszty .................................................................................... 0,43 procent

Ogólny koszt eksploatacji i utrzyma-
nia sieci wodociągowej należącej do
RPWiK wyniósł w ub. r. 6,8 mln zł dla
odbiorców indywidualnych oraz 2,7 mln
zł dla odbiorców z II grupy obejmującej
m.in. przedsiębiorstwa i instytucje. Na
terenie samej Gminy Dębno, która od-
biera średnio 877 metrów sześciennych
wody na dobę czyli 16,7 procent ogólne-
go zużycia na terenie obsługiwanym
przez RPWiK, koszty te są wyższe od
przeciętnej ze względu na uwarunko-
wania geograficzne. Pagórkowaty teren
powoduje, że podczas transportu woda
musi być cztery razy przepompowywa-
na, co wymaga dodatkowych nakładów
związanych z budową i utrzymaniem
pompowni.

(g)
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Trzydzieœci tysiêcy z³otych otrzymaj¹ z
bud¿etu gminy stra¿acy z OSP Maszkie-
nice na zakup samochodu ratowniczo-
gaœniczego, który najprawdopodobniej
dotrze do Maszkienic z Austrii ju¿ 24
maja.

Decyzję o udzieleniu jednostce pomocy fi-
nansowej podjęła Rada Gminy Dębno. Była
to reakcja na wniosek jednostki, która zwró-
ciła się do Rady Gminy Dębno jeszcze w li-
stopadzie ubiegłego roku. Strażacy dyspo-
nujący wysłużonym sprzętem (stara „ny-
ska” i dostawczy volkswagen) korzystając z
osobistych kontaktów w Austrii natrafili tam
na pojazd należący do zaprzyjaźnionej jed-
nostki austriackiej, który jest w dobrym sta-
nie i ma bogate wyposażenia, a cena zakupu
jest relatywnie niska. Jednostka zadeklaro-

Druhowie
z £oniowej
najlepsi

OSP Łoniowa wygrała rozgrywany
w hali sportowej Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku turniej
piłki halowej jednostek ochotniczych
straży pożarnych. W zawodach wzięło
udział czternaście jednostek z terenu
powiatu brzeskiego.

Po eliminacjach do finału awansowało
sześć drużyn. Rywalizacja była bardzo wy-
równana i o zwycięstwie decydował ostatni
mecz  pomiędzy  OSP Łoniowa i OSP Ja-
worsko. Druhowie z Łoniowej szansy nie
zmarnowali i wygrywając spotkanie zostali
triumfatorami turnieju. Drużyna OSP Ja-

wała, że część pieniędzy wyłoży z własnych
środków, a do samorządu zwróciła się o po-
zostałą kwotę. - Dotychczas z budżetu gmi-
ny dofinansowaliśmy zakupy także dla in-
nych jednostek, które wykazywały się wkła-
dem własnym. W przypadku OSP Maszkie-
nice jest podobnie nie mówiąc już o tym, że
poprawa wyposażenia jednostki jest jak naj-
bardziej uzasadniona - mówi Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno.

Samochód, który niebawem będzie służył
jednostce to steyer wyposażony w specjali-
styczny sprzęt ratowniczy taki jak nożyce i
rozpieracze do rozcinania samochodu, agre-
gat prądotwórczy, siłowniki, armatkę wodną
sterowaną z kabiny kierowcy, zbiornik na
wodę o pojemności 2500 litrów, a także ka-
merę termowizyjną.

(p)

Pomog³a gmina i sponsor z Austrii

Stra¿acy z nowym
samochodem

K
om

en
tu

je
 d

la
 n

as Karol Piwowarski, prezes OSP Maszkienice
To bardzo dobra wiadomość dla jednostki, bo wreszcie będzie-
my dysponować sprzętem pozwalającym nam uczestniczyć w
akcjach  w pełny sposób. Dzisiaj mamy jedynie samochody
dostawcze. Sprzęt, który dotrze do nas z Austrii jest na miarę
naszych czasów. Cieszymy się z niego tym bardziej, że szkolimy
właśnie kolejnych, młodych strażaków. Możliwość zakupu tego
samochodu to obok wsparcia z budżetu Gminy Dębno także
duża zasługa mieszkającego w Maszkienicach Michała Miśko-
wicza, który pracując w Austrii nie tylko znalazł ten samochód,
ale także sponsora pokrywającego pozostałe koszty.

W tym roku prace powinny przebiegać w
szybkim tempie. Jednostka otrzymała do-
tacje z zewnątrz m.in.  z budżetu gminy,
przedsięwzięcie wspierają też sponsorzy pry-
watni i z dużą dozą prawdopodobieństwa
można założyć, że w ciągu najbliższych 10
miesięcy obiekt powinien zostać przykryty
dachem. Niewykluczone, że uda się także
wyposażyć go w okna. W roku przyszłym
planowane są prace wykończeniowe we-
wnątrz obiektu.

Przedsięwzięcie jest uzasadnione o tyle,
że jednostka z Woli Dębińskiej należy do
największych w gminie. Obecnie w swoich
szeregach ma około 70 członków, wśród któ-
rych nie brakuje także młodych druhów.

(g)

Marzenia stra¿aków OSP w Woli Dêbiñ-
skiej o nowej remizie mog¹ siê spe³niæ
ju¿ w przysz³ym roku. Plany inwestycyj-
ne na ten rok zak³adaj¹ wykonanie da-
chu, a w roku przysz³ym finalizowane
mia³yby byæ prace wewn¹trz budynku.

Przypomnijmy, że jednostka zdecydowała
się na inwestycję, bo obiekt służący za remi-
zę jest już dla niej zbyt mały. Trudno pomie-
ścić w nim sprzęt, a o wykorzystaniu obiektu
dla działalności społecznej nie ma mowy.
Nowy budynek powstaje bezpośrednio przy
budynku klubu „Orzeł” Dębno. Zaprojekto-
wano dla niego osobne wejście, na dole były-
by dwa garaże, a na górze pomieszczenia biu-
rowe, zaplecze socjalne, szatnie.

Druhowie bli¿ej
nowej remizy

downiki pomimo wygranego meczu ze zwy-
cięzcami turnieju, zaprzepaściła szansę prze-
grywając z jednostką OSP Gnojnik .

Poza satysfakcją z wygranej jednostka z
Łoniowej wyjechała z turnieju bogatsza o
3000 zł – nagrodę Starosty Brzeskiego, któ-
ra przeznaczona jest na zakup sprzętu ra-
towniczego.

Klasyfikacja koñcowa
1 miejsce OSP £oniowa
2 miejsce OSP Por¹bka Iwkowska
3 miejsce OSP Gnojnik
4 miejsce OSP Gosprzydowa
5 miejsce OSP Jadowniki
6 miejsce OSP Jaworsko
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odsłuchania komunikatu. Dodatkowo
wysyłane komunikaty są na bieżąco ra-
portowane, więc dokładnie wiadomo ile
osób odebrało komunikat, a ile nie.

Bezp³atnie i dŸwiêkowo
Otrzymywane komunikaty będą całkowi-

cie bezpłatne, jedyny koszt jaki poniesie
mieszkaniec to koszt wykonanie połącze-
nia lub wysłania wiadomości SMS w celu
rejestracji  zgodny z cennikiem wybranego
operatora. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.alcetel.pl

Z zapowiadanego wczeœniej nowocze-
snego, wygodnego i skutecznego
telefonicznego systemu powiadamia-
nia mog¹ korzystaæ  wszyscy miesz-
kañcy Gminy Dêbno, którzy zareje-
struj¹ siê w telefonicznej bazie miesz-
kañców. - Mo¿na to zrobiæ  telefonicz-
nie lub przez Internet – mówi Marian
Kurek, Sekretarz Gminy.

Pierwsze reakcje pokazują, że zaintere-
sowanie tego typu ofertą jest spore. Zaled-
wie w ciągu pierwszych kilku dni od chwili
uruchomienia systemu 1588 mieszkańców
gminy skorzystało z możliwości zarejestro-
wania się w systemie pozwalającym odbie-
rać komunikaty dźwiękowe i tekstowe o
potencjalnych zagrożeniach  na terenie
Gminy Dębno. System jest otwarty i w każ-
dej chwili mogą się w nim zarejestrować ko-
lejne osoby.

Wczesne ostrzeganie
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-

mi gmina wybrała operatora, który świad-
czy usługę. W jej ramach  bezpłatnie drogą
telefoniczną  w formie komunikatu sms
lub wiadomości głosowej mieszkańcy
otrzymywać będą ostrzeżenia o potencjal-
nych zagrożeniach (powodzie, burze, ska-
żenie wód, śnieżyce itp.), a także inne in-
formacje dotyczące gminy takich jak np.
nowe uregulowania prawne, obowiązki
mieszkańców. Tą samą drogą będzie moż-
na otrzymywać także informacje o wyda-
rzeniach kulturalnych, sportowych i in-
nych imprezach organizowanych na ter-
nie gminy. W ten sam sposób będzie się
można dowiedzieć także m.in. o bezpłat-
nych badaniach profilaktycznych (np. ba-
dania mammograficzne) czy o przerwach
w dostawie prądu lub wody. W Telefonicz-
nej Bazie Mieszkańców umożliwiającej
korzystania z usługi można zarejestro-
wać się dzwoniąc na numery telefonów
udostępnionych na plakatach informacyj-
nych rozwieszonych na terenie gminy lub
poprzez formularz znajdujący się na stro-
nie internetowej www.alcetel.pl/debno

Nie tylko komórki
Władze Gminy Dębno zdecydowały się

na wprowadzenie systemu chcąc uspraw-
nić komunikację z mieszkańcami. Wybra-
no system, który gwarantuje dużą sku-
teczność, ponieważ obejmuje także tele-
fony stacjonarne dając tym samym możli-
wość odsłuchania wiadomości również
starszym osobom, nie zawsze korzystają-
cym z telefonów komórkowych. Ponadto
w przypadku nieodebrania połączenia za-
wsze istnieje możliwość oddzwonienia i

Rusza szybki system komunikacji

Ostrze¿enie na telefon
Zgodnie z umową podpisaną z firmą świad-

czącą tego rodzaju usługi gmina w ramach
rocznego abonamentu w wysokości 3954 zł
może wysłać do mieszkańców 8 tysięcy ko-
munikatów (liczy się każdy komunikat wy-
słany do jednej osoby). W razie wyczerpania
limitu w każdej chwili można wykupić do-
datkowy pakiet.

Wiadomości przesyłane mieszkańcom
mogą mieć formę dźwiękową. W razie, gdy
adresat nie odbiera telefonu, komunikat
może być powtarzany kilkakrotnie.

(g)
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Wiele wskazuje na to, ¿e od 1 wrzeœnia
Publiczne Gimnazjum w £ysej Górze zo-
stanie w³¹czone w sk³ad Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego w £ysej Górze. Po-
zytywnie o tym  pomyœle wyrazi³  siê ju¿
kurator oœwiaty w Krakowie, a Rada
Gminy Dêbno przyjê³a uchwa³ê inten-
cyjn¹ otwieraj¹c¹ drogê do podjêcia
konkretnych decyzji.

Aktualnie w Łysej Górze są aż trzy
szkoły. Zespół Szkolno-Przedszkolny, w
skład którego wchodzi szkoła podstawo-
wa i przedszkole prowadzi Gmina Dębno.
Znajdujące się po drugiej stronie drogi
Publiczne Gimnazjum na mocy porozu-
mienia zawartego do 31 sierpnia 2013
roku prowadzi – w ramach ZSzTiO (ze-

gminy o agroturystycznych aspiracjach ma
szczególnie dużą wagę.

(g)

społu szkół technicznych i ogólnokształ-
cących)  - powiat brzeski, a Liceum Aka-
demickie Korpusu Kadetów to szkoła po-
nadgimnazjalna, z którą samorządy nie
mają nic wspólnego.

U podstaw inicjatywy włączenia gimna-
zjum w strukturę Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego legły względy ekonomiczne. Z
końcem sierpnia tego roku wygasa poro-
zumienie, na mocy którego starostwo pro-
wadziło gimnazjum i w tej sytuacji gmina
musi z powrotem przyjąć gimnazjum na
swoje utrzymanie. Uchwałę intencyjną w
tej sprawie podjęła już Rada Gminy. W
uzasadnieniu podkreślano, że z punktu
widzenia finansów publicznych takie roz-
wiązanie wydaje się racjonalne. Pozwoli
ono obniżyć koszty utrzymania szkoły i

usprawnić zarządzanie nie przynosząc
żadnych negatywnych skutków z punktu
widzenia procesu edukacyjno-wychowaw-
czego. Jednoosobowe zarządzanie ułatwi
łączenie etatów pedagogicznych. Równo-
cześnie sprawniejszy przepływ informacji
pozwoli skuteczniej realizować nie tylko
program nauczania, ale także dostosować
nauczanie do indywidualnych możliwości
i predyspozycji uczniów.

Pod względem lokalowym zmiana nie
nastręcza większych trudności. Obiekt
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został
niedawno poddany gruntownej moderni-
zacji,  dysponuje też odpowiednią liczbą
sal lekcyjnych, salą gimnastyczną oraz
stołówką.

(g)

Po³¹czenie szkó³ uzasadnione ekonomicznie

Gimnazjum wraca do gminy

Gimnazjum pozostanie tu
najprawdopodobniej tylko do
końca tego roku szkolnego.

dziewano. Mimo trudnych warunków at-
mosferycznych (niskie temperatury, śnieg),
które na pewien okres uniemożliwiły wyko-
nywanie prac, już teraz plany zrealizowane
są w trzech czwartych. Właściciele gospo-
darstw, które dotąd nie zostały podłączona
do sieci, w rozmowach z wykonawcą wyka-
zują duże zainteresowanie skorzystania z
kanalizacji. Ponadto pojawiaj się także nowi
chętni, których na etapie projektowania nie
uwzględniano z tego względu, że wówczas
na tych działkach nie było jeszcze domów.
Teraz w kilku przypadkach finalizowana jest
już budowa domów i ich właściciele także
chcieliby skorzystać z sieci.

Poza poprawą komfortu życia rosnąca licz-
ba mieszkańców wpiętych do sieci kanaliza-
cyjnej to dobra wiadomość dla całej gminy.
Dzięki temu łatwiej będzie skutecznie dbać
o środowisko naturalne, które zwłaszcza dla

W szybkim tempie przybywa u¿ytkowni-
ków sieci kanalizacyjnej w Jastwi, któ-
ra z koñcem ubieg³ego roku  zosta³a
oddana do u¿ytku. Wed³ug stanu na 8
marca do sieci pod³¹czono ju¿  75 go-
spodarstw.

Gdy z końcem ubiegłego roku inwestycję
oddawano oficjalnie do użytku, sołtys Ja-
stwi Tadeusz Hebda zapewniał, że miesz-
kańcy gremialnie deklarują chęć skorzysta-
nia z możliwości podłączenia się do sieci. Sło-
wa te szybko znalazły potwierdzenie w fak-
tach. W ciągu niespełna miesiąca podłączo-
no do sieci 51 gospodarstw. Niedługo potem
8 marca liczba ta wzrosła do 75.

Zgodnie z założeniami projektowymi w
Jastwi z sieci powinno skorzystać 98 gospo-
darstw. Wszystko wskazuje na to, że plan
zostanie zrealizowany szybciej niż się spo-

W Jastwi gremialnie pod³¹czaj¹ siê do sieci

W szybkim tempie do celu

 Niedawno uruchamiano oficjalnie sieć, a
dziś już większość  z mieszkańców z niej
korzysta.
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infrastruktury. Powstanie ona na tych ob-
szarach, gdzie nie funkcjonuje ogólnodo-
stępna infrastruktura teleinformatyczna
i nie są przewidziane inwestycje operato-
rów komercyjnych z uwagi na brak opła-
calności ekonomicznej. Z wybudowanej in-
frastruktury będą korzystać wyłącznie
osoby stanowiące docelową grupę projek-
tu. Ponad 263 tys. zł wydanych zostanie
na zakup sprzętu komputerowego.

Cały projekt ma być sfinalizowany w
trzecim kwartale 2015 roku. Uczestnicy
projektu poza sprzętem komputerowym
bezpłatnie uzyskają także dostęp do In-
ternetu oraz usługi serwisowe przez
okres kilku lat.

Projekt gwarantuje także udział jego
adresatów w profesjonalnych szkoleniach
z zakresu obsługi komputera oraz korzy-
stania z Internetu. W szczególności szko-
lenia dotyczyć będą korzystania z portali
informacyjnych, zdalnych platform, eU-
sług itp. Odrębne szkolenia obejmą doro-
słych, dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym oraz osoby odpowiedzialne za dzia-
łania koordynacyjne w szkołach. Ma to
zapewnić osobom  zagrożonym wyklucze-
niem cyfrowym umiejętność swobodnego
posługiwania się technologiami informa-
cyjno-komunikacyjnymi i wykorzystywa-
nia ich m.in. w edukacji i w życiu zawodo-
wym.

