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druga strona ¿ycia

NA PLUS

M

ieszkańcy całej gminy, którzy udowodnili, że ochrona środowiska i poszanowanie prawa leży im na sercu. W
związku z rychłymi zmianami w organizacji odbioru odpadów komunalnych zobowiązani byli do przesłania deklaracji
będącej podstawą naliczania opłaty.
Wbrew pesymistom przewidującym, że
będzie z tym poważny kłopot, w zdecydowanej większości mieszkańcy z obowiązku wywiązali się terminowo. Jest
podstawa, by przypuszczać, że równie solidnie potraktują nowe przepisy dotyczące odbioru odpadów.

N

auczyciele i opiekunowie uczniów
zdradzających plastyczne talenty w
tym roku spowodowali, że tym razem reprezentacja gminnych gimnazjów i szkół
podstawowych podczas pleneru malarskiego w zamku w Dębnie była liczniejsza niż zwykle. Mając tak dogodne warunki do realizowania swoich pasji, grzechem byłoby z nich nie skorzystać, oddając pole przybyszom spoza gminy. Oby w
kolejnych latach liczny udział w plenerze młodego pokolenia mieszkańców
gminy, stał się tradycją.

NA MINUS

S

prawca wypadku, do którego doszło
13 kwietnia 2013 r. ok. godz. 23.30 w
Sufczynie. Jadąc samochodem osobowym
o nadwoziu typu sedan, spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmuszając innego kierowcę do
zjechania z drogi, co w efekcie doprowadziło do tego, że samochód wpadł do rowu.
Sprawca wypadku nie zainteresował się
losem pokrzywdzonego kierowcy i uciekł.
Tym sposobem zasłużył nie tylko na
„minus”, ale na karę przewidywaną
przez obowiązujące prawo. Policja czeka
na informacje od ewentualnych świadków tego wypadku.

N

ieodpowiedzialni właściciele psów,
którzy z im tylko znanych przyczyn, porzucają czworonogi pozostawiając je na pastwę losu. Nie dość, że
krzywdzą zwierzęta, to jeszcze narażają
budżet gminy na dodatkowe wydatki.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek opieki nad bezpańskimi psami
wałęsającymi się po gminie spada właśnie
na samorząd. W praktyce oznacza to oddanie psa do schroniska dla zwierząt, co
bynajmniej nie odbywa się za darmo.
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Daria Kukla w finale!

Do fina³u konkursu „Nie jesteœ
wysp¹” organizowanego przez Marcina
Kindlê i Magdalenê Pradelsk¹ przy
wspó³pracy z telewizj¹ TVN awansowa³a Daria Kukla z Por¹bki Uszewskiej. W nagrodê weŸmie udzia³ w
majowych warsztatach z udzia³em
znanych polskich artystów.

Konkurs adresowany był w głównej
mierze do nastolatków mieszkających w
małych miastach i wsiach, dla których
udział w dużych castingach ogólnopolskich jest wręcz niemożliwy. Formuła
konkursu polegająca na nagraniu własnej
interpretacji utworu „Nie jesteś wyspą”
śpiewanego przez Ewę Farnę miała ułatwić udział w rywalizacji. Nagrania przesyłane przez internet oceniała komisja
konkursowa. Spośród 120 propozycji do
finału wybrano pięć, a jedną z nich była
interpretacja Darii Kukli. - Myślę, że dzięki temu programowi rozwinę swoje zainteresowania i jeszcze wiele się nauczę.
Dziękuję organizatorom, że to właśnie
mnie dostrzegli spośród tak wielu wykonawców – podsumowuje mieszkanka Porąbki Uszewskiej, która na lokalnych estradach jest już dobrze znana. Była laureatką wielu konkursów wokalnych, a
swoje umiejętności doskonali od ponad
dwóch lat na lekcjach śpiewu w Miejskim
Ośrodku Kultury w Brzesku. Jej opiekunem jest Ewelina Stępień.
(p)

Wokalny sukces
Kingi Gurgul
II miejsce w kategorii wiekowej 8-10
lat zajê³a Kinga Gurgul z Dêbna
podczas ósmej edycji Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Majki Je¿owskiej
„Rytm i Melodia”, który odby³ siê w
Radomiu. Na wysok¹ ocenê profesjonalnego jury Kinga zas³u¿y³a wykonaniem piosenki „Pamiêtajcie o lalkach”
z repertuaru Majki Je¿owskiej.
Konkurencja w konkursie była bardzo silna. Organizatorzy - Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu –
wyłaniali uczestników rywalizacji dwuetapowo. Najpierw należało przesłać nagranie
dwóch dowolnie wybranych piosenek z repertuaru patronki konkursu, a finalistów
wybierało już jury, w którym zasiedli Majka
Jeżowska, Szymon Wydra oraz Fryderyk
Koziak. Spośród 176 zgłoszeń do finału awansowało 87 wykonawców (w tym gornie była
także Patrycja Mytnik z klasy V SP w Woli
Dębińskiej). Spośród nich we wspólnym z
Majką Jeżowską koncercie galowym wzięło
udział po 3-4 wykonawców z każdej kategorii wiekowej. Wtedy też ogłoszono ostateczny werdykt, który dla Kingi Gurgul, uczennicy II klasy Szkoły Podstawowej w Dębnie
oraz I klasy Państwowej Szkoły Muzycznej
w Brzesku, oznaczał drugie miejsce w gronie
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swoich rówieśników. Poza satysfakcją jako
laureatka konkursu otrzymała ona także pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe. Była
też okazja, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Majką Jeżowską i wziąć autograf od
znanej wokalistki.
W Gminie Dębno sukces Kingi nie jest
zaskoczeniem. W ostatnich latach Kinga
Gurgul dała się już poznać jako osoba utalentowana wokalnie. Wygrała tu m.in. Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez
Dębińskie Centrum Kultury prezentując
śpiew znamionujący nie tylko naturalne
walory głosowe, ale także profesjonalne
przygotowanie. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że Kinga uczy się w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzesku, gdzie jej głównym
instrumentem jest flet.
(g)
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SZKO£A MUZYCZNA
W POR¥BCE USZEWSKIEJ
Ju¿ od wrzeœnia dzieci z terenu Gminy
Dêbno bêd¹ mog³y korzystaæ z nauki
w szkole muzycznej I stopnia
w Por¹bce Uszewskiej – taki jest
efekt podpisania listu intencyjnego
w tej sprawie pomiêdzy Gmin¹
Czchów a Gmin¹ Dêbno. Na jego
mocy w Zespole Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej uruchomiona zostanie filia
Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I stopnia w Domos³awicach.

Komentuje dla nas

Rekrutacja do szkoły jest dwuetapowa.
Najpierw należy złożyć podanie do 31 maja,
a następnie zdać egzamin obejmujący badanie pamięci muzycznej, poczucia tonalnego, prezentację własnej piosenki, powtarzanie schematów rytmicznych, badanie
warunków psychofizycznych. Kwestionariusz zgłoszenia można pobrać ze strony
Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej
www.szkolapu.website.pl lub w sekretariacie szkoły, a następnie należy go złożyć w
sekretariacie szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia kandydata. Egzaminy wstępne odbędą się 3 czerwca od g. 13.00 do 19.00 w miejscu, które zostanie wskazane później w zależności od
liczby chętnych. Lista przyjętych zostanie
opublikowana 17 czerwca. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod
numerem telefonu 14 66 56 730 w g. od 8.00
do 15.00 (sekretariat ZS w Porąbce Uszewskiej). Nauka w szkole odbywa się w cyklu

czteroletnim lub sześcioletnim w zależności od wieku kandydata.
Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym przez Marka Chudobę, Burmistrza
Miasta i Gminy Czchów, Grzegorza Bracha, Wójta Gminy Dębno oraz Kazimierza Wojnickiego, dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Domosławicach i Tomasza Gurgula, dyrektora Zespołu Szkół
w Porąbce Uszewskiej, nowy oddział rozpocząłby działalność od 1 września. Obowiązkiem Gminy Dębno byłoby zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do nauki,

do zadań Gminy Czchów należałoby zapewnienie kadry nauczycieli i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych.
W ramach oferowanego w szkole kształcenia możliwa byłaby nauka gry na kilkunastu instrumentach takich jak skrzypce, perkusja, fortepian, obój, klarnet, puzon, waltornia, flet, gitara, kontrabas,
akordeon, saksofon, altówka, trąbka. Zajęcia prowadziliby absolwenci i nauczyciele Akademii Muzycznej w Krakowie.
Nauka w szkole będzie bezpłatna.
(g)

Tomasz Gurgul,
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
Uruchomienie szkoły muzycznej w Porąbce Uszewskiej to była nasza inicjatywa, którą gruntownie przemyśleliśmy. Z punktu widzenia organizacyjnego
zajęcia w szkole muzycznej nie stanowią żadnego problemu, ponieważ byłaby to
szkoła popołudniowa, a zajęcia odbywałyby się od godziny 14 do 20 nie powodując żadnej kolizji z zajęciami w szkole ogólnokształcącej. Inicjatywa ta nie
generowałaby także żadnych dodatkowych kosztów, gdyż niezbędne instrumenty
mogłyby być zakupione ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania
konkretnego projektu.
Z dokonanego wstępnie rozeznania wynika, że zainteresowanie nauką w szkole
muzycznej, która byłaby wzbogaceniem oferty edukacyjnej naszej szkoły, jest
duże. W trakcie koncertu uczniów i nauczycieli szkoły w Domosławicach, jaki
odbył się u nas 29 kwietnia, pobrano około 60 formularzy wniosków o przyjęcie
do szkoły muzycznej. One powoli do nas spływają, a ponadto otrzymujemy także
sporo telefonów z prośbą o informacje szczegółowe zarówno z terenu gminy jak i
spoza niej. O naszej inicjatywie powiadomiliśmy dyrektorów innych szkół,
ogłoszenia w tej sprawie odczytywano także w kościołach. Więcej będziemy
wiedzieć po upływie terminu składani podań i po egzaminie.
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Remont przed
wakacjami
Ponad 222 tys. zł pochłonie remont
dwóch odcinków dróg na terenie
Gminy Dębno wykonywany w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych. Pracami remontowymi
objęta zostanie droga Porąbka
Uszewska – Pańskie Pola i Dębno –
Smyków.
Po przetargu na wykonanie pierwszego z wymienionych odcinków okazało się,
że koszty z tym związane wyniosą ponad
158 tys. zł. Kwota ta zaproponowana
przez tarnowską firmę okazała się najkorzystniejsza i komisja przetargowa wskazała ją jako ofertę zwycięską. W ramach
tych robót modernizacji zostanie poddany odcinek o długości 500 metrów.
W drugim przypadku remont powierzono firmie z Jasła, która deklarując wykonanie prac za nieco ponad 64 tys. zł przedstawiła ofertę najbardziej korzystną. Tym
razem remont obejmie odcinek o długości
450 m.
Umowy na wykonanie prac zostały
podpisane w kwietniu, a zakończenie inwestycji powinno nastąpić pod koniec
czerwca.
(p)

Nawierzchnia
i oœwietlenie
Niepełna 430 tys. zł kosztować będzie modernizacja drogi Doły – Łysa
Góra – taki jest efekt przetargu na
wykonanie tej inwestycji. Remont,
który rozpoczął się w kwietniu, powinien zakończyć się na przełomie
maja i czerwca.
Ogłoszony przez gminę przetarg na wykonanie modernizacji odcinka drogi o długości 1400 metrów cieszył się sporym zainteresowaniem. Swoje oferty złożyło
dziewięć firm z Polski Południowej m.in.
z Jasła, Limanowej, Bochni i Tarnowa.
Najdroższa z nich opiewała na 661 tys. zł.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z
Tarnowa. Zaproponowana przez nią cena
była o około 30 tys. zł niższa od kwoty,
która na realizację inwestycji przeznaczyła gmina. Obok modernizacji nawierzchni
w ramach tego samego zlecenia wykonane zostaną także cztery lampy oświetlenia ulicznego.
Inwestycja będzie wykonywana w ramach Narodowego Programu Odbudowy
Dróg Lokalnych zwanego popularnie
„schetynówką”. Oznacza to, że koszty inwestycje w połowie pokryje gmina z własnego budżetu, a resztę sfinansuje budżet
państwa.
(p)
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Osuwisko do
koñca wakacji?
Do koñca sierpnia tego roku prace
zabezpieczaj¹ce osuwisko w Jaworsku
powinny byæ wykonane – wynika
z przetargu na realizacjê tych robót.
Dotrzymanie tego terminu mo¿e byæ
jednak trudne ze wzglêdu na przed³u¿aj¹c¹ siê procedur¹ przetargow¹, która
w chwili zamykania tego numeru
trwa³a ju¿ ponad miesi¹c. - Jeœli
uporamy siê z tym w najbli¿szych
dniach, to z terminowym zakoñczeniem prac nie powinno byæ problemu –
uspokajali urzêdnicy.
W praktyce nie mają oni jednak wpływu
na czas trwania przetargu, gdy jego uczestnicy korzystając z przysługujących im możliwości uzupełniają dokumenty lub zgłaszają
zastrzeżenia. W tym przypadku za przedłużaniem się procedury stoją kwestie formalne. Jedna z firm uzupełniała dokumenty i

do chwili ich dostarczenia przetargu nie
można było rozstrzygnąć.
Tymczasem zainteresowanie zleceniem
było bardzo duże. Swoje oferty zgłosiło osiem
firm z różnych stron kraju. Najniższa z nich
opiewała na ponad 1,76 mln zł, a najwyższa
przekraczała 2,6 mln zł.
Wśród firm ubiegających się o zlecenie są
spółki m.in. z Dębicy, Skoczowa, Krakowa,
Tarnobrzegu, Katowic, Gdyni i Jasienia
Brzeskiego. Część z nich to firmy duże, specjalizujące się w tego typu pracach. O ostatecznym wyborze jednej z nich decydować
będzie kryterium cenowe.
Niezwłocznie po wyborze oferenta podpisana zostanie umowa i rozpoczną się
prace. Przypomnijmy, że osuwisko w Jaworsku uaktywniło się po obfitych opadach deszczu w 2010 roku. Obsuwające
się wtedy masy ziemi zniszczyły fragment
drogi zagrażając równocześnie kilku budynkom.
(pg)

Plan odnowy dla Biadolin Szlacheckich

Remont domu ludowego?
Remont i wyposażenie budynku
Wiejskiego Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich a także budowa
ogólnodostępnego placu zabaw to jedne z pierwszych zadań do wykonania
w ramach zatwierdzonego przez Radę
Gminy Dębno planu odnowy tej miejscowości. Uchwała przyjęta w tej sprawie otwiera równocześnie gminie drogę do ubiegania się o dofinansowanie
na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Opracowany już wcześniej plan zakłada
szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja rozłożona jest na siedem
lat od 2013 do 2020 roku. W najbliższym
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okresie tj. w latach 2013 – 2015 przewiduje się modernizację Wiejskiego Domu Ludowego, wyposażenie go w niezbędny
sprzęt umożliwiający prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej pozwalającej poszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu zarówno dla młodszych jak starszych mieszkańców wsi. Warunkiem realizacji tego zamierzenia jest
jednak uzyskanie pomocy finansowej z zewnątrz. Gmina przygotowuje już wniosek
w tej sprawie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego można uzyskać maksymalnie 500 tys. zł dofinansowania. Ostatecznadecyzja w tej sprawie
powinna być znana we wrześniu br.
(g)

www.gminadebno.pl

wydarzenia

Pieni¹dze
na profilaktykê
95 tysiêcy z³otych rozdysponowano
z bud¿etu Gminy Dêbno w ramach
konkursu na rozwi¹zywanie problemów alkoholowych i zapobieganie
narkomanii. Z dofinansowania skorzysta 26 organizacji dzia³aj¹cych na
terenie gminy.
W większości wsparcie z budżetu gminy
wykorzystane zostanie na działalność sportową, która jest jedną z najczęściej stosowanych form profilaktyki. W sumie 30 tys.
zł otrzymają kluby sportowe z terenu Gminy Dębno, które prowadzą zajęcia dla grup

Plany dla Dêbna i Woli Dêbiñskiej

młodzieżowych. Otrzymają one od tysiąca
złotych (Jastrząb Łoniowa) do 9,5 tys. zł
(Orzeł Dębno).
Uczniowskie kluby sportowe w sumie będą
miały do wykorzystania 26 tys. zł. Najwyższe dofinansowanie sięgnie w tym przypadku 4 tys. zł (UKS Arabeska Porąbka Uszewska).
Na prowadzenie świetlic profilaktycznych
prowadzonych przez organizacje pozarządowe przeznaczono 21 tys. zł.
Z pomocy gminy skorzystają także uzdolnieni uczniowie oraz odbiorcy oferty kulturalnej. W obu przypadkach dofinansowanie
wyniesie po 6 tys. zł.
(g)

Prowadzenie dzia³alnoœci profilaktycznej
w sekcjach m³odzie¿owych klubów sportowych

Prowadzenie œwietlic profilaktycznych oraz
realizacja programów profilaktycznych
z udzia³em dzieci i m³odzie¿y.

LKS Orze³ Dêbno .................... 9.500,00 z³

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Dêbnie ............................... 5.000,00 z³

LKS Start 77 Biadoliny
Szlacheckie ........................... 5.000,00 z³
LKS K³os £ysa Góra ............... 6.000,00 z³

Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
£ysogórskiej Krakus ............... 6.000,00 z³

LKS Victoria Por¹bka
Uszewska .............................. 5.000,00 z³

Parafia Rzymsko-Katolicka
w Maszkienicach .................... 3.500,00 z³

LKS Sokó³ Maszkienice ......... 3.500,00 z³

Stowarzyszenie Dêbowe Wrota
Por¹bka Uszewska ................. 3.000.00 z³

LKS Jastrz¹b £oniowa ............ 1.000,00 z³
Razem ................................ 30.000,00 z³

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y
o/ Biadoliny .......................... 3.500.00 z³
Razem ................................ 21.000,00 z³

Prowadzenie dzia³alnoœci profilaktycznej
w Uczniowskich Klubach Sportowych
UKS Huragan NiedŸwiedza ...... 1.000,00 z³
UKS Start £ysa Góra ............. 3.000,00 z³
UKS Gwiazda Dêbno .............. 1.500,00 z³
UKS Kruki Maszkienice .......... 1.100,00 z³

Realizacja programów promuj¹cych uzdolnionych uczniów w placówkach oœwiatowych.
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
„Wytwórnia” .......................... 6.000,00 z³

UKS Arabeska Por¹bka
Uszewska .............................. 4.000,00 z³

RAZEM .................................. 6.000.00 z³

UKS Atlas Wola Dêbiñska ......... 900,00 z³

Przeciwdzia³anie negatywnym zjawiskom
spo³ecznym przez popularyzacjê kultury,
twórczoœci artystycznej i ludowej oraz
regionalizmu i ochrony dziedzictwa narodowego.

