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druga strona ¿ycia

NA PLUS

I

nicjatorzy poszerzenia oferty związa
nej z Turniejem Rycerskim w Dębnie,
którzy zaproponowali wydłużenie imprezy do dwóch dni. Pozwoli to odwiedzającym turniej skorzystać z dodatkowych
atrakcji, a samej imprezie doda nowego
impulsu. Pomysł jest ze wszech miar uzasadniony, ponieważ zgodnie ze starą zasadą ten kto się nie rozwija, zostaje w tyle.
jednej strony dzieci uczęszczające do
przedszkola, z drugiej nauczyciele,
którzy prowadzić tam będą zajęcia m.in. z
rytmiki czy zajęcia plastyczne, a z trzeciej – władze gminy. Propozycja samorządu, by te obowiązki powierzyć pedagogom
oznacza, że dzieci będą mogły korzystać z
wiedzy i doświadczenia profesjonalistów.
Samym nauczycielom takie rozwiązanie
także powinno wyjść na dobre, zwłaszcza
w kontekście kłopotów z dopełnieniem
etatu. Samorząd z kolei przynajmniej częściowo rozwiąże problem gwarantowanego wynagrodzenia dla nauczycieli bez konieczności wypłacania wyrównania na
koniec roku.

H

DK „Krakus” w Łysej Górze po raz
kolejny dostarczył dowodów na to,
że ludzi gotowych zrobić coś dla innych
nie brakuje. Akcja honorowego oddawania krwi doszła do skutku ponownie i ponownie z dobrym skutkiem. Chętnych do
podzielenia się krwią z innymi było całkiem sporo i wszystko wskazuje na to, że
akcja będzie w dalszym ciągu kontynuowana. Interesujące, że w tym przypadku nikogo do niczego niczym szczególnym
zachęcać nie trzeba. Oni po prostu wiedzą,
że to ma sens.

NA MINUS
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ecydenci, którzy przyjęli rozwiązania nakazujące samochodom ciężarowym omijać autostradę A4 na odcinku
od Tarnowa do Szarowa. Z reguły jest tak,
że ciężarówki właśnie po autostradach
mają się poruszać, by nie blokować ruchu
na drogach jedno jezdniowych. Jakkolwiek
racje przemawiające za takim czasowym
rozwiązaniem są (blokada Tarnowa), to
jednak nie można zapomnieć, że problem
jest efektem niedokończenia inwestycji.
Gdyby przedsięwzięcie realizowane było
zgodnie z planem, to o żadnych tymczasowych rozwiązaniach nikt by nawet nie
pomyślał.

Dwa miejsca na podium w plebiscycie „Krakowskiej”

Kulinarne laury dla
naszych pañ
W g³ównych rolach w plebiscycie Gazety
Krakowskiej na Najlepsze Ko³a Gospodyñ
i Gospodynie Regionu Tarnowskiego
2013 wyst¹pi³y reprezentantki Gminy
Dêbno. KGW „W³oœcianki” z £oniowej
zosta³o jego zwyciêzc¹, a KGW Warkocz
Tar³ówny z Dêbna zajê³o trzecie miejsce.
Bardzo dobrze wypadły także „nasze” panie w rywalizacji indywidualnej. Wygrała Zofia Sambor z KGW „Włościanki”, a Maria
Koczwara z KGW „Warkocz Tarłówny” z
Dębna była trzecia. Plebiscyt okazał się bardziej zacięty niż można było przypuszczać.
Zwycięstwo koła z Łoniowej to efekt przyspieszenia w ostatnich godzinach plebiscytu.
Na finiszu „Włościanki” wyprzedziły KGW
Wola Rzędzińska gromadząc o 46 głosów więcej. Zwyciężczyni indywidualnej kategorii
Zofia Sambor wyprzedziła Wandę Łachut z
Woli Rzędzińskiej o ledwie 16 głosów. W konkursie oddano w sumie prawie 6 tysięcy głosów. - Nasze koło jest dość nietypowe, bo
należy do niego także trzech panów. Są naszymi kierowcami oraz pomagają przy dźwiganiu sprzętu – powiedziała w wypowiedzi
dla „GK” Zofia Sambor. Kierowane przez nią
koło w Gminie Dębno jest bardzo dobrze znane. Regularnie bierze udział w Biesiadzie
Agroturystycznej w Porąbce Uszewskiej,
urządza okolicznościowe spotkania i rywalizuje w kulinarnych konkursach.

Równie aktywne jest KGD Warkocz Tarłówny w Dębnie, któremu przewodzi Maria
Koczwara. Kulinarnych specjałów przygotowanych przez to koło można smakować
często podczas imprez organizowanych w
zamku w Dębnie, a w szczególności podczas
Turnieju Rycerskiego „O złoty warkocz
Tarłówny”. W dotychczasowej działalności
koło wielokrotnie zdobywało nagrody w konkursach kulinarnych.
(p)

Komentuje dla nas

Z

Koło Gospodyń
Wiejskich
„Włoscianki”
z Łoniowej zwycięzca
plebiscytu

Zofia Sambor
Ta nagroda to duża zasługa naszych
znajomych i członków rodziny, a
także lokalnych organizacji, które na
nas oddawały głosy. Ja byłam
wtedy akurat na urlopie za granicą,
ale podglądałam czasem wyniki.
Obrałyśmy taką strategię, że mocniej
zaangażujemy się pod koniec
rywalizacji i okazało się to słuszne,
chociaż nie spodziewałyśmy się
zwycięstwa. Wynik traktujemy jako
wyraz zaufania lokalnej społeczności i czujemy się w związku z tym
zobowiązane do dalszej aktywności
na rzecz gminy i powiatu. Pewne
ogólne plany już są, a szczegóły będą
dopracowywane na bieżąco.

Koło Gospodyń
Wiejskich
„Warkosz
Tarłówny” w
Dębnie - III
miejsce w
plebiscycie
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Pierwszy dzwonek
i œwiat³o w tunelu
W Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w
Dębnie liczba uczniów
szkoły podstawowej jest
największa w całej
gminie.

Pierwszy dzwonek w szko³ach w ostatnich latach rozpoczyna³ zwykle dyskusje o finansowych i organizacyjnych konsekwencjach demograficznego ni¿u.
W tym roku wci¹¿ trudno mówiæ o rozwi¹zaniu problemu, ale po raz pierwszy
widaæ œwiate³ko w tunelu, zw³aszcza
gdy przyjrzeæ siê liczbie dzieci w przedszkolach.
Po wakacjach w szkołach i przedszkolach
Gminy Dębno naukę rozpoczęło 1683 dzieci.
Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie
szkół podstawowych. W tym roku szkolnym
w dziesięciu szkołach uczyć się będzie 854
uczniów. Największa grupę (143 osoby) stanowią uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie. Najmniej liczne są SP
w Niedźwiedzy i Jaworsku, w których kształcić się będzie po 32 uczniów.
W gimnazjach naukę pobierać będzie 368
uczniów. Najwięcej gimnazjalistów będzie w
ZS w Woli Dębińskiej (197), a najmniej w ZS
w Sufczynie (66).
Z nauki w klasach „0” skorzysta 190
uczniów, a w przedszkolach pierwsze edukacyjne kroki stawiać będzie 271 dzieci. W tym

ostatnim przypadku chętnych było więcej niż
miejsc, co w kontekście dominujących w minionych latach informacji o niżu demograficznym daje podstawy do ostrożnego optymizmu. Na skutki tej oczekiwanej od lat tendencji przyjdzie jednak jeszcze poczekać. W
tym roku trzeba się będzie nadal mierzyć z
konsekwencjami niskiej liczby uczniów w
szkołach. Swoją wiedzą z uczniami dzielić się
będzie 192 nauczycieli, wśród których jest 120
nauczycieli dyplomowanych, 45 mianowanych, 19 kontraktowych i 8 stażystów. W stosunku do roku ubiegłego oznacza to zmniejszenie liczby etatów oraz wymiaru godzin.
Powodem jest wkraczający do gimnazjum niż
demograficzny, którego skutki odczuwalne
będą jeszcze przez dwa lata.

Kosztów ci¹æ siê nie da
Nie zmniejszą się natomiast koszty związane z utrzymaniem oświaty. W tym roku
zapisane w budżecie wydatki na ten cel wyniosą ponad 17,2 mln zł z czego utrzymanie
szkół podstawowych kosztować będzie ponad 7,7 mln zł, na gimnazja przeznaczono
blisko 3,6 mln zł, a na przedszkola prawie 2,7
mln zł. O oszczędności jest tu szczególnie

Gimnazjum ................... liczba uczniów
Por¹bka Uszewska ....................... 105
Wola Dêbiñska ............................. 197
Sufczyn ......................................... 66
Szko³a Podstawowa ...... liczba uczniów
Biadoliny Szlacheckie ..................... 70
Jaworsko ....................................... 32
£oniowa ........................................ 58
NiedŸwiedza .................................. 32
Dêbno ......................................... 141
Maszkienice ................................ 100
Por¹bka Uszewska ....................... 105
Wola Dêbiñska ............................. 136
Sufczyn ......................................... 94
£ysa Góra ...................................... 86
Przedszkole ................. liczba uczniów
£oniowa ....................................... 69
Por¹bka Uszewska ......................... 70
Wola Dêbiñska ............................... 52
Dêbno .......................................... 25
Maszkienice ................................. 55
£ysa Góra ..................................... 50
Zerówka ...................... liczba uczniów
Biadoliny Szlacheckie .................... 21
Jaworsko ...................................... 15
NiedŸwiedza ................................. 14
Dêbno .......................................... 34
Sufczyn ........................................ 31
£ysa Góra ..................................... 25
trudno, bo koszty stałe są niezmienne, a subwencja oświatowa maleje wraz ze zmniejszaniem się liczby uczniów. Wynagrodzenia gwarantowane ustawowo pochłoną większość
planowanych wydatków czyli w granicach 13
mln zł. W przypadku szkół podstawowych to
około 6,3 mln zł, koszty płac w oddziałach
przedszkolnych to blisko 460 tys. zł, w gimnazjach to prawie 2,9 mln zł, a w przedszkolach – niemal 1,9 mln zł. Inne konieczne wydatki to dowożenie uczniów (375 tys. zł),
utrzymanie stołówek (ok. 600 tys. zł) i dokształcanie nauczycieli (ponad 160 tys. zł).
(g)

Dotacja d³ugo oczekiwana
Oko³o 170 tys. z³ dotacji do utrzymania
przedszkoli otrzyma jeszcze w tym roku
Gmina Dêbno. - To wa¿na dla nas decyzja rz¹du, poniewa¿ pozwoli domkn¹æ
bardzo trudny bud¿et oœwiatowy – komentuje Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dêbno.
Dotychczas utrzymanie przedszkoli leżało w całości po stronie samorządu, który na
ten cel nie otrzymywał żadnego wsparcia z
budżetu państwa, mimo że kwestia ta podnoszona była przez samorządy wielokrot-
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nie. Decyzja rządu, która wchodzi w życie,
to przełom w tej sprawie. Na każde dziecko
do końca roku samorząd otrzyma 414 zł, co
zwłaszcza dla samorządów utrzymujących
więcej przedszkoli ma spore znaczenie.
Gmina Dębno mająca sześć przedszkoli publicznych oraz jedno niepubliczne, a także
oddziały przedszkolne w każdej szkole, takie rozwiązanie przyjmuje z zadowoleniem.
Dotychczasowe wydatki na utrzymanie tak
rozbudowanej sieci przedszkolnej były bardzo wysokie i dofinansowanie jest dla budżetu decyzją o dużym znaczeniu.

W sumie z przedszkoli korzysta tu ponad
300 dzieci, a w oddziałach przedszkolnych w
szkołach jest blisko 120 dzieci. W efekcie
gmina otrzyma dotację obejmującą 420 dzieci, co daje kwotę oscylującą wokół 170 tys.
zł. Pod koniec roku budżetowego taki zastrzyk pieniędzy na pewno ułatwi utrzymanie finansów gminy w ryzach, mimo że na
tle ogólnych wydatków na edukację przedszkolną nie jest to kwota duża. Przypomnijmy, że według założeń budżetowych na ten
rok koszt utrzymania przedszkoli i oddzia(g)
łów przedszkolnych to 3,1 mln zł.
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Szeœciolatki zosta³y w domu
Zaledwie 16 dzieci szeœcioletnich mieszkaj¹cych na terenie Gminy Dêbno rozpoczê³o w tym roku szkolnym naukê w
klasie pierwszej. W trzech spoœród 10
szkó³ podstawowych dzia³aj¹cych w
gminie nie ma ani jednego takiego przypadku.
Potencjalnie z możliwości nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogłoby w
Gminie Dębno skorzystać 157 dzieci. Rodzice zdecydowali się na to w 16 przypadkach.

Jedna czwarta sześciolatków uczących się
w klasie pierwszej w tym roku uczęszczać
będzie do SP w Biadolinach Szlacheckich. W
pozostałych szkołach będzie od 1 do 3 dzieci
sześcioletnich.
Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że najczęściej podawanym argumentem przeciwko posyłaniu 6-latków do
szkoły jest przekonanie, iż jest to „zabieranie” im dzieciństwa. Relatywnie często
rodzice tłumaczą, że w ich przekonaniu
szkoły nie są jeszcze gotowe na przyjęcie

W SP w Biadolinach Szlacheckich sześciolatków w
klasie pierwszej będzie najwięcej.

tak małych dzieci. Ten ostatni argument
w opinii Marka Gurgula, dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Publicznych Przedszkoli nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Zdaniem dyrektora większych zastrzeżeń być nie powinno. - Zgodnie z wymaganiami szkoły dysponują miejscem do zabawy, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w których zabawa ma być jedną z
form – zaznacza.
(p)

Liczby dzieci 6-letnich, które rozpoczê³y naukê w klasie I SP
w roku szkolnym 2013/2014
Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich ........................ 4
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie ..................................................... 3
Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku ................................................. 2
Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej .................................................. 2
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze .............................................. 1
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach ......................................... 0
Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy ............................................ 1
Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej .......................................................... 0
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie .......................................................................... 0
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej ................................................................. 3

Rozmowa z Monik¹ Górk¹, mam¹ 6-letniej Angeliki, która rozpoczê³a naukê w I klasie w ZSP w Dêbnie

Jesteœmy dobrej myœli
- Jest Pani w bardzo nielicznym gronie rodziców dzieci szeœcioletnich w Gminie Dêbno,
którzy zdecydowali siê na pos³anie dziecka do
szko³y. Jakie wzglêdy o tym przes¹dzi³y?
- Sprawa dotyczy mojej córki Angeliki, która
jest rok starsza od mojego syna. Nie chcieliœmy, by w przysz³ym roku, kiedy szeœciolatki
obligatoryjnie rozpoczn¹ naukê w klasie pierwszej, córka i syn chodzili do jednej klasy. Z
dotychczasowych naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e nie by³oby to dobre rozwi¹zanie i to
by³a nasza g³ówna motywacja. Oczywiœcie, nie
bez znaczenia by³ fakt, ¿e córka w „zerówce”
radzi³a sobie dobrze, w ocenie wychowawcy
osi¹gnê³a dojrza³oœæ szkoln¹ i jest dojrza³a
emocjonalnie na tyle, ¿e w szkole sobie poradzi. Po konsultacjach z wychowawc¹ i dyrekcj¹
uznaliœmy, ¿e to bêdzie dla niej dobre wyjœcie
tym bardziej, ¿e ona sama tego chcia³a i bardzo chêtnie uczy siê i zdobywa now¹ wiedzê.
- Nie obawia siê Pani, ¿e obecnoœæ córki wœród
w wiêkszoœci starszych dzieci mo¿e rodziæ
problemy?
- Nie, poniewa¿ w „zerówce” tak¿e przebywa³a
ze starszymi dzieæmi i teraz w klasie pierwszej bêdzie w wiêkszoœci z tymi samymi dzieæmi. Do tej pory nie by³o na tym tle ¿adnych
problemów, wiêc nie ma powodu przypuszczaæ,
¿eby teraz siê pojawi³y. Córka w towarzystwie
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tych dzieci dobrze siê czuje, a nauczyciele
potwierdzali, ¿e dobrze siê ze sob¹ dogadywali.
- Jakie s¹ pozytywy z pos³ania dziecka w wieku 6 lat do szko³y?
- Unikniemy pos³ania córki do szko³y w tym
du¿ym gronie dzieci zobowi¹zanych do rozpoczêcia nauki w kolejnym roku, co mo¿e mieæ
póŸniej pewne znacznie. Ponadto dziecko szybciej bêdzie siê rozwijaæ i nabywaæ dojrza³oœæ
spo³eczn¹. Ona sama nie mog³a siê ju¿ doczekaæ pójœcia do szko³y i zdobywania nowych
wiadomoœci. By³oby wrêcz krzywd¹ dla niej,
gdybyœmy nie pozwolili jej pójœæ do pierwszej
klasy.
- Wiêkszoœæ rodziców uwa¿a, ¿e posy³anie
dziecka do szko³y w takim wieku to odbieranie mu dzieciñstwa? Czy ta argumentacja przemawia do Pani?
- Tak, poniewa¿ gdyby moja decyzja mia³a dotyczyæ syna, to nie pos³a³abym go do szko³y.
On jest na innym etapie emocjonalnego rozwoju i w jego przypadku wola³abym poczekaæ.
Jeœli rodzicie mogliby sami decydowaæ, to w
porz¹dku, ale jeœli jest to obligatoryjne, to
mo¿e rodziæ w¹tpliwoœci.
- Dzieci w wieku 7 lat tak¿e ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ umiejêtnoœciami i stopniem emocjonalnego rozwoju, ale nikomu nie przychodzi do
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g³owy, by kwestionowaæ koniecznoœæ rozpoczêcia nauki w wieku 7 lat.
- Takie jest prawo, ale nie zmienia to faktu, ¿e
indywidualne ró¿nice w predyspozycjach dzieci
s¹ i bêd¹. Jak¹œ granicê trzeba jednak ustaliæ.
- Przeciwnicy wczeœniejszego posy³ania dzieci
do szko³y wskazuj¹, ¿e szko³y nie s¹ przygotowane do prowadzenia nauki dla szeœciolatków.
Maj¹ racjê?
- Jeœli mamy do czynienia z nieœmia³ym dzieckiem, to nie s¹ przygotowane. Syn poszed³
do zerówki, sala do nauki jest w œwietlicy,
daleko od toalety i to jest problem, bo id¹c
do ³azienki trzeba przejœæ przez korytarz pe³en obcych i starszych dzieci. Dla córki nie
by³ to problem, ale dla syna – tak. Nie bardzo widaæ tak¿e, jeœli chodzi o pierwsz¹ klasê, by w klasach by³o jakieœ miejsce, w którym mo¿na by realizowaæ zak³adany program
nauczania poprzez zabawê. Latem pewnie
dzieci bêd¹ wychodziæ na spacery czy przed
szko³ê, ale zim¹ i w razie deszczu takich
mo¿liwoœci nie ma.
- Wiele zale¿eæ bêdzie pewnie od nauczycieli...
- W³aœnie. Na razie nie wiemy, czy i jak s¹ do
tego przygotowani. Dowiemy siê wiêcej ju¿ w
trakcie roku szkolnego. Jesteœmy jednak z
mê¿em dobrej myœli, zw³aszcza ¿e dotychczas
mamy same dobre doœwiadczenia.
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wydarzenia

Jest akceptacja wniosków, bêd¹ pieni¹dze

Miasteczko rowerowe
i aran¿acja przestrzeni

Projekt miasteczka rowerowego.