Wstępnie wybrano już uczestników pro-
jektu, w chwili zamykania tego numeru
„Życia” trwała ostateczna weryfikacja zgło-
szeń. Z projektu skorzystają także cztery
największe szkoły w gminie (w Woli Dębiń-
skiej, Porąbce Uszewskiej i Sufczynie), które
otrzymują wyposażenie do pracowni infor-
matycznych oraz darmowy internet.

Niebawem podpisana zostanie umowa z
firmą, która zajmie się wykonaniem infra-
struktury teleinformatycznej niezbędnej
dla realizacji projektu. Na obiektach uży-

£atwiejszy dostêp do internetu to g³ów-
ny cel dwóch projektów realizowanych i
planowanych do realizacji na terenie
Gminy Dêbno. Na jeden z nich, który
zosta³ ju¿ zainaugurowany, gmina pozy-
ska³a ju¿ ponad 1,1 mln z³. Drugi opie-
wa na prawie milion z³otych, ale na de-
cyzjê w sprawie jego dofinansowania
trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ. W su-
mie z obu projektów skorzystaæ mo¿e
140 indywidualnych gospodarstw oraz
cztery szko³y.

Najpierw infrastruktura, potem
laptopy

Łatwiejszy dostęp do internetu, nowo-
czesny sprzęt komputerowy dla 40 gospo-
darstw domowych, specjalistyczne oprogra-
mowanie i profesjonalne szkolenia – to naj-
ważniejsze efekty projektu „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Dębno”.  W trakcie pierwszej konferencji
szkoleniowej odbywającej się czwartek, 31
stycznia w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Dębnie zainteresowani udziałem
w projekcie poznali szczegółowe zasady
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Projekt realizowany w Gminie Dębno ma
wyjątkowy charakter ze względu na jego ska-
lę. Z Programu operacyjnego „Innowacyjna
gospodarka” gmina pozyskała na ten cel po-
nad 1,1 mln złotych. Propozycja gminy Dęb-
no znalazła się na 11 miejscu listy rankingo-
wej, na której znalazło się łącznie 59 wnio-
sków.- To oferta dla osób zagrożonych wy-
kluczeniem cyfrowym, wśród których są ro-
dziny znajdujące się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, dzieci i młodzież ucząca się i pocho-
dząca z rodzin borykających się z problema-
mi finansowymi, a także niepełnosprawni –
podkreśla Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

Ponad 600 tys. zł z puli na realizację pro-
jektu przeznaczonych będzie na budowę

teczności publicznej montowane będą m.in.
anteny pozwalające na przesyłanie sygna-
łu radiowego umożlwiającego korzystanie
z internetu.

Piêæ lat za darmo
Wniosek w sprawie dofinansowania dru-

giego projektu, z którego skorzystać może
100 indywidualnych gospodarstw, został już
złożony przez gminę. Zainteresowani udzia-
łem w nim powinni jak najszybciej zgłosić
swój akces, bo w chwili zamykania tego nu-
meru „Życia” było już niewiele wolnych
miejsc.

Projekt, o którego realizację gmina wła-
śnie się ubiega, został pomyślany jako uzu-
pełnienie projektu będącego już w fazie re-
alizacji. O ile gmina uzyska pomoc finansową
na ten cel, to jego uczestnicy za darmo przez
pięć lat będą mogli korzystać z internetu,
bezpłatnie wezmą udział w szkoleniach
m.in. z obsługi komputera i internetu oraz
otrzymają nieodpłatnie w użytkowanie wy-
sokiej klasy sprzęt komputerowy mając rów-
nocześnie wsparcie techniczne w razie awa-
rii komputera.

Projekt adresowany jest do kilku grup.
Uczestniczyć w nim mogą osoby w wieku 50
lat i więcej mające dochód na 1 osobę w ro-
dzinie nie większy niż 799 zł, niepełnospraw-
ni ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności lub z orzeczeniem
równoważnym, gospodarstwa domowe, w
których dochód na jedną osobę nie przekra-
cza 539 zł, a także dzieci uzdolnione z ro-
dzin, w których dochód na jedną osobę nie
przekracza 1200 zł.

Pisemne zgłoszenia należy przesyłać na
adres urzędu gminy lub składać osobiście w
urzędzie. Można też zgłaszać się telefonicz-
nie (14 631 85 77).

Obok kryteriów formalnych decyduje ko-
lejność zgłoszeń, ponieważ liczba uczestni-
ków projektu jest ograniczona.

Komputery i internet za darmo

Zainteresowanie projektem jest spore.
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Oświadczenie
W związku z zainteresowaniem opinii publicznej, jakie wzbudziło złożenie przeze
mnie doniesienia do prokuratury o kradzieży prądu w Urzędzie Gminy Dębno,
oświadczam, że popełniłem błąd. Patrząc z dystansu na to wydarzenie nie mam
wątpliwości, że podyktowane emocjami zawiadomienie prokuratury w tej
sprawie  było niepotrzebne. Radykalny legalizm w konfrontacji z symboliczną
wartością pobranego prądu okazał się pozbawiony sensu prowadząc jedynie do
groteskowości całej sytuacji, co zapewne słusznie podkreślano w mediach.
Przykro mi, że wskutek mojej nieprzemyślanej decyzji pracownicy Urzędu
Gminy, a także mieszkańcy Gminy Dębno byli czasem adresatami żartów i uwag,
na które nie zasługują. Zgodnie z zasadą, że człowiek uczy się na błędach z tej
sprawy wyciągam taki oto wniosek, by decyzji pochopnie więcej nie podejmować.
Równocześnie chciałem też swój błąd naprawić wycofując doniesienie złożone
w prokuraturze, ale to okazało się niemożliwe ze względów formalno-prawnych,
gdyż wszczęte postępowanie prokuratura musi dokończyć. Nieoficjalnie dowie-
działem się jedynie, że zgodnie z przewidywaniami sprawa będzie umorzona.
Przepraszając mieszkańców, że swoją nieprzemyślaną decyzją przysporzyłem nie
tylko sobie, ale i całej gminie niechlubnej sławy mam nadzieję, że jakiś pożytek
z niej będzie. Może da ona początek dyskusji, której owocem będzie eliminowanie
z systemu prawnego wątpliwych przepisów.

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno

- Pan zrewan¿owa³ siê doniesieniem do pro-
kuratury za pod³¹czenie kamery do gniazdka.
Reakcje opinii publicznej pokaza³y, ¿e to nie
by³ dobry pomys³...

- Dzisiaj bym ju¿ nic podobnego nie zrobi³, ale
szkoda, ¿e media pominê³y ca³y szeroki kon-
tekst, w który ta niefortunna decyzja siê zro-
dzi³a. Skargi do ró¿nych instytucji to nie
wszystko. Ten sam mieszkaniec gminy s³a³
ponadto do urzêdu kilkanaœcie pism co mie-
si¹c o udzielenie informacji publicznej – czê-
sto w sprawach, które by³y mu ju¿ znane.
Pojawia³ siê nawet na zebraniu wiejskim w
innej miejscowoœci i usi³owa³ zabieraæ g³os w
sprawach dotycz¹cych tamtych mieszkañców.
Kilkanaœcie razy dzwoni³ i pisa³ do lokalnych
gazet, radia, telewizji o zdemaskowanie rze-
komych afer. Mia³em powody przypuszczaæ,
¿e jego pojawienie siê na komisji rewizyjnej z
kamer¹ i operatorem, mog³o byæ prób¹ pro-
wokacji. Brak reakcji z mojej strony móg³by
spowodowaæ kolejne doniesienia tym razem
na to, ¿e wojt nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku
i nie dba o maj¹tek gminy ani nie reaguje na
³amanie prawa.  Ma³o kto chyba wie, ¿e we-
d³ug przepisów nielegalny pobór energii jest
przestêpstwem bez wzglêdu na wartoœæ po-
branej energii, a funkcjonariusz publiczny
musi w takich sytuacjach zawiadomiæ organy
œcigania.

- Chyba jednak lepiej by³oby nie reagowaæ. Ta
forma przestrzegania prawa nie przysporzy³a
Panu chwa³y a gmina wizerunkowo te¿ raczej
nie zyska³a...

- Zdajê sobie z tego sprawê. Dlatego gdy
emocje opad³y wyda³em oœwiadczenie, w któ-
rym uderzy³em siê we w³asne piersi. Stara
sentencja mówi, ¿e b³¹dziæ jest rzecz¹ ludzk¹.
Tym razem zdarzy³o siê to mnie.

noœci, ale gdy wspó³pracê zakoñczyliœmy, ru-
szy³y skargi i doniesienia na wójta: do proku-
ratury o rzekomo nieaktualny plan zagospo-
darowania przestrzennego i nierzetelne zle-
canie funkcji inspektorów nadzoru, do policji
o nieprawid³owoœciach w budowie przepu-
stów, do GDDKIA o zatrudnianie ich pracow-
ników w godzinach pracy. Skargi dotar³y tak-
¿e do wojewody na bezczynnoœæ wójta, do
s¹du administracyjnego na przewodnicz¹ce-
go Rady Gminy, przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy, kilka razy do s¹du
administracyjnego na wójta o nieudzielanie
informacji publicznej, do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o rzekome nadu¿ycia i niepra-
wid³owoœci. Wszystkie te skargi zosta³y roz-
patrzone przez s¹d i radê negatywnie, a or-
gany œcigania nie wszczê³y postêpowania w
tych sprawach. Zaczê³y siê zatem kolejne
ataki. Do G³ównego i Wojewódzkiego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego i wojewody o
wstrzymanie rozbudowy oczyszczalni w Woli
Dêbiñskiej, o wstrzymanie rozbudowy kana-
lizacji w Jastwi, o zakaz rozbudowy jednego z
lokalnych podmiotów gospodarczych. One
tak¿e zosta³y oddalone z uwagi na fakt, ¿e
mieszkaniec ten nie by³ stron¹ w postêpo-
waniu. W jednym z pism mieszkaniec ten zwra-
ca³ siê nawet o wstrzymanie przyznanej do-
tacji (ponad 4 miliony) dla gminy z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Nieprzyjemne komentarze w Internecie, pu-
blikacje w prasie, informacje w radiu i telewi-
zji wywo³a³ Pan swoj¹ decyzj¹ o powiadomie-
niu prokuratury o kradzie¿y pr¹du w Urzêdzie
Gminy przez jednego z mieszkañców, który
³adowa³ baterie do kamery korzystaj¹c ze
Ÿróde³ energii nale¿¹cych do urzêdu. Chyba
nie o tak¹ s³awê Panu chodzi³o?

- Boleœnie przekona³em siê o prawdziwoœci
powiedzenia „co nagle, to po diable”. Decy-
zjê, która okaza³a siê groteskowa, podejmo-
wa³em pod wp³ywem emocji, które z regu³y
nie s¹ dobrym doradc¹. Ponios³o mnie, bo
mieszkaniec, którego doniesienie dotyczy-
³o, od d³u¿szego czasu œle skargi do ró¿nych
instytucji na mnie jako na Wójta Gminy Dêb-
no z ró¿nych powodów.

- Nie jest Pan jedynym przedstawicielem w³adz
samorz¹dowych, który musi siê zmagaæ z tego
rodzaju trudnoœciami.

- W tym przypadku mam powody przypusz-
czaæ, ¿e te dzia³ania maj¹ charakter zamie-
rzonej akcji obliczonej bardziej na uprzykrza-
nie ¿ycia ni¿ na rodzaj kontroli spo³ecznej,
która bez w¹tpienia jest potrzebna. Kilka lat
temu gmina wspó³pracowa³a z tym mieszkañ-
cem w tym sensie, ¿e na zlecenie samorz¹-
du pe³ni³ funkcjê inspektora nadzoru przy
jednej z inwestycji, by³ kierownikiem na dwóch
budowach, wydawa³ opinie w charakterze bie-
g³ego. Nie wiem na ile to tylko zbieg okolicz-

Rozmowa z Grzegorzem Brachem, Wójtem Gminy Dêbno

Medialne skutki
emocjonalnej decyzji
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Jedni obchodz¹ je pod nazw¹ Dnia Babci i Dziadka, dla innych jest to Dzieñ Seniora, ale wszêdzie równie starannie
przygotowuj¹ siê do uroczystoœci, w której bohaterami s¹ babcie i dziadkowie. We wszystkich szko³ach na terenie
naszej gminy organizowane s¹ akademie, spotkania czy ceremonie, w trakcie których wnuki i wnuczki dostarczaj¹
dowodów na to, ¿e babcie i dziadkowie pe³ni¹ w ich ¿yciu rolê szczególn¹. W organizacjê uroczystoœci anga¿uj¹ siê tak¿e
nauczyciele i rodzice. Szczegó³y tegorocznych obchodów w relacjach z ró¿nych szkó³.

Jak co roku wiele ciekawych atrakcji przy-
gotowały dla swoich babci i dziadków przed-
szkolaki z Publicznego Przedszkola w Po-
rąbce Uszewskiej im. Juliana Tuwima.
Dziadkowie przyjmowali życzenia przez cały
dzień, a dzieci z nauczycielami i rodzicami
dwoili się i troili, aby 130 babciom i dziadkom
niczego nie brakowało. W grupie najmłod-
szej prowadzonej przez Dorotę Bodzioch

Szacunek dla seniorów

biste życzenia.  Dołączyła się do nich także
Bogusława Faron, dyrektor ZS w Woli Dę-
bińskiej. Po tegorocznym święcie dziadkom
zostaną nie tylko wspomnienia, ale też trwa-
ły ślad. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego wręczyli zebranym pamiąt-
kowe aniołki z gipsu własnoręcznie wyko-
nane.

Z tej okazji Święta Babci i Dziadka ucznio-
wie ZS w Woli Dębińskiej dla swoich bliskich
przygotowali  program artystyczny i  miłe
niespodzianki.  W pierwszej części zaprezen-
towali się uczniowie klasy II SP, którzy przy-
gotowali inscenizację „Babcia na tropie”.
Dodatkowo udowodnili, że potrafią śpiewać,
recytować, a nawet tańczyć. Układ chore-

ograficzny  do piosenki „Cygańska jesień”
przygotowali członkowie zespołu taneczne-
go „Smyki”.  Starsi uczniowie wystawili  ja-
sełka „Otwórz swe serce dla Jezusa”, które
wcześniej mieli okazję pokazać w szkole.
Członkowie chóru szkolnego i soliści wyróż-
nieni w gminnym konkursie w Łysej Górze
zaśpiewali kolędy. A w finale był czas na oso-

Wola Dêbiñska - szko³a

Por¹bka
Uszewska

dzieci przebrane za Indian i kowboi zaprosi-
ły swoich dziadków do Ameryki, śpiewając,
recytując i tańcząc m.in. „Polkę Westernów-
kę”. Średniaki z Renatą Pałucką przygoto-
wały tradycyjne „Jasełka”, a spotkanie sta-
ło się okazją do wspólnego śpiewania kolęd.
Starszaki z Elżbietą Batko zaprosiły gości
w świat baśni i czarów. W kolorowej scenerii
i niecodziennych kostiumach przedstawiły
bajkę „Lampa Aladyna”, w której rolę pięk-
nych tancerek, oprócz dziewczynek z grupy
zagrały również wszystkie chętne mamy.

ciąg dalszy na stronie 12
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Maszkienice
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach świętowa-

no  Dzień Babci i Dziadka w artystycznej konwencji. Inscenizacja
„Jak to z Babcią i z Dziadkiem było” dała gościom okazję do wspo-
mnień ze wszystkich okresów w ich życiu.  Opowieść rozpoczynająca
się w chwili narodzin szła przez kolejne etapy życia seniorów: naukę
w przedszkolu, lata szkolne, młodość, życie dorosłe aż po czasy współ-
czesne.   Wnuki okazały się na tyle sugestywne, że w nie jednym oku
zakręciła się łza. Powody do wzruszeń były także później, gdy dzieci
wręczały dziadkom upominki: laurki i gipsowe serduszka.

Wola Dêbiñska - przedszkole

NiedŸwiedza
W PSP w Niedźwiedzy program dla dziadków przygotowali ucznio-

wie z klas 0-VI. Były występy szkolnych laureatów konkursu ko-
lęd, a a także gościnne występy „ Niedźwiedzoków” i grupy kolęd-
niczej z Uszwi. O to, by na stole niczego nie zabrakło, zadbały
przedstawicielki miejscowej Caritas przy współpracy rodziców. W
spotkaniu wziął także udział ksiądz proboszcz Stanisław Dudek
oraz nauczyciele.

dokończenie ze strony 11

Przedszkolacy z Publicznego Przed-
szkola w Woli Dębińskiej także nie za-
pomnieli o swoich babciach i dziadkach.
W Dębińskim Centrum Kultury w Ja-
stwi przygotowali dla nich okolicznościo-

wy program, a w finale były życzenia,
uściski, prezenty...

Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Pro-
gram przygotowany z okazji święta dziad-
ków wymagał scenicznej oprawy. Dzieci

swoje role przygotowały na tyle starannie,
że bohaterowie dnia nie szczędzili oklasków.
Były recytacje i popisy wokalne, a na koniec
babcie i dziadkowie odebrali prezenty wyko-
nane własnoręcznie przez dzieci.
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O niezwyk³y eksponat wzbogaci³o
swoje zbiory Muzeum Zamek w
Dêbnie. Msza³ Rzymski z 1774 roku w
oprawie skórzanej wydany w Bawarii
podarowa³a muzeum parafia rzymsko-
katolicka œw. Ma³gorzaty w Dêbnie.
Oficjalne przekazanie i prezentacja
msza³u nast¹pi 14 kwietnia podczas
Wiosennych Spotkañ przy Kawie
inauguruj¹cych obchody 35-lecia
muzeum na zamku w Dêbnie.

