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druga strona ¿ycia

NA PLUS

P

rzedszkola i szkoły na terenie naszej gminy, które nie zapominają o
Dniu Matki i Dniu Ojca spinając je często
w jeden Dzień Rodziny. Najczęściej organizatorzy nie ograniczają się przy tym jedynie do składania życzeń i okolicznościowej akademii, ale przygotowują festyn odbywający się niemal przez cały dzień. Jest
to okazja z jednej strony do prezentacji
umiejętności dzieci, z drugiej do integracji
całych rodzin, które wspólnie spędzają kilka godzin. W tym roku nie brakowało oryginalnych pomysłów. W przedszkolu w
Porąbce Uszewskiej Dzień Rodziny zaplanowano jako „Międzykontynentalną Olimpiadę Sportową”. W Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Maszkienicach maluchy
przygotowały układy taneczne, a średniaki pokazały różne zawody swoich mam. W
przedszkolu w Woli Dębińskiej mamy dowiedziały się, że są dla swoich dzieci słońcem. , a w Jaworsku motywem przewodnim była twórczość Juliana Tuwima. W
przedszkolu w Łoniowej na scenę wyszli
rodzice prezentujący inscenizację „Małej
Syrenki”. W szkole w Łoniowej były pokazy gimnastyczne uczniów i przedstawienie teatralne, a w Biadolinach Szlacheckich można było wziąć udział w loterii fantowej i przyjrzeć się prawdziwym motocyklistom.

A

utorzy wniosków z naszej gminy o
dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Spośród
czterech gmin należących do stowarzyszenia nasza okazała się jedną z najbardziej
aktywnych. W sumie złożono 45 wniosków,
z czego aż 12 pochodzi z Gminy Dębno.
Pięć z nich złożyło Dębińskie Centrum Kultury, cztery parafia w Dębnie, a pozostałe
Gmina Dębno. Teraz wypada trzymać kciuki za pozytywne ich rozpatrzenie.

Gmina folklorem stoi
Odbywaj¹cy siê w Szczurowej XXXI
Przegl¹d Zespo³ów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Œpiewaczych i Œpiewaków Ludowych im. Jêdrzeja Cierniaka „Krakowski Wianek”
zdominowali reprezentanci Gminy Dêbno. W ró¿nych kategoriach zespo³y i instrumentaliœci wywalczyli trzy pierwsze
miejsca, jedno drugie i jedno trzecie
miejsce oraz dwa wyró¿nienia.
Pierwsze miejsce w rywalizacji zespołów
regionalnych prezentujących folklor w formie autentycznej zajął zespół „Porąbcoki”
z Porąbki Uszewskiej. Na wysoką ocenę
komisji konkursowej „Porąbcoki” zasłużyły prezentując program ,,Boś sie jesce nie
wydała” opracowany i przygotowany przez
Dorotę Bodzioch. Podkreślano, że inscenizacja, w której oceniano zarówno taniec,
walory wokalne jak i umiejętność wiernego
odtworzenia zwyczajów i obrzędów regionu
krakowiaków wschodnich, nosiła wszelkie
cechy profesjonalizmu.
Pierwszym miejscem w kategorii kapel
ludowych nagrodzono także występującą
z zespołem kapelę Dębińskiego Centrum

Kultury oraz instrumentalistę kapeli Bogusława Wójcika. Drugie miejsce wśród
instrumentalistów zajął Józef Świstak z
Woli Dębińskiej. W kategorii zespołów regionalnych prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej trzecie
miejsce wywalczył Zespół Pieśni i Tańca
„Łoniowiacy” z programem „suita tańców
Krakowiaków Wschodnich”.
W rywalizacji grup śpiewaczych wyróżnienia otrzymali natomiast: Męska Grupa Śpiewacza „Niedźwiedzoki” z Niedźwiedzy i
Kobieca Grupa Śpiewacza „Porąbcanki” z
Porąbki Uszewskiej.
Ponadto instrumentalista Bogusław
Wójcik został zakwalifikowany do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych, Drużbów i Starostów Weselnych
„SABAŁOWE BAJANIA”, który odbędzie
się w dniach 7-11 sierpnia br., a zespół
PORĄBCOKI z Porąbki Uszewskiej uzyskał kwalifikację do Małopolskiego Przeglądu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów
Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY w
Łużnej, w 2014 r.
(g)
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ietrzeźwi, którzy na terenie naszej
gminy nie tylko przesadzają z piciem alkoholu, ale na dodatek wsiadają do
samochodów i jadąc nimi narażają na niebezpieczeństwo innych. W ciągu ostatnich
dwóch miesięcy policjanci zatrzymali siedem
osób prowadzących samochody i motorowery
po pijanemu. Cztery z nich zatrzymano w
Sufczynie, a ponadto jeszcze w Biadolinach
Szlacheckich. Rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu. Wszyscy popełnili przestępstwo zagrożone karą więzienia.
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Bezkonkurencyjni
stra¿acy z Dêbna
Wygl¹da na to, ¿e mieszkañcy gminy
Dêbno mog¹ czuæ siê bezpiecznie. Stra¿acy-ochotnicy podczas II Zawodów
Spor towo-Po¿arniczych Jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu Powiatu Brzeskiego udowodnili, ¿e
s¹ naprawdê w dobrej formie.
W sumie do rywalizacji przystąpiło 30 drużyn, w tym 6 kobiecych oraz 5 dziewczęcych. W grupie dziewczęcych drużyn pożarniczych II miejsce zajęła OSP Perła. Również II miejsce, ale w kategorii drużyn pożarniczych chłopców zajęli młodzi druhowie
z OSP Wola Dębińska. Startująca w tej sa-
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mej kategorii drużyna z OSP Perła była nieco niżej, na 6 miejscu.
Znakomicie zaprezentowała się kobieca
drużyna pożarnicza z OSP Perła, która –
podobnie jak dziewczęta – zajęła w swojej
kategorii II miejsce.
W kategorii męskich drużyn pożarniczych
bezkonkurencyjna była natomiast drużyna
z OSP Dębno, wygrywając zawody i zostawiając w pokonanym polu 10 innych zespołów. Drużyna ta została jednocześnie zwycięzcą klasyfikacji generalnej zawodów i
otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 5
tys. zł.
(b)
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Radni pozytywnie ocenili wykonanie bud¿etu za 2012 rok

Wójt z absolutorium
Rada Gminy Dêbno jednog³oœnie
udzieli³a absolutorium Wójtowi
Gminy Grzegorzowi Brachowi za
wykonanie bud¿etu za rok ubieg³y.
Wczeœniej pozytywn¹ opiniê w tej
sprawie wyrazi³a regionalna izba
obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy. - To efekt wspólnej
pracy Rady Gminy oraz pracowników
urzêdu, którym za pomoc bardzo
dziêkujê – komentowa³ wójt Grzegorz Brach.

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy radni uczestniczący w sesji.

Przed głosowaniem radni poznali
szczegółowe uzasadnienie do opinii regionalnej izby obrachunkowej. Jan Sztabiński, członek Komisji Rewizyjnej odczytywał je punkt po punkcie przez kilkadziesiąt minut. W głosowaniu wątpliwości nie miał nikt i uchwałę o udzieleniu absolutorium przyjęto jednogłośnie.
- Wpływy do budżetu udało się zrealizować na poziomie powyżej stu procent.
Bez państwa zgody na większość zmian
dokonywanych w ciągu roku, takich wy-

ników byśmy nie osiągnęli – zwracał się
do radnych Grzegorz Brach.
Przypomnijmy, że w 2012 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono około 6
mln zł. Najbardziej kosztowna była budowa kanalizacji sanitarnej w Jastwi i Dębnie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków. Na ten cel przeznaczono 1,95 mln
zł. Na drugim miejscu pod względem skali
wydatków znalazła się budowa sieci informatycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Dębno. Koszty z tym związane sięgną ponad 1,33 mln zł.
Sporo wydano także na budowę chodników (ok. 400 tys. zł) i modernizację dróg
gminnych (ponad 700 tys. zł). Wykonano
też drugi etap budowy parkingu w Dębnie, a w szkołach prowadzono prace remontowe. Wykonano elewację budynku
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łysej
Górze i wymieniono kotłownię c.o. w Ze(g)
spole Szkół w Sufczynie.

Nowe zasady wesz³y bezboleœnie

Segregowanie na wiêksz¹ skalê
Nowe zasady odbioru œmieci komunalnych obowi¹zuj¹ce od 1 lipca w Gminie Dêbno przyjê³y siê bez problemów
i ju¿ widaæ ich pierwsze, dobre efekty. Przybywa segregowanych odpadów, a to najlepsza wiadomoœæ dla
œrodowiska i korzystaj¹cych z niego
ludzi. - Postawa mieszkañców mo¿e
tylko cieszyæ – podkreœla Antoni Brachucy, zastêpca Wójta Gminy Dêbno.
Na razie mieszkańcy mają do dyspozycji worki na poszczególne rodzaje odpadów. W przyszłym miesiącu każdy powinien mieć także kosz, który firma odbierająca odpady pozostawi mieszkańcom w
użyczenie.
W efekcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów usługi świadczyć będą
Brzeskie Zakłady Komunalne oraz Miejskie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Tarnowie, które przygotowały wspólną ofertę. Jak się okazało była ona najkorzystniejsza. W efekcie samorząd podpisał umowę z
tym oferentem i od 1 lipca to właśnie te
firmy zajmują się odbiorem odpadów komunalnych na nowych zasadach.
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Zainteresowanie przetargiem nie było
duże. Obok propozycji ostatecznego zwycięzcy przetargu, swoją ofertę złożyła jeszcze
jedna firma z Tarnowa. O wyborze oferty
firm z Brzeska i Tarnowa zdecydowała cena.
Oferta opiewająca na ponad 633 tys. zł była
o ponad 100 tys. zł niższa od oferty konku-

ganiami ustawowymi już wcześniej przyjęła
stawki za odbiór śmieci. Oznacza to, że wpłaty od mieszkańców powinny pokryć koszty
odbioru odpadów, co było jednym z założeń
nowych rozwiązań ustawowych.
Jak na razie mieszkańcy zbierają poszczególne frakcje odpadów do worków,

O oko³o dwa tysi¹ce osób zmniejszy³a siê liczba mieszkañców Gminy Dêbno – wynika
z deklaracji sk³adanych przez mieszkañców w zwi¹zku z nowymi zasadami odbioru
odpadów komunalnych. O ile w ewidencji ludnoœci figuruje blisko 14 tys. mieszkañców
zamieszka³ych na terenie gminy, to w deklaracjach wpisano tylko oko³o 12 tys. osób.
Zaskakuj¹co du¿a rozbie¿noœæ powoduje, ¿e Urz¹d Gminy w Dêbnie zwróci siê do mieszkañców o wyjaœnienie tej ró¿nicy i z³o¿enie oœwiadczenia na tê okolicznoœæ. To konieczne tak¿e z finansowych wzglêdów, poniewa¿ koszty odbioru odpadów œciœle zwi¹zane
s¹ z liczb¹ mieszkañców.
rencyjnej. Ponieważ obaj uczestnicy przetargu spełniali wymagania formalne, wybór
był oczywisty ze względu na to, że jedynym
kryterium była cena.
Z punktu widzenia mieszkańców ważne
jest zwłaszcza to, że oferta przetargowa była
zbliżona do szacunków przyjętych przez
Radę Gminy Dębno, która zgodnie z wyma-

które można odbierać u sołtysów. Na kosze na śmieci trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ zamówienie na nie złożone prze zwycięzców przetargu jest jeszcze realizowane. Najprawdopodobniej od
sierpnia kosze powinny być już przy każdym domu.
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Wiosenno-letnia ofensywa drogowa

Przyspieszenie
w Woli
Dêbiñskiej

Asfaltowy komfort

Dofinansowanie w wysokoœci 27
tys. z³ w ramach realizowanego
przez województwo ma³opolskie programu „Ma³opolskie Remizy 2013”
otr zyma OSP Wola Dêbiñska. Podobn¹ kwotê wy³o¿y bud¿et Gminy
Dêbno, co daje nadziejê na sfinalizowanie tr waj¹cych do tr zech lat
prac jeszcze w tym roku.
Jednostka z Woli Dębińskiej zdecydowała się na rozpoczęcie inwestycji wobec trudności lokalowych, z którymi
zmaga się od lat. Obiekt będący dotychczas w jej dyspozycji jest mały i niefunkcjonalny i zastąpienie go większym budynkiem wydaje się konieczne.
Na lokalizację w sąsiedztwie budynku klubu „Orzeł” Dębno wybrano nieprzypadkowo. To miejsce w centrum
wsi, które jest łatwo dostępne dla większości mieszkańców i może być wykorzystane także do celów szkoleniowych
oraz do prowadzenia działalności związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego. Dotychczasowe prace jednostka
prowadziła głównie własnymi siłami korzystając ze wsparcia sponsorów oraz
sołectwa. Pozytywne rozpatrzenie
wniosku złożonego na konkurs powinno pozwolić na przyspieszenie prac tym
bardziej, że inwestycję wesprze też finansowo budżet gminy.
Roboty ruszą po podpisaniu umowy o
przekazaniu dotacji i po wyłonieniu wykonawcy. Przewiduje się, że w tym roku
wykonany zostanie dach, zamontowane zostaną okna i drzwi garażowe oraz
wybudowane ścianki działowe.
(bp)

Zakres prac remontowo-modernizacyjnych na drogach na terenie Gminy Dêbno
prowadzonych wiosn¹ i latem tego roku
uprawnia do mówienia o drogowej
ofensywie inwestycyjnej. W sumie do
koñca sierpnia wyremontowanych
zostanie 4,6 km dróg, a koszt przedsiêwziecia wyniesie ponad 1,3 mln z³.
Prace na kilku odcinkach zostały już zakończone. Kierowcy mogą korzystać już z
drogi Dębno -Smyków mającej 450 metrów
długości i trzy metry szerokości. Koszt inwestycji wyniósł w tym przypadku 70 tys.
zł, z czego 80 procent gmina pozyskała z
budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Druga z oddanych już do użytku dróg,
wyremontowana w ramach Narodowego
Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, to
odcinek Doły – Łysa Góra mający ponadlokalne znacznie. Licząca 1350 metrów długości droga, której szerokość wynosi 5 m,
kosztowała 440 tys. zł. Gmina z własnego
budżetu pokryła 50 procent całkowitych
kosztów wynoszących 440 tys. zł. Resztę
pozyskano z budżetu MSW.
Najdłuższym odcinkiem, który poddano
modernizacji, jest droga Porąbka Uszewska
– Pańskie Pola. Gmina na remont drogi o
długości 500 metrów i szerokości 3,5 m pozyskała wsparcie z budżetu Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. W efekcie 80 procent
całkowych kosztów inwestycji wynoszących
ponad 158 tys. zł pokryło dofinansowanie z
tego źródła, a pozostałą kwotę wyłożył budżet gminy.

Wygodny skrót
Roboty na kilku innych odcinkach dróg
albo już się rozpoczęły albo nastąpi to nie-

Przewodnik o gminie
Przewodnik turystyczny „Gmina
Dêbno i okolice” ukaza³ siê staraniem w³adz samorz¹dowych
gminy. Publikacja zawiera podstawowe informacje o atrakcjach turystycznych gminy i miejscach godnych obejrzenia w najbli¿szej okolicy.
Wydawnictwo ma poręczny format
i skupia się w głównej mierze na największych atrakcjach gminy takich
jak zamek w Dębnie czy sanktuarium
w Porąbce Uszewskiej. Znajdziemy tu
także informacje o wydarzeniach historycznych. Nie brakuje w nim także informacji o szklakach turystycz-
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nych atrakcyjnych np. dla amatorów
turystyki rowerowej. W publikacji
bogato ilustrowanej zdjęciami nie
brakuje także informacji praktycznych o miejscach noclegowych na terenie gminy, a także lokalach gastronomicznych czy cyklicznych imprezach.
Publikacja została sfinansowana ze
środków unii Europejskiej i jest bezpłatna. Można o nią pytać w zamku
w Dębnie, w Dębińskim Centrum
Kultury, w Urzędzie Gminy Dębno,
a także w diecezjalnym biurze pielgrzymkowym w Porąbce Uszewskiej.
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bawem, ponieważ przetargi zostały już
rozstrzygnięte. Do 10 sierpnia gotowa ma
być droga Sufczyn-Stadion-Rajsko w Sufczynie oraz droga Dębno „Krzemionki”,
która połączy Dębno z Jastwią bez konieczności korzystania z ruchliwej „czwórki”. W sumie koszty remontu obu tych
odcinków wyniosą ponad 77 tys. zł.
Zapadły też rozstrzygnięcia przetargowe w przypadku remontu siedmiu mniejszych odcinków dróg na terenie całej gminy. Spośród sześciu firm najkorzystniejsza okazała się propozycja firmy z Tarnowa, która za 260 tys. zł wyremontuje drogi o łącznej długości 1400 metrów. Prace
mają być zakończone do końca sierpnia.

Usuwanie skutków
powodzi
Taki sam termin zakończenia prac
wyznaczono również w przypadku remontów trzech odcinków dróg uszkodzonych wskutek intensywnych opadów deszczu. Gmina Dębno otrzymała
na ten cel dofinansowanie w wysokości
210 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę trzech odcinków
dróg o łącznej długości 900 metrów. Remontowi poddana zostanie droga
„Łoniowa Rynek” o długości 150 metrów, „Łysa Góra Zamieście” o długości 450 metrów oraz „Porąbka Uszewska Kamienna” o długości 300 metrów.
Całkowite koszty remontu tych trzech
odcinków wyniosą 260 tys. zł. W większości pokryje je uzyskana dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Zgodnie z przyjętymi zasadami ma ona
wystarczyć na pokrycie 80 procent
kosztów, pozostałe koszty finansowane są z budżetu gminy.
(pg)

Jaœniejsze
drogi
Przy drogach w Perle i Jastwi jest bezpieczniej
– taki jest efekt uzupełnienia tam oświetlnia ulicznego. Nowe lampy postawiono przy drogach kosztem blisko 35 tys. zł .
W Perle na nowe lampy wydano 15 tys. zł, z czego 10
tys. zł z budżetu gminy, a 5 tys. zł z funduszu sołeckiego.
W Jastwi dokończono inwestycję rozpoczętą wcześniej.
Za blisko 19 tys. zł zamontowano kolejnych kilka lamp
ulicznych. W efekcie przy drogach w obu sołectwach będzie jaśniej i bezpieczniej. Mniej pożądane skutki tych inwestycji będą natomiast dla budżetu gminy. Więcej lamp to
wyższe koszty oświetlenia. W ubiegłym roku wydatki na
ten cel wyniosły około 550 tys. zł.
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Zbigniew Boniek wrêczy³ nagrodê

Mecenas futbolu
Wyró¿nieniem „Mecenas futbolu ma³opolskiego” Ma³opolski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej uhonorowa³ Grzegorza Bracha, Wójta Gminy Dêbno. Nagrodê w Krakowie
wrêczy³ prezes PZPN Zbigniew Boniek.
W ten sposób doceniono zaanga¿owanie gminy w finansowanie dzia³alnoœci
sekcji pi³karskich na terenie gminy.
Honorowa nagroda to nowa inicjatywa,
która ma być formą podziękowania za zaangażowanie w finansowanie działalności sekcji piłkarskich. W trakcie uroczystości wręczania wyróżnień odbywającej się w sali posiedzeń Rady Miejskiej Krakowa prezes
MZPN Ryszard Niemiec przyznawał, że to
nadrabianie wieloletnich zaległości, bo przecież samorządy od lat angażują się w dofinansowanie działalności działających na ich
terenie klubów.
Wśród wyróżnionych samorządów znalazła się także Gmina Dębno. - Cieszy mnie,
że dostrzeżono wkład gminy w rozwój działalności klubów piłkarskich na naszym terenie. Sport w ogóle, a w tym także piłka
nożna, jest od lat ważną dziedziną dla samorządu. Świadczą o tym nie tylko nakłady na
działalność sportową, ale także na inwestycje. W ostatnich latach ich skala w sumie
sięga na pewno kilku milionów złotych –

komentuje Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dębno.
Swoją działalność prowadzi tutaj 10
uczniowskich klubów sportowych i osiem
ludowych zespołów sportowych. Od wielu
sezonów prowadzone są amatorskie rozgrywki w kilku dyscyplinach sportu w ramach Sportowej Ligi Zakładów Pracy. Gmi-

na współfinansowała budowę dwóch boisk
„Orlik 2012”, modernizuje stadiony sportowe, a co roku na działalność klubów wydaje
mniej więcej 120-130 tys. zł. Konsekwentnie popularyzowany jest także sport masowy m.in. poprzez udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin.
(p)

Wkrótce uci¹¿liwy objazd nie bêdzie ju¿ konieczny

Powstrzymaj¹ osuwisko
Wszystko wskazuje na to, ¿e zgodnie
z przyjêtym harmonogram osuwisko w
Jaworsku zostanie ustabilizowane do
koñca sierpnia. Prace war te blisko
1,8 mln z³ szybko posuwaj¹ siê do
przodu i najprawdopodobniej ju¿ we
wrzeœniu uruchomione zostanie po³¹czenie komunikacyjne zamkniête od
trzech lat, a mieszkañcy zagro¿onych
uszkodzeniem domów powinni odetchn¹æ z ulg¹.
Przypomnijmy, że do uaktywnienia osuwiska doszło trzy lata temu. Wskutek obfitych opadów deszczu obsunęła się ziemia
zabierając ze sobą część drogi i zagrażając
pobliskim domom, a także sieci energetycznej i światłowodowej. Droga została zamknięta, a z objazdu wymagającego nadkładania drogi nawet o kilka kilometrów,
mieszkańcy korzystają do dziś.
Samorząd gminy starania o realizację
prac stabilizacyjnych rozpoczął niezwłocznie, ale w takich sytuacjach procedura jest
długotrwała. Inwentaryzacja osuwiska,

www.gminadebno.pl

ekspertyzy geologiczne, prace projektowe i starania o dofinansowanie trwały aż
do tej pory. Z chwilą przyznania wsparcia
finansowego w wysokości ponad 1,65 mln
zł gmina niezwłocznie ogłosiła przetarg i
wyłoniła wykonawcę.
Rozpoczęte z początkiem czerwca prace prowadzone są w szybkim tempie. Od
razu na placu budowy pojawił się ciężki,
specjalistyczny sprzęt, przywieziono stalowe pale, które będą wbijane, by ustabilizować grunt. Firma ocenia, że roboty
powinny być zakończone do 31 sierpnia, o
ile figla nie spłata pogoda.
Na wysokości zadania stanęli także
mieszkańcy. - Ze zrozumieniem podeszli
do próśb o zezwolenie na wejście w teren
czy wycięcie drzew owocowych, co było
konieczne, by ciężki sprzęt miał odpowiednią ilość miejsca do pracy – podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno. Przy wykonywanych pracach wykorzystywana
jest m.in. wiertnia o wysokości 11 metrów
wymagająca minimum siedmiometrowego pasa roboczego terenu.