UKS Wolania Wola Dêbiñska .. 2.600,00 z³
LUKS Sufczyn ........................ 3.500,00 z³
UKS Olimpia Biadoliny
Szlacheckie .......................... 3.600,00 z³
UKS Olimpijczyk Jaworsko ....... 1,500,00 z³
UKS Orlik Dêbno .................... 1.500,00 z³

Stowarzyszenie Folklorystyczne
£oniowiacy ............................. 3.500,00 z³

UKS Kadet £ysa Góra ............. 1.800,00 z³

Fundacja Rozwoju Przestrzeni Spo³ecznych i
Kulturalnych Timszel .............. 2,500,00 z³

Razem ................................ 26.000,00 z³

RAZEM .................................. 6.000.00 z³
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Miasteczko
rowerowe
i teren
rekreacyjny
Korektę do planów odnowy Woli Dębińskiej i Dębna zatwierdziła Rada
Gminy Dębno. Zmiany zakładające
aranżację terenu przed budynkiem
Urzędu Gminy Dębno oraz budowę
miasteczka rowerowego w Dębnie
wzbudziły kontrowersje wśród radnych. - A czy to miasteczko rowerowe
jest naprawdę potrzebne? – dociekał
radny Tadeusz Hebda.
Decyzję w tej sprawie podjęto w związku
z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W
przypadku Woli Dębińskiej plan uzupełniono o aranżację przestrzeni publicznej przed
budynkiem Urzędu Gminy. Na pustych
obecnie terenach planowane jest urządzenie terenu rekreacyjnego oraz kolejnego
parkingu. Koszty przedsięwzięcia szacowane są na 800 tys. zł. W dyskusji pojawiły się
głosy, że plac przed urzędem na teren rekreacyjny nadaje się średnio i lepszym rozwiązaniem byłoby urządzenie go np. obok
szkoły. Inni wskazywali na pilniejsze, ich
zdaniem, potrzeby takie jak budowa dróg
osiedlowych. - Zgodnie z przyjętymi zasadami w tym przypadku dofinansowanie
może dotyczyć takich obiektów jak place
zabaw, które mają być ogólnodostępne –
tłumaczył Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dębno.
Nowy zapis w planie odnowy Dębna dotyczy budowy miasteczka rowerowego oraz
placu zabaw w centrum wsi nieopodal dawnej organistówki. Tego typu obiekt dawałby zwłaszcza młodszej części mieszkańców
dodatkową możliwość spędzania wolnego
czasu. Szacunkowe koszty z tym związane
to 250 tys. zł. Nie wszyscy radni pomysł
potraktowali przychylnie. Wątpliwości miał
radny Tadeusz Hebda, który krytycznie
ocenił także lokalizację planowanego placu
zabaw. - A pan gdzie by widział miejsce dla
takiego placu zabaw? Niech pan wskaże lepsze miejsce – ripostował radny Grzegorz
Gurgul, jeden z orędowników takiego rozwiązania.
W obu przypadkach przewidywany termin realizacji to lata 2013 – 2015, ale ostatecznie zależeć to będzie od rezultatu starań o dofinansowanie w ramach PROW.
Decyzje w tej sprawie podejmowane będą
we wrześniu br.
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Około 90 tys. zł z budżetu Gminy Dębno przeznaczono na wyrównanie pensji
nauczycieli. Samorząd jest do tego zobowiązany na mocy ustawy gwarantującej
nauczycielom, że ich przeciętne miesięczne zarobki w ciągu roku nie będą niższe
od określonego minimum.
W praktyce nauczyciele mogą w ciągu roku
zarabiać mniej, bo np. mają mniej godzin nadliczbowych lub też nie mają dodatków za wychowawstwo. Ostateczną wiedzę na ten temat
pracodawca (w tym przypadku jest nim gmina)
uzyskuje po zakończeniu roku. Wielkość uzyskanych zarobków porównuje się z określonym
dla nauczycieli ustawowym minimum. Jeżeli
okazuje się, że nauczyciele zarobił mniej, to
gmina zobowiązana jest mu dopłacić tyle, by osiągnięta została ustawowa granica minimalnego
wynagrodzenia. Jeśli zarobki są zgodne z określonym dla nauczycieli ustawowym minimum lub
wyższe, gmina nie dopłaca nic.
Przypomnijmy, że według aktualnych stawek
pensja nauczyciela stażysty nie może być niższa niż 2618 zł brutto, nauczyciel kontraktowy
nie może zarobić mniej niż 3016 zł, nauczyciel
mianowany powinien otrzymywać średnio miesięcznie 3913 zł, a nauczyciel dyplomowany około 5000 zł.
(p)

Wsparcie
dla so³tysów
Do końca listopada dwadzieścia osób
wykonuje na terenie gminy prace porządkowe w ramach projektu realizowanego przez Gminę Dębno wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku. Dodatkowe ręce do pracy przydatne są
szczególnie teraz, gdy jest czas wiosennych porządków – mówi Marian Kurek,
Sekretarz Gminy.
Gmina mogła zaangażować na czas określony tyle osób, bo wynagrodzenie zatrudnionych
osób w 60 procentach finansuje urząd pracy.
Pozostała część wynagrodzenia za pracę obejmującą 40 godzin miesięcznie pokrywa gmina.
Zakres czynności obejmuje wszelkiego rodzaju prace porządkowe: od sprzątania dróg i chodników, poprzez udrażnianie rowów przydrożnych i pielęgnację drzew. Szczegółowe obowiązki
określają sołtysi, w dyspozycji których pozostają
zatrudnione osoby. Każdy sołtys ma do dyspozycji minimum jednego pracownika. Niektórzy
zatrudnieni są także w Zakładzie Usług Komunalnych lub pozostają do dyspozycji Urzędu
Gminy.
(g)
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Wysokie kwalifikacje
kandydatów
Ogromnym zainteresowaniem
cieszy³ siê nabór do pracy na
stanowisku podinspektora w
referacie podatków i op³at
lokalnych w Urzêdzie Gminy
Dêbno. Dokumenty aplikacyjne
z³o¿y³y 34 osoby, a 31 z nich
spe³ni³o wymogi formalne.
Wybór by³ tym trudniejszy, ¿e
kandydaci dysponowali wysokimi kwalifikacjami.
Nabór ogłoszono w związku z rychłym wejściem w życie nowych przepisów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Nakładają one na gminy dodatkowe obowiązki wymagające obsługi administracyjnej urzędu, co powoduje, że konieczne jest wzmocnienie personalne urzędu.
Wśród kandydatów ubiegających
się o to stanowisko były osoby mieszkające nie tylko na terenie gminy, ale
także m.in. w Brzesku, Tarnowie,
Wojniczu. Przygotowano dla nich
test ze znajomości samorządu gminnego, ordynacji podatkowej, utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Komentuje dla nas

Gmina dop³aca do
pensji nauczycieli

Ogromne zainteresowanie prac¹ w urzêdzie

oraz wiedzy o Gminie Dębno. Najlepiej poradziła sobie z nim Beata Potępa-Horodko z Niedźwiedzy mająca
wykształcenie wyższe i będąca aktualnie słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania funduszami UE. Doświadczenie w pracy w
samorządzie zbierała wcześniej jako
stażystka. Ostatecznie to ona właśnie została zatrudniona.
Spore zainteresowanie pracą w
urzędzie nie jest zaskoczeniem. Ubiegają się o nią nie tylko osoby poszukujące pracy etatowej, ale także osoby zabiegające o odbycie stażu. Co
roku o taką możliwość stara się nawet 20-30 osób, a urząd regularnie
przyjmuje w tym charakterze kilkanaście osób rocznie uzależniając to
ostatecznie od zakresu obowiązków
możliwych do powierzenia stażystom.
Do pracy w urzędzie zgłaszają się
także wolontariusze. Dotychczas na
tej zasadzie pracowało mniej więcej
10 osób. Wszystko to zdaje się wskazywać na urząd jako na atrakcyjne
miejsce nie tylko zatrudnienia na stałe, ale i zdobywania doświadczenia
przydatnego później także w innych
miejscach pracy.
(p)

Marian Kurek, Sekretarz Gminy
Praca w administracji publicznej jest bardzo
atrakcyjna, ponieważ daje stabilizację i
poczucie bezpieczeństwa. Wykonywana jest w
oparciu o umowę o pracę na czas, najczęściej,
nieokreślony, gwarantuje wszelkie składki
ubezpieczeniowe i terminowo wypłacane
wynagrodzenie. To zapewnia komfort
psychiczny. Poza tym praca w urzędzie
stwarza możliwości rozwoju zawodowego i
daje satysfakcję poprzez możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach, które mają wpływ
na pozytywne zmiany społeczne.
W tym naborze odeszliśmy od szczegółowego
określenia wymogów co do kierunku wykształcenia, chcąc dać szansę większej liczbie
osób. Zyskaliśmy tym sposobem cenną
informację, że w gminie jest wielu wykwalifikowanych kandydatów do pracy, co w
następnych ewentualnych naborach daje
pewność, że o dobrego pracownika nie będzie
trudno. Mam nadzieję, że osoby, które nie
zostały wybrane nie mają nam tego za złe.
Proszę nas zrozumieć, mieliśmy kilkudziesięciu wspaniałych kandydatów, a musieliśmy
wybrać tylko jednego.
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Optymistyczna tendencja
Coraz lepsze efekty przynosi zbiórka elektrośmieci na terenie Gminy
Dębno. Podczas ostatniej akcji mieszkańcy oddali najwięcej zużytego sprzętu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Z jednej strony to korzystanie z okazji, by za darmo pozbyć się śmieci, z
drugiej to na pewno wzrost świadomości ekologicznej i przekonania o konieczności ochrony własnego środowiska – komentuje Marian Kurek Sekretarz Gminy Dębno.
Elektrośmieci zbierane są nieodpłatnie na
terenie gminy od kilku lat. Akcję zawsze

organizuje gmina wyznaczając miejsca, w
których mieszkańcy w określonym terminie mogą wystawiać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pozostawione rzeczy odbierane są potem w ciągu dnia przez
służby komunalne i oddawane do utylizacji.
Przed dwoma laty zebrano w trakcie tego
typu akcji ponad 7,7 Mg (MG to popularna
tona) odpadów, w ubiegłym roku było ich
nieco ponad 6 Mg, a tym razem ponad 8,6
Mg.
Przypomnijmy, że od 1 lipca tego roku w
związku ze zmianą zasad odbioru odpadów
komunalnych gmina powinna umożliwić
mieszkańcom oddawanie elektrośmieci. W

związku z tym na terenie Gminy Dębno planowane jest utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, który najprawdopodobniej zostanie ulokowany w Woli Dębińskiej
na terenie należącym do Zakładu Usług
Komunalnych. Z pewnością nie zostanie on
otwarty 1 lipca, ponieważ jego uruchomienie to wydatek szacowany na około 150-200
tys. zł. Pieniądze na ten cel gmina zamierza
pozyskać z opłat za odbiór odpadów komunalnych, co oznacza, że na realizację tej inwestycji przyjdzie jeszcze poczekać. Zanim
to nastąpi, elektrośmieci odbierane będą na
dotychczasowych zasadach.
(gp)

Chcemy segregowaæ œmieci
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca, nak³adaj¹ na mieszkañców gminy nowe obowi¹zki. Z jednej strony trzeba dostarczyæ deklaracje
bêd¹ce podstaw¹ naliczenia op³aty za
œmieci, z drugiej warto pamiêtaæ o uregulowaniu wspó³pracy z firmami, które
odbieraj¹ œmieci dotychczas. Problematyczna jest kwestia wypowiadania
umów w tej sprawie, bo jedni wypowiedzenia wymagaj¹, inni uwa¿aj¹ je za
zbêdne. Warto te¿ zorientowaæ siê, w
jaki sposób nale¿y pozbywaæ siê œmieci
i jak je segregowaæ.

pełnienie obowiązku. Przypomnijmy, że
wynika on z nowych przepisów uchwalonych
przez Sejm, które gminy w całym kraju
muszą wprowadzić w życie w wyznaczonym
terminie.
Wskazaną w deklaracji należność trzeba
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 oznacza, że urząd nie wystawia decyzji ani nie
doręcza faktury określającej wysokość zobowiązania. Pierwsza opłata za miesiąc lipiec 2013 powinna wpłynąć na konto Urzędu Gminy Dębno do 10 sierpnia 2013 r.

Jakie œmieci segregujemy?
Według stanu na 9 maja ponad 93 procent
właścicieli gospodarstw w Gminie Dębno
dopełniło obowiązku i złożyło deklarację w
sprawie wysokości opłat za odbiór odpadów
komunalnych. Ci, którzy nie uczynili tego
do tej pory, powinni to zrobić niezwłocznie.
Dotyczy to również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy powinni złożyć tzw. zerową deklarację o wysokości opła-

Segregacja obejmie sześć frakcji: metal,
papier, szkło, bioodpad, tworzywa sztuczne
oraz opakowania i śmieci wielomateriałowe.
Za tym ostatnim pojęciem kryją się opakowania wykonane co najmniej z dwóch materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w
sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych (np. kartoniki
po mleku, sokach, opakowania po zabaw-

Oznakowanie worków na œmieci
worki przezroczyste – na szk³o bia³e i kolorowe
worki przezroczyste o zabarwieniu ¿ó³tym – na tworzywa sztuczne i tworzywa sztuczne typu PET
worki przezroczyste o zabarwieniu zielonym – na bioodpady, odpady ulegaj¹ce biodegradacji
odpady zielone
worki przezroczyste o zabarwieniu pomarañczowym – na metale
worki przezroczyste o zabarwieniu niebieskim – na papier, karton, tekturê (czyli makulaturê)
worki przezroczyste o zabarwieniu czerwonym – na opakowania wielomateria³owe
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym przypadku w miejscu, gdzie
widnieje liczba osób, należy wpisać cyfrę „0”.
Brak deklaracji spowoduje, że to urząd naliczy wysokość opłaty. Wprawdzie termin ich
składania upłynął 15 marca, to jednak spóźnialscy mają jeszcze ostatnią szansę na do-
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kach, artykułach biurowych itp. czyli takie,
które składają się po trosze z papieru po
trosze z tworzywa sztucznego, metalu czy
szkła itp. ).
Osobno będą traktowane tzw. odpady problemowe czyli np. akumulatory, opony, chemikalia, zużyte leki, baterie itp. Tego typu

śmieci należy zostawiać w punkcie selektywnego zbioru odpadów (na razie w sferze
projektów) lub w oznakowanych miejscach
w budynkach użyteczności publicznej. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane po-

Co zadeklarowali mieszkañcy?
Do 9 maja do urzêdu dotar³o ogó³em 2982
deklaracji ( w tym deklaracje zerowe), podczas
gdy szacunkowa liczba gospodarstw w gminie
to 3200. Wiêkszoœæ (2797) zadeklarowa³a
segregowanie odpadów, a tylko 128 deklaracji
wskazuje, ¿e odpady nie bêd¹ segregowane. W
1494 deklaracjach wybrano pojemniki do 120
l (do 3 osób w gospodarstwie), 1020 deklaracji
dotyczy pojemników do 160 l (4-5 osób), 411
deklaracji pojemników 240 l (pow. 5 osób).
dobnie jak dotąd w we wskazanych wcześniej miejscach i terminach.

Wypowiadaæ czy nie?
Nowe zasady, które wejdą w życie od 1 lipca powodują, że warto postawiać sobie pytanie o los umów dotychczasowych? Wielu
mieszkańców docieka, czy obecne umowy
należy wypowiadać czy też po 30 czerwca tracić będą one moc automatycznie. Jakkolwiek
są to umowy cywilno-prawne, w które urząd
ingerować nie może, to jednak chcąc pomóc
mieszkańcom zorientować się w tej sprawie
urząd zwrócił się do firm zajmujących się odbiorem odpadów na terenie Gminy Dębno o
wyrażenie stanowiska w tej sprawie. Okazało się, że opinie są różne. Jedne firmy nie
wymagają wypowiedzeń, inne uważają je za
konieczne. Urzędnicy radzą, by dla świętego
spokoju umowy wypowiedzieć, zwłaszcza w
przypadku tych firm, które tego żądają.
Wszyscy powinni jednak pamiętać, że od lipca odbiorem odpadów zajmie się ta firma, która wygra organizowany przez gminę przetarg na świadczenie tego rodzaju usług.
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Wybory w Woli Dêbiñskiej

Wystawa o ¿o³nierzach
wyklêtych

Kto nowym
so³tysem?

Wystawa „¯o³nierze Wyklêci” ze zbiorów krakowskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej by³a prezentowana w
Zespole Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
od 7 do 13 maja. Dla uczniów ze szko³y
w Por¹bce i w NiedŸwiedzy by³a okazj¹
do refleksji nad najnowsz¹ histori¹ Polski i pretekstem do dyskusji o kszta³cie polskiego patriotyzmu.
O żołnierzach wyklętych, którym to
określeniem nazwano żołnierzy podziemia
niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających po wojnie opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej Związkowi Radzieckiemu, więcej mówi się od niedawna. 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił
ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i od tej pory ich działalność omawiana
jest szerzej. Datę 1 marca wybrano nie przypadkowo. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył
głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość –
Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy
walki. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej,
ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od
1945 roku dzieło Armii Krajowej. Zajęcie

Krzysztof Gala zrezygnował z funkcji sołtysa Woli Dębińskiej. Wakat na
tym stanowisku powinien zostać obsadzony jeszcze w tym miesiącu.

Polski przez Armię Czerwoną i włączenie
połowy jej terytorium do Związku Radzieckiego sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości i wypełnić
złożoną przysięgę…
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności –
najliczniejszą formą zorganizowanego
oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.
Obok uczniów wystawę obejrzeli także
zaproszeni goście, wśród których byli m.in.:
Grzegorz Brach - Wójt Gminy Dębno,
Barbara Dagmara Niziołek - dyrektor SCE
w Tarnowie, Włodzimierz Gurgul - dyrektor DCK w Jastwi.
(n)

Decyzję o rezygnacji podjął podczas zebrania wiejskiego w kwietniu. Nieoficjalnie
wiadomo, że przesądziły o tym względy osobiste i rychła przeprowadzka do innego sołectwa.
Wybory nowego sołtysa odbędą się podczas zebrania wiejskiego zwołanego przez
Wójta Gminy Dębno na 24 maja w sali narad
Urzędu Gminy w Dębnie.
O funkcję sołtysa mogą ubiegać się dorośli mieszkańcy Woli Dębińskiej zameldowani w tym sołectwie na stałe. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że
mieszkańcy mogą mieć do wyboru więcej
niż jednego kandydata. Spore szanse daje
się Józefowi Sadłoniowi, który był już w
przeszłości sołtysem, a także radnym.
Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się także Antoniego Przybyło, byłego
radnego i byłego prezesa OSP, a także
Grzegorza Przybyło, młodego działacza
organizacji pozarządowych.
(p)
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bezpieczeñstwo

Ochronne
szczepienie lisów
Ochronne szczepienie lisów wolno ¿yj¹cych przeciw wœciekliŸnie
prowadzone jest na terenie województwa ma³opolskiego w dniach
od 8 do 19 maja 2013 r. W okresie wykonywania szczepieñ i 14
dni po zrzuceniu szczepionki nale¿y stosowaæ siê do szczegó³owych
zaleceñ weterynaryjnych.
Szczepienie lisów wykonywane jest
za pomocą przynęt zawierających
szczepionkę doustną, która jest zrzucana z samolotów. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu
umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy
z opisem zawartości. Nie należy jej
dotykać, a w okresie wyłożenia szczepionki lepiej nie wypuszczać psów ani
kotów bez opieki. W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
Szczepionka jest nieszkodliwa dla
zwierząt domowych i innych zwierząt

Mandat za kolizjê
Mandat „zarobił” sprawca kolizji, do jakiej doszło 26
marca w Woli Dębińskiej. Około g. 11.00 kierujący samochodem marki ford nie zachował należytej ostrożności i
najechał na tył poprzedzającego go pojazdu marki renault.