O nieocenionej wartości i wyjątkowości
daru parafii świadczy odręczny wpis poprze-
dzający kartę tytułową o następującym
brzmieniu: „Zakupiony w Krakowie In Ma-
ijo 1776 przez JW. Macieia z Brzezia Lanc-
korońskiego Woiewode Bracławskiego Ka-
walera Orderu Orła Białego za LU=46 z
Oprawą do Kaplicy w Zamku Dembnień-
skim”.

Dla muzeum nowy eksponat ma szcze-
gólne znacznie tym bardziej, że jego prze-
kazanie następuje w roku jubileuszowym.
Na okoliczność przypadającego właśnie 35-

lecia muzeum planowane jest  otwarcie nowo
utworzonej ekspozycji w pomieszczeniu by-
łej szatni (parter budynku zachodniego obok
„Skarbca”) „Salonu Pani”. Pokój ten wypo-
sażony w XIX wieczne meble z epoki empire
i biedermeier oraz cenne obrazy i bibeloty
prezentuje pomieszczenie kobiety ziemian-
ki, których w XIX wiecznej  historii zamku
nie brakowało. Otwarcie „Salonu Pani” bę-
dzie połączone z prezentacją nowego eks-
ponatu.

Uczestnicy Wiosennych Spotkań przy
Kawie wezmą też udział w otwarciu wysta-
wy prac malarskich nauczycieli plastyki z
Placówek Wychowania Pozaszkolnego zrze-

Muzeum ma ju¿ 35 lat

Wyj¹tkowy dar parafii
Muzeum zamek w Dêbnie sta³o siê Oddzia³em Muzeum Okrêgowego w Tarnowie na mocy zarz¹-
dzenia wojewody tarnowskiego z dnia 10 lutego 1976 roku. Ten jedyny na terenie Ma³opolski
zabytek œredniowiecznej architektury rezydencjonalnej wzniesiony w koñcu XV wieku w czasie
przekszta³cenia go w obiekt muzealny znajdowa³ siê w ostatniej fazie ci¹gn¹cego siê od 1946
roku remontu kapitalnego.
Zabiegi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Muzeum Okrêgowego w Tarnowie dopro-
wadzi³y do zakoñczenia generalnego remontu 30 czerwca 1978 roku, a nied³ugo potem ( 30
wrzeœnia tego samego roku) do uroczystego otwarcia Muzeum. G³ówn¹ tez¹ powsta³ego scena-
riusza by³o odtworzenie  mo¿liwie ró¿norodnych funkcji zamku: mieszkalnej, reprezentacyjnej i
gospodarczej.

szonych przy Młodzieżowym Domu Kultu-
ry im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go w Krakowie działających pod patrona-
tem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kra-
kowa. Zaplanowano także koncert Pauliny
Martini znakomitej sopranistki, m. in. sta-
żystki prestiżowej Akademii Młodych Śpie-
waków w Teatrze Maryjskim w St. Peters-
burgu. Swój talent wokalny doskonaliła pod
okiem tak wybitnych artystów światowego
formatu jak: Elena  Obraztsova, Teresa
Żylis-Gara, Larisa Gergieva. W finale wszy-
scy goście zostaną zaproszeni na filiżankę
włoskiej kawy.

(g)

Dochody z aukcji na organizacjê imprez

Licytacja ju¿ niebawem
żąco oceniają dokonania i dzielą się swo-
imi uwagami i sugestiami.

Wszystkie prace, które powstają pod-
czas pleneru, przechodzą na własność Sto-
warzyszenia Przyjaciół Zamku w Dębnie.
Najlepsze wystawiane są później na au-
kcji, w trakcie której może je nabyć każ-
dy wspierając tym samym organizację ko-
lejnego pleneru, a także wydarzeń kultu-
ralnych odbywających się w zamku.

W tym roku do wyboru będzie około 40
prac wykonanych w różnych technikach
przez studentów krakowskiej ASP,
uczniów Zespołu Szkół  Plastycznych w
Tarnowie, gimnazjów z terenu Gminy
Dębno oraz podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Tarnowie i Brzesku.
Organizatorzy podkreślają, że każda z
nich mogłaby być ozdobą w każdym domu.

Aukcja obrazów połączona będzie z wy-
stępem Kabaretu SPRAWA DRUGO-
RZĘDNA działającym przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Brzesku. W swoim
programie nawiązuje on do repertuaru
znanego wrocławskiego kabaretu ELITA.

(g)

Kilkadziesi¹t prac bêd¹cych efektem
pleneru malarskiego z ubieg³ego roku
bêdzie wystawionych na aukcji, która
odbêdzie siê w zamku w Dêbnie 21
kwietnia. Dochody uzyskane ze sprze-
da¿y zostan¹ przeznaczone na organi-
zacjê nie tylko kolejnego pleneru za-
planowanego od 6 do 8 maja w zam-
ku, ale tak¿e innych imprez kultural-
nych.

Plenery malarskie pod patronatem
Wójta Gminy Dębno i Starosty Brzeskie-
go organizowane są w Dębnie od 2008
roku. Ich historyczne korzenie sięgają
roku 1923, kiedy to ówczesny właściciel
zamku Jan Jastrzębski zorganizował ple-
ner, w którym udział wzięli studenci kra-
kowskiej ASP.

Plenery odbywające się w zamku od 2008
roku mają integracyjny charakter. Obok
uczniów liceów plastycznych, studentów
akademii sztuk pięknych biorą w nich
udział także uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowej. Wszyscy mogą korzystać
z uwag profesjonalistów, którzy na bie-

Efekty ubiegłorocznego pleneru zobaczymy
na aukcji.
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KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowywa-
na w oparciu
o dane staty-
styczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
gminy Dêbno
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KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowane na podstawie
liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek

Bogumi³a Gurgul - Por¹bka Uszewska

Katarzyna Bryg - Wola Dêbiñska

Bernadeta Dudek - NiedŸwiedza

Jolanta Ogar - Por¹bka Uszewska

Anna Karge - Dêbno

Danuta Szyd³owska - £ysa Góra

Magdalena Cury³o - NiedŸwiedza

Szczepan Cury³o - NiedŸwiedza

Bielecka Justyna - £oniowa

Dudek Agnieszka - NiedŸwiedza

1. W. Hugo
Nêdznicy (ca³oœæ)

2. S.Kallos
Roztrzaskane ¿ycie

3. R. Brett
Bóg nigdy nie mruga

4. R.M. Mason
Rozœwietlone pokoje

Elizabeth Camden

Sekrety róż
Poruszająca, świetnie napi-
sana powieść o sile rodzin-
nych więzów, szczerych
uczuciach i dobrych lu-
dziach.
Massachusetts, rok 1879.
W czasie letniego wypo-
czynku piękna Libby Sawy-
er dowiaduje się, że do willi
należącej od dziesięcioleci
do jej rodziny wprowadził
się rumuński imigrant, Mi-
chael, wraz z dwoma syna-
mi i przyrodnią siostrą. Na
domiar złego Michael
twierdzi, że rodzinny dom
Libby dostał w spadku, i
przedstawia odpowiednie
dokumenty.
Wkrótce Libby odkryje, że
zapach rosnących wokół jej
domu róż odsłania niejeden
sekret. Najbardziej niesa-
mowite tajemnice dotyczą
jednak Michaela...

Jaume Cabre

Wyznaję
Wielka powieść europejska? Przełom w literaturze?
Powieść - katedra o idealnych proporcjach i epickim,
pełnym kunsztownych detali wykonaniu? Książka,
która przeżyje nas wszystkich?
To trzymające w napięciu do ostatniej strony wyzna-
nie miłosne i spowiedź człowieka starającego się prze-
niknąć istotę zła w świecie i sobie samym. Historia
chłopca dorastającego samotnie wśród książek, który
musi zmierzyć się z rodzinnymi tajemnicami. Za sprawą
osiemnastowiecznych skrzypiec zagłębia się w mroki
dziejów hiszpańskiej inkwizycji i piekła dwudziesto-

wiecznej Europy.
Cabre, którego pasją jest muzyka, skomponował tę powieść jak symfo-
nię, z częstymi zmianami nastroju, tempa i głosu narracji. Bogactwo
wątków, postaci, pomysłów literackich oszałamia i wzbudza zachwyt.

Federico Moccia

Wybacz, ale będę ci mówiła skar-
bie
Niki i jej przyjaciółki są w ostatniej klasie liceum. Mimo zbliżającej
się matury nie ma dnia, żeby nie zrobiły czegoś szalonego. Pokazy
mody, imprezy, rave i inne możliwe atrakcje, także poza Rzymem.
Alex to prawie trzydziestosiedmioletni „chłopak”. Niedawno i bez
żadnego konkretnego powodu rozstał się ze swoją wieloletnią na-
rzeczoną. Alex pracuje w agencji reklamowej i zajmuje odpowie-
dzialne stanowisko w firmie.
Ale oto pojawia się młody karierowicz, który zagraża jego pozycji w
pracy. Mało tego, w tym samym czasie Alex poznaje Niki. A raczej, gwoli ścisło-
ści, dochodzi między nimi do zderzenia...
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie 100-letni krzyż przydrożny w Dębnie

Oprócz tego istnieje powszechne przekona-
nie, że w miejsce doszczętnie zniszczonej
kapliczki czy krzyża koniecznie trzeba po-
stawić nowy. Ten 100-letni dziś krzyż przy-
drożny uległ całkowitemu zniszczeniu w
grudniu 2002 roku w wyniku „katastrofy
drogowej”, ale staraniem wnuka Szymona i
Walerii został odbudowany i na nowo po-
święcony w 2003 r.

J.Januś

zjazm i uznanie, z jakim duchowieństwo
przyjmowało realizacje rzeźbiarskie Samka
udzielały się także parafianom, a to z kolei
wpływało na stopniową zmianę ich gustów.
Wykonanie takiego zamówienia było dość
kosztowne, jednak zamawiających nie bra-
kowało. Jednym z nich był Szymon Koczwa-
ra, który wraz z swoją żoną Walerią w 1913
roku zamówił u Samka kamienny, przydroż-
ny krzyż na wysokim cokole stojący do dziś
przy drodze wiodącej obok kościoła przez
Dębno. Kamienna figura w kształcie krzy-
ża wykonana została z wapienia pińczow-
skiego i piaskowca karpackiego. Całość kuta
jest ręcznie. Na prawej bocznej ścianie co-
kołu widnieje sygnatura wykonawcy: „W.
Samek w Bochni 1913 r.” Od frontu umiesz-
czona została czarna, szklana tablica in-
skrypcyjna z napisem: „Któryś cierpiał za
nas rany JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad
nami  Fundacya Szymona i Waleryi KO-
CZWARÓW 1913 r.”

Trzon cokołu posiada od frontu głęboką
niszę zwieńczoną łukiem, w której znajduje
się figurka Matki Boskiej Bolesnej. W bocz-
nych i tylnej ścianie trzonu umieszczone są
w płycinach (również zwieńczonych łuka-
mi) płaskorzeźby z postaciami świętych:
Szymona,  Katarzyny i Walerii. Zwieńcze-
niem całości jest krzyż z wyrzeźbionym wi-
zerunkiem Ukrzyżowanego Chrystusa.
Cała przydrożna figura otoczona jest meta-
lową, kutą balustradą z bramką wejściową
od frontu.

Nie znane są nam dzisiaj powody, które
sprawiły, iż Szymon i Waleria postanowili
ufundować i postawić na swojej posesji wła-
śnie taką przydrożną figurę w formie krzy-
ża.

Śledząc różne wydarzenia związane z
osobą Szymona (1839-1920 r.) można stwier-
dzić, że los niczego mu w dość długim życiu
nie oszczędził. Jego pierwsza żona Katarzy-
na podobnie jak i druga - Marianna zmarły
zaledwie po kilku latach małżeństwa pozo-
stawiając osierocone dzieci, które jeszcze w
dzieciństwie umierały z powodu przeróżnych
chorób i epidemii. Kolejna żona, Waleria
(1860-1947), przeżyła wprawdzie swojego
męża o wiele lat, ale ich wspólne życie też
naznaczone było licznymi dramatycznymi
chwilami. W jednym tylko roku (1900 r.)
zmarło na szkarlatynę aż czworo ich dzieci,
w następnych latach jeszcze dwoje. Być
może te tragedie sprawiały, iż tematyka
pasyjna była im szczególnie bliska, a może
stawiając w 1913 roku ten przydrożny krzyż
chcieli prosić o zmiłowanie, stąd na szklanej
tablicy słowa modlitwy: ”Któryś cierpiał za
nas rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad
nami”… Prawdziwych intencji tej fundacji
jak i wielu innych już nie poznamy, ale jedno
jest pewne, że kapliczki te nie znikną z na-
szego krajobrazu gdyż od wieków uświęcają
teren, na którym stoją i są nadal miejscem
modlitewnych spotkań (np. majówki).

Kapliczki oraz przydro¿ne krzy¿e od stu-
leci wpisuj¹ siê w polski krajobraz i
szczêœliwie doœæ licznie przetrwa³y do
naszych czasów, zw³aszcza na terenach
wiejskich. Ich istnienie jest cennym
dziedzictwem pozostawionym nam przez
przodków i œwiadectwem ludzi, którzy
kiedyœ, w przesz³oœci ¿yli na tej ziemi,
tworzyli jej historiê, tutaj siê rodzili, za-
k³adali w³asne rodziny, prze¿ywali chwi-
le radosne, ale i wielkie tragedie zwi¹-
zane ze œmierci¹, z nag³ym odejœciem
bliskich, bardzo czêsto dzieci. Przyczyn¹
tych ludzkich dramatów bywa³y zazwy-
czaj przeró¿ne epidemie, rebelie, powsta-
nia oraz wojny.

Kapliczki te, do dziś stanowią specyficzny
wyraz kultu religijnego. To one wyznaczały
bezpieczną dla człowieka przestrzeń, były
to przecież miejsca poświęcone (i nadal taki-
mi są!), a w powszechnym dawniej mniema-
niu broniły przed złymi mocami, pokutują-
cymi duszami, przed zarazą, były miejscem
cichej modlitwy, miejscem odpoczynku, miej-
scem charakterystycznym, a więc „drogo-
wskazem” dla podróżnych i wędrowców.

    Spośród zachowanych do dziś kapliczek
najwięcej pochodzi z XIX i początków XX w.
Były fundowane nie tylko przez probosz-
czów czy właścicieli ziemskich, ale także
przez gminę, przez całą wspólnotę lub przez
poszczególnych mieszkańców wsi, którzy w
ten sposób akcentowali swoje przywiązanie
do religii, upamiętniali miejsca szczególne.
Oprócz drewnianych i kamiennych rzeźb
ludowych na terenach wiejskich coraz czę-
ściej zaczęły pojawiać się rzeźby powstające
w wyspecjalizowanych zakładach rzemieśl-
niczych zatrudniających nie tylko kamienia-
rzy, ale też malarzy, rysowników, złotni-
ków i kowali.

Zakłady te lansowały określone wzory
rzeźbiarskie, które rozpowszechniano m.in.
poprzez wzorniki. Sprawiło to, iż w połowie
XIX wieku powszechne stały się typowe uję-
cia ikonograficzne poszczególnych świętych
z charakterystyczną formą architekto-
niczną cokołów. Te typowe projekty pomni-
ków nagrobnych oraz przydrożnych kapli-
czek były dostosowywane do zamówienia
fundatora np. przez wprowadzanie sylwet-
ki jego patrona i patronów osób najbliższych
(żony, dzieci). Zmieniano też na specjalne
życzenie zamawiającego samą figurę wień-
czącą pomnik lub wypełniającą wnęki coko-
łu.