Prace ruszyły w czerwcu.
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Kolejowa
interwencja
samorz¹dów

Sk¹d takie rozbie¿noœci?

O zmianê decyzji w sprawie przystanku
kolejowego w Sterkowcu zwrócili siê do
ministra transportu S³awomira Nowaka
przedstawiciele samorz¹dów Gmin Dêbno, Borzêcin i Szczurowa. - Chcemy
utrzymania tego obiektu, bo z tej stacji
korzysta wielu naszych mieszkañców –
t³umaczy Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dêbno. Szansa na zmianê decyzji wydaje siê jednak iluzoryczna.

Od wrzeœnia mieszkañcy naszej gminy
mog¹ spodziewaæ siê wyrywkowych
kontroli gospodarstw pod k¹tem wielkoœci powierzchni budynków mieszkalnych. Samorz¹dowe w³adze zdecydowa³y siê na ten krok, by zweryfikowaæ wyraŸne rozbie¿noœci pomiêdzy danymi deklarowanymi przez niektórych mieszkañców, a informacjami zawartymi np. w
projekcie budynku do³¹czonym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowê.

Gospodarstwa
do wyrywkowej kontroli

Interwencja to efekt decyzji władz kolei,
które postanowiły zlikwidować budynek stacji kolejowej w Sterkowcu. Od lat korzystają
z niego mieszkańcy kilku gmin: Brzesko,
Borzęcin, Szczurowa i Dębno. W przypadku
naszej gminy dotyczyło to najczęściej uczniów
uczęszczających do szkół w Tarnowie. Likwidacja budynku w Sterkowcu pogorszy warunki dojazdu. - Będzie kłopot z kupowaniem
biletów, a w razie złych warunków atmosferycznych oczekiwanie na pociąg będzie uciążliwe – podkreśla Grzegorz Brach.
W odpowiedzi na interwencję samorządowców, w imieniu których występował
poseł Andrzej Sztorc, władze kolei wyjaśniły, iż zmiana była pozytywnie zaopiniowana
przez władze Brzeska. Wskazano również,
że – jak to określono – strona społeczna (w
tym przypadku samorząd) nie wnosiła na
etapie projektowania żadnych uwag. Komentujący to stanowisko Wójt Gminy Dębno objaśnia, że trudno było reagować w jakikolwiek sposób na plany, o istnieniu których nikt samorządowców nie powiadamiał.
Wygląda jednak na to, że dla władz PKP
nie będzie to miało większego znaczenia.
We wspomnianej już odpowiedzi kolejarze
argumentują, że uwzględnienie wniosku
samorządowców o utrzymanie budynku stacji w Sterkowcu wymagałoby zmian w projekcie modernizacji i linii i spowodowałoby
opóźnienia skutkujące roszczeniami ze strony wykonawcy. W związku z tym kolej podtrzymuje swoją wcześniejszą decyzję o likwidacji stacji w Sterkowcu jako uzasadnioną.
Samorządowcy informują, że niewykluczone są następne interwencje, ale szansa
na ich skuteczność jest minimalna. Inwestycje modernizacyjne na odcinku Tarnów –
Kraków są już na tyle zaawansowane, że
dokonywanie zmian w projekcie na tym etapie spowodowałoby konieczność dodatkowych wydatków i wydłużenie terminów. W
kontekście finansowych problemów kolei i
uciążliwości prac remontowych dla pasażerów trudno zakładać, by inwestor chciał
wydawać dodatkowe pieniądze i przedłużać
termin zakończenia robót.
(p)
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Wielkość powierzchni budynku ma konsekwencje finansowe. Decyduje ona o wielkości
podatku od nieruchomości, który naliczany jest
od jednego metra kwadratowego. Tymczasem
z analizy dokumentów oraz ewidencji nieruchomości prowadzonej przez Starostę Brzeskiego wynika, że w niektórych przypadkach
coś się nie zgadza. Deklaracje składne przez
właścicieli nieruchomości wskazują, że budynki będące w ich posiadaniu są mniejsze niż
wskazuje projekt budynku. Czasem rozbieżności są bardzo duże, a deklarowana powierzchnia domu zaskakująca mała, bo wynosi np. 40 metrów kwadratowych.
W związku ze zmniejszaniem się w ostatnim czasie wpływów do budżetu gminy, samorząd będzie wyrywkowo sprawdzał zgodność deklaracji ze stanem faktycznym. Taki
obowiązek nakłada na władze gminy usta-

wa ordynacja podatkowa nakazująca samorządom staranność w egzekwowaniu należnych opłat. Kontrolowane będą losowo wybrane gospodarstwa. W razie stwierdzenia
zaniżenia powierzchni, urząd może zażądać
wyrównania za okres do pięciu lat wstecz. Z tego rodzaju możliwości korzystamy jednak rzadko wychodząc z założenia, że zaniżenie powierzchni jest efektem pomyłki, a
nie świadomym działaniem – podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że zdarzają się także rozbieżności na
niekorzyść właściciela nieruchomości. Naliczony przez urząd wymiar podatku jest wtedy wyższy niż faktyczna powierzchnia
mieszkalna. Jak ustaliliśmy najczęściej jest
to efekt zaniedbania ze strony właściciela
nieruchomości, który np. sprzedając nieruchomość nie poinformował o tym urzędu,
który nalicza stawkę według dotychczasowej, niezaktualizowanej deklaracji. Aby
uniknąć tego rodzaju niespodzianek, wystarczy każdorazową zmianę stanu posiadania
ująć w składanej do urzędu deklaracji określającej wielkość i powierzchnię nieruchomości. W przeciwnym wypadku urząd zmiany nie uwzględni, ponieważ nie prowadzi
ewidencji obrotu nieruchomości na terenie
gminy.
(p)

Komfort ¿ycia i ekologia
Zakoñczy³ siê ostatni etap prowadzonej od 2012 roku rozbudowy sieci kanalizacyjnej obejmuj¹cej Jastew i jeden
z przysió³ków Dêbna. Mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê do sieci otrzyma³o ponad 20
gospodarstw. - W sumie uzyskaliœmy
efekt ekologiczny lepszy ni¿ zak³adaliœmy
– komentuje Antoni Brachucy, zastêpca Wójta Gminy Dêbno.
Przypomnijmy, że w ramach realizowanych w latach 2012 i 2013 prac rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Woli Dębińskiej
i wybudowano sieć kanalizacyjną w Jastwi
oraz w przysiółku Dębno-Dębczak. Całe
przedsięwzięcie kosztowało łącznie 4 mln
336 tys., ale większość kosztów, bo aż 2 mln
650 tys. sfinansowano z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
- Realizacja kolejnego etapu kanalizacji
sanitarnej doskonale wpisuje się w przyjętą przed laty strategię rozwoju Gminy
Dębno. Jej celem jest poprawa warunków i
standardu życia mieszkańców oraz - przez
rozwój infrastruktury – wpływ na rozwój
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budownictwa jednorodzinnego. Rezultaty
są widoczne: co roku powstaje kilkadziesiąt nowych domów, rośnie też nam liczba
mieszkańców w gminie w wyniku migracji
z sąsiednich jednostek samorządy terytorialnego – mówi Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno.
W ciągu dwóch lat w Jastwi wybudowano
prawie 6 km sieci kanalizacyjnej i dwie przepompownie, a w przysiółku Dębno-Dębczak
2 km sieci i jedną przepompownię. Rozbudowana oczyszczalnia w Woli Dębińskiej zwiększyła przepustowość z 280 do 530 m3 na dobę.
Dzięki wykonanym pracom liczba mieszkańców Jastwi oraz Dębczaka objętych siecią kanalizacjyjną wynosi już 600 osób. Dotychczas łącznie wykonano 123 przyłącza
kanalizacyjne czyli więcej niż zakładano.
Inwestycja, poza zwiększeniem komfortu
życia mieszkańców, a także stworzeniem
lepszych warunków pod nowe budownictwo
jednorodzinne ma też wymiar ekologiczny
minimalizując ryzyko skażenia środowiska
na tym terenie.
(b)
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Powstañcza noc
w zamku

Stra¿acy urz¹dzaj¹ teren
przy remizie

Wolontariusze
w akcji

Blisko tysi¹c osób uczestniczy³o w II
Miêdzynarodowej Nocy Muzeów w Zamku w Dêbnie. Wydarzenie rozpoczête
koncertem Szko³y Muzycznej I Stopnia
w Brzesku, przebiega³o w atmosferze
„dawnych wspomnieñ” wyjêtych wprost
z XIX-wiecznego pamiêtnika Ludwika
Dêbickiego, prawnuka Kunegundy
Sp³awskiej, Pani na zamku w latach
1813-1833.
Losy tej rodziny złożyły się w opowieść o
życiu codziennym, które wiedli w zamku, a
którego atmosfera miała się przedstawiać
„w podobnych barwach jak Soplicowo”. Państwo Spławscy zapisali się złotymi zgłoskami w księdze dziejów w zamku w Dębnie,
gdyż po upadku powstania listopadowego (w
roku 1831) przechowywali w nim tropionych
przez Austryiaków jego byłych uczestników.
Opowieść ta została ożywiona i ukazana
w kilku scenach w obrębie sal zamkowych.

Wszystko wskazuje na to, ¿e Por¹bka
Uszewska ju¿ niebawem bêdzie mia³a
kolejny teren rekreacyjny. Terasowo ulokowana dzia³ka w s¹siedztwie remizy
OSP nabiera w³aœnie nowego wygl¹du,
dziêki uzyskaniu przez OSP Por¹bka
Uszewska i Stowarzyszenie „Kwartet na
Przedgórzu” dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Żywe historyczne obrazy nasycone muzyką
wykonywaną na instrumentach, słowem i
śpiewem stworzyła młodzież z Grupy Teatralnej działającej pod kierunkiem pani
Agaty Podłęckiej przy parafii Miłosierdzia
Bożego w Brzesku.
W scenografii XIX- wiecznego przyzamkowego parku rozgrywały się epizody przywołujące powstanie styczniowe, którego 150.
rocznica wypada w tym roku. Bohaterów
tych epizodów tworzyła konna grupa rekonstrukcji historycznej skupiona wokół fundacji Timszel.
Żądnych przygody grupa ta wciągała w grę
terenową rozstrzygającą się również w atmosferze XIX-wiecznej powstańczej historii. W tą niezwykłą noc wokół przepięknej
starej rosochatej wierzby u podnóża zamku
rozsiadła się wiedźma - zielarka, w jej obozowisku przy płonącym ognisku jeszcze grubo po północy można było natrafić na amatorów magii, wszak była to noc niezwykła,
bo Noc Muzeów.

Strażacy-ochotnicy od dawna mieli w planach zagospodarowanie tego terenu, ale na
przeszkodzie stały kwestie finansowe. Teraz po uzyskaniu wsparcia w wysokości 35
tys. zł na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Porąbce Uszewskiej” zamierzenia można realizować.
Pieniądze wykorzystane będą na zakup
materiałów, a całość prac wykonywana jest
nieodpłatnie przez strażaków. Z OSP Porąbka Uszewska oraz ich partnerów. Przy
remizie, na ogrodzonym terenie powstają
zatem: boisko do siatkówki, teren pod ognisko i grill, a także obiekty małej architektury, takie jak wiaty, ławki i stoły. Oddanie do
użytku terenu rekreacyjnego planowane
jest w sierpniu 2013 roku. Będzie to kolejne
miejsce w Porąbce Uszewskiej służące wypoczynkowi i rekreacji. W ubiegłym roku
urządzono plac zabaw przy głównej drodze
nieopodal sanktuarium i ośrodka zdrowia.

Krystyna Gurgul

(b)

Budujemy za pieni¹dze
z zewn¹trz
Ponad 3,8 mln z³ w formie dofinansowania do inwestycji i tzw. projektów
miêkkich pozyska³a Gmina Dêbno w
pierwszym pó³roczu tego roku. Pozwoli³o to na realizacjê w tym okresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej 3,6
mln z³ oraz projektów, których wartoœæ
siêga blisko 2 mln z³.
Wśród przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z zewnątrz są m.in. stabilizacja osuwiska (ponad 1,4 mln zł), remonty i modernizacja dróg w ramach usuwania skutków
powodzi (ok. 400 tys. zł), odbudowa strategicznych dróg lokalnych w ramach programu zwanego popularnie „schetynówką” (214
tys. zł) czy budowa kanalizacji w Dębnie
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(ostatni odcinek), na co uzyskano dofinansowanie w wysokości przekraczającej 258
tys. zł. W sumie na inwestycje realizowane
w okresie od stycznia do czerwca tego roku
pozyskano z różnych źródeł ponad 2,3 mln
zł.
Na tym jednak aktywność samorządu w
sięganiu po pieniądze ze źródeł zewnętrznych się nie skończyła. Sporą kwotą wykraczającą poza 1,5 mln złotych pozyskano także na realizację tzw. miękkich projektów,
wśród których są np. przedsięwzięcia edukacyjne czy przeciwdziałanie wykluczeniu
informatycznemu. Za tym drugim określeniem kryje się tworzenie możliwości bezpłatnego dostępu do internetu dla kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców.
(g)
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„£oniowiacy” œwiêtowali jubileusz

Tañcz¹ od 60 lat!
Jubileusz 60-lecia obchodzi³ Zespó³
Pieœni i Tañca „£oniowiacy”. Na
estradzie w amfiteatrze letnim w
£oniowej przez kilka godzin królowa³
taniec, by³y fotograficzne wspomnienia, anegdoty i bran¿owe odznaczenia.
A wszystkiemu przygl¹da³y siê t³umy
mieszkañców.

że wicemarszałek województwa Roman Ciepiela, który Brązowym Medalem Gloria Artis za zasługi w dziedzinie kultury odznaczył Kazimierza Górczaka , choreografa zespołu. Okolicznościowy medal z okazji jubileuszu nadany przez województwo małopolskie otrzymał także cały zespół. W imieniu
władz województwa wręczył go Stanisław
Sorys, członek Zarządu Województwa.

Goœcie z ministerstwa

Komentuje dla nas

Okrągła rocznica najstarszego zespołu
folklorystycznego w powiecie brzeskim spowodowała, że na widowni obok mieszkańców zasiadło także liczne grono przedstawicieli władz. Estradowe popisy członków zespołu, który na tę okoliczność przygotował
bardzo szeroki program, śledzili m.in. Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, jego zastępca Antoni Brachucy, radni Rady Gminy Dębno, starosta brzeski Andrzej Potępa, a tak-
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Program koncertu, któremu przyglądała się również Dorota Ząbkowska reprezentująca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podzielono na dwie części. W pierwszej prezentowano m.in. poloneza, suitę lubelska, polkę, a w drugiej suitę górali Beskidu Śląskiego czy suitę
żywiecką. Przez kilka godzin tancerze zmieniający tylko stroje prezentowali z jednej
strony kunszt taneczny nie pozbawiony

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Oceniając działalność tego zespołu trzeba mieć na uwadze różne jej aspekty. Po
pierwsze jest to kultywowanie tradycji i ratowanie ginącego folkloru. Druga rzecz to
pełnienie roli ambasadora gminy, bo bardzo często zespół występuje poza granicami
nie tylko gminy i powiatu, ale także kraju. Prezentując tańce całego regionu Polski
południowej promuje całe województwo. Kolejna rzecz dotyczy ważnej roli wychowawczej. To nauka dyscypliny, obowiązkowości i odpowiedzialności. Trzeba pamiętać o próbach, przykładać się do pracy. Zespół jest także miejscem integracji pokoleń,
bo są tu dzieci kilkuletnie i ludzie w wieku średnim. Samorządowe władze nie mają
wątpwliości, że warto zespołowi pomagać, bo finansowanie działalności odbywa się
za pośrednictwem DCK czyli z budżetu gminy. Wspieramy też stowarzyszenie opiekujące się zespołem i doceniamy artyzm i profesjonalizm zespołu. Jeśli miałbym
zespołowi czegoś życzyć to tego, by wokół niego gromadzili się w dalszym ciągu
wartościowi ludzie, a zainteresowanie uczestnictwem w nim nie słabło.
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Mówi¹ cz³onkowie zespo³u
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Julia Pabijan z £oniowej, starsza
grupa dzieciêca
Zachęta do członkostwa w „Łoniowiakach” byli moi rodzice. Długie
lata tańczyli, a ja widząc ich na
scenie chciałam także się na niej
znaleźć. Zapisałam się w drugiej
klasie szkoły podstawowej i szybko,
bo po 2-3 latach, awansowałam do
grupy starszej. Teraz tańczę już piąty
rok i chciałabym znaleźć się w
reprezentacji czyli tej najbardziej
prestiżowej grupie. Uwielbiam taniec
i muzykę, a także scenę i publiczność.

Barbara Szostak z Dêbna, grupa
starsza
Co takiego jest w zespole, że przyciąga tylu ludzi? Trudno na to pytanie
odpowiedzieć. Trzeba poczuć klimat
panujący w zespole. Zespół dla
każdego tancerza jest na tyle ważny,
że każdy z nas i ten mały i ten
większy potrafi harmonogram dnia
czy tygodnia podporządkować próbie
czy występom, które często są w dni
wolne.
Osoby, które tańczą, muszą to
pokochać, wtedy nie jest ważne czy
ktoś jest z Łoniowej czy musi
dojechać np.: z Brzeska na próbę na
rowerze .
Rzeczą naturalną jest, że są osoby
tańczące w zespole kilka miesięcy,
parę lat, jednakże są osoby, (mam tu
na myśli najstarszą grupę tancerzy),
dla których zespół i taniec, to
przygoda trwająca ponad trzydzieści
lat.
Bycie tancerzem w ZPiT Łoniowiacy
to prawdziwa przygoda, w trakcie
której zawiązują się więzi przyjaźni,
znajomości trwające przez całe
późniejsze życie, to miłe wspomnienia z najpiękniejszych naszych lat.

elementów akrobatycznych, z drugiej barwne kostiumy i energię, którą można by obdzielić pewnie całą gminę.
Nie brakowało wspomnień z występów na
polskich scenach i konkursach oraz z wyjazdów zagranicznych, których „Łoniowiakom” uzbierało się sporo. - Pamiętam wyjazd do Portugalii, gdy wobec braku klarnecisty sam musiałem go zastąpić, a wtedy na
tym instrumencie nie grałem już od kilku
lat. Chyba dałem rady, bo publiczność wytrzymała do końca – wspominał Andrzej
Potępa, starosta brzeski. Jubileuszowa prezentacja fotograficzna komentowana na
żywo pozwoliła wydarzenia z przeszłości
przeżywać na nowo, a niezorientowanym w
historii zespołu pokazała szeroki charakter
działalności grupy.

Strój odm³adzaj¹cy
Istniejący od 1953 roku zespół jest najstarszym zespołem folklorystycznym w powiecie brzeskim. Tańczą w nim całe pokolenia, a przynależność do zespołu jest w wielu
wypadkach niemal dziedziczna. Bywa, że w
zespole tańczył dziadek, a dziś tańczą w nim
dzieci i wnuki. W sumie w ciągu 60 lat przez

zespół przewinęło się około 600 osób. Obecnie „Łoniowiacy” to grupa licząca około 140
osób w sześciu grupach wiekowych. Są cztery grupy dziecięco – młodzieżowe liczące od
18 do 28 osób. Grupa w wieku od 7 do 11 lat
liczy 36 osób, tancerzy w wieku od 11 do 17
lat jest 54. Są wśród nich zarówno mieszkańcy Łoniowej, ale także innych miejscowości. Często na próby dowożą ich rodzice,
którzy kiedyś tańczyli w zespole. Przy okazji zabierają też dzieci sąsiadów. Piąta grupa to tzw. reprezentacja czyli wizytówka
zespołu. Należy do niej 30 osób w wieku od
16 do 28 lat. Część z nich wciąż się uczy, są
studenci, a także osoby pracujące. Ostatnią
grupę (starszą) tworzy 16 osób ( 8 mężatek,
7 żonatych i jeden zatwardziały kawaler czyli
kierownik zespołu Marcin Sacha, który nie
ma czasu się ożenić, być może dlatego, że
tańczy zarówno w grupie starszej jak i w
reprezentacji). Członkowie tej grupy unikają określenia oldboje, ponieważ czują się
młodzi. Najstarsi mają po 47 lat, ale strój
sceniczny nie tylko nie dodaje im lat, ale działa jak środek odmładzający. Podobno wystarczy go tylko przymierzyć...
(g)

Jaros³aw Hebda z Brzeska,
reprezentacja
Moja mama pochodzi z Łoniowej i to
była jedna z przyczyn, dla której
zainteresowałem się zespołem.
Kiedyś przyszedłem z kuzynami na
próbę, porozmawiałem z choreografem, który zachęcił mnie, żeby
spróbował. Po pierwszej próbie
spodobało mi się na tyle, że zacząłem
chodzić regularnie na zajęcia od
piątej klasy szkoły podstawowej.
Teraz minęło już osiem lat i wciąż
nie mam dość. Jest miła atmosfera,
fajni ludzie... Na pewno potrzeba
dużo wytrwałości, bo opanowanie
jednego układu wymaga dużo czasu,
a także wytrzymałości. Jeśli tylko
czas pozwoli i uda się godzić studia i
pracę, to z pewnością będą dalej
tańczył.

www.gminadebno.pl
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Samochód na jubileusz
Jednostka OSP w Maszkienicach dwa
dni obchodzi³a jubileusz 110-lecia.
Œwiêtowa³o siê tym przyjemniej, ¿e
rocznica sta³a siê okazj¹ do przekazania gminie nowego samochodu
stra¿ackiego. Druhowie mogli cieszyæ
siê wyj¹tkowym prezentem, bo
znalaz³o siê sporo osób zaanga¿owanych w to przedsiêwziêcie.

Powiedzieli

O wsparcie skutecznie zabiegali radni z
Maszkienic: Anna Chmielarz i Stanisław
Pierzga, a wójt Grzegorz Brach poparł propozycję przyznania jednostce dofinansowania w wysokości 30 tys. zł. Mieszkający w

Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno
Mamy dzisiaj podwójne święto: z jednej strony niezwykły jubileusz, z drugiej Gminny
Dzień Strażaka. W związku z tym chciałem
wszystkim strażakom z naszej gminy nie tylko złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, ale
przede wszystkim złożyć wyrazy uznania za
ciężką pracę, za to, że jesteście tam, gdzie was
potrzebujemy. Dziękuję za to, że dajecie nam,
mieszkańcom, poczucie bezpieczeństwa w
sytuacji zagrożenia czy to powodzią czy to
działaniem innych żywiołów. Wdzięczny
wam jestem również za wasz udział i pomoc
przy organizacji imprez, a także za wykonywanie licznych prac porządkowych.