W Biadolinach pod wp³ywem
W Biadolinach Szlacheckich policja dwukrotnie zatrzymywała rowerzystów, którzy zdecydowali się na jazdę,
mimo że wcześniej pili alkohol. Pierwszego z nich zatrzymano 7 kwietnia i – jak się okazało – miał około 1 promila
alkoholu. Dwa dni poźniej kolejny rowerzysta, mężczyzna w wieku 66 lat, miał już 1,5 promila alkoholu.
Prawie 3 promile alkoholu w organizmie miał natomiast kierujący oplem vectrą, który został zatrzymany
do kontroli drogowej 16 kwietnia także w Biadolinach
Szlacheckich. 32-latek odpowie za kierowanie pojazdem
mechanicznym w stanie nietrzeźwym.

Nieszczêœliwy wypadek

wolno żyjących. Ewentualny kontakt
człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i
zgłoszenia się do lekarza.
Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel.: (12) 418-77-11 oraz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku - tel.: (14) 66347-50

Z obrażeniami głowy i klatki piersiowej trafił do szpitala 32-letni mężczyzna, który w Biadolinach Szlacheckich
pracował na terenie parku maszyn obsługujących budowę autostrady. W trakcie demontażu koła koparki został
uderzony częścią zdemontowanej felgi.

Cz³owiek z trawk¹
0,95 grama marihuany miał przy sobie 25-letni mężczyzna, który został zatrzymany do kontroli drogowej
w Sufczynie. Mężczyzna będzie odpowiadał za nielegalne posiadanie narkotyków.

Z³odzieje pr¹du
Najprawdopodobniej od kilku miesięcy mieszkańcy jednego z domów w Biadolinach Szlacheckich kradli prąd.
Wpięli się nielegalnie do instalacji i korzystali z niej narażając na straty właścicieli sieci. Policja prowadzi w tej
sprawie postępowanie.

reklama
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Nasze talenty w finale
Dziewiêædziesiêciu uczestników rywalizowa³o w odbywaj¹cych siê w Czchowie powiatowych eliminacjach XXVI Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych
i Tanecznych „Talenty Ma³opolski
2013”. Wœród zakwalifikowanych do fina³u w Dobczycach oraz wœród wyró¿nionych znalaz³o siê kilkoro reprezentantów Gminy Dêbno.

Dzieci z flagami
id¹ przez wieœ
Kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także ustanowione
niedawno Święto Flagi obchodzono w
szkołach na terenie naszej gminy. Najczęściej decydowano się na tradycyjną
formę akademii, ale nie brakowało też
innych pomysłów.
Bóg - Honor - Ojczyzna… - pod takim
hasłem odbył się uroczysty apel z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Maszkienicach. Program opracowali uczniowie
klasy piątej pracujący pod kierunkiem wychowawcy Tomasza Świerczka, a scenografię wykonała Karolina Sobol. Autorzy
przypomnieli najważniejsze postanowienia
tej ustawy oraz jej historyczne znaczenie.
W Publicznej Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich uroczystą akademię
„Święta majowe” wzięli na swoje barki
uczniowie klas 4-6. Skupili się przy tym
nie tylko na wydarzeniach związanych z
3 maja, ale także na tych odnoszących się
do 1 maja i 8 maja. Pomogli im nauczyciele Krystian Sadłoń i Robert Sowa. Obok
historycznych faktów były recytacje wierszy i śpiewanie patriotycznych pieśni.
Na obchodach Święta Flagi ustanowionego przed kilkoma laty skupili się natomiast zerówkowicze z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Maszkienicach. „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna… - śpiewali maszerując przez wieś
w barwnym pochodzie z plakatami, flagami i biało – czerwonymi kwiatami. Jak się
dowiedzieliśmy ten sposób przypominania
mieszkańcom o majowym święcie okazał
się w wielu przypadkach bardzo skuteczny. Sporo mieszkańców właśnie pod wpływem dziecięcej manifestacji udekorowało
swoje domy flagami państwowymi.
(m)
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Jury konkursu wysłuchało 48 solistów i
zespołów (łącznie 90 uczestników) i w kategorii muzycznej nominowało do udziału w
finale w Dobczycach 7 młodych artystów.
Kolejnych 11 otrzymało wyróżnienia. W
kategorii tanecznej z uwagi na niezadowalający poziom nominacji nie przyznano.
Nominacje do finału w Dobczycach otrzymali: Katarzyna Szlachta – Miejski Ośrodek
Kultury w Brzesku, Angelika Gruca - Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, Zuzanna Magiera – Brzesko, Sylwia Pasek –

Dębińskie Centrum Kultury w Dębnie, Daria Reczek – Szczepanów, Edyta Pałucka Publiczne Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, Kinga Gurgul – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie. Na wyróżnienia zasłużyli:
Zespół Perkusyjny – Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku, Zespół STODOŁA - Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, Zespół wokalny – Publiczne Gimnazjum nr 1 w
Brzesku, Izabela Morys - Szkoła Muzyczna
I stopnia w Brzesku, Bartłomiej Kozdrój Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu, Daria Kukla - Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Patrycja Hajduk – Gminny Ośrodek
Kultury w Iwkowej, Kamila Gadzina – Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, Joanna Dawid
- Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, Marysia
Mikołajek – Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w Brzesku, Natalia Drużkowska – Liceum Ogólnokształcące w Brzesku.
(n)

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dêbnoog³asza nabór do projektu

,,Wiedza=Szansa. Program aktywizacji
spo³ecznej i zawodowej w Gminie Dêbno”
Projekt Systemowy jest wspó³finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekt skierowany jest do osób:
- bezrobotnych,
- nieaktywne zawodowo,
- korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej,
- z terenu gminy Dêbno
Przewidywane formy wsparcia :
- kursy zawodowe,
- sfinansowanie zajêæ szkolnych,
- wsparcie psychologiczne,

- warsztaty w zakresie rynku pracy,
- warsztaty kompetencji spo³ecznych,
- warsztat z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej,
- mo¿liwoœæ wsparcia finansowego.
Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej Dêbno tel.
14 6658749 lub 146318592
Okres realizacji projektu od 01.07.2013r.
do 31.12.2014r.
Udzia³ w projekcie jest bezp³atny!

Siêgnij po pieni¹dze!
Jeszcze w pierwszej po³owie czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
tzw. ma³ych projektów pilotowncyh przez Lgd „Kwartet na Przedgórzu”. Wsparcie mo¿e
siêgn¹æ 50 tys. z³otych.
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przeprowadzi dwa nabory na dzia³ania w ramach „Wdra¿ania Lokalnych Strategii Rozwoju”. Przedstawiamy wstêpne terminy naborów
oraz dostêpne œrodki.
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Katyñska rocznica w Sufczynie

Pamiêæ o ofiarach zbrodni
Gminne obchody kolejnej rocznicy
Zbrodni Katyñskiej odby³y siê 12
kwietnia w Zespole Szkó³ w Sufczynie. Miejsce wybrano nieprzypadkowo:
na szkolnym placu znajduje siê obelisk
upamiêtniaj¹cy ofiary zbrodni, wœród
których s¹ tak¿e pochodz¹cy z Sufczyna Antoni Rusin i Alojzy Antoni Rusin.
Obok uczniów i nauczycieli, a także delegacji szkół z Gminy Dębno w uroczystości
wzięli też udział mieszkańcy i zaproszeni
goście, wśród których była m.in. Krystyna
Rusin reprezentująca rodzinę Antoniego
Rusina oraz przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele policji, organizacji pozarządowych, instytucji kultury. Przy upamiętniającym ofiary obelisku Apel Poległych odczytał mjr
Józef Błaszczyk, a po modlitwie prowadzonej przez ks. płk. dr Marka Wesołowskiego, złożono kwiaty i zapalono znicze.
Katyńskiej tragedii poświęcony był przygotowany przez uczniów program „Katyń
- młodzież pamięta” i wystawa prac plastycznych „Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary”.

W czasie uroczystości symboliczne znaczenie miało przekazanie przechodniej statuetki, która towarzyszy gminnym uroczystościom katyńskim. Statuetkę z rąk zastępcy wójta otrzymała Bogusława Faron
dyrektor Zespołu Szkół im. Kardynała St.
Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej.

Gminne Uroczystoœci Katyñskie zosta³y przygotowane przez nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Sufczynie, Zespó³
Szkó³ im. Kardyna³a St. Wyszyñskiego w Woli Dêbiñskiej, Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w £ysej Górze, Dêbiñskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Przyjació³ Szkó³ Imienia
Ks. Pra³ata P³k. Tadeusza D³ubacza
„MEMORIA et BONUM”. Scenariusz i
re¿yseria – Ma³gorzata Sacha, Teresa Æwik³a, oprawa muzyczna - El¿bieta Rega, scenografia - Barbara Niedzielska, Urszula Sworst, Ma³gorzata Wiœniowska – Robak, Ma³gorzata
Tabor, Teresa Æwik³a. Honorowy Patronat: Wójt Gminy Dêbno Grzegorz
Brach.

(n)

Kolejny sukces
wokalistek z DCK

Œpiewaj¹ce œwiêtowanie

Solistki Dębińskiego Centrum Kultury w
Jastwi wzięły udział w XIV Przeglądzie Piosenki Angielskiej, który odbył się 19 marca
2013 w IV Liceum Ogólnokształcącym w
Tarnowie - Mościcach. Po zaprezentowaniu
przygotowanych utworów nie pozostawiły
wątpliwości jurorom a konkurencji zbyt wielu trofeów. Paulina Kubala prezentując piosenkę „It’s Oh So Quiet” z repertuaru Björk
zasłużyła na pierwsze miejsce a Sylwia Pasek utworem „Love you i do” z musicalu
„Dreamgirls” wyśpiewała miejsce drugie. W
konkursie wzięło udział 32 uczniów wykonawczych w grupach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jak podkreślono uczestnicy
prezentowali wysoki poziom językowy oraz
muzyczno-wokalny.
(n)

Wspólnym śpiewaniem i czytaniem poezji uczczono na Zamku w Dębnie święto
Konstytucji 3 Maja. Pomimo złej pogody, która sprawiła, że kolejne „Patriotyczne śpiewanie” na Zamku w Dębnie odbyło się w zamkowych salach, publiczność licznie stawiła się w zamkowych komnatach.
W tym roku obok historycznych polskich pieśni była też okazja, by wspólnie posłuchać poezji między innymi K. Wojtyły czy C. K. Norwida. Jak podkreślają organizatorzy – Muzeum Zamek w Dębnie, Gmina Dębno i Fundacja Timszel - inicjatywa rozpoczęta przed dwoma laty rozwija się i wpisuje w oficjalny kalendarz imprez w regionie
związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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Jubileusz Muzeum Zamek w Dêbnie

Restaurator
i sopranistka
w duecie

Muzeum Zamek w Dêbnie ma 35 lat.
Obchody jubileuszowe rozpoczêto w
niedzielê, 14 kwietnia „Wiosennymi
spotkaniami przy kawie”, które tym
razem mia³y wyj¹tkowy charakter.

od pięciu lat w Tarnowie, włoski restaurator. Najpierw nieśmiało zaczął wtórować
wokalistce z miejsca dla publiczności, a potem już stojąc u jej boku wziął na siebie
partię mówioną słynnego przeboju „Parole, parole...”. Nie omieszkał też wspomnieć,
że jego właściwa profesja wiąże się ściśle z
kulinariami. - Mam restauracja w Tarnowie, ulica Żydowska, zapraszam. – reklamował robiąc to jednak z takim wdziękiem,
że nikomu nie przyszło do głowy, żeby mieć
mu to za złe. A gdy z włoskim akcentem
zwierzył się jeszcze ze swojej tremy mówiąc: „Ja nie patrzę na publiczność, tylko
na Ciebie Paulina” widownia reagowała entuzjastycznie. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że sympatia do przybysza
z dalekiej Basilicaty (miasto Matera słynne

Gospodarze muzeum potraktowali jubileusz jako okazję do uhonorowania osób dla
muzeum szczególnie zasłużonych. Podziękowania odebrała Lidia Luchter-Krupińska, która najpierw muzeum tworzyła, a
potem przez trzydzieści lat nim kierowała.
Na podziękowania zasłużył też ks. prałat
Marian Majka, który w imieniu parafii w
Dębnie podarował muzealnikom mszał niemiecki z XVIII stulecia (więcej o nim na s.
15). - Dziękuję też całej załodze zamku,
która przez lata dokładała wszelkich starań, by nabierał on blasku – podkreślała
Krystyna Gurgul, kierownik muzeum.
Zanim ulokowano tu jakiekolwiek ekspozycje obiekt musiał być wyremontowany. Zajęło to mniej więcej 30 lat. - To chyba
jedyny przypadek, gdy wybudowanie zamku trwało krócej niż jego remont. No, ale
takie to były czasy – wspominał Andrzej
Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego
w Tarnowie.

jako miejsce zdjęć „Pasji” Mela Gibsona)
nabrała też bardzo konkretnych wymiarów.
Niedługo po koncercie z kulinarnej oferty
restauracji „U Włocha” skorzystało przynajmniej kilku melomanów.

Pani w komnacie
Goście wieczoru na zamku mieli również
okazję jako pierwsi obejrzeć nowo utworzoną ekspozycję w pomieszczeniu byłej
szatni: „Salon Pani”. Pokój ten wyposażony w XIX wieczne meble z epoki empire i
biedermeier oraz cenne obrazy i bibeloty
prezentuje pomieszczenie kobiety ziemianki, których w XIX wiecznej historii zamku
nie brakowało. Zwiedzający oglądali nie tylko same eksponaty, ale też za sprawą specjlanej inscenizacji mogli się przyjrzeć jak
szlachcianki z pokoju korzystały. Zgodnie
podkreślano, że nowa komnata podniesie
jeszcze turystyczną atrakcyjność zamku,
który dla Gminy Dębno ma wyjątkowe znaczenie.
Uczestnicy spotkania mogli też obejrzeć
wystawę prac malarskich nauczycieli plastyki z Placówek Wychowania Pozaszkolnego zrzeszonych przy Młodzieżowym
Domu Kultury im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Krakowie.
(g)

W³oska niespodzianka
W roli gwiazdy wieczoru wystąpiła sopranistka Paulina Martini z programem znanych włoskich przebojów, które wyraźnie
przypadły do gustu publiczności. W finale
wspierał ją Raffaele Esposto, mieszkający
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Uczestnikom pleneru wreszcie zaœwieci³o s³oñce

Sztalugi wokó³ zamku
Ponad 40 uczestników zgromadzi³
kolejny trzydniowy plener malarski,
który odbywa³ siê od 6 do 8 maja w
zamku w Dêbnie. Po nie najlepszych
pod wzglêdem pogody poprzednich
latach tym razem powodów do narzekania nie by³o. W ciep³ym, majowym
s³oñcu mo¿na by³o popuœciæ wodze
artystycznej wyobraŸni i oddaæ siê
wy³¹cznie malowaniu.
Na sztalugi w okolicach zamku w ciągu
tych trzech dni można było trafić niemal
wszędzie. Jedni ustawili się jeszcze przed
mostem prowadzącym do rezydencji, inni na
moście znaleźli miejsce najbardziej odpowiednie, a jeszcze inni wybrali sobie pozycje
wokół zamku po wszystkich jego stronach.
Dla jednych sam zamek był tematem głównym, innych urzekł raczej pejzaż wokół bu-

dowli. Kilka osób zdecydowało się ulokować
na dziedzińcu zamkowym lub w jego komnatach.
Prace adeptów malarstwa podglądali mistrzowie mający za sobą albo lata pedagogicznej pracy albo artystyczne doświadczenia albo i jedno i drugie. Zaglądając przez
ramię amatorom malarstwa dzielili się swoimi uwagami znajdując w uczniach wnikliwych słuchaczy. Co się z tego wszystkiego
urodzi – okaże się na podsumowaniu pleneru, kiedy to wszystkie prace będzie sobie
można obejrzeć do woli. W przyszłym roku
najprawdopodobniej przynajmniej część z
nich trafi pod młotek na aukcji, z której dochód przeznaczony będzie na organizacje
imprez kulturalnych odbywających się w
zamku.
Wśród uczestników tegorocznego pleneru byli, jak zwykle, uczniowie tarnowskiego
Liceum Plastycznego, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Brzeska, a także
uczniowie z gimnazjów i szkół podstawo-

wych z terenu Gminy Dębno. - W tym roku
jest ich bardzo wielu, co nas szczególnie cieszy – podkreślała Krystyna Gurgul, kierownik Muzeum Zamek w Dębnie. Wraz z nauczycielami przyjechali uczniowie z gimnazjów w Łysej Górze, Porąbce Uszewskiej,
Woli Dębińskiej i Sufczyna. - Bardzo nam
się podoba ta inicjatywa i ja, jeśli będę nadal
pracować w szkole, to zawsze chętnie będę
zabierać tutaj swoich uczniów i prywatnie
jako mama swoje dziecko też, bo warto rozwijać swoje pasje, a nie tylko grać na komputerze - oceniała, Lidia Piechnik z Zespół
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Łysej Górze, której obok uczniów towarzyszyła także 12-letnia córka Milena, zbierająca wśród uczestników pleneru bardzo
dobre recenzje. - W ubiegłym roku studenci
Akademii Sztuk Pięknych nie mogli uwierzyć, że subtelny paw na jednym z obrazów
jest jej autorstwa – potwierdza Krystyna
Gurgul.
(g)

Obrazy pod m³otek
Trzy tysiące złotych uzyskano z aukcji obrazów
będącej efektem ubiegłorocznego pleneru malarskiego odbywającego się w zamku w Dębnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację imprez kulturalnych organizowanych w zamku.
W sumie na sprzedaż wystawiono 59 prac, których autorami byli uczniowie Liceum Plastycznego, warsztatów
terapii zajęciowej oraz studenci krakowskiej ASP. Nabywców znalazło 26 z nich. Najdroższy z obrazów sprzedany został za 250 zł. Obrazy, które nie zostały sprzedane jeszcze przez tydzień można było oglądać w zamku i
kupić po cenach wywoławczych. Pomysł okazał się trafiony, bo udało się jeszcze sprzedać jedno lub dwa płótna.
(g)
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RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowywana w oparciu
o dane statystyczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
gminy Dêbno
i obejmuje
okres od
10 marca
do 10 maja
2013 r.