Najbliżej Dębna takim profesjonalny za-
kładem kamieniarskim był Zakład Rzeźby
Artystycznej Wojciech Samka (1861-1921 r)
w Bochni. Jego pracownia oprócz typowych
zamówień (kapliczki i pomniki nagrobne)
realizowała też większe zlecenia do wystro-
ju świątyń np. ołtarze, ambony i chrzcielni-
ce. Z czasem zasięg jego działań artystycz-
nych obejmował niemal całą Galicję. Entu-

Autor: Wojciech Samek
Czas powstania: 1913 rok
Fundacja: Szymon i Waleryja Koczwara
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nie i ofiarę swoich przodków w walce o
wolność Ojczyzny. Kadetom życzyła suk-
cesów w nauce obficie cytując im kate-
chizm szkoły - zasady obowiązujące w
Szkole Rycerskiej, współtworzonej przez
księcia Adam Czartoryskiego, jednego z jej
przodków. „Kadet powinien Ojczyznę
swoją kochać i jej dobro nade wszystko, i
dbać jedynie o dobro powszechne, a celem
jest sposobnym do wypłacenia długu oby-
watelstwa swego” – przypominała szcze-
gólny akcent kładąc właśnie na dług, bo –
jak podkreślała, patriotyzm jest po prostu
wypełnieniem długu wobec przeszłych i
teraźniejszych pokoleń. Odnosząc się do
zasad obowiązujących w szkole w Łysej
Górze zastawiała się, jaką opinię w tej spra-
wie miałby twórca katechizmu szkoły. -

Z udzia³em przedstawicieli rodziny
Czartoryskich na zamku w Dêbnie
odbywa³a siê uroczystoœæ przejêcia
tradycji Szko³y Rycerskiej, Korpusu
Kadetów II Rzeczypospolitej i Junac-
kich Szkó³ Kadetów. Symboliczn¹
szablê kadetom  z Liceum Akademic-
kiego Korpusu Kadetów w £ysej Górze
wrêczy³ Kazimierz Czartoryski, dowód-
cy kolejnych roczników szko³y otrzy-
mali tak¿e proporce nawi¹zuj¹ce do
tradycji sprzed lat, w której na pierw-
szym planie s¹ wartoœci wyra¿one
has³em „Bóg, honor i Ojczyzna”.
Gospodarze uroczystoœci wykorzystali
okazjê, by podziêkowaæ osobom
szczególnie wspieraj¹cym szko³ê,
wœród których znalaz³ siê tak¿e
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno.

Ceremonia na zamku zgromadziła licz-
nie zaproszonych goście. Obok władz sa-
morządowych, przedstawicieli Kuratorium
Oświaty w Krakowie, reprezentantów
Wojska Polskiego wzięli w niej udział tak-
że członkowie rodu Czartoryskich: księż-
na dr Barbara Czartoryska oraz jej brata-
nek Kazimierz Czartoryski. - Z jednej stro-
ny to dla nas zaszczyt, z drugiej zdajemy
sobie sprawę, że byłoby wielu godniejszych
od nas, którzy mieliby większe prawo prze-
kazywać tę tradycję – podkreślała księżna
Czartoryska przypominając zaangażowa-

Katechizm
szko³y
Sk³ada³ siê z 26 punktów dotycz¹cych etyki
indywidualnej i spo³ecznej. Znalaz³y siê w nim
m.in. takie wskazania:  „Czy dosyæ jest byæ
szlachetnie urodzonym? — Pewnie ¿e nie
dosyæ; urodzenie z cnot¹ i przymiotami z³¹-
czone, jest zaszczytem. Szlachectwo zaœ bez
cnót i przymiotów ustawnym jest zarzutem.
Jako cz³owiek poczciwy, mê¿ny, dobroczynny,
litoœciwy, najwiêkszego wart szacunku, tak
najpodlejszem jest stworzeniem szlachcic nie-
poczciwy, dumny, przewrotny, okrutny, nielito-
œciwy. Che³piæ siê ze szlachectwa lub gardziæ
tymi, którzy szlacht¹ siê nie urodzili, a oso-
bliwie wyrzucaæ im to na oczy, ostatni¹ jest
pod³oœci¹“. Dalej pisze ksi¹¿ê genera³ ziem
podolskich o rozrywkach kadeta: „Niech siê
wprawuje w r¹czoœæ w bieganiu z kolegami do
mety, niech siê kocha w rynsztunkach wojen-
nych, koniem niech toczyæ lubi; s³owem, niech
pamiêta, ¿e wojowniczy ród dziadów naszych
nie spodziewa³ siê wydaæ plemiê niewieœciu-
chów, którzy, zalegaj¹c pole, s³awê i kraj stra-
cili“. Na zapytanie, czy godzi siê kogokolwiek
pods³uchiwaæ, list cudzy sobie powierzony
odpieczêtowaæ, papiery le¿¹ce na stole cu-
dzym czytaæ? odpowiada  autor „Katechizmu“,
i¿ „jest to pod³oœæ wielka pozwalaæ sobie któ-
r¹kolwiek z rzeczy wy¿ wzmiankowanych; jest
to zdrad¹, któr¹ zacny umys³ brzydziæ siê po-
winien“.

Ceremonia przejêcia tradycji

Ksiê¿na Czartoryska u 

Akces do kadetów zgłosił także przedstawiciel najmłodszego pokolenia.

Symboliczna szabla dla kadetów.
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Korzenie szko³y
Tradycja przejêta przez Liceum Akademickie Korpusu Kadetów siêga swoimi korzeniami roku
1765, kiedy to król Stanis³aw August Poniatowski za³o¿y³ w Warszawie utrzymywan¹ przez
Skarb Pañstwa Akademiê Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Moœci i Rzeczypospolitej.
Przetrwa³a ona do grudnia 1794, kiedy to po upadku insurekcji koœciuszkowskiej, zosta³a
zamkniêta.
Jej zadaniem by³o przygotowywanie m³odzie¿y do s³u¿by wojskowej i cywilnych zadañ publicz-
nych. Kadrê nauczycielsk¹ tworzyli zarówno oficerowie prowadz¹cy przedmioty wojskowe, jak i
profesorowie nauczaj¹cy takich przedmiotów, jak ekonomia, prawo, historia, geografia czy
jêzyki.
Szefem korpusu szko³y by³ król, Adam Kazimierz Czartoryski, który by³ znakomitym mê¿em
stanu, zosta³ komendantem szko³y.
W Szkole Rycerskiej wykszta³cenie zdobyli m.in. przysz³y dyktator powstania i uczestnik walk
o niepodleg³oœæ Stanów Zjednoczonych - Tadeusz Koœciuszko, Julian Ursyn Niemcewicz (pisarz
i adiutant Koœciuszki w trakcie Insurekcji), Jakub Jasiñski (by³ przywódc¹ w trakcie powstania
Koœciuszkowskiego w Wilnie), Karol Kniaziewicz (genera³ w Legionach), Józef Sowiñski (genera³
broni¹cy Woli w trakcie powstania listopadowego), Franciszek Drucki - Lubecki (ekonomista
oraz polityk z czasów funkcjonowania Królestwa Kongresowego) oraz inni wybitni Polacy.

 kadetów z £ysej Góry

Nie wiem tylko, co by on powiedział na
obecność kadetek w szkole, ale znając jego
postępowe poglądy chyba nie miał by nic
przeciw temu – żartowała.

Szabla i proporce
Kulminacyjnym momentem było symbo-

liczne przekazanie tradycji. Szablę z rąk
Kazimierza Czartoryskiego odbierał przy-
klękając dowódca korpusu kadetów, propo-
rzec odwołujący się do tradycji  Junackiej
Szkoły Kadetów wręczył kadetom Jerzy
Kozłowski, prezes Związku Janckiej Szko-
ły Kadetów im. gen. Władysława Andersa.
„Poprzez tajgi , step, biel śniegów przez cier-
pienia, nędze głód, szli najmłodsi do szere-
gów, by żołnierski podjąć trud” – przywoły-
wał słowa marsza junackiej szkoły kadetów.

Uczniowie otrzymali także proporzec  od
Rycerzy Świętej Jadwigi Królowej Polski. -
Ta szkoła nawiązuje do tradycji rycerskiej,
w której cnota stanowiła wartość szczególną.
Wśród najważniejszych cnót były zawsze
honor, wiara, odwaga, prawość i lojalność –
przypominał Andrzej Popławski, który w
zamku w Dębnie pojawił się w pełnym ry-
cerskim rynsztunku.

Krzy¿e dla wspieraj¹cych
Gospodarze uroczystości wykorzystali

sposobność, by podziękować osobom wspie-
rającym liczącą 39 kadetów szkołę, która w
tym roku rozpoczęła działalność w  Łysej
Górze. Z rąk ks. płk Marka Wesołowskiego,
dyrektora  Liceum Akademickiego Korpusu
Kadetów,  Krzyże Kadeckie odebrali: płk

Janusz Kurzyna, szef Wojewódzkiego Szta-
bu Wojskowego w Krakowie, ppłk Zbigniew
Skurnowicz, Wojskowy Komendant Uzupeł-
nień w Tarnowie oraz Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno.

Przypomnijmy, że szkoła w Łysej Górze
jest jedyną tego typu placówką w Polsce.
Zgodnie z tradycją zainaugurowaną w
XVIII wieku w programie nauczania sta-
wia w głównej mierze na naukę języków
obcych i przedmiotów ścisłych oraz na wy-
chowanie patriotyczne. Kadeci uczą się nad-
to jazdy konnej, mają zajęcia z pływania i
narciarstwa oraz zajęcia wojskowe. Harmo-
nogram dnia jest ściśle określony, a do ro-
dzinnych domów uczniowie wyjeżdżają tyl-
ko raz na miesiąc.

(gp)

Kadeci w towarzystwie księżnej Czartoryskiej. Krzyż Kadecki m.in. dla Grzegorza Bracha, Wójta Gminy Dębno.
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Œwiêto
z marchewk¹

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Maszkienicach udo-
wodniły, że świętować można wszyst-
ko. Bohaterem dnia uczyniły... mar-
chewkę poświęcając jej gry, konkur-
sy, a nawet wiersze.

Pospolite warzywo zapewne samo nie spo-
dziewało się, że w Maszkienicach spotkają
go takie zaszczyty. Nie spowodowało to jed-
nak u niego żadnych niepokojących obja-
wów. Jak zwykle było do dyspozycji oddając
dzieciom wszelkie swoje odżywcze walory.
Uczyniło to tym chętniej, że Dzień Mar-
chewki odbywał się w ramach ogólnopolskie-
go programu  „Kubusiowi Przyjaciele Natu-
ry”. Marchewka  jako reprezentant zdro-

wego sposobu odżywiania się była przeko-
nująca spoglądając na uczniów ze wszyst-
kich stron. Salę udekorowano kolorowymi
warzywami, a każdy przedszkolak wystąpił
w roli marchewki. Nie zabrakło też Królo-
wej Marchewki, której odśpiewano piosen-
kę „Na marchewki urodziny”. Przygotowa-
no ciekawostki o marchewce, konkursy, za-
gadki i zabawę przy muzyce oraz czytanie
wierszy z marchewką w roli głównej. W fi-
nale o zaletach marchewki można się było
przekonać osobiście pijąc sok z marchwi, je-
dząc warzywną surówkę przygotowaną
przez dzieci oraz ciasto z marchwi upieczo-
ne z pomocą rodziców. Tak intensywne spo-
tkanie z marchewką daje szanse, że w co-
dziennym menu przedszkolaków znajdzie
ona sobie stałe miejsce.

(pg)

Wyœpiewali
drugi miejsce

Drugie miejsce w odbywającym się w
Brzesku Powiatowym Konkursie Kolęd i
Pastorałek „O muszlę św. Jakuba” zaję-
ły „Śpiewające nutki” z Publicznego
Przedszkola w Woli Dębińskiej. Tym sa-
mym już po raz drugi przedszkolaki z Woli
Dębińskiej znalazły się wśród laureatów.
W rywalizacji uczestniczyło w tym roku
siedem zespołów.

Tradycjê i kulturê krajów  z ró¿nych stron
ca³ego œwiata poznaj¹ dzieci z Przedszko-
la Publicznego w Por¹bce Uszewskiej.
Pomaga³ w tym zw³aszcza  Festiwal Pio-
senki Miêdzynarodowej, który odby³ siê
w przedszkolu.

Wykonano 11 utworów w języku polskim
i angielskim, których słuchali nie tylko ro-
dzice i przedszkolaki, ale także  między-
narodowe jury: Małogrzata Duśko-Shekar,
Shiwakumar Shekar i Dolores z Texasu.
Wcześniej dzieci spotkały się  mieszkań-
cem Indii Panem SHIWĄ, który opowie-
dział o kulturze, tradycji i życiu w Indiach,

a także z  Edytą Dubiel, która zapoznała
dzieci z klimatem, zwierzętami i roślinno-
ścią Afryki.

W ramach głównego tegorocznego tema-
tu „Jesteśmy mieszkańcami całego świata”
inicjatyw było znacznie więcej. Wszystkie
podporządkowane były jednemu celowi: po-
kazaniu dzieciom różnorodności świata, w
którym jest miejsce dla różnych kultur, lu-
dzi o różnym kolorze skóry i odmiennych
obyczajach.

W planach na ten rok są także zajęcia w
Wiosce Indiańskiej w Zalasowej , a przed-
szkole ogłosiło ponadto Gminny Konkurs
plastyczny „Dzieci całego świata”.

Wronkowski, a na trzecim miejscu uplaso-
wała się Karolina Drużkowska. Na wyróż-
nienie zasłużyła Laura Tomczyk. Laureaci
konkursu zorganizowanego przez Bogumi-
łę Kuklę, Jolantę Ogar, Magdalenę Smoleń
i Janinę Stolarz poza dyplomami odebrali
także nagrody książkowe. Finaliści repre-
zentować będą szkołę w kwietniowym
Gminnym Konkursie Ortograficznym o
tytuł „Mistrza ortografii”.

Ortograficzne umiejêtnoœci sprawdzali
uczniowie  Zespo³u Szkolno – Przedszkol-
nego w Maszkienicach. W Szkolnym kon-
kursie Ortograficznym wziê³o udzia³ 22
uczestników, najlepsi z nich reprezento-
waæ bêd¹ szko³ê w kwietniowym Gmin-
nym Konkursie Ortograficznym o tytu³
„Mistrza ortografii”.

Zadaniem rywalizujących w konkursie
młodszych uczniów było napisanie dyktan-
da „Nowa szkoła”, w którym nie brakowało
pułapek. Starsi uczniowie dodatkowo mu-
sieli rozwiązać jeszcze test obfitujący w or-
tograficzne zagadki.

W młodszej kategorii wiekowej naj-
większą ortograficzną wiedzą wykazała się
Natalia Miernikowska. Drugi wynik uzyskał
Patryk Papuga, a trzecia była Ilona Ksią-
żek. W kategorii klas IV – VI najlepsza oka-
zała się Gabriela Fitrzyk. Drugie miejsce
zajęli ex aequo Anna Stolarczyk i Piotr

Przedszkolaki
poznaj¹ œwiat

Ortograficzna rywalizacja
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Kilkunastu uczniów z terenu Gminy Dêb-
no wziê³o udzia³ w Turnieju Wiedzy Po-
¿arniczej. Najlepsi reprezentowaæ bêd¹
gminê w rywalizacji w Powiatowym Tur-
nieju Wiedzy Po¿arniczej w Brzesku.

Konkurs sprawdzający wiedzę na temat
bezpieczeństwa pożarowego organizowany
jest w gminie od lat. Szkoła w Łoniowej była
jego gospodarzem już po raz trzeci.

O prawo udziału w turnieju powiatowym
walczyło 16 uczniów w trzech kategoriach
wiekowych. Zadaniem uczestników rywali-
zacji było rozwiązanie testu składającego się

Turniej Wiedzy Po¿arniczej

Test prawdê ci powie

Troje uczniów z Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej znalazło się w gronie
laureatów VIII Powiatowego Konkur-
su Kolęd i Pastorałek ”O Muszlę Św.
Jakuba”.  W odbywającej się w Cen-
trum Kulturalno -Bibliotecznym im.
Jana Pawła II w Brzesku rywalizacji
na głosy i interpretację wzięło udział
59 wykonawców.

Szkołę z Woli Dębińskiej reprezento-
wało czworo uczniów. Troje z nich w
oczach komisji konkursowej zasłużyło na
miano laureatów. Najwyżej oceniono gim-
nazjalistkę Annę Myszkę z klasy III a,
która zajęła drugie  miejsce za interpre-

Dobry wystêp uczniów

tację kolędy  „Gdy śliczna Panna”. Aneta
Kural z klasy III d interpretacją pasto-
rałki „Dla Niego cały świat” zapracowała
na III miejsce, a Patryk Ledziński z klasy
I szkoły podstawowej także zajął trzecie
miejsce śpiewając „Kolędę dla nieobec-
nych”.

Obok dyplomów najlepsi wykonawcy
otrzymali także nagrody pieniężne i rze-
czowe w postaci m.in.  tabletów i odtwa-
rzaczy radiowych.

Organizatorami konkursu byli: parafia
rzymskokatolicka NMP Matki Kościoła i
św. Jakuba Apostoła w Brzesku, Urząd
Miejski w Brzesku i Starostwo Powiato-
we w Brzesku.

Pomys³owy
Hubert

Hubert Marzec z Publicznego Przed-
szkola w Woli Dębińskiej otrzymał
wyróżnienie w ogólnopolskim konkur-
sie „eko-zabawki”. Organizatorom
konkursu - Fundacja Nauka i Kultura
oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w
Krakowie – spodobała się jego propo-
zycja zabawki z plastikowych odpa-
dów.

Hubert użył do jej wykonania m.in. pla-
stikowych nakrętek od butelek, a także in-
nych elementów plastikowych. Wszystko
odpowiednio poukładał i umocował, a w fi-
nale powstał... żółw. W nagrodę otrzymał
bilety do Muzeum Inżynierii Miejskiej w
Krakowie i do ogrodu doświadczeń.