Andrzej Potêpa, Starosta brzeski

Odznaczeni stra¿acy
Maszkienicach Michał Miśkowicz nie tylko
znalazł w Austrii samochód, ale także sponsora, który pokrył pozostałe koszty. - Dziękujemy za pomoc, która umożliwiła nam
zakup tego samochodu – mówił Karol Piwowarski prezes OSP Maszkienice. Zaraz potem kluczyki do samochodu, który przyjechał prosto z Austrii, przekazał austriacki
sponsor Christoph Scheier. - Vielen Gluck życzył strażakom szczęścia, którzy zgodnie
z tradycją uruchomili silnik i syrenę prezentując wóz w całej okazałości. Nowy nabytek
został także od razu poświęcony.
Święto pamiętać będą szczególnie ci strażacy, których uhonorowano resortowymi
odznaczeniami. W uznaniu wzorowej służ-

Pragnę życzyć jednostce OSP Maszkienice,
aby nigdy nie zabrakło młodych dziewcząt i
chłopców do tej pięknej służby, do tego powołania. Bo jest to rzeczywiście powołanie,
kiedy trzeba poświęcić swój czas i nie pobierając wynagrodzenia ciężko pracować, aby
jednostka była sprawna i liczna. Życzę
wszystkim druhom i druhnom dużo zdrowia i zrozumienia w rodzinach, a przy okazji przekazania jednostce samochodu chciałbym ofiarować czek na drobną kwote, która
być może pomoże doposażyć jednostkę.

brygadier Dariusz Pêcak, komendant
powiatowy stra¿y po¿arnej
Cieszę się, że jednostka już 110 lat pomaga
ludziom i robi to coraz lepiej. Życzę wam,
byście tę tradycję przekazywali kolejnym
pokoleniom. Fakt, że mamy kolejny samochód o bardzo dobrych parametrach technicznych, to powód do radości. Na was ciąży
teraz obowiązek, by ten samochód był w pełni wykorzystany. Przy okazji chciałbym również podziękować wszystkim strażakom z
gminy Dębno za gotowość do pracy, oby nie
brakło wam nigdy chęci i zapału do niesienia pomocy potrzebującym. Nie sposób też
nie podziękować władzom gminy: wójtowi i
Radzie Gminy, że wkładem finansowym
wspierają rozwój wszystkich jednostek
ochotniczych.
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Jan Cury³o - Honorowy Medal im. Boles³awa
Chomicza, Stanis³aw K¹dzio³ka - Z³oty Znak
Zwi¹zku ZOSP RP, Stanis³aw Niedojad³o i
Adam Cecot - Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa, Szczepan Machota i Janusz Miœkowicz -Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa, Karol Piwowarski i Andrzej Karaœ Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.
Odznaka za wys³ugê lat: Mieczys³aw Kargól, Wies³aw Wojtal, Czes³aw Mrówka, Alojzy Batko.
Odznaka Wzorowy Stra¿ak: Mateusz Wojdak,
Maciej Rudek, Dawid Wojdak, Artur Janisz,
Dominik Dr¹g, Leokadia Rudek, Maciej Pude³ek, Agnieszka Walczak – Rogozik, Anna
Szostak, Katarzyna Brzeziñska.
by, a także w związku z wysługą lat odebrało je kilkudziesięciu strażaków.
Nie obyło się też bez okolicznościowych
życzeń i gratulacji, które składali m.in. Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, Andrzej
Potępa, Starosta Brzeski i Dariusz Pęcak,
komendant powiatowy PSP w Brzesku.
Samochód, który jest już do dyspozycji jednostki to steyer wyposażony w specjalistyczny sprzęt ratowniczy taki jak nożyce i rozpieracze do rozcinania samochodu, agregat
prądotwórczy, siłowniki, armatkę wodną
sterowaną z kabiny kierowcy, zbiornik na
wodę o pojemności 2500 litrów, a także kamerę termowizyjną.
Obok części oficjalnej organizatorzy przygotowali także część festynową jubileuszu.
Drugiego dnia na scenie pokazały się rodzime zespoły, swoje talenty prezentowały
dzieci ze szkoły w Maszkienicach. Maluchy
z przedszkola tańczyły i recytowały „Przykazania dzielnego strażaka”, starsi uczniowie wystawili „Kota w butach”, inscenizację „Jak Wojtek został strażakiem”. Był też
układ taneczny do musicalu „Grace” oraz
piosenki w wersji anglojęzycznej. Mieszkańcy
mogli wybierać w festynowych atrakcjach, a
szczególną popularnością cieszyła się loteria fantowa, w której główną nagrodą był
skuter.
(g)

www.gminadebno.pl

Œwiêtojañska
noc w zamku
Myœliwskie akcenty dominowa³y podczas IX Œwiêtojañskiej Nocy Muzealnej odbywaj¹cej siê w Zamku w Dêbnie. By³a myœliwska fotografia, myœliwskie rzemios³o, prezentacja psów i
soko³ów myœliwskich, a tak¿e myœliwskich sygna³ów. Okazja ku temu by³a
niebanalna: 90-lecia Polskiego Zwi¹zku £owieckiego.
Myśliwi gościli w dębińskim zamku nie
po raz pierwszy. Tarnowska Organizacja
Łowiecka współpracę doceniła wyróżniając Zamek w Dębnie pamiątkowym medalem wydanym w związku z okrągłą rocznicą. Zainteresowani mogli obejrzeć wystawę „Myśliwy w starej fotografii” ze zbiorów Wiesława Szury z Ciężkowic, kynolog
Wojciech Tarnowski z Tarnowa przygotował prezentację psów myśliwskich, a krakowski PZŁ „Sokole Gniazdo” pochwalił
się sokołami wykorzystywanymi podczas
polowań. Była też okazja, by opanować
system sygnałów myśliwskich.
Jak zwykle nie zabrakło muzyki. W Sali
Koncertowej odbył się przedpremierowy
pokaz filmu muzycznego” MINUCYJE”
zespołu „ANAKONDA z Tarnowa, a w finale zagrał Zespołu Muzyki Dawnej z
Zamku Królewskiego na Wawelu „FLORIPARI”, w repertuarze najpiękniejszych
pieśni miłosnych dworów europejskich.

W konkursie „NA NAJPIĘKNIEJSZY
WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI”, który cieszył się tym razem dużą popularnością,
przyznano w sumie sześć nagród. W rywalizacji na „NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ
ŚWITEZIANKI” wyróżnienie przyznano
Danucie Gębiś, florystyce z Woli Rzędzińskiej, która zaprezentowała projekt spódniczki, kapelusza i kolii w całości wykonanych z flory.
(n)

www.gminadebno.pl

fot: Jan Derendal
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Folklor w amfitearze
Dziesiêæ zespo³ów wziê³o udzia³ w XXIV
Przegl¹dzie Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego KRAKOWIACZEK w £oniowej. Do udzia³u w
XXXVII Karpackim Festiwalu Dzieciêcych
Zespo³ów Regionalnych, który odby³ siê
w po³owie czerwca w Rabce - Zdroju, nominowano Dzieciêcy Zespó³ Regionalny
`
GWOZDZIEC
z GwoŸdŸca z programem:
DZIEÑ PRZED PRYMICJAMI.
Komisja artystyczna, w składzie której
znaleźli się: Aleksandra SZURMIAK – BOGUCKA - etnomuzykolog z Krakowa (przewodnicząca), Wiesława HAZUKA - choreograf
z Tarnowa, Jadwiga ADAMCZYK - muzyk z
MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Marta
SMÓLCZYŃSKA - etnolog z MCK SOKÓŁ
w Nowym Sączu, Benedykt KAFEL - etno-

graf z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, obok
nagrody głównej przyznała także nagrody
finansowe w wysokości od 300 do 1100 zł. W
sumie na ten cel rozdysponowano 8900 zł. W
roli ich fundatorów wystąpił Wójt Gminy Dębno, który wyłożył 3 tys. zł oraz Małopolskie
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu,
które przeznaczyło na ten cel 5,9 tys. zł.
Zespoły oceniano w dwóch kategoriach,
osobno te prezentujące folklor w formie autentycznej i te przygotowujące program w
formie artystycznie opracowanej. Wśród rywalizujących grup były zespoły z sześciu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, myślenickiego, tarnowskiego i wielickiego. Żaden z nich nie wyjechał bez nagrody, bo komisja przyznała je wszystkim uczestnikom różnicując jedynie ich wysokość.
(n)

nagrody
zespo³y prezentuj¹ce folklor
w formie autentycznej
1. Dzieciêcy Zespó³ Regionalny MALI BISKUPIANIE
z
Biskupic
Rad³owskich,
gm. Rad³ów, pow. tarnowski z programem: W
ODPUST za konsekwentne korzystanie z obyczajowoœci dawnej wsi - 800,00 z³
2. Zespó³ Regionalny Z£OCOKI ze Z³otej, gm.
Czchów, pow. brzeski z programem: OJ DOLO,
MOJA DOLO za umiejêtne wytworzenie dzieciêcej atmosfery zabaw i spontanicznoœæ zachowañ dzieciêcych - 900,00 z³
3. Zespó³ Pieœni i Tañca ELEGIA z Rudnika, gm.
Su³kowice, pow. myœlenicki z programem: PROGRAM PASTERSKI za dobry pokaz tañców i tradycyjny œpiew - 800,00 z³
4. Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny GWO•DZIEC
z GwoŸdŸca, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski
z programem: DZIEÑ PRZED PRYMICJAMI za
podjecie niespopularyzowanego tematu zwi¹zanego z tradycyjn¹ obyczajowoœci¹ oraz swobodê sceniczn¹ – 1.100,00 z³
5. Zespó³ Regionalny BOBROWIANIE z Bobrownik, gm. ¯abno, pow. tarnowski z programem:
PIERNICKI CY RÓZECKI? za pomys³ i jego dobr¹,
spontaniczn¹ prezentacjê - 1100,00 z³

zespo³y prezentuj¹ce folklor
w formie artystycznie
opracowanej
1. Zespó³ Pieœni i Tañca WOLANIE z Woli Rad³owskiej, gm. Rad³ów, pow. tarnowski z progra-

mem: WI¥ZANKA TAÑCÓW KRAKOWSKICH za
dobre, techniczne przygotowanie tañców krakowskich - 700,00 z³
2. Zespó³ Folklorystyczny NIECZAJNIANIE z Nieczajnej Górnej, gm. D¹browa Tarnowska, pow.
d¹browski z programem: PO ODPUŒCIEza tradycyjny sposób prezentacji tañców z regionu i
za w³aœciwy repertuar - 800,00 z³
3. Zespó³ Regionalny RZEPIOCKI z Rzepiennika Suchego gm. Rzepiennik Strzy¿ewski, pow.
tarnowski z programem: PAS£A PASTYRECKA
za przedstawienie wi¹zanki tañców z regionu
Pogórza Ciê¿kowickiego - 800,00 z³
4. Dzieciêco – M³odzie¿owy Zespó³ Folklorystyczny z Kokotowa, gm. Wieliczka, pow. wielicki z programem: ALBOŒMY TO JACY TACY za
próbê podjêcia folkloru tanecznego Krakowiaków Zachodnich - 400,00 z³
5. Dzieciêcy Zespó³ Regionalny MALI £YSOGÓRZANIE z £ysej Góry, gm. Dêbno, pow. brzeski
z programem: NA KRAKOWSKIM RYNKU za pokaz ciekawych zabaw dzieciêcych - 700,00 z³

kapele ludowe
1. Dzieciêca Kapela Ludowa RZEPIOKI z Rzepiennika Suchego, gm. Rzepiennik Strzy¿ewski, pow. tarnowski za muzykowanie m³odych
instrumentalistów - 300,00 z³
2. Kapela Ludowa PASTUSZKOWE GRANIE –
MALI ze Szczurowej, gm. Szczurowa, pow. brzeski za tradycyjny repertuar i bardzo dobre wykonanie muzyczne - 500,00 z³
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Konsultacje w zamkowych komnatach

Na co wydaæ miliony euro?
Kilkadziesi¹t milionów euro bêdzie do dyspozycji Ma³opolski w latach 2014-2020.
O mo¿liwoœciach ich wykorzystania dyskutowano pod koniec maja, podczas spotkania w zamku w Dêbnie z udzia³em wicemarsza³ka Romana Ciepieli oraz przedstawicieli samorz¹dowych w³adz Gminy
Dêbno i lokalnych liderów.
Zanim uczestnicy spotkania podzielili się
swoimi propozycjami i sugestiami, wicemarszałek Ciepiela zaprezentował główne zasady podziału pieniędzy. Wiadomo, że będą one
wykorzystywane w dziesięciu różnych dziedzinach takich jak np. transport, kapitał ludzki, przemysł czasu wolnego. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą te projekty, które
będą miały charakter ponadlokalny stanowiąc
wartość dla minimum jednego subregionu
województwa. - Co to będą za przedsięwzięcia, zależy od Państwa. Dziś otwarte są wszelkie możliwości – podkreślał wicemarszałek
województwa. Konkretne projekty będzie
można zgłaszać już we wrześniu, a praca nad
nimi powinna rozpocząć się już teraz.
Gospodarze gminy na gorąco dzielili się
swoimi inicjatywami. - Największe nadzieje
wiążemy z zagospodarowaniem okolic zam-

ku, który w sposób naturalny ma ponadregionalne atuty, ale przeforsowanie tego pomysłu wymaga współpracy z partnerem, do
którego należy zamek – zaznaczył wójt
Grzegorz Brach. Obecni na sali przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy
szkół, a także radni wskazywali z kolei m.in.
na konieczność podjęcia działań ograniczających bezrobocie i poprawiających komunikację lokalną. - Doradztwo zawodowe powinno rozpocząć się się już na poziomie gimnazjum, bo w szkole średniej jest już często
na to za późno – oceniał radny Rady Powia-

tu Brzeskiego Tomasz Gurgul. W kontekście szerszego dostępu do oferty kulturalnej regionu sugerowano natomiast wsparcie dla lokalnego transportu pasażerskiego.
- Mieszkańcy małych wsi mają problem z
dojechaniem nawet do Dębna, bo autobusy
w niedzielę nie kursują – mówiła sołtyska
Dołów
Ocena firmowanych przez gminy projektów dokonywana będzie jesienią tego roku.
Do tego czasu samorządy mają czas na przygotowanie konkretnych propozycji.
(p)

Rozmowa z Romanem Ciepiel¹, wicemarsza³kiem województwa ma³opolskiego

Wa¿na jest jakoœæ pomys³ów
- Miliony euro bêd¹ do wykorzystania w Ma³opolsce w perspektywie 2020 roku. Ile Gmina Dêbno mo¿e z tego uszczkn¹æ? S¹ jakieœ
ograniczenia?
- Pieni¹dze unijne w nowej perspektywie finansowej bêd¹ do wykorzystania na kilku
poziomach. Przede wszystkim premiowane
bêdzie to, co jest regionalne i to co sprawi,
¿e Ma³opolska bêdzie coraz bardziej konkurencyjnym regionem. Musimy poprawiæ komunikacjê, tworzyæ strefy gospodarcze, rozwijaæ gospodarkê innowacyjn¹ tak, byœmy byli
w stanie konkurowaæ w skali globalnej.
Inny poziom to subregiony. Jednym z nich
jest subregion tarnowski z powiatem brzeskim, bocheñskim i d¹browskim, i tutaj Gmina Dêbno mo¿e siêgaæ po pieni¹dze, ale pod
warunkiem, ¿e bêdzie to projekt oddzia³uj¹cy na ca³y subregion. Poszukujemy projektów, które wyposa¿¹ subregion w jak¹œ przewag¹ konkurencyjn¹ lub pozwol¹ lepiej wykorzystaæ potencja³ istniej¹cy. Bêd¹ jednak tak¿e ograniczenia zwi¹zane z innowacyjn¹ gospodark¹, promowaniem energooszczêdnoœci czy walk¹ z bezrobociem.
Trzeci poziom to poziom gminny. Bêd¹ og³aszane konkursy i tu gmina sama musi mieæ
program rozwoju i zastanowiæ siê, co chce
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zrobiæ w pierwszej kolejnoœci. Czy poprawiaæ
gospodarkê wodno-œciekow¹, czy poprawiaæ
komunikacjê, czy te¿ zrobiæ coœ w sferze kultury. Konkursy dotycz¹ce tej sfery bêd¹ og³aszane na prze³omie 2014 i 2015. We wrzeœniu natomiast bêd¹ rozstrzyga³y siê konkursy na projekty ponadregionalne.
- Czy w przypadku projektów ponadregionalnych gmina tak¿e mo¿e byæ wnioskodawc¹?
- Mo¿e byæ, mo¿e nim byæ te¿ powiat, podobnie jak przedsiêbiorcy czy grupa gmin. Wa¿niejszy jest cel przedsiêwziêcia. Czterdzieœci osób stanowi¹cych forum subregionalne,
wœród których s¹ reprezentanci gmin, organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorcy, radni województwa, zdecyduj¹, które projekty
bêd¹ rekomendowane do finansowania. To
nie bêdzie droga konkursowa, raczej bêdziemy szukaæ konsensusu.
- Ogólna pula pieniêdzy do wykorzystania robi
wra¿enie, ale chêtnych bêdzie wielu. Jakie
atuty trzeba pokazaæ, by znaleŸæ siê w gronie
tych, którzy dostan¹ kawa³ek tego tortu?
- Nie na wszystko mo¿na te pieni¹dze wydaæ. Wa¿ne bêd¹ pomys³y, ich wartoœæ. Ja
obawiam siê czegoœ innego, ¿e projektów
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spe³niaj¹cych kr yteria programu mo¿e
byæ bardzo
ma³o. Dofinansowywane przedsiêwziêcia powinny mieæ dobr¹ stopê zwrotu polegaj¹c¹ na zwiêkszeniu miejsc
pracy, rozwoju gospodarczym, skutecznej
walce z wykluczeniem spo³ecznym. Ju¿ teraz w okolicach zamku w Dêbnie poszukujemy dobrego rozwi¹zania, by wykorzystaæ potencja³ tego miejsca. Potrzebna jest do tego
wspó³praca wielu instytucji i potrzebny jest
lider, który wykorzysta tak¿e komercyjnie
ten potencja³.
- Na koniec poproszê o krótk¹ radê dla Gminy
Dêbno: jak siê powinna zachowaæ, by uczestniczyæ w podziale pieniêdzy przeznaczonych
dla Ma³opolski w mo¿liwie du¿ym stopniu?
- M¹drze. Trzeba byæ otwartym na partnerów, poniewa¿ w tej chwili mówimy o projektach, które wykraczaj¹ poza granice gmin i
trzeba dzia³aæ szybko, gdy¿ czasu pozosta³o
ju¿ niewiele.
(g)
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bezpieczeñstwo

Nie zahamowa³
Kierowca skody spowodował 23 maja ok.
godz. 15.45 w Dołach kolizję z udziałem
trzech samochodów. O wszystkim zadecydował fakt, że nie zdążył w porę zahamować i najechał na tył poprzedzającego go
peugeota, który następnie uderzył w tył
volkswagena. Sprawcę kolizji ukarano
mandatem karnym.

Skok na przedszkole
Ponad 4 tysiące złotych skradł nieznany dotąd sprawca z przedszkola w Porąbce
Uszewskiej. Do budynku dostał się nocą z
30 na 31 maja wyłamując okno. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje, które
mogłyby pomóc w ujęciu złodzieja, proszone są o kontakt z policją.

Autem w sklep
Marnie zakończył podróż citroenem 21letni kierowca, który nie posiadał prawa
jazdy. Umiejętności – jak się okazało – miał
na tyle nieduże, że zatrzymał się dopiero
na... sklepie. Uderzając w budynek na ternie Gminy Dębno spowodował uszkodzenie nie tylko samochodu, ale także elewacji sklepu.

Donos na samego siebie
Nietypowe zgłoszenie odebrał 5 czerwca około północy dyżurny oficer brzeskiej
policji. Telefonował mężczyzna, który donosił o popełnionym przez siebie przestępstwie. Zeznał, że zabrał komuś samochód,
po czym kierując nim uderzył w mostek.
Przyznał się policjantowi, że nie ma prawa
jazdy i cierpliwie czeka na przyjazd patrolu. Jak się okazało nie był to żart. Na miejscu, w jednej z wsi Gminy Dębno, policjanci zastali mężczyznę, który miał 2 promile
alkoholu w organizmie oraz uszkodzony
samochód. 21-latek odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwym oraz krótkotrwałe użycie pojazdu.

Mandat za psy
Mandat karny „zarobił” właściciel psów
z Biadolin Szlacheckich, które nie były zgodnie z obowiązującymi przepisami trzymane na uwięzi. O lekceważeniu przepisów
powiadomił policję anonimowy informator.
Policjanci potwierdzili to doniesienie na
miejscu i ukarali właściciela mandatem.