1. D. Wa³êsa
Marzenia i tajemnice
2. A. Mieszkowska Dzieci
Ireny Sendlerowej
3. A. Noel Ever /ca³a seria
„Nieœmiertelni”
4. N. Sparks
Wszystko dla ciebie
5. V.C. Andrews
Kwiaty na poddaszu
/seria o rodzeñstwie
Dollanganger/

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

Maria Karge - Dêbno
Cecylia Kaczmarczyk - £oniowa
Magdalena Cury³o - NiedŸwiedza
Szczepan Cury³o - NiedŸwiedza
Teresa Mizera - Por¹bka Uszewska
Agnieszka Dudek - NiedŸwiedza
Cecylia Su³ek - Dêbno
Katarzyna Gurgul - Do³y

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
M. Rusinek, A. Załazińska

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Co ty mówisz?! Magia słów, czyli
retoryka dla dzieci
Przyjemne z pożytecznym. Tak by można określić najnowszą książkę znanego ze współpracy z Wisławą Szymborską (ale nie tylko) Michała Rusinka napisaną wspólnie z Anetą Załazińską, językoznawcą
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Historyjki te lekkie i dowcipne pokazują, jak skutecznie i odpowiednio do sytuacji posługiwać się mową. Przypominają troszkę stylistyką formułę historyjek
dla dzieci znaną z książek Grzegorza Kasdepke o uczuciach czy wyrażeniach językowych.
Ale nie jest to zarzut, a raczej zaleta. Zgodzą się zapewne z tym wszyscy, którzy z dziećmi
czytają wspomnianego autora.
Opowiadankom towarzyszy komiks pt. „Historia retoryki profesora O’Rety”, który skrótowo nakreśla dzieje tej trudnej, ale bardzo ważnej nie tylko w życiu publicznym sztuki.
Dodatkową zaletą książeczki są przypominajki, pomagające uchwycić najważniejsze myśli
wypływające z prezentowanych sytuacji. A także ćwiczenia, które wymagają przemyślenia i zastosowania nabytej wiedzy. To ciekawy materiał nie tylko dla dzieci, ale również
rodziców, bo może i nam przyda się przypomnienie najważniejszych retorycznych prawd i
przedyskutowanie ich wspólnie z dzieckiem w konkretnym zadaniu. Wszak każdy chce
być skuteczny, mały czy dorosły!
B. Minier

Krąg
Wystarczył jeden telefon i jeden enigmatyczny e-mail, aby komendant Martin Servaz został wciągnięty w wir mrocznego śledztwa,
w którym musi stawić czoło demonom przeszłości i poczuć ból
dawno zabliźnionych ran.
W Marsac zostaje zamordowana jedna z wykładowczyń; kilka dni
później ginie hodowca psów, rozszarpany przez własne zwierzęta.
Co łączy te dwa zdarzenia? Kto i dlaczego rozpętał w tym cichym
uniwersyteckim miasteczku szaleństwo śmierci? Czyżby to było
dzieło zbiegłego przed dwoma laty seryjnego mordercy?
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I. Lorentz

Nierządnica
Konstancja, rok 1410. Maria,
córka najbogatszego obywatela
w mieście, kupca handlującego
winami i tekstyliami, przygotowuje się do ślubu. Następnego
dnia ma stać się żoną prawnika,
Ruppertusa Splendidusa, nieślubnego syna hrabiego Henryka von Kielburg. Ojciec dziewczyny nie może uwierzyć we
własne szczęście. Nie wie jednak,
że narzeczonemu nie chodzi
wcale o Marię, lecz o ogromny
majątek jej ojca...

www.gminadebno.pl

kultura

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Ocalony mszał

Hrabia Maciej Lanckoroñski (17231789) dawny w³aœciciel Dêbna,
Zakliczyna, Melsztyna i licznych dóbr
na Ukrainie, Podolu i w Galicji by³
cz³owiekiem wielce zamo¿nym,
zaanga¿owanym w sprawy polityczne
i gospodarcze kraju. W 1762 roku
zosta³ mianowany kasztelanem
kijowskim, a za liczne zas³ugi dla kraju
otrzyma³ najwy¿sze odznaczenie –
order Or³a Bia³ego, a póŸniej tak¿e
order Œw. Stanis³awa. Ostatnie lata
swego ¿ycia spêdza³ Lanckoroñski
g³ównie w Dêbnie i Zakliczynie.
Na terenie zamkowego parku wspólnie z
żoną Anną wzniósł w 1775 roku wspaniały
pomnik św. Jana Nepomucena, a w rok później, w 1776 roku zakupił do kaplicy zamkowej nowy mszał wydany w 1774 roku w Bawarii. Przez ponad 150 lat służył on podczas
sprawowanych w kaplicy zamkowej mszy
świętych, aż nadszedł czas II wojny światowej. Wtedy ówczesny właściciel Dębna opuścił zamek, który wkrótce został zajęty przez
Niemców. W tym momencie zaczyna się
„nowa” historia Mszału.
Sprawujący w tym czasie, w kościele parafialnym w Dębnie funkcję kościelnego
Franciszek Bodzioch widząc jak Niemcy palą
na wzgórzu zamkowym zgromadzone w bibliotece książki i archiwalne dokumenty,
przypuszczał, że taki sam los czeka pozostawione w zamkowej kaplicy paramenty liturgiczne. Postanowił więc ratować i zabrać
stamtąd to, co uważał za najcenniejsze, czyli
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ów Mszał i ukryć go w bezpiecznym miejscu. Przez długie lata nikt nie wiedział, jakie miejsce dla zabezpieczenia tej cennej
księgi wybrał pan Franciszek. Powojenne
czasy były okresem trudnym pod wieloma
względami, dlatego o decyzji podjętej przez
Franciszka Bodziocha w czasie wojny właściwie nikt nie wiedział – „o tym się nie
mówiło”. On sam też długo milczał w tej
sprawie. Swój wojenny sekret powierzył jedynie synowi Leszkowi dopiero w 1992 roku,
gdy był już na łożu śmierci. Od tego czasu
mijały kolejne lata, aż do 2012 roku, kiedy
przystąpiono do prac remontowych na dachu kościoła parafialnego w Dębnie. Zdejmowano starą dachówkę, kolejno nad
główną nawą, nad prezbiterium, oraz nad
zakrystią kościoła i wtedy na nowo powróciły wspomnienia z opowieści przekazanej
przez Franciszka Bodziocha. We wskazanym przez niego miejscu – nad zakrystią,
zawinięty w szczelną, papierową torbę, pokrytą grubą warstwą wieloletniego kurzu,
leżał Mszał ufundowany przed laty przez
hrabiego Macieja Lanckorońskiego. Wydobył go stamtąd syn Franciszka Bodziocha –
Leszek, który aktualnie pełni funkcję kościelnego, kontynuując tym samym wieloletnią rodzinną tradycję. Po zapoznaniu się
z tą historią obecny ksiądz Proboszcz Ma-

rian Majka, postanowił, aby księga ta powróciła w miejsce, dla którego była przeznaczona, czyli do Kaplicy zamku w Dębnie.
W podjęciu takiej decyzji zapewne też dopomogła rękopiśmienna dedykacja zamieszczona na przedtytułowej stronie Mszału o następującej treści: „ Kupiony w Krakowie in
Maijo 1776 przez JW Macieia z Brzezia Lanckorońskiego Woiewodę Bracławskiego Kawalera Orderu Orła Białego za ZŁŁ 46 „z
Oprawą do Kaplicy w Zamku Dembnińskim”.
Sam Mszał ( Missale Romanum ) to najważniejsza księga liturgiczna w kościele katolickim zawierająca teksty stałych i zmiennych części Mszy Świętej. Mszał ufundowany przez Macieja Lanckorońskiego zawiera 11 całostronicowych grafik wykonanych w technice miedziorytu, przez znanego szwajcarskiego miedziorytnika Johanna Rudolfa Storchlina (1723-1756), który
współpracował z wydawnictwami i instytucjami kościelnymi wykonując dla nich ryciny o tematyce religijnej. Mszał wzbogacają też liczne, ozdobne inicjały, winiety i
bordiury. Posiada też skórzaną, złoconą
oprawę. Wstępna ocena historyków pozwala nam przypuszczać, iż zachowana oprawa
jest tą pierwotną z II połowy XVIII wieku,
o której mowa w dedykacji.
Jolanta Januś
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Kalendarium
• 18.12.1962 r. - odbiór techniczny budynku
Zbiorczej Szko³y w Dêbnie
• 30.12.1962 r. - oddanie budynku szko³y w
u¿ytkowanie oraz ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
• 03.1963 r. - oficjalne oddanie budynku szko³y - pomnika „Tysi¹clecia”
• 28.01.1974 r. - ostatnie po¿egnanie budowniczego i kierownika szko³y Józefa Strady odznaczonego Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia
Polski oraz Z³otym Krzy¿em ZNP
• 07.05.1983 r. - wrêczenie i przyjêcie sztandaru Zbiorczej Szko³y Gminnej im. T. Koœciuszki w Dêbnie
• czerwiec 2006 r. - urz¹dzenie pracowni internetowej
• 19.02. 2007 r. - odbiór techniczny i oddanie
w u¿ytkowanie budynku przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dêbnie
• 01.09.2007 r. - po³¹czenie Publicznej Szko³y Podstawowej im. Tadeusza Koœciuszki z Publicznym Przedszkolem w Dêbnie i utworzenie
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Dêbnie
• 01.09.2008 r. - w³¹czenie so³ectwa Jastew
do obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej im.
T. Koœciuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dêbnie
• paŸdziernik 2008 r. - wyposa¿enie biblioteki szkolnej w Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej w ramach programu EFS „Pracownie komputerowe dla szkó³”
• 06.11.2009 r. - otwarcie i oddanie do u¿ytecznoœci publicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012”
• lipiec - sierpieñ 2010 r. - docieplenie i nowa
elewacja budnyku
• 1.09.2010 r. - udzia³ uczniów w projekcie edukacyjnym „Radosna szko³a”
• 01.09.2009 r. do 24.06.2011 r. - udzia³
uczniów w projekcie edukacyjnym „Pierwsze
uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy.”
• 2010/2011 - udzia³ uczniów w projekcie edukacyjnym „Szko³a równych szans” w ramach
programu Kapita³ Ludzki
• 07.- 08. 2012 r. - malowanie sal lekcyjnych
• 19.09.2012 r. - inauguracja roku szkolnego
Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów z
£ysej Góry
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Œwiêtowanie jubileuszowe

SZKO£A W DÊBN

Tañce, recytacje, œpiew i elementy
akrobatyczne znalaz³y siê w scenariuszu efektownego programu przygotowanego przez uczniów na jubileusz 50lecia Szko³y Podstawowej w Dêbnie.
W finale na zaskoczonych goœci spad³
deszcz konfetti z umocowanego u
sufitu i dobrze zamaskowanego
urz¹dzenia.
Zanim świętowanie przeniosło się na
scenę urządzoną w sali gimnastycznej,
uczniowie i goście modlili się podczas
Mszy św. w kościele parafialnym w Dębnie. - Niektórych absolwentów trudno
po latach rozpoznać, ale naprawdę dobrze się spotkać razem – mówił w kazaniu ks. Marian Majka, proboszcz parafii
w Dębnie. Jego słów słuchali uczniowie,
ich rodzice, nauczyciele, absolwenci
szkoły i przedstawiciele samorządowych
władz. Po Eucharystii wszyscy przeszli
do szkoły zatrzymując się jeszcze na
chwilę na placu przed wejściem do budynku, na którego frontowej ścianie
wmurowano tablicę pamiątkową. - O jej
od s ł on i ę ci e pro sz ę prz e d staw i ci e l i
uczniów i rodziców – mówiła Małgorzata Przepiórka, dyrektor szkoły.
Potem było długie powitanie gości i krótka historia nowego budynku szkoły, który oddano do użytku z końcem 1962 roku
radykalnie zmieniając warunki nauki dla
dzieci. Nie zapomniano przy tym o zmarłych pracownikach szkoły. Delegacja
uczniów złożyła kwiaty na ich grobach.
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Wa¿niejsze
osi¹gniêcia uczniów

BNIE MA 50 LAT!
Znani absolwenci
Jak to w takich razach bywa, nie obyło
się bez wspomnień. - To była moja szkoła,
w której stawiałem pierwsze kroki na drodze edukacji – podkreślał Andrzej Potępa,
Starosta Brzeski. Swoimi wspomnieniami
dzielił się z gośćmi Józef Jedynak, emerytowany generał policji, kolejny absolwent
szkoły. Wójt Grzegorz Brach ze szkołą miał
wspomnienia zawodowe, bo tu przez
lata pracował.
Potem sceną zawładnęły już dzieci. W konwencji nawiązującej do greckiej mitologii opowiedziały o tym, co
w edukacji najważniejsze. Autorowi
scenariusza udało się znaleźć miejsce także dla Tadeusza Kościuszki,
patrona szkoły, o zaletach którego
opowiadały Muzy.

Publiczność efekt doceniła bardzo
żywo, ciepło reagując na kolejne wydarzenia na scenie. Będący najwyraźniej
pod dużym wrażeniem wójt Grzegorz
Brach nie wytrzymał. - Miałem już nie
zabierać głosu, ale po tak znakomitym
występie, nie sposób nie wyrazić słów
uznania dla wszystkich, którzy go przygotowywali – gratulował trafiając na

Sporo niespodzianek
Zgodnie z zasadami dobrej reżyserii nie zabrakło także elementu zaskoczenia. Na scenie stanęły obok
siebie, odnosząca sporo wokalnych
sukcesów 9-letnia Kinga Gurgul i... jej
mama Anna, które na zmianę śpiewały
jedną z piosenek. Były skomplikowane
układy choreograficzne, starannie dobrane kostiumy, a nawet elementy akrobatyczne. Te ostatnie zaprezentowano
zwłaszcza w finale, gdy w efektowną figurę kończącą układ wpisano hasło: „50 lat
Szkoły Podstawowej w Dębnie”.

kolejną niespodziankę. Spod sufitu spadł
na niego... deszcz konfetti.
Część nieoficjalną zdominowały rozmowy po latach. Sporo do opowiadania
mieli absolwenci, a także emerytowani
nauczyciele dzielący się swoimi doświadczeniami z nauczycielami pracującymi
w szkole dzisiaj.
(gp)

Wiktor Koczwara - II miejsce w Miêdzypowiatowym Konkursie Matematycznym - etap rejonowy – 2013r.
Kinga Gurgul - 2011 r. Ogólnopolski Festiwal
Piosenki ,,Skowroneczek’’ w Nowym S¹czu – III
miejsce, 2012 r. – Spotkania mistrzów muzyki
w Pacanowie – wyró¿nienie, 2013 r.- Powiatowy
Konkurs Kolêd i Pastora³ek ,,O muszlê œw.
Jakuba’’ w Brzesku – I miejsce
Zespó³ taneczny Cheerleaders ,,Diverse Stars’’:
Natalia Sumara, Julia Duch, Julia Oszczypa³a,
Kinga Koczwara, Dominika Wo³ek, Karolina P³aneta, Bo¿ena Baczyñska, Aleksandra Wo³ek,
Maria Daniel, Weronika Wêgrzyn, Faustyna
Kawa, Gabriela Ko³odziej, Kinga Wêglowska,
Danuta Koczwara, Ewelina Koczwara, Wiktoria PowroŸnik, Aleksandra Kubala, Nicola Kubala, Kinga Gurgul - rok szkolny 2012/2013 IV miejsce w Ma³opolskich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej Grup Tanecznych Cheerleaders
Kinga Koczwara - 2012 r. - Miêdzypowiatowy Konkurs Matematyczny - etap rejonowy - II miejsce
Ma³gorzata Baczyñska - III miejsce w Powiatowych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w p³ywaniu w Brzesku 2011r.
Aneta Koczwara - III miejsce w Powiatowych
Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w biegach prze³ajowych w Brzesku 2011r.
Micha³ Gurgul - XIV miejsce w Ogólnopolskim
Teœcie Ortograficznym 2010 Poziom I
Beata Nisiewicz - XI miejsce w Ogólnopolskim Teœcie Ortograficznym 2010 Poziom I
Mi³osz Ryba - Finalista Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego - 2009 r.
Kinga Hepner - Finalista Ma³opolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego - 2006 r.
Piotr Borowiec - Ogólnopolski Test Historyczny 2011 r. – XII miejsce
Szymon Gurgul - Miêdzypowiatowy konkurs poetycko-plastyczny ,,B³ogos³awiona Karolino,
œwieæ nam przyk³adem” - II miejsce 2009 r.

Pracownicy szko³y w latach 1963 – 2013

W ci¹gu 50 lat w szkole pracowa³o ogó³em 115 osób:
84 nauczycieli i 31 pracowników administracyjnych.
NAUCZYCIELE
Wanda Adamska
Maria Baj
Anna Baran
Lucjan Baran
Izabela Batko
W³adys³awa Bieda-Sowa
Renata Bojdo
El¿bieta Brach
Grzegorz Brach
Maria Chmura
Alicja Dziedzic
Edyta Dubiel
Zofia Fikas
Bogus³awa Frankowska
Teresa Gajdur
Anna Goldstein
W³odzimierz Golonka
W³adys³awa Grochola
Anna Gucwa
Janina Hebda
Anna Hojnowska
Stanis³aw Janicki
Anna Sacha
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Zuzanna Jarek
Kr ystyna Klimek
Ma³gorzata Koczwara
Zofia Korda
Ma³gorzata Korzec
Ma³gorzata Kosiba
Jerzy Kostrzewa
Gra¿yna Kuboñ
Irena Kumórek
Maria Kurek
Janina Kurowska
Bernadeta Lipiñska
Urszula Lipiñska
Franciszek Mastalski
Katarzyna Micha³ek
Ma³gorzata Migda
Stanis³awa Mleczko
Genowefa Niemiec
Jolanta Ogar
Tomasz Ogiela
Lidia Okrzesa
Helena Piekarczyk
Józef Piekarczyk
Daniel Pomykacz

Dorota Pomykacz
Alicja Potêpa
Ar tur Potêpa
Halina Przepiórka
Ma³gorzata Przepiórka
Zofia Rojek
Irena Ró¿ak
Barbara Rusin
Dorota Ryba
Maria Stefko
Beata Stolarz
Józef Strada
Stefania Strada
Eugeniusz Szczêœniak
Katarzyna Sztando
Kr ystyna Œwistak
Helena Witek
Danuta Witos – Wróbel
Zofia Wolak
Jerzy Wo³ek
Aleksandra Wrona
Maria Wrona
Alicja Zych – Sacha
Józef ¯urek

ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.