Grupa wiekowa - szko³y podstawowe:
1. Jakub Matura ZS Sufczyn - opiekun Katarzy-
na Sztando,
2. Gabriela Marecik PSP im. Jana Paw³a II w
£oniowej - opiekun Maria Marecik,
3. Piotr  Kurek  ZS Por¹bka Uszewska - opie-
kun Katarzyna Sztando.
Grupa wiekowa - gimnazja:
1. Daniel  Dadej ZS Por¹bka Uszewska - opie-

kun Katarzyna Sztando,
2. Olga Kowal ZS Wola Dêbiñska -  opiekun
Ma³gorzata Maliszczak,
3. Kinga Bober OSP Maszkienice - opiekun dh
Janusz Miœkiewicz.
Grupa wiekowa - szko³y ponadgimnazjalne:
1. Ma³gorzata Kraj - OSP £oniowa - opiekun dh
Pawe³ Kraj

z 30 pytań dla każdej grupy grupy wiekowej.
W opinii komisji oceniającej wykazali się sze-
roką wiedzą, co daje nadzieję na dobry wy-
nik w rywalizacji powiatowej.

Dla uczestników konkursu organizatorzy
mieli nie tylko dyplomy, ale także nagrody
ufundowane przez Stanisława Pierzgę i
Ochotniczą Straż Pożarną w Łoniowej .

(m)
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Trzydziestu uczniów z gimnazjów z tere-
nu Gminy Dêbno wziê³o udzia³ w odby-
waj¹cym siê w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Por¹bce Uszewskiej spotka-
niu z Tomaszem Kolinko, autorem apli-
kacji stosowanych w nowoczesnych
smartfonach. Maj¹cy doœwiadczenie w
pracy w du¿ej korporacji bohater spo-
tkania dzieli³ siê radami dotycz¹cymi
planowania zawodowej kariery.

Profesjonalista mówi³ o sukcesie
Spotkanie zorganizowane w ramach

projektu „Link do przyszłości. Młodzi.In-
ternet.Kariera” miało charakter warsz-
tatowy. Gimnazjaliści mogli dowiedzieć
się, jakie warunki trzeba spełnić, by zna-
leźć ciekawe oferty pracy i jak najlepiej
planować zawodową ścieżkę. Wykorzystu-
jąc informacje dostępne na stronach in-
ternetowych uczniowie wspólnie z go-
ściem spotkania poznawali aktualną sy-

tuację na rynku pracy i określali tenden-
cje, jakie dominować będą w przyszłości.

Wspólnie rozwiązywano quizy i wykony-
wano ćwiczenia pozwalające wykorzystać
nabytą wiedzę.

Tomasz Kolinko opowiadał także o swo-
jej drodze do zawodowego sukcesu, prezen-
tował swój zwykły dzień pracy i objaśniał
znaczenie nowych technologii w pracy za-
wodowej.

niczny krajobraz, poznać skutki wulka-
nicznej eksplozji dowiedzieć się, jakie są
zasady prowadzenia ekologicznej planta-
cji bananów i na czym polega proces pozy-
skiwania soli z wody morskiej.

Był też czas na wymianę doświadczeń
edukacyjnych, zapoznania się z metoda-
mi nauczania stosowanymi w Hiszpanii i
zasadami organizacyjnymi obowiązujący-
mi w tamtejszych szkołach. Wspólnie pod-
sumowano dotychczasowe efekty współ-
pracy i planowano kolejne przedsięwzię-
cia omawiając m.in. zasady prowadzenia
oficjalnej strony projektu comenius-wol-
ke.eu

Spotkanie umożliwiło zapoznanie się z
systemem edukacji w Hiszpanii oraz
przyjrzenie się zasadom funkcjonowania
szkoły, metodom prowadzenia lekcji oraz
wymianę doświadczeń pedagogicznych.

Delegacja z Woli Dębińskiej miała dla
gospodarzy prezent w postaci pamiątek,
które pozostały po spotkaniu w Polsce.
Obok prac malarskich z pleneru na zam-
ku w Dębnie było też nagranie piosenki
„Warum ich singe”.

Kolejny zjazd odbędzie się w Czechach
na początku czerwca.

(n)

Trzyosobowa delegacja Zespo³u Szkó³
w Woli Dêbiñskiej wziê³a udzia³ w od-
bywaj¹cym siê na wulkanicznej wy-
spie La Palma drugim miêdzynarodo-
wym spotkaniu organizowanym w ra-
mach edukacyjnego projektu Come-
nius. Obok wra¿eñ turystycznych
uczestnicy spotkania przywieŸli tak-
¿e informacje o hiszpañskim systemie
edukacji.

Przypomnijmy, że w projekcie „Rozwi-
jamy zainteresowania i uczymy nowocze-
śnie”, koordynowanym przez nauczycie-
la języka niemieckiego Barbarę Legutko,
biorą udział przedstawiciele szkół z Nie-
miec, Czech , Słowacji i Francji. W ubie-
głym roku uczestników przedsięwzięcia
gościła szkoła w Woli Dębińskiej. Spotka-
nie na jednej z Wysp Kanaryjskich było
drugim z kolei, a szkołę z Woli Dębińskiej
reprezentowały: Barbara Legutko - ko-
ordynator, Dorota Batko – nauczyciel i
Marcela Zawierucha – uczennica kl.III b
gimnazjum.

Program przygotowany przez gospoda-
rzy łączył atrakcje turystyczne z  edu-
kacją. W trakcie pieszych wycieczek moż-
na było do woli napatrzeć się na wulka-

Edukacja na Wyspach Kanaryjskich
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Bezpieczny internet w £oniowej
Wystaw¹ plakatów poœwiêconych bez-
pieczeñstwu w internecie podsumowa-
no w Szkole Podstawowej w £oniowej
ogólnopolsk¹ akcjê „Dzieñ bezpieczne-
go internetu”. W tym roku swoim pa-
tronatem objê³a j¹ Krystyna Szumilas,
minister edukacji.

Dzień Bezpiecznego internetu, któremu
patronuje Komisja Europejska, obchodzony
jest od 2004 roku. Szkoła w Łoniowej bierze
w nim udział już od kilku lat. W tym roku
zdecydowano się na to po raz kolejny. Głów-
nym motywem działań podejmowanych w

tym roku było respektowanie zasad obowią-
zujących wszystkich, którzy korzystają z
sieci. Wskazywano zarówno na prawa in-
ternautów do korzystania z zasobów sieci
jak również na ich obowiązki wynikające
niejednokrotnie z ogólnych zasad współży-
cia społecznego, które nakazują szacunek
dla drugiego człowieka. Do dyspozycji
uczniów były materiały opracowane przez
współorganizatorów akcji: saferinternet.pl.
Korzystano m.in. z filmów edukacyjnych, a
na podstawie uzyskanych informacji ucznio-
wie opracowywali poświęcone tej tematyce

teksty, hasła i plakaty wskazujące na zasa-
dy właściwie korzystania z zasobów znajdu-
jących się w internecie. W finale, podczas
szkolnego apelu, uczniowie wskazywali, co
zgodnie z motywem przewodniem tegorocz-
nego „Dnia bezpiecznego internetu” nale-
ży w sieci respektować.

(m)

Szczegó³owe informacje na temat akcji i zasad
bezpiecznego korzystania z internetu znajduj¹
siê na stronie saferinternet.pl.

36 uczniów z siedmiu szko³ podsta-
wowych z terenu Gminy Dêbno wziê³o
udzia³ w XIV Konkursie Matematycz-
nym o tytu³  „Najlepszego Matematy-
ka Gminy Dêbno”.  W rywalizacji od-
bywaj¹cej siê w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w £oniowej w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych wygry-
wali uczniowie SP w Jaworsku, ZSP
w £ysej Górze i ZS w Sufczynie.

Osobno oceniano uczniów klas IV, V i
VI. W I etapie zespoły składające się z
dwóch uczniów  rozwiązywały  zadania
z zapałkami, kształtujące wyobraźnię
przestrzenną.  Do drugiego etapu  prze-
chodziły zespoły, które uzyskały mini-
mum 60 procent punktów z I etapu.
Następnie uczestnicy pisali test, skła-
dający się z 50 pytań  oraz  9 zadań
otwartych.

Obok satysfakcji z uzyskanych wyni-
ków uczniowie wyjechali z Łoniowej z na-
grodami i dyplomami ufundowanymi przez
DCK.

(n)

Najlepsi matematycy w gminie
wyniki
Grupa wiekowa –  klasy IV
I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno w kategorii klas IV”
Miko³aj Wróbel, Mateusz Piekarski – PSP Jaworsko - opiekun Teresa Go³¹b
II miejsce
Micha³ Kochan, Piotr Mól -  ZS Sufczyn - opiekun Gra¿yna Nosal
III miejsce
Oliwia Dudek, Justyna Dudek – PSP NiedŸwiedza - opiekun Jan Sacha
Grupa wiekowa – klasy V
I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno w kategorii klas V
Oliwia Sztando, Miko³aj Kumiêga – ZSP  £ysa Góra - opiekun Lidia Latocha-Mizera
II miejsce  równorzêdnie:
Bo¿ena Baczyñska, Maria Daniel- ZS Dêbno - opiekun Dorota Ryba
Weronika Bojdo, Aleksandra Smoleñ - PSP Jaworsko - PSP Jaworsko - opiekun Teresa Go³¹b
III miejsce
Krzysztof Mleczko, Miros³aw Baca- ZS Por¹bka Uszewska - opiekun Ma³gorzata Dudek.
Grupa wiekowa – klasy VI:
I miejsce i tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno w kategorii klas V
Weronika Witek, Jakub Matura - ZS Sufczyn - opiekun Gra¿yna Nosal
II miejsce
Gabriela Hojnowska, Aneta Matura - ZS Por¹bka Uszewska - opiekun Pawe³ Kmieæ
III miejsce równorzêdnie:
Zuzanna Biedroñ Anna Mytnik - ZSP £ysa Góra - opiekun Lidia Latocha-Mizera
Sylwia Krakowska, Julia Gagatek - PSPNiedŸwiedza - PSP Jaworsko - opiekun Jan Sacha
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D³ugie spotkanie
w Biadolinach

Kilkadziesiąt osób z parafii w Bia-
dolinach skorzystało z zaproszenia
parafialnego oddziału Caritas i wzię-
ło udział w kolejnym spotkaniu
opłatkowym dla starszych i samot-
nych. Najwyraźniej warto było,  sko-
ro po spędzonych wspólnie czterech
godzinach nikt nie miał ochoty
opuszczać towarzystwa.

Do spotkania opłatkowego, które w tym
roku było już jednym z ostatnich na tere-
nie Gminy Dębno,  doszło już piąty raz z
rzędu. Pomysł rzucony niegdyś przez księ-
dza Marka Augustyna podchwyciły wo-
lontariuszki z parafialnej Caritas i – jak
się szybko okazało – była to inicjatywa
trafiona idealnie. Co roku zaproszenia
trafiają do podopiecznych Caritas – osób
chorych i samotnych, które z obiektyw-
nych względów rzadko opuszczają swoje
domy. Organizowane raz w roku spotka-
nie opłatkowe okazało się dla nich na tyle
interesujące, że co roku frekwencja jest
wysoka.

Tym razem zaproszenia trafiły do 80
osób. Część ze względów zdrowotnych nie

mogła z nich skorzystać, ale pozostali w
liczbie przekraczającej grubo 60 osób po-
jawili się w sali gimnastycznej szkoły w
Biadolinach Szlacheckich (dyrekcja tra-
dycyjne użycza jej na tę okoliczność) już
o g. 14.

Nie zabrakło także księży z parafii w
Biadolinach. Obok ks. Antoniego Giero-
nia, proboszcza parafii, był także ks. Ja-
cek Ruchała i ks. Marek Augustyn. Po
wspólnej modlitwie był czas na łamanie
się opłatkiem i wzajemne życzenia, była
okazja, by pośpiewać kolędy, a potem
wspólnie usiąść przy stole i porozmawiać.
Siedziało się tym przyjemniej, że wolon-
tariuszki z Caritas (Helena Chruściel,
Grażyna Wolnik, Teresa Przybyło, Sta-
nisława Jakubas, Małgorzata Przeklasa,
Janina Pater, Urszula Chruściel, Graży-
na Kamińska) zadbały, żeby stół był po-
rządnie zastawiony. Mimo dużej liczby
gości zdążyły na czas. - Jesteśmy dobrze
zorganizowane, dzielimy się zadaniami i
dzięki temu dajemy radę – tłumaczy Ur-
szula Chruściel.

Osiem dni w angielskim Brighton spê-
dzi³a grupa uczniów z Gimnazjum w £ysej
Górze i ze Szko³y Podstawowej w £onio-
wej. Nie tylko sporo zobaczyli, ale mieli
te¿ okazjê sprawdziæ swoje umiejêtno-
œci jêzykowe.

W położonym nad kanałem La Manche
Brighton grupa korzystała z lekcji angiel-
skiego w szkole językowej Brighton Langu-
age College. Dodatkowe praktyczne ćwicze-
nia językowe zapewnili im gospodarze – an-
gielskie rodziny, u których mieszkali. Spo-
sobność do sprawdzenia znajomości języka
angielskiego nie brakowało także w ciągu
dnia, podczas wizyty w galerii, na poczcie, w
sklepie, muzeum czy w autobusie.

Wernisaż prac plastycz-
nych Piotra Kuczka

odbył się w Dębińskim
Centrum Kultury w

Jastwi.
Absolwent Zespołu
Szkół Licealnych i

Technicznych w
Wojniczu pokazał

rysunki i prace malar-
skie.  Wystawę w

siedzibie DCK można
oglądać do końca

marca.

Mieli lekcje w Londynie

Walory edukacyjne na zajęciach języko-
wych się nie kończyły.  W programie było
także zwiedzanie Brighton i Londynu, a na
co dzień można się było z bliska przyjrzeć
obyczajom i kulturze angielskiej.

(k)
Zdjęcia: Justyna Klecka
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W ostatni weekend marca rozegrana
zostanie pierwsza kolejka rewan¿o-
wej rundy spotkañ o mistrzostwo
brzeskiej grupy klasy „A”. Jest to
wiêc ostatni moment, aby przyjrzeæ
siê, jak przebiega³y zimowe przygo-
towania trzech zespo³ów z terenu
naszej gminy, wystêpuj¹cych w tej
klasie rozgrywkowej.

Na wstępie wspomnieć trzeba o bardzo
ciekawej inicjatywie nowego szkoleniowca
Sokoła Maszkienice, Zbigniewa Osieckie-
go. Drużyna z Maszkienic i Start 77 Biado-
liny Szlacheckie porozumiały się bowiem w
sprawie współpracy i dwa razy w tygodniu
zespoły te przygotowują się do rundy wio-
sennej na łączonych treningach prowadzo-
nych przez szkoleniowców obu drużyn.

Start 77 Biadoliny Szlacheckie
Piłkarze Startu 77 Biadoliny Szlachec-

kie, w pierwszym meczu sparingowym
zmierzyli się na własnym boisku z wystę-
pującymi w tarnowskiej grupie klasy „B”,
Błękitnymi Tarnów. Do przerwy gospoda-
rze przegrywali 2-3, po zmianie stron –
między innymi dzięki bardzo skutecznej
grze Jakuba Wojtasa, który czterokrotnie
wpisał się na listę strzelców – przechylili
jednak szalę zwycięstwa na swoją korzyść,
wygrywając 7-5. Kolejnym sparingpartne-
rem podopiecznych trenera Jana Kargula
była grająca w tarnowskiej grupie klasy
„A”, Rudka. To rozgrywane na zaśnieżo-
nym boisku w Biadolinach Szlacheckich
spotkanie, zakończyło się wygraną gości
4-0. Jeszcze wyższej porażki doznali pił-
karze Startu 77 w trzecim spotkaniu spa-
ringowym, w którym zmierzyli się u siebie
z Rylovią Rylowa; czwartoligowcy wygrali
ten pojedynek aż 15-0. W ostatnim luto-
wym meczu ekipa trenera Jana Kargula
zagrała z kolejnym zespołem z tarnow-
skiej grupy klasy „A”, Dunajcem Zbylitow-

ska Góra, pokonując rywala 4-2. Tydzień
później rywalem zespołu z Biadolin Szla-
checkich był wicelider żabnieńskiej grupy
klasy „A”, Unia Niedomice. Nasza druży-
na zagrała w nim w osłabionym składzie i
uległa rywalowi 1-3. Ostatnim przed za-
mknięciem tego numeru „Życia Gminy”
rywalem Startu 77 był grający w tarnow-
skiej klasie okręgowej, Naprzód Sobolów,
z którym nasz zespół wygrał u siebie 4-3.
Plany trenera Jana Kargula przewidują
jeszcze rozegranie meczów z lokalnymi
rywalami: Orłem Dębno oraz Victorią Po-
rąbka Uszewska. Pora teraz na kilka słów
dotyczących zmian personalnych. Na wio-
snę kibice nie zobaczą Damiana Czyża,
który został na pół roku wypożyczony do
Kłosa Łysa Góra. Po półrocznym okresie
wypożyczenia do Arkadii Olszyny powró-
cił natomiast bramkarz Jacek Zięba. W
drużynie trenera Kargula nie zagra także
najskuteczniejszy zawodnik zespołu – je-
sienią zdobył 14 bramek – Jakub Ogar,
który przeszedł do Orła Dębno. W Starcie
77 ponownie występować będą natomiast:
doświadczony bramkarz Grzegorz Witek -
powrócił do Biadolin Szlacheckich po pół-
torarocznej przerwie oraz Mirosław Ju-
rek, który rundę jesienną spędził na wy-
pożyczeniu w Kłosie Łysa Góra. Całkowi-
cie nową twarzą w ekipie trenera Kargula
będzie natomiast wypożyczony z Pogoni
Biadoliny Radłowskie, Jakub Bednarek.
Trwają również starania o pozyskanie na-
pastnika, który zastąpić mógłby Jakuba
Ogara.