Uwaga na oszustów!
Sześćset złotych straciła mieszkanka
naszej gminy padając ofiarą oszustwa. Do
domu wpuściła nieznajome osoby, które
poszukiwały rzekomo starych przedmiotów i ubrań. Wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej skradli gotówkę, po czym
opuścili zabudowania. Policja apeluje o
ostrożność i rozwagę w kontaktach z obcymi. Oszuści najczęściej pukają do ludzi
starszych i samotnych robiąc to zwykle pod
pretekstem pozyskania jedzenia, niepotrzebnych ubrań lub sprzętu. Czasami podają się także za kogoś innego np. pracownika jakiejś instytucji.
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G³osujmy na
Grzegorza Gurgula!
Mieszkaj¹cy w Dêbnie aspirant
Grzegorz Gurgul z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku jest
jednym z kandydatów na „Policjanta Roku 2013 w plebiscycie
„Gazety Krakowskiej”. O tym, czy
go zdobêdzie zadecyduje liczba
uzyskanych g³osów. Do 19 lipca
trwa trzeci, ostatni etap plebiscytu, a jego wynik w du¿ej mierze
zale¿eæ mo¿e od mieszkañców
naszej gminy.
Jak na razie Grzegorz Gurgul radzi
sobie za sprawą głosów m.in. mieszkanców naszej gminy bardzo dobrze. Przeszedł pierwszy etap, w drugim awansował nawet na czwartą pozycję, a w chwili przygotowywania tego materiału był
w pierwszej dziesiątce w trzecim, decydującym etapie.
W rozmowie z „Życiem Gminy” Grzegorz Gurgul nie krył, że sam udział w
plebiscycie, do którego delegowali go
przełożeni z Brzeska, to zaszczyt. Podkreślał, że w gronie funkcjonariuszy
brzeskiej policji nie brakuje bardzo dobrych policjantów, z którymi pracuje się
bardzo dobrze i skutecznie. O swoich
zawodowych osiągnięciach nie chciał
zbyt szeroko opowiadać zaznaczając, że
to jego obowiązek. Skądinąd jednak wiadomo, że sukcesów ma sporo. Przykładowo jest jednym z nielicznych, którym
udało się zatrzymać kłusowników, potrafił też skutecznie negocjować z człowiekiem próbującym się targnąć na swoje życie. W Gminie Dębno jest też znany jako radny Rady Gminy Dębno sta-

Aspirant Grzegorz Gurgul.
rannie wykonujący swoje obowiązki i
występujący z licznymi incjatywami.
Na kandydaturę Grzegorz Gurgula
można głosować albo za pośrednictwem
SMS-ów (o treści POLICJANT.13 na
numer 72355; koszt takiego SMS-a to
2,46 zł z vat, ale zarazem wykupujemy
dostęp do e-wydania Gazety Krakowskiej) lub za pomocą drukowanego codziennie w Gazecie Krakowskiej kuponu, listownie/osobiście na adres redakcji: al. Pokoju 3, 31-548 Kraków (na kopercie powinno być dopisane „policjant
roku”). Kupony można przysyłać do 17
lipca, a SMS-y do 19 lipca, do godziny
11.59.59. Nazwisko tegorocznego zwycięzcy poznamy 26 lipca.
(g)

Nowy dzielnicowy w gminie
Nowy dzielnicowy rozpocz¹³ w lipcu
pracê na terenie Gminy Dêbno. Czuwaj¹cy dotychczas nad bezpieczeñstwem mieszkañców Rafa³ Palej odchodzi do pracy w komendzie w
Brzesku. W Gminie Dêbno zast¹pi
go Rafa³ M³ynarczyk.
W ostatnich latach to już kolejna
zmiana na tym stanowisko. Wcześniej
Gmina Dębno „straciła” m.in. Grzegorza Kasprzyka. Uzasadniający kadrowe
zmiany policjanci podkreślali półżartem,
że Gmina Dębno jest na tyle interesu-

jącym terenem, że stąd się z reguły
awansuje. Inne zdanie na ten temat
miał przewodniczący Rady Gminy Dębno Stanisław Pierzga. W jego opinii zbyt
częste zmiany dzielnicowych mogą negatywnie wpłynąć na rozpoznanie operacyjne, bo zyskanie zaufania mieszkańców i zaznajomienie się z problemami gminy wymaga zwykle sporo czasu.
W dalszym ciągu na terenie gminy
pracować będzie dwóch dzielnicowych.
Swoją funkcję pełnić będzie nadal Marcin Adamczyk.
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Wyniki sprawdzianów po VI klasie

Lider jest w £ysej Górze
Przeciêtny wynik ze sprawdzianu po
klasie szóstej uzyskany przez uczniów
ze szkó³ Gminy Dêbno wyniós³ 24,5
punktu czyli 61,4 procent i by³ najwy¿szy spoœród wszystkich gmin powiatu
brzeskiego. Œrednia dla ca³ego powiatu to 23,4 punktu czyli 58,5 procent,
a dla województwa ma³opolskiego –
25,13 czyli 62,84 procent. W ca³ej
Ma³opolsce najwy¿sz¹ œredni¹ wynosz¹c¹ 28,4 pkt uzyska³y szko³y w
Krakowie.
Kolejny test sprawdzający wiedzę
uczniów kończących szkołę podstawową
składał się, tak jak w poprzednich latach,
z zadań obejmujących zagadnienia sprawdzające umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i
wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Maksymalnie można było uzyskać 40
punktów, a czas pisania sprawdzianu wynosił 60 minut.
Najlepsza w gminie SP w Łysej Górze
uzyskała średnią 27,55 pkt co pozwoliło
w dziewięciostopniowej skali staninowej

znaleźć się w 7 staninie. Najsłabszą średnią – 20,71 pkt – ma SP w Maszkienicach,
co sytuuje ją w trzecim staninie. Generalnie najlepiej uczniowie poradzili sobie
z częścią testu sprawdzającą umiejętność
czytania, najgorzej poszło im wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Jak podkreślają specjaliści poziom nauczania oferowany przez daną szkołę
trudno oceniać przez pryzmat jednego
roku. Pełniejszy obraz daje dopiero analiza wyników na przestrzeni całego okresu, w którym obowiązują sprawdziany w
obecnej formule. Pozwala to zminimalizować wpływ takich czynników jak pojedynczy wynik rażąco odbiegający od przeciętnej (w dół lub w górę), ale z uwagi na
małą liczebność klasy mający duży wpływ
na średnią. Szczegółowe zestawienie wyników w okresie od 2002 do 2013 roku
znajduje się na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wynika z niego, że
średnią określaną jako wysoką (stanin 7,8
i 9) najczęściej uzyskiwała szkoła w Łysej
Górze (sześć razy). Ta sama szkoła nigdy
nie zeszła też poniżej średniego wyniku
(stanin 4,5,6). Niską średnią (stanin 1,2,3)
najczęściej uzyskiwała szkoła w Nie-

dźwiedzy (cztery razy), ale też ta sama
szkoła dwukrotnie miała wynik wysoki.
Tego rodzaju wahania w przypadku małych szkół nie dziwią. Ich wynik zależny
jest w dużo większym stopniu od „jakości” rocznika niż w przypadku szkół dużych.
(g)

Œrednie wyniki szkó³ w
Gminie Dêbno w 2013 r.
Nazwa szko³y

œredni wynik

stanin

Biadoliny Szlacheckie 23,78

5

Sufczyn

26,59

7

Wola Dêbiñska

22,53

4

Jaworsko

25

6

£oniowa

27,55

7

NiedŸwiedza

25

6

£ysa Góra

27,57

7

Maszkienice

20,71

3

Dêbno

23,20

5

Por¹bka Uszewska

25,27

6

Œwiate³ko w demograficznym tunelu
Dla kilkunastu dzieci z terenu Gminy
Dêbno zabraknie w najbli¿szym roku
szkolnym miejsc w przedszkolach –
wynika z analizy podañ sk³adanych
przez rodziców. Paradoksalnie, informacja ta jest jedn¹ z najbardziej optymistycznych od lat, bo oznacza zatrzymanie niekorzystnej demograficznej
tendencji, której skutki w nadchodz¹cym roku dotkn¹ nauczycieli (wiêcej
o tym na s. 15).
Sytuacja w przedszkolach daje nadzieję,
że trudny okres nie potrwa już tak długo.
Liczba podań złożonych o przyjęcie do
przedszkoli dzieci jest największa od lat.
Zainteresowanie jest tak duże, że nie
wszystkie dzieci zostaną przyjęte. Szacunkowo dla kilkunastu z nich zabraknie
miejsc, mimo że pod względem liczby przedszkoli Gmina Dębno należy do jednych z
najlepiej zorganizowanych w regionie. Do
dyspozycji jest tutaj sześć przedszkoli publicznych i jedno niepubliczne.
O tym, które dzieci zostaną przyjęte w
pierwszej kolejności, będą decydowały
kryteria obowiązujące od lat takie jak
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Przedszkole
w Porąbce Uszewskiej

wiek (najpierw dzieci starsze, później
młodsze), sytuacja zawodowa rodziców,
miejsce zamieszkania (im bliżej przedszkola, tym większa szansa). Sytuacja ta
nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych, dla
których miejsce znajdzie się na pewno.
Jeśli nie na terenie gminy, to poza nią. W
tym ostatnim przypadku zapewniony będzie transport dziecka do przedszkola i z
powrotem.
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Przypomnijmy, że gmina systematycznie inwestuje w przedszkola, by uczęszczające do nich dzieci miały jak najlepsze
warunki rozwoju. W ostatnich latach
modernizacji poddano budynki przedszkoli
w Porąbce Uszewskiej, Łysej Górze, Woli
Dębińskiej, Dębnie i Maszkienicach. Odnowiono elewacje, wymieniono instalacje
i zakupiono nowe wyposażenie.
(pg)
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Trudna sytuacja kadrowa
szkó³

Mniej
uczniów,
mniej pracy
W nadchodz¹cym roku szkolnym sytuacja kadrowa w szko³ach na terenie Gminy Dêbno bêdzie najtrudniejsza od 2002 roku – wynika z analizy
arkuszy organizacyjnych. W konsekwencji kilkunastu nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Dêbno bêdzie od
wrzeœnia otrzymywa³o ni¿sze wynagrodzenie, dwie lub trzy osoby strac¹
pracê, a kilka nastêpnych nie otrzyma propozycji przed³u¿enia umowy
na kolejny rok.
W trakcie przygotowywania arkuszy
organizacyjnych dla szkół na rok przyszły okazało się, że fakty są nieubłagane. Niż demograficzny, o którym mówi
się od lat, wchodzi właśnie do gimnazjów.
W praktyce oznacza to, że naukę w Gimnazjum w Woli Dębińskiej ukończą dziś
uczniowie czterech oddziałów, a naukę
w klasach pierwszych w tym samym gimnazjum rozpoczną uczniowie jedynie
dwóch oddziałów. Tymczasem jeden oddział to mniej więcej 32 godziny zajęć,
dwa oddziały to już 64 godziny czyli kilka nauczycielskich etatów. Co więcej
taka sytuacja utrzymywać się będzie minimum przez dwa lata, co sprawę jeszcze pogarsza.
W szkołach podstawowych też optymizmu nie ma. W Niedźwiedzy i Jaworsku nastąpi dalszy spadek liczby
uczniów. W przypadku Niedźwiedzy dojdzie do sytuacji, w której w roku przyszłym w tej szkole w ogóle nie będzie
klasy szóstej. W Jaworsku najprawdopodobniej nauka odbywać się będzie w
klasach łączonych po to, by ratować etat.
Według danych aktualnych obecnie nie
da się uniknąć zwolnień i redukcji godzin. Trzy osoby otrzymają wypowiedzenie ze względu na zmniejszoną liczbę oddziałów szkolnych. W dwóch przypadkach dotyczy to nauczycieli z ZS w Woli
Dębińskiej, w jednym nauczyciela z ZS
w Porąbce Uszewskiej, gdzie w ciągu
roku doszło do zmniejszenia liczby
uczniów, w efekcie czego dwa oddziały
musiały być połączone w jeden. W przypadku jednego nauczyciela pracującego
w oparciu o umowę o pracę dojdzie do jej
rozwiązania, w dwóch lub trzech innych
przypadkach umowa wygaśnie i nie zostanie przedłużona.
(pg)
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Gimnazjaliści z Sufczyna
poradzili sobie z egzaminem
najlepiej.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Najlepszy wynik
w Sufczynie
Gimnazjum w Sufczynie uzyskuj¹c
64,7 procent zapracowa³o na najwy¿szy œredni wynik z tegorocznego
egzaminu gimnazjalnego z czêœci
humanistycznej w Gminie Dêbno. Z
czêœci¹ matematyczno-przyrodnicz¹
najlepiej poradzili sobie uczniowie z
Gimnazjum w £ysej Górze, którzy
uzyskali œredni¹ 60,2 procent.
Bardziej szczegółowa analiza wyników
egzaminu pokazuje, że z językiem polskim
najmniej problemów mają uczniowie gimnazjum w Sufczynie. Ich średni wynik wynoszący 69,0 procent pozwolił im w dziewięciostopniowej skali staninowej znaleźć się w
siódmym staninie. Z historią i WOS-em najlepiej poradzili sobie także gimnazjaliści z
Sufczyna, których przeciętny wynik to 60,7
dający miejsce w szóstym staninie. Matematyczne zadania najlepiej rozwiązali gimnazjaliści z Łysej Góry. Średni wynik 60,6
dał im miejsce w ósmym staninie. Uczniowie szkoły w Sufczynie uzyskali także najwyższą średnią z przedmiotów przyrodniczych (62,6 procent i 6 stanin).
W części językowej najlepiej na poziomie
podstawowych z językiem angielskim poradzili sobie uczniowie z Sufczyna uzyskując
82,6 procent i ósmy stanin. Ta sam szkoła

uzyskała tez najlepszy wynik z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – 63,1
procent.
Tradycyjnie najwyższe wyniki w województwie małopolskim uzyskuje gimnazjum prowadzone przez oo. pijarów w Krakowie, gdzie
przeciętny wynik z części humanistycznej
oraz matematyczno-przyrodniczej wyniósł
około 87 procent. W powiecie tarnowskim
ponad 80 procent z obu części uzyskali gimnazjaliści z Gimnazjum Społecznego przy ul.
Matejki, wokół 80 procent oscyluje wynik
Gimnazjum Dwujęzycznego w Tarnowie. W
powiecie brzeskim najwyższy wynik uzyskało Publiczne Gimnazjum w Tworkowej (gmina Czchów): z części humanistycznej przeciętny wynik to 70,3 procent, a z części matematyczno-przyrodniczej – 66,4 procent. W
części językowej w województwie małopolskim jeden z najlepszych wyników uzyskało
Gimnazjum Dwujęzyczne w Tarnowie, gdzie
przeciętny wynik z części podstawowej przekroczył 97 procent, a z części rozszerzonej
wyniósł blisko 92 procent.
W sumie w gimnazjach na terenie Gminy
Dębno egzamin zdawało w tym roku 205
uczniów. Niemal połowa z nich (98) to gimnazjaliści uczący się w gimnazjum w Woli
Dębińskiej. W Porąbce Uszewskiej do egzaminu przystąpiło 54 uczniów, w Łysej Górze – 27 i w Sufczynie 26.
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Damian Jarek

Marcela Zawierucha

Ma³gorzata ŒledŸ

Dominika Wo³ek

Bo¿ena Baczyñska

Kinga Koczwara

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Tradycyjnie z koñcem roku prezentujemy najlepszych uczniów ze szkó³ podstawowych i gimnazjów na
terenie Gminy Dêbno. W przypadku szkó³ podstawowych pod uwagê brani s¹ uczniowie z klas IV-VI.
Uczniów wskazuj¹ szko³y (nie wszystkie skorzysta³y z tej mo¿liwoœci), które przygotowuj¹ tak¿e krótkie
informacje o nich. Wœród kryteriów decyduj¹cych o wyborze ucznia s¹ zarówno wyniki nauczania jak i
osi¹gniêcia sportowe czy artystyczne uzyskiwane w zwi¹zku z nauk¹ w szkole. Pod uwagê brane jest
równie¿ zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne, a tak¿e zachowanie. Wszystkim uczniom, którzy znaleŸli siê
w tym roku w tym elitarnym gronie, serdecznie gratulujemy ¿ycz¹c kolejnych sukcesów. Tak trzymaæ!

Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej

„Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno” w
kategorii klas czwar tych.

Marcela Zawierucha, kl. III b
Œrednia ocen: 6,0. Finalistka Ma³opolskiego
Konkursu Biologicznego i laureatka Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy „Renesans w Krakowie zachowaæ dziedzictwo kulturowe dla przysz³ych
pokoleñ”; wyró¿nienie w powiatowym konkursie recytatorskim „Poezja Jana Paw³a II” w
Wojniczu i I miejsce w konkursie „OMNIBUS” w
Brzesku. Interesuje j¹ czytanie ksi¹¿ek, pi³ka
koszykowa i muzyka.

Damian Jarek, kl. III b
Œrednia ocen: 5,9. Finalista Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego i stypendysta Ma³opolskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Zaj¹³ III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Ch³opców w Pi³ce No¿nej i III miejsce w
Gminnej Gimnazjadzie Ch³opców w Szachach.

Ma³gorzata ŒledŸ, kl. III d
Œrednia ocen: 5,9. Uzyska³a maksymalny wynik z
egzaminu gimnazjalnego z jêzyka polskiego, zajê³a III miejsce w Powiatowym Konkursie o Stefanie Wyszyñskim w D¹brówce. Jej hobby to wycieczki górskie, taniec i spotkania z przyjació³mi.

SP Jaworsko

SP Dêbno

tyka Gminy Dêbno”, I miejsce w Gminnych zawodach w siatkówce i I miejsce w tenisie sto³owym w grze podwójnej.

Zuzanna Biedroñ, klasa VI

Dominika Wo³ek, klasa VI
Œrednia ocen: 5,62. Uczestniczy w konkursach
przedmiotowych i zawodach spor towych. Zajê³a 22 miejsce w Ogólnopolskim Teœcie Ortograficznym.

Kinga Koczwara, klasa VI

Œrednia ocen: 5,4. Zajê³a III miejsce w konkursie na „Najlepszego matematyka Gminy Dêbno”, I miejsce w szkolnym konkursie matematycznym i I miejsce w gminnych zawodach w
siatkówce.

Oliwia Sztando, klasa V

Œrednia ocen: 5,5. Uzyska³a tytu³ Gminnego
Mistrza Ortografii jak równie¿ zdoby³a 14 miejsce w Ogólnopolskim Teœcie Or tograficznym.

Œrednia ocen: 5,7. Zajê³a I miejsce w konkursie
na „Najlepszego matematyka Gminy Dêbno”, I
miejsce w szkolnym konkursie historycznym, III
miejsce w szkolnym konkursie przyrodniczym.

Bo¿ena Baczyñska, klasa V

Anna B¹czek, klasa V

Œrednia ocen: 5,45. Bra³a udzia³ w konkursach
matematycznych (Kangur Matematyczny , II
miejsce w konkursie matematycznym o tytu³
„Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno”) oraz
zawodach spor towych.

Œrednia ocen: 5,6. Zajê³a I miejsce w gminnych
zawodach w szachach, III miejsce w szkolnym
konkursie matematycznym. Interesuje siê sportem, lubi graæ w szachy, badmintona i pi³kê
no¿n¹. Lubi czytaæ ksi¹¿ki przyrodnicze i ogl¹daæ filmy kr yminalne.

Micha³ Gurgul, klasa V P
Œrednia ocen 5, 36. Zaj¹³ X miejsce w finale
Miêdzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Pi³sudskim, IV miejsce w Konkursie Or tograficznym o Tytu³ Mistrza Or tografii Gminy
Dêbno, 19 miejsce w Ogólnopolskim Teœcie Ortograficznym.

Maciej Prokop, klasa V
Œrednia ocen: 5,4 i wzorowe zachowanie. Interesuje siê fizyk¹, informatyk¹, elektronik¹ i
wszechœwiatem. Zaj¹³ II miejsce w gminnym
konkursie recytatorskim oraz I miejsce w szkolnym konkursie z jêzyka angielskiego.

Miko³aj Kumiêga, klasa V
Aleksandra Smoleñ, klasa V
Œrednia ocen: 5,55. Zajê³a II miejsce w konkursie o tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy
Dêbno” w kategorii klas pi¹tych, III miejsce w
Gminnych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w indywidualnym tenisie sto³owym dziewcz¹t oraz
III miejsce w Gminnych Igrzyskach M³odzie¿y
Szkolnej w szachach dziewcz¹t.

SP £ysa Góra
Karolina Cieœla, klasa VI
Œrednia ocen: 5,5. Ze swoich obowi¹zków
wywi¹zuje siê wzorowo. Zdoby³a I miejsce w
gminnych zawodach w siatkówce, a tak¿e I
miejsce w tenisie sto³owym w grze podwójnej i pojedynczej.

Miko³aj Wróbel, klas IV

Anna Mytnik, klasa VI

Œrednia ocen: 5,72. Uzdolniony jêzykowo i matematycznie. Zaj¹³ I miejsce w konkursie o tytu³

Œrednia ocen: 5,5. Wzorowe zachowanie, III
miejsce w konkursie na „Najlepszego matema-

Aleksandra Smoleñ
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Anna Mytnik

Œrednia ocen: 5,4, bardzo dobre zachowanie.
Interesuje siê medycyn¹ i informatyk¹. W konkursie na „Najlepszego matematyka Gminy
Dêbno” zaj¹³ I miejsce.

Izabela Mleczko, klasa IV
Œrednia ocen: 5,3 i wzorowe zachowanie. Zajê³a IV miejsce w konkursie na „Najlepszego matematyka Gminy Dêbno”, I miejsce w szkolnym
konkursie przyrodniczym, II miejsce w szkolnym konkursie matematycznym, III w szkolnym
konkursie z jêzyka angielskiego.

Zuzanna Biedroñ

Oliwia Sztando

www.gminadebno.pl

edukacja

Julia Pabijan

Karolina Krupiñska

Gabriela Fitrzyk

Piotr Wronkowski

dach spor towych i powiatowym konkursie histor ycznym „Kazimierz Wielki i jego czasy”.

SP £oniowa

Weronika Witek, klasa VI
Karolina Krupiñska, klasa VI
Œrednia ocen: 5,20. Bardzo spokojna, rzeczowa, skupiaj¹ca siê na nauce, niezwykle pracowita, kulturalna. Chêtnie bierze udzia³ w dzia³aniach proponowanych przez nauczyciela.

Julia Pabijan, klasa VI
Œrednia ocen: 5,20. Uczestniczy³a w wielu konkursach m.in. „Spelling Competition 2013”
przechodz¹c wszystkie szczeble i zajmuj¹c w
finale (szczebel miêdzypowiatowy) 5 miejsce
oraz w „Narodowym Teœcie Jêzyka Angielskiego” zdobywaj¹c 58 pkt na 60 mo¿liwych.

SP Maszkienice

Jako jedyna w gminie oraz jedna z trzech uczniów
w powiecie brzeskim uzyska³a 40 punktów ze
sprawdzianu, któr y pisali szóstoklasiœci.
Uczestniczy³a w etapie rejonowym Ma³opolskiego Konkursu Matematycznego, zajmuj¹c trzecie miejsce; miêdzyszkolnym etapie konkursu
„Krakowska Matematyka 2012/2013; w XIV
Konkursie Matematycznym o tytu³ „Najlepszego Matematyka Gminy Dêbno” – I miejsce; w
„Kangurze Matematycznym – wyró¿nienie. Zajê³a III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym.

SP Wola Dêbiñska

Gabriela Fitrzyk, klasa VI

Katarzyna Pabian, klasa IV

Œrednia ocen: 5,5. Jej pracê plastyczn¹ wyró¿niono w Gminnym Konkursie „Legendy gminne
w obrazach”. Uczennica interesuje siê fotografi¹ i r ysunkiem. W wolnych chwilach jeŸdzi na
rolkach i rowerze.

Œrednia ocen 6,0. Wygra³a w Gminnym Konkursie na prezentacjê multimedialn¹ „Rodzina
oczami Jana Paw³a II”, zdoby³a wyró¿nienie w
ma³opolskim konkursie „Drzewo recenzji - warto czy nie warto czytaæ” w Krakowie, I miejsce
(wraz z grup¹) w Gminnym Przegl¹dzie teatralnym w NiedŸwiedzy. Jej zainteresowania to: p³ywanie, rozwi¹zywanie zagadek logicznych i czytanie ksi¹¿ek.

Piotr Wronkowski, klasa VI
Œrednia ocen: 5,8. Bra³ udzia³ w licznych konkursach, m. in. w rejonowym etapie Ma³opolskiego Konkursu Przyrodniczego. Interesuje siê
sportem i turystyk¹. W wolnych chwilach jeŸdzi
na rowerze i gra w pi³kê no¿n¹.