Figura do
renowacji
Nag³e znikniêcie przydro¿nej figury Chrystusa Frasobliwego w Dêbnie nie powinno niepokoiæ mieszkañców. To raczej powód do zadowolenia, bo figura
zosta³a zabrana stamt¹d jedynie na
czas prac konserwatorskich. Ponownie bêdzie j¹ mo¿na ogl¹daæ najdalej
30 listopada.
Renowacja figury prowadzona będzie w
pracowni konserwatorskiej Barbary Dworaczyńskiej na zlecenie parafii pw. św. Małgorzaty w Dębnie. Spośród pięciu ofert propozycja tej właśnie pracowni okazała się
najbardziej korzystna. Kosztem 20 tys. zł
figura zostanie oczyszczona z mchu i naleciałości, uzupełnione zostaną ubytki, a
osłabione elementy zostaną zaimpregnowane. Odnowione zostaną równie elementy stalowe, a także nowy cokół.
Prace zostaną sfinansowane w 80 procentach z dofinansowania uzyskanego
przez parafię z LGD „Kwartet na Przedgórzu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odnowiona figura zostanie nieco przesunięta w stosunku do
lokalizacji pierwotnej po to, by odsłonić
wejście na cmentarz.
Więcej o historii figury na s. 21.
(p)
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Miasteczko rowerowe w Dêbnie i
rozbudowa parkingu w Woli Dêbiñskiej
wraz z urz¹dzeniem terenu przed
budynkiem Urzêdu Gminy to dwa
projekty, które uzyska³y dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w
ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój
wsi”. Rozpatruj¹cy wnioski Zarz¹d
Województwa Ma³opolskiego oceni³ je
pozytywnie i w efekcie gmina mo¿e
siêgn¹æ nawet po 590 tys. z³ dofinansowania.
W sumie do realizacji przyjęto137 wniosków z całego województwa małopolskiego
opiewających na ponad 34 mln zł. Wśród
wniosków pozytywnie rozpatrzonych znalazły się dwa z Gminy Dębno.
Projekt „Budowa więzi społecznych oraz
wspieranie aktywności fizycznej poprzez
budowę miasteczka rowerowego oraz placu
zabaw w centrum wsi Dębno”, którego koszt
całkowity to 250 tys. zł, może liczyć na dofinansowanie w wysokości ponad 110 tys. zł.
W jego ramach planuje się budowę alejek
rowerowych o nawierzchni asfaltowej oraz
ścieżek stanowiących dojście do placu zabaw
o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, ogrodzenie, także plac zabaw. Plac zostanie wyposażony ponadto w ławki, stoły,
stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. W
razie potrzeby będzie też można wypożyczyć zestaw z przeszkodami do jazdy spraw-

nościowej rowerem. Miasteczko ma być gotowe do października przyszłego roku.
Ten sam termin realizacji obowiązuje w
przypadku „Aranżacji przestrzeni publicznej
oraz budowy parkingu w miejscowości Wola
Dębińska, celem przekazania jej na potrzeby
użytku społeczności lokalnej” czyli drugiego
projektu złożonego przez Gminę Dębno, który uzyskał dofinansowanie. W tym przypadku przewidywany koszt inwestycji to ok. 800
tys. zł, a wysokość dofinansowania wynosi
ponad 480 tys. zł. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu przez budynkiem Urzędu Gminy. Projekt zakłada remont i rozbudowę parkingu, urządzenie terenu zielonego
jako parku, wydzielenie chodników i ścieżek
dla pieszych. Przedsięwzięcie to planowane
było już wcześniej, ale na przeszkodzie jego
realizacji stawały przeszkody natury formalno-finansowej. Tym razem sprawa jest już
przesądzona.
W obu przypadkach dofinansowanie wyniesie 75 procent kosztów kwalifikowanych,
które nie obejmują stawki podatku VAT.
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£adniej ko³o koœcio³a

Prace przy konserwacji drzew prowadzone przez
specjalistyczną firmę...

Oko³o 30 tys. z³ kosztowaæ bêdzie rozpoczêta w³aœnie
konserwacja zadrzewienia przy koœciele parafialnym
w Dêbnie. Prace wykonane s¹ w ramach projektu realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Parafia uzyskała na ten cel dofinansowanie z LGD „Kwartet na
Przedgórzu”. Wykonawcę, którym jest specjalistyczna firma z Tarnowa, wyłoniono w drodze zapytań ofertowych. Zakres prac obejmuje: konserwację drzew wraz z wywozem konarów i gałęzi, oczyszczenie terenu po pielęgnacji drzew, zabezpieczenie przejezdności
wraz z regulacją ruchu. Ich efektem będzie poprawa estetyki wokół
kościoła i minimalizacja zagrożenia związanego z łamaniem się konarów. Finał prac powinien nastąpić do końca listopada br.
(g)

...dały efekty widoczne gołym okiem.

Wiêcej miejsc parkingowych
Ruszy³y prace przy budowie parkingu
przy plebanii parafii pw. œw. Ma³gorzaty w Dêbnie. W efekcie do dyspozycji
mieszkañców bêdzie kolejnych 10
miejsc parkingowych w tym jedno dla
niepe³nosprawnych.
Przedsięwzięcie może być realizowane,
ponieważ wniosek parafii o dofinansowanie
z funduszy zewnętrznych złożony za pośrednictwem „Stowarzyszenia Kwartet na
Przedgórzu”, został zaakceptowany. W ramach tzw. małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich parafia uzyskała dofinansowanie w wysokości
25 tys. zł. Całkowite koszty prac wyniosą
niespełna 70 tys. zł, a ich realizację powierzono firmie z Woli Dębińskiej, która zaproponowała najniższą cenę.
Prace, które rozpoczęto we wrześniu,
mają zakończyć się do 30 listopada br. Obok
budowy miejsc parkingowych obejmują one
także remont istniejącego placu manewrowego i wymianę nawierzchni przy wejściu
do plebanii.
(gp)
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Segregujemy
coraz wiêcej
Roœnie iloœæ segregowanych odpadów, sporadycznie pojawiaj¹ siê
w¹tpliwoœci co do kategoryzacji
odpadów i sposobu ich przygotowania
do odbioru – to najkrótsze podsumowanie pierwszych miesiêcy obowi¹zywania nowych zasad odbioru odpadów
komunalnych. O wyjaœnienie wszelkich niejasnoœci poprosiliœmy pracowników Urzêdu Gminy w Dêbnie.
Przypomnijmy, że nowe zasady obowiązują w całym kraju od 1 lipca. Gmina Dębno do wprowadzenia nowych rozwiązań w
życie przygotowała się znacznie wcześniej
przyjmując odpowiednie uchwały i organizując przetarg. W efekcie dzisiaj odbiorem
odpadów zajmuje się konsorcjum dwóch
firm, które już wcześniej obecne były na
tym terenie, a teraz wygrały przetarg. Ich
obowiązkiem było dostarczenie mieszkańcom na odrębnych zasadach koszy na śmieci oraz worków w różnych kolorach przypisanych do konkretnej kategorii odpadów,
które zgodnie z nowymi zasadami powinny być segregowane, o ile taką wolę zadeklarujemy.

Optymistyczne szacunki
Początkowo nie wszyscy mieszkańcy
otrzymali komplet worków koniecznych do
segregowania zbiórki, ale z czasem problem
ten udało się rozwiązać. W efekcie szacunkowo odpadów segregowanych przybywa, ale
– jak podkreśla Dominik Zych z UG w Dębnie – szczegółowo nie sposób tego jeszcze
określić. - Firmy odbierające odpady składają nam sprawozdania kwartalne i dzisiaj
nie dysponujemy jeszcze danymi pozwalającymi dokonać precyzyjnego porównania i
odpowiedzieć konkretnie na pytanie, czy i o
ile wzrosła ilość śmieci segregowanych – tłumaczy. W dużym przybliżeniu można jedynie powiedzieć, że segregowanych odpadów
może być przynajmniej o 10 procent więcej.

Zdrowy rozs¹dek pomo¿e
Niewykluczone, że w kolejnych miesiącach
będzie ich przybywać. Jak na razie niektórym mieszkańcom sprawia trudność przygotowanie segregowanych odpadów do odbioru. Do urzędu adresowane są sporadycznie pytania o to, czy opakowania po jogurtach trzeba dokładnie umyć, a odklejenie
etykiety na butelce jest warunkiem koniecznym segregowania. Urzędnicy objaśniają, że
obowiązuje tu zasada racjonalnego, zdroworozsądkowego zachowania się. W przypadku opakowań po żywności chodzi przede
wszystkim o to, by oczyścić je z resztek, ale
niekoniecznie myć jak naczynia do domowego użytku. Ważne, by nie oddawać opakowań np. po jogurcie z dużą ilością jego zawartości. W przypadku butelek etykietę
należy wprawdzie odkleić, ale gdy jest z tym
kłopot, to należy usunąć ją na tyle, na ile
jest to możliwe. W podobnych sytuacjach należy postępować analogicznie tzn. oddać odpad na tyle jednorodny, na ile jesteśmy to w
stanie zrobić bez nadmiernego zużywania
wody i absorbowania swojego czasu.

Wiêkszoœæ obowi¹zkowa
Zasadniczo zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o liczbę złożonych deklaracji, bo zdecydowana większość mieszkańców dopełniła
tego obowiązku. Z danych będących w dyspozycji urzędu wynika, że według stanu na
6 września złożono 3502 deklaracji, z czego
w 3040 przypadkach zadeklarowano selektywną zbiórkę śmieci. Na oddawanie śmieci
niesegregowanych zdecydowało się 214 właścicieli gospodarstw domowych. Liczba deklaracji „zerowych” dotyczących nieruchomości niezamieszkałych wyniosła 248. Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach
rozpocznie się najprawdopodobniej w najbliższym czasie. Obecnie sukcesywnie wszczyna się postępowania wobec osób, które nie
złożyły deklaracji. Według danych z ewidencji podatkowej w chwili pezygotowanie tego
numetu „Życia” było 199 takich przypadków, ale w większości z nich (około 150 do-

OG£OSZENIE
Wójt Gminy Dêbno organizuje bezp³atn¹ zbiórkê odpadów wielkogabarytowych, tj. mebli, zu¿ytego sprzêtu RTV i AGD. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez firmê MPGK. Odpady wielkogabarytowe powinny byæ wystawione w miejscu, z którego odbierane s¹ odpady komunalne (pojemniki). Zbiórka przeprowadzona bêdzie od godziny 14:00 zgodnie z poni¿szym harmonogramem:

www.gminadebno.pl

Nowy harmonogram
odbioru odpadów
komunalnych i surowców
wtórnych w 2013r.
MPGK Tarnów - rejon I Biadoliny Szlacheckie,
Per³a, Sufczyn, £ysa Góra, Jaworsko.
BZK Brzesko - rejon II Dêbno, Jastew, Do³y,
£oniowa, Maszkienice, NiedŸwiedza, Por¹bka
Uszewska, Wola Dêbiñska
Biadoliny Szlacheckie: zmieszane: 7 paŸdziernika, 4 listopada, 2 grudnia; segregowane:
16 wrzeœnia, 21 paŸdziernika, 18 listopada,
16 grudnia
Dêbno, Wola Dêbiñska, Maszkienice: zmieszane i segregowane (odbiór w tym samym
dniu): 27 wrzeœnia, 25 paŸdziernika, 22 listopada, 27 grudnia.
Per³a, Sufczyn Dolny: zmieszane: 16 paŸdziernika, 13 listopada, 11 grudnia; segregowane:
25 wrzeœnia, 30 paŸdziernika, 27 listopada,
30 grudnia
Sufczyn 1 (wzd³u¿ drogi do £ysej Góry i gminnych dróg odchodz¹cych od niej, Sufczyn stadion): zmieszane: 14 paŸdziernika, 16 listopada, 9 grudnia; segregowane: 23 wrzeœnia,
28 paŸdziernika, 25 listopada, 23 grudnia
Sufczyn 2 ( Rajsko, Zagórze, Grabno, Do £oponia): zmieszane: 15 paŸdziernika, 12 listopada, 10 grudnia; segregowane: 24 wrzeœnia,
29 paŸdziernika, 26 listopada, 24 grudnia
£ysa Góra 2 (od strony Jaworska po stronie
wschodniej), Jaworsko: zmieszane: 9 paŸdziernika, 6 listopada, 4 grudnia; segregowane: 18
wrzeœnia, 23 paŸdziernika, 20 listopada, 18
grudnia
£ysa Góra 1 (pozosta³a czêœæ wsi): zmieszane: 8 paŸdziernika, 5 listopada, 3 grudnia;
segregowane: 17 wrzeœnia, 22 paŸdziernika,
19 listopada, 17 grudnia
Jastew, Por¹bka Uszewska, Do³y, £oniowa,
NiedŸwiedza: zmieszane i segregowane (odbiór w tym samym dniu): 11 paŸdziernika, 8
listopada, 13 grudnia.
mów) mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma kto złożyć deklaracji. Właściciele
tych domów albo nie żyją albo wyjechali za
granicę, a bywa i tak, że domy od dawna są
nie zamieszkałe i ze względów technicznych
do użytkowania się nie nadają.
(p)

MIEJSCOWOŒÆ ...................................... DATA
Biadoliny Szlacheckie .............................. 23.09.2013 r.
£ysa Góra .............................................. 24.09.2013 r.
Jaworsko ............................................... 25.09.2013 r.
Per³a-Sufczyn .......................................... 26.09.2013 r.
Sufczyn 1 ............................................... 27.09.2013 r.
Sufczyn 2 ............................................... 28.09.2013 r.
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Mo¿na omin¹æ korki

Alternatywny w stosunku do krajowej
„czwórki” dojazd do domów maj¹ mieszkañcy po³udniowej czêœci gminy. Taki
jest efekt zakoñczenia budowy odcinka drogi Jastew – Krzemionki.
Dla wielu mieszkańców gminy droga ta
ma strategiczne znacznie. Dzięki niej do

Dębna będzie można dojechać nie korzystając z ruchliwej „czwórki”. Wprawdzie wybudowany odcinek ma tylko 150 metrów,
ale prowadzi do istniejącej już wcześniej drogi, którą można dojechać do Dębna, a stamtąd także do kolejnych sołectw omijając
„czwórkę”.
Oznacza to, że korki na zatłoczonej czę-

sto drodze głównej nie będą już takie straszne. Mieszkańcy będą je mogli łatwo ominąć
korzystając z dróg wewnętrznych. Do tej
pory było to możliwe jedynie w części gminy. Teraz wybudowany właśnie łącznik pozwoli poruszać się drogami gminnymi
wzdłuż czwórki w granicach całej gminy.
(pg)

Plac zabaw w Perle
W szybkim tempie przebiegaj¹ prace
przy budowie placu zabaw w Perle. Inwestycja by³a mo¿liwa dziêki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego.
Na placu przed remizą firma z Biadolin
Szlacheckich, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, finalizuje budowę placu zabaw, którego koszt wyniesie blisko 45 tys.
zł. Do dyspozycji dzieci będą urządzenia spełniające wymagane standardy bezpieczeństwa. Montowany zestaw zawiera cztery
wieże (min. 3 wieże z daszkiem dwuspadowym i min. 1 wieżę z daszkiem czterospadowym), dwie zjeżdżalnie, jeden pomost ruchomy z belkami, jeden pomost liniowy, jeden pomost prosty typu slalom. Ponadto
będzie tam także jeden ślizg strażacki, podejście typu drabinka prosta oraz podejście
typu ścianka wspinaczkowa, podejście drabinka wklęsła, drążek do przewrotów, gra
kółko – krzyżyk, sklepik z liczydłem. Teren
zostanie wyposażony w drewniany kosz na
śmieci oraz dwie ławki drewniane z oparciem na stałe wmontowane do podłoża. Dzieci będą mogły także korzystać ze sprężynowców, huśtawki wagowej, karuzeli tarczowej. Plac będzie ogrodzony, a tern wyrównany i obsiany trawą.
Wniosek o dofinansowanie przy udziale
„Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu” złożyła Gmina Dębno. Uzyskane
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wsparcie pozwoli pokryć 80 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, która
powoli zbliża się do końca. W chwili zamykania tego numeru „Życia” na placu stały
już nie tylko główne urządzenia do zabawy, ale także ławki, kosz na śmieci i tablica informacyjna. Jak nam powiedziała
Renata Kusion, sołtyska Perły mamy z
dziećmi już teraz chętnie tu zaglądają licząc, że jeszcze w tym roku ich pociechy
będą mogły się tutaj pobawić. - Nigdy nie
mieliśmy tu takiego placu zabaw, a na
pewno jest bardzo przydatny. Cieszymy
się, że ta inicjatywa doczekała się realizacji – podsumowuje Renata Kusion.
(g)
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Remiza coraz bli¿ej koñca

Przyspieszenie na budowie
Jeszcze w tym miesi¹cu sfinalizowany
zostanie kolejny etap prac budowlanych przy remizie OSP w w Woli
Dêbiñskiej. Koszt robót z tym zwi¹zanych, które wykona firma z Brzeska,
przekroczy 62 tys. z³.
Zakres prac obejmuje: wykonanie ścian
działowych z pustaków ceramicznych, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
i rynnami oraz zakup i montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych. Ich efektem będzie stan surowy zamknięty obiektu
Firma z Brzeska, która złożyła tańszą spośród dwóch ofert, jakie wpłynęły w związku
z ogłoszonym przez Gminę Dębno postępowaniem przetargowym, ma uporać się z pracami do 20 września. Prace zostaną sfinansowane w większości z budżetu gminy, ale także ze źródeł zewnętrznych. W ramach konkursu „Małopolskie remizy 2013”ogłoszonego przez marszałka województwa małopolskiego, gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 27,5 tys. zł.
Przypomnijmy, że na budowę nowej remizy władze OSP Wola Dębińska zdecy-

dowała się już kilka lat temu. Dotychczasowa siedziba OSP była o wiele za mała.
Trudno tam było pomieścić większy samochodów, nie było odpowiedniego lokalu, w którym można byłoby urządzić choćby okolicznościowe spotkania. W tej sytuacji strażacy zdecydowali się na rozpoczęcie budowy licząc na wsparcie sponsorów i

samorządu. Jak dotąd prace posuwały się
w wolnym tempie, ale teraz powinno nastąpić przyspieszenie. Nowy obiekt sąsiaduje z budynkami klubu „Orzeł” Dębno
dysponować będzie odpowiednią ilością
miejsca także dla samochodów ciężkich
oraz odpowiednim zapleczem dla druhów.
(p)

Samorz¹d interweniuje w sprawie „czwórki”

Ciê¿arówki na autostradê
Dalsze utrzymywanie zakazu wjazdu na
autostradê pojazdów o masie powy¿ej
12 ton mo¿e powodowaæ zwiêkszenia
zagro¿enia na drodze krajowej nr 4 biegn¹cej przez teren Gminy Dêbno – przestrzegaj¹ w³adze samorz¹dowe Gminy
Dêbno. W piœmie z pocz¹tku sierpnia
do S³awomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, wskazuj¹ na szczegó³owe zagro¿enia z tym zwi¹zane.
Przypomnijmy, że obecnie obowiązujący
zakaz ma być aktualny w dalszym ciągu. Dla
mieszkańców gmin, przez teren których przebiega droga krajowa nr 4 to decyzja niezrozumiała. Jej efektem jest duży ruch samochodów ciężarowych, które na dodatek bardzo często przekraczają dopuszczalną prędkość powodując zagrożenie bezpieczeństwa
na drodze. Skutki są często fatalne, o czym
świadczą statystyki dotyczące wypadków i
ich ofiar. W opinii samorządowych władz zakaz powinien być zniesiony, a ciężkie samochody powinny korzystać z autostrady, która jest najbardziej odpowiednią drogą dla tego
rodzaju pojazdów. Pozostawienie ich na jed-
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nojezdniowej drodze krajowej obok zagrożenia wypadkami powoduje także często blokowanie drogi i tworzenie się korków.
W chwili zamykania tego numeru „Życia”
odpowiedź ministra na interwencję samorządu nie była jeszcze znana. Wiadomo natomiast, że tego rodzaju rozwiązanie wprowadzono tymczasowo w związku z tym, że
autostrada A4 jest ciągle w budowie i nie są
jeszcze gotowe wszystkie zjazdy. W szcze-

gólności zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych na odcinku autostrady od Tarnowa do Szarowa miał uchronić Tarnów przed
komunikacyjnym paraliżem. Obecnie samochody zjeżdżające z autostrady włączają się
do ruchu na ul. Jana Pawła II powodując
często olbrzymie korki. Dopuszczenie do
ruchu tą ulicą także samochodów ciężarowych groziłoby blokada miasta.
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Oszczêdna
administracja

Drugi etap internetowego projektu

Sieæ za darmo

Wśród najtańszych gmin w Polsce
pod względem wydatków na administrację znalazła się Gmina Dębno –
wynika z rankingu branżowego dwutygodnika „Wspólnota”. Ze średnią
200,21 zł w przeliczeniu na jednego
mieszkańca gmina zajęła 25. miejsce
w kategorii gmin wiejskich powyżej 10
tys. mieszkańców.
W ciągu ostatnich 11 lat, kiedy to prowadzony jest ranking, Gmina Dębno zawsze
znajduje się wśród najtańszych gmin pod
względem wydatków na administrację. Najwyższą lokatę (8) zajęła w roku 2002, najwyższą w roku 2009 (28), a w ubiegłym roku
była 24. W stosunku do gmin wydających na
administrację najwięcej różnica jest spora.
Znajdująca się na 260 miejscu gmina Wieliszew w województwie mazowieckim wydaje w przeliczeniu na jednego mieszkańca
610,50 zł. Z kolei najtańsza Gmina Grybów
wydaje na administrację 155,91 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
W powiecie brzeskim bardziej oszczędnej
gminy nie ma, a w województwie małopolskim mniej wydaje jeszcze 8 innych gmin.
W odredakcyjnym komentarzu „Wspólnoty” eksperci podkreślają, że niskich wydatków na administrację nie należy jednak traktować jako wartość samą w sobie, a wyższe
wydatki nie powinny być od razu oceniane
negatywnie. Nie muszą to być przecież wydatki na fanaberie urzędników, ale na poprawę sprawności obsługi urzędu. Wskaźnikami, które pozwalałyby uchwycić tego rodzaju zależności, autorzy rankingu jednak
nie dysponują.