Sokó³ Maszkienice
W poprzednim numerze naszej gazety

pisząc o sytuacji w Sokole Maszkienice
informowaliśmy, że nowym trenerem tego
klubu został zawodnik Sokoła, Marcin
Słupski. W połowie lutego informacja ta
stała się jednak nieaktualna. Opiekę nad
drużyną z Maszkienic przejął bowiem
wspomniany na wstępie Zbigniew Osiec-
ki, który z Sokołem pracował już w run-

dzie wiosennej sezonu 2006/07 oraz jesie-
nią w sezonie 2007/08. Do tej pory masz-
kieniczanie rozegrali jedynie trzy mecze
kontrolne. Dwa pierwsze  pojedynki pił-
karze Sokoła stoczyli na boisku w Biado-
linach Szlacheckich. W pierwszym z nich
przegrali 5-10 z występującą w brzeskiej
grupie klasy „A” Iskrą Szczepanów, w
drugim pokonali 2-1 grającą w pierwszej
lidze juniorów starszych Tarnowskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, dru-
żynę Orła Dębno. W obu tych spotkaniach
nowy szkoleniowiec Sokoła nie miał do
dyspozycji pełnej „jedenastki” graczy i
skład z konieczności uzupełniać musieli
piłkarze z drużyn rywali. W trzecim me-
czu kontrolnym, Sokół zagrał na własnym
boisku z dobrze znanym sobie z klasy „A”,
Pogórzem Gwoździec. Pojedynek ten za-
kończył się porażką naszej drużyny 2-3.
W  spotkaniu tym trener Osiecki testo-
wał dwóch graczy, mimo tego ponownie
nie udało mu się skompletować składu. W
tej sytuacji w Sokole „gościnnie” zagrali
Jan Kargul oraz Tomasz Rogóż i to wła-
śnie oni zdobyli bramki dla ekipy z Masz-
kienic. Przed rozpoczęciem rozgrywek li-
gowych, Sokół ma jeszcze zmierzyć się z
Olimpią Bucze oraz z juniorami Dunajca
Zakliczyn. Jeśli chodzi o personalia, sprawa
jest mocno skomplikowana, sam szkolenio-
wiec Sokoła twierdzi, że o tym, kogo będzie
miał do dyspozycji na wiosnę będzie wie-
dział dopiero bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem rundy wiosennej. Na razie wiadomo,
że po wypożyczeniu do juniorów Orła Dęb-
no do zespołu powrócił Robert Chmielarz,
w meczach sparingowych występował tak-
że młodzieżowiec Okocimskiego Brzesko,
Mateusz Kizior. Wbrew wcześniejszym za-
powiedziom, do drużyny nie wrócił na stałe
Patryk Tomczyk; zawodnik ten nadal prze-
bywa bowiem w Niemczech i na wiosnę je-
dynie sporadycznie reprezentował będzie
barwy Sokoła. Nie wiadomo natomiast czy
w Maszkienicach pozostanie wypożyczo-
ny z Orła Dębno, Piotr Ślusarczyk; zawod-
nik nie podjął jeszcze decyzji co do swojej
przyszłości.

K³os £ysa Góra
Sporego pecha do sparingów mają piłka-

rze Kłosa Łysa Góra. W trzeci weekend lu-
tego mieli oni zagrać z występującą w brze-
skiej grupie klasy „B” Andaluzją Rudy Ry-
sie, tydzień później zmierzyć mieli się nato-
miast z grającym w tarnowskiej grupie kla-
sy „A”, Zrywem Wielka Wieś. Oba te mecze
ze względu złe warunki atmosferyczne zo-
stały jednak odwołane (istniała wprawdzie
możliwość grania na „Orlikach”, rywale nie
byli jednak zainteresowani takimi spotka-
niami). W tej sytuacji pierwszym sprawdzia-
nem formy był dla podopiecznych trenera

Pi³ka no¿na

Zbigniew Osiecki w Maszkienicach

ciąg dalszy na stronie 24
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w środę 20 lutego meczu z innym piątoligow-
cem, Dunajcem Zakliczyn; odbywający się na
bocznym boisku Dunajca pojedynek zakoń-
czył się wynikiem 4-2 dla gospodarzy. Nieco-
dzienny sprawdzian formy czekał podopiecz-
nych trenera Gurgula w ostatnią niedzielę
lutego. Na bocznym boisku Olimpii Wojnicz
doszło wówczas do trójmeczu (grano w nim
po 45 minut), w którym oprócz Orła i gospo-
darzy zagrał również inny czwartoligowiec,
Tuchovia Tuchów. Dębnianie zaprezentowali
się w tym miniturnieju z bardzo dobrej stro-
ny, wygrali 3-1 z Olimpią oraz bezbramkowo
zremisowali z Tuchovią. Również kolejne dwa
sparingi piłkarze Orła zagrali z czwartoligow-
cami. W pierwszą niedzielę marca, na boisku
obok Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej zmie-
rzyli się w „zaległym” meczu z Rylovią Rylo-
wa, remisując 3-3. Niespełna tydzień później,
na tym samym obiekcie skonfrontowali na-

Dla pi³karzy pi¹toligowego Or³a Dêbno,
tradycyjnie ju¿ pierwszym sprawdzianem
formy by³ start w rozgrywanym w ostat-
ni¹ niedzielê stycznia w Ciê¿kowicach,
halowym turnieju im. Zbigniewa Ga³ka.
Podopieczni trenera Miko³aja Gurgula
jako jedyni zakoñczyli te zawody bez po-
ra¿ki, ale sklasyfikowani zostali na dru-
giej pozycji, ustêpuj¹c pola Wolanii Wola
Rzêdziñska.

Orzeł po wygranej 2-1 z Wolanią, zremiso-
wał 2-2 z Tuchovią Tuchów oraz 1-1 z BKS-
em Bochnia, w dwóch ostatnich meczach po-
konał natomiast Glinik Gorlice (3-1) oraz
miejscową Ciężkowiankę (3-2). Tydzień póź-
niej dębnianie zmierzyli się na „Orliku” w
Dębnie z wiceliderem brzeskiej grupy klasy
„A”, Iskrą Łęki. Do przerwy (grano 2 x 40
minut) Orzeł przegrywał 2-9, po zmianie
stron wziął się za odrabianie strat, ostatecz-
nie przegrał jednak 10-11. W sobotę 9 lutego,
zespół trenera Gurgula miał zmierzyć się z
Rylovią Rylowa, ze względu na złe warunki
atmosferyczne spotkanie to zostało jednak
odwołane. Na kolejny sprawdzian formy, pił-
karze Orła czekać więc musieli do następnej
soboty, kiedy to w Krakowie zagrali z lide-
rem pierwszej grupy krakowskiej klasy okrę-
gowej, tamtejszym Podgórzem. Spotkanie to
zakończyło się porażką naszego zespołu 0-1.
Pewnym pocieszeniem dla dębnian mógł być
fakt, że jedyną bramkę strzelił w tym poje-
dynku były gracz Orła, Sebastian Greń. Zwy-
cięstwa nie udało się odnieść piłkarzom ze
stolicy naszej gminy również w rozegranym

Pi³ka no¿na

W Orle bez wiêkszych zmian
tomiast swoje umiejętności z Jadowniczanką
Jadowniki, przegrywając 2-3. Przed pierw-
szym w rundzie wiosennej meczem ligowym
(w sobotę 23 marca o godz. 15 Orzeł zagra u
siebie z Naprzodem Sobolów), dębnianie
zmierzą się jeszcze ze Startem 77 Biadoliny
Szlacheckie. Jeżeli chodzi o kadrę, jaką dys-
ponował będzie na wiosnę trener Mikołaj
Gurgul, nie będzie się ona zbytnio różniła od
tej z rundy jesiennej. Jak na razie jedyną
nową twarzą w zespole jest Jakub Ogar, wy-
chowanek Orła, grający ostatnio w Starcie
77 Biadoliny Szlacheckie (być może po pół-
rocznym wypożyczeniu do Sokoła Maszkie-
nice, do Dębna powróci również Piotr Ślusar-
czyk). Do Kłosa Łysa Góra wypożyczony zo-
stał natomiast Łukasz Zapart, w klubie tym
zagra także Łukasz Drużkowski. Kibice w
Dębnie nie zobaczą na wiosnę również kon-
tuzjowanego Bartłomieja Hebdy.      (T)

Mariusza Sachy rozegrany w
pierwszą niedzielę marca poje-
dynek z rywalem z klasy „A”,
Porębą Spytkowską. Spotkanie
to odbyło się na boisku obok Ze-
społu Szkół w Woli Dębińskiej,
kończąc się wynikiem 2-2. Nie-
spełna tydzień później ekipa z
Łysej Góry przegrała w Szcze-
panowie 1-4 z grającą w brze-
skiej klasie „B” tamtejszą Iskrą.
Przed inauguracją zmagań o
punkty, Kłos zmierzyć ma się
jeszcze z Victorią Porąbka
Uszewska oraz z Iskrą Łęki. W
składzie drużyny z Łysej Góry
zaszły przed rundą wiosenną
spore zmiany. Na zasadzie pół-
rocznego wypożyczenia w Kło-
sie zagrają Łukasz Zapart
(Orzeł Dębno) oraz Damian
Czyż (Start 77 Biadoliny Szla-
checkie); obaj oni w lipcu będą
mogli zadecydować o swojej przy-
szłości. Zespół wzmocnią także
Łukasz Drużkowski (ostatnio
Orzeł Dębno) oraz Andrzej Zy-

ostatnie trzy lata wziął rozbrat
z piłką. Po stronie minusów za-
pisać trzeba powrót do Startu
77 Biadoliny Szlacheckie (po wy-
pożyczeniu), Mirosława Jurka,
przedłużone zostało również
wypożyczenie do Orła Dębno,
Patryka Ogara. W rundzie re-
wanżowej kibice w Łysej Górze
nie zobaczą także raczej Mate-
usza Bibro, który po skręceniu
kolana nie przepracował okre-
su przygotowawczego. Na wio-
snę jedynie sporadycznie w Kło-
sie występować będą ponadto:
Damian Książek (praca za gra-
nicą) oraz Michał Nosek, Ma-
ciej Urbaszewski i Mateusz
Bąba (studia). Po rekonstrukcji
więzadeł krzyżowych kolana
treningi wznowili wprawdzie
Jakub Batko, Przemysław Ku-
ral oraz Mateusz Gaweł, ich
występ w rundzie rewanżowej
jest jednak mało prawdopodob-
ny.

(T)
droń (ostatnio Start 77 Biadoli-
ny Szlacheckie). Być może do

kadry Kłosa dołączy także jesz-
cze jeden zawodnik, który na
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pomóc drużynie selekcjonera Waldemara
Fornalika „odczarować” Wembley.

Zanim jednak dzieci i trenerzy zaczną
marzyć o nagrodzie, najpierw muszą zgłosić
swoje zespoły do rozgrywek. Zapisy do Tur-
nieju potrwają do 31 marca. Drużyny w ka-
tegoriach chłopców i dziewcząt do lat 10,
mogą zgłaszać trenerzy, nauczyciele i opie-
kunowie zespołów ze szkół podstawowych
oraz Uczniowskich Klubów Sportowych na
stronie www.zpodworkanastadion.pl.
Główną ideą Turnieju, w którym tylko w
2012 roku uczestniczyło ponad 140 000 dzieci
z całej Polski, jest wyłanianie największych
piłkarskich talentów oraz promowanie ak-
tywnych form spędzania wolnego czasu.
Sponsor i Organizator zgodnie podkreślają,
że najważniejsza jest jednak dobra zabawa i
możliwość spełniania piłkarskich marzeń
dzieci.

Jak wzi¹æ udzia³?
Zapisy do Turnieju „Z podwórka na sta-

dion o Puchar Tymbarku” już trwają. Tre-

Magia Wembley i legendarnych pojedyn-
ków Anglii z Polsk¹ czeka na zwyciêz-
ców pi³karskiego Turnieju „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”, które-
go organizatorem jest Polski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej, a sponsorem firma Tym-
bark. Zapisy do XIII edycji rozgrywek
trwaj¹ do 31 marca.

Najważniejszym i najbardziej emocjo-
nującym piłkarskim spektaklem dla pol-
skich i angielskich kibiców w 2013 roku,
będzie mecz Anglia – Polska na słynnym
stadionie Wembley. Na kolejne legendar-
ne spotkanie tych drużyn, które dla bia-
ło-czerwonych fanów futbolu jest czymś
więcej niż „tylko” meczem, wyjadą zwy-
cięzcy tegorocznej, XIII edycji „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku”, naj-
większych piłkarskich rozgrywek dla dzie-
sięciolatków w Europie. Najlepsze druży-
ny Turnieju, w 40-tą rocznicę „zwycię-
skiego remisu” reprezentacji Polski z
Anglią, swoim dopingiem będą próbowały

nerzy, nauczyciele i opiekunowie mogą zgła-
szać do rozgrywek dowolną liczbę drużyn w
kategoriach chłopców i dziewcząt. Za udział
w rozgrywkach każdej z nich, trenerzy
otrzymają nagrodę w postaci koszulki pił-
karskiej firmy Jako.

Każdy zespół może liczyć od 6 do maksy-
malnie 12 zawodników. Formularz zgłosze-
niowy, regulamin oraz szczegółowe infor-
macje na temat Turnieju, dostępne są na
stronach:

www.zpodworkanastadion.pl oraz
www.uks.info.pl

Dodatkowych informacji udzie-
laj¹:

Magdalena Chrapla – osoba odpowie-
dzialna za Turniej z firmy Tymbark, ad-
res e-mail: turniej@tymbark.com, tel. 33
870 81 03

Magdalena Urbańska - osoba odpo-
wiedzialna za Turniej z ramienia PZPN:
adres e-mail:  magdalena.urban-
ska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 41

Zg³oszenia tylko do 31 marca

W nagrodê wyjazd na Wembley

Drużyna Kszoczki Team zwyciężyła rywalizację w tur-
nieju piłki nożnej halowej w ramach Sportowej Ligi Gminy
Dębno. Wygrywając wszystkie spotkania w finale nie pozo-
stawiła przeciwnikom złudzeń, kto jest w tym sezonie w
tej dyscyplinie najlepszy.  Na sukces zapracował zespół w
składzie: Hebda Krystian, Hebda Damian, Hebda Paweł,
Hamowski Mateusz, Hebda Dominik , Rylewicz Mateusz i
Łazarz Przemysław.

Wyniki o miejsca I - IV
Kszoczki Team Fundacja Timszel ........................................... 8 : 1
Club i Pizzeria Exclusive Viktoria Por¹bka Uszewska ............... 4 : 3
Kszoczki Team Viktoria Por¹bka Uszewska ............................ 7 : 0
Club i Pizzeria Exclusive Fundacja Timszel ............................. 2 : 6
Kszoczki Team Club i Pizzeria Exclusive ................................ 10 :6
Viktoria Por¹bka Uszewska Fundacja Timszel .......................... 6: 6

Tabela
Nazwa dru¿yny Mecze Punkty Bramki
Kszoczki Team 6 15 43 : 16
Club i Pizzeria Exclusive 6 9 30 : 32
Fundacja Timszel 6 6 21 : 34
Viktoria Por¹bka Uszewska 6 4 29 : 41

Wyniki o miejsca V - VIII
LKS Jastrz¹b £oniowa Karczma Pod Jesionami ....................... 4 : 2
Kingway Jastew Browaring Team ........................................... 4 : 8
LKS Jastrz¹b £oniowa Browaring Team.................................. 5 : 5
Kingway Jastew Karczma Pod Jesionami .............................. 6 : 10
LKS Jastrz¹b £oniowa Kingway Jastew ................................ 10 : 3
Browaring Team Karczma Pod Jesionami ................................ 3 :8

Tabela
Nazwa dru¿yny Mecze Punkty Bramki
LKS Jastrz¹b £oniowa 6 11 39 : 29
Karczma Pod Jesionami 6 9 35 : 28
Browaring Team 6 8 38 : 40
Kingway Jastew 6 4 32 : 47

Sportowa Liga Gminy Dêbno

Lider gromi w finale
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Oliwia najlepsza
Oliwia Rzepa z Publicznego Gimnazjum w

Porąbce Uszewskiej zwyciężyła w odbywają-
cym się w ramach  Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej Gminy Dębno turnieju tenisa stoło-
wego dziewcząt. W rywalizacji drużynowej naj-
lepszy okazał się zespół Porąbka Uszewska I,
w składzie którego także znalazła się Oliwia
Rzepa.