SP NiedŸwiedza
Sylwia Krakowska, klasa VI
Œrednia ocen: 5,5 i wzorowe zachowanie. Zajê³a III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym, I miejsce z grup¹ teatraln¹ w Gminnych Spotkaniach Teatralnych.

Julia Gagatek, klasa VI
Œrednia ocen: 5,3 i wzorowe zachowanie. Zajê³a III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym, I miejsce z grup¹ teatraln¹ w Gminnych Spotkaniach Teatralnych oraz III miejsce
w Gminnym Konkursie Kolêd I Pastora³ek.

SP Sufczyn
Piotr Kêdroñ, klasa IV
Œrednia ocen: 5,36. Uzyska³ najlepszy wynik
wœród szóstoklasistów. Interesuje siê sportem
i histori¹. Reprezentowa³ szko³ê w wielu zawo-

Izabela Mleczko
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Anna B¹czek

Patrycja Mytnik, klasa V
Œrednia ocen: 5,6. Zdoby³a I miejsce w „Miêdzynarodowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i
M³odzie¿y” w Tarnowie, I miejsce w konkursie
„Rozœpiewane Przedszkola i Szko³y” w Sufczynie, II miejsce w Gminnym Konkursie Kolêd i
Pastora³ek w £ysej Górze, II miejsce w konkursie plastycznym „Malowanie jest ³atwe” w Biadolinach Szlacheckich, wyró¿nienie w II Gminnym Konkursie Plastycznym „Katyñ – m³odzie¿
pamiêta”. Jest finalistk¹ X Jubileuszowego
Festiwalu Piosenki Dzieciêcej SKOWRONECZEK
w Nowym S¹czu.

Julia Gagatek

Sylwia Krakowska

Szkolnej w Badmintonie Dru¿ynowym Dziewcz¹t. Jest laureatk¹ Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Grupa Kolêdnicza”. Interesuje j¹ medycyna i zwierzêta.

Gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej
Oliwia Rzepa, klasa III
Reprezentowa³a szko³ê w zawodach z siatkówki, pi³ki rêcznej, pi³ki no¿nej i tenisa sto³owego,
odnosz¹c w nich sukcesy indywidualne i zespo³owe.

Patryk Dubiel, klasa III
Ukoñczy³ gimnazjum z wyró¿nieniem. Z sukcesami reprezentowa³ szko³ê w konkursach przedmiotowych z historii oraz konkursie wiedzy o
olimpiadach. Uzyska³ najwy¿szy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

SP w Por¹bce Uszewskiej
Gabriela Hojnowska, klasa VI
Uzyska³a ze sprawdzianu kompetencji w klasie VI jeden z najwy¿szych wyników. Wnikliwa obser watorka ¿ycia, pasjonatka czytania
i twor zenia w³asnych tekstów. Pomys³owa
inicjatorka ciekawych dzia³añ w zespole. Reprezentowa³a szko³ê w wielu konkursach i
zawodach spor towych.

Aneta Matura, klasa VI
Ze sprawdzianu po klasie VI uzyska³a 37
punktów. W yspor towana i utalentowana
plastycznie reprezentowa³a szkolê w wielu konkursach pr zedmiotowych i zawodach spor towych. Wspaniale potrafi³a
wykor zystaæ swoje zainter esowania matematyczne.

Klaudia So³tys,
klasaVI
Œrednia ocen: 5,7. Jej
najwiêkszym sukcesem spor towym jest
zdobycie III miejsca w
Powiatowych Igr zyskach
M³odzie¿y

Maciej Prokop

Katarzyna Pabian

Klaudia So³tys

Patr ycja Mytnik

Miko³aj Kumiêga

Piotr Kêdron

Weronika Witek
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¯aba Józefina Muzyczna edukacja
w Por¹bce Uszewskiej
i woja¿e
Grzegorza

Przygotowany przez Lucynę Potępę konkurs oceniany był w dwóch kategoriach wiekowych i składał się z dwóch części. W pierwszej obydwie grupy pisały dyktando. Pierwszoklasiści podziwiali zakochanego hipopotama Franciszka, który na tle zachodzącego słońca wychwala zalety swojej wybranki
– żaby Józefiny i obiecywał, że będzie ją woził
na swoim grzbiecie, łapał dla niej chrząszcze i muszki, gotował najlepsze potrawy i
śpiewał kołysanki do snu.
Uczniowie klas II i III poznali pasję podróżniczą Grzegorza, który postanowił rozszerzać własne horyzonty umysłowe i chciał
wyjechać do Papui, Kenii i zobaczyć Wybrzeże Kości Słoniowej, Półwysep Somalijski,
pustynię Gobi i rejony trynidadzko – tobagijskie.

Oferta edukacji muzycznej w Zespole
Szkół w Porąbce Uszewskiej prowadzonej
w ramach popołudniowej szkoły muzycznej
okazała się trafioną inicjatywą. W sumie złożono 78 podań, spośród których do nauki w
szkole zakwalifikowano 47 osób.
Przypomnijmy, że formalnie szkoła w
Porąbce Uszewskiej będzie częścią Szkoły
Muzycznej w Domosławicach. Zgodnie z
porozumieniem zawartym pomiędzy dyrektorem tej szkoły, a dyrektorem szkoły w
Porąbce Uszewskiej oraz Wójtem Gminy
Dębno w Porąbce Uszewskiej odbywać się
będą normalne zajęcia od g. 14 do g. 20. Więk-

Komentuje
dla nas

Dominika Kabat i Anna Gurgul zwyciê¿y³y w odbywaj¹cym siê w Zespole Szkó³
w Sufczynie XIV Gminnym Konkursie
Ortograficznym. W rywalizacji, któr¹
swoim patronatem obj¹³ starosta brzeski Andrzeja Potêpa, wziêli udzia³ gimnazjaliœci ze szkó³ w £ysej Górze, Woli
Dêbiñskiej i Sufczynie.

Blisko 50 osób rozpocznie od 1 wrzeœnia naukê w szkole muzycznej I stopnia w Por¹bce Uszewskiej – taki jest
efekt naboru przeprowadzonego pod
koniec minionego roku szkolnego.

szość wyposażenia czyli przede wszystkim
instrumenty muzyczne będą wypożyczone i
uczniowie będą mogli z nich korzystać. Szkoła w Domosławicach zapewni też wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
Subwencja z budżetu państwa przeznaczona na każdego ucznia trafiać będzie do
szkoły w Domosławiach, szkoła w Porąbce
Uszewskiej pobierać będzie opłatę za wynajem sali.
Umożliwienie edukacji na miejscu wyrówna szanse dzieci mieszkających na wsi, spośród których rekrutuje się większość kandydatów. Na naukę w Porąbce Uszewskiej zdecydowały się nie tylko dzieci z samej Porąbki
Uszewskiej (15 osób), ale także z Dębna, Woli
Dębińskiej, Łoniowej, Niedźwiedzy, Sufczyna, Łysej Góry. Są też zainteresowani spoza
gminy np. z Jadownik czy Biesiadek.
(g)

Tomasz Gurgul, dyrektor ZS w Por¹bce Uszewskiej
Chcieliśmy poszerzyć naszą ofertę edukacyjną tym bardziej, że zainteresowanie
kształceniem muzycznym na tym terenie jest duże. Mamy sporo sukcesów w
konkursach muzycznych, wiele osób należy do zespołów regionalnych, a
najbliższe szkoły muzyczne są w Brzesku i Tarnowie, co wiąże się z uciążliwymi
dojazdami. Możliwość nauki na miejscu da szansę rozwijania zainteresowań i
umiejętności większej liczbie dzieci.

wyniki
w kategorii klas I:
I miejsce – Dominika Kabat – Zespó³ Szkó³
w Sufczynie – opiekun Lucyna Potêpa
II miejsce – Beata Nisiewicz – Zespó³ Szkó³
w Woli Dêbiñskiej – opiekun Ma³gorzata
Sacha
III miejsce – Nowak Weronika – Zespó³ Szkó³
w Sufczynie – opiekun Lucyna Potêpa
W kategorii klas II i III
I miejsce – Anna Gurgul – Zespól Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej – opiekun Ma³gorzata Sacha
II miejsce – Szczepan Kaba³ – Zespó³ Szkó³
w Sufczynie – opiekun Lucyna Potêpa
III miejsce – Paulina Wójcik – Zespó³ Szkól
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej
Górze – opiekun Renata Ga³ek
W drugim etapie rozwiązywano test, w
którym należało się wykazać znajomością
zasad ortograficznych. Uczniowie uzupełniali
teksty z lukami, rozwiązywali krzyżówki.
Nagrody dla wszystkich uczestników
ufundowało przez Starostwo Powiatowe w
Brzesku, Dębińskie Centrum Kultury w
Jastwi, a deser dla uczestników przygotowali rodzice.

Uczniowie w czeskiej telewizji
W czeskiej miejscowoœci Bila Lhota na
Morawach spotkali siê nauczyciele i
uczniowie ze szkó³ z Niemiec, Czech,
S³owacji, Francji, Hiszpanii i Polski
uczestnicz¹cych w programie Comenius
- Partnerskie Projekty Szkó³. Wœród
uczestników zjazdu by³a tak¿e reprezentacja Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
w której znalaz³o siê dwóch nauczycieli
i dziesiêciu uczniów.
Gospodarze przygotowali program składający się z części warsztatowej i turystycznej. Zajęcia odbywające się w szkole były
okazją do pogłębiania zainteresowań

uczniów. Nauczyciele mieli natomiast sposobność poszerzenia umiejętności pracy z
wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej oraz różnych programów edukacyjnych dostępnych w Internecie.
Reprezentanci ZS w Woli Dębińskiej, którzy mieszkali u czeskich rodzin, chwalili
swoich gospodarzy. - Mieliśmy bardzo dobrą
opiekę i mogliśmy poznać codzienne życie
czeskiej rodziny – podkreślali.
Organizatorzy przygotowali także wycieczki turystyczne, w trakcie których był
czas na spotkania z lokalnymi władzami oraz
wizytę w siedzibie morawskiej telewizji.
(ng)

(n)
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Nagroda
w konkursie
literackim
Wiersz „Mój ogródek” Natalii Przeklasy
z klasy III Publicznej Szko³y Podstawowej w Woli Dêbiñskiej wyró¿niono podczas XXIX Miêdzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej, organizowanego pod
patronatem Prezydenta Miasta S³upska
Macieja Kobyliñskiego przy wspó³pracy
z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Soroptimist International. Konkurencja by³a
bardzo silna, bo do rywalizacji zg³oszono blisko 11 tysiêcy tekstów.
O laury ubiegali się uczniowie z 492 szkół
podstawowych i gimnazjów z całej Polski.
Do rywalizacji zgłoszono także 456 wierszy
i opowiadań uczniów z 32 szkół w Stanach
Zjednoczonych i 149 utworów literackich z
trzech szkół w Berlinie. Nagrodzone i wyróżnione wiersze i opowiadania zostały opublikowane w książce pokonkursowej „Poprowadź mnie przez zielone ogrody”.
Organizatorzy i jurorzy pod przewodnictwem Wandy Chotomskiej chwalili bogactwo
świata dziecięcych przeżyć wewnętrznych,
wrażliwość i wyobraźnię młodych autorów
oraz ich talent literacki. Głównymi kryteriami decydującymi o przyznaniu nagród były:
autentyzm, warsztat literacki, szczerość.
Najwyżej oceniano wiersze i opowiadania odwołujące się do osobistych przeżyć, mówiące o
(p)
samych autorach i ich doznaniach.

Taneczny fina³
œwiêta patrona
S³owa Prymasa Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego „Najlepiej cz³owiek prosi,
gdy dziêkuje” by³y mottem tegorocznych
obchodów Œwiêta Patrona w Zespole
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. Tradycyjn¹ uroczystoœæ rozpoczê³a Msza œwiêta w koœciele parafialnym w Dêbnie. Bezpoœrednio po niej w szkole odby³a siê specjalna okolicznoœciowa akademia poœwiêcona patronowi szko³y.
W pierwszej części, opracowanej przez
Renatę Bzdak, przypominano życie i działalność kardynała Wyszyńskiego. O najważniejszych faktach z życia Prymasa Tysiąclecia przypominali uczniowie klas trze-

cich i drugich. Teksty i wiersze łączyły
piosenki i muzyka w opracowaniu Elżbiety Regi. Wśród prezentowanych utworów
były „Czas nas uczy pogody”, „Małe C”,
„Barka”, ”Do kołyski” „Bal drewnianych
lalek” ”Nie chcę więcej” oraz instrumentalna wersja „Ave Maria” .
W drugiej części uczniowie oraz zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć inscenizację „Najdłuższa podróż” przygotowaną pod kierunkiem Barbary Legutko.
Finał miał taneczny charakter. Do choreografii Joanny Nowak walca angielskiego tańczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
(s)

Malowanie z Tuwimem
Natalia Przeklasa

MÓJ OGRÓDEK
W moim ogródeczku,
kwiatek przy kwiateczku.
Wkoło tulipany czerwone,
stoją jakby ustawione.
A w środku żonkile,
a nad nimi latają
żółciutkie motyle.
Koło oczka wodnego
rosną niezapominajki.
I wszystko to wygląda
jak z prawdziwej bajki.

www.gminadebno.pl

Twórczoœæ Juliana Tuwima by³a motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu „Malowanie jest ³atwe” organizowanego przez Szko³ê Podstawow¹ w
Biadolinach Szlacheckich. O nagrody
rywalizowa³o 41 uczestników z oœmiu
szkó³.
Temat konkursu nie był przypadkowy. W
tym roku przypada sześćdziesiąta rocznica
śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima – poety, którego wiersze zwłaszcza te adresowane do dzieci, znają chyba
wszyscy. Biorący udział w konkursie mieli
zatem szerokie pole do popisu, a inspiracja
okazała się na tyle interesująca, że i przygotowane prace przyjemnie było oglądać. Jurorzy ich poziom oceniali jako bardzo wysoki przyznając ostatecznie 7 nagród i 2 wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureaci
W kategorii klas I-III :
I miejsce: Aleksandra Serafin – Wola Dêbiñska
II miejsce: Dariusz Bieleñski kl. III - Biadoliny Szlacheckie
III miejsce: Kornelia Suchan - Por¹bka Uszewska
Wyró¿nienie: Amelia Okrzesa– Wola Dêbiñska
W kategorii klas IV-VI :
I miejsce: Dominika Zych – Maszkienice
II miejsce: Patrycja Mytnik – Wola Dêbiñska
Sara Piszczek - Dêbno
III miejsce: Anita Rajczyk – Sufczyn
Wyró¿nienie: Natalia Grochola – Maszkienice

(g)
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edukacja

Estrada
talentów
Uczniowie piêciu szkó³ podstawowych
z terenu Gminy Dêbno wziêli udzia³ w
XVI edycji odbywaj¹cego siê w w SP
w Jaworsku Przegl¹du Dorobku Artystycznego Szkó³ Podstawowych Gminy
Dêbno. Umiejêtnoœciami wokalnymi,
tanecznymi i aktorskimi popisywali siê
reprezentanci szkó³ z Dêbna, £oniowej,
Maszkienic, Woli Dêbiñskiej i Jaworska.
Formuła przeglądu, w którym nie przyznaje się miejsc, pozwala skuteczniej radzić
sobie ze stresem i pokazywać pełnię umiejętności. W tym roku obok uczniów i nauczycieli estradowe występy śledziło także
liczne grono rodziców. Można było m.in. posłuchać gry na ksylofonie, wsłuchać się w
znane przeboje, popatrzeć na ciekawe układy taneczne, a także posłuchać inscenizacji
teatralnej w języku angielskim. Nie brakowało przy tym oryginalnych pomysłów na
sceniczny wizerunek.

Fotograficzny
urok kapliczek
Dziewiêtnastu uczniów ze szkó³ w £oniowej, £ysej Górze, Maszkienicach, Por¹bce Uszewskiej, NiedŸwiedzy i Woli Dêbiñskiej próbowa³o uchwyciæ obiektywem zak¹tki, które warto uwieczniæ. W
siódmej edycji Gminnego Konkursu Fotograficznego „Ocaliæ od zapomnienia”
rywalizowa³o 55 prac.
Ich autorzy na fotograficzne tematy wybierali m.in. stare domy, kapliczki, zabytko-

Laureaci – szko³y podstawowe
I miejsce – Wojciech B¹ba – „ Zapomniana chata” – ZSP £ysa Góra
I miejsce – Anita Szpak – „Praca ³opo³corza” –
£oniowa
II miejsce – Kamil Kêdzior – „Prz¹dka – prababcia Zych Wiktoria 95 lat” – PSP £oniowa
II miejsce – Aleksander Gurgul – „Wnêtrze zabytkowego m³yna z XIX w.” – PSP Por¹bka
Uszewska
III miejsce – Dominika Dru¿kowska – „Lepianka”- PSP £oniowa
wyró¿nienie – Natalia Przeklasa – „M³ynkowanie zbo¿a” – PSP Wola Dêbiñska
wyró¿nienie – Sabina Bolek – „Tu jest …, to

we nagrobki i inne elementy architektury. Na
konkursach fotografiach nie brakowało też
ludzi przy coraz rzadszych pracach polowych.
Oceniając zdjęcia komisja konkursowa
brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, jakość wykonanych zdjęć i oryginalność ujęcia obiektów. Podczas finału konkursu, który odbył się 13 czerwca w Zespole
Szkół w Woli Dębińskiej, laureaci odebrali
dyplomy i słodycze.
(k)

coœ” – PSP Wola Dêbiñska
wyró¿nienie – Kinga Gurgul – „Kapliczka w polu”
– PSP Dêbno
wyró¿nienie – Anna Stolarczyk – „Drewniana
cha³upka”- PSP Maszkienice

Laureaci - gimnazja
I miejsce – Mateusz Gurgul – „Œcianki ¿ycia” –
PG – Por¹bka Uszewska
II miejsce – Rados³aw Batko - „Waga” – PG –
Wola Dêbiñska
III miejsce – Aleksandra Pabian – „Ciê¿ka praca na roli”- PG Por¹bka Uszewska
wyró¿nienie - Agata Sacha – „Zapomniany nagrobek” – PG Wola Dêbiñska

Plastyczny sukces Dominiki
Umiejêtnoœci plastyczne Dominiki Bieli
z Publicznego Przedszkola w Woli Dêbiñskiej doceniono w ogólnopolskim
konkursie „Lubiê wiersze Juliana Tuwima”. Jurorzy oceniaj¹cy prace przyznali
jej pierwsze miejsce.
Organizatorem konkursu było Społeczne Towarzystwo Oświaty Przedszkolnej
Przedszkole „Wesoła Piątka” Nakło nad
Notecią. Osobno oceniano prace pięciolatków i sześciolatków. Dominika Biela ilustracją do wiersza „Lokomotywa” zwyciężyła rywalizację w grupie starszej.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Pomnik nagrobny
Franciszka Gali

Jednym z najokazalszych spośród grupy
kilkudziesięciu zachowanych XIX-wiecznych
pomników nagrobnych na cmentarzu parafialnym w Dębnie jest trójkondygnacyjny,
architektoniczny pomnik śp. Franciszka
GALI. Cały pomnik nagrobny wykonany został z piaskowca i rzeźbiarsko opracowany z
trzech stron. Usytuowany jest w najstarszej
części cmentarza, od strony północno wschodniej. Osadzony na prostokątnym cokole, na którym widnieje wyryta w kamieniu
inskrypcja o następującej treści:
D.O.M
Ś.P. Fr. GALE ur. r 1844
um 16p. 1867. Prosi o wes=
tchnienie do BOGA. Fundator Antoni
GALA i Katarzyna żona jego.
Pierwsza kondygnacja pomnika to blok
prostopadłościanu formą zbliżony do kwadratu, który posiada cztery narożne, profilowane, spłaszczone półkolumny podtrzymujące
profilowane zadaszenie. Na frontowej ścianie tej kondygnacji płaskorzeźba ze sceną
Upadku Chrystusa pod Krzyżem. Pozostałe
ściany kondygnacji nie mają plastycznego
opracowania. Następna, środkowa kondygnacja, znacznie węższa od dolnej (formą przy-

Stan przed
konserwacją
pomina pionowy prostokąt) na narożach
wsparta na czterech kanelowanych kolumnach, które flankują trzy wnęki wypełnione
wolnostojącymi rzeźbami świętych patronów:
z prawej strony św. Antoniego Padewskiego
w zakonnym habicie, trzymającego na lewym
ramieniu Dzieciątko Jezus, a w prawej dłoni
otwartą księgę Słowa Bożego, z lewej strony
zapewne św. Katarzyny ( brak całej figurki),
oraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (we wnęce frontowej). Górna kondygnacja, mniejsza
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od środkowej, posiada analogiczne rozwiązanie z wnękami wypełnionymi również postaciami świętych patronów ( w tym przypadku
są to płaskorzeźby): z lewej strony św. Franciszek otrzymujący stygmaty, z prawej - św.
Katarzyna, a we wnęce środkowej brakująca
figurka Matki Boskiej. Na narożach podobnie cztery kolumny, ale o skręconych trzonach. Całość nagrobka wieńczy kamienne zadaszenie, na którym resztki niewielkiej podstawy z fragmentem szat i stopy. Ten trójkondygnacyjny, bogato rzeźbiony postument
z rozbudowanym programem ikonograficznym stanowił solidną podstawę pod wieńczącą go najprawdopodobniej rzeźbę Matki
Boskiej. Taką wersję przyjęto analizując podobne rozwiązania. Najbardziej zbliżonym
przykładem takiego układu ikonograficznego jest pomnik z 1868 roku stojący na prywatnej posesji przy drodze wiodącej przez
Jodłówkę k/Bochni. Pomnik nagrobny Franciszka Gali, ze względu na swą dużą wartość
artystyczną, ale także znaczny stopień zniszczenia (liczne ubytki w kamieniarce, braki
niektórych rzeźb bądź ich fragmentów), oraz
mocne nachylenie całego postumentu został
zakwalifikowany już w 2010 roku do renowacji. Prace przy jego odnawianiu były dość
skomplikowane i kosztowne. Całkowicie brakowało dwóch figur, oraz niektórych elementów w innych rzeźbach (np.: głowy św. Antoniego i Dzieciątka a także głowy Matki Bożej i figury wieńczącej cały postument. Podczas kwest przeprowadzanych na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych w latach
2011 i 2012 zbierano fundusze na ten cel. Do
prac konserwatorskich przystąpiono latem
2012 rok, demontując poszczególne elementy wysokiego postumentu, celem utwardzenia i wzmocnienia fundamentu. Prace te przeprowadziła Firma AKRA Konserwacja Dzieł
Sztuki z Krakowa. Znaczna część prac wykonywana była w pracowni konserwatorskiej,
ale także na miejscu, czyli na cmentarzu.
Ostateczne, końcowe zabiegi zostaną dokonane jeszcze w najbliższych dniach.
Po raz kolejny przychodzi nam zadać sobie
pytanie, kim był człowiek, na którego mogile
postawiono tak okazały pomnik nagrobny?
Informacje, które możemy odczytać z inskrypcji zamieszczanych na samych pomnikach czasem mogą wprowadzać nas w błąd,
zwłaszcza, jeśli chodzi o daty bądź o poprawną
pisownię. Trzeba pamiętać, że pracujący przy
ich powstawaniu kamieniarze to bardzo często ludzie niepiśmienni, rzemieślnicy, bądź
twórcy ludowi, którzy korzystali z posiadanych wzorników i gotowych schematów i na
ich podstawie „odtwarzali” wykonując zamówienie zleceniodawcy. Kamień jest materiałem trudnym w obróbce i raz popełniony błąd
trudno „wymazać”, dlatego przy jakichkolwiek wątpliwościach zawsze lepiej sięgnąć do

Pomnik po konserwacji 2012 r.
danych zawartych w księgach metrykalnych
(Liber Naturom i Liber Mortuorum oraz Liber Matrimonium). Z nich dowiadujemy się,
iż Franciszek GALA urodził się w Sufczynie,
w domu pod numerem 33, dnia 3 października 1842 roku, a nie jak błędnie kamieniarz
wykuł na pomniku, iż w 1844 r. Rodzicami
jego byli: Antoni Gala i Katarzyna Gala z domu
Sobczyk. Franciszek Gala zmarł 16 października 1867 roku, w wieku zaledwie 25 lat, a
przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc,
które w tamtych czasach często zbierało
śmiertelne żniwo. Pozostawił po sobie żonę,
wdowę Katarzynę, z domu Roczniak, która
wraz z teściem Antonim Galą jest fundatorką
wystawionego na cmentarzu parafialnym w
Dębnie pomnika nagrobnego ( wieś Sufczyn
należała wtedy do parafii Dębno). Pojawiające się tutaj imiona Franciszka, Antoniego i
Katarzyny tłumaczą, dlaczego na pomniku
nagrobnym spotykamy sylwetki właśnie tych
a nie innych świętych patronów.
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RANKING CZYTELNICZY
1. W.P. Young
Chata
2. F.S. Fitzgerald
Wielki Gatsby
3. G.R.R. Martin
Gra o tron / ca³a epopeja/
4. J.R.R. Tolkien
W³adca pierœcieni / ca³a
epopeja/
5. D.Norman
Orze³ bia³y, czerwona
gwiazda

Lista jest
przygotowywana w oparciu
o dane statystyczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
gminy Dêbno
i obejmuje
okres od
11 maja
do 10 lipca
2013 r.