Stanis³aw Duda
Mariusz Jachymczak
Stanis³aw Jasiurkowski
Andrzej Kêdryna
Stanis³aw K³yœ
Andrzej Kmiecik
Piotr Kotarba
Marian Majka
Jan Majocha
Stanis³aw Mach
Stanis³aw Paw³owski
Józef Schab
Albert Urbaœ

PRACOWNICY
ADMINISTRACYJNI
Jan Biliñski
Mieczys³aw Biliñski
Stanis³awa Biliñska
Helena Bodzioch
Maria Ciemiêga
Stefania Chmielowiec
Barbara Ciemiêga
Jan Ciemiêga

Maria Ciemiêga
Renata Dru¿kowska
Barbara Gargol
Józef Gurgul
Zofia Jurek
Stanis³aw Ledziñski
Józefa Legutko
Sylwia Legutko
Urszula Maœlanka
Stanis³awa Mendel
Helena Mêdrek
Halina Migda
Julian Migda
Anna Migda³
Dominika Musia³
Ma³gorzata Nisiewicz
Barbara Osyszko
Janina Pabian
Maria Pabian
Lucyna Stec
Kr ystyna Œwistak
Kazimierz Zieliñski
Wies³awa Witek
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edukacja

Kinga Koczwara
Mistrzem Ortografii

„Wêdrówka dru¿yny zuchów po S³owiñskim Parku Narodowym w poszukiwaniu piór g¿eg¿ó³ki, sójki, przepiórki …” - to fragment dyktanda, z którym musieli siê zmierzyæ finaliœci XVIIIgo Gminnego Konkursu Ortograficznego o tytu³ „Mistrza Ortografii Gminy
Dêbno” klas IV, V i VI. Ostatecznie
na to miano zas³u¿y³a Kinga Koczwara z ZSP w Dêbnie.
W tym roku do rywalizacji odbywającej
się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Maszkienicach przystąpiło 16 uczniów z
dziewięciu szkół Gminy Dębno. Uczestnicy konkursu poza dyktandem pisali test
najeżony trudnymi wyrazami, który
sprawdzał także znajomość zasad pisowni. Tytuł Gminnego Mistrza Ortografii
wywalczyła Kinga Koczwara z ZSP w
Dębnie (opiekun Małgorzata Kosiba). Na

drugim miejscu uplasowała się uczennica
PSP w Łoniowej Julia Pabijan (opiekun
Monika Piróg), III miejsce zajęła Weronika Witek z ZS w Sufczynie (opiekun
Lucyna Potępa).
Przyznano także nagrody za miejsce
IV, które przypadło Michałowi Gurgulowi z ZSP w Dębnie (opiekun Małgorzata
Kosiba) oraz za miejsce V wywalczone
przez Kamilę Roczniak z ZS w Woli Dębińskiej (opiekun Zuzanna Jarek).
Konkurs cieszy się od wielu lat niesłabnącą popularnością. W tym roku jego organizację wziął na siebie Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi, a opiekunem merytorycznym była polonistka
Joanna Janik.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody
w postaci słowników oraz pamiątkowych
dyplomów.

Wyró¿niona
zak³adka
Kamil Kêdzior z klasy I Publicznej Szko³y
Podstawowej w £oniowej otrzyma³ wyró¿nienie w konkursie plastycznym „Bajkowa kraina Juliana Tuwima” wspó³organizowanym przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego oraz
Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Krakowie. Na nagrodê zapracowa³ wykonuj¹c projekt zak³adki do ksi¹¿ki.
Konkurs adresowany był do
uczniów szkół podstawowych z klas
0-III z terenu województwa małopolskiego i obejmował dwie kategorie: zbiorową –
konkurs na plakat
ilustrujący wybrany wiersz/fragment wiersza Juliana Tuwima i indywidualną – konkurs na projekt zakładki do książki
ilustrującej postać/
przedmiot z wybranego wiersza Juliana Tuwima.
W kategorii indywidualnej, na projekt zakładki nadesłano 542 prace z całego województwa
małopolskiego. Jury konkursowe wyłoniło
trzech laureatów oraz przyznało sześć wyróżnień. Zakładka do wiersza „Kotek” w wykonaniu Kamila Kędziora została wyróżniona
jako jedyna z całego powiatu brzeskiego.
(n)

Magia liczb w Woli Dêbiñskiej
II Gminny Konkurs Matematyczno - Logiczny „Magia Liczb” dla uczniów z klas
I-III odby³ siê w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dêbiñskiej. Poziom by³
na tyle wyrównany, ¿e na pierwsze miejsce zas³u¿y³o a¿ trzech uczestników.

wyniki

Uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań,
w których należało wykazać się spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia. Poradzili sobie z nimi na tyle dobrze,
że komisja złożona z nauczycieli klas I - III
pod przewodnictwem nauczycielki matema-

I miejsce: Mateusz Jewu³a (opiekun Ewa Kluska)
I miejsce: Aleksandra Janik (opiekun Mariola Przeklasa)
I miejsce: Oskar Walczak (opiekun Mariola Przeklasa)
II miejsce: Izabela Hronowska (opiekun Dorota Pomykacz)
II miejsce: Szymon £ach (opiekun Ewa Kluska)
III miejsce: Emilia Mleczko (opiekun Barbara Matura)
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tyki Katarzyny Wolak musiała przyznawać
miejsca równorzędne.
Dla wszystkich uczestników były dyplomy i drobne upominki, a najlepsi otrzymali
nadto gry planszowe i książki.
(n)

www.gminadebno.pl
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Wokalny
konkurs
w Sufczynie
Dwudziestu siedmiu uczestników zgromadziła V edycja Gminnego Konkursu
Rozśpiewane Przedszkola i Szkoły odbywająca się w Zespole Szkół w Sufczynie.
Zgodnie z zasadami rywalizacji każdy z
nich prezentował dowolną polską piosenkę dostosowaną do możliwości i predyspozycji wiekowych wykonawcy.

Wiosenna podró¿
do W³och

wyniki
przedszkola i klasy „0”
1. Oliwia Wróbel – PSP w Jaworsku
2. Natalia Wo³ek i Patrycja Stypka – ZS w
Sufczynie
3. Julia B¹czek i Pawe³ Jewu³a – ZSP w £ysej
Górze
Wyró¿nienie - Emilia Batko i Karolina P³aneta
– PP w Por¹bce Uszewskiej

W pierwszym dniu wiosny w Publicznej
Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich po³¹czono przyjemne z po¿ytecznym. By³y gry, zabawy i konkursy, a
przy okazji mo¿na siê by³o sporo dowiedzieæ o W³oszech.
Wszystko odbywało się w ramach projektu „Podróż po Europie”, który ma
wzbogacić wiedzę uczniów o Unii Europejskiej. W podróż po Włoszech zabrali
wszystkich uczniowie klasy V i VI. Podstawowe informacje o tym kraju przygotowano w formie multimedialnej prezentacji, był quiz sprawdzający wiedzę o Włoszech i projekcja ekranizacji „Pinokia”.
W konkursach informatycznym i pla-

stycznym należało wykazać się znajomością realiów tego kraju i dorobku malarstwa włoskiego. Nie zabrakło akcentów
sportowych. Drużyny występujące w okolicznościowym turnieju piłkarskim przybierały nazwy klubów włoskich. Kulinarną kropką nad „i” była pizza na obiad.
(s)

klasy I-III
1. Aleksandra Kubala - ZSP w Dêbnie
2. Weronika Najberek – ZSP w £ysej Górze
3. Julia Bojdo – PSP w Jaworsku
Wyró¿nienie – Natalia Bednarek – PSP w Biadolinach Szlacheckich
Wyró¿nienie – Wiktoria Kapusta i Natalia Bojdo – PSP w £oniowej
klasy IV-VI
1. Patrycja Mytnik - ZS w Woli Dêbiñskiej
2. Bo¿ena Klimek - PSP w Jaworsku
3. Karolina P³aneta – ZSP w Dêbnie

Dwa pierwsze miejsca w NiedŸwiedzy
Szeœæ grup teatralnych wziê³o udzia³ w
odbywaj¹cych siê ju¿ po raz czternasty
Spotkaniach Teatralnych w NiedŸwiedzy.
Jury przegl¹du wskaza³o ostatecznie
dwóch zwyciêzców przegl¹du: grupê
teatraln¹ z PSP z Woli Dêbiñskiej i PSP
z NiedŸwiedzy, którym przyznano ex
aequo pierwsze miejsce. Indywidualn¹
nagrod¹ uhonorowano Nataliê Ogar ze
szko³y w £ysej Górze.
Mimo trudnej formy, jaką jest inscenizacja teatralna, w tym roku w rywalizacji wzięło udział relatywnie dużo zespołów, które
na scenie prezentowały wybrane utwory literackie. Zadbano przy tym o detale starannie dobierając kostiumy i rekwizyt, a także
przygotowując scenografię.
Tradycyjnie wszyscy uczestnicy konkursu poza dyplomami otrzymali także bilety do Tarnowskiego Teatru im. l. Solskiego, w którym tym razem obejrzeli
„Lokomotywę”.
(s)

www.gminadebno.pl
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Pisanki na wysokim poziomie
wyniki
przedszkola i klasy „0”
1. Emilia Batko – PP Por¹bka Uszewska
2. Natalia Tarnowska – PSP Jaworsko
2. Julia Guzik – PSP Biadoliny Szlacheckie
3. Tomasz Sacha – ZSP £ysa Góra
klasy I-III
1. Martyna W¹s – ZS Wola Dêbiñska
2. Patryk Dudek – PSP NiedŸwiedza
2. Julia Bojdo – PSP Jaworsko
3. Emilia Mleczko – PSP Jaworsko
klasy IV-VI
1. Wiktoria PowroŸnik – ZSP Dêbno
2. Sebastian Marecik – PSP £oniowa
3. Pawe³ Siciarz – PSP Biadoliny Szlacheckie
3. Kacper Jeleñ – PSP Biadoliny Szlacheckie

79 prac z ca³ej Gminy Dêbno nades³ano na odbywaj¹cy siê w Szkole
Podstawowej w Jaworsku Gminny
Konkurs na Naj³adniejsz¹ Pisankê.
W czwartej edycji rywalizacji poziom
okaza³ siê na tyle wysoki, ¿e przysporzy³ jurorom mocnego bólu g³owy przed
przyjêciem ostatecznego werdyktu.
Od początku celem konkursu jest propagowanie lokalnego i narodowego folkloru poprzez popularyzację twórczości
własnej związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, rozwijanie i kształtowanie
wyobraźni plastycznej, ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej.
Pisanki wykonane roznymi technikami przysłali uczniowie z przedszkoli w
Łoniowej, Porąbce Uszewskiej i Sufczy-

gimnazja
1. Ma³gorzata Dru¿kowska – ZS Por¹bka Uszewska
2. Karina Wêgrzyn – ZS Por¹bka Uszewska
2. Monika Góral – ZS Por¹bka Uszewska
3. Bart³omiej Mleczko – ZS Sufczyn

nie, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Dębnie i Łysej Górze, ze Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich, Niedźwiedzy, Jaworsku, Zespołu Szkół w
Sufczynie, Porąbce Uszewskiej i Woli Dębińskiej oraz Publicznego Gimnazjum w
Łysej Górze.
Komisja konkursowa, która oceniała
pisanki miała niełatwe zadanie. Poziom
był bardzo wysoki i pojawiły się także

nowe techniki ozdabiania pisanek wielkanocnych. Wszyscy laureaci otrzymali
nagrody ufundowane przez Dębińskie
Centrum Kultury, a gospodarze z publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworsku przygotowali stół suto zastawiony wielkanocnym jadłem. Finałowi konkursu towarzyszył występ dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowanego przez wychowawcę Beatę Bojdo.
(p)

Dbajmy o Ziemiê!
Do ochrony naturalnego środowiska
zachęcały dzieci z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Maszkienicach.
Okazją do zorganizowania specjalnej
akcji był Dzień Ziemi.
W Maszkienicach trudno było nie zauważyć tej inicjatywy. Przedszkolaki
ubrane w kolorowe kapelusze ruszyły
drogą w barwnym pochodzie. Z kwiatami
i plakatami, które samodzielnie wykonały, przemaszerowały przez wieś. W miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia zostawiły listy z prośbami
takiej m.in. treści: „Prosi rzeka, proszą
dzieci, nie wyrzucaj do mnie śmieci”.
Starsi uczniowie działający w Lidze
Ochrony Przyrody pod kierunkiem opiekunki koła Karoliny Sobol przygotowali
apel na temat ekologii i ochrony środowiska. W wesołej scence przypomniały ró-
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wieśnikom i dorosłym, jak należy dbać o
środowisko, aby nie doprowadzić go do
degradacji i nie spowodować nieodwracal-
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nych zmian, których skutki mogłyby być
dla człowieka katastrofalne.
(g)
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Pamiêtali o Roku Tuwima
Dwuetapowy konkurs poświęcony
twórczości Juliana Tuwima odbył się w
Szkole Podstawowej w Niedźwiedzy.
Zorganizowano go nieprzypadkowo, bo
w tym roku obchodzony jest Rok Juliana Tuwima ustanowiony uchwałą Sejmu podjętą jeszcze w roku ubiegłym.
W pierwszym etapie uczestnicy rywalizacji sięgnęli po poezję wybitnego twórcy, której znajomość była niezbędna, by poprawnie
odpowiedzieć na pytania konkursowe. Dodatkowo należało przygotować także plastyczną interpretację wybranego utworu.
W drugim etapie w części pisemnej ponownie sprawdzano wiedzę ze znajomości
twórczości pisarza i oceniano przygotowane przez uczniów recytatorskie interpretacje jego poezji. Dodatkowo każda klasa
przedstawiła wybrane wiersze w formie
przedstawienia teatralnego.
W rywalizacji warto było wziąć udział. Nie
dość, że pozwoliła ona poznać lepiej twór-

czość jednego z najwybitniejszych polskich
poetów, to jeszcze można było zasłużyć na
nagrody książkowe i inne upominki. Nagrodzono nimi: Zuzannę Dubiel, Amelię Kuklę i

Aleksandrę Michór, Emilię Gliździńską, Sylwię Krakowską, Julię Gagatek, Emilię Lis,
Filipa Kuklę, Jakuba Mastalerza.
(n)

Dzieñ Patrona w Maszkienicach

Pokazali swoje talenty

Popisy aktorskie, wokalne, taneczne
i muzyczne to tylko czêœæ programu
Szkolnego Festiwalu Talentów, który
odby³ siê w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Maszkienicach.
Prezentacje umiejêtnoœci dzieci
po³¹czono ju¿ po raz kolejny z obchodami Œwiêta Patrona Szko³y.
Nie bez przyczyny. Pochodzący z Maszkienic profesor Franciszek Bujak na rozwijanie talentów i umiejętności dzieci, zwłaszcza ze środowisk wiejskich stawiał w sposób

www.gminadebno.pl

szczególny. Wykładowca na uniwersytetach
Jagiellońskim, Warszawskim i Lwowskim do
rodzinnych stron miał słabość szczególną.
Ufundował Dom Ludowy i stypendia dla
zdolnych dzieci.
Uczniowie szkoły w Maszkienicach nie
zapomnieli o tym także i w tym roku przygotowując okolicznościową multimedialną prezentację poświęconą profesorowi Bujakowi,
jego działalności naukowej i charytatywnej.
Na akademii się bynajmniej nie skończyło. Uczniowie mieli okazję, by pokazać swoje talenty szerszej publiczności. Były zatem
aktorskie popisy, pokaz tańca, gra na instrumentach, recytacje.

Rozstrzygnięto także szkolny konkurs
wiedzy o Patronie Szkoły, w którym uczestniczyli starsi uczniowie. Największą wiedzą
wykazała się Karolina Drużkowska, która
zajęła I miejsce, tuż za nią uplasowała się
Gabriela Fitrzyk, miejsce III wywalczyła
Natalia Przybyło, a wyróżnienie otrzymała
Gabriela Widło.
Ogłoszono także wyniki rywalizacji plastycznej „Śladami profesora Franciszka Bujaka”. Wśród laureatów w kategorii przedszkola znaleźli się Karolina Machaj – I miejsce i Kamil Dudek - II miejsce. W kategorii
klas I-III najlepsze prace wykonali: Maja Stalmach - I miejsce, Julia Turlej - II miejsce oraz
Patryk Papuga – III miejsce. Wyróżnienie
przyznano Radosławowi Curyło. Spośród
uczniów klas IV-VI nagrody otrzymali: Dominika Zych - I miejsce, Natalia Przybyło i
Natalia Grochola - II miejsce, Brygida Witek
- III miejsce. Laureaci odebrali nagrody rze(g)
czowe oraz pamiątkowe dyplomy.

maj - czerwiec 2013, ¯ycie Gminy Dêbno

21

edukacja

Namalowali
legendy
Uczniowie z oœmiu szkó³ z terenu Gminy Dêbno
wziêli udzia³ w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Legendy Gminne w Obrazach”, którego rozstrzygniêcie odby³o siê 26 kwietnia w Zespole Szkó³
w Woli Dêbiñskiej. Rywalizacja toczy³a siê w
trzech kategoriach wiekowych.
W zamyśle organizatorów konkurs miał być z jednej strony zachętą do pielęgnowania talentów plastycznych, z drugiej miał sprowokować uczestników
do poznania dziedzictwa kulturowego regionu. Biorący udział w konkursie uczniowie mogli popuścić
wodze wyobraźni, bo technika prac była dowolna.
Swoje prace przysłali uczniowie ze szkół podstawowych z Sufczyna, Dębna, Woli Dębińskiej, Maszkienic, Jaworska i Łysej Góry oraz z gimnazjów w Porąbce Uszewskiej i Woli Dębińskiej. Wśród laureatów
znalazło się ostatecznie 15 osób.
(n)

Poezja w oryginalnej
scenografii
wyniki
klasy I- III
1. Natalia Ogar z PSP w £ysej Górze
2. Gabriela Macheta z ZS w Sufczynie
3. Amelia Nieæ z ZSP w Dêbnie
Wyró¿nienie – Natalia Maciejewska z PSP
w Maszkienicach

wyniki
klasy I – III
1 miejsce – Aleksandra Wiœniowska ZS Wola Dêbiñska
2 miejsce - Sebastian Ostrêga ZSP £ysa Góra
3 miejsce – Sabina Bolek ZS Wola Dêbiñska
wyró¿nienia:
Weronika Niewola ZS Sufczyn
Emilia Jewu³a ZS Jaworsko
Ma³gorzata Góral ZS Por¹bka Uszewska
klasy IV – VI:
1 miejsce – Paulina Mytnik ZSP £ysa Góra
2 miejsce – Karolina Bodzioch ZS Wola Dêbiñska
3 miejsce – Paulina Serwatka ZS Wola Dêbiñska
wyró¿nienia
Gabriela Fitrzyk ZSP Maszkienice
Maria Zachara ZSP Dêbno
Agnieszka Hebda ZS Wola Dêbiñska
gimnazjum
1 miejsce – Karina Wêgrzyn ZS Por¹bka Uszewska
2 miejsce – Kamila Gadzina ZS Wola Dêbiñska
3 miejsce – Justyna GliŸdziñska ZS Por¹bka Uszewska
wyró¿nienie
Martyna Lewandowska ZS Wola Dêbiñska
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Trzydziestu piêciu uczniów z niemal
wszystkich szkó³ z terenu Gminy
Dêbno wziê³o udzia³ w IX Gminnym
Konkursie Recytatorskim „Poezja
jest jak obraz”, który odby³ siê w
Zespole Szkó³ w Sufczynie. Poezjê
i fragmenty prozy recytowali na scenie, do udekorowania której wykorzystano... surowce wtórne.
Recytatorzy z całej gminy spotykają
się w Sufczynie u progu wiosny już od
lat. W tym roku każdy z uczestników
przygotował wybrany wiersz oraz fragment prozy, a recytacje oceniało trzyosobowe jury (Beata Padło – przewodnicząca, Elżbieta Czech – członek komisji, Danuta Łazarz – członek komisji). W repertuarze znalazły się utwory
Tuwima, Brzechwy, Kerna, Lindgren,
Reymonta, ale także teksty Kasdepke,
Schmitta, Olech. Scenę, na której prezentowali się uczestnicy konkursu udekorowano surowcami wtórnymi wykorzystując do tego m.in. stare książki,
wazony z butelek, ażurowe motywy z
pociętych rolek po papierze toaletowym, litery z tektury falistej.
Każdy z występujących otrzymał dyplom za udział, a dla laureatów były nagrody książkowe. Wszyscy zostali także zaproszeni do udziału w konkursie
za rok.

klasy IV-VI
1. Emilia GliŸdziñska z PSP w NiedŸwiedzy
2. Maciej Prokop z PSP w £ysej Górze
3. Dominika Zych z PSP w Maszkienicach
Wyró¿nienie – Karolina Hajduk z ZS w
Woli Dêbiñskiej oraz Martyna Pitek z ZS
w Sufczynie
gimnazjum
1. Olga Gurgul z ZS w Por¹bce Uszewskiej
2. Filip Wojtasiñski z ZS w £ysej Górze
3. Iwetta Konwent z ZS w Woli Dêbiñskiej
Wyró¿nienie – Karolina Wojnicka z ZS w
Sufczynie

(n)
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FESTIWAL DLA
JANA PAW£A II
Dzieci z dwunastu
placówek przedszkolnych wziê³y udzia³ w
III Gminnym Festiwalu „Œpiewamy, tañczymy, recytujemy dla
b³ogos³awionego Jana
Paw³a II”. W 8.
rocznicê œmierci
papie¿a-Polaka w
DCK w Jastwi dzieci
preznetuj¹ce siê na
scenie oklaskiwali
rodzice, dziadkowie,
nauczyciele, a tak¿e
Grzegorz Brach –
Wójt Gminy Dêbno i
Gra¿yna Skrzekucka,
metodyk wychowania
przedszkolnego.