Rywalizacja odbywała się w hali sportowej Zespołu
Szkół w Sufczynie. Wzięło w niej udział  14 zawodni-
czek ze szkół w Sufczynie, Woli Dębińskiej i Porąbce
Uszewskiej.

W zawodach powiatowych Gminę Dębno będą re-
prezentowały dziewczęta, które w turnieju indywi-
dualnym zajęły miejsca od I – VI oraz reprezentacje
ZS Porąbka Uszewska I i ZS Porąbka Uszewska II w
turnieju drużynowym.

Klasyfikacja indywidualna
1. Rzepa Oliwia - PG Por¹bka Uszewska
2. GliŸdziñska Justyna - PG Por¹bka Uszewska
3. Lubowiecka Weronika - PG Por¹bka Uszewska
4. G¹siorek Gabriela - PG Wola Dêbiñska
5. Nadolnik Kamila - PG Por¹bka Uszewska
6. Stypka Magdalena - PG Sufczyn
7. Gurgul Monika - PG Wola Dêbiñska
8. £oœko Natalia - PG Wola Dêbiñska
9. Kukla Daria - PG Por¹bka Uszewska
10. Micha³ek Aleksandra - PG Sufczyn
11. Wojnicka Karolina - PG Sufczyn
12. Galas Magdalena - PG Sufczyn
13. Marek Agnieszka - PG Sufczyn
14. Micha³ek Renata - PG Sufczyn

Tenisowe panowanie
Woli Dêbiñskiej

Zawodnicy z gimnazjum w Woli Dębińskiej
zdominowali rywalizację w tenisie stołowym
odbywającą się w ramach  Gimnazjady Młodzie-
ży Szkolnej Gminy Dębno. W trakcie rozgrywa-
nego w Sufczynie turnieju okazali się najlepsi
zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

W rywalizacji wzięli udział jedynie uczniowie z gim-
nazjum w Sufczynie i Woli Dębińskiej. W konfronta-
cji zawodników z tych dwóch szkół zwycięsko wyszli
gimnazjaliści z Woli Dębińskiej. W indywidualnych
zmaganiach zajęli pierwsze cztery miejsca, a w tur-
nieju drużynowym pierwsze dwie lokaty zajęły ze-
społy reprezentujące także szkołę z Woli Dębińskiej.

W zawodach powiatowych Gminę Dębno będą re-
prezentowali zawodnicy, którzy w turnieju indywi-
dualnym zajęli miejsca od I – VI oraz reprezentacje
PG Wola Dębińska I i PG Wola Dębińska II w turnie-
ju drużynowym.

Klasyfikacja koñcowa:
1. Wo³ek Adam - PG Wola Dêbiñska
2. Stolarczyk Micha³ - PG Wola Dêbiñska
3. Ogar Wojciech - PG Wola Dêbiñska
4. Kaczor Dawid - PG Wola Dêbiñska
5. Nowak Dominik - PG Sufczyn
6. Batko Wiktor - PG Sufczyn
7. Mleczko Bart³omiej - PG Sufczyn
8. Micha³ek Arkadiusz - PG Sufczyn
9. Galas Mateusz - PG Sufczyn

Reprezentacja gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej wœród dziewcz¹t i dru¿y-
na gimnazjum w £ysej Górze wœród
ch³opców triumfowa³y w odbywaj¹-
cych siê w hali sportowej Zespo³u
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³-
c¹cych w £ysej Górze zawodach z
cyklu Gimnazjady M³odzie¿y Szkol-
nej w koszykówce.

Turniej o Puchar Wójta Gminy Dębno
Grzegorza Bracha  zgromadził wszyst-
kie szkoły gimnazjalne z terenu Gminy
Dębno. Rywalizacja toczyła się systemem
każdy z każdym. Koszykarki z Woli Dę-
bińskiej wygrały wszystkie mecze i bez-

Wyniki w kategorii dziewcz¹t:
PG £ysa Góra - PG Por¹bka Uszewska 2:14
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska 2:7
PG Por¹bka Uszewska - PG Sufczyn 13:10
PG £ysa Góra - PG Wola Dêbiñska 3:17
PG Por¹bka Uszewska – PG Wola Dêbiñ-
ska 7:10
PG Sufczyn – PG £ysa Góra 10:4
Klasyfikacja:
1. PG Wola Dêbiñska
2. PG Por¹bka Uszewska
3. PG Sufczyn
4. PG £ysa Góra
Wyniki w kategorii ch³opców:
PG £ysa Góra - PG Por¹bka Uszewska 21:9
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska 2:14
PG Por¹bka Uszewska - PG Sufczyn 8:15
PG £ysa Góra - PG Wola Dêbiñska 10:2
PG Por¹bka Uszewska – PG Wola Dêbiñ-
ska 2:25
PG Sufczyn – PG £ysa Góra  5:13
Klasyfikacja:
1. PG £ysa Góra
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG Sufczyn
4. PG Por¹bka Uszewska

Koszykarska dominacja

W drużynie PG Łysa
Góra, która wygrała
rywalizację chłopców
znaleźli się: Turek
Patryk, Niemiec Piotr,
Skórnóg Cezary, Kutek
Mateusz, Mytnik
Michał, Bodzioch
Damian, Wróbel bart,
Skórnóg Mikołaj,
Wojtasiński Filip, Jarek
Filip . Opiekun: Tomasz
Wojtasiński.

Zwycięska drużyna
dziewcząt występowała

w składzie: Greń Kinga,
Pituła Iwona, Gurgul

Monika, Koczwara
Monika, Koczwara

Aneta, Kural Justyna,
Wiśniowska Natalia,

Pałucka Anna, Zawieru-
cha Marcela, Gurgul

Anna, Drużkowska
Marzena. Opiekun

Joanna Nowak.

dyskusyjnie zajęły miejsce pierwsze. Do-
kładnie tak samo potraktowali swoich
rywali koszykarze z Łysej Góry.

Zawody sędziował Tomasz Węgrzyn,
licencjonowany sędzia koszykówki, a
zawody zorganizował Mikołaj Gurgul,
Urząd Gminy w Dębnie oraz Zespół
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych w Łysej Górze.
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trzech, po których do dorobku naszego zespo-
łu został dopisany jeden punkt). Można przy
tym mówić o pewnej systematyczności, gdyż
w pierwszej rundzie Wolania zdobyła osiem
punktów, natomiast w drugiej dziewięć. Mimo
nie najlepszej postawy w pierwszych spotka-
niach na własnym parkiecie, ostatecznie gra
we własnej hali okazała się jednak atutem
naszego zespołu, który grając u siebie wywal-
czył dziesięć punktów, podczas gdy z wyjaz-
dów przywiózł siedem „oczek”. Najłatwiej-
szym rywalem dla zespołu z Woli Dębińskiej
okazał się Gryf Brzesko, w spotkaniach z któ-
rym Wolania zdobyła sześć punktów (dwa razy
po 3-0). Dwa zwycięstwa (3-0 i 3-2) odniosła
drużyna z naszej gminy również w konfron-
tacjach z Orłem Ciężkowice. Ani jednego punk-
tu nie zdobyła natomiast Wolania w meczach
z Wawelem Kraków (0-3 i 1-3) i UKS-em Za-
lew Świnna Poręba (1-3, 1-3), nie udało się jej
również wygrać z TS Podhalański Czarny
Dunajec (2-3 i 0-3) oraz z GSKS-em Laskowa
(2-3 i 2-3).

(T)

kiedy w wyjazdowym meczu przegrali 0-3
(20-25, 19-25, 19-25) z walczącym o awans
do trzeciej ligi TS Podhalański Czarny Du-
najec. Znacznie lepiej powiodło się im w
dwóch kolejnych lutowych spotkaniach o
czwartoligowe punkty. Nasza drużyna nie-
mal w pełni wykorzystała atut gry przed
swoją publicznością, zdobywając w nich pięć
punktów. W pierwszym z tych pojedynków
Wolania bez większych problemów pokona-
ła 3-0 (25-20, 25-22, 25-18) Gryfa Brzesko, w
drugim - po pięciosetowej walce i tie-breaku
zakończonym na przewagi - zwyciężyła na-
tomiast 3-2 (25-19, 22-25, 23-25, 25-22, 16-
14) dobrze spisującą się w końcówce sezonu
drużynę Orła Ciężkowice. W ostatniej ko-
lejce obeszło się bez niespodzianki i nasi siat-
karze przegrali na wyjeździe 0-3 (16-25, 16-
25, 17-25) z liderem, Wawelem Kraków.

Ostatecznie, jak wspomnieliśmy już na wstę-
pie, Wolania zakończyła rozgrywki na piątej
pozycji, odnosząc w czternastu meczach pięć
zwycięstw (cztery za trzy punkty i jedno za
dwa) oraz doznając dziewięciu porażek (w tym

Po dziewiêciu kolejkach spotkañ o mi-
strzostwo czwartej ligi, siatkarze Wo-
lanii Wola Dêbiñska klasyfikowani byli
w tabeli na pi¹tej pozycji. Lokatê tê
utrzymali oni do koñca sezonu.

Przypomnijmy, że Wolania udanie weszła
w nowy, 2013 rok. W pierwszym tegorocz-
nym spotkaniu dość nieoczekiwanie poko-
nała bowiem 3-0 wyżej klasyfikowany w ta-
beli zespół Sokoła Tuchów, a tydzień póź-
niej przywiozła punkt z wyjazdowego poje-
dynku z GSKS-em Laskowa, zakończonego
porażką naszych siatkarzy 2-3. Niestety,
kolejne ligowe spotkania nie dostarczyły ki-
bicom w Woli Dębińskiej zbyt wiele radości.
W dziesiątej kolejce, Wolania zmierzyła się
u siebie z UKS-em Zalew Świnna Poręba. W
pierwszym secie lepsi na przewagi okazali
się gospodarze, potem więcej z gry mieli już
jednak rywale i mecz zakończył się porażką
naszej drużyny 1-3 (26-24, 23-25, 22-25, 23-
25). Punktów nie zdobyli zawodnicy z Woli
Dębińskiej również dwa tygodnie później,

Siatkówka

Piêæ zwyciêstw i pi¹te miejsce Wolanii

Drużyna chłopców repre-
zentująca Szkołę Podsta-
wową w Sufczynie wygrała
turniej w mini piłce siatko-
wej odbywający się w ra-
mach  Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W rywalizacji, któ-
rej areną była szkoła w Bia-
dolinach Szlacheckich, wzię-
ło udział pięć zespołów.

O palmę pierwszeństwa dru-
żyny walczyły grając systemem
„każdy z każdym”. Z trudami
turnieju najlepiej poradzili sobie

siatkarze z Sufczyna, którzy
wygrali wszystkie spotkania nie
pozostawiając wątpliwości, kto
tego dnia był najlepszy. Opieku-
nem zwycięskiej drużyny była
Teresa Grunkiewicz, a zawody
zorganizował Sławomir Szy-
mański.

Tabela :
1. SP Sufczyn
2. SP Biadoliny Szlacheckie
3. SP £ysa Góra
4. SP Wola Dêbiñska
5. SP Dêbno

Dziewczęta ze Szkoły Pod-
stawowej w Łysej Górze
zwyciężyły w zawodach  w
Mini Piłce Siatkowej Dziew-
cząt o Puchar Wójta Gminy
Dębno, które odbywały się
w Szkole Podstawowej w
Biadolinach Szlacheckich.

W rywalizacji uczestniczyły
zespoły ze Szkół z Dębna,
Łysej Góry, Woli Dębińskiej i
Biadolin Szlacheckich. Zawody
rozgrywano systemem „każdy

z każdym”. Zwycięzcą okaza-
ły  się dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej w Łysej Górze,
które wygrały wszystkie spo-
tkania. Na następnych miej-
scach uplasowały się kolejno
zespoły z: Biadolin Szlachec-
kich, Woli Dębińskiej oraz
Dębna. Opiekunem zwycię-
skiej drużyny  z Łysej Góry był
Aleksander Gurgul. Zawody
zorganizował i przeprowadził
Sławomir Szymański.

(n)

Sufczyn wygra³ wszystko

£ysa Góra najlepsza
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pod opiek¹

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

bez recepty

Zawa³ serca
Jest najcięższą ostrą postacią choroby

niedokrwiennej serca. Polega na odcięciu
przepływu krwi przez naczynia sercowe
tzw. naczynia wieńcowe. W zależności od
tego, które naczynie zostanie zatkane, to
ta część serca ulega zawałowi.

Zawałowi towarzyszą charakterystycz-
ne objawy:

1. Ból w klatce piersiowej, mocny, czę-
sto piekący, zamostkowy, promieniujący
do lewego ramienia i żuchwy, trwający
ponad 20 minut, nieustępujący po nitro-
glicerynie, (u cukrzyków ból może nie wy-
stępować).

2. Uczucie strachu, paniki, lęku przed
śmiercią.

3. Czasami towarzyszą mu wymioty,
mdłości, podwyższona temperatura.

Gdy zawał wystąpi w warunkach do-
mowych należy podać choremu aspirynę
lub polopirynę i nitroglicerynę (obecnie
dostępny na polskim rynku farmaceutycz-
nym Nitromint aerozol), następnie dzwo-
nić po fachową pomoc Zespołów Ratow-
nictwa Medycznego. W całej Polsce ist-
nieje telefonicznie przekierowanie z nu-
meru 999 do najbliższej stacji pogotowia,
które działa zarówno z telefonu komórko-
wego jak i stacjonarnego. Jednolitym nu-
merem alarmowym obowiązującym na te-
renie całej Unii Europejskiej jest numer
112. Działa zarówno z telefonów stacjo-
narnych jak i komórkowych. Numer 112
służy do powiadamiania w sytuacjach za-
grożenia zdrowia, życia lub mienia.

Chorego z zawałem sadzamy lub kła-
dziemy do łóżka, a gdy jest nieprzytomny
kładziemy w pozycji bocznej ustalonej.
Obecnie w karetkach szpitala  w Brzesku,
które obsługują naszą gminę jest system
tele EKG, pozwalający przesłać badanie
ekg do oddziału kardiologii, co pozwala
na szybką decyzje wyboru dalszego lecze-
nia. Następny etap leczenia musi odbyć
się w ośrodkach specjalistycznych.

Przed wypalaniem traw prze-
strzega Państwowa Straż Pożar-
na w Brzesku. Praktyka stoso-
wana na wiosnę powszechnie w
naszych wsiach wbrew inten-
cjom osób, które jej hołdują, za-
miast dobrych skutków przyno-
si efekty opłakane. - Co roku w
pożarach wywołanych wypala-
niem traw giną ludzie! - przypo-
minają strażacy.

W specjalnym apelu st. kpt. Piotr
Słowiak przypomina, że okres przed-
wiośnia od lat charakteryzuje się
wzrastającą liczbą pożarów łąk i nie-
użytków. Najczęstszą tego przy-
czyną jest wypalanie traw. Skutki tej
praktyki faktycznie są odwrotne od
oczekiwań ludzi, którzy w tego typu
praktykach upatrują działań ko-
rzystnych dla urodzajności gleby. Po-
żary wywołane wypalaniem traw nie-

Ostrze¿enia na bie¿¹co
Najnowsze komunikaty dotycz¹ce zagro¿eñ meteorologicznych dostêpne s¹ na oficjalnej stronie
Gminy Dêbno www.gminadebno.pl. Znajduj¹ce siê tam informacje s¹ na bie¿¹co aktualizowane.
Komunikaty publikowane s¹ przez Starostwo Powiatowe, które w swoich kompetencjach ma
m.in. zarz¹dzanie kryzysowe obejmuj¹ce tak¿e ostrzegania przed potencjalnymi zagro¿eniami
meteorologicznymi takimi jak np. burze, obfite opady deszczu czy œnie¿yce.
Na stronie Gminy Dêbno link do komunikatów znajduje siê na stronie g³ównej pod banerem
„Zarz¹dzanie kryzysowe”.

jednokrotnie prowadzą do poważnych
strat materialnych, często powodu-
jąc utratę dorobku życia ludzi. Z do-
świadczeń straży wynika nadto, że
mogą one przynosić także skutki tra-
giczne. Każdego roku w Polsce poża-
ry wywołane wypalaniem traw pro-
wadzą do śmierci ludzi. Przyrodnicy
natomiast podkreślają, że pożary
mają negatywny wpływ na urodzaj-
ność gleby. Niszcząc mikrofaunę pro-
wadzą do wyjałowienia gleby, która
traci swoje właściwości.

Mając na uwadze wskazane wzglę-
dy Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Brzesku, zwraca
się z prośbą „o zachowanie zdrowego
rozsądku i rezygnację ze złych przy-
zwyczajeń wypalania traw i pozosta-
łości roślinnych w interesie nas
wszystkich, w interesie ochrony
przyrody, naszego zdrowia i życia”.

Mê¿czyŸni i kobiety z Gminy Dêbno uro-
dzeni w latach 1989 – 1994 i spe³nia-
j¹cy szczegó³owe kryteria maj¹ obowi¹-
zek stawienia siê przed komisj¹ woj-
skow¹ w sprawie przeprowadzenia kwa-
lifikacji wojskowej. Ka¿da osoba objêta
tym obowi¹zkiem otrzymuje imienne we-
zwanie z okreœlonym terminem.