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

Olga Gurgul - Por¹bka Uszewska
Kinga Tobo³a - Por¹bka Uszewska
Dorota Sworst - Por¹bka Uszewska
Julia Górska - Wola Dêbiñska
Zofia Sikora - Wroc³aw
Kazimiera Sikora - Wroc³aw
Florentyna Gawe³ - £oniowa
Filip Gawe³ - £oniowa

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
S. Owens

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Siódmy sekret szczęścia
Jest Wigilia, pada gęsty śnieg, życie ma jeszcze więcej blasku
niż na co dzień. Ruby w błogim nastroju ubiera choinkę, niecierpliwie czekając na wspaniałe, romantyczne święta. Jest bezgranicznie szczęśliwa, zwłaszcza że wreszcie podjęli z mężem
decyzję, że najwyższy czas na dziecko. Ostry dzwonek telefonu nieodwołalnie niszczy jej bajkowe życie. W Nowy Rok zdruzgotana Ruby postanawia wziąć się w garść i szukając pocieszenia, szyje siedem niecodziennych aksamitnych torebeczek,
jak się okaże - nadzwyczajnych pod każdym względem. Dzięki
tym torebkom jej życie łączy się z losem innych osób, a Ruby
poznaje sześć sekretów, które powoli roztapiają jej zmrożone
serce.

J. Nesbo

Doktor Proktor i wanna
czasu
Doktor Proktor wyjeżdża do Paryża, by spotkać się z miłością swego życia baronówną Juliette Margarin. Jednak
podczas podróży nic nie tak jak trzeba.
Pewnego dnia Bulek i Lisa dostają kartkę pocztową od
szalonego (no, prawie) profesora, który twierdzi, że został podstępnie uwięziony w czasie. Od tej chwili uwolnienie profesora zależy od trajkoczącego bez przerwy
małego rudzielca i jego sprytnej koleżanki. Podczas podróży do Paryża Bulek i Lisa nie wiedzą , że są śledzeni przez przerażającą
Raszplę, wielką intrygantkę i byłą asystentkę profesora. Pomimo ogromnej
wyobraźni bohaterowie nie są w stanie przewidzieć co ich czeka: szalona przygoda w czasie, podczas której dwoje z nich zmieni bieg historii w zupełnie
niewiarygodny sposób?
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A. Łacina

Telefony do
przyjaciela
Jedna nie wyobraża sobie
życia bez sportu, świetnie
pływa i żegluje,
druga woli szachy i komputer. Jedna flirtuje i łamie serca, druga nieśmiało czeka na
wielką miłość.
Jedna lubi pisać
listy, druga
wstydzi się swojej dysleksji.
Dwie siostry, dwa charaktery... jeden
chłopak. I nic nie jest takie, jakie wydawało się na początku.
Dlaczego Marzena nie lubi schodów?
Komu śnią się syreny i co może się
wydarzyć latem na jeziorze?
Anna Łacina („Czynnik miłości”,
„Kradzione róże”) tym razem opowiada o wytrwałym pokonywaniu przeszkód, zastanawia się nad problemem
odmienności oraz stawia pytanie o
siostrzaną lojalność i jej granice.

www.gminadebno.pl

sport

Rozmowa z prezesem K³osa £ysa Góra, Wac³awem Batko

Byliœmy ju¿ w piekle...
- Po zakoñczeniu sezonu wydawa³o siê, ¿e po
siedmiu latach gry w klasie „A” bêdziecie
musieli opuœciæ tê klasê rozgrywkow¹...
- To prawda, mo¿na powiedzieæ, ¿e przez chwilê znaleŸliœmy siê w piekle, wróciliœmy jednak
do raju. Choæ jeszcze do po³owy ostatniego
naszego meczu, w tym piekle by³y Sokó³ Maszkienice i Piast Czchów. Trzeba by³o wygraæ
ten mecz i bylibyœmy bezpieczni bez tych ustaleñ. Sta³o siê inaczej i trzeba by³o czekaæ na
decyzjê do koñca.
- Proszê wyjaœniæ Czytelnikom sk¹d wziê³o siê
to ca³e zamieszenie wokó³ waszego meczu z
Or³em Stró¿e.
- W dru¿ynie Or³a zagra³ zawodnik, który powinien jeszcze w tym spotkaniu pauzowaæ za
czerwon¹ kartkê. Nie bêdê tu wchodzi³ w szczegó³y, powiem tylko, ¿e po prostu w Stró¿ach
Ÿle policzyli mu karencjê. Poniewa¿ jednak
min¹³ ju¿ regulaminowy czas, w którym Or³a
mo¿na by³o ukaraæ walkowerem, a nam ten
walkower siê nale¿a³, podjêto decyzjê o utrzymaniu wszystkich i powiêkszeniu na ten sezon naszej grupy klasy „A” do siedemnastu
dru¿yn. W tym uk³adzie skorzysta³ na tym
Piast Czchów, bo by³by o punkt za nami i zosta³by zdegradowany.
- Mimo tego, ¿e ostatecznie utrzymaliœcie siê,
by³ to chyba wasz najgorszy sezon od kilku
lat.
- Nic nie zapowiada³o tego, ¿e bêdzie tak Ÿle,
choæ ju¿ w poprzednim sezonie broniliœmy siê
przed spadkiem. W tamtym roku uratowaliœmy siê wczeœniej, Wtedy jednak zaczê³a wyraŸnie odstawaæ jedna dru¿yna, a teraz nikt
nie chcia³ przegrywaæ. Wszyscy wygrywali i
trudno by³o wskazaæ tego spadkowicza.
- Czy s¹ szanse, ¿e w przysz³ym sezonie powalczycie o wy¿sze cele, czy te¿ zanosi siê na
to, ¿e trzeci rok z rzêdu bêdziecie siê broniæ
przed spadkiem?
- Trudno mi powiedzieæ. Powiem otwarcie, ¿e
ten zespó³ ma spory potencja³ i nie jest to
dru¿yna skazana na grê o utrzymanie. Nawet
jak koledzy do mnie dzwoni¹, to pytaj¹ siê, co
siê dzieje, ¿e maj¹c taki sk³ad jesteœmy tak

nisko w tabeli. Móg³bym im odpowiedzieæ, ¿e
sk³ad owszem mamy, ale coœ tu nie gra, coœ
nie mo¿e zaskoczyæ. Gdzieœ robimy jakiœ b³¹d,
choæ nie wiem jaki, bo wielokrotnie ju¿ to analizowaliœmy. Myœlê, ¿e podstawowym naszym
mankamentem jest du¿a rotacja w sk³adzie.
Ja to ju¿ przerabia³em wiele razy i zawsze jako
przyk³ad dajê okres swojej gry w Metalu Tarnów. Tam mieliœmy przez dwa lata z rzêdu
tak¹ stabiln¹ dru¿ynê, gdzie wchodzi³o 3-4
zawodników na zmianê i graliœmy jednym sk³adem. Wtedy graj¹c na w³asnym boisku straciliœmy jedn¹ bramkê – i to z rzutu karnego – w
meczu z Wol¹ Rzêdziñsk¹. My mamy natomiast ci¹g³e rotacje w sk³adzie, spowodowane ró¿nymi zreszt¹ wzglêdami, i nigdy na ostatnim treningu nie mo¿emy zaplanowaæ sk³adu
na najbli¿szy mecz. Sk³ad jest robiony „na
¿ywca”, na zasadzie kto przyjdzie. Powiem przy
tym, ¿e mamy w dru¿ynie kilku naprawdê zdolnych ch³opaków, którzy strasznie zawodz¹ nas
pod wzglêdem obecnoœci na meczach, wymyœlaj¹c sobie tak b³ahe powody jak na przyk³ad
ból ³okcia.
- W dru¿ynie na pewno s¹ te¿ jednak tacy pi³karze, na których zawsze mo¿na by³o polegaæ...
- Na pewno zawsze mo¿na by³o liczyæ na bramkarza, Paw³a Hebdê. Wyró¿niæ chcia³bym tak¿e sumiennego na treningach i bardzo przydatnego na treningach, Marcina Marmola,
który strzeli³ w tej rundzie sporo bramek. Do
grupy tej zaliczyæ mogê równie¿ Kamila Kubonia. Kilku innym zawodnikom, na przeszkodzie stawa³y niestety obowi¹zki zawodowe czy
te¿ sprawy rodzinne.
- Które mecze tej rundy najbardziej utkwi³y Panu
w pamiêci?
- Bardzo dziwny przebieg mia³o nasze wyjazdowe spotkanie z Koron¹ Niedzieliska. Do
przerwy mieliœmy w nim „setek” na 5-0, a
prowadziliœmy tylko 1-0, ¿eby ostatecznie
przegraæ 2-7. To by³ taki mecz, jakiego dawno
nie prze¿y³em. Z kolei najs³abszym naszym
spotkaniem by³ pojedynek z lokalnym rywalem, Soko³em Maszkienice, w którym zagraliœmy totaln¹ „kichê”. Za najlepszy i zarazem

najszczêœliwszy mecz uzna³bym natomiast ten
z Iskr¹ £êki.
- Czy przed nowym sezonem w dru¿ynie szykuj¹ siê jakieœ zmiany?
- Chce od nas odejœæ wspomniany ju¿ Pawe³
Hebda, który wi¹¿e sw¹ przysz³oœæ z Or³em
Dêbno. Jest on wprawdzie w tej chwili naszym
zawodnikiem, ale tak umawialiœmy siê z Or³em, ¿e w ka¿dej chwili oddamy go, je¿eli tylko
bêdzie chcia³. Patryk Ogar, który by³ wypo¿yczony do Or³a, przymierza siê natomiast do
gry w Jadowniczance. Tak wiêc nie bêdziemy
go mieæ w dru¿ynie, chocia¿ szczerze mówi¹c
nie liczy³em na jego powrót. Mam natomiast
nadziejê, ¿e jeœli trafi on do Jadownik, to mo¿e
w zamian pozyskamy stamt¹d jakiegoœ m³odego pi³karza, który skoñczy³ wiek juniora.
Poza tym nie przymierzamy siê do jakichœ
zmian. Nie zawsze przynosi to zreszt¹ oczekiwane korzyœci. W ostatniej przerwie zimowej
wzmocniliœmy siê na przyk³ad piêcioma zawodnikami, a w ¿adnym meczu nie gra³o równoczeœnie wiêcej ni¿ trzech z nich.
- Dziêkujê za rozmowê.
(T)

Tydzieñ masowego sportu
Blisko 1400 osób wziê³o udzia³ w wydarzeniach sportowych odbywaj¹cych
siê na terenie Gminy Dêbno w ramach
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. To
blisko 10 procent wszystkich mieszkañców gminy.
Wśród zorganizowanych w ciągu siedmiu
dni imprez dominowała piłka nożna. Obok
rozgrywanych meczów można było przy-

www.gminadebno.pl

glądać się treningom pokazowym. W sumie w okresie od 26 maja do 1 czerwca
zorganizowano 36 imprez, w trakcie których zaangażowanych było 23 wolontariuszy. Koszty związane z przygotowaniem
tych wydarzeń przekroczyły 1600 zł. Najwięcej uczestników zgromadził turniej piłki ręcznej w ZS w Woli Dębińskiej, w którym wzięło udział 120 uczestników.

W ostatecznej klasyfikacji Sportowego Turnieju Miast i Gmin pozwoliło to
Gminie Dębno zająć 39 miejsce w grupie gmin liczących od 7,5 do 15 tys.
mieszkańców. W tej kategorii w konkursie, w którym liczy się przede
wszystkim liczba uczestników, wzięło
udział około 120 gmin.
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„Jedenastka” numeru
Prezentujemy dziœ Pañstwu kolejn¹ „jedenastkê” gminy Dêbno. W tym numerze
swoj¹ autorsk¹ propozycjê przedstawia kapitan K³osa £ysa Góra, Piotr Matura.

Damian Hebda
Tomasz Rogó¿

Sebastian Wojtas
Sebastian Leœ

Krystian Bogusz

Pawe³ Hebda
Mariusz Gicala
Micha³ Nosek
Marek Ma³ysa

Marcin Marmol
Tomasz Bodura

na siebie. Zakoñczony sezon zaliczy na pewno do udanych.
Mariusz Gicala (Orze³ Dêbno) - m³ody zawodnik, któr y stanowi³ o sile swojej dru¿yny.
Wszechstronny, dysponuj¹cy mocnym uderzeniem z dystansu, ponadto potrafi dok³adnie podaæ do par tnera z dru¿yny z du¿ej odleg³oœci, jako œrodkowy pomocnik umiejêtnie dyr yguje gr¹ swojego zespo³u.
Sebastian Leœ (Victoria Por¹bka Uszewska)
– w 22 pojedynkach, które rozegra³, strzeli³
17 bramek I zaliczy³ 11 asyst. Te liczby potwierdzaj¹ tylko jaki udzia³ mia³ w wywalczeniu awansu Victorii do wy¿szej klasy rozgr ywkowej. Mo¿e wystêpowaæ na pozycji pomocnika, jak i napastnika.

Pawe³ Hebda (K³os £ysa Góra) - bardzo dobrze spisywa³ siê na tle dru¿yny i wiele razy
ratowa³ zespó³ w beznadziejnych sytuacjach,
na które nara¿ali go par tnerzy z bloku defensywnego.

Tomasz Rogó¿ (Star t 77 Biadoliny Szlacheckie) - doœwiadczony defensor Star tu 77,
umiejêtnie kieruje poczynaniami linii defensywnej swojej dru¿yny. Jego atuty: gra g³ow¹,
oraz przegl¹d pola gr y.

Sebastian Wojtas (Star t 77 Biadoliny Szlacheckie) - przechodz¹c z juniorów do seniorów, bardzo szybko wkomponowa³ siê w sk³ad
beniaminka klasy „A” i niejednokrotnie asystowa³ przy bramkach kolegów, obs³uguj¹c
ich dok³adnymi podaniami, które otwiera³y
drogê do bramki.

Marek Ma³ysa (Sokó³ Maszkienice) – jego
doœwiadczenie i ogranie w wy¿szych klasach
rozgr ywkowych by³o bezcenne dla zespo³u z
Maszkienic, stanowi³ pewny punkt w linii defensywnej Soko³a, a w koñcówce sezonu
strzela³ bramki, jak siê okaza³o na wagê
utrzymania.

Damian Hebda (Orze³ Dêbno) – mimo m³odego wieku, w dru¿ynie seniorskiej pokaza³ siê
z dobrej strony i by³ podstawowym zawodnikiem. Jego mocn¹ stron¹ bez w¹tpienia jest
ustawienie siê, ponadto niejednokrotnie jako
defensor, inicjowa³ ataki na bramkê r ywala,
mo¿na stwierdziæ, ¿e jest motorem napêdowym Or³a.

Marcin Marmol (K³os £ysa Góra) – w pier wszej czêœci sezonu wystêpowa³ z powodzeniem na boku obrony, w rundzie wiosennej
dosta³ szansê gr y w ataku. W 13 pojedynkach ligowych zdoby³ 13 bramek, kompletuj¹c dwukrotnie hat-tricka i sta³ siê najskuteczniejszym strzelcem swojego zespo³u.
Jego atutem jest bez w¹tpienia szybkoœæ.

Tomasz Bodura (Victoria Por¹bka Uszewska)
– technika to na pewno mocna strona skrajnego pomocnika Victorii. Nieustêpliwy na
boku pomocy, strzela³ wa¿ne bramki, a tak¿e asystowa³. Nie boi siê wzi¹æ ciê¿aru gr y

Krystian Bogusz (Grom Sufczyn) – na tle nie
najlepiej spisuj¹cego siê zespo³u Gromu, wyró¿nia³ siê umiejêtnoœciami; technika, oraz
strza³ z dystansu to jego mocne strony.

Micha³ Nosek (K³os £ysa Góra) – dysponuje œwietnymi warunkami fizycznymi, jego
mocn¹ stron¹ jest gra g³ow¹, ponadto poprawnie spisuje siê w destrukcji. Zawsze
gra równo i nie musi wstydziæ siê swojej
postawy meczowej.

(T)

Rozmowa z by³ym ju¿ trenerem Or³a Dêbno, Miko³ajem Gurgulem

Wolê spêdzaæ czas z rodzin¹
- Wiosna w waszym wykonaniu by³a bardzo dobra. Co Pana zdaniem o tym zadecydowa³o?
- Trudno tak jednoznacznie powiedzieæ. Myœlê, ¿e w koñcu staliœmy siê zgranym zespo³em, nie walczyliœmy poza tym o nic,
chodzi³o nam tylko o to, ¿eby wygr ywaæ i
zdobywaæ jak najwiêcej punktów. Dodam,
¿e lepiej spisywaliœmy siê na wyjazdach.
Byæ mo¿e wynika³o to z tego, ¿e ma³o trenowaliœmy na naszym boisku, byæ mo¿e z
tego, ¿e przed swoimi kibicami prezentowaliœmy otwar t¹ grê, podczas gdy na wyjazdach graliœmy z kontr y.
- Praktycznie przytrafi³a wam siê tylko
jedna wpadka...
- No tak, chodzi na pewno o mecz z Czarnymi Kobyle. O tym, ¿e zdobyliœmy w nim
tylko jeden punkt, zadecydowa³ fatalny
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brak skutecznoœci. Mieliœmy w nim bowiem zdecydowan¹ przewagê i stworzyliœmy sobie bodaj z 20 sytuacji, w któr ych
mo¿na by³o lepiej przyj¹æ pi³kê, zagraæ czy
te¿ uderzyæ na bramkê. Czarni mieli natomiast dwie okazje i strzelili dwie bramki.
Goœcie nie mieli nic do stracenia, nastawili siê na grê z kontr y i przynios³o im to
remis. Uwa¿am jednak, ¿e by³ to dla nas
typowy wypadek przy pracy.
- Zgodzi siê Pan chyba z opini¹, ¿e bardzo udana by³a w wykonaniu Or³a zw³aszcza koñcówka sezonu.
- To prawda. Na pocz¹tku graliœmy zupe³nie
inaczej, powiedzia³bym pod publiczkê. W
ostatnich meczach mia³em ju¿ natomiast do
dyspozycji okrojony sk³ad, w którym by³o tylko dziesiêciu seniorów, a resztê stanowili
juniorzy. Spowodowa³o to, ¿e musieliœmy

¯ycie Gminy Dêbno, lipiec - sierpieñ 2013

zmieniæ taktykê, co przynios³o bardzo dobry skutek. Przy okazji wspomnê, ¿e m³odzi
zawodnicy sporo pomogli, prezentuj¹c du¿o
chêci do gry i do biegania. Myœlê, ¿e w przysz³ym sezonie bêd¹ oni w jeszcze wiêkszym
stopniu decydowaæ o grze zespo³u.
- Prosi³bym teraz o wskazanie najmocniejszych i ujawnienie najs³abszych stron
Or³a...
- Na pewno po stronie plusów wymieni³bym to, o czym ju¿ mówi³em, czyli grê zespo³ow¹. Patrz¹c na ca³¹ rundê wiosenn¹,
nie by³o bowiem w dru¿ynie jakichœ szczególnie wyró¿niaj¹cych siê zawodników, ka¿dy mia³ lepsze i gorsze dni. W tej rundzie
bardzo dobrze prezentowaliœmy siê ponadto w grze defensywnej. Pewne problemy mieliœmy natomiast ze zdobywaniem
bramek. Wynika³o to z ró¿nych przyczyn.

www.gminadebno.pl
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Z NOTATNIKA STATYSTYKA
Pogromca lidera
Orzeł Dębno był na wiosnę jedną z najlepszych drużyn piątej ligi. Gdyby brać pod
uwagę jedynie wyniki drugiej rundy, podopieczni grającego trenera Mikołaja Gurgula – po sezonie zrezygnował on z tej funkcji
- zajęliby czwarte miejsce (ta dobra postawa
przyniosła im awans na piątą pozycję). Zdobyli oni 28 pkt., będąc jedynym zespołem,
który zdołał pokonać rewelację wiosny, Sokoła Borzęcin Górny. Dębnianie nie przegrali przy tym ośmiu ostatnich meczów, a
ich wysoką ocenę obniża jedynie remis na
własnym boisku z Czarnymi Kobyle.