Darmowy internet dla kolejnych 100
osób – to najwa¿niejszy efekt pozytywnie rozpatrzonego wniosku Gminy Dêbno w sprawie dofinansowania II etapu
projektu „Przeciwdzia³anie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Dêbno”. Na ten
cel samorz¹dowe w³adze gminy pozyska³y 955 tys. z³. - To szczególnie atrakcyjna forma wsparcia, poniewa¿ dofinansowanie pokrywa koszty przedsiêwziêcia w stu procentach – komentuje Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

(gp)

Do koñca listopada powinny zakoñczyæ
siê prace konserwatorskie przy zabytkowej wie¿y koœcio³a pw. œw. Ma³gorzaty w Dêbnie. Kolejny etap renowacji
œwi¹tyni by³ mo¿liwy, dziêki dofinansowaniu przedsiêwziêcia w ramach wdra¿ania lokalnych strategii rozwoju dla
ma³ych projektów, objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Wsparcie dla
profilaktyki
W realizację Powiatowego Programu
Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty włączyła się Gmina Dębno. Z budżetu gminy na ten cel
przeznaczono 3 tysiące złotych.
Z programu mogą skorzystać mieszkańcy
powiatu brzeskiego w wieku od 50 do 65 lat,
którzy w ostatnich trzech latach nie byli leczeni ani diagnozowani z powodu chorób prostaty. . Zgłoszenia od zainteresowanych przyjmowane będą od poniedziałku do piątku od g.
8.00 do 14.00 pod numerem tel. 14 66 21 407.
Program realizowany będzie w budynku
SP ZOZ w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68
w pomieszczeniach Poradni Urologicznej
(parter budynku szpitala) w okresie do 15
grudnia.
(g)

10

W sumie ze wsparcia z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka skorzystało 165 gmin, a ogólna wartość wsparcia wyniosła ponad 246 mln zł. Gmina Dębno znalazła się na 52. miejscu listy rankingowej
uzyskując pomoc w wysokości 955 tys. zł.
Pieniądze te pozwolą na dostarczenie darmowego internetu przez okres pięciu lat do
100 gospodarstw domowych. Beneficjenci
projektu za darmo wezmą udział w szkoleniach m.in. z obsługi komputera i internetu
oraz otrzymają nieodpłatnie w użytkowanie wysokiej klasy sprzęt komputerowy.
Projekt adresowany jest m.in. do osób w
wieku 50 lat i więcej mających dochód na 1
osobę w rodzinie nie większy niż 799 zł. Z
oferty skorzystać mogą także niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, jak również gospodarstwa domowe, w których dochód na jedną
osobę nie przekracza 539 zł.
Rozwi¹zania stosowane w Gminie Dêbno jako
przyk³ad dobrej strategii zosta³y zauwa¿one
przez media. Do programu „Regiony. Ludzie,
sprawy, opinie.” emitowanego cyklicznie na
antenie TVP Kraków w œrodê, 4 wrzeœnia zaproszono Grzegorza Bracha, Wójta Gminy Dêbno,
który by³ jednym z goœci. W dyskusji poruszano
m.in. kwestiê wspó³pracy pod k¹tem stosowania nowoczesnych rozwi¹zañ teleinformatycznych pomiêdzy województwem zapewniaj¹cym
podstawow¹ infrastrukturê techniczn¹ a gmin¹,
która umo¿liwia korzystanie z niej ostatecznym beneficjentom, jakimi s¹ mieszkañcy. Walorem propozycji realizowanej w gminie jest uzyskanie dofinansowania w 100 procentach, dziêki bezpoœredniemu aplikowaniu o pieni¹dze do
programu „Innowacyjna gospodarka”.
Realizacja projektu powinna nastąpić jeszcze w tym roku. - Mam nadzieję, że dzięki
realizacji projektu w gminie nie będzie osób
bez Internetu, a poprzez realizację projektu uda się zachęcić mieszkańców gminy do
załatwiania spraw urzędowych przez Internet, co zaoszczędzi im czas i pieniądze – podsumowuje Marian Kurek.
(p)

Wie¿a do remontu

Wniosek parafii w tej sprawie złożony do
LGD „Kwartet na Przedgórzu”, której
Gmina Dębno jest jednym z członków, został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. W efekcie parafia
uzyskała 25 tys. zł wsparcia z tego źródła.
W sumie koszty renowacji wyniosą ponad
70 tys. zł, a prace wykona firma z Podsarnia, której oferta była najkorzystniejsza.
Drugi z oferentów zaproponował kwotę niemal dwukrotnie wyższą.
Prace będą wykonywane pod nadzorem
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Tarnowie.
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Ruszy³a rozbudowa szko³y

W Sufczynie wiêcej miejsca
Do koñca wrzeœnia powinien zakoñczyæ
siê pierwszy etap prac przy rozbudowie
budynku Zespo³u Szkó³ w Sufczynie. Koszty z tym zwi¹zane przekrocz¹ 168 tys. zl.
Na rozpoczęcie prac zdecydowano się w
związku z koniecznością poprawy warunków
nauczania w szkole, która nie dysponowała
wystarczającą do tego powierzchnią. Prace,
które wykona firma z Tarnowa, pozwolą powiększyć powierzchnie użytkowa budynku o
blisko 200 metrów kwadaratowych. Dzięki
temu na dole będzie można urządzić nową
szatnię dla dzieci oraz pomieszczenia dla świetlicy. Na górze do dyspozycji będą dwie sale
dydaktyczne.
Do przetargu ogłoszonego przez gminę
przystąpiło pięciu oferentów. Z powodów
formalnych z postępowania wykluczono jednego z nich wybierając ostatecznie najbardziej korzystną ofertę.
(p)

W gronie najlepszych so³tysów Ma³opolski

El¿bieta Rzepa laureatem konkursu
El¿bieta Rzepa z Por¹bki Uszewskiej
zajê³a trzecie miejsce w Konkursie
na Najlepszego So³tysa roku 2012
organizowanym od 15 lat przez
Ma³opolskie Stowarzyszenie So³tysów.
To efekt jej pracy i zaanga¿owania
w rozwój i promocjê wsi.
W konkursie oceniano m.in. inwestycje w
sołectwie, których inicjatorem był sołtys,
współpracę z samorządem i mieszkańcami,
promocję wsi i lokalne inicjatywy. W tym
roku podczas uroczystej gali w Zelkowie w
gminie Zabierzów, skąd pochodzi laureat
poprzedniej edycji konkursu, nagrodę
główną odebrał Władysław Zaliński z Włosienicy w gminie Oświęcim. Wśród laureatów konkursu znalazło się w sumie 53 sołtysów. Obok zwycięzcy: dwie osoby sklasyfikowano na II miejscu, a III miejsce przyznano 6 osobom. Ponadto na czwartym miejscu było 11 sołtysów, a wyróżnieniami uhonorowano 33 osoby.
Wysokie miejsce Elżbiety Rzepy to zasługa efektów jej pracy. Jako sołtys jest nie
tylko inicjatorem licznych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale także cyklicznych imprez
takich jak np. Biesiada Agroturystyczna. W
ciągu ostatnich lat Porąbka Uszewska zyskała miano agroturystycznej atrakcji regionu. Wieś jest skanalizowana, ma bardzo
dobrze rozwiniętą sieć dróg, infrastrukturę
sportowo-rekreacyjną.

Czym mo¿na zapracowaæ na miano laureata konkursu?
El¿bieta Rzepa: Na pewno prac¹ z mieszkañcami. Tutaj ludzie
s¹ zaanga¿owani do tego stopnia, ¿e do tej pory spo³ecznie
pracowali przez ponad dwa tysi¹ce godzin! W ubieg³ym roku
urz¹dziliœmy plac zabaw dla dzieci, ale ca³y czas trzeba go
utrzymywaæ: kosiæ trawê, pielêgnowaæ kwiaty, malowaæ ogrodzenie... Ludzie robi¹ to nie tylko nieodp³atnie, ale wrêcz
dok³adaj¹ do tego, bo u¿ywaj¹ w³asnego sprzêtu, kupuj¹ paliwo. Kosze ustawione przy drodze i chodnikach, których jest
sto piêædziesi¹t, regularnie s¹ opró¿niane zupe³nie bezinteresownie. Dla mnie to jest w³aœnie najwiêkszy sukces, ¿e
ludziom chce siê pracowaæ po to, by rozwijaæ swoj¹ wieœ.
Ktoœ musi zawsze wyjœæ z inicjatyw¹...
E.Rz.:Rola so³tysa to tak¿e poszukiwanie pieniêdzy w zewnêtrznych funduszach. W tym roku trzy nasze wnioski zosta³y zaakceptowane i dostaliœmy dofinansowanie z programu Leader w tym w jednym przypadku wynios³o ono kilkaset tysiêcy
z³otych. To rzadkoœæ, ¿eby wieœ bezpoœrednio siêga³a po dofinansowanie z zewn¹trz.
Wa¿ne jest chyba te¿, ¿e to nie jest jednorazowy zryw.
E.Rz.:Nie s¹ to te¿ wci¹¿ ci sami ludzie, bo teraz przy okazji
urz¹dzania terenu ko³o remizy anga¿owa³y siê nowe osoby.
Bardzo liczna by³a grupa m³odych ludzi, co cieszy szczególnie.
A u Pani sk¹d to zaanga¿owanie?
E.Rz.:To chyba ma siê w genach. Moja mama przez czterdzieœci lat by³a przewodnicz¹c¹ Ko³a Gospodyñ Wiejskich i pracowa³a spo³ecznie przy wielu przedsiêwziêciach i inicjatywach.
NajwyraŸniej mam to po niej.

(g)
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Per³a najpiêkn
Rozmowa z Renat¹ Kusion,
so³tysk¹ Per³y

Nagroda
na boisko
- Mobilizowa³a Pani mieszkañców Per³y do
udzia³u w konkursie?
- Uda³o siê namówiæ kilku w³aœcicieli gospodarstw, którzy potraktowali udzia³ w tej rywalizacji bardzo powa¿nie. Postarali siê na
tyle, ¿e uda³o siê zrobiæ dobre wra¿enie na
komisji oceniaj¹cej i to chyba jest jedna z
przyczyn zwyciêstwa Per³y.
- Jak te przygotowania do konkursu wygl¹da³y?
- To z regu³y by³y osoby, które po raz pierwszy wziê³y udzia³ w rywalizacji. Chcieli wypaœæ
jak najlepiej i poza prac¹ w³o¿yli te¿ czêsto
trochê grosza w urz¹dzenie ogrodów. Niektórzy kupowali altanki, pergole, a nawet mostki. Inwestowano te¿ w zieleñ.
- Efekty widaæ pewnie go³ym okiem.
- Szczególnie latem by³a widoczna zmiana,
gdy wszystko siê zazieleni³o, ale i teraz tak¿e. Jad¹c przez wieœ mo¿na zauwa¿yæ bardzo zadbane przydomowe ogrody i oryginalne rozwi¹zania.
- Czy to bêdzie ju¿ taka sta³a tendencja czy
jedynie jednorazowa akcja?
- Mieszkañcy Per³y od dawna dbaj¹ o obejœcia swoich domów, nie ogl¹daj¹ siê na nikogo tylko sami sprz¹taj¹ teren przed domami
i staraj¹ siê urz¹dziæ swoje ogrody jak najbardziej estetycznie. Myœlê, ¿e w przysz³oœci wyró¿niaj¹cych siê ogrodów bêdzie przybywaæ, bo ludzie podpatruj¹ co robi¹ s¹siedzi i czêsto chc¹ mieæ równie ³adne urz¹dzone ogrody. Jedni s¹ przyk³adem dla innych i
w rezultacie ca³a wieœ wygl¹da coraz lepiej.
- Zwyciêstwo w konkursie to nie tylko satysfakcja, ale i nagroda finansowa.
- So³ectwo otrzymuje dziesiêæ tysiêcy z³otych
i ju¿ wiadomo na co te pieni¹dze zostan¹
przeznaczone. Postanowiliœmy wykorzystaæ
nagrodê, by przygotowaæ za remiz¹ teren pod
boisko trawiaste, którego w Perle dot¹d brakowa³o.

W rywalizacji so³ectw Per³a zosta³a
zwyciêzc¹ kolejnej edycji konkursu
„Moja wieœ jest czysta i piêkna”.
Jego oficjalne podsumowanie nast¹pi
najprawdopodobniej na prze³omie
wrzeœnia i paŸdziernika, ale wyniki
znane s¹ ju¿ teraz.
W tym roku do konkursu przystąpiło 13
sołectw Gminy Dębno. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Wiśniowska Robak - przew. Komisji - Dyrektor Zespołu
Szkół w Sufczynie, Elżbieta Nowak - członek Komisji - przedstawiciel Wójta Gminy,
Dominik Kołodziej - członek Komisji - przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RG Dębno, Grzegorz Gurgul przedstawiciel Rady Gminy Dębno i Małgorzata Szot - przedstawiciel ODR oceniała
ogrody w kilku kategoriach. Przeglądu zgło-

szonych do udziału w konkursie posesji dokonano jeszcze w czerwcu. Osobno oceniano ogrody mieszane, iglaki i kwiatowe. W
sumie dokonano przeglądu 84 obiektów, z
tego: 70 gospodarstw indywidualnych 14 placówek oświatowo-kulturalnych.
Na ostateczny werdykt wpływ miały takie kryteria jak: wygląd zewnętrzny budynków, estetyka i wystrój fasady domów (balkony), tarasy, parapety, roślinność balkonów, a także zagospodarowanie i estetyka
obejścia wokół posesji oraz oddzielenie części wypoczynkowej od gospodarczej architektura ogrodowa, stan ogródków przydomowych kwiaty, krzewy, żywopłoty, kompozycje i ogólne wrażenie ogrodu. W odwiedzanych posesjach zauważano mnóstwo dekoracyjnych elementów z tzw. architektury ogrodowej: drewniane altanki porośnięte
glicynią bądź winoroślami, pergole oplecione
kwiatami, stawy z rybkami, oczka wodne z

(g)

12

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2013

www.gminadebno.pl

wydarzenia

iejszym so³ectwem

Wyniki konkursu

fontanną lub kaskadą oraz nieodzowny element – drewniany mostek, ozdobne studnie, palisady, płotki, naturalne kamienie,
rzeźby oraz kapliczki.
Generalnie w ocenie komisji wsie pięknieją, są coraz bardziej kolorowe, a mieszkańcy chętnie wykorzystują modne i nowe
akcenty w urządzaniu obejść swoich do-

Jastew

mów. „Dało się zaobserwować godną podziwu przemianę niektórych posesji i
ogrodów – z tradycyjnego modelu rolniczego na model rekreacyjny – bogaty w
szeroką gamę kwiatów i krzewów. Nieodzownym elementem wielu ogrodów są
iglaki i rośliny zimo-lubne zdobiące je
przez cały rok oraz rośliny egzotyczne,

Kategoria: ogród mieszany
II – miejsce - Bogus³awa Faron
Kategoria: iglaki
I miejsce - Danuta i Stanis³aw Pach
II miejsce - El¿bieta i Jerzy Wroñscy

Kategoria: ogród iglaki
I miejsce - Irena i Robert Ciemiêgowie
I miejsce - Mieczys³aw Kargol
II miejsce - El¿bieta Opoka
II miejsce - Ma³gorzata Przepiórka
III miejsce - Barbara Jedlecka

Wola Dêbiñska

Sufczyn

Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Irena i W³adys³aw Imio³owie
I miejsce - Jolanta i Marek Migdowie
III miejsce - Zofia i Mariusz Hebdowie
Kategoria - ogród kwiatowy
I miejsce - Agata i Józef Kaniowie
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce - Maria i Tadeusz Lipiñscy
II miejsce - Sylwia i Mariusz Gaworowie

Kategoria: ogród kwiatowy
I miejsce - Zofia Ko³odziej
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Bogumi³a Sacha
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce - Bo¿ena Kêdroñ
II miejsce - Zofia Mazur

Maszkienice
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Ewa Miœkowicz
Kategoria: ogród iglaki
I – miejsce - Roman Pa³ka
II miejsce - Celina Wróbel

£ysa Góra
Kategoria - ogród kwiatowy
III miejsce – Anna Liszka
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Bo¿ena Sacha
I miejsce - Felicja Roman-Szczepaniec
II miejsce - Aneta Gêbka
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce - Gra¿yna Surga

Per³a
Kategoria: ogród tradycyjny
I miejsce - Maria Cury³o
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Krystyna Tatara
II miejsce - Stanis³aw Kru¿el
III miejsce - Lidia Kural
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce - Katarzyna Góral
I miejsce - Wies³aw Fl¹dro + SPECJANE WYRÓ¯NIENIE
III miejsce - El¿bieta Sperka

Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Albina i Pawe³ Biliñscy

www.gminadebno.pl

II miejsce - Ewa Pierz
Kategoria: kwiatowy
II miejsce - Zofia Gurgul
Kategoria: ogród iglaki
II miejsce - Iwona Dudek

Do³y
Kategoria: ogród tradycyjny
II miejsce - Krystyna Gurgul
Kategoria: ogród kwiatowy
I miejsce - Zofia Kuczek
III miejsce - S³awomir Osmêda
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - El¿bieta Franczyk
I miejsce - Barbara Bodura
II miejsce - Jolanta Ko³odziej
Kategoria: ogród iglaki
II miejsce - Robert Osmêda

Por¹bka Uszewska
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Maria Przeklasa
II miejsce - Dorota Gurgul
Kategoria - ogród kwiatowy
I miejsce - Anna £agosz
II miejsce - Halina Mleczko
Kategoria: ogród iglaki
II miejsce - Danuta Kargol

NiedŸwiedza
Kategoria: ogród kwiatowy
I miejsce - Maria Musia³
II miejsce - Bernadetta Dudek
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Maria Dudek
II miejsce - Anna Baniowska
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce - Sula Beata

£oniowa
Dêbno

które w szczególny sposób zdobią i dodają uroku otoczeniu w formie ciekawych rozwiązań, oddzielenia części wypoczynkowej od części gospodarczej.” napisano w protokole końcowym podsumowującym pracę komisji.

Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Anna Pabjan
I miejsce - Maria Matura

Jaworsko
Kategoria: ogród kwiatowy
I miejsce - Beata Marecik
II miejsce - Rozalia Batko
Kategoria: ogród mieszany
I miejsce - Gra¿yna £akwa
II miejsce - Bogus³awa Bojdo
III miejsce - Agnieszka Kapusta
Kategoria: ogród iglaki
I miejsce Danuta Mleczko
II miejsce Renata Macheta
III miejsce Edyta Kot
Kategoria: ogród tradycyjny
III miejsce Krystyna Wróbel

(pg)

Biadoliny Szlacheckie
Kategoria: ogród tradycyjny
II miejsce Janina Pater
II miejsce Kazimiera Pater
III miejsce Hermina Fl¹dro
Kategoria: ogród mieszany
III miejsce Jadwiga Malec
Kategoria: ogród kwiatowy
III miejsce Irena Ko³odziej

Budynki oœwiatowe
i kulturalne:
I miejsce
Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w
Dêbnie
Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej
II miejsce
Publiczna Szko³a Podstawowa w
Biadolinach Szlacheckich
Publiczne Przedszkole w £oniowej
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
III miejsce
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w
Maszkienicach
Parafia Rzymskokatolicka w Maszkienicach
Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
Publiczne Przedszkole w Por¹bce
Uszewskiej
Niepubliczne Przedszkole „Ma³y
Polski Geniusz” w Sufczynie
IV miejsce
Zamek w Dêbnie
V miejsce
Publiczna Szko³a Podstawowa w
NiedŸwiedzy
Dêbiñskie Centrum Kultury w Jastwi
Publiczna Szko³a Podstawowa w
Jaworsku
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Osuwisko ustabilizowane
Rozpoczęte z początkiem czerwca prace,
mimo trudnych warunków pogodowych,
przebiegały w szybkim tempie. Na placu
budowy pojawił się ciężki, specjalistyczny
sprzęt, przywieziono stalowe pale, które
wbijano w ziemię stabilizując grunt. Na wysokości zadania stanęli także mieszkańcy. Ze zrozumieniem podeszli do próśb o zezwolenie na wejście w terenie czy wycięcie drzew
owocowych, co było konieczne, by ciężki
sprzęt miał odpowiednią ilość miejsca do pracy – podkreślał Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno. Przy wykonywanych pracach
wykorzystywano m.in. wiertnię o wysokości 11 metrów wymagająca minimum siedmiometrowego pasa roboczego terenu.

Dyskusja przy drodze
Prace sfinalizowano z początkiem września. W trakcie ich oficjalnego odbioru nie
wszyscy byli jednak do końca zadowoleni.

Droga w Jaworsku tuż po osunięciu się
terenu w 2010 r.

Prace przy stabilizacji osuwiska w
Jaworsku zosta³y zakoñczone. Odbudowano zniszczon¹ drogê i zabezpieczono
teren przed osuwaniem siê ziemi
stwarzaj¹cym zagro¿enie dla znajduj¹cych siê w pobli¿u domów.
Osuwisko uaktywniło się w 2010 roku w
związku z obfitymi opadami deszczu. Nasiąknięta ziemia dosłownie zjechała w dół
zabierając ze sobą duży fragment drogi, przy
której znajduje się kilka domów. Zniszczenia były na tyle duże, że droga została wyłączona z użytkowania, a mieszkańcy Jaworska i inni użytkownicy tej drogi musieli korzystać z objazdów. Szczęściem w nieszczęściu był fakt, że osuwisko nie zniszczyło
zabudowań.

D³ugotrwa³a procedura
Samorządowe władze chcąc opanować
potencjalne zagrożenie niezwłocznie rozpoczęły starania o przeprowadzenie prac stabilizacyjnych. Długotrwała procedura wymagała cierpliwości zarówno władz gminy jak i
mieszkańców. Najpierw konieczna była ocena sytuacji na miejscu i zakwalifikowanie
zjawiska jako osuwiska poprzez założenie
karty osuwiskowej. Geolodzy po wizycie na
miejscu dokonali szczegółowej oceny zjawiska i przygotowali specjalistyczną ekspertyzę niezbędną do opracowania projektu stabilizacji osuwiska. Mając te dokumenty gmina mogła starać się o uzyskanie pomocy finansowej na ten cel, a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w tej sprawie i uzyskaniu pomocy z budżetu państwa w wysokości
1,65 mln zł można było wreszcie przystąpić
do ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu.
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nie lepszych paramentach, a wzdłuż niej jest
głęboka i wyłożona płytami betonowymi fosa
zabezpieczająca przed niebezpiecznymi skutkami ulewnych opadów. Przy niektórych
posesjach rowy ze względów estetycznych
zostały przykryte, a nade wszystko wykonano stabilizację gruntu zabezpieczając
domy. Z informacji przedstawionych przez
Grzegorza Bracha wynikało ponadto, że z
planów budowy drogi technicznej równoległej do odbudowanej drogi gminnej nic nie
wyszło z uwagi na brak porozumienia pomiędzy właścicielami pól, którzy musieli na
ten cel oddać nieco swojego gruntu. Do dyspozycji jest dzisiaj zjazd do pól prowadzący
przez posesję jednego z mieszkańców. - Nie
mamy wpływu na to, że nie chce wyrazić na
to zgody – tłumaczył wójt Brach, który odnosił się także do bardziej szczegółowych
kwestii. Właścicielowi domu utyskującemu,
że podjazd betonowy do domu zastąpiono
mu podjazdem wykonanym z destruktu asfaltowego tłumaczył, że to materiał wytrzymały, zapewniający wygodny i bezpieczny
wjazd do domu, a technologia ta stosowana
jest powszechnie. - Dziękuję Państwu za
cierpliwość i miłe przyjęcie pracowników firmy, która wykonywała pracę. Mam nadzieję, że ta inwestycja poprawi Państwu komfort życia – podsumowywał deklarując, że
razie problemów z podjazdem do domu rozważane będą inne rozwiązania.
Ostatecznie nieprzejezdna przez ostatnie
lata droga została oddana do dyspozycji kierowców, którzy nie muszą już korzystać z
objazdów chcąc dotrzeć nie tylko do prywatnych posesji, ale także np. do kościoła czy
szkoły.
(p)

Zniszczona droga w Jaworsku na początku
inwestycji – czerwiec 2013 r.
Powszechnie podkreślano zadowolenie z
samej drogi, ale w kwestiach szczegółowych
można było usłyszeć także opinie przeciwne. Kilku mieszkańców nie kryło rozczarowania brakiem dojazdu z nowej drogi do znajdujących się poniżej niej pól. Nie wszystkim
ze względu na koszty (trochę wyższe niż
planowano) podobała się także zamiana dotychczasowego szamba na przydomowe
oczyszczalnie ścieków i nieco inne niż wcześniej podjazdy do prywatnych domów.
W trakcie spontanicznego spotkania z
mieszkańcami Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, szczegółowo odpowiadał na pytania i wątpliwości. Przypominał, że do dyspozycji mieszkańcy mają teraz drogę o znacz-
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Odbudowana droga w Jaworsku –
wrzesień 2013 r.
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bezpieczeñstwo

Jazda na czerwonym
Mandatem ukarano kierowcę samochodu audi, który 27 lipca ok. godz. 14.20 na
krajowej „czwórce” w Sufczynie uderzył w
mazdę. Przyczyną kolizji było zlekceważenie przepisów ruchu drogowego. Sprawca
wjechał na skrzyżowanie na czerwonym
świetle i nie udzielił pierwszeństwa przejazdu. Został ukarany mandatem karnym.

Dymi¹cy ³up
Papierosy w dużej ilości zostały skradzione
ze sklepu w Sufczynie. Do włamania doszło w
nocy z 2/3 sierpnia br. Nieznany sprawca wyłamał drzwi wejściowe, po czym wszedł do środka. Z półek zgarnął papierosy, których wartość oszacowano na około 15 tysięcy złotych.

Krok od tragedii
Ta jazda mogła zakończyć się tragicznie.
Młody mężczyzna 20 sierpnia w Łysej Górze wjechał do przydrożnego rowu, co doprowadziło do przewrócenia się kierowanego przez niego ciągnika z przyczepą. Jak się
okazało przyczyną nieszczęścia był fakt, że
19-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków. Widząc stojący na jezdni
pojazd marki Iveco oraz jadący z naprzeciwka samochód marki Opel Astra, nie był w
stanie w porę wyhamować i ryzykownym
manewrem próbował uniknąć zderzenia. Nie
zapanował jednak nad pojazdem i wjechał
do rowu, po czym ciągnik przewrócił się. Kierujący nim mężczyzna zdołał w porę zeskoczyć unikając przygniecenia. Policjanci ustalili, że kierujący ciągnikiem nie posiada
uprawnień do prowadzenia tego rodzaju pojazdu. 19-latek został ukarany mandatem.

Zasn¹³ i uderzy³
Informację o kierowcy forda, który uderzył w przydrożny mostek, a następnie w
ogrodzenie posesji, odebrał 4 września w
godzinach rannych dyżurny brzeskiej jednostki policji. Policjanci dotarli do sprawcy
kolizji i ustalili, że mężczyzna, który kierował pojazdem wracając w nocy z pracy najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i doprowadził do zderzenia. Mężczyznę ukarano mandatem.

Policja
ostrzega

Pijani za kierownic¹
Trwa plaga pijañstwa za kierownic¹.
W ci¹gu ostatnich tygodni na drogach
Gminy Dêbno policjanci zatrzymali trzy
osoby, które prowadzi³y samochody
bêd¹c pod wp³ywem alkoholu.
W Sufczynie 19 lipca ok. godz. 18.25
na drodze krajowej nr 4 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Jak się okazało mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu – miał 0,46 promile alkoholu w organizmie. Dwa dni później w
Porąbce Uszewskiej funkcjonariusze
zatrzymali kolejnego nietrzeźwego
użytkownika drogi. Kierujący volkswa-

genem passatem miał około 0,7 promila
alkoholu w organizmie.
Z kolei w Maszkienicach, 22 lipca, zatrzymany nocą do kontroli drogowej mężczyzna
kierujący fiatem miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kilka dni później funkcjonariusze zatrzymali w godzinach popołudniowych 36-letnią nietrzeźwą kobietę, która kierowała fiatem brava. W trakcie badania stanu trzeźwości stwierdzono ponad 0,6
promila alkoholu w organizmie.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwym
odpowie również 36-letni mężczyzna, który wieczorem 17 sierpnia 2013 r. w Woli
Dębińskiej kierował samochodem VW
Golf. Kierowca miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Ostro¿nie przy szko³ach!
O bezpieczn¹ jazdê w okolicach szkó³
apeluj¹ policjanci w zwi¹zku z rozpoczêciem nauki w szko³ach. W sposób
szczególny trzeba uwa¿aæ w tych rejonach, bo przypadków nag³ego wejœcia
na jezdniê przez uczniów szkó³ nie brakuje.

się po drodze po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla innych uczestników
(n)

Warto też pamiętać o zabieraniu ze sobą
elementów odblaskowych. Ważne to tym
bardziej, że dzień staje się coraz krótszy, a
widoczność na drogach jest coraz gorsza.
Odblaski znacznie ułatwiają kierowcom identyfikację pieszych, a to z kolei pozwala uniknąć nieszczęścia.
Policjanci przypominają przy okazji rodzicom, że dzieci do 10 lat mogą kierować rowerem po drodze publicznej wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej. Zgodnie z przepisami
ruchu drogowego dziecko w wieku do 7 lat
może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną
jazdę. Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko w wieku do 7
lat może korzystać z drogi tylko pod opieką
osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10
lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Z
kolei dziecko w wieku do 15 lat, poruszające

Kary za œmieciow¹ samowolkê

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê na terenie gminy
Dêbno przypadkami wyrzucania œmieci, jak równie¿ paleniem tych œmieci w miejscach niedozwolonych, policjanci przypominaj¹ o sankcjach karnych i konsekwencjach bezprawnego dzia³ania.
Art. 162. § 1. Kodeksu Wykroczeñ stanowi:
„Kto w lasach zanieczyszcza glebê lub wodê
albo wyrzuca do lasu kamienie, œmieci, z³om,
padlinê lub inne nieczystoœci, albo w inny spo-
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sób zaœmieca las, podlega karze grzywny albo
karze nagany.”
§ 2. Je¿eli czyn sprawcy polega na zakopywaniu,
zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach
lub w inny sposób sk³adowaniu w lesie odpadów,
sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie pope³nienia wykroczenia okreœlonego w § 1 mo¿na orzec nawi¹zkê, a w razie
pope³nienia wykroczenia okreœlonego w § 2

orzeka siê nawi¹zkê - do wysokoœci równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usuniêcia z lasu, a tak¿e
zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
W myœl art. 191 Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach „Kto, wbrew przepisowi art. 155,
termicznie przekszta³ca odpady poza spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarni¹ odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”
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temet numeru

Do¿ynkowe œwiêtow
W efekcie po losy ustawiła się spora kolejka.
Całkowity dochód z loterii przeznaczono do
dyspozycji Rady Rodziców, która zebrane
tym sposobem pieniądze przeznaczy na
wsparcie dla najbardziej potrzebujących
uczniów szkoły.

Szóstka dla starostów

W Sufczynie œwiêtowano tegoroczne
Do¿ynki Gminne w Gminie Dêbno. Za
plony dziêkowano najpierw podczas
Mszy Œw. polowej odprawionej na
stadionie LKS „Grom” Sufczyn, a
potem do¿ynkowy festyn trwa³ do
póŸnych godzin nocnych. Jako znak
czasów odczytaæ trzeba pewnie fakt,
¿e na do¿ynkach rolnicy byli w zdecydowanej... mniejszoœci.
W tradycyjnej uroczystości uczestniczyły
tłumy mieszkańców, których witał Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno. - Dzisiaj
jest święto ludzi, którzy pracują na roli, ludzi, którzy swoją praca zapewniają to, co
jest dla nas najważniejsze, a więc chleb. Za
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ten trud, jak również za to, że chcecie podtrzymywać tę tradycję serdecznie wszystkim dziękuję. Szczególne wyrazy uznania
składam na ręce organizatorów, na ręce sołtysa pana Edwarda Sachy oraz tych, którzy
wraz z nimi tę imprezę przygotowali – podkreślał.

Atrakcyjne losy
Nie była to li tylko kurtuazja, bo przygotowania do święta plonów trwały wiele tygodni. Obok sołtysa Edwarda Sachy w prace
w sposób szczególny zaangażowali się także
członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół
w Sufczynie, którzy wzięli na siebie przygotowanie przyjęcie dla zaproszonych gości, a
także organizację loterii fantowej. Dzięki
zaangażowaniu wielu sponsorów do wygrania były m.in. pralka automatyczna i rower.
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Jak zwykle uwagę uczestników dożynek
skupiały na sobie grupy wieńcowe, które
rywalizowały w konkursie wieńca dożynkowego (piszemy o tym osobno obok). Na estradzie obrzęd dożynkowy prezentował Zespół Pieśni i Tańca „Porąbcoki” i nie obyło
się także bez tradycyjnego przekazania chleba. - Panie Wójcie jako gospodarzowi gminy
przekazujemy Panu ten bochen chleba upieczony z tegorocznego zboża. Dziel nim gospodarnie i sprawiedliwe, aby dla nikogo go
nie brakło – mówił Ryszard Roczniak, który
wraz z Krystyna Machetą pełnił rolę starostów dożynek. Ze swojej roli wywiązali się
bez zarzutu. - Zasłużyli na szóstkę -zapewnia Edward Sacha, sołtys Sufczyna przypominając, że ich wybór nie był przypadkowy.
- To osoby szczególnie mocno zaangażowane w działalność społeczną, a organizację
dożynek wsparli także finansowo – dodaje.

Trudno o rolnika
Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. W programie nie zabrakło prezentacji artystycznych w wykonaniu dzieci z
przedszkola i ze szkoły w Sufczynie. Były
układy taneczne, a nawet pokazy grupy lotniarskiej. Słoneczna pogoda przyciągnęła na
stadion w Sufczynie całe rodziny, które do
dyspozycji miały stoiska gastronomiczne i
wszystko, co potrzebne jest do dobrej zabawy. Strażacy z OSP w Sufczynie zadbali skutecznie o to, by świętowanie odbyło się w
jak najlepszej atmosferze. Nie przeszkadzał
temu fakt, że rolników na dożynkach było
jak na lekarstwo. Nic w tym dziwnego, sko-
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temet numeru

wanie w Sufczynie
ro w Sufczynie ledwie jeden gospodarz w
sposób uprawniony mógłby siebie nazywać
rolnikiem, bo z rolnictwa się utrzymuje. Inni
co najwyżej mają coś z rolnictwem wspólnego traktując je albo jako hobby albo jako dodatkowe źródło dochodu. Dotyczy to głównie emerytów i rencistów, bo młodzi mieszkańcy wsi w większości utrzymują się z pracy najemnej w różnych branżach znajdując
zatrudnienie w wielu przypadkach nie tylko
poza granicami gminy, ale także kraju. Mniej
więcej co drugi mieszkaniec Sufczyna zarabia na życie w Austrii, Niemczech, Wielkiej
Brytanii czy Stanach Zjednoczonych.
(gp)

Rozstrzygniêcia w tradycyjnym konkursie

wyniki w kategorii
wieñca tradycyjnego:

Trzy tygodnie z wieñcem
Wieñce przygotowane przez delegacje
z Por¹bki Uszewskiej, Jaworska i NiedŸwiedzy zas³u¿y³y w tym roku na
pierwsze miejsce podczas X Gminnego Konkursu Wieñca Do¿ynkowego –
Sufczyn’2013. Decyzja komisji konkursowej sk³adaj¹cej siê z ekspertówetnografów z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie to efekt wnikliwych
oglêdzin wieñców z 12 so³ectw Gminy Dêbno, które rywalizowa³y w konkursie.
Obok satysfakcji ze zwycięstwa w tej odbywającej się tylko raz w roku konkurencji
triumfatorzy odebrali także nagrody pieniężne w wysokości 550 zł za wieniec tradycyjny i 400 zł za wieniec współczesny. Z
nagrodami wyjechali z Sufczyna także reprezentanci innych grup wieńcowych. W
sumie na ten cel Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach przeznaczył 4 tys. zł.
Warto było, bo komisja konkursowa nie
miała wątpliwości, że autorzy wieńców z
zadania wywiązali się naprawdę dobrze.
„Komisja z zadowoleniem stwierdza bardzo wysoki poziom wykonania wieńców dożynkowych, których kształty nawiązują do
najstarszych wzorów, używane są wyłącz-
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nie naturalne materiały i charakteryzują
się wysoką estetyką wykonania” - napisano w protokole pokonkursowym.
Wysoka ocena efektów pracy autorów
wieńców to konsekwencja staranności w
ich przygotowaniu. Na zwycięstwo w konkursie pracowano niejednokrotnie 2-3 tygodnie. Przykładowo wieniec z Porąbki
Uszewskiej autorstwa Elżbiety Rzepy
wspieranej przez Stanisława Smolenia,
Teresę Smoleń i Zofię Pabian wymagał
trzech tygodni pracy. Najpierw zbierano
odpowiednie kłosy zaopatrując się w nie
nawet w Woli Dębińskiej, potem przez
około tydzień wycinano kłosy, kolejny
tydzień to wicie wieńca, a na dekoracje
potrzeba 2-3 dni. Używa się do tego bukszpanu, jarzębiny, orzechów oraz kwiatów.
W środku umieszcza się różne płody rolne: warzywa, owoce, a nawet grzyby zbierane w lesie. Wszystko zgodnie z instrukcjami nieżyjącej już Marii Chrapusty oraz
Oskara Kolberga, który skrupulatnie opisywał obyczaje związane m.in. z dożynkami. Po uroczystościach trzeba to
wszystko rozbierać, chociaż zboże się nie
marnuje, bo można dokarmić nim np. ptactwo domowe.
(n)

I miejsce i nagrodê finansow¹ w wysokoœci
po 550,00 z³otych ka¿da:
delegacji wieñcowej z POR¥BKI USZEWSKIEJ
delegacji wieñcowej z JAWORSKA
II miejsce i nagrodê finansow¹ w wysokoœci
po 350,00 z³otych ka¿da:
delegacji wieñcowej z JASTWI
delegacji wieñcowej z SUFCZYNA
III miejsce i nagrodê finansow¹ w wysokoœci
po 250,00 z³otych ka¿da:
delegacji wieñcowej z BIADOLIN SZLACHECKICH
delegacji wieñcowej z WOLI DÊBIÑSKIEJ
delegacji wieñcowej z £YSEJ GÓRY
delegacji wieñcowej z DO£ÓW
delegacji wieñcowej z DÊBNA
delegacji wieñcowej z PER£Y

wyniki w kategorii
wieñca wspó³czesnego
I miejsce i nagrodê finansow¹ w wysokoœci
400,00 z³otych:
delegacji wieñcowej Nr 10 z NIED•WIEDZY
II miejsce i nagrodê finansow¹ w wysokoœci
300,00 z³otych:
delegacji wieñcowej Nr 3 z £ONIOWEJ
III miejsca nie przyznano
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edukacja

Urozmaicony wypoczynek w DCK

Rekreacja i edukacja
Z oferty wypoczynku letniego w
Dêbiñskim Centrum Kultury skorzysta³o oko³o 80 dzieci. Przecz cztery
tygodnie mo¿na by³o korzystaæ z
szerokiej oferty spêdzania wolnego
czasu pod okiem profesjonalnych
instruktorów.
Zajęcia rozpoczęły się już 8 lipca i trwały do
8 sierpnia. Do dyspozycji były dobrze wyposażone pracownie, a także obiekty na zewnątrz:
plac zabaw i boisko sportowe. Była okazja do
współzawodnictwa w ramach turniejów bilardowych, ping-pongowych czy rywalizacji w piłkarzykach, a także możliwość zdobywania
nowych umiejętności sportowych. Zainteresowani mogli uczyć się gry w siatkówkę czy
piłkę nożną, a w każdej chwili do dyspozycji
była także pracownia internetowa.

Sporo czasu spędzano na wspólnej zabawie. Można było korzystać z gier planszowych, rozwiązywać quizy czy próbować swoich sił w zgadywankach. Popularnością cieszyły się zabawy z wykorzystaniem chusty
animacyjnej. W ramach zajęć muzycznych
można było pogłębić swoją wiedzę o muzyce, a także poznać nowe instrumenty. Jak
zwykle sporym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia plastyczne, podczas których poznawano różne techniki. Efektem wspólnej
pracy instruktorów i uczestników były postaci i figurki z masy solnej, kolorowe kwiaty z krepiny, dekoracje i maski. Wszystko to
można było obejrzeć na okolicznościowej
wystawie.
Uczestnicy zajęć w DCK przygotowali
także osadę indiańską, w której były wi-

gwamy, Indianie w pióropuszach, wspólne tańce, śpiewy i malowanie twarzy nie
tylko w barwach wojennych. Nie zapomniano przy tym o czym dla ciała organizując wspólne „biesiadowanie” przy grillu.
Ponadto były wycieczki turystyczno-rekreacyjne. Na basenie można było spalić
sporo kalorii, a kino dostarczyło dużej
porcji wrażeń artystycznych. W zamku w
Nowym Wiśniczu była nie byle jaka lekcja
historii, a na miejscu w Jastwi można było
obejrzeć spektakl lalkowy „Pinokio”.
Atmosfera była na tyle przyjemna, że –
jak informują organizatorzy - w trakcie
zajęć zawiązało się sporo nowych znajomości, a nawet przyjaźni.
(n)

O pieni¹dzach w bibliotece
Ponad 20 osób skorzystało z oferty
gminnej biblioteki Publicznej w Porąbce Uszewskiej realizującej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim program edukacji ekonomicznej. Korzystając z kursu e-leraningowego uczestnicy
zdobywają wiedzę o prowadzeniu konta internetowego, ocenie ofert bankowych i podstawowych zasadach finansowych pozwalających optymalnie zaplanować także budżet domowy.
Projekt „O finansach... w bibliotece” składa się z kilku modułów. Jego uczestnicy wyposażeni w komputery, loginy i hasła umożliwiające korzystanie z kursu po kolei poznają
szczegółowe zagadnienia. Najpierw dowiadywali się jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym zwracając przy tym uwagę,
gdzie i jak lokować swoje oszczędności. Obok
komputerowego programu mają do dyspozycji także profesjonalistów na co dzień zajmujących się zawodowo np. usługami bankowy-
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mi. Bezpośrednio od pracownika jednego z
tarnowskich banków kursanci mogli zasięgnąć informacji np. o zasadach udzielania kredytu na zakup domu lub działki, maksymalnego okresu spłaty kredytu, a także warunków udzielania kredytu. W trakcie dyskusji
nie brakowało pytań szczegółowych dotyczących sposobu oceny atrakcyjności ofert kredytowych. Zagadnieniem interesującym dla
większości kursantów były także lokaty bankowe i zasady ich oprocentowania. W kontekście pojawiających się raz na jakiś czas
informacji o problemach finansowych instytucji bankowych czy parabankowych nie brakowało pytań o gwarancje, z jakich korzystać mogą klienci banków.
Sporym zainteresowaniem cieszył się temat bankowości internetowej, z której większość uczestników kursu do tej pory nie korzystała. Omawiano walory posiadania konta internetowego jak również kwestie związane z bezpieczeństwem bankowości internetowej. Wśród planowanych tematów był
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także problem ubezpieczeń i to w różnych
aspektach.
Każdy moduł podsumowywano w postaci
testu rozwiązywanego przez wszystkich
uczestników. Mimo że w wielu wypadkach
omawiane zagadnienia były czymś zupełnie
nowym dla kursantów, to wiedzę przyswajali
sobie na tyle skutecznie, że w wielu wypadakch zaliczali testy na 100 procent.
Z punktu widzenia autorów projektu i instytucji realizującej go to najlepszy dowód na
to, że warto było wyjść z taką ofertą. Zgodnie
z intencją twórców projektu zajęcia mają pogłębić wiedzę na temat zasad rządzących
usługami finansowymi po to, by zapobiegać
wykluczeniu finansowemu dużej grupy ludzi
pochodzącej najczęściej z małych miast i wsi.
Wiedza zdobywana na kursie ma ich z jednej
strony uchronić przed niewłaściwymi i brzemiennymi w skutki decyzjami, z drugiej pomóc korzystać z istniejących możliwości w
świadomy i racjonalny sposób.
(n)
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Spotkania z Józefem Baranem

O poezji przy winie
Oko³o 150 osób wziê³o udzia³ w spotkaniu z Józefem Baranem, wybitnym poet¹
z Borzêcina, które odbywa³o siê w Zamku w Dêbnie w ramach cyklu „Spotkania przy napojach”. Wœród czytanych
przez autora utworów znalaz³y siê tak¿e
dwa najnowsze, niepublikowane dot¹d
wiersze: „Zdziwienie” i „Elegia na odejœcie lata”, które napisa³ w przeddzieñ
autorskiego spotkania w Dêbnie.
Poecie towarzyszyła także Kinga Rataj,
artystka młodego pokolenia wyspecjalizowana w wykonywaniu portugalskich pieśni fado.
Przy akompaniamencie fortepianu, przy
którym usiadł mąż artystki Marek Bazela
będący równocześnie autorem aranżacji, po
portugalsku zaśpiewała kilka z nich, nie brakowało też polskiego repertuaru. Publiczność mogła również wysłuchać wierszy Józefa Barana w jej interpretacji, a w repertuarze znalazła się również jedna z piosenek
Marka Grechuty.

Autorskie spotkanie podzielono na dwie
części. W pierwszej Józef Baran prezentował poezję z okresu borzęcińskiego, w którym pretekstem i tłem dla jego poezji była
mała ojczyzna. Wspominał przy tym świat,
który wraz z rozwojem technicznym odszedł
w przeszłość. Żniwa, jakie sam pamiętał z
koszeniem zboża, zbieraniem go i najgorszym ze wszystkiego młóceniem, dzisiaj są
już tylko wspomnieniem. - Dlatego to już są
wiersze historyczne – żartował.
W drugiej części zafundował uczestnikom
szybką podróż po świecie prezentując wiersze z podróży m.in. do Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Maroka czy Singapuru. W finale
publiczność doczekała się niespodzianki w
postaci dwóch najnowszych wierszy poety.
„Zdziwienie” zainspirowane zostało rozmową z zięciem o wyjątkowości drzewa, a
do napisania „Elegii na odejście lata” sprowokowało autora chwilowe załamanie pogody po kilkudniowych upałach. Zaraz potem po najnowszą książkę autora „Spadając, patrzeć w gwiazdy”, którą w roku bieżącym wydało Wydawnictwo Zysk i S-ka,

ustawiła się długa kolejka. Rozmowy o poezji można było jeszcze kontynuować na
dziedzińcu przy serwowanym tam winie z
winnicy z Rzuchowej koło Tarnowa.
Spotkania odbyły się dzięki finansowemu
wsparciu Starostwa Powiatowego w Brzesku i Gminy Dębno. Partneram projektu jest
Dębińskie Centrum Kultury.
(g)

„Emanacje” po raz drugi

Na skrzypcach Stradivariego
Upalny dzień nie odstraszył melomanów i w sali koncertowej zamku w
Dębnie duetu: Agata Szymczewska –
Marek Bracha słuchało w niedzielę
kilkudziesięciu melomanów. Koncert
najwyraźniej przypadł im do gustu, bo
artyści dwukrotnie bisowali.
Trwający nieco ponad godzinę koncert
był już kolejną wizytą organizowanego
przez Europejskie Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego festiwalu „Emanacje” w Dębnie. Artyści nie tylko zagrali,
ale jeszcze sami opowiedzieli o muzyce. W
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programie znalazła się Sonata F-Dur Wiosenna” op. 24 Ludwiga van Beethovena,
której nazwa dla muzykologów pozostaje
do dziś tajemnicą. Powstała w tym samym
roku, co fortepian znajdujący się w zamku, Sonata A-dur op. 13 Gabriela Faure
skomponowana została w Normandii w
domu przyjaciela kompozytora latem, co –
jak podkreślała Agata Szymczewska mająca wśród swoich sukcesów także pierwsze miejsce w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego – było szczególnie odczuwalne w leniwej części drugiej sonaty.

Finałowy polonez D-Dur op. 4 Henryka
Wienawskiego zakończył program oficjalny, ale publiczności nie było dość. Na bis
artyści zagrali Tango Astora Piazzolli, a
wywołani po raz kolejny wykonali (mimo
wczesnej jeszcze pory, bo koncert rozpoczął się o g. 16.00) utwór Claude`a Debussy`ego „Bon soir” (Dobranoc).
Ciekawostką koncertu był instrument,
na którym grała Agata Szymczeswska. Melomani mieli okazję usłyszeć brzmienie
skrzypiec słynnego lutnika Antonio Stradivariego z drugiej połowy XVII wieku.
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RANKING CZYTELNICZY
1. E.L.James Piêædziesi¹t
twarzy Greya /trylogia/

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

2. G.R.R.Martin Gra o tron
/8 czêœci/

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano na podstawie liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
w okresie ostanich dwóch miesiêcy.
A. Karge - Dêbno
K.Krupiñska - £oniowa

3. K.Choszcz Moja Afryka
T.Mizera - Por¹bka Uszewska

4. Young Chata
F.Jewu³a - Por¹bka Uszewska

5. J.Jordan Okrutny szczyt:
historie piêciu pierwszych
kobiet na K2

K.Kostrzewa - Por¹bka Uszewska
R.Chodacka - Por¹bka Uszewska

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
K.Rosicka-Jaczyńska

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Ławka
Katarzyna Rosicka-Jaczyńska przełamuje stereotypy i
rzuca nowe światło na katolicyzm, który jawi się tu
jako bliższy przeciętnemu człowiekowi, niż to się zwykło postrzegać. Powieść wpisuje się w nurt literatury,
która próbuje naruszyć dogmatyczne, skostniałe i nużące patrzenie na wiarę. Za samą odwagę podjęcia takiego tematu należą się Autorce wyrazy szacunku.
Uważam, że Ławka jest kontrowersyjna. Stawia pytania, nie dając odpowiedzi. Budzi bunt. I może dlatego
trudno o niej zapomnieć?

J.Checkoway
J Sałyga

Chustka
Śmiertelna choroba i nieposkromiony apetyt na życie.
Joasia cieszyła się każdą chwilą spędzaną z najbliższymi i pisała blog. Była szczęśliwa.
Chustka to nie tylko zapis zmagania się z chorobą, ale
przede wszystkim opowieść o wielkiej miłości do synka,
Niemęża i życia. To także opowieść o niezwykłym spotkaniu: Joanna, skupiona na pracy bizneswoman, i
Niemąż, mężczyzna z przeszłością, skazany i wciąż
walczący o swą niewinność.
Niepokorna, piękna, ciepła i otwarta, dowcipna i często
kontrowersyjna. Otwarcie mówiła o seksie w czasie
choroby. Przygotowywała syna na swoją śmierć. Jej blog
zdobył ogromną popularność. Wzruszał i przerażał.
Czytali go też ci, którzy szukali zwykłego pocieszenia.
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Młodsza siostra
To pełna uroku opowieść o chińskich
kobietach. Nie tylko o tych z pierwszych
stron gazet, pięknych i bogatych, ale
też o tych zwykłych, prowadzących wydawałoby się - przeciętne, nudne
życie. Ich losy, jak się przekonamy, są
często tragiczne, czasem zadziwiające,
a niekiedy wręcz wstrząsające. Każda
historia jest inna, ale ich wspólną cechą
jest, że zawsze były głęboko skrywane.
„Młodsza siostra” Checkoway nie jest
fikcją literacką, autorka bowiem przez
rok wnikliwie obserwowała ten niezwykły kraj i jego równie niezwykłe mieszkanki.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Zaduma i smutek

Chrystus Frasobliwy, który przysiad³ na
wysokim, kamiennym s³upie obok wejœcia na cmentarz parafialny w Dêbnie i
ze smutkiem spogl¹da na „cz³owieczy
los”, przygl¹daj¹c siê mieszkañcom
Dêbna ju¿ od po³owy XVIII wieku, to
kolejna rzeŸba, kolejny pomnik, który w
najbli¿szym czasie zostanie poddany renowacji (wiêcej o tym na s. 5). Fakt
ten cieszy szczególnie, gdy¿ w bie¿¹cym
roku przypada 10. rocznica zainicjowania dzia³alnoœci Stowarzyszenia Przyjació³ Zamku w Dêbnie, które na pierwszym za³o¿ycielskim spotkaniu jesieni¹
2003 roku, za jeden ze swoich g³ównych celów stawia³o: dba³oœæ o obiekty
zabytkowe m. in. pomniki nagrobne,
przydro¿ne figury…
W ikonografii chrześcijańskiej Chrystus
Frasobliwy to przedstawienie siedzącej postaci zamyślonego, medytującego Jezusa, z
głową opartą na dłoni, odzianego jedynie w
przepaskę na biodrach ( tzw. perizonium).
Na jego głowie widoczna jest korona cierniowa, a na ciele ślady biczowania. Chrystus
ukazany jest, w chwili odpoczynku, bezpośrednio przed ukrzyżowaniem, gdy zmęczony dźwiganiem ciężkiego krzyża dotarł już
na Golgotę, został odarty z szat i w zamyśleniu, smutku i trwodze oczekuje w samotności na dalsze wydarzenia, na nieuchronną
śmierć. Według legend apokryficznych scena ta miała stanowić jeden z ostatnich obrazów Męki Pańskiej.
Pierwsze wizerunki Chrystusa Frasobliwego pojawiły się w końcu XIV wieku w
Niemczech, Austrii i w Niderlandach. Wiązało się to z dewocyjnym nurtem pobożności, która szczególny nacisk kładła na ludzka naturę Zbawiciela stawiając go tym samym za wzór do naśladowania. Samotna
postać Chrystusa Frasobliwego jest mistycznym obrazem fizycznych i moralnych cierpień Zbawiciela, wzywającym do naśladowania jego duchowej postawy.
Z zachodu Europy wizerunek Frasobliwego dotarł także na tereny naszego kraju,
pojawiając się najwcześniej na Śląsku i Pomorzu, później już na terenie całego kraju.
W ramach działań kontrreformacyjnych,
w XVII wieku Chrystus Frasobliwy pojawia
się masowo przy polskich drogach obok krzyży i kapliczek. Z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane w Polsce kamienne kapliczki słupowe, na których szczycie lub w
wieńczącej je latarni umieszczano kamienne rzeźby Frasobliwego.
Rzeźby kamienne – w wapieniu lub piaskowcu występowały rzadziej, a jeśli pojawiały się, to najczęściej na terenie Sądecczyzny i Kielecczyzny. Do końca XVIII wieku Chrystus Frasobliwy był domeną sztuki
cechowej (profesjonalnej). Jednak z powodu
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przenoszenia warsztatów rzeźbiarskich na
prowincję, w pobliże źródeł surowca, ich
wytwórcy powoli zaczęli tracić kontakt z
ośrodkami artystycznymi, a tym samym z
dobrymi wzorcami. W związku z tym technika warsztatowa nie mogła rozwijać się we
właściwym kierunku i ulegała powolnej prymitywizacji, ale umiejętności te były wystarczające by sprostać mniej wymagającym odbiorcom. Wystarczyły do tworzenia figur
odpowiadających ludowym kryteriom estetycznym. Być może, właśnie tacy twórcy
wykonali na zlecenie dawnej właścicielki
Dębna – Anny Tarłowej Kuchmistrzyni Koronnej kamienną figurę Chrystusa Frasobliwego, oraz świętej Kingi?... Czynione
przez nią fundacje posiadają wspólne cechy.
Jest to ozdobna tarcza z herbem Topór i
umieszczonymi obok literami ATKK oraz
datą, co jednoznacznie wskazuje na osobę
fundatora i czas powstania.

Nasz Chrystus Frasobliwy okryty jest jedynie perizonium, siedzi na kamiennym słupie i podpiera zmęczoną, obolałą głowę prawą
dłonią. Głowę zapewne wieńczyła cierniowa korona, wyrzeźbiona w sposób imitujący
splot gałązek (przed renowacją słabo widoczna z powodu licznych uszkodzeń). W tej frontalnej kompozycji Chrystus siedzi prosto,
jedynie głowa pochyla się lekko ku przodowi, lewa ręka spoczywa na lewym kolanie
szeroko rozstawionych równolegle nóg. Proste oblicze wiejskiego Boga nie nosi wyraźnych rysów bólu czy tragizmu, jest jakby

zastygłe w wyrazie zadumanego smutku…
Twarz szeroka o wystającym trójkątnym
nosie, usta i oczy zaznaczone prostymi, wąskimi nacięciami, krótka broda i wąsy, włosy podzielone na szereg pasemek równoległymi wgłębieniami, zarzucone do tyłu spływają na plecy. Anatomia całej sylwetki bardzo prosta, ograniczona niemal do symbolicznych zarysów. Jedynie nieco wyraźniej
zaznaczone są, żebra. Całość figury nosi bardzo liczne ślady poważnych ubytków i późniejszych uzupełnień, do jakich doszło z powodu uszkodzenia pomnika.
Figurę ochrania dodany znacznie później
metalowy daszek tworzący kształt maleńkiego tunelu i osadzony na dekoracyjnym
wsporniku. Jest to dość powszechne rozwiązanie często stosowane dla zabezpieczenia
rzeźb. W przypadku omawianego pomnika
mogło to nastąpić wtedy, gdy rzeźba została uszkodzona, np: przez złamany konar
drzewa lub strącona z wysokiego słupa na
skutek silnej wichury.
Jolanta Januś
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„Jedenastka” numeru
Autorem pierwszej w tym sezonie „jedenastki” przedstawiaj¹cej najlepszych
pi³karzy naszej gminy jest kibic, a zarazem administrator oficjalnej strony
internetowej Soko³a Maszkienice, Damian Miœkowicz.

Bart³omiej Kurek

Damian Œliwa
Marek Wêgrzyn
Józef Ogorzelec

Rafa³ Plewa

Tomasz Pa³ucki

Piotr Œlusarczyk
Tomasz Bodura

Józef Ogorzelec (Start-77 Biadoliny Szlacheckie) - graj¹cy trener Startu-77 swoim doœwiadczeniem zdobytym podczas gry w wy¿szych ligach wprowadza spokój w szyki obronne zespo³u. Mimo swojego wieku w dalszym ci¹gu jest
jednym z lepszych bramkarzy w klasie „A”.
Damian Œliwa (K³os £ysa Góra) - mimo m³odego wieku (17 lat) wywalczy³ sobie miejsce w
podstawowej „jedenastce” K³osa. Dobrze wyszkolony technicznie, mo¿e graæ na ka¿dej pozycji w defensywie, a do jego zalet mo¿na dodaæ
odbiór pi³ki oraz grê g³ow¹.
Marek Wêgrzyn (Sokó³ Maszkienice) - „pracuœ” bez wzglêdu na to czy gra w defensywie
czy w ofensywie. W ka¿dym meczu pozostawia

Mariusz Gicala (Orze³ Dêbno) - lider œrodka
pola zespo³u z Dêbna posiada bardzo mocne
uderzenie z dystansu. Wszystko to uzupe³nia
ogromnym przegl¹dem pola, bardzo wa¿nym w
grze na jego pozycji.
Rafa³ Plewa (Start-77 Biadoliny Szlacheckie)
– typowy defensywny pomocnik, który dziêki
swojemu doœwiadczeniu potrafi m¹drze ustawiæ siê na boisku. Cz³owiek od „czarnej roboty”
w Starcie, a zarazem jeden z lepszych graczy
na swojej pozycji w lidze.

Bogumi³ Szafrañski
Mariusz Gicala

Piotr Matura

brze radzi sobie zarówno na boku boiska jak i
na szpicy, gdzie dobrze umie wykorzystaæ swoje g³ówne atuty czyli szybkoœæ, zwinnoœæ oraz
skocznoœæ.

serce na boisku, skuteczny w odbiorze pi³ki, a
tak¿e bardzo waleczny.

Tomasz Bodura (Victoria Por¹bka Uszewska)
- waleczny zawodnik drugiej linii posiada mocne uderzenie z prawej nogi. Jest etatowym wykonawc¹ rzutów karnych, z których bardzo rzadko ma okazjê siê pomyliæ.

Piotr Matura (K³os £ysa Góra) - jest do tej
pory jedn¹ z wyró¿niaj¹cych siê postaci w K³osie. Bardzo waleczny i nieustêpliwy w walce o
pi³kê, przez co jest nienawidzony przez napastników.

Bogumi³ Szafrañski (Sokó³ Maszkienice) - najlepszy strzelec zespo³u jak i ca³ej ligi. Dysponuje bardzo dobr¹ szybkoœci¹ oraz mocnym
uderzeniem, które procentuje pod bramk¹ przeciwnika.

Tomasz Pa³ucki (Victoria Por¹bka Uszewska)
- zawodnik uniwersalny, który potrafi dobrze
dograæ pi³kê praw¹, jak i lew¹ nog¹. Dodatkowymi atutami bocznego obroñcy Victorii s¹ nieustêpliwoœæ oraz zwrotnoœæ.

Piotr Œlusarczyk (Orze³ Dêbno) - bardzo solidnie zbudowany napastnik Or³a, któr y dziêki
swojej ponadprzeciêtnej muskulaturze dobrze
gra ty³em do bramki. Jego plusem jest tak¿e
wzrost, dziêki czemu wygrywa wiêkszoœæ pojedynków g³ówkowych.

Bart³omiej Kurek (Start77 Biadoliny Szlacheckie) – szybki zawodnik z Biadolin bardzo do-

(T)

SPRINTEM

Marcin G¹sior
Urodzony 7 kwietnia 1970 roku w Tarnowie. Wykszta³cenie: œrednie techniczne. Za pi³k¹ biega
odk¹d pamiêta. Wyczynowo robi to od 1981 roku. Graj¹c w ró¿nych klubach: Tarnovii Tarnów,
Rzemieœlniku Pilzno, Unii Tarnów, Gliniku Gorlice, Wolanii Wola Rzêdziñska, Zorzy Zaczarnie czy
LUKS Skrzyszów kontynuuje swoj¹ pasjê jak¹ jest pi³ka no¿na i wci¹¿ sprawia mu to ogromn¹
przyjemnoœæ. Poza sportem (wszystkie dyscypliny) interesuje siê fizyk¹, histori¹ i przyrod¹.
Ponadto bardzo lubi rozwi¹zywaæ krzy¿ówki. Zimowa pasja: jazda na nartach.
Pierwsze sportowe kroki
Zwi¹zane s¹ z treningami w MZKS Tarnovia.
Sportowy bohater
Waldemar Marsza³ek
Sportowe wydarzenie z moim udzia³em
Mecz otwarcia EURO 2012 Polska - Grecja, byæ wtedy
na Stadionie Narodowym - bezcenne.
Sportowy sukces
Dwukrotne mistrzostwo Europy firm gazowniczych.
Sportowa pora¿ka
Brak awansu do klasy miêdzyokrêgowej z LUKS Skrzyszów w sezonie 2012/13.
Ulubiona dyscyplina
Poza pi³k¹ no¿n¹: siatkówka, koszykówka.
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Najnudniejsza dyscyplina
Nie ma nudnych dyscyplin. Je¿eli siê chce uprawiaæ
jakiœ sport, to ka¿da dyscyplina mo¿e byæ interesuj¹ca.
Wzór trenera
Sir Alex Ferguson
Najwiêkszy sukces polskiego sportu
Mistrzostwo œwiata w siatkówce w Meksyku w 1974
roku i z³oty medal olimpijski siatkarzy w Montrealu w
1976 roku.
Najwiêksze wydarzenie sportowe
Wszystkie Igrzyska Olimpijskie. W Polsce EURO 2012
Najwa¿niejsze cechy sportowca
Ambicja, upór, wytrwa³oœæ, determinacja, chêæ odniesienia sukcesu.

www.gminadebno.pl
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Mi³e z³ego
pocz¹tki
Piłkarze Orła Dębno bardzo udanie
rozpoczęli trzeci z rzędu sezon występów w tarnowskiej klasie okręgowej. Po
hat-tricku Jakuba Ogara rozgromili bowiem na własnym boisku 4-1 spadkowicza z czwartej ligi, Olimpię Wojnicz i
zasiedli w fotelu lidera. W drugiej kolejce Orzeł przegrał 2-3 wyjazdowy mecz
z Naprzodem Sobolów; w pierwszym
kwadransie gospodarze wykorzystali
dwa rzuty karne, potem przy stanie 2-2
po raz trzeci zmusili do kapitulacji Pawła Urbańskiego. W kolejnych dwóch spotkaniach zdobył jednak komplet punktów, nie tracąc przy tym bramki i po
czterech kolejkach zajmował czwartą
lokatę, tracąc zaledwie punkt do dwójki współliderów: Victorii Koszyce Małe
i Macierzy Lipnica Murowana. W kolejnych trzech meczach, ekipa trenowana
w tym sezonie przez Pawła Bernadego
nie powiększyła swojego dorobku punktowego i po siedmiu kolejkach klasyfikowana jest na dziesiątej pozycji. Złą
serię zainicjowała domowa porażka 0-1
z Ikarem Odporyszów. W spotkaniu rozgrywanym w pierwszą środę września
Orzeł został rozgromiony przez GKS
Drwinia, przegrywając na boisku w
Drwini aż 1-5. Trzy dni później, doznał
natomiast drugiej z rzędu porażki na
własnym boisku, przegrywając z Dąbrovią Dąbrowa Tarnowska 2-3.

Trener
sêdziowa³
W ubiegłym sezonie, Sokół Maszkienice do samego końca walczył o utrzymanie się w klasie „A”. W obecnym
maszkieniczanie należą do ścisłej czołówki tej klasy rozgrywkowej. Wystarczy powiedzieć, że po ośmiu kolejkach
zajmują w tabeli piąte miejsce, mając
przy tym mniej rozegranych meczów od
czołowej trójki, a zajmującej czwarte
miejsce Koronie Niedzieliska ustępują
pola jedynie gorszym bilansem bramkowym. W letniej przerwie w kadrze ekipy z Maszkienic zaszły bardzo duże
zmiany (więcej na ten temat w rozmowie z trenerem Sokoła, Janem Kargulem, który na trenerskiej ławce zastąpił Zbigniewa Osieckiego). Maszkieniczanie rozpoczęli rozgrywki od dwóch
zwycięstw. Jedyna do tej pory „wpadka” przytrafiła się piłkarzom Sokoła w
trzeciej kolejce, w której przegrali 0-2

www.gminadebno.pl

w Grabnie z tamtejszym Spółdzielcą. W
dwóch ostatnich sierpniowych meczach,
drużyna z Maszkienic zdobyła na własnym boisku komplet punktów; po wygranej 3-2 z Porębą Spytkowską, zwyciężyła 2-1 Victorię Bielcza (mające się
odbyć pomiędzy tymi meczami spotkanie z Koroną Niedzieliska zostało przełożone na niedzielę 17 listopada). W
ostatnim rozegranym do tej pory pojedynku, Sokół rozgromił Pogórze Gwoździec, wygrywając na wyjeździe aż 5-1.
Ciekawostką jest z pewnością fakt, że
w Bielczy nie stawili się wyznaczeni do
prowadzenia tego meczu sędziowie i pojedynek z konieczności poprowadził …
Jan Kargul. Nie można nie wspomnieć o
ogromnym wpływie jaki na wyniki osiągane w tym sezonie przez Sokoła ma
pozyskany z Andaluzji Rudy Rysie, Bogumił Szafrański. W każdym z pięciu
wygranych przez ekipę z Maszkienic
spotkań zdobył on przynajmniej dwie
bramki, spotkanie z Porębą Spytkowską
zakończył natomiast z hat-trickiem.

Przer wana
niemoc
Po zawirowaniach związanych z tym
w jakiej klasie rozgrywkowej zagra w
tym sezonie Kłos Łysa Góra ostatecznie „jedenastka” z Łysej Góry ósmy sezon z rzędu występuje na boiskach klasy „A”. Fatalną serię kilku porażek
przerwali piłkarze Kłosa w rozgrywanym na własnym boisku spotkaniu z
Victorią Bielcza. Zakończyło się ono
wynikiem 1-1, a siedemnastoletni Damian Śliwa zdobywając w końcówce
pierwszej połowy wyrównującą bramkę
przerwał trwającą 315 minut strzelecką
niemoc ekipy z Łysej Góry.

Nowy
szkoleniowiec
Podobnie jak w przypadku wszystkich
wcześniejszych klubów, także w Starcie77 Biadoliny Szlacheckie nastąpiła zmiana szkoleniowca – Jana Kargula zastąpił
doświadczony bramkarz, Józef Ogorzelec.
Do ekipy z Biadolin Szlacheckich dołączył
on już w końcówce poprzedniego sezonu,
w tym pełnił będzie rolę grającego szkoleniowca. W pierwszym meczu pod jego
wodzą zespół zdobył komplet punktów,
wygrywając na własnym boisku 4-1 z Pogórzem Gwoździec (hat-trick w tym meczu zaliczył Bartłomiej Kurek, wygraną
tą okupili jednak gospodarze złamaną

ręką Mateusza Tybona). W kolejnych spotkaniach, biadolinianie, którzy przed sezonem doznali sporych osłabień – z drugiej strony wzmocnili ich dwaj rutyniarze, Marcin Gąsior i Mirosław Kozioł grali jednak ze zmiennym szczęściem.
Serię trzech porażek przerwali w dość nieoczekiwanym momencie, w spotkaniu
rozgrywanym przed własną publicznością
pokonali bowiem 3-1 znacznie wyżej notowaną w tabeli Olimpię Kąty. Niestety,
było to ostatnie dotychczas zwycięstwo
naszej ekipy. Potem były już tylko porażki i remis z Victorią Porąbką Uszewska,
Uszwią i Strażakiem Mokrzyska.

Samotni
pi³karze
Po rezygnacji Józefa Migdy (pozostał
on w klubie jako kierownik drużyny), do
Porąbki Uszewskiej nie udało się ściągnąć
żadnego szkoleniowca, tak więc nasz beniaminek w rundzie jesiennej radzić musi
sobie na boiskach klasy „A” bez trenera.
Początek sezonu nie był udany dla Victorii, po czterech kolejkach, z zerowym dorobkiem punktowym zamykała ona tabelę brzeskiej grupy klasy „A”. Zdecydowanie korzystniej zaprezentowała się Victoria w trzech kolejnych pojedynkach.
Najpierw grając w Stróżach, zremisowała, w hokejowych nieco rozmiarach, 4-4 z
tamtejszym Orłem, pierwszego września
wygrała natomiast na własnym boisku 32 – mimo że przegrywała 0-2 - z lokalnym
rywalem, Startem-77 Biadoliny Szlacheckie. Było to pierwsze od niemal 27 miesięcy zwycięstwo Victorii w klasie „A”, poprzedni komplet punktów w tej klasie
rozgrywkowej porąbczanie wywalczyli
bowiem czwartego września 2011 roku,
kiedy to wygrali u siebie 6-3 ze Spółdzielcą
Grabno. Właśnie z tym zespołem przyszło naszemu beniaminkowi zagrać w
kolejnym meczu; spotkanie to dało Victorii kolejny punkt w lidze, zakończyło się
bowiem remisem 2-2. Był to piąty i jak na
razie ostatni punkt zdobyty przez naszą
ekipę, w ósmej kolejce mimo gry na własnym boisku przegrała ona bowiem 0-3 z
Porębą Spytkowską i po ośmiu kolejkach
zajmowała piętnaste miejsce w tabeli.

W ogonie
tabeli
Zespół Jastrzębia Łoniowa rozpoczął
kolejny sezon występów w klasie „B”
całkiem nieźle. Grając przed własną publicznością zremisował bowiem 4-4 z
ciąg dalszy na stronie 24
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Błękitnymi Przyborów, którzy w dwóch
kolejnych ligowych spotkaniach zaaplikowali rywalom aż dwadzieścia jeden
bramek, tracąc zaledwie dwie. W kolejnych meczach było jednak już znacznie gorzej. Trzy tygodnie później (zaplanowany na trzeci weekend sierpnia
derbowy pojedynek z Gromem Sufczyn
został przełożony na sobotę 9 listopada, a w trzeciej kolejce Jastrząb pauzował) zespół z Łoniowej przegrał 0-1
wyjazdowy mecz z Okocimiem, natomiast w pierwszą sobotę września nie
sprostał Jadowniczance II Jadowniki,

na własnym boisku przegrywając z rezerwami czwartoligowców aż 1-5. Po
tych dwóch przegranych Jastrząb zajmuje jedenaste miejsce, zespoły klasyfikowane na dwóch ostatnich pozycjach
wyprzedzając jedynie lepszą różnicą
bramek.

Dostali lanie
Początku obecnego sezonu z pewnością nie zaliczą do udanych również piłkarze innego naszego zespołu grającego w klasie „B”, Gromu Sufczyn. W

inauguracyjnym spotkaniu sufczynianie wysoko, bo 0-4 przegrali w Szczurowej z tamtejszym Bizonem. W ostatnią niedzielę sierpnia wrócili z Przyborowa z dwucyfrowym bagażem bramek, przegrywając z tamtejszymi Błękitnymi aż 2-10. Zbytnich powodów do
radości nie dostarczył sufczyńskim kibicom również wyjazdowy – rozgrywany na boisku Andaluzji Rudy Rysie mecz z Orkanem Zaborów. Remis 2-2
dał jeden punkt pozwalający na zajęcie na tym etapie przedostatniej dwunastej pozycji.
(T)

Rozmowa z trenerem Soko³a Maszkienice, Janem Kargulem

Efekty wzmocnieñ
- Po kilkuletniej przerwie, wype³nionej trenersk¹ przygod¹ z zespo³ami z Biadolin Rad³owskich, Bielczy i Biadolin Szlacheckich
oraz prac¹ z m³odzie¿owymi zespo³ami Dunajca Zakliczyn, zdecydowa³ siê Pan na powrót do macierzystego Soko³a. Co o tym
zadecydowa³o?
- Z³o¿y³o siê na to kilka przyczyn. W poprzednim sezonie prowadzi³em równoczeœnie trzy zespo³y: seniorów Startu-77 Biadoliny Szlacheckie oraz juniorów i juniorów m³odszych Dunajca Zakliczyn. By³em
ju¿ tym trochê zmêczony i po zakoñczeniu
rozgrywek zrezygnowa³em z pracy w obu
klubach. Gdy w Sokole po¿egnano siê z
trenerem Zbigniewem Osieckim i zaproponowano mi zast¹pienie go, nie mog³em po
prostu odmówiæ pomocy. Mieszkam przecie¿ w Maszkienicach i od wielu lat w ró¿ny sposób zwi¹zany jestem z tutejszym
klubem. Obecnie bêdê trenerem pierwszego zespo³u (je¿eli zajdzie taka potrzeba to
graj¹cym) oraz juniorów m³odszych.
- W ubieg³ym sezonie Sokó³ do samego koñca rywalizowa³ o utrzymanie siê w klasie
„A”, po oœmiu kolejkach obecnego sezonu
jesteœcie jednym z g³ównych kandydatów
do awansu.
- Na razie trudno mówiæ o nas jako o kandydatach do awansu, choæ nie ukrywam,
¿e piêæ zwyciêstw w szeœciu meczach to
bardzo satysfakcjonuj¹cy nas dorobek.
Awans do zreorganizowanej klasy okrêgowej zapewni¹ sobie w tym sezonie a¿ trzy
zespo³y z naszej grupy, z pewnoœci¹ bêdziemy wiêc walczyæ o jak najwy¿sz¹ lokatê. Wydaje mi siê jednak, ¿e na postawie-
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nie przed zespo³em konkretnego celu przyjdzie czas dopiero po zakoñczeniu rundy.
- Jakie s¹ przyczyny tak dobrej postawy zespo³u w dotychczasowych meczach?
- W przerwie miêdzy sezonami dru¿yna zosta³a bardzo powa¿nie wzmocniona. Zasz³y
w niej tak du¿e zmiany, ¿e mo¿na wrêcz
mówiæ o ca³kiem innym zespole. Na pewno dru¿yna ma du¿y potencja³, a mnie bardzo cieszy fakt, ¿e do dyspozycji mam a¿
oœmiu zmienników. Najwiêkszym wzmocnieniem by³o z pewnoœci¹ pozyskanie z
Andaluzji Rudy Rysie, Bogumi³a Szafrañskiego, który zd¹¿y³ ju¿ strzeliæ jedenaœcie
bramek. Bardzo du¿o dla zespo³u znaczy
tak¿e powrót zza granicy Patryka Tomczyka, w poprzednim sezonie wystêpuj¹cego
tylko okazjonalnie. Je¿eli chodzi o grê ofensywn¹ nie mogê równie¿ nie wspomnieæ o
pozyskaniu Roberta P³achno, który poprzedni sezon spêdzi³ jako graj¹cy szkoleniowiec
Iskry Szczepanów. W ty³ach bardzo dobr¹
robotê wykonuje natomiast m³ody, dwudziestoletni bramkarz, Maciej Grzesik, graj¹cy ostatnio w Andaluzji Rudy Rysie. Ponadto pozyskaliœmy z Andaluzji trzech rutyniarzy: Janusza Burego, Bogdana Szota i
Zbigniewa K¹dzio³kê, w œlad za którymi
trafi³ do nas tak¿e Mateusz Tyrkiel. Do
zespo³u wróci³ ponadto kolejny niezwykle
doœwiadczony zawodnik, Dariusz Kuras,
dla którego by³ to powrót po trzech rundach spêdzonych w Starcie-77 Biadoliny
Szlacheckie. Po kontuzji treningi wznowi³
natomiast Andrzej Wêgrzyn. Je¿eli chodzi
o ubytki, do K³osa £ysa Góra odszed³ Marek Ma³ysa, do Jadowniczanki Jadowniki
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powrócili Maciej Nowicki i Piotr Œwi¹tkowski, a Robert Chmielarz zosta³ wypo¿yczony do juniorów Okocimskiego Brzesko. Z
powodu kontuzji przez jakiœ czas nie bêdê
móg³ ponadto skorzystaæ z Marcina S³upskiego i Krzysztofa Wêgrzyna.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia
w dalszych meczach.
(T)
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Spartakiada dla gospodarzy
Klasyfikacja koñcowa
(zestawienie zbiorcze)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Viktoria Por¹bka Uszewska ............ 0 pkt

Wolania Wola Dêbiñska .............. 109
LKS Orze³ Dêbno ........................ 107
LKS Jastrz¹b £oniowa .................. 93
Viktoria Por¹bka Uszewska .......... 75
LKS Grom Sufczyn ........................ 65
LKS K³os £ysa Góra ...................... 53

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

Siatkówka kobiet
Jastrz¹b £oniowa - Viktoria Por¹bka U. ...
Wolania Wola Dêbiñska - Orze³ Dêbno ....
Jastrz¹b £oniowa - Wolania Wola D. .......
Viktoria Por¹bka U.a - Orze³ Dêbno .........
Jastrz¹b £oniowa - Orze³ Dêbno .............
Viktoria Por¹bka U. - Wolania Wola D. .....

0:2
2:0
0:2
2:1
2:0
1:2

Pi³ka no¿na mê¿czyzn

Zwyciêstwem Wolanii Wola Dêbiñska
zakoñczy³a siê tegoroczna Gminna Spartakiada o Puchar Wójta Gminy Dêbno.
W poszczególnych dyscyplinach triumfowali natomiast: Orze³ Dêbno (pi³ka
no¿na mê¿czyzn i rzuty do kosza), Jastrz¹b £oniowa (rzutki), Wolania Wola
Dêbiñska (siatkówka kobiet, siatkówka mê¿czyzn i przeci¹ganie liny).
Zawodników do rywalizacji nie zniechęcił
nawet potworny upał. Dawali z siebie
wszystko pracując na ostateczny wynik drużyny. Przy liniach bocznych ustawiono wiaderka z wodą, które miały podwójną funkcję: chłodzono w nich napoje, a potem wykorzystywano do schładzania... ciała. Rywalizacja odbywała się na na boisku obok szkoły
w Woli Dębińskiej, a także na boiskach do
siatkówki plażowej koło bloków i nowych
boiskach uruchomionych w sąsiedztwie szkoły. W efekcie zawody toczyły się szybciej, co
przy trudnych warunkach atmosferycznych
miało spore znaczenie. Organizatorzy najwyraźniej wzięli pod uwagę, że wysoka temperatura może dać się uczestnikom mocno
we znaki i zadbali o dobrze zapatrzony bufet oraz trochę cienia pod parasolami.

Jastrz¹b £oniowa
K³os £ysa Góra
Grom Sufczyn
Gr. I
IWolania Wola Dêbiñska
Orze³ Dêbno
Viktoria Por¹bka Uszewska
Jastrz¹b £oniowa - K³os £ysa Góra .........
Jastrz¹b £oniowa - Grom Sufczyn ...........
K³os £ysa Góra - Grom Sufczyn ...............
Wolania Wola Dêbiñska - Orze³ Dêbno ....
Wolania Wola D. - Viktoria Por¹bka U. .....
Orze³ Dêbno - Viktoria Por¹bka U. ..........

1.
2.
3.
4.

Gr. I

Pó³fina³y:
Grom Sufczyn - Orze³ Dêbno ...................
K³os £ysa Góra - Viktoria Por¹bka U. ......
O 3 miejsce:
Grom Sufczyn - Viktoria Por¹bka U. .........
Fina³:
Orze³ Dêbno - K³os £ysa Góra .................

Siatkówka mê¿czyzn
2:3
2:5
3:4
1:5
1:3
1:2

0:7
2:1
2:3
8:1

Rzuty do kosza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orze³ Dêbno ...................................
Jastrz¹b £oniowa ...........................
Wolania Wola Dêbiñska ..................
Viktoria Por¹bka Uszewska ............
Grom Sufczyn .................................
K³os £ysa Góra ...............................

8
6
4
2
1
0

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

Gr. I

Orze³ Dêbno
K³os £ysa Góra
Wolania Wola Dêbiñska
Gr. II Grom Sufczyn
Jastrz¹b £oniowa
Viktoria Por¹bka Uszewska
Orze³ Dêbno - K³os £ysa Góra .................
Orze³ Dêbno - Wolania Wola Dêbiñska ....
K³os £ysa Góra - Wolania Wola Dêbiñska
Grom Sufczyn - Jastrz¹b £oniowa ...........
Grom Sufczyn - Viktoria Por¹bka Us. .......
Jastrzab £oniowa - Viktoria Por¹bka U. ...
Pó³fina³y:
Wolania Wola D. - Viktoria Por¹bka U. .....
Orze³ Dêbno - Jastrz¹b £oniowa ............
O 3 miejsce:
Viktoria Por¹bka U - Jastrz¹b £oniowa ....
Fina³
Wolania Wola Dêbiñska - Orze³ Dêbno ....

2:0
0:2
0:2
1:2
0:2
2:0

2:0
2:1
2:0
2:0

Przeci¹ganie liny
Jastrz¹b £oniowa - Wolania Wola D. ....... 2:0
Grom Sufczyn - Orze³ Dêbno ................... 2:1

Rzuty lotk¹ do tarczy
1.
2.
3.
4.
5.

Wolania Wola Dêbiñska
Viktoria Por¹bka Uszewska
Jastrz¹b £oniowa
Orze³ Dêbno

Jastrz¹b £oniowa ....................... 220
Wolania Wola Dêbiñska .............. 167
K³os £ysa Góra ........................... 154
Grom Sufczyn ............................. 144
Orze³ Dêbno ............................... 126

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

O 3 miejsce:
Jastrz¹b £oniowa - Orze³ Dêbno ............. 0:2
Fina³:
Wolania Wola D. - Grom Sufczyn 2:1

(g)
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Victoria ma 40 lat!
Dwa dni œwiêtowano jubileusz 40-lecia
utwor zenia LKS Victoria Por¹bka
Uszewska. Motywem przewodnim obchodów jubileuszowych by³a sportowa
rywalizacja w pi³ce no¿nej, w której w
roli zawodników udzia³ wziêli tak¿e Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno, sekretarz Miasta i Gminy Czchów Jaros³aw
Gurgul, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Dêbno Józef Ciuruœ oraz Marian Kurek, Sekretarz Gminy Dêbno. By³a te¿
okazja by odznaczyæ ludzi, którzy w 40letnim okresie dzia³alnoœci klubu poœwiêcili mu najwiêcej czasu, a w pracê
dla niego w³o¿yli tak¿e swoje serce.
Harmonogramu świętowania nie zakłóciła nawet upalna pogoda. Do rywalizacji
przystąpili piłkarze niezrzeszeni w klubach,
oldboje, trampkarze i seniorzy. Chociaż
temperatura we znaki dawała się niemiłosiernie, to na boisku walka była bardzo zacięta do ostatnich minut. Bramki oldbojów
strzegł Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, a w roli libero wspierał go Marian Kurek, Sekretarz Gminy mający w pomocy za
partnera radnego Tomasza Gurgula. Z zadania wywiązali się całkiem dobrze, bo spotkanie zakończyło się remisem.
Mecze, zwłaszcza drugiego dnia, obserwowało liczne grono gości. Znaleźli się wśród

nich przedstawiciele nie tylko samorządowych
władz Gminy Dębno (pojawiły się w komplecie z zastępcą wójta Antonim Brachucym),
ale także reprezentanci Starostwa Powiatowego w Brzesku i władz okręgowych PZPN
oraz dawni i obecni prezesi klubu, działacze,
a także zawodnicy i sympatycy.
Dla najbardziej zaangażowanych przygotowano prestiżowe odznaczenia. Odznaki
Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej otrzymali: (brązowe) Grzegorz Rzepa, Dariusz Łazarz, (srebrne) Tomasz Gurgul, Kazimierz Sady, Paweł Góral, Krzysztof Głuszak, Ryszard Wójtowicz, (złote) Józef Migda, Stanisław Matura. Odznaki LZS
odebrali natomiast: (złote) Grzegorz Brach,
Antoni Brachucy, Stanisław Wróbel, Stanisław Pałucki, Stanisław Gurgul ,Wiesław
Fejkiel, (srebrne) Edyta Mrożek, Maria
Sady, Andrzej Mrożek i (brązowe) Tomasz
Pałucki, Paweł Fejkiel, Łukasz Migda.
Spotkanie wykorzystano także, by przypomnieć historię klubu, który swoją działalność rozpoczął w grudniu 1972 roku.
Wtedy to m. in. Julian Batko, Bronisław
Kapusta, Jan Brachucy, Antoni Brach, Kazimierz Okrzesa, Józef Burnóg oraz Jan
Mleczko założyli Ludowy Zespół Sportowy
Victoria Porąbka Uszewska. Funkcjonowały w nim początkowo sekcje tenisa stołowego, szachów, brydża, a od wiosny 1973

roku również piłki nożnej. W 1978 roku po
przejęciu przez klub terenu na tzw. stawach, powstało boisko sportowe, na którym we wrześniu 1979 roku rozegrano
pierwszy ligowy mecz z drużyną Bielczy.
Lata 1973-78 to regularne rozgrywki drużyny piłki nożnej w klasie C oraz innych
sekcji w różnych turniejach, często z sukcesami na terenie gminy i powiatu. W kolejnych latach zespół występował w klasie
B i A. W ostatnim sezonie ponownie wywalczył awans do klasy A grając wyłącznie
wychowankami klubu.
(n)

Wystrzela³ podium
Trzecie miejsce w Tarnowskiej
Szkolnej Lidze Strzeleckiej zajął w
kategorii karabinka pneumatycznego
Piotr Matura mieszkający w Sufczynie.
W rywalizacji reprezentował III LO w
Tarnowie.
Na wysokie miejsce Piotr Matura musiał
ciężko zapracować. Zawody składają się z 8
rund rozgrywanych na przestrzeni kilku
miesięcy, w których uczestniczyć mogą
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uczniowie tarnowskich szkół. W każdej rundzie zawodnik oddaje 10 strzałów próbnych
i 20 ocenianych. W obecnej edycji udział brało około 200 osób, a Piotr Matura reprezentujący III LO w Tarnowie zdobył 1533 pkt
strzelając z karabinka pneumatycznego na
dystansie 10 m. Na co dzień jest zawodnikiem TKS LOK Tarnów, a największym jego
osiągnięciem w tym sezonie jest IV miejsce
w Pucharze Małopolski z wynikiem 538 pkt.
(n)
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Zwyciêstwo po karnych
Grupa I
Browaring Team – Victoria Por¹bka Usz. 2-3
Browaring Team – Club & Pizzeria Exclusive
4-4
Victoria Por¹bka Usz. - Club & Pizzeria Exclusive 2-2

XI edycja Sportowej Ligii Zak³adowej
Pracy dobieg³a koñca. W fina³owym
turnieju pi³ki no¿nej odbywaj¹cym siê
na stadionie Victorii Por¹bka Uszewska najlepszy okaza³ siê zespó³ Fundacji TIMSZEL.
W zmaganiach wzięło udział sześć zespołów, które podzielono na dwie grupy.
Dwie najlepsze drużyny awansowały do
półfinałów, których triumfatorzy spotkali
się w finale. Niespodziewanym zwycięzcą
okazał się zespół Fundacji Timszel, który
pokonał po serii rzutów karnych, faworyzowany Club & Pizzerię Exclusive. Spotkanie miało niezwykłą dramaturgię, ponieważ drużyna Exclusive prowadziła w
pewnym momencie już 4:1, potem przegrywała 4:5, by w samej końcówce spotkania za sprawą bramki Macieja Urbaszewskiego doprowadzić do remisu. W
konkursie rzutów karnych lepsi okazali
się zawodnicy Fundacji Timszel, zwyciężając 3:1 i to oni mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Arbitrami prowadzącymi mecze
byli: Karolina Imioło i Henryk Matras.
Składy drużyn, które spotkały się w finale: Fundacja Timszel: Marcin Mendel,
Bartłomiej Ogar, Kamil Basta, Dawid

Lp. Zespó³

M

P

B

1 Victoria Por¹bka Usz.

2

4

5-4

2 Club & Pizzeria Exclusive 2

2

6-6

3 Browaring Team

1

6-7

2

Grupa II
Sklep Kamil Jaworsko – Fundacja Timszel
4-2
Sklep Kamil Jaworsko – Karczma Pod Jesionami 3-2
Fundacja Timszel – Karczma Pod Jesionami
4-0
Lp. Zespó³

M

P

B

1 Sklep Kamil Jaworsko

2

6

7-4

2 Fundacja Timszel

2

3

6-4

3 Karczma Pod Jesionami 2

0

2-7

Pó³fina³y:
Grzesik, Filip Grzesik, Krystian Zdeb,
Pytel Mateusz, Kawa Michał, Jacek Kubala.
Club & Pizzeria Exclusive: Arkadiusz
Michałek, Maciej Urbaszewski, Jakub
Bujak, Sebastian Kubala, Dawid Koczwara, Damian Mirek, Krzysztof Michałek,
Mateusz Gaweł.
(b) (g)
Fot. Jakub Bujak

Victoria Por¹bka Usz. – Fundacja Timszel
0-2
Club & Pizzeria Exclusive – Sklep Kamil Jaworsko 4-1
Fina³:
Club & Pizzeria Exclusive – Fundacja Timszel 5-5, karne 1-3.
Mecz o 3. miejsce:
Sklep Kamil Jaworsko – Victoria Por¹bka Usz.
4-2
Mecz o 5. miejsce:
Browaring Team – Karczma Pod Jesionami
3-0

Koñcowa klasyfikacja
turnieju:
1. Fundacja Timszel
2. Club & Pizzeria Exclusive
3. Sklep Kamil Jaworsko
4. Victoria Por¹bka Usz.
5. Browaring Team
6. Karczma Pod Jesionami
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kalendarium
WRZESIEÑ

LISTOPAD

• 21 wrzeœnia 2013r. - „Dêbiñska jesieñ
konna” Wydarzenie w Dêbnie (na terenie
pomiêdzy E-4 a Zamkiem w Dêbnie) w ramach
którego odbêdzie siê V Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Œl¹skiej oraz II
Regionalny Czempionat Koni Rasy Polski Koñ
Zimnokr wisty. W programie: godz. 10:00
ocena p³ytowa koni: wybór czempiona i wiceczempiona ogierów, klaczy m³odych, klaczy
starszych, godz. 15:30 amatorski konkurs
zrêcznoœci powo¿enia zaprzêgami parokonnymi, konkurs si³y uci¹gu. W ramach realizowanego czempionatu zostan¹ przedstawione i zaprezentowane: sysaki, Ÿrebiêta
roczne i dwuletnie oraz klacze trzyletnie i
starsze obu ras.
Czempionat regionalny jest imprez¹ cykliczn¹, organizowan¹ od 2007 roku na terenie by³ego Stada Ogierów „Klikowa”. W
tym roku po raz pier wszy w Dêbnie. W programie tego pr zedsiêwziêcia pragniemy
przedstawiæ nie tylko popularne sposoby
u¿ytkowania koni np. w amatorskim konkursie w powo¿eniu zaprzêgami jedno lub
parokonnymi, czy wykorzystanie koni w hipoterapii, ale tak¿e coraz mniej spotykane
i niedoceniane konie pracuj¹ce w leœnictwie
i rolnictwie. W celu ukazania bardzo trudnej
i wymagaj¹cej specjalnych umiejêtnoœci pracy tych koni, organizowany jest „Konkurs
zr ywki drzewa”.
Organizatorzy: Ma³opolski Zwi¹zek Hodowców Koni w Krakowie, Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Koni w Rzeszowie. Wspó³organizatorzy: Urz¹d Gminy Dêbno, Dêbiñskie Centrum Kultury, Polski Zwi¹zek Hodowców Koni.

• Listopad – III Gminny Festiwal „Listopad
nie musi byæ smutny” Celem festiwalu jest
prezentacja piosenek lub tañca, upowszechnianie œpiewu i tañca wœród dzieci w wieku
przedszkolnym, prezentacja mo¿liwoœci wokalno - tanecznych wœród najm³odszych, stworzenie dzieciom okazji do zaprezentowania
swoich talentów, integracja pr zedszkoli,
szkó³ podstawowych - okazja do wspólnej
zabawy.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y,
Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej.
• Listopad – Gminny Konkurs „Czter y por y
roku okiem fotografa” Konkurs dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Or ganizator zy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultur y.

• III dekada listopada – XV Gminny Konkurs Plastyczno – Literacki „Widokówka z
pozdrowieniami z mojej miejscowoœci” Celem konkursu jest zachêcanie do aktywnoœci twórczej oraz rozwijanie kreatywnoœci
uczniów, zainteresowanie kultur¹, tradycjami i walorami przyrodniczymi w³asnego regionu, popular yzowanie walorów swojej miejscowoœci: obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów itp.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y,
Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej.
• 24 listopada 2013r. – „Zimowe spotkania przy piwie” w Zamku w Dêbnie Impreza
maj¹ca charakter cyklicznych spotkañ ze
sztuk¹ przy napojach której towarzysz¹ koncer ty, wystawy i degustacja napojów.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultur y.

ogłoszenie

• 28 wrzeœnia 2013r. - Jubileusz 100-lecia
OSP Dêbno. Uroczystoœæ jubileuszowa rozpocznie siê o godz. 13:30 zbiórk¹ pododdzia³ów pod Remiz¹ w Dêbnie. Nastêpnie o
godz. 14:00 Msza œwiêta w intencji OSP w
Dêbnie, defilada na miejsce uroczystoœci,
rapor t, powitanie przyby³ych goœci, odczytanie historii OSP, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej, wrêczenie odznaczeñ, przemówienia
zaproszonych goœci, wpisy do ksiêgi pami¹tkowej, wystêpy ar tystyczne. Organizator:
OSP Dêbno
`
PAZDZIERNIK
• PaŸdziernik – II Gminny Konkurs „Twórczoœæ Juliana Tuwima uczy i bawi od najm³odszych lat”.
Organizatorzy: Publiczne Przedszkole w Por¹bce Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 13 paŸdziernika 2013r. – „Jesienne spotkania przy herbacie” w Zamku w Dêbnie
Impreza maj¹ca charakter cyklicznych spotkañ ze sztuk¹ przy napojach której towarzysz¹ koncer ty, wystawy i degustacja napojów.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultur y.
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STOP PRZEMOCY!
pod opiek¹

bez recepty

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

Oparzenia
Każdy z nas pewnie chociaż raz poparzył się w mniejszym lub większym stopniu. Najczęstszymi ofiarami, niestety, są
dzieci. Mówi się, że 70% poparzeń występuje do 5 roku życia i jest spowodowane
nieuwagą, brakiem kontroli opiekunów.
Najczęstsze są poparzenia gorącymi płynami. Rzadsze są poparzenia płomieniem,
elektryczne lub chemiczne.
Są cztery stopnie oparzenia. Pierwszy
stopień - zaczerwienienie czyli rumień i
bolesność. Drugi stopień, głębszy, powstają
zaczerwienienie i pęcherze z płynem surowiczym, III stopień - rana jest biała lub
brunatno czerwona, nie boli, bo uszkodzone są zakończenia nerwowe skóry. Czwarty stopień oznacza, że uszkodzone są tkanki podskórne mięśnie, kości, ścięgna.
Kiedy do szpitala? Zapamiętaj: 1.
Zawsze, gdy oparzenie III i IV stopnia,
2. Zawsze, gdy obejmuje więcej niż 10%
ciała, (łatwo to policzyć, gdy wiemy, iż
powierzchnia dłoni to 1% powierzchni
naszego ciała), 3. Zawsze, gdy dotyczy
głowy, szyi, pachy, krocza, stopy, dołów
podkolanowych, dłoni – nawet, gdy to
tylko I lub II stopień poparzenia (ryzyko
wstrząsu).
Pierwsza pomoc czyli co robimy z
poparzonym? 1.Oceniamy stan ogólny (czy przytomny i czy oddycha), 2.
Chłodzimy poparzoną okolicę najlepiej
zimną, bieżącą wodą, 3. Na ranę kładziemy jałowy opatrunek (duży jałowy
opatrunek obowiązkowy w domowej
apteczce).
Czego nie robimy nigdy z poparzeniem:1 Nie odrywamy przylepionych do
poparzenia ubrań 2. Nie przebijamy pęcherzy oparzeniowych - są one doskonałym, naturalnym opatrunkiem 3. Jeśli
do poparzenia doszło smołą, tłuszczem,
roztopionym plastikiem nie odrywamy
go od skóry, pozostawiamy aż do kontroli lekarskiej 4. Nie stosujemy domowych
kremów i różnych maści - pogarszają
gojenie i często są przyczyną zakażenia
rany 5. Nigdy nie smarujemy oparzenia
alkoholem (wódka i spirytus - częsty
błąd) ani środkami dezynfekcyjnymi na
bazie alkoholu.
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Stop przemocy
wobec dzieci!
W ostatnim czasie coraz czêœciej mówi
siê o stosowaniu przemocy wobec dzieci. Bez wzglêdu na jej rodzaj jest ona
przejawem niew³aœciwego traktowania
i krzywdzenia drugiego cz³owieka. Niestety mocno zakorzenione jest przekonanie, ¿e dzieci karze siê biciem dla ich
dobra. Wiele osób uwa¿a, ¿e zjawisko
to jest b³ahe i wystêpuje tylko w rodzinach patologicznych. Jednak zdarza siê,
¿e przemoc wobec dzieci jest tak¿e stosowana w rodzinach z pozoru prawid³owo funkcjonuj¹cych.
Wielu rodziców czasem traci cierpliwość,
mimo że na ogół odnoszą się do swoich dzieci
z miłością i wyrozumiałością. Starają się
unikać klapsów i krzyków. Większość matek i ojców uważa bicie za złe i niepotrzebne. Jednak spora część rodziców przeżywa
wstrząs kiedy odkrywa, że jest zdolna uderzyć dziecko. Wielu czuje wstyd po wymierzeniu dziecku klapsa.
Dlaczego panowanie nad własną osobą w
sytuacjach trudnych, napiętych, jakich nie
brak w relacjach z dziećmi, bywa czasem
tak dla nas trudne ?
Powinniśmy pamiętać, że nawet najsilniejsze emocje wśród dorosłych nie usprawiedliwiają uderzenia drugiej osoby.
Pięć powodów , by nie bić dziecka:
* Bicie dzieci może doprowadzić do fizycznych urazów, takich jak: zasinienia, obrzęki, uszkodzenia nerwów i in.
* Wspomnienia z dzieciństwa osób, które
jako dzieci były często bite, są zwykle pełne gniewu i urazy
* Bicie dzieci powoduje przekazywanie
postawy akceptacji przemocy z pokolenia

na pokolenie. Dzieci , które są często bite,
uczą się stosowania przemocy
* Bicie dzieci niszczy ich ufność i burzy
poczucie własnej wartości . Dzieci znacznie chętniej podejmują zachowania nastawione na współpracę, jeśli łączy je z rodzicami silna więź miłości
* Dzieci najłatwiej uczą się pożądanych
zachowań , kiedy dorośli wyjaśniają im,
jak powinny postępować, rozmawiają z
nimi oraz własnym zachowaniem dają im
przykład odpowiedzialności, troski i samodyscypliny.
Kiedy dojdzie do tragedii – okaleczenia
albo nawet śmierci dziecka - często okazuje się, że wiele osób wiedziało o tym, co
się dzieje „za ścianą”. Dlatego tak ważne
jest , aby dorośli, którzy wiedzą o krzywdzie dziecka, chcieli i potrafili ochronić je
przed złem , jakie je spotyka. Czasami
trzeba niewiele, by powiedzieć STOP przemocy.
Zapamiętaj, że czasami jesteś jedyną osobą , która wie , że w domu
rodzinnym dziecka dzieje się coś niepokojącego. Jeśli wiesz lub podejrzewasz , że dziecko jest bite – zareaguj ! Zgłoś ten fakt np. Do gminnego ośrodka pomocy społecznej dębno, policji, sądu , powiatowego centrum pomocy rodzinie i innych tego
typu instytucji.
Informację o krzywdzeniu dziecka
można złożyć anonimowo.
Dzieci mają prawo do tego, by traktowano je z szacunkiem i bez przemocy.
Żadne dziecko nie powinno być bite.

Obiady w szko³ach za darmo
Z programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania” umo¿liwiaj¹cego korzystanie z bezp³atnego posi³ku w szkole
czy przedszkolu mog¹ korzystaæ dzieci
z Gminy Dêbno z rodzin spe³niaj¹cych
wymagane kryteria. Realizacj¹ programu zajmuje siê Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Dêbnie
Z wnioskiem o pomoc może wystąpić rodzic, opiekun, dyrekcja szkoły czy przedszkola, sołtys czy radny. Pula pieniędzy
przeznaczona na ten cel w tym roku wynosi
ponad 73 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 60 procent kosztów, a
pozostała część pokrywa gmina z własnego
budżetu. Kryterium uprawniającym do ko-

rzystania z tej formy pomocy jest dochód na
osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty
684 zł netto.
Po złożeniu wniosku sytuacja materialna
rodziny jest analizowana przez GOPS m.in.
poprzez wywiad środowiskowy w miejscu
zamieszkania rodziny ubiegającej się o pomoc. Na jego podstawie wydawana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Do tej pory z bezpłatnych posiłków w
szkołach i przedszkolach skorzystało 118
dzieci.
Wnioski o objęcie rodziny programem
można składać w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numer 14-6318592 lub
6658749.
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Turniej Rycerski w nowej szacie
Tegoroczna ods³ona Turnieju Rycerskiego w Dêbnie bêdzie siê nieco ró¿ni³a od
poprzednich edycji. Festyn potrwa dwa
dni 21 i 22 wrzeœnia, widzowie bêd¹ mogli
odwiedziæ wioskê rycersk¹ i wzi¹æ udzia³
w zawodach w powo¿eniu zaprzêgami
konnymi, których koszt porównywalny
jest z cen¹ samochodu œredniej klasy, a
motywem przewodnim rycerskich pokazów bêdzie Odsiecz Wiedeñska.

Liczba numeru

W sobotę, 21 września w roli głównej wystąpią zawodnicy wyspecjalizowani w powożeniu. Rywalizację w ramach „Dębińskiej jesieni konnej” zorganizuje Małopolski Związek Hodowców Koni, Gmina Dębno udostępni teren poniżej zamku bezpośrednio przy
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uczniów rozpoczê³o naukê w
nowo utworzonej Szkole Muzycznej I stopnia w Por¹bce
Uszewskiej, która jest fili¹
szko³y w Domos³awicach. Najwiêcej z nich (14) zdecydowa³o siê uczyæ gry na fortepianie.
Drugim pod wzglêdem popularnoœci instrumentem okaza³a
siê gitara i skrzypce (po 8
osób). Kolejne w tym rankingu s¹: klarnet (4 osoby), saksofon i flet ( po 3 osoby), perkusja i akordeon (2) oraz altówka, obój, wiolonczela i tr¹bka (po 1 osobie)

drodze krajowej nr 4, a widownia będzie mogła obserwować zmagania zawodników. Od
g. 10 trwać będzie ocena koni i wybór czempionów oraz wiceczempionów. O g. 15.30 rozpocznie się konkurs zręczności i powożenia.
Tego samego dnia uczestnicy grup rekonstrukcyjnych z całego kraju, a także z zagranicy otworzą swoje obozowisko dla zwiedzających. Zainteresowani będą mogli przekonać się jak przed wiekami żyło rycerstwo,
jaki był podział obowiązków między rycerzy i
ciury obozowe. Będzie także okazja, by obejrzeć sobie broń i sprzęty domowe.
W niedzielę, 22 września od g. 13 do g. 20
odbywać się będzie już właściwy Turniej
Rycerski „O złoty warkocz Tarłówny”. Jego

motywem przewodnim będzie Odsiecz Wiedeńska, której 330. rocznica przypada w tym
roku. Organizatorzy – Gmina Dębno i Muzeum Okręgowe w Tarnowie – czynili starania, by wśród grup rekonstrukcyjnych
znalazły się także i te prezentujące husarię. Jak zwykle nie zabraknie efektownych
pokazów konnych, walk rycerskich, teatru
ognia i pokazu fajerwerków. Stoiska wokół
prezentować będą ginące zawody, będzie
okazja, by skosztować specjałów staropolskiej kuchni.
Podobnie jak w latach poprzednich impreza będzie biletowana. Bilet normalny – 8 zł,
ulgowy – 4 zł, dzieci do lat 7 – wstęp wolny.
Bilet wstępu na zamek – 4 zł.

Smaczny konkurs
Jeszcze do 30 wrzeœnia mo¿na zg³aszaæ
propozycje kulinarne w ramach konkursu
„Smaki Przedgórza” organizowanego
przez LGD „Kwartet na Przedgórzu”, którego cz³onkiem jest Gmina Dêbno. Dotychczas z terenu Gminy Dêbno zebrano
53 ankiety.
Najwięcej tradycyjnych przepisów pochodzi z kół gospodyń wiejskich z Łoniowej, Dębna oraz z Biadolin Szlacheckich. Wśród przykładowych przepisów były m.in.: kapusta z
grochem, bigos z cukinii, syrop z mleczy, pamuła, pierogi z soczewicą, zupa pietruszczana z grzybami, duszona kapusta z bobem,
proziaki z kapustą, kwaśna kasza gotowana
na serwatce, kocie kluski, królik w śmietanie, baba ziemniaczana, parzoki, marchwianka czy pęczak z grochem i skwarkami. Gmina Dębno nie bez przyczyny zdecydowała się
na popularyzacje kulinarnych tradycji. - Od
lat gospodynie z naszej gminy biorą udział z
sukcesami w lokalnych i regionalnych kon-

kursach tradycyjnych potraw, a Biesiada Agroturystyczna w Porąbce Uszewskiej co roku
przyciąga rzesze turystów chcących skosztować serwowanych tam tradycyjnych specjałów. Dlatego też nie mieliśmy wątpliwości, żeby konkurs Smaki Przedgórza promować także u nas – podkreśla Marian Kurek,
Sekretarz Gminy, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. Szczegóły regulaminowe konkursu, jak również ankietę kulinarną można
znaleźć na stronie www.lgdprzedgorze.pl
(m)

¯eberka s³odko-kwaœne
z ananasem
Składniki:
ok.1 kg żeberek
pół puszki ananasa
2 łyżki koncentratu pomidorowego
2-3 ząbki czosnku
1-2 goździki
2-3 ziarenka ziela angielskiego
1 liść laurowy
2-3 łyżki oleju
łyżka mąki ziemniaczanej
sól i pieprz do smaku
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Wykonanie:
Żeberka pokroić na małe kawałki,opłukać. Oprószyć solą i
pieprzem. Mocno zrumienić na patelni z olejem. Przełożyć np.
do rondla. Czosnek posiekany podsmażyć na pozostałym tłuszczu na patelni. Dodać z pozostałymi przyprawami do mięsa.
Na patelnię dodać gorącej wody, chwilę pogotować i zalać żeberka. Uzupełnić wrzątkiem tak, by mięso było przykryte. Dusić
na małym ogniu ok.1 godz. Następnie dodać koncentrat i zalewę z ananasa. Dusić jeszcze chwilę. Na koniec dodać mąkę
rozmieszaną w odrobinie zimnej wody oraz kawałki lub plastry ananasa. Zagotować i doprawić do smaku. Smacznego!
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Marta Przeklasa, Koło
Gospodyń Wiejskich
„Warkocz Tarłówny”
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na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

Józef Migda

Niewiele przesady jest w stwierdzeniu, ¿e Józef Migda jest cz³owiekiem
- legend¹ Victorii Por¹bka Uszewska. Wystarczy powiedzieæ, ¿e klub
dzia³a od 27 grudnia 1972 roku, a
on swoje losy zwi¹za³ z Victori¹ w
roku 1978. Przez 33 lata (!) reprezentowa³ na boisku barwy klubu z
Por¹bki Uszewskiej, pi³karsk¹ karierê koñcz¹c w roku 2011, a wiêc w
wieku 51 lat.
Aktualnie jest wiceprezesem klubu
oraz kierownikiem piłkarskiej drużyny
seniorów, którą w poprzednim sezonie
jako szkoleniowiec wprowadził do klasy
„A”, w swoim życiorysie ma również
funkcję trenera drużyny juniorów Victorii. Sportem interesuje się zresztą od
dziecka, a miłość do tej dziedziny życia
nasiliła się w roku 1974 po trzecim miejscu wywalczonym przez polskich piłkarzy w Mistrzostwach Świata. Swojego
zainteresowania sportem nie ogranicza
jednak do futbolu, twierdząc że ma pojęcie o wszystkich dyscyplinach.
Jego pasja społecznikowska nie kończy się na działaniach związanych z Victorią. Jest bowiem również członkiem

Rady Sołeckiej w Dołach oraz sprawuje
funkcję skarbnika Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dołach. Potrzebę działania
w OSP ma zresztą niejako we krwi, gdyż
jego ojciec, Stefan był w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku naczelnikiem OSP w Dołach. Strażakiem –
ochotnikiem jest również jego syn, Dominik, natomiast funkcję naczelnika
OSP w Dołach sprawuje obecnie zięć
Józefa Migdy (mąż jego córki Pauliny),
Marcin Gurgul. Aby zakończyć wątek
rodzinny, wspomnieć warto o żonie bohatera tego tekstu, Bogusławie. - Gdyby żona nie wyręczała mnie w różnych
pracach domowych nie mógłbym tyle
czasu poświęcać na działalność społeczną, ma więc ona ogromny udział w
tym wszystkim co robię – mówi Józef
Migda.
- Jest wielkim społecznikiem, w pełni
oddanym inicjatywom, których się podejmuje. Zawsze jest na miejscu, gotów
poświęcić swój czas, który mógłby przeznaczyć dla rodziny. Patrząc na to, jak
w pracę społeczną angażuje się młodzież, śmiało można o nim powiedzieć,
że jest to wymierający już gatunek. Jest
przy tym wspaniałym kolegą i przyja-

cielem, łatwo nawiązującym kontakt
zarówno ze starszymi, jak i z młodszymi – mówi o Józefie Migdzie, dobrze
znający go zarówno ze wspólnych występów na boisku, jak i z pracy w zarządzie Victorii, Dariusz Łazarz.
(T)

T E S T
Z ¯YCIA
Z natury jestem…
… pogodna i uœmiechniêta, ambitna,
odpowiedzialna, zawsze staram siê dotrzymaæ danego s³owa.
Mam s³aboœæ do…
… wszelkiego rodzaju s³odyczy i d³ugich we³nianych swetrów :)
Moja pasja to…
… muzyka, wêdrówki górskie, podró¿e w nieznane.

Sylwia
Bolek
Wiek: 29 lat
Wykszta³cenie: wy¿sze
Rodzina: m¹¿ Marcin

www.gminadebno.pl

Moja pierwsza mi³oœæ…
… nie widzia³am jej od wielu lat, poniewa¿ by³ ni¹ kolega z „zerówki”.
Mój pierwszy cenny przedmiot…
… piêkny pierœc ionek z czarny m
oczkiem, który zagin¹³ lata temu i nigdy go nie odnalaz³am.
¯yciowe osi¹gniêcie…
… Mam nadzie jê, ¿e to najwiê ksze
jeszcz e pr zede mn¹, ale ciesz¹

mnie ka¿de, nawet drobne sukcesy.
¯yciowa pora¿ka…
… nie pamiêtam, wiêc pewno takiej
nie by³o.
Moje najwiêksze marzenie…
… Bardzo przyziemne, ale chyba najwa¿niejsze w ¿yciu: mieæ szczêœliw¹ i
zdrow¹ rodzinê. Mo¿e jeszcze podró¿
dooko³a œwiata: poznawanie nowych
miejsc, nowych ludzi i nowych kultur i
na koniec - nauczyæ siê wreszcie bezwypadkowej jazdy na snowboardzie
technik¹ „palce-palce”… :)
Moja ulubiona lektura…
… „Ma³y Ksi¹¿e” Antoine’a de SaintExuper y’ego.
Moja praca…
… od 6 lat pracujê na stanowisku sekretarza szko³y w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Dêbnie.
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