Fotograficzne laury
Anna Myszka z PG w Woli Dêbiñskiej zajê³a pierwsze miejsce w
Gminnym Konkursie Fotograficznym. Na zwyciêstwo zas³u¿y³a fotografi¹ „Zachód s³oñca nad œnie¿nym morzem”.
W dniu 16 kwietnia, 2013 roku w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Fotograficznego. W spotkaniu
wzięli udział uczniowie gimnazjów –
uczestnicy konkursu, nauczyciele opiekunowie oraz zaproszeni goście.
Finał konkursu dla amatorów fotografii odbył się w połowie kwietnia

w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej. Gospodarze także mieli powody do radości, bo jeden z uczniów ZS
w Porąbce Mateusz Gurgul, zasłużył
na miejsce drugie za fotografię „Pejzaż w obiektywie”. Trzecie miejsce
zajęła Agnieszka Curyło z PG w Woli
Dębińskiej za fotografię „Chłodnym
okiem”. Przyznano również dwa wyróżnienia, które otrzymali: Jarosław
Matura za pracę „Pejzaż zimowy z
neogotycką wieżą” z PG w Porąbce
Uszewskiej oraz Weronika Batko z
PG w Sufczynie za fotografię „W krainie śpiącej królewny”.

Pl¹sa³y
przedszkolaki
III Gminny Przegląd Pląsów i Piosenek Przedszkolnych odbył się w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie. Wzięły w nim udział
dzieci z siedmiu przedszkoli z terenu naszej gminy. Motywem przewodnim było
hasło „Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy
byli mali”.
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Konkurs ortograficzny dla klas I-III

Wiosenne
dyktando
Reprezentanci dziewiêciu szkó³ podstawowych
rywalizowali o prawo reprezentowania Gminy
Dêbno w X Miêdzypowiatowym Konkursie Ortograficznym klas I – III. W odbywaj¹cym siê w
SP w Dêbnie konkursie najlepiej poradzi³a sobie
Julia Gurgul z Por¹bki Uszewskiej.
W dyktandzie przygotowanym przez Izabelę Nadolnik, doradcę metodycznego z Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, dominowały wiosenne
motywy. Wschód słońca nad lasem poprzedziła uroczysta cisza. Szmerom brzóz i szumom dębów wtórował chór ptaków, a krążący majestatycznie sokół
przestraszył tchórzliwego zajączka.
Uczniowie ze szkół podstawowych z Biadolin Szlacheckich, Dębna, Łoniowej, Łysej Góry, Niedźwiedzy,
Maszkienic, Porąbki Uszewskiej, Sufczyna i Woli
Debinskiej obok satysfakcji z udziału w konkursie,
zabrali do domów także nagrody ufundowane przez
organizatorów: Szkołę Podstawową w Dębnie i Dębińskie Centrum Kultury. Rada Rodziców zadbała
natomiast o to, by uczestnikom konkursu nie zabrakło niezbędnych kalorii.
(p)

wyniki:
I miejsce Julia Gurgul z Por¹bki Uszewskiej – nauczyciel
Ewa Kluska
II miejsce Kornelia Potêpa z Dêbna – nauczyciel Dorota
Pomykacz
III miejsce Izabella Pomykacz z Sufczyna – nauczyciel
Mariola Przeklasa

Ekologiczna edukacja w formie
zabawy – to g³ówna idea odbywaj¹cego siê w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Dêbnie Gminnego
Przegl¹du Twórczoœci Ekologicznej
pod has³em „EKO-GALA”. W przegl¹dzie wziê³y udzia³ przedszkolaki,
klasy „0” oraz uczniowie klas I-VI ze
szkó³ podstawowych Gminy Dêbno.
By³a nauka i sporo zabawy, a dla
uczestników wyró¿nienia oraz drobne
upominki.
maj - czerwiec 2013, ¯ycie Gminy Dêbno
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„Jedenastka” numeru
Po zimowej przerwie wracamy do prezentacji „jedenastek” gminy Dêbno. W tym
numerze, po raz pierwszy przedstawia j¹ przedstawicielka p³ci piêknej, kierownik
dru¿yny Startu 77 Biadoliny Szlacheckie, Ewelina Guzik.

Miko³aj Gurgul (Orze³ Dêbno) – doœwiadczony
bramkarz, doskonale godzi obowi¹zki trenera
i zawodnika.
Tomasz Rogó¿ (Star t 77 Biadoliny Szlacheckie) – jeden z najbardziej doœwiadczonych obroñców graj¹cych w klubach naszej
gminy, doskonale kieruje obron¹, m³odzi
zawodnicy mog¹ siê od niego wiele nauczyæ.
Marcin S³upski (Sokó³ Maszkienice) –
bardzo doœwiadczony gracz, bêd¹cy autor ytetem dla m³odych, w nowym ustawieniu
doskonale radzi sobie na boisku na pozycji stopera.

Sebastian Wojtas (Start 77 Biadoliny Szlacheckie) – bardzo dobry technicznie m³ody zawodnik, dobrze rokuj¹cy na przysz³oœæ.
Rafa³ Maciaœ (Sokó³ Maszkienice) – twardy,
zdecydowany, bardzo ambitny obroñca.
Mariusz Wnêtrzak (Victoria Por¹bka Uszewska) – przebojowy pomocnik, jedna z „ikon”
Victorii.
Grzegorz Urbañski (Start 77 Biadoliny Szlacheckie) – m³ody, waleczny i niezwykle ambitny pi³karz, po przejœciu do dru¿yny seniorów
radzi sobie w niej bardzo dobrze.

Patryk Ogar (Orze³ Dêbno) – m³ody, utalentowany pi³karz, przysz³oœæ Or³a, coraz czêœciej
ustalanie sk³adu ataku zaczyna siê od niego, a
on w pe³ni tê szansê wykorzystuje.
Pawe³ Fejkiel (Victoria Por¹bka Uszewska) –
drzemie w nim ogromny potencja³, oby tylko
wykorzysta³ go w wy¿szej klasie rozgrywkowej,
gdy¿ obecna to stanowczo za ma³o, jak na jego
umiejêtnoœci.

S³awomir Kural (K³os £ysa Góra) – dysponuj¹cy bardzo dobr¹ technik¹ œrodkowy pomocnik,
kreator gry zespo³u z £ysej Góry.

Dominik Hebda (Orze³ Dêbno) – m³ody, bardzo
ambitny i utalentowany zawodnik.

trenera Mikołaja Gurgula na przesunięcie się o dwa miejsca w górę. Po siedmiu
meczach rundy rewanżowej dębnianie
zajmują drugą lokatę w grupie zespołów,
które nie mają już szans na awans, ale i

nie zagraża im spadek. W drugą niedzielę
maja zespół „Orła” przegrał w Ciężkowicach, przerywając tym samym serię sześciu spotkań bez porażki na wyjeździe.

(T)

Z NOTATNIKA STATYSTYKA
Przerwana passa
Na półmetku rozgrywek tarnowskiej
klasy okręgowej, Orzeł Dębno zajmował
dziewiątą pozycję. Udane wiosenne występy, pozwoliły podopiecznym grającego

Zwyciêstwo d³ugo
oczekiwane
Na pierwsze na wiosnę zwycięstwo na
wlasnym boisku, kibice w Biadolinach Szlacheckich czekać musieli do szóstej kolejki,
kiedy to Start 77 pewnie wygrał derbowy
pojedynek w Maszkienicach. Mimo to
Start 77 Biadoliny Szlacheckie jest obecnie najlepszym zespołem z terenu naszej
gminy występującym w klasie „A”. Beniaminek zajmuje siódme miejsce, choć na
wiosnę zdobył tyle samo punktów co Sokół
Maszkienice i o jedno „oczko” mniej niż
Kłos Łysa Góra. Dorobek bardzo osłabionego przed rundą rewanżową zespołu z
Biadolin Szlacheckich byłby mniejszy, gdyby nie trzy punkty zdobyte walkowerem.
W pierwszym wiosennym meczu ekipa trenera Jana Kargula uległa bowiem na własnym boisku ówczesnemu liderowi, Uszwi.
Okazało się jednak, że w drużynie gości
zagrał zawodnik niewpisany do protokołu, w efekcie czego trzy „oczka” zostały w
Biadolinach Szlacheckich.
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Z NOTATNIKA STATYSTYKA
Niespodzianka i spadek
Po pierwszych pięciu meczach rundy rewanżowej, Kłos Łysa Góra miał w dorobku tylko pięć punktów. Podczas drugiego
majowego weekendu, podopieczni trenera Mariusza Sachy sprawili jednak swoim
kibicom niezwykle miłą niespodziankę i
dzięki bramce zdobytej w końcówce spotkania pokonali na wyjeździe, otwierającą
tabelę Iskrę Łęki; dla lidera klasy „A” była
to pierwsza w tym sezonie porażka na
własnym boisku. Mimo tej wygranej, w
porównaniu z pierwszą rundą drużyna z
Łysej Góry „obsunęła się” w tabeli o dwie
pozycje i aktualnie zajmuje przedostatnie piętnaste miejsce.

Odrabianie strat
Sokół Maszkienice zdobył w sześciu meczach rundy rewanżowej niewiele mniej
punktów niż w całej rundzie jesiennej. Na
półmetku rozgrywek zajmował bowiem
ostatnie miejsce mając na koncie zaledwie dziewięć „oczek”, teraz powiększył
już swój dorobek o siedem punktów. Co
ciekawe, podopieczni trenera Zbigniewa
Osieckiego zdecydowanie lepiej spisują się
na wyjazdach. Grając w Maszkienicach
przegrali bowiem z Victorią Bielcza, z
Iskrą Łęki (porażka z liderem nie była
akurat niespodzianką) oraz ze Startem77 Biadoliny Szlacheckie, natomiast
wszystkie punkty zdobyli na wyjazdach:
wygrali w Gwoźdźcu i w Mokrzyskach
oraz zremisowali w Grabnie. Aby podkreślić niezłą naprawdę postawę Sokoła w
pierwszych meczach rundy rewanżowej,
trzeba przy tym powiedzieć, że po jesiennych meczach z tymi zespołami, „jedenastka” z Maszkienic miała w dorobku
jeden tylko punkt.

Pokonali lidera
Na trenerskiej ławce w Porąbce Uszewskiej zasiadł na wiosnę Józef Migda. W
czterech pierwszych spotkaniach pod jego
wodzą porąbczanie odnieśli komplet zwy-

cięstw, wygrywając bez straty bramki z
Jastrzębiem Łoniowa i Arkadią Olszyny
oraz pokonując Temidę Złota i Okocim.
Prawdziwym sprawdzianem umiejętności
miał jednak być dla nich rozgrywany w
pierwszą niedzielę maja w Porąbce
Uszewskiej, pojedynek z Andaluzją Rudy
Rysie. W 50 minucie Victoria prowadziła
3-0, mecz zakończył się jednak podziałem
punktów, co znacznie zmniejszyło szanse naszej ekipy na powrót do klasy „A”.
Straconych w tym meczu punktów żal tym
bardziej, że tydzień później, Victoria pokonała u siebie Olimpię Kąty, powodując
pierwszą w tym sezonie porażkę lidera.

Zbierali lanie
Grom Sufczyn wygrał na wiosnę dwa
spotkania i po sześciu kolejkach rundy rewanżowej zajmuje w brzeskiej grupie klasy „B” dziesiąte – a więc o dwa „oczka”
lepsze niż na półmetku - miejsce. Sufczynianie bardzo nieudanie weszli w drugą
część sezonu. W dwóch pierwszych me-

czach ich rywalami były wprawdzie zespoły otwierające tabelę, czyli Olimpia
Kąty i Andaluzja Rudy Rysie, jednak nawet to nie usprawiedliwia faktu, że Grom
stracił w tych spotkaniach aż siedemnaście bramek (2-9 z Andaluzją i 2-8 z Olimpią). Z drugiej jednak strony można mówić o pewnym postępie, gdyż jesienią zespół z Sufczyna uległ Andaluzji 2-11, z
Olimpią przegrał natomiast 1-8. Trudno
ocenić jaki wpływ porażki te pierwsze wiosenne porażki miały na psychikę graczy z
Sufczyna, w każdym razie w trzeciej kolejce nie pojechali oni do Paleśnicy, gdzie
zmierzyć się mieli z tamtejszą Jednością.
W pierwszych spotkaniach majowych,
Gryf grał natomiast ze zmiennym szczęściem. U siebie wygrał z Tęczą Gosprzydowa i Przyborowem, a na boisku w Niedarach uległ Orlikowi Szczurowa.

W dó³ tabeli
Na półmetku rozgrywek klasy „B”, Jastrząb Łoniowa klasyfikowany był na
dziewiątej pozycji. Po sześciu meczach
rundy rewanżowej, łoniowianie obsunęli
się w tabeli o cztery lokaty i zajmują
przedostatnie miejsce. Trudno jednak
dziwić się takiemu stanowi rzeczy, jeśli
weźmie się pod uwagę, że drużyna z
Łoniowej przegrała na wiosnę wszystkie
sześć meczów, w pierwszych pięciu z nich
tracąc przynajmniej trzy gole (łącznie
Jastrząb w rundzie rewanżowej stracił
już dwadzieścia jeden bramek). Kibiców
tego zespołu martwić musi przy tym fakt,
że ich ulubieńcy spisują się gorzej niż w
analogicznym okresie pierwszej rundy.
Jesienne potyczki też rozpoczęli oni
wprawdzie od serii porażek, wówczas
pokonali jednak Tęczę Gosprzydowa i
Orlika Szczurowa, czyli drużyny, z którymi na wiosnę nie zdobyli punktów.
(T)
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Pustki na treningu
Rozmowa z trenerem Soko³a Maszkienice, Zbigniewem Osieckim
- Gdy rozmawialiœmy dwa miesi¹ce temu,
wspomina³ Pan, ¿e o tym kogo bêdzie mia³ do
dyspozycji wiadomo bêdzie dopiero tu¿ przed
rozpoczêciem rundy wiosennej. Jak wiêc ocenia Pan sk³ad Soko³a w tej rundzie?
- Trudno mówiæ o jakimœ ustabilizowanym
sk³adzie, bo praktycznie co mecz, to graj¹
inni ludzie. Jedni przyje¿d¿aj¹ z Niemiec, inni
wyje¿d¿aj¹, praktycznie nie da siê nic zaplanowaæ. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e gra ten,
kto akurat jest na miejscu. Nikt z tych ch³opaków nie ¿yje przecie¿ z pi³ki. Ka¿dy z nich
dzisiaj jest, a jutro mo¿e powiedzieæ, ¿e wyje¿d¿a i nie bêdzie gra³. Gdybym chcia³ og³osiæ sk³ad na dzieñ przed spotkaniem, to nie
wiadomo czy rozegralibyœmy ten mecz, bo
mog³oby siê okazaæ, ¿e na przyk³ad trzech
zawodników nie przysz³o. W takich warunkach nie da siê nawet przeprowadziæ porz¹dnego treningu.
- No w³aœnie, jak wygl¹da frekwencja na treningach?
- Jest z tym bardzo ró¿nie. Czasem zjawi siê
trzech-czterech ch³opaków, czasem jest ich
oœmiu. Rekordowe pod tym wzglêdem by³y
zajêcia, na których mia³em do dyspozycji jedenastu zawodników. Zdarzy³ siê jednak równie¿
taki trening, na którym by³o nas dwóch – ja i
jeden pi³karz. Chcia³bym przy tym dodaæ, ¿e

nasze treningi absolutnie nie s¹ obci¹¿aj¹ce.
Na zajêciach æwiczymy z pi³k¹, zawodnicy graj¹
sobie. Nie chcê bowiem, ¿eby na przyk³ad biegali bez pi³ki, bo przypuszczam, ¿e to jeszcze
pogorszy³oby frekwencjê.
- Czy jest szansa, ¿eby w najbli¿szym czasie
coœ zmieni³o siê pod wzglêdem personalnym?
- Najgorsze jest to, ¿e w Sokole nie ma w tej
chwili dru¿yny juniorów. Gdy jest taki zespó³,
to zawsze mo¿na podeprzeæ siê m³odymi zawodnikami, teraz nie mam takiej mo¿liwoœci. Mam nadziejê, ¿e nied³ugo to siê zmieni.
Od przysz³ego sezonu do rozgrywek zg³oszony ma byæ bowiem zespó³ juniorów m³odszych, oparty na pi³karzach, którzy w tym
roku koñcz¹ wiek trampkarza starszego. Z
chwil¹, gdy skoñcz¹ oni szesnaœcie lat, bêdê
móg³ powoli zacz¹æ wprowadzaæ ich do pierwszej dru¿yny.
- Pomimo tych problemów, pocz¹tek rundy
wiosennej mo¿na chyba uznaæ za udany, w
piêciu meczach zdobyliœcie bowiem siedem
punktów...
- Mo¿na tak powiedzieæ, choæ twierdzê, ¿e
gdyby moi zawodnicy chodzili na treningi i
normalnie trenowali, to graliby du¿o lepiej i
nie przegralibyœmy na przyk³ad z Iskr¹ £êki.
¯a³ujê tej pora¿ki, bo na boisku nie by³o widaæ, ¿e graj¹ pierwsza i ostatnia dru¿yna w

Tenis sto³owy

Pozostali w trzeciej lidze
Nasze zespo³y wystêpuj¹ce w rozgrywkach trzeciej i czwartej ligi tenisa sto³owego mê¿czyzn zakoñczy³y ju¿ sezon.
Jego koñcówka by³a udana dla zawodników pierwszej dru¿yny LUKS Sufczyn.
W trzech ostatnich meczach wywalczyli oni piêæ punktów i zakoñczyli rozgrywki na dziewi¹tej pozycji (ustêpuj¹c pola
Radoœci Gorlice jedynie na skutek gorszej ró¿nicy bezpoœrednich spotkañ),
zapewniaj¹c sobie tym samym pozostanie w trzeciej lidze.
W pierwszym spotkaniu omawianego
okresu, nasza drużyna zmierzyła się u siebie, czyli w hali Zespołu Szkół w Sufczynie,
ze zdecydowanie najsłabszym w tym sezonie trzecioligowcem, Talar Team Szczawa.
Gry pojedyncze miały w tym spotkaniu bardzo zacięty przebieg. Wystarczy powiedzieć,
że jeżeli pod uwagę wzięłoby się pierwszych
dwanaście singli, to wynik brzmiałby 6-6.
Naprawdę w tym momencie gospodarze
prowadzili jednak 8-6, gdyż wygrali oba pojedynki deblowe. W ostatniej serii gier pojedynczych, nie tylko nie dali sobie natomiast odebrać tej przewagi, ale jeszcze ją
powiększyli, zwyciężając ostatecznie 11-7.
Tydzień później sufczynianie znów zaprezentowali się przed własnymi kibicami, a
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ich rywalami była Radość Gorlice. Walka w
tym pojedynku była jeszcze bardziej zacięta niż w spotkaniu z ekipą ze Szczawy. Po
pierwszych czterech grach singlowych było
2-2, po deblach notowano rezultat 3-3, remisem kończyła się również każda z kolejnych serii pojedynków indywidualnych.
Łatwo więc wyliczyć, że mecz zakończył
się wynikiem 9-9. W tej sytuacji, do pełni
szczęścia, czyli zajęcia bezpiecznego miejsca, sufczynianom potrzebne było zwycięstwo w kończącym sezon wyjazdowym spotkaniu z SWAL Tarasek Grybów. Był to
kolejny bardzo zacięty pojedynek, w którym po dziesięciu grach było 5-5. O losach
meczu zadecydowała trzecia seria singli.
Goście odnieśli w niej trzy zwycięstwa, na
zakończenie punkty zdobyli natomiast bracia Bartłomiej oraz Radosław Mleczko i
mecz zakończył się wygraną naszego zespołu 10-8. We wszystkich trzech meczach
bohaterami drużyny z Sufczyna byli wspomniani bracia Mleczko. Dwudziestoletni
Radosław zdobył w grach indywidualnych
komplet punktów, młodszy od niego o rok
Bartłomiej w każdym ze spotkań wygrał
natomiast po trzy gry pojedyncze; grający
wspólnie bracia wygrali również wszystkie
gry deblowe. W spotkaniu z Talar Team, po
1.5 punktu zdobyli ponadto Damian Czyż i
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tabeli. Niestety, niektórzy pi³karze graj¹ tak,
jak gra³o siê trzydzieœci lat temu. Tak s¹
nauczeni i nie doœæ, ¿e nie potrafi¹ o tym
zapomnieæ, to jeszcze Ÿle podpowiadaj¹ innym. Tymczasem, w klasie „A”, aby osi¹gn¹æ
sukces naprawdê nie potrzeba mieæ zespo³u z³o¿onego z wspania³ych pi³karzy. Wystarczy biegaæ oraz walczyæ i to wystarczy do zwyciêstwa.
- Co powoduje, ¿e do tej pory zdecydowanie
lepiej radzicie sobie na wyjazdach ni¿ na w³asnym boisku?
- Trudno mi powiedzieæ, co jest przyczyn¹ takiego stanu rzeczy. Na pewno nie jest to jednak kwestia jakiejkolwiek presji wywieranej
na pi³karzy przez kibiców w Maszkienicach.
- Czy widzi Pan szanse na utrzymanie siê
Soko³a w klasie „A”?
- Gdyby by³o inaczej nie podj¹³bym siê pracy
w tym klubie. Aby tak siê jednak sta³o musi
poprawiæ siê frekwencja na treningach. Gdyby tylko zawodnicy wziêli siê do trenowania
i gdybym na ka¿dych zajêciach mia³ do dyspozycji 11-12 pi³karzy, to na pewno nie zajmowalibyœmy ostatniego miejsca w tabeli.
Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e z naszej
grupy zdegradowany zostanie tylko jeden zespó³, myœlê wiêc, ¿e któr¹œ dru¿ynê wyprzedzimy. S¹dzê, ¿e do realizacji tego celu potrzebne bêdzie 30 punktów. ¯eby osi¹gn¹æ
taki dorobek trzeba jeszcze wygraæ parê meczów, a w tej lidze mo¿na praktycznie z ka¿dym wygraæ i z ka¿dym przegraæ, czêsto decyduje o tym dyspozycja dnia.
(T)

Bartłomiej Sacha, w meczu z Radością jeden punkt do dorobku zespołu dorzucił Damian Czyż, natomiast w pojedynku w Grybowie po jednej grze wygrali Konrad Gajda
oraz Bartłomiej Sacha.
W przekroju całego sezonu, zdecydowanie
najlepszym zawodnikiem naszej drużyny
okazał się Radosław Mleczko, zdobywając 59.5
pkt. Niewiele gorszy był jego brat Bartłomiej
– 44.5 pkt. Pozostała szóstka graczy wywalczyła łącznie 22 „oczka”: Damian Czyż – 13.5,
Bartłomiej Sacha - 5.5, Kamil Wojnicki – 1.5,
Konrad Gajda – 1 oraz Jakub Biel – 0.5 (w
jednym meczu wystąpił również Damian
Mirek, nie wygrał jednak żadnej gry).
Znacznie gorzej powiodło się w ostatnich
meczach, występującej w czwartej lidze drugiej drużynie z Sufczyna. Po wyjazdowych
porażkach 8-10 z z UKS-em Zielonka II Brzesko i 5-13 z UKS-em Gulon III Zakliczyn,
przegrała ona u siebie 7-11 z MOSiR-em II
Tuchów oraz 8-10 z LUKS-em Sobolik Sobolów, jedyny punkt zdobywając w rozgrywanym we własnej sali spotkaniu z Tarnovią
Tarnów, zakończonym remisem 9-9. Ostatecznie sufczynianie zakończyli więc sezon z
dorobkiem trzech zaledwie punktów.
Bilans punktowy zawodników LUKS II
Sufczyn: Jakub Biel – 17 pkt., Paweł Batko 16.5 pkt., Marek Przeklasa - 16 pkt., Konrad
Gajda – 11.5 pkt., Joanna Mirek – 4.5 pkt.,
Damian Mirek – 3 pkt., Bartłomiej Sacha – 3
pkt., Kamil Wojnicki – 3 pkt.. Monika Przeklasa – 2.5 pkt., Maciej Bogusz – 0 pkt.
(T)
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Rz¹dz¹
szczypiorniœci
z Por¹bki

Sztafetowe zwyciêstwo
Por¹bki

Reprezentacja gimnazjum w Por¹bce
Uszewskiej zarówno wœród ch³opców
jak i wœród dziewcz¹t triumfowa³a w
turnieju pi³ki rêcznej odbywaj¹cym siê
w ramach Gimnazjady M³odzie¿y
Szkolnej o Puchar Wójta Gminy Dêbno Grzegorza Bracha.
Turniej rozgrywany w hali sportowej
Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej sędziował Adam Naleźny – licencjonowany
sędzia piłki ręcznej. Zawody zorganizowane przez Mikołaja Gurgula, Urząd Gminy
w Dębnie oraz Zespół Szkół w Porąbce
Uszewskiej, rozgrywane były systemem
„każdy z każdym”. Udział w nich wzięły
wszystkie gimnazja z gminy Dębno.
Zwycięskie drużyny występowały w następujących składach: PG Porąbka
Uszewska (dziewczęta) - Beata Pabian,
Justyna Gliździńska, Oliwia Rzepa, Monika Bodura, Olga Gurgul, Anna Nadolnik, Klaudia Musiał, Ewa Szeląg, Weronika Lubowiecka. Opiekun: Mirosław
Ryba oraz PG Porąbka Uszewska (chłopcy): Jakub Gurgul, Mateusz Pałucki, Marcin Pabian, Konrad Dudek, Michał Buziak, Jakub Batko, Eliasz Migdał, Aleksander Bodura, Albert Pierz, Dawid Hawryłko, Daniel Dadej. Opiekun: Mikołaj
Gurgul.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum
triumfowali w rywalizacji w sztafetowych biegach prze³ajowych odbywaj¹cej siê w ramach Gimnazjady M³odzie¿y
Szkolnej. Wygrali zarówno sztafetê
ch³opców jak i dziewcz¹t.
Trasa prowadząca wokół zamku w Dębnie liczyła ok. 800 m. Reprezentanci szkoły
w Porąbce Uszewskiej najwyraźniej najlepiej rozłożyli siły i na mecie meldowali się
jako pierwsi. Tam trafiły do nich Puchary
Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha. Zawody przeprowadził koordynator sportu
Mikołaj Gurgul.

Reprezentacja dziewcząt PG Porąbka
Uszewska: Edyta Krupińska, Kinga Zych,
Daria Kluska, Edyta Pałucka, Anna Kozioł,
Anna Pabian, Daniela Kural, Justyna Gliździńska, Natalia Gurgul, Justyna Morys.
Reprezentacja chłopców PG Porąbka
Uszewska: Piotr Gurgul, Tycjan Dudek,
Paweł Bodura, Michał Gurgul, Marcin Pabian, Jakub Batko, Albert Pierz, Marian
Czesak, Przemysław Chudyba, Daniel Dudek. Opiekun: Mikołaj Gurgul.

(n)

(n)

Wyniki dziewczêta:
PG Por¹bka Uszewska – PG Sufczyn ....... 5:6
PG £ysa Góra – PG Wola Dêbiñska ......... 2:5
PG Por¹bka Uszewska - PG £ysa Góra ... 14:1
PG Wola Dêbiñska - PG Sufczyn .............. 8:5
PG Wola Dêbiñska - PG Por¹bka U. ......... 1:6
PG £ysa Góra - PG Sufczyn ................... 10:2

Klasyfikacja koñcowa:
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG Sufczyn
4. PG £ysa Góra

Wyniki ch³opcy:
PG Por¹bka Uszewska – PG Sufczyn ..... 12:7
PG £ysa Góra – PG Wola Dêbiñska ......... 6:7
PG Por¹bka Uszewska - PG £ysa Góra ..... 8:7
PG Wola Dêbiñska - PG Sufczyn ............ 10:5
PG Wola Dêbiñska - PG Por¹bka U. ......... 4:7
PG £ysa Góra - PG Sufczyn ..................... 5:5

Klasyfikacja koñcowa:
1. PG Por¹bka Uszewska
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG £ysa Góra
4. PG Sufczyn

www.gminadebno.pl

Ruszy³a szkó³ka pi³karska
Czterdzieœci osób odpowiedzia³o na
og³oszenie o naborze dzieci w wieku od
6 do 10 lat do szkó³ki pi³karskiej dzia³aj¹cej w ramach Uczniowskiego Klubu
Sportowego Orlik Dêbno. W efekcie
utworzono dwie grupy licz¹ce po 20
osób, które maj¹ ju¿ za sob¹ pierwsz¹
konfrontacjê z rywalami spoza gminy.
W grupie młodszej noszącej nazwę „Żaki”
znalazło się 17 chłopców i 3 dziewczyny. W
grupie starszej („Orliki”) jest 20 chłopców.
Zajęcia odbywają się systematycznie dwa
razy w tygodniu na obiekcie „Moje boisko
ORLIK 2012” w Dębnie. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali bidony na napoje oraz
koszulki treningowe z logo UKS i własnym
imieniem.
Drużyna UKS ORLIK Dębno miała już
okazję skonfrontować swoje umiejętności z rówieśnikami z innych gmin, podczas turnieju w Wojniczu, gdzie rywalizo-

wała z Okocimskim Brzesko, Olimpią
Wojnicz i Rylovią Rylowa. Tym razem
trzeba było uznać wyższość rywali, ale
pierwsze doświadczenia powinny zaowocować w przyszłości. Kolejny turniej grupy Orlików odbędzie się na obiekcie Orlik
w Dębnie. 23 maja w czwartek o godzinie
16:00 gościć będziemy drużyny z Brzeska,
Wojnicza, Rylowej i Zakliczyna. Chłopcy
z roczników 2003 i 2004 także w maju
będą uczestniczyć w turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
Rozpoczęte już zajęcia potrwają do końca
czerwca, a w lipcu będzie przerwa wakacyjna. Od początku sierpnia zajęcia ruszą ponownie i wtedy też zaplanowany jest kolejny nabór dzieci z rocznika 2007.
Więcej informacji na temat działalności
szkółki można uzyskać u trenera Mikołaja
Gurgula tel. 881645 220 oraz na stronie
www.uksorlik.pl.
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pod opiek¹

bez recepty

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

Uwaga na
tarczycê!
Gruczoł tarczowy czyli popularnie zwany tarczycą jest niewielkich wymiarów
(5x2x2,5 cm) i znajduje się w przedniodolnej części szyi. Mimo tak małych wymiarów jest niezbędny do życia. Wytwarza hormony T4 T3, których niedobór doprowadza do niedoczynności tarczycy.
Choroby tarczycy takie jak zapalenie tarczycy, choroba Hashimoto, usunięcie całkowite lub częściowe tarczycy, niedobór
jodu doprowadzają do spadku hormonów
tarczycy i – w efekcie - powstaje niedoczynność tarczycy.
Objawy niedoczynności dotyczą bardzo
wielu narządów. Ogólne objawy to senność, osłabienie, zmęczenie, łatwe marznięcie. Skóra staje się sucha i blada, nadmiernie rogowacieje na łokciach, pojawiają się obrzęki podskórne szczególnie
powiek i rąk, włosy suche i łamliwe
Pojawia się wolne bicie serca, ochrypły matowy głos, przewlekłe zaparcia, zaburzenia czucia, osłabienie mięśni, kurcze mięśniowe. Towarzyszą jej często zaburzenia psychiczne jak niestabilność
emocjonalna, depresja, otępienie...
W diagnostyce działania tarczycy oznaczamy hormony tarczycy (t3t4) i przysadki mózgowej (TSH), ale także przeciwciała(anty-TPO).
Wygląd tarczycy oceniamy w USG tarczycy.
Bardzo ważne są przy niedoczynności
tarczycy badania cholesterolu, który ma
tendencję wzrostową oraz badanie EKG.
W leczeniu niedoczynności tarczycy stosuje się syntetyczne hormony tarczycy (Eltroxin, Euthyrox, Letrox) pod kontrolą
TSH.
Kobiety chorują aż pięć razy częściej
od mężczyzn, niedoczynność jest groźna
dla prawidłowego rozwoju płodu dlatego w ciąży zawsze należy skontrolować
tarczycę.
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STOP PRZEMOCY
Przemoc w rodzinie to zamierzone dzia³anie skierowane przeciwko cz³onkom rodziny, naruszaj¹ce ich godnoœæ, wolnoœæ, nietykalnoœæ cielesn¹. Przemoc powoduje nie tylko mo¿liwoœæ
utraty ¿ycia czy zdrowia, ale wywo³uje cierpienia i krzywdy moralne. Do przemocy domowej
mo¿e dojœæ w ka¿dej rodzinie, niezale¿nie od jej statusu spo³ecznego i materialnego czy te¿
poziomu wykszta³cenia cz³onków rodziny. Przemoc mo¿e dotyczyæ wspó³ma³¿onka, dzieci,
osób starszych, niepe³nosprawnych itd.
Najczêstszymi czynnikami przyczyniaj¹cymi siê do przemocy w rodzinie s¹ nadu¿ywanie alkoholu i innych œrodków odurzaj¹cych oraz problemy materialno – zawodowe.
Formy przemocy:
1) fizyczna - o ró¿nej formie nasilenia od wymierzania policzka do bicia, kopania, oparzenia,
duszenia z uszkodzeniem cia³a w³¹cznie,
2) psychiczna - u¿ywanie gróŸb u¿ycia przemocy, zastraszanie, poni¿anie, ubli¿anie, oœmieszanie, wyzwiska, ograniczanie kontaktów, izolacja, ci¹g³e niepokojenie,
3) ekonomiczna - ograniczanie œrodków finansowych lub wrêcz odmowa, odbieranie œrodków
finansowych,
4) seksualna - zmuszanie do okreœlonych zachowañ i kontaktów.
Rodzaje przemocy:
1) gor¹ca - odreagowanie ró¿nych emocji poprzez agresjê s³own¹ i u¿ycie si³y wobec osób
najbli¿szych
2) ch³odna - bez emocji, przypomina realizacjê zaplanowanego postêpowania i d¹¿enie do
okreœlonego celu.
Co zrobiæ gdy doœwiadczasz przemocy?
1) Nie usprawiedliwiaj przemocy.
2) Porozmawiaj z kimœ, komu ufasz. Zwróæ siê o pomoc. Nie wstydŸ siê.
3) Wzywaj policjê w ka¿dej sytuacji zagro¿enia.
4) Uwierz, ¿e mo¿na zmieniæ swoje ¿ycie i nie pozostawaæ w destrukcyjnym zwi¹zku.
5) Pamiêtaj, ¿e przemoc nie skoñczy siê sama
6) Zadzwoñ do „Niebieskiej Linii”, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
te. 22 824 25 01, informacje: www.niebieskalinia.pl
Œwiadek przemocy
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bêd¹c œwiadkiem przemocy w rodzinie te¿ mo¿na zadzwoniæ na „Niebiesk¹
Liniê”. Nie nale¿y byæ obojêtnym wobec takich sytuacji zarówno w rodzinie, u znajomych czy
s¹siadów, gdy¿ osoby, których przemoc dotyczy, czêsto same o pomoc nie prosz¹, gdy¿ boj¹
siê, wstydz¹ siê, a przede wszystkim nie wierz¹, ¿e ktoœ mo¿e im pomóc.
Pamiêtaj, ¿e przemoc w rodzinie jest przestêpstwem.
Przy Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Dêbnie funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia i
Pomocy Dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹ w Rodzinie , w którym dy¿uruj¹: w ka¿dy wtorek od
12.00 do 14.00, pracownik socjalny oraz w ka¿dy czwartek od 16.00 do 18.00, pracownika
socjalny, psycholog, prawnik; tel.607 107 775
Szczegó³owe informacje mo¿na równie¿ uzyskaæ codziennie , w godzinach pracy Oœrodka pod
numerem telefonu 14 631 85 92 , 14 66 58 749 lub 607 107 775

Nowa apteka
Now¹ ogólnodostêpn¹ aptekê otworzono w Por¹bce
Uszewskiej. Pacjenci bêd¹ mogli z niej korzystaæ od
poniedzia³ku do pi¹tku od g. 8.00 do g. 18.00.
Apteka „Pod grotą” mieści się w sąsiedztwie ośrodka zdrowia w budynku komunalnym. Firma z Rzeszowa, do której
należą już apteki znajdujące się w Dębnie przy ośrodku
zdrowia Holimed, a także jedna apteka w Brzesku, wygrała
przetarg na dzierżawę obiektu. Na powierzchni 117 metrów kwadratowych urządziła aptekę zgodnie z obowiązującymi dzisiaj standardami i wymogami nadzoru farmaceutycznego. Wykonano kompleksowy remont pomieszczenia
wydzielając pomieszczenia takie jak receptura, zmywalnia,
komora przyjęć, magazyny, pomieszczenie socjalne.
Mieszkańcy będą się w niej mogli zaopatrzyć we leki dostępne na receptę i bez recepty. Część leków będzie mogła
być przygotowywana także na miejscu.
Umowa dzierżawy zawarta została na 10 lat.
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STOP PRZEMOCY!
kalendarium
MAJ
• 17 maja 2013r. – Konkurs jêzykowy dla
gimnazjalistów „Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹” Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum
Kultur y, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.
• 20 maja 2013r. – Gminny Konkurs Plastyczny „Malowanie jest ³atwe”
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowañ, wyobraŸni twórczej, wspieranie rozwoju m³odych talentów, kszta³cenie samodzielnoœci wykonania pracy, integracja dzieci utalentowanych plastycznie, wymiana doœwiadczeñ. Konkurs adresowany jest do
dzieci ze szkó³ podstawowych. Uczestnicy
bêd¹ wykonywaæ prace w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich. Organizator zy: Dêbiñskie Centrum Kultur y, Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach
Szlacheckich.
• 23 maja 2013r. – XVI Gminny Przegl¹d
Dorobku Ar tystycznego Szkó³ Podstawowych
Przegl¹d adresowany jest do uczniów klas IVI. Ka¿d¹ szko³ê mo¿e reprezentowaæ grupa
maksymalnie 12 osobowa. W programie nie
przekraczaj¹cym 20 minut uczestnicy mog¹
zaprezentowaæ kilka z wymienionych form
artystycznych: piosenki, tañce, utwor y instrumentalne, kabaret lub inne formy muzycznorozr ywkowe.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y,
Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku.
• 25 - 26 maja 2013r. – Gminny Dzieñ
Stra¿aka W tym roku gospodarzem tej uroczystoœci bêd¹ Maszkienice. Œwiêtowanie
rozpocznie siê tradycyjnie zbiórk¹ wszystkich jednostek oraz przemarszem wraz z
pocztami sztandarowymi na mszê œwiêt¹ odprawian¹ w intencji stra¿aków. PóŸniej odbêdzie siê czêœæ oficjalna, poœwiêcenie samochodu bojowego, oraz wrêczenie odznaczeñ zas³u¿onym dzia³aczom OSP. Organizatorzy: Zarz¹d Gminny OSP, Urz¹d Gminy
Dêbno, OSP w Maszkienicach, Dêbiñskie
Centrum Kultur y.
• 26 maja 2013r. – Wernisa¿ wystawy poplenerowej „Dêbno 2013” Wystawa bêd¹ca
efektem trzydniowego pleneru malarskiego,
integruj¹ca œrodowisko m³odzie¿y gimnazjalnej, licealnej, akademickiej i uczestników
WTZ. Organizatorzy: Muzeum – Zamek w
Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 27 maja 2013r. – XIV Gminny Konkurs
Or tograficzny dla klas I – III gimnazjum Do
udzia³u w konkursie ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ trzech kandydatów z klasy I oraz czterech z klas II-III. Uczestników obowi¹zuje
znajomoœæ treœci programowych z zakresu
or tografii dla klas I - III gimnazjum. W konkursie przewiduje siê pisanie ze s³uchu, uzupe³nienie tekstu z lukami, uzasadnienie pisowni, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, ³amig³ówek. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y, Zespó³ Szkó³ w Sufczynie.
• 28 maja 2013 – Fina³ Miêdzypowiatowego Konkursu Or tograficznego dla klas I- III
Szkó³ Podstawowych W finale wezm¹ udzia³
uczniowie z trzech powiatów: brzeskiego, d¹browskiego oraz tarnowskiego. Organizato-
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rzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³
w Por¹bce Uszewskiej, Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
• maj/czerwiec – Dzieñ rodziny Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y, Publiczne
Przedszkole w Woli Dêbiñskiej.
CZERWIEC
• Czerwiec – Gminny Pr zegl¹d Piosenki
Przedszkolnej. W Szkole Podstawowej w NiedŸwiedzy odbêdzie siê przegl¹d, któr y pozwoli na prezentacjê najm³odszych talentów
z naszej gminy. Do udzia³u w przegl¹dzie
ka¿de przedszkole lub oddzia³ przedszkolny mo¿e zg³osiæ maksymalnie troje dzieci w
wieku od 3 do 6 lat. Tematyka piosenki dowolna. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum
Kultur y, Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy.
• Czerwiec – Gminny Sportowy Turniej Przedszkolaków. Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w £oniowej, Urz¹d Gminy Dêbno, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 2 czerwca 2013r. - XXIV Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Folklor ystycznych Regionu
Krakowskiego „KRAKOWIACZEK” w Amfiteatrze Letnim w £oniowej.
Najwiêksza impreza folklor ystyczna (w kategorii dzieciêcej) w Ma³opolsce. Wystêpy
poddawane s¹ wnikliwej ocenie Komisji Artystycznej. Wymagane jest, aby zespo³y
prezentowa³y programy opar te na folklorze
regionu, z którego pochodzi zespó³ z muzyk¹ „na ¿ywo”. W Krakowiaczku bier ze
udzia³ ok. 20 dzieciêcych zespo³ów regionalnych i dzieciêce kapele ludowe /oko³o
600 wykonawców/ wytypowanych przez instytucje kultur y, szko³y i placówki kulturalno-oœwiatowe.
Organizator zy: Dêbiñskie Centrum Kultur y, Ma³opolskie Centrum Kultur y „Sokó³”
w Nowym S¹czu – Biuro Organizacyjne w
Tarnowie.
• 3 czerwca 2013r. – Dzieñ Dziecka w Zamku w Dêbnie. Impreza o formule pikniku, o
walorach edukacyjno – poznawczych. Towarzyszy jej niecodzienne zwiedzanie zamku,
warsztaty animacyjne, konkursy, gr y i zabawy. Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 8 czerwca 2013r. – Piknik rodzinny czyli
spotkanie dzieci, rodziców i pracowników w
Przedszkolu Niepublicznym „Ma³y Polski Geniusz” w Sufczynie. Spotkaniu towarzyszyæ
bêd¹ wspólne zabawy, konkursy, wystêpy dzieci. Organizatorzy: Przedszkole Niepubliczne
„Ma³y Polski Geniusz” w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 11 czerwca 2013r. – XIII £ysogórski Bieg
Prze³ajowy Na starcie tegorocznego biegu
stawi¹ siê zawodnicy by r ywalizowaæ ze sob¹
w trzynastej ju¿ edycji £ysogórskiego Biegu
Prze³ajowego. Przewidziano kategorie dziewcz¹t i ch³opców odpowiednio z podzia³em na
szko³ê podstawow¹, gimnazjum i œredni¹. Dla
zwyciêzców przewidziano cenne nagrody. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze, Dêbiñskie Centrum Kultur y.

• 13 czerwca 2013r. – Gminny Konkurs
Fotograficzny „Ocaliæ od zapomnienia”. Celem konkursu jest odkr ywanie i popular yzacja najciekawszych zak¹tków najbli¿szego
otoczenia, popular yzacja sztuki fotograficznej i jej promocja, kszta³towanie wra¿liwoœci
ar tystycznej dzieci i m³odzie¿y. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej.
• 18 czerwca 2013r. – XI Gminny Konkurs
Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG”. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie
dwóch piosenek w jêzyku angielskim, zaczerpniêtych z reper tuaru zagranicznych
wykonawców. Profesjonalne jur y, sk³adaj¹ce
siê z muzyka i anglisty, ocenia dobór repertuaru, poziom warsztatu techniczno – muzycznego wykonawcy, poprawnoœæ jêzykow¹,
stopieñ trudnoœci oraz interpretacjê utworu. Dopuszczalne s¹ wykonania a capella, z
podk³adem muzycznym lub z towarzyszeniem instrumentu. Eliminacje odbywaj¹ siê
w trzech grupach wiekowych: dzieci z klas I III, dzieci z klas IV – VI szkó³ podstawowych,
oraz gimnazjaliœci. Organizatorzy: Dêbiñskie
Centrum Kultur y, Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach.
• 22 czerwca 2013r. – Jubileusz 60-lecia
Zespo³u Pieœni i Tañca „£oniowiacy”. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y, Zespó³ Pieœni i Tañca „£oniowiacy”.
• 23 czerwca 2013r. – Noc Œwiêtojañska w
Zamku w Dêbnie. Wieczorno-nocne spotkania zamkowe ze sztuk¹, poezj¹, muzyk¹. Organizatorzy: Muzeum Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 23 czerwca 2013r., godz. 17:00 – Koncer t Laureatów XI Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG”. Koncer t
odbêdzie siê w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach o godz. 17.00.
Organizator: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach
LIPIEC
• 7 lipca 2013r. – XVI Biesiada Agrotur ystyczna w Por¹bce Uszewskiej. Impreza gromadz¹ca t³umy widzów oraz smakoszy tradycyjnych potraw. Kilkadziesi¹t gospodarstw
i kó³ agrotur ystycznych przygotowuje bar wne, bogate stoiska, na któr ych mo¿na znaleŸæ dziesi¹tki wspania³ych potraw (m.in.
zupy, dania obiadowe, ciasta). Wszystkie
smako³yki bior¹ udzia³ w Konkursie Potraw
a autorzy najsmaczniejszych otrzymuj¹ atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Dêbno. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y, Stowarzyszenie Agrotur ystyczne w Por¹bce Uszewskiej.
• od 8 lipca do 9 sierpnia 2013 – Zajêcia
wakacyjne w Dêbiñskim Centrum Kultur y.
Zapisy oraz szczegó³owe informacje w sekretariacie Dêbiñskiego Centrum Kultur y
oraz pod numerem telefonu 14/ 66-58-661.
Organizator: Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 21 lipca 2013r. – Gminne Zawody Spor towo-Po¿arnicze w £oniowej. Organizatorzy:
Urz¹d Gminy Dêbno, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
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Teatr w wersji
najm³odszych
Pięć zespołów wzięło udział w Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych
zorganizowanym przez Publiczne
Przedszkole w Woli Dębińskiej im.
Jana Pawła II oraz Dębińskie Centrum
Kultury w Jastwi. Pierwsze miejsce w
teatralnej rywalizacji zajęło Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej
im. Juliana Tuwima.
W przeglądzie zaprezentowały się grupy
reprezentujące Przedszkole Publiczne w
Łoniowej, Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej im. Juliana Tuwima, Zespół
Szkół w Sufczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach oraz Publiczne
Przedszkole w Woli Dębińskiej.
Rywalizację potraktowały bardzo poważnie przywiązując szczególną wagę nie tylko
do interpretacji, ale także do choreografii,
scenografii i kostiumów. Na drugie miejsce
zasłużyły ex aequo Publiczne Przedszkole
w Woli Dębińskiej oraz Zespół Szkół w Sufczynie a III miejsce ex aequo zajęły Przedszkole Publiczne w Łoniowej oraz Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach.

Trzecie miejsce w kraju
Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie dla przedszkolaków „Ca³a polska
piecze z dzieæmi” zajê³o przedszkole w
£ysej Górze. W rywalizacji bra³o udzia³
100 placówek z ca³ego kraju.
Przypomnijmy, że ramach konkursowego zadania w przedszkolu w Łysej Górze
odbyło się wielkie pieczenia ciasta z udziałem rodziców. Dorośli nie tylko pomagali w

przygotowaniu ciasta, ale postarali się także o bajkowe kostiumy. Wspólne pieczenie
udokumentowano w postaci albumu bogato
ilustrowanego zdjęciami.
Wysiłek warto było ponieść, bo trzecie
miejsce przyniosło przedszkolu także wymierne korzyści. Do przedszkola trafiły już
gry i zabawki edukacyjne o wartości 1500 zł.
(j)

Makaron z kurczakiem i szpinakiem
Składniki (2 porcje)
• 150 g makaronu tagliatelle
• 50 g szpinaku (jeżeli mrożony to rozdrobniony)
• 1 łyżka oliwy z oliwek do smażenia
• 1 pojedyncza pierś kurczaka, pokrojona w paseczki
• 1 ząbek czosnku, posiekany
• 1/2 filiżanki płynnej śmietanki do sosów 18 % lub 12%
Przygotowanie
Jako małej dziewczynce, szpinak zawsze kojarzył mi się z pewną kreskówką, w której
pewien marynarz zajadał się tym warzywem i rzekomo miało ono mu dodawać sił. Teraz
szpinak kojarzy mi się raczej z wyśmienitym smakiem i bogactwem żelaza oraz innych
witamin. Jest on bardzo zdrowy i do tego jeszcze niskokaloryczny. Dlatego warto poświęcić chwilę na przygotowanie makaronu z kurczakiem i szpinakiem, które w kilku krokach
wygląda tak:
1. Makaron wrzucić na gotującą się osoloną wodę i ugotować al dente.
2. Przyprawioną pierś z kurczaka ugotować na parze, a następnie ugotowane mięso pokroić w paseczki.
3. Ząbek czosnku pokroić i podsmażyć na łyżce oliwy.
4. Następnie na patelnię włożyć szpinak, podlać 2-3 łyżkami wody.
5. Do szpinaku należy dodać pokrojoną i ugotowaną pierś z kurczaka.
6. Do tak połączonych składników wlać 1/2 filiżanki śmietanki do sosów.
7. Całość gotować 5 minut na wolnym ogniu.
8. Dodać ugotowany makaron i wymieszać.
9. Delektować się pyszną i zdrową potrawą :)
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Anna Mleczko,
mieszka
w Por¹bce
Uszewskiej,
absolwentka
technikum
w £ysej Górze
o profilu
hotelarstwo,
pracuje w pizzerii
„Exclusive”
w Dêbnie, na
stanowisku
catering manager.

www.gminadebno.pl

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

£ukasz Przyby³o

Jest jednym z tych ludzi, którzy nie
lubi¹ siedzieæ bezczynnie, a zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ traktuj¹ jako rzecz zupe³nie oczywist¹.
Korzystaj¹ na tym inni, a w szczególnoœci mieszkañcy Gminy Dêbno,
którzy wielokrotnie uczestniczyli ju¿ w
wydarzeniach kulturalnych i spo³ecznych wspó³organizowanych przez
£ukasza Przyby³o.
Mieszkający w Dębnie absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych
z zakresu ekonomii społeczne zdobytą wiedzę oddaje do dyspozycji innych. Od kilku
lat odbywa się to w zinstytucjonalizowanej
formie. Założona przez Łukasza Przybyło
Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych ”TIMSZEL” to pierwsza tego typu organizacja w w Gminie Dębno. Jak mówi jej twórca „powstała z potrzeby serca i od początku działalności jest
nakierowana na skuteczne przeciwdziałanie wielu wykluczeniom”.
Dowodów na to, że tak określony cel udaje
się realizować przybywa z roku na rok.
Obok przedsięwzięć kulturalnych organizowanych m.in. we współpracy z Gminą

Dębno i Muzeum Zamek w Dębnie (np. Noc
Muzeów) są inicjatywy patriotyczne takie
jak „Patriotyczne śpiewanie” oraz wydarzenia edukacyjne i pomoc społeczna np. w
formie zbiórki darów dla najbardziej potrzebujących.
Swoje działania fundacja kierowana przez
Łukasza Przybyło adresuje do jak najszerszego grona odbiorców wychodząc także
poza granice gminy. Projekt „Kolorowa linia życia” z 2011 roku objął swoim zasięgiem dzieci i młodzież z Gminy Brzesko.
Prowadzona obecnie kolejna edycja projektu kulturalno - społecznego „Przestrzenie
Kultury” ma z z jednej strony poszerzać
ofertę kulturalną, z drugiej inicjować dyskusję na tematy ważne społecznie. Lista
dotychczasowych przedsięwzięć fundacji
jest zresztą znacznie dłuższa. Na pomocą
rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, nastawiony jest projektu „Solidarni”, a do współpracy między
ludźmi zachęcał ubiegłoroczny projekt
„Akademia Integracji Społecznej”. W planach na najbliższe miesiące są warsztaty
wakacyjne dla uczniów szkół i specjalna
oferta dla seniorów.
Trudno sobie wyobrazić, żeby organizowaniem tego typu przedsięwzięć zajmował

się ktoś, kto nie jest wyczulony na problemy społeczne. Marian Kurek, Sekretarz
Gminy i kolega z klubu „Wolania” Wola Dębińska, w którym Łukasz Przybyło także
chętnie się angażuje, nie ma w tej sprawie
wątpliwość. - Jego nie trzeba namawiać do
udziału w tego typu wydarzeniach, ale raczej powstrzymywać. Ma wiele pomysłów i
jeszcze więcej ochoty do pracy – potwierdza.

T E S T
Z ¯YCIA
Z natury jestem…
Przyjazny dla otoczenia :)

¯yciowa pora¿ka…
Mi³oœæ…

Mam s³aboœæ do…
uroczych kobiet.

Moje najwiêksze marzenie…
oby zaBardzo proste – zdrowie i praca,

Moja pasja to…
o niej
Od zawsze spor t i polityka (wiem
niemal wszystko).

Dominik
Zych
Wiek: 33
Wykszta³cenie: wy¿sze prawnicze
Rodzina: w³asnej brak :(
Samochód: opel corsa
www.gminadebno.pl

Moja pierwsza mi³oœæ…
Mia³a na imiê Joanna.
Mój pierwszy cenny przedmiot…
3.
Komputer Opitmus, rocznik 199
¯yciowe osi¹gniêcie…
mn¹.
Mam nadziejê, ¿e jeszcze przede

wsze by³y.
Moja ulubiona lektura…
Mon„Lalka” Boles³awa Prusa oraz „Hrabia
te Christo” Aleksandra Dumasa.
Moja praca…
podarObecnie kierownik w Referacie Gos
owiska
ki Przestrzennej i Ochrony Œrod
3 lata
j
œnie
Urzêdu Gminy Dêbno, wcze
roku
spêdzone w s³u¿bach skarbowych, 1,5
.
twie
wnic
s¹do
w s³u¿bie celnej i 1 rok w
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