Wiosna gorsza
Start 77 Biadoliny Szlacheckie zakończył
rozgrywki klasy „A” niemal dokładnie w
środku stawki, gdyż na dziewiątej pozycji.
Jak na beniaminka jest to z pewnością niezły wynik. Wiosna nie była jednak tak udana dla podopiecznych trenera Jana Kargula,
jak jesień. O ile w pierwszej rundzie zdobyli
oni 25 pkt., o tyle w drugiej ich dorobek był o
10 „oczek” mniejszy. Piłkarzom z Biadolin
Szlacheckich nie robiło natomiast większej
różnicy czy grają przed własną publicznością, czy też na wyjeździe. Na własnym boisku wywalczyli oni 21 pkt., natomiast na
obcych obiektach 19, przy czym w obu przypadkach strzelili o 7 bramek mniej niż stracili. W drugiej części rundy rewanżowej,
Start 77 na pierwsze zwycięstwo czekać
kazał swoim kibicom aż do szóstego spotkania. W pierwszych pięciu meczach zdobył
bowiem tylko jeden punkt i dopiero w trze-

Jako przyk³ad podaæ mogê Patr yka Ogara, któr y zdoby³ bramkê w pier wszym spotkaniu z Polanem ¯abno, a potem siê
„zaci¹³”. Z kolei Piotrek Œlusarczyk, w
momencie gdy siê „rozstrzela³”, to z³apa³
kontuzjê. Jako minus wskaza³bym te¿ z
pewnoœci¹ krótk¹ ³awkê oraz braki treningowe; pod koniec nieraz mia³em na treningu 5-6 zawodników. W klubie brakuje
te¿ z lepszej organizacji. Nie da siê byæ
trenerem, kierownikiem i mened¿erem
dru¿yny w jednej osobie.
- Mimo bardzo udanej rundy wiosennej
zdecydowa³ siê Pan jednak rozstaæ z zespo³em. Co o tym zadecydowa³o?
- G³ównym powodem tego by³a zmiana w
moim ¿yciu pr ywatnym, w pier wszych
dniach lipca urodzi³a mi siê bowiem córka. W zwi¹zku z tym chcia³bym wiêcej czasu poœwiêciæ rodzinie. Nie ukr ywam, ¿e
spor y wp³yw na moj¹ decyzjê mia³y równie¿ sprawy finansowe; dojazdy na treningi sporo bowiem kosztuj¹. Gdybym mieszka³ na miejscu mo¿e podj¹³bym siê jeszcze dalszej pracy, w mojej sytuacji zamiast
trzy razy w tygodniu jeŸdziæ na treningi i
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cią sobotę czerwca pokonał u siebie Piasta
Czchów.

Skutecznoœæ na finiszu
Jeszcze na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu, Sokół Maszkienice zamykał
tabelę klasy „A”. W ostatnich meczach maszkieniczanie zdobyli jednak komplet punktów, co „rzutem na taśmę” pozwoliło im na
utrzymanie się w lidze. Kibice obserwujący
ostatnie mecze Sokoła z pewnością nie mogli narzekać na nudę, w 6 spotkaniach z
udziałem „jedenastki” z Maszkienic padło
bowiem aż 35 bramek. Na finiszu maszkieniczanie zaprezentowali przy tym bardzo
dobrą skuteczność; o ile w piętnastu poprzednich meczach zdobyli 20 bramek, o tyle w
pięciu ostatnich trafiali 21 razy.

Ostatni nie spadaj¹
Kłos Łysa Góra zakończył rozgrywki klasy „A” na ostatniej, szesnastej pozycji. W
związku z zamieszaniem towarzyszącym
jego spotkaniu z Orłem Stróże (w meczu
tym łysogórzanom należał się walkower,
który oznaczałby degradację Piasta
Czchów), działacze Podokręgu Piłki Nożnej
w Brzesku podjęli jednak decyzję o powiększeniu na najbliższy sezon tej klasy rozgrywkowej do siedemnastu zespołów, w związku
z czym degradacja nie dosięgnęła żadnej z
drużyn.

Runda bez pora¿ki
Gdy Victoria Porąbka Uszewska w
pierwszą niedzielę maja zremisowała na

własnym boisku z Andaluzją Rudy Rysie,
wydawało się, że marzenia o powrocie do
klasy „A” trzeba będzie odłożyć jeszcze
przynajmniej o rok. Stało się jednak inaczej
i po dwuletniej przerwie, Victoria znów zagra w tej klasie rozgrywkowej. Na wiosnę
nie przegrała meczu (10 zwycięstw i 3 remisy), przy czym w drugiej części tej rundy
odniosła 5 zwycięstw i zanotowała 2 remisy.

Udana koñcówka
B-klasowiec Jastrząb Łoniowa w porównaniu z pierwszą częścią rundy rewanżowej
przesunął się w tabeli o trzy miejsca do góry,
kończąc rozgrywki na dziesiątej pozycji.
Końcówka sezonu była bowiem bardzo udana dla „jedenastki” z Łoniowej. Wystarczy
powiedzieć, że w siedmiu ostatnich meczach
zdobyła ona 15 punktów, czyli o 4 więcej niż
w pierwszych dziewiętnastu.

Grom bez ognia
B-klasowym piłkarzom Gromu Sufczyn
nie udało się w drugiej części rundy rewanżowej utrzymać dziesiątej lokaty zajmowanej po sześciu wiosennych kolejkach i zakończyli sezon na dwunastej pozycji. W omawianym okresie Grom zdobył jedynie 3 punkty, które zawdzięcza zwycięstwu 5-3 odniesionemu w przedostatniej kolejce w rozgrywanym na własnym boisku meczu z Arkadią Olszyny. Grom zdecydowanie wygrał klasyfikację na największą liczbę straconych
goli (124), tracąc ich najwięcej zarówno u
siebie (61), jak i na wyjazdach (63).
(T)

jeszcze na mecze, wolê jednak ten czas
spêdziæ z rodzin¹. Na dzieñ dzisiejszy pozostajê jednak zawodnikiem Or³a i nie szukam innego klubu, choæ wiadomo, ¿e w
¿yciu ró¿nie bywa. Chcia³bym siê tak¿e
poœwiêciæ pracy z najm³odszymi, niedawno rozpocz¹³em bowiem zajêcia z „orlikami” w UKS Orlik Dêbno.
- Czego ¿yczy³by Pan swojemu nastêpcy,
Paw³owi Bernademu?
- Przede wszystkim awansu do czwar tej
ligi. Myœlê, ¿e je¿eli uda siê pozyskaæ z 34 ch³opaków, to mo¿na bêdzie powalczyæ
o miejsce w czo³owej trójce. ¯yczê mu tak¿e, ¿eby mia³ kim graæ i ¿eby mia³ lepsz¹
frekwencjê na treningach. Ja ze swojej strony mogê obiecaæ, ¿e bêdê stara³ siê mu
pomóc. Przy okazji przypomnia³a mi siê
pewna historia. Pawe³ raz ju¿ przejmowa³
ode mnie dru¿ynê. By³a to dru¿yna juniorów Or³a, z któr¹ „dogra³” rundê wiosenn¹,
a w nastêpnym sezonie awansowa³ do Ma³opolskiej Ligi Juniorów Starszych. Mo¿e
wiêc historia powtórzy siê i tym razem.
- Dziêkujê bardzo za rozmowê.
(T)
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LKS VICTORIA Por¹bka Uszewska w A klasie!

Awans na jubileusz
Remisem 0:0 z Iskr¹ Szczepanów zakoñczy³a rozgrywki o mistrzostwo brzeskiej
klasy B dru¿yna LKS VICTORIA Por¹bka Uszewska. Wynik ten wystarczy³ do zajêcia drugiego miejsca w tabeli premiowanego awansem do wy¿szej klasy. Rezultat
osi¹gniêty przez trenera Józefa Migdê oraz jego podopiecznych cieszy kibiców,
poniewa¿ osi¹gniêty zosta³ w roku jubileuszu klubu. LKS VICTORIA Por¹bka Uszewska w 2013 obchodzi 40-lecie powstania i trudno sobie wyobraziæ lepsz¹ formê
uczczenia rocznicy.
Na awans zespołu, który nastąpił po dwuletnim pobycie w klasie B pracowało wielu
ludzi. Oprócz zawodników szczególnie należy podkreślić rolę zarządu klubu, trenerów jak
również sympatyków. Klub z Porąbki Uszewskiej ma bardzo solidne podstawy. Trzeba
podkreślić, że tegoroczny wynik został osiągnięty przez drużynę mającą w swoich szeregach praktycznie samych wychowanków w tym kilku juniorów. Fakt ten nie dziwi, gdyż
LKS VICTORIA Porąbka Uszewska od kilku lat postawiła na szkolenie młodzieży. Jako
jeden z niewielu na tym szczeblu rozgrywkowym posiada dwie drużyny młodzieżowe:
juniorów starszych i trampkarzy starszych.

Sk³ad dru¿yny:
£ukasz Mirga, Pawe³ Mleczko, £ukasz
Migda, Tomasz Pa³ucki, £ukasz Tobo³a, Jakub Wróbel, Sebastian Kubala,
Grzegorz Pabian, Pawe³ Góral, Dominik Kraj, Jan Pa³ucki, Andrzej £azarz,
Wojciech Zych, Krzysztof Nowak, Mariusz Wnêtrzak, Dariusz £azarz, Fabian
Kural, Tomasz Bodura, Piotr Pa³ucki,
Maciej Wróbel, Sebastian Leœ, £ukasz
Zych, Pawe³ Fejkiel, Lucjan Zych, Jonasz
Nadolnik. Trener: Józef Migda

Rozmowa z Józefem Migd¹, trenerem zespo³u Victorii Por¹bka Uszewska

Si³¹ jest m³odoœæ
- Po dwuletniej przerwie powróciliœcie do klasy „A”. Po zremisowanym tylko meczu z Andaluzj¹ Rudy Rysie, w którym zwyciêstwo
mieliœcie ju¿ praktycznie „w kieszeni”, nastroje nie by³y jednak chyba najlepsze...
- Nie ukrywam, ¿e prze¿yliœmy po tym pojedynku chwilê za³amania. Najwa¿niejsze jednak, ¿e go nie przegraliœmy. W przypadku
pora¿ki nasza strata wzros³aby bowiem do
oœmiu punktów i wtedy by³yby ju¿ du¿e problemy z jej odrobieniem. Po remisie dalej
wynosi³a ona natomiast piêæ punktów.
- Kiedy uwierzyliœcie, ¿e mimo straty punktów w tym spotkaniu bêdziecie w stanie w³¹czyæ siê do rywalizacji o powrót do klasy „A”?
- Bardzo wa¿ny pod tym wzglêdem by³ rozegrany tydzieñ póŸniej mecz z Olimpi¹ K¹ty.
Wygraliœmy go 2-1, mimo ¿e do przerwy przegrywaliœmy 0-1, zwyciêsk¹ bramkê strzelaj¹c w 80 min. Wygrana z liderem, nie tylko
da³a nam nadziejê na awans, ale i bardzo
nas zmotywowa³a. Tak naprawdê, to uwierzyliœmy chyba jednak w ten awans po pierwszej czer wcowej kolejce. Zremisowaliœmy
wówczas na wyjeŸdzie z Bizonem Szczurowa,
a Andaluzja kilka godzin póŸniej przegra³a w
Gosprzydowej i nasza strata do niej zmniejszy³a siê do jednego tylko punktu. Zdaliœmy
sobie wtedy sprawê, ¿e je¿eli wygramy wszystkie pozosta³e mecze, to jest du¿a szansa, ¿e
Andaluzja straci gdzieœ punkty i przegonimy
j¹.
- Na dwie kolejki przed koñcem ca³y czas
traciliœcie jednak ten jeden punkt...
- Zgadza siê. W przedostatniej kolejce wygraliœmy jednak wyjazdowy mecz z Tymonem
Tymowa, a Andaluzja Rudy Rysie przegra³a z
B³êkitnymi Przyborów i awansowaliœmy w ten
sposób na drugie miejsce. Wygrana z Tymo-
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nem nie przysz³a nam ³atwo, gdy¿ podobnie
jak w spotkaniu z Olimpi¹, zapewniliœmy j¹
sobie dopiero w drugiej po³owie. W ogóle, w
koñcówce sezonu, jak choæby w rozgrywanym
na w³asnym boisku meczu z B³êkitnymi Przyborów, s³abiej graliœmy do przerwy, zdecydowanie lepsze w naszym wykonaniu by³y natomiast drugie czêœci spotkañ.
- W ostatniej kolejce wystawiliœcie swoich
kibiców na spor¹ próbê nerwów. Pewne pierwsze miejsce dawa³o wam przecie¿ tylko zwyciêstwo z Iskr¹ Szczepanów, tymczasem
mimo gry na w³asnym boisku nie mogliœcie
poradziæ sobie z przeciwnikiem...
- Mecz by³ ca³y czas pod nasz¹ kontrol¹, zabrak³o nam tylko zdobytych bramek. Znaliœmy jednak na bie¿¹co sytuacjê w meczu
Andaluzji z Tymonem Tymowa i po zakoñczeniu naszego meczu wiedzieliœmy, ¿e gospodarze wysoko przegrywaj¹. Z radoœci¹ musieliœmy jednak poczekaæ oko³o kwadransa,
gdy¿ tamto spotkanie rozpoczê³o siê z pewnym opóŸnieniem. W koñcu mogliœmy jednak
œwiêtowaæ awans, który smakowa³ nam tym
bardziej, ¿e wywalczyliœmy go na przypadaj¹ce w tym roku 40-lecie klubu.
- Gratuluj¹c awansu, nie mogê nie zapytaæ o
najmocniejsze i najs³absze strony prowadzonego przez Pana zespo³u.
- Siln¹ stron¹ jest z pewnoœci¹ to, ¿e mamy
bardzo m³ody zespó³. Jest w nim praktycznie
tylko trzech doœwiadczonych zawodników:
Pawe³ Góral, Darek £azarz i Mariusz Wnêtrzak, a w niektórych meczach mieliœmy w
sk³adzie 4-5 juniorów. S¹ to przy tym ch³opcy
o sporych umiejêtnoœciach i bardzo ambitni.
Nie musimy siê równie¿ martwiæ o nastêpców, w klubie z powodzeniem funkcjonuj¹
bowiem dru¿yny juniorów i trampkarzy. Je¿e-
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li chodzi o minusy, to z pewnoœci¹ wspomnieæ
trzeba o frekwencji na treningach, jest to jednak problem wiêkszoœci klubów graj¹cych w
ni¿szych klasach. O ile bowiem, nie by³o problemów ze sk³adem na mecze, o tyle na treningach bywa³o ró¿nie. Trochê zastrze¿eñ
mogê mieæ równie¿ do gry obronnej, straciliœmy bowiem moim zdaniem trochê zbyt du¿o
bramek. Na awans zapracowa³ jednak ca³y
zespó³.
- Po ostatnim meczu zrezygnowa³ Pan z dalszego prowadzenia dru¿yny. Jakie by³y przyczyny takiej decyzji?
- Uwa¿am, ¿e spe³ni³em za³o¿ony przed sezonem cel i mogê teraz oddaæ dru¿ynê komuœ
innemu. Na pewno nadal pozostanê jednak
w klubie, a je¿eli nie uda nam siê pozyskaæ
innego trenera, to niewykluczone, ¿e podejmê siê dalszego prowadzenia zespo³u.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia na
boiskach klasy „A”.
(T)
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sport

Emocje
przedszkolaków
Przedszkolaki z oddzia³u przedszkolnego Szko³y Podstawowej w Sufczynie wyjecha³y z tarcz¹ z £oniowej. Podczas odbywaj¹cego siê tam Sportowego Turnieju Przedszkolaków najlepiej poradzi³y sobie z piêcioma konkurencjami i stresem staj¹c ostatecznie na najwy¿szym
stopniu podium.

Biegali po rowery
Osiemdziesiêciu zawodników wziê³o
udzia³ w XIII £ysogórskim Biegu Prze³ajowym, który tradycyjnie zorganizowa³
Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze. Na zwyciêzców poszczególnych kategorii czeka³y rowery.
Osobno rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Pierwsi mieli do
pokonania dystans 1000 metrów, drudzy biegli na dystansie 1500 metrów. Osobno klasyfikowano chłopców i dziewczęta. Mimo że
– jak podkreślali organizatorzy – trasa była
trudno, to jednak nikt nie zrezygnował z
biegu i wszyscy jego uczestnicy zameldowali
się na mecie.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie 11
szkół z Łysej Góry, Porąbki Uszewskiej,
Sufczyna, Woli Dębińskiej, Brzeska, Wojnicza, Jadownik i Gnojnika. Szczególne powody do zadowolenia ma Łysa Góra. W rywalizacji chłopców z gimnazjów wszystkie miejsca na podium zajęli uczniowie z dwóch szkół
z terenu Łysej Góry.
W roli patronów wystąpili Starosta Powiatu Brzesko, Wójt Gminy Dębno, Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury i Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze.

Wyniki
szko³y podstawowe - dziewczêta
I Oliwia Sowa SP w Brzesku
II Monika Franczyk SP w Por¹bce Uszewskiej
III Izabella Klecka SP w Brzesku

Rywalizacja przedszkolaków zawsze niesie ze sobą mnóstwo emocji. Jest porządny
doping, rywalizacja w duchu fair play i z wykorzystaniem wszystkich sił. Nikt się nie
oszczędza, walka o zwycięstwo toczy się do
ostatniej chwili, a na końcu bez względu na
wynik wszyscy mają powody do radości z
dobrej, sportowej zabawy.
Z formalnego punktu widzenia odnotować
warto, że organizatorzy przygotowali pięć
konkurencji: bieg z taczką, slalom z szarfą,
wyścig zaprzęgów, skok z piłką, tor przeszkód, a poza zwycięzcami na podium stanęły jeszcze reprezentacje oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dębnie i
Przedszkola Publicznego w Woli Dębińskiej.
(n)

szko³y podstawowe – ch³opcy
I Jacek Kuku³ka SP w Brzesku
II Kacper Ksi¹¿ek ZSP w £ysej Górze
III Szymon Micha³ek SP w Sufczynie
gimnazja - dziewczêta
I Paulina Górak Gimnazjum w Gnojniku;
II Weronika Brachucy Gimnazjum nr 2 w Brzesku
III Jowita Nowak Gimnazjum w Wojniczu
gimnazja - ch³opcy
I Micha³ Mytnik Gimnazjum przy ZSTiO w £ysej
Górze
II Damian Bodzich Gimnazjum przy ZSTiO w
£ysej Górze
III Bartosz Nowak M³odzie¿owy Oœrodek Socjoterapii w £ysej Górze

(g)

Milan
mistrzem
Drużyna Milanu zwyciężyła w Turnieju
Halowej Piłki Nożnej Chłopców „MiniChampions League” w Woli Dębińskiej, w
którym zmierzyły się tzw. dzikie drużyny.
Stawką był Puchar Bogusławy Faron - Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej.
Organizatorem zmagań piłkarskich był UKS
Atlas Wola Dębińska i Zespół Szkół w Woli
Dębińskiej.
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kalendarium
LIPIEC
• 21 lipca 2013r. - Gminne Zawody Sportowo
- Po¿arnicze na stadionie LKS „Jastrz¹b” w
£oniowej, godz. 13:30 – zbiórka, godz. 14:00
– zawody. W zawodach rozgrywanych pod czujnym okiem sêdziów bior¹ udzia³ wszystkie jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu
gminy Dêbno. Zawody Sportowo - Po¿arnicze
s¹ przede wszystkim doskona³¹ promocj¹ tradycji dzia³alnoœci jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. To sta³y element, charakter ystyczny w pejza¿u ka¿dej z miejscowoœci.
Organizatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultury.
SIERPIEÑ
• 11 sierpnia 2013r. - „Letnie spotkania przy
winie” w Zamku w Dêbnie. Impreza maj¹ca charakter cyklicznych spotkañ ze sztuk¹ przy napojach, której towarzysz¹ koncerty, wystawy i
degustacja napojów. Organizatorzy: Muzeum Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury.

nat Hodowlany Koni Rasy Œl¹skiej oraz II Regionalny Czempionat Hodowlany Rasy Polski
Koñ Zimnokrwisty. Organizator: Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 22 wrzeœnia 2013r. - XVIII Miêdzynarodowy Turniej Rycerski „O z³oty warkocz Tar³ówny” w Dêbnie. Impreza plenerowa o charakterze histor ycznym. Tradycyjnie w Turnieju bierze udzia³ oko³o 300 r ycerzy pieszych oraz
konnych. Widzowie ogl¹daj¹ sceny bitewne,
pokazy walki, pojedynki w wykonaniu bractw
r ycerskich z Polski, S³owacji Wêgier i Ukrainy. Nie brakuje równie¿ konnicy, pokazów
sprawnoœci jeŸdzieckiej i wolty¿erki. Turniej
Rycerski w Dêbnie to bar wne ciekawe widowisko, bêd¹ce równoczeœnie wspania³¹ lekcj¹
historii ogl¹danej na ¿ywo. Prezentowane s¹
zbroje, orê¿ oraz sposoby walki od czasów
œredniowiecza a¿ po wiek XVII. G³ównym punktem imprezy s¹ zmagania najlepszych pol-

skich i zagranicznych ³uczników o trofeum
turniejowe „Z³oty warkocz Tar³ówny”. Podczas
tr wania imprezy mo¿na zwiedziæ zamek, a bêd¹c w jego wnêtrzach znaleŸæ chwilê wytchnienia z dala od turniejowego gwaru. W sali koncer towej odbywaj¹ siê koncer ty, podczas któr ych znakomici muzycy wykonuj¹ muzykê
dawn¹ oraz najwiêksze dzie³a muzyki klasycznej. Na zamkowym wzgórzu mo¿na podziwiaæ
wyroby rzemieœlników, kupiæ repliki broni historycznej, otrzymaæ pami¹tkow¹ pieczêæ. Nie
brakuje równie¿ innych atrakcji oraz jad³a i
napitku. Na zakoñczenie imprezy, po zapadniêciu zmroku, odbywa siê wielka bitwa przy
udziale ca³ego r ycerstwa, ar tylerii oraz konnicy. Ca³oœæ wieñczy pokaz ogni sztucznych.
Organizatorzy: Muzeum – Okrêgowe w Tarnowie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 28 wrzeœnia 2013r. – Jubileusz 100-lecia
OSP w Dêbnie. Organizator: OSP Dêbno

ogłoszenie

• 18 sierpnia 2013r. - Do¿ynki Gminne w
Sufczynie. Plenerowa impreza o charakterze
obrzêdowym. Co roku, kolejne miejscowoœci
gminy Dêbno przyjmuj¹c rolê gospodarza,
goszcz¹ rolników z wieñcami do¿ynkowymi.
G³ównym punktem imprezy jest konkurs wieñca. Ka¿de so³ectwo z gminy Dêbno przygotowuje tradycyjny wieniec ¿niwny, któr y prezentuje grupa kilkunastu osób ubranych w stroje regionalne, bardzo czêsto towarzysz¹ im
kapele ludowe. Ca³a uroczystoœæ rozpoczyna siê od mszy œw. do¿ynkowej oraz poœwiêcenia wieñców. Komisja Ar tystyczna z³o¿ona
z etnografów i specjalistów ds. folkloru ocenia poszczególne wieñce pod wzglêdem:
zgodnoœci z tradycj¹, u¿ytych materia³ów,
estetyki, pomys³owoœci. Konkurs wieñca
do¿ynkowego koñczy siê wrêczeniem nagród
finansowych ufundowanych przez Wójta Gminy Dêbno.
Organizatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno, Dêbiñskie
Centrum Kultury, So³ectwo w Sufczynie.
WRZESIEÑ
• 8 wrzeœnia 2013r. - Rocznica bombardowania poci¹gu w Maszkienicach. Kolejny rok
z rzêdu w Maszkienicach odbêd¹ siê uroczystoœci ku czci ofiar zbombardowanego poci¹gu pasa¿erskiego. Uroczystoœæ rozpocznie msza œwiêta w intencji pomordowanych.
Nastêpnie: przemarsz korowodu na cmentarz parafialny, z³o¿enie kwiatów i wieñców
pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ tragiczne wydarzenie. Przypomnijmy, ¿e do tragedii dosz³o
4 wrzeœnia 1939 roku. Od strony Dêbna
nadlecia³ ciê¿ki samolot, któr y zrzuci³ bomby na poci¹g osobowy powoduj¹c œmieræ kilkudziesiêciu cywilów. Rannych odwo¿ono do
Domu Ludowego w Maszkienicach, gdzie
udzielano im pier wszej pomocy.
• 21 - 22 wrzeœnia 2013r. - „Z koniem przez
Ma³opolskê”. Wydarzenie w Dêbnie w ramach
którego odbêdzie siê V Regionalny Czempio-
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STOP PRZEMOCY!
pod opiek¹

bez recepty

Mniej meldunkowych obowi¹zków
W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê pytaniami dotycz¹cymi nowych zasad dotycz¹cych zameldowania, przypominamy
najwa¿niejsze zmiany, jakie obowi¹zuj¹
od tego roku.