Wiadomo, że kwalifikacja dla osób za-
mieszkałych na terenie Gminy Dębno, zo-
stanie przeprowadzona od 15 do 20 marca
2013 roku. Powiatowa Komisja Lekarska dla
Powiatu Brzeskiego będzie pracować w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Brzesku, ul. Ko-
ściuszki 7 (niski parter). W jej kompetencji
będzie wydanie w formie decyzji administra-
cyjnej orzeczenia o zdolności do czynnej służ-
by wojskowej.

Przypomnijmy, że kwalifikacja wojskowa
zastąpiła dotychczasowy pobór będąc jednym
z elementów przejścia na armię zawodową.
Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła jed-
nak obowiązku stawiania się przed komisją
lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji,
podobnie jak wcześniej za niestawienie się
przed komisją poborową, grozi kara grzywny
lub ograniczenia wolności. Osoby, które w
przeszłości uchylały się od służby zasadni-
czej, nie zostały objęte abolicją.

W tym roku kwalifikacją wojskową obję-
tych zostanie około 280 tysięcy osób.

Szczegóły dotyczące osób objętych tym
obowiązkiem znajdują się na obwieszcze-
niach wojewody. Więcej informacji można
uzyskać także w wojskowych komendach
uzupełnień.

Komisja oceni zdolnoœæ
do s³u¿by wojskowej

Stra¿acy przestrzegaj¹

Nie wypalaj traw!
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STOP PRZEMOCY!

no” kl. IV-VI. Konkurs sk³ada siê z dwóch czêœci,
w pierwszej uczniowie pisz¹ dyktando, w drugiej
- uzupe³niaj¹ test z³o¿ony z zadañ sprawdzaj¹-
cych znajomoœæ zasad or tografii zawartych w
programie nauczania szko³y podstawowej oraz
ogólne umiejêtnoœci jêzykowo - or tograficzne
poprzez ró¿nego rodzaju zadania: teksty z luka-
mi, krzy¿ówki, rebusy, ³amig³ówki.  Organizato-
rzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkol-
no – Przedszkolny w Maszkienicach.
• kwiecieñ/maj – Gminny etap X Miêdzypowia-
towego Konkursu Ortograficznego dla klas I-III.
Konkurs odbêdzie siê w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Dêbnie. Organizatorzy: Dêbiñskie
Centrum Kultury, Zespó³ Szkolno – Przedszkol-
ny w Dêbnie.

MAJ

• Maj – Gminny Konkurs „Czter y por y roku
okiem fotografa”. Konkurs dla uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych. Organizatorzy: Dê-
biñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Por¹b-
ce Uszewskiej.
• Maj – Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas
I – III gimnazjum. Do konkursu gminnego ka¿da
szko³a mo¿e zg³osiæ trzech kandydatów z klasy
I oraz czterech z klas II-III. Uczestników obowi¹-
zuje znajomoœæ treœci programowych z zakresu
ortografii dla klas I - III gimnazjum. W konkursie
przewiduje siê pisanie ze s³uchu, uzupe³nienie
tekstu z lukami, uzasadnienie pisowni, rozwi¹-
zywanie krzy¿ówek, ³amig³ówek. Organizatorzy:
Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Suf-
czynie.
• Maj – Miêdzypowiatowy Konkurs Matematycz-
ny dla klas V. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum
Kultury, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej, SCE.
• 9 maja 2013 r. – Gminny Przegl¹d Teatrów
Przedszkolnych „Najpiêkniejsze bajki”. Organi-
zatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczne
Przedszkole w Woli Dêbiñskiej.
• 15 maja 2013 r. – Gminny „Turniej Matema-
tyczno – Przyrodniczy”. Organizatorzy: Dêbiñskie
Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñ-
skiej.
• 17 maja 2013 r. – Konkurs jêzykowy dla
gimnazjalistów „Niechaj narodowie w¿dy postron-
ni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹”.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Ze-
spó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.

Teatralnych. Uczestnikami mog¹ byæ zespo³y te-
atralne ze szkó³ podstawowych sk³adaj¹ce siê z
uczniów wybranej klasy lub ró¿nych klas. Grupa
nie mo¿e przekraczaæ 12 osób. Program mo¿e
obejmowaæ ró¿ne formy teatralne. Tematyka
przedstawienia dowolna dostosowana do wieku
uczniów, maksymalny czas prezentacji 15 min.
Niezale¿nie od zajêtego miejsca wszyscy uczest-
nicy otrzymuj¹ nagrodê zbiorow¹ w postaci wy-
jazdu na spektakl teatralny. Organizatorzy: Dê-
biñskie Centrum Kultury, Publiczna Szko³a Pod-
stawowa w NiedŸwiedzy.
• 12 kwietnia 2013 r. – Uroczystoœci Katyñ-
skie w Sufczynie. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w
Sufczynie, Stowarzyszenie „Memoria et Bonum”,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 14 kwietnia 2013 r. – „Wiosenne spotkania
przy kawie” w Zamku w Dêbnie. Impreza maj¹ca
charakter cyklicznych spotkañ ze sztuk¹ przy
napojach, której towarzysz¹ koncerty, wystawy i
degustacja napojów. Organizatorzy: Muzeum –
Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 17 kwietnia 2013 r. – Gminny Konkurs Mate-
matyczno - Logiczny „Magia liczb” Konkurs ad-
resowany do  uczniów klas I – III szkó³ podsta-
wowych. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kul-
tury, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.
• 17 kwietnia 2013 r.  – podsumowanie Gmin-
nego Konkursu „Dzieci z ca³ego œwiata” –Kon-
kurs przebiega³ bêdzie w dwóch etapach Etap I
– „Zabawki dzieci ca³ego œwiata”, Etap II – „Stro-
je z ró¿nych kontynentów”. Zadaniem dzieci jest
przygotowanie do etapu pierwszego pracy prze-
strzennej, której tematem bêdzie zabawka lub
instrument muzyczny dla dziecka z wybranego
kontynentu, natomiast do etapu II – dzieci przy-
gotowuj¹ strój z wybranego kontynentu wykorzy-
stuj¹c surowce wtórne. Dzieci bior¹ce udzia³ w
etapie I nie mog¹ uczestniczyæ w etapie II kon-
kursu. Liczba prac: po jednej pracy z przedszko-
la do poszczególnego etapu. Organizatorzy: Pu-
bliczne Przedszkole w Por¹bce Uszewskiej, Dê-
biñskie Centrum Kultury.
• 18 kwietnia 2013 r. – V Gminny Konkurs „Roz-
œpiewane Przedszkola i Szko³y”. Konkurs adre-
sowany jest do przedszkolaków, klas „0” oraz
klas I-III szkó³ podstawowych. Odbêdzie siê w
Zespole Szkó³ w Sufczynie. Organizatorzy: Dêbiñ-
skie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Sufczynie.
• 26 kwietnia 2013 r. – Gminny Konkurs Orto-
graficzny o tytu³ „Mistrza Ortografii Gminy Dêb-

MARZEC

• 20 marca 2013 r. – Gminny Konkurs Pla-
styczny „Legendy gminne w obrazach”. Celem
konkursu jest popularyzowanie legend o wsiach
i okolicach z terenu gminy Dêbno. Organizato-
rzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie
Centrum Kultury.
• 21 marca 2013 r. – IX Gminny Konkurs Recy-
tatorski „Poezja jest jak obraz”. Konkurs adre-
sowany do uczniów szkó³ podstawowych i gim-
nazjalnych gminy Dêbno.  Organizatorzy: Zespó³
Szkó³ w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 22 marca 2013 r. – IV Gminny Konkurs na
„Najpiêkniejsz¹ Pisankê Wielkanocn¹”. Konkurs
adresowany do wychowanków przedszkoli,
uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów z
terenu gminy Dêbno. Organizatorzy: Publiczna
Szko³a Podstawowa w Jaworsku, Dêbiñskie Cen-
trum  Kultury.
• 27 marca 2013 r. – II Gminny Przegl¹d Twór-
czoœci Ekologicznej „Eko – Gala 2013”. Gminny
konkurs o tematyce ekologicznej dla dzieci
przedszkolnych. Organizatorzy: Zespó³ Szkolno
– Przedszkolny w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum
Kultury.

KWIECIEÑ

• Kwiecieñ – Gminny Konkurs Matematyczny
kl. V. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej.
• 4 kwietnia 2013 r. –  III Gminny Festiwal „Œpie-
wamy, recytujemy, tañczymy dla B³ogos³awione-
go Jana Paw³a II”. Uczestnikami festiwalu mog¹
byæ soliœci, duety i grupy taneczne z przedszkoli
i klas „0” (nie wiêcej ni¿ 10 osób). Czas trwania
piosenki, wiersza i tañca nie powinien przekra-
czaæ 6 minut. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum
Kultury, Przedszkole Publiczne w Woli Dêbiñskiej.
• 10 kwietnia 2013 r. – Gminny Przegl¹d Pl¹-
sów i Piosenek Przedszkolnych. W przegl¹dzie
mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci w wieku 4 i 5 lat z
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych gminy
Dêbno. Zespó³ mo¿e liczyæ maksymalnie szeœæ
osób. Zadaniem jest zaprezentowanie jednego
utworu. Czas trwania wystêpu maksymalnie 10
minut. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kul-
tur y, Przedszkole Niepubliczne „Ma³y Polski
Geniusz” w Sufczynie.
• 11 kwietnia – XIV Gminny Przegl¹d Zespo³ów
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rozmaitoœci

Kruche piero¿ki z czerwon¹ soczewic¹
i kremem z papryki czerwonej

Ciasto na pierożki: 30 dkg mąki, 2 szczypty soli, 1 jajko, 15 dkg masła, 2-3
łyżki wody.
Mąkę przesiać do miski, dodać sól, jajko oraz wiórki masła i całość zagnieść.
Dodać wodę i ponownie zagnieść na gładkie ciasto. Zawinąć w folię i odstawić na
1 godz. do lodówki. Wyjąć ciasto z lodówki i pozostawić  na pół godziny  w
temperaturze pokojowej, następnie ciasto rozwałkować.
Nadzienie: Ugotować 25 dkg soczewicy czerwonej, dodać zrumienioną na ma-
śle cebulkę, przyprawić do smaku pieprzem i solą. Nadziać pierogi, posmarować
białkiem, posypać pestkami słonecznika  i piec w temp. 180OC na złoty kolor.
Krem: 3 papryki czerwone przeciąć na pół, wyjąć gniazda nasienne. Piec w
piekarniku  w temp. 200O C. Po upieczeniu zdjąć skórkę, przełożyć do garnka,
dodać 1/2 l wody, 1 serek topiony śmietankowy, 1 cebulę, 2 ząbki czosnku i zmik-
sować, przyprawić do smaku pieprzem, solą i papryką słodką w proszku. Poda-
wać z kleksem gęstej śmietany i upieczonymi pierożkami.

Anastazja
Rzepa,
Por¹bka
Uszewska,
Staroœcina
Do¿ynek
Wojewódzkich

Aktywnie
spêdzane ferie

Blisko 50 dzieci skorzystało z zajęć
organizowanych podczas ferii w Dębiń-
skim Centrum Kultury w Jastwi. Miały
nie tylko profesjonalnych instrukto-
rów do dyspozycji, ale także możliwość
uczestnictwa w wycieczkach.

Zajęcia prowadzone były codziennie od po-
niedziałku do piątku od g. 9 do 15. Instrukto-
rzy, wśród których byli nauczyciele pracują-
cy na co dzień w szkołach na terenie Gminy
Dębno, prowadzili kursy plastyczne, muzycz-
ne. Uczestnicy mogli korzystać z sali muzycz-
nej wyposażonej w instrumenty i nagłośnie-
nie, pracowni plastycznej, sali komputerowej
oraz bilardowo – klubowej.

W ramach opłaty (30 zł za tydzień) obok
drugiego śniadania były także wycieczki.
Uczestnicy zajęć, wśród których dominowali
uczniowie szkół podstawowych, byli w kinie
3D, a a także na basenie.

Oferta przygotowana przez DCK okazała
się atrakcyjna nie tylko dla mieszkańców
gminy. Obok dzieci z Woli Dębińskiej, Dębna,
Łysej Góry, Sufczyna, Maszkienic, Porąbki
Uszewskiej i Jastwi, skorzystali z niej także
mieszkańcy Jadownik, Łoponia i Łętowic z
sąsiednich gmin Brzesko i Wojnicz.

(n)

Aerobik dla pañ
Dębińskie Centrum Kultury zaprasza na

aerobik dla pań w każdym wieku. Zajęcia
odbywają się w poniedziałki i czwartki o g.
18.30 w Dębińskim Centrum Kultury w Ja-
stwi. Zajęcia prowadzi Marzena Serafin.
Więcej informacji w sekretariacie DCK oraz
pod numerem telefonu 14 66 58 661

go Centrum Kultury Włodzimierz Gurgul,
a medalami dekorowali zawodników gość ho-
norowy  Janina Nosek (emerytowany na-
uczyciel wychowania fizycznego) oraz Alek-
sander Gurgul, nauczyciel wychowania fi-
zycznego sprawujący opiekę  nad organizacją
i przebiegiem tego turnieju.

Organizatorami X Rodzinnego Turnieju
Tenisa Stołowego byli: Uczniowski Klub
Sportowy „START” Łysa Góra, Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze oraz
Dębińskie Centrum Kultury, które ufundo-
wało dla uczestników turnieju paczki słody-
czy, dyplomy i medale.

(n)
wyniki: kategoria ojciec i syn
1. Damian Duda, tata Janusz
2. Kacper Tyrkiel, tata Kazimierz
3. Maciej Prokop, tata Witold
4. Maciej Drebot, tata Marek
wyniki: kategoria rodzic i dziecko
1. Natalia Ogar, tata Tadeusz
2. Karolina Cieœla, mama Aneta
3. Weronika Najberek, mama Renata
4. Jakub Szyd³owski, mama Anna
5. Anna Gurgul, tata Aleksander
6. Patryk Wróbel, mama Beata

X Rodzinny Turniej Tenisa Sto³owego o
Puchar Dyrektora Szko³y i Puchar Dy-
rektora Dêbiñskiego Centrum Kultury ro-
zegrany zosta³ w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w £ysej Górze. Do rywalizacji
przyst¹pi³o 10 dru¿yn podzielonych na
dwie kategorie

W pierwszej kategorii – ojciec i syn – wy-
startowały cztery drużyny: Kacper Tyrkiel
z tatą Kazimierzem, Damian Duda z tatą
Januszem, Maciej Drebot z tatą Markiem,
Maciej Prokop z tatą Witoldem. W drugiej –
rodzic i dziecko - walkę toczyło sześć zespo-
łów: Jakub Szydłowski z mamą Anną, Ka-
rolina Cieśla z mamą Anetą, Patryk Wróbel
z mamą Beatą, Weronika Najberek mamą
Renatą i najmłodsza Ania Gurgul z tatą Alek-
sandrem.

W obu kategoriach walka była zacięta, ale
zgodna z zasadami fair play. Obok dobrej
zabawy i sportowych emocji była to, jak zwy-
kle, także okazja do integracji rodzin, które
tym sposobem mogły spędzić ze sobą więcej
czasu.

Puchary i dyplomy wręczyli Dyrektor Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Łysej
Górze Artur Potępa i Dyrektor Dębińskie-

Rodzina przy stole



31marzec - kwiecieñ 2013, ¯ycie Gminy Dêbnowww.gminadebno.pl

na serio i na luzie

reklama

T E S T
Z ¯YCIA

Stanis³aw

Czesak
Wiek: Przedemerytalny

Wykszta³cenie: Œrednie techniczne

Rodzina: ̄ ona, córka i czterech

synów

Samochód: Renault Megane

Scenic

Z natury jestem…

spokojny, zadowolony, pracowity.

Mam s³aboœæ do…

¿ony (w³asnej).

Moja pasja to…

pog³êbianie wiedzy z ró¿nych dziedzin

techniki, naprawa sprzêtu, poznawa-

nie nowych rozwi¹zañ technicznych,

wêdrówki górskie, p³ywanie, obcowa-

nie z natur¹, fotografia.

Moja pierwsza mi³oœæ…

szkolna (bo nie by³o przedszkoli).

Mój pierwszy cenny przedmiot…

aparat fotograficzny - smiena 8.

¯yciowe osi¹gniêcie…

 pokonanie w³asnego JA dla MY.

¯yciowa pora¿ka…

dwójka dzieci zagranic¹.

Moje najwiêksze marzenie…

pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej.

Moja ulubiona lektura…

Katolicki Komentarz Biblijny.

Moja praca…

Zawodowo realizuje siê moja pasja,

lubiê to, co robiê, dziêki pracy poznaje

nowe rozwi¹zania techniczne, uczê siê

cierpliwoœci, poznajê ludzi i ich tempe-

ramenty w trudnych sytuacjach. Bardzo

dobrze uk³ada mi siê wspó³praca z

kole¿ankami i kolegami oraz prze³o¿o-

nymi. Poprzez pracê rozwija siê moje

uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym.
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