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druga strona ¿ycia

NA PLUS

M

ieszkańcy Gminy Dębno z łagodnej zimy mogą być zadowoleni podwójnie. Z jednej strony w budżetach
domowych zostanie nieco grosza zaoszczędzonego na ogrzewaniu, z drugiej zaoszczędzi także budżet gminy. Rzadko
widywany w tym roku śnieg oznacza,
że równie rzadko na drogach widywany
był sprzęt do odśnieżania dróg. W efekcie z gminnej kasy rzadko sięgano po
pieniądze za wykonanie tego rodzaju
usług. Teraz wypada sobie tylko życzyć,
żeby przysłowia o marcu, w którym jest
jak w garncu i o kwietniu, który przeplata trochę zimy, trochę lata, w tym
roku nie znalazły potwierdzenia w faktach.

O

rganizatorzy przeglądów i konkursów kolędniczych oraz obchodów
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Swoim zapałem zarażają także innych i – w efekcie – tradycja ma się teraz wyjątkowo
dobrze, a młode pokolenie otrzymuje
lekcje wychowania zupełnie wyjątkową.
Propozycje te mają także dodatkowe
zalety. Przy organizacji imprez i uroczystości współpracują ze sobą różne
środowiska i przedstawiciele różnych
pokoleń. Trudno o lepszy i bardziej skuteczny sposób integracji mieszkańców.

Przedszkolaki
z ¿yczeniami dla pañ

Z

W tym roku tradycji także stało się zadość. Mamy, pracownice przedszkola i gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich „Włościanki” zobaczyły program przygotowany

espół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”
w chwili oddawania tego numeru
„Życia” do druku podziwiał uroki Sycylii i pracował na dobry wizerunek kraju
i gminy we Włoszech. Dobrze wiedzieć,
że po latach żmudnej, mozolnej pracy
na próbach, przychodzi także czas nagrody. To zawsze jest najskuteczniejsza mobilizacja do kolejnych wysiłków.
Oby w kolejnych latach także była okazja do odebrania podobnej nagrody.

NA MINUS

N

iesławni „bohaterowie” coraz liczniejszych policyjnych interwencji
domowych. To za ich przyczyną funkcjonariuszom przybywa pracy, a Bogu
ducha winni członkowie rodziny niemal
każdego dnia są narażani na stres, upokorzenia, a nawet agresje. Z roku na
rok liczba przypadków przemocy w rodzinie rośnie, a stosowane dotychczas
metody zapobiegania aktom domowego terroru nie przynoszą spodziewanego skutku.
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Przedszkolaki z £oniowej o „Dniu Kobiet”
nie zapominaj¹. Konsekwentnie od lat
na tê okolicznoœæ przygotowuj¹ dla pañ
specjalny program.

przez najmłodszych, w którym nie brakowało tańca, recytacji, popisów wokalnych i
teatralnych. Było przedstawienie „O pszczółce, która szczęścia szukała”, wiązanka
przebojów o kobietach i prezentacja wyników ankiety „Po co są kobiety?” Do życzeń
przedszkolaki dołączyły także własnoręcznie wykonane upominki.
(n)

Sukces naszej
solistki
Solistka Dêbiñskiego Centrum Kultury w Jastwi Sylwia Pasek siêgnê³a po
Grand Prix podczas IX Powiatowego
Konkursu Kolêd i Pastora³ek „O Muszlê œw. Jakuba”, który odby³ siê 25
stycznia w Brzesku.
Sylwia odnosiła już sukcesy w poprzednich edycjach tego konkursu. W ubiegłym
roku zdobyła pierwsze miejsce w swojej
kategorii. Tym razem podopieczna Artura Potępy, instruktora muzyki w DCK,
sięgnęła po najwyższe trofeum. W uzasadnieniu przyznanej nagrody, zawartym
w protokole końcowym, czytamy: „Jury
zwróciło uwagę na dobre przygotowanie
solistki pod względem technicznym, nienaganną emisję głosu, intonację, muzy-
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kalność, interpretację utworów. Ponadto
profesjonalne przygotowanie podkładu
muzycznego oraz dobór repertuaru.”
(g)
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wydarzenia
Sto komputerów wraz z darmowym
dostêpem do Internetu i oprogramowaniem trafi do mieszkañców Gminy
Dêbno w ramach II etapu projektu
„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dêbno”. Na og³oszenie o naborze do udzia³u w projekcie
do koñca lutego odpowiedzia³o 125
osób. Ostateczna decyzja o wyborze
uczestników projektu nast¹pi
z pocz¹tkiem kwietnia.
Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach rekrutacji przedstawiono podczas
otwartego spotkania w Urzędzie Gminy w
Dębnie, które odbyło się 5 lutego. Inicjator
przedsięwzięcia, Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach, przedstawił główne cele projektu oraz harmonogram jego realizacji. – Dzięki wysokiej ocenie wniosku przygotowanego przez gminę mogliśmy uzyskać wysokie
dofinansowanie, które pozwala nie tylko na
budowę sieci internetowej, ale także wyposażenie dużej grupy osób za darmo w sprzęt
komputerowy dobrej klasy. W efekcie
uczestnicy projektu uzyskają możliwość
korzystania z nowoczesnych technologii
przydatnych między innymi w podnoszeniu
kwalifikacji, a także poszukiwaniu ofert pracy i korzystaniu z internetowych platform
edukacyjnych – tłumaczył.

Jakub Zieliński z Maszkienic, uczeń I klasy gimnazjum, jest jedną z osób, które otrzymały sprzęt komputerowy w I etapie projektu. Spośród wszystkich domowników korzysta z
komputera najczęściej.

Ruszy³ drugi etap projektu informatycznego

Komputery dla
mieszkañców

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym
wiele osób od razu wypełniało formularze
zgłoszeniowe.
Kilkadziesiąt osób biorących udział w spotkaniu zapoznało się także ze szczegółami
technicznymi projektu. Jak wyjaśniał Marian Kurek, Sekretarz Gminy, z oferty skorzystać mogą osoby w wieku 50 lat i więcej
mające dochód na jedną osobę w rodzinie nie
większy niż 831,15 zł. Propozycja adreso-
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wana jest ponadto do osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, w
przypadku których kryterium dochodowe
nie obowiązuje.
W sumie Gmina Dębno pozyskała z funduszy unijnych na ten cel blisko milion zł. –
To szczególnie atrakcyjna forma wsparcia,
ponieważ dofinansowanie pokrywa koszty
przedsięwzięcia w stu procentach – podkreśla Wójt Grzegorz Brach. Wielu spośród
uczestników spotkania na miejscu wypełniło już gotowe formularze zgłoszeniowe i
pozostawiło je w urzędzie. Inni zainteresowani mogli to zrobić do 28 lutego w Urzędzie Gminy Dębno w godzinach pracy urzędu. W efekcie do końca lutego z możliwości
tej skorzystało 125 osób.
Duże zainteresowanie wydaje się naturalne w kontekście korzyści, jakie czekają
na wszystkich uczestników projektu. W
jego ramach uczestnicy otrzymają bezpłatnie komputery wraz z oprzyrządowaniem i
niezbędnym oprogramowaniem oraz darmowy dostęp do Internetu przez pięć lat.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w pierwszym etapie projektu i już od kilku miesięcy korzystają z jego efektów, oceniają
przedsięwzięcie w samych superlatywach.
– To bardzo dobra inicjatywa. Jest to ogromna pomoc dla dziecka pod kątem nauki w
szkole. Sam również czasem korzystam
możliwości, jakie daje Internet - mówi Marek Zieliński z Maszkienic, którego syn
Jakub od wakacji ubiegłego roku ma już
komputer w domu.
Przypomnijmy, że Gmina Dębno zakończyła niedawno pierwszy etap projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W jego ramach wykonano niezbędną
infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą mieszkańcom dostęp do Internetu,
a kilkadziesiąt osób uzyskało darmowe komputery, oprzyrządowanie do nich oraz dostęp do Internetu.
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Korekta w œmieciowym
regulaminie?

Wsparcie dla
wielodzietnych
rodzin
Mo¿liwoœæ wprowadzenia ulg w
op³atach za odbiór œmieci dla rodzin
wielodzietnych rozwa¿a samorz¹d
Gminy Dêbno. – To na pewno
by³oby uzasadnione rozwi¹zanie –
podkreœla Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dêbno.
Sprawa opłat za odbiór śmieci dyskutowana była już wielokrotnie. Teraz temat powrócił, bo gmina ma już
nieco szersze doświadczenia w tej
sprawie. Po kilku miesiącach obowiązywania nowych zasad wiadomo, że
dla wielodzietnych rodzin w wielu
wypadkach opłaty są relatywnie dużym obciążeniem. Wniosek radnego
Grzegorza Gurgula, by wprowadzić
ulgi dla tej kategorii rodzin, popiera
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Wprowadzenie nowych regulacji z
formalno-prawnego punktu widzenia
nie jest jednak takie łatwe. Forsowana w ubiegłym roku przez wójta
koncepcja naliczania opłat od gospodarstwa, a nie od osoby, nie znalazła
uznania w oczach radnych. W efekcie ulgowe potraktowanie wielodzietnych rodzin na bazie przyjętego regulaminu nie jest dzisiaj możliwe. –
Konieczne jest dokonanie zmian w
sposobie naliczania opłat w ten sposób, by pobierane były one od gospodarstwa. Wtedy ulgi dla wielodzietnych rodzin będzie można ująć w regulaminie – objaśnia Grzegorz
Brach.
Teraz sprawy w swoje ręce powinna wziąć Rada Gminy Dębno. Konieczna jest zgoda na opracowanie
nowego regulaminu określającego
zasady odbioru odpadów komunalnych i naliczania opłat za tego rodzaju usługi. Po wprowadzeniu koniecznych zmian regulamin powinien zostać raz jeszcze przyjęty przez Radę
Gminy w Dębnie. Jeśli do tego dojdzie, to mieszkańcy najprawdopodobniej raz jeszcze będą