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

Uwaga na kleszcze!
Po raz kolejny poruszam ten temat w
związku z sezonem na kleszcze. Szczególnie
w tym roku odnotowaliśmy wiele ukąszeń i
spowodowanych nimi zakażeń boreliozą. Jest
to choroba przenoszona ze zwierząt na człowieka przez kleszcza. Ważne jest wczesne rozpoznanie, gdyż leczenie jest wtedy skuteczniejsze, a rozpoznanie choroby łatwiejsze.
Pierwszym alarmującym objawem jest zmiana skórna o średnicy 5 cm i powyżej (choć
zdarzają się mniejsze),o typie zaczerwienienia z czasem blednącego od środka. Można
je porównać do tarczy strzelniczej. Niestety,
duży procent ludzi nie zauważa rumienia
lub go lekceważy, u niektórych rumień nie
występuje i krętek boreliozy może bez przeszkód atakować nasz organizm.
Lista kolejnych objawów jest długa: gorączka, stany podgorączkowe, poty nocne,
drętwienia kończyn, palców, zmęczenie, objawy pseudogrypowe, bóle mięśniowe, zaburzenia rytmu serca ,bóle stawów i wiele innych niespecyficznych objawów. Lista jest
bardzo szeroka, ale żaden objaw oprócz rumienia w miejscu ugryzienia przez kleszcza
nie jest patognomoniczny, czyli przesądzający o boreliozie.
Testy laboratoryjne nie są konieczne, gdy
widzieliśmy kleszcza i jest rumień - możemy
rozpocząć leczenie. W pozostałych przypadkach, gdy podejrzewamy zakażenie kleszczem
należy wykonać testy na obecność przeciwciał lub samego krętka boreliozy.
Przeciwciała wytwarzają się po 4-6 tygodniach od ugryzienia i nie ma sensu oznaczanie ich wcześniej. Często pacjenci wykonują badanie za wcześnie przez co jest ono
niewiarygodne. Po zakończonym leczeniu
należy odczekać 6 miesięcy, aby obserwować
spadek miana przeciwciał.
W leczeniu stosujemy antybiotyki przez
długie okresy np. doxycyclinę przez 3 tygodnie. Przy stosowaniu tego antybiotyku unikamy słońca, gdyż skóra staje się wrażliwa
na jego działanie.
W ramach obrony przed tą chorobą stosujemy środki owadobójcze na ubiór i odsłonięte części ciała, a na wycieczki do lasu ubieramy się tak, aby kleszcze nie mogły dostać
się do naszego ciała. Po pobycie w lesie , na
łące przeglądamy ubiór i ciało w poszukiwaniu kleszczy.
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Dotychczas każdy, kto zmieniał miejsce
zamieszkania najpierw musiał wymeldować
się w jednym urzędzie, aby dopiero w drugim urzędzie móc zameldować się w nowym
miejscu. Teraz wystarczy powiadomić o zmianie tylko jeden urząd i w nim załatwimy już
wszystkie formalności. Równocześnie na
dokonanie obowiązku meldunkowego mamy
teraz więcej czasu. Obowiązujący dotąd ter-

Najwa¿niejsze zmiany
w skrócie:
- wprowadzenie mo¿liwoœci jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu,
- wprowadzenie mo¿liwoœci dope³nienia obowi¹zku meldunkowego przez ustanowionego pe³nomocnika legitymuj¹cego siê pisemnym pe³nomocnictwem,
- odst¹pienie od koniecznoœci zg³aszania informacji o wykszta³ceniu, obowi¹zku wojskowym
oraz przedk³adania ksi¹¿eczki wojskowej,
- zniesienie obowi¹zku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli pañstw EFTA – stron EOG oraz obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy
nie przekraczaj¹cy 3 miesiêcy,

min 4 dni, w ciągu których należało zameldować się w nowym miejscu został wydłużony do 30 dni. Dodatkowo formalności z
tym związane będzie mógł załatwić ustanowiony pełnomocnik.
Dopełniając obowiązku meldunkowego
nie ma już konieczności podawania m.in. informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym, zniesiono także sankcje za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
Osoby wyjeżdżające za granicę dotąd musiały to zgłaszać, jeśli wyjazd planowany był
na ponad 3 miesiące. Teraz dotyczy to wyjazdów na okres powyżej sześciu miesięcy.
- wyd³u¿enie terminu na realizacjê obowi¹zku
meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie
sankcji karnych za niedope³nienie obowi¹zku
meldunkowego,
- likwidacjê obowi¹zku meldunkowego wczasowiczów i turystów,
- zniesienie obowi¹zku w³aœcicieli, dozorców i
administratorów nieruchomoœci oraz zak³adów
pracy dotycz¹cego weryfikowania wype³nienia
obowi¹zku meldunkowego przez mieszkañców
lub pracowników,
- z³agodzenie procedury zwi¹zanej z wyjazdem
za granicê – od 2013 roku obowi¹zek zg³oszenia wyjazdu za granicê dotyczy osób, które wyje¿d¿aj¹ na okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
(poprzednio dotyczy³ wyjazdów powy¿ej 3 miesiêcy).

Wiedza za darmo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu szkoleniowego
„Wiedza=szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Dębno”.
Jest on adresowany do osób bezrobotnych, niepracujących, a mieszkających na
terenie Gminy Dębno i korzystających z
pomocy społecznej. Do końca grudnia 2014
roku na beneficjentów, uczestników programu czekają bezpłatne kursy zawodowe, warsztaty i inne formy poszerzania

wiedzy, zdobywania umiejętności. Jest
także możliwość otrzymania wsparcia finansowego. Projekt trwa od 1 lipca 2013
roku do 31 grudnia 2014 roku.
Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszeni są o osobisty
lub telefoniczny kontakt z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 14 66
58 749 lub 14 63 185 92.
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak udzielaæ pierwszej pomocy?
W warsztatach z ratownictwa medycznego uczestniczyli uczniowie klasy I-III
Publicznej Szko³y Podstawowej w Jaworsku. Teoretyczn¹ wiedzê mieli okazjê od
razu sprawdziæ na fantomach.
Zajęcia prowadzone przez Monikę Szczupak, przeszkolonego w tej dziedzinie nauczyciela, obejmowały zasady udzielania pierwszej pomocy w razie np. wypadku drogowego czy utraty przytomności. Uczniowie dowiedzieli się kogo należy wezwać na pomoc i
jak to zrobić. Potem odbywały się ćwiczenia
na fantomach.
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rozmaitoœci

Zamów
Malowany Tuwim
ostrzeganie
W dalszym ciągu mieszkańcy Gminy
Dębno mogą rejestrować się w systemie umożliwiając otrzymywanie bezpłatnych komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych. Warto to zrobić niezwłocznie, żeby w razie zagrożenia odpowiednio wcześnie uzyskać
konieczne informacje pozwalające
uniknąć problemów.
Usługę, z której można korzystać po dokonaniu rejestracji, świadczy operator wybrany przez gminę. Bezpłatnie drogą telefoniczną w formie komunikatu sms lub wiadomości głosowej zarejestrowani w systemie mieszkańcy w razie potrzeby otrzymywać będą ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach (powodzie, burze, skażenie wód,
śnieżyce itp.), a także inne informacje dotyczące gminy takie jak np. nowe uregulowania prawne, obowiązki mieszkańców. Tą
samą drogą będzie można otrzymywać także informacje o wydarzeniach kulturalnych,
sportowych i innych imprezach organizowanych na terenie gminy. W ten sam sposób
będzie się można dowiedzieć także m.in. o
bezpłatnych badaniach profilaktycznych (np.
badania mammograficzne) czy o przerwach
w dostawie prądu lub wody.
W bazie danych zarejestrowano około
1800 numerów z terenu Gminy Dębno. Zainteresowani otrzymywaniem bezpłatnych
komunikatów pochodzą ze wszystkich 13
sołectw gminy. Z każdego z nich w bazie
danych znajduje się od około 50 do ponad
250 numerów.
(g)

Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się
przedszkolaki z przedszkola w Porąbce Uszewskiej uczestniczące w ogólnopolskim konkursie plastycznym ogłoszonym przez Tęczowe
Przedszkole Nr 175 w Łodzi „ Świat przyrody
w literaturze dla dzieci Juliana Tuwima”. Alan
Koniarz zajął I miejsce, Norbert Gurgul II , a
Laura Hebda otrzymała wyróżnienie.
Noszące imię Juliana Tuwima przedszkole swojemu patronowi poświęciło

szczególnie dużo uwagi w związku z obchodzonym rokiem Juliana Tuwima. W
styczniu rozpoczęła się akcja „ Wszyscy
czytamy Tuwima”, a w czerwcu przedszkole uczestniczyło w akcji ogłoszonej
przez Radio Kraków „Cała Małopolska
słucha Juliana Tuwima” bijąc rekord w
liczbie osób słuchających jednocześnie
utworów Tuwima czytanych m.in. przez
Annę Dymną.

Z³ota Rybka na pikniku
Piętnaście litrów krwi oddali honorowi
dawcy podczas pikniku w Łysej Górze z
okazji Dnia Dziecka. Wśród licznych
atrakcji szczególnym powodzeniem cieszył się pokaz przygotowany przez OSP
w Łysej Górze.
Festyn w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Łysej Górze obfitował w niespodzianki. Złota Rybka obdaro-

wywała dzieci niespodziankami, można było
zrobić sobie zdjęcie z postaciami z bajek. Były
ciastka, kawa serwowana przez baristów z
Technikum Hotelarskiego, bajkowy makijaż wykonywany przez wizażystki z ZSTiO,
wspólny śpiew i grill, gry i zabawy, których
nie zepsuła nawet pogoda. - Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji pikniku - podkreślają organizatorzy

£oniowa pomog³a tarnowianom
W Wielkim Teście Języka Angielskiego
zorganizowanym w ramach akcji „Polska zna
angielski” wzięli udział uczniowie kółka języka angielskiego prowadzonego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
Łoniowej. - Mamy nadzieję, że swoją znajomością języka nasi uczniowie dołożyli cegiełkę do wyniku Tarnowa – komentowała tuż
po teście Justyna Klecka, opiekun grupy.
Jej nadzieje okazały się mieć solidne podstawy. Wśród 49 miast z całej Polski, które
przystąpiły do testu, Tarnów uzyskał w skali
CEFR wynik B2+ oznaczający samodzielność językową. Pod względem punktacji zajął

IV miejsce wśród wszystkich uczestników.
Uczniowie z Łoniowej do bardzo dobrego wyniku Tarnowa mocno przyłożyli rękę. Z efektów swojej pracy byli zadowoleni, mimo że
test wymagał szerokiej znajomości słownictwa i gramatyki.
W równolegle odbywającym się konkursie na hasło promujące naukę języków obcych mocno zaznaczyli swoją obecność, zasługując na wyróżnienie i nagrody w postaci
zaproszeń do teatru, wejściówek na tor kartingowy „Speed Race” oraz kart wstępu na
zajęcia do fitness klubu „Negri”.
(g)

Krokiety z kapust¹ i miêsem
Składniki na farsz (15 dużych krokietów):
0,5kg mięsa wieprzowego (łopatka wieprzowa), średniej wielkości główka kapusty, 2 łyżeczki kminku, 2
średniej wielkości cebule, 3 łyżki oleju, 2 ząbki czosnku, 1 mała marchewka, pół małej pietruszki (korzeń), 2 liście laurowe, 3 ziela angielskie, sól i pieprz
do smaku
Składniki na ciasto naleśnikowe: 0,5 l pełnotłustego mleka, 0,5 l wody, 2 jajka , ok. 400g mąki
pszennej, 3 łyżki oleju (dodać do ciasta naleśnikowego), sól do smaku, olej do smażenia
Składniki do panierki: 2 jaja, bułka tarta, olej
do smażenia
Sposób przygotowania:
Mięso ugotować wraz z marchewką, pietruszką,
czosnkiem, liściem laurowym oraz zielem angielskim, posolić do smaku .Następnie, gdy już będzie
miękkie, wyciągnąć z wywaru i zmielić w maszynce
do mięsa wraz z jarzynami.
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Kapustę poszatkować, ugotować do miękkości, odcedzić i wycisnąć z nadmiaru wody, posiekać nożem
na drobniejsze kawałki.
Cebulę również posiekać drobno i zeszklić na patelni, po czym dodać do niej kapustę, kminek i chwilę
poddusić na małym ogniu. Następnie dodać przemielone mięso z jarzynami i jeszcze chwilę poddusić, doprawić do smaku.
Wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe miksować do momentu uzyskania gładkiego ciasta.
Smażymy naleśniki na rozgrzanej patelni z obydwu stron nie rumieniąc ich zbytnio, muszą być
plastyczne.
Na każdym naleśniku kładziemy farsz, dwa przeciwległe brzegi zaginamy nieco do środka (ok. 3cm),
po czym zwijamy naleśnik w rolkę. Panierujemy w
roztrzepanym jajku i bułce tartej. Następnie smażymy
na rozgrzanym oleju .
Podajemy z czerwonym barszczem.
Smacznego!

Barbara Pałucka
z Porąbki Uszewskiej

www.gminadebno.pl

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Marcin Sacha

Bez niego trudno by³oby sobie wyobraziæ
dzia³alnoœæ Zespo³u Pieœni i Tañca „£oniowiacy”. Formalnie – kierownik zespo³u,
faktycznie – cz³owiek, który dba o zespó³
w ka¿dym przejawie jego dzia³alnoœci poœwiêcaj¹c na to tyle czasu, ile trzeba. Niektórzy siê œmiej¹, ¿e prawie œpi w remizie – mówi Renata Szpak, sekretarz
Stowarzyszenia Folklorystycznego „£oniowacy”.
Mieszkający w Łoniowej Marcin Sacha
swoją funkcję pełni od ośmiu lat, a o jakości
jego pracy nikt nie mówi inaczej jak tylko w
samych superlatywach. Na jego głowie jest
organizacja prób, przygotowanie strojów i sali
prób. N a co dzień pracuje w brzesku w Canpaku, ale gdy zespół wymaga wsparcia zawsze znajduje czas, żeby wykonać niezbędną
pracę. Budynek remizy strażackiej zna chyba lepiej niż swój rodzinny dom. Na swoje
barki wziął przygotowanie sali na próby, ale

dba też o otoczenie obiektu. Widok kierownika zespołu koszącego trawę wokół remizy
i przed amfiteatrem jest stałym punktem
programu. W razie kłopotów ze strojem można liczyć, że Marcin Sacha znajdzie odpowiednią krawcową, która z problemem sobie poradzi. Sam wykonuje także zadania specjalnie. Gdy zespół w związku z nowym układem choreograficznym potrzebował rekwizytów w postaci specjalnych lasek, zajął się
sprawą osobiście. Znalazł odpowiednie drzewo, a potem wcielił się w rolę rzemieślnika i
wykonał ich tyle, ile było konieczne. Nie ma
imprezy folklorystycznej, w której organizację by się nie zaangażował.
Koordynację pracy zespołu ma opanowaną
do perfekcji, a to wcale nie takie proste. Z
jednej strony choreograf, z drugiej kapela, a
na końcu – tancerze. Grup jest kilka, każdy
ma swój rozkład zajęć i wyznaczenie dogodnego spotkania dla wszystkich wymaga czasem wielu zabiegów. Solidnego wsparcia

udziela mu siostra Kornelia, która panuje z
kolei nad garderobą zespołu.
Tajemnica zaangażowania tkwi w tradycji
i szczególnym stosunku do zespołu. Podobną
funkcję pełnił kiedyś jego wujek, a z zespołem związana jest cała rodzina od lat. W pierwszym składzie tańczył jego dziadek. Dzisiaj
sam jest tancerzem, a w zespole tańczy także jego siostra Kornelia.

T E S T
Z ¯YCIA
której siê znajdujê . Ale chyba ¿aden cz³owiek nie potrafi w 100% scharakteryzowaæ
samego siebie.
Mam s³aboœæ do…
…czekolady. Jest jak przenoœny, podrêczny i
powszechnie dostêpny dostawca endorfin i
zabójca z³ego nastroju. To prawdopodobnie
mój jedyny na³óg.
Moja pasja to…
… jêzyk niemiecki. Pierwszy kontakt z nim
mia³am w liceum i od tamtej pory stanowi
nieod³¹czn¹ czêœæ mojego ¿ycia. Pocz¹tkowo szczerze nienawidzi³am wszelakiego typu
odmian, deklinacji, rodzajników. Z czasem,
zaczê³am interesowaæ siê nie tylko jêzykiem,
ale tak¿e kultur¹ i zwyczajami krajów niemieckojêzycznych, czego skutkiem by³ wybór jêzyka niemieckiego jako przedmiotu obowi¹zkowego na maturze. Prawdê mówi¹c, niewiele brakowa³o, bym po zdanej maturze rozpoczê³a studia na kierunku zwi¹zanym z jêzyWiek: 26 lat
kiem niemieckim.
Wykszta³cenie: wy¿sze (obecnie
Moja pierwsza mi³oœæ…
…odnalaz³a mnie w szkole œredniej, ale nie
skoñczone studia podyplomowe
jestem w stanie przypomnieæ sobie imienia
w
czej
o-Hutni
na Akademii Górnicz
mojego wybranka.
dza„Zarz¹
u
Krakowie na kierunk
pierwszy cenny przedmiot…
Mój
nie funduszami Unii Europejskiej).
… prawo jazdy. Z chwil¹ jego zdania cz³owiek
Rodzina: synek Mateusz, m¹¿
po raz pierwszy czuje pewien rodzaj niezale¿Rafa³, rodzice: Maria i Stanis³aw.
noœci. Koñczy siê etap podró¿owania autoo
Picass
Xsara
busem, a rozpoczyna etap samodzielnego
Samochód: Citroen
przemierzania dróg swoim w³asnym pojazdem, we w³asnym tempie i bez t³oku.
Z natury jestem…
osi¹gniêcie…
¯yciowe
osi¹gniê
na
trowana
…ambitna, skoncen
… to moja rodzina, kochaj¹cy m¹¿, cudowny
ciu celu, który sobie w danej chwili wyznasyn oraz satysfakcjonuj¹ca praca. Wszystczam, sumienna, opanowana. W³aœciwie
ko uk³ada siê dok³adnie tak, jak sama to
sama nie wiem. Jak ka¿da kobieta bywam
sobie zaplanowa³am. Nie wyobra¿am sobie,
w
sytuacji,
zmienna. Wszystko zale¿y od

Beata
Potêpa
-Horodko
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¿e mog³abym osi¹gn¹æ coœ wspanialszego,
ni¿ to.
¯yciowa pora¿ka…
… termin, któr y nie figuruje w moim s³owniku. Jak ka¿dy cz³owiek prze¿ywam wzloty i upadki. Raz jest lepiej, czasem coœ
idzie nie po mojej myœli. ¯ycie ¿adnego z
nas nie jest us³ane ró¿ami i prêdzej czy
póŸniej na naszej drodze pojawiaj¹ siê przeszkody, które czasem jesteœmy w stanie
omin¹æ, a czêsto skutecznie nas blokuj¹
w realizacji naszych planów. Dopóki jednak cz³owiek podejmuje wyzwanie i stara
siê mu sprostaæ, nie mo¿na mówiæ o pora¿ce. Pora¿k¹ by³aby chyba jedynie sytuacja, gdy cz³owiek poddaje siê na wstêpie,
bez podjêcia tego wyzwania.
Moje najwiêksze marzenie…
…. to podró¿ do Kraju Kwitn¹cej Wiœni, fascynuje mnie kultura i historia tego malowniczego zak¹tka. Drugie z moich wielkich
marzeñ jest nieco bardziej przyziemne: chcia³abym w koñcu nauczyæ siê p³ywaæ :) Póki co
moja przygoda z motylkiem, kraulem i stylem grzbietowym koñczy siê na podgl¹daniu pluskaj¹cych siê w wodzie ludzi.
Moja ulubiona lektura…
…. Maria D¹browska „Noce i Dnie”, Tadeusz Do³êga-Mostowicz „Znachor”. Poza tym
wiersze ksiêdza Jana Twardowskiego oraz
ksi¹¿ki Joanny Fabickiej.
Moja praca…
… Podinspektor w Referacie Podatków i Op³at
Lokalnych, zajmujê siê poborem op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Daje mi du¿o satysfakcji. W g³ównej mierze
polega na kontakcie z drugim cz³owiekiem,
wymaga zaanga¿owania i otwartoœci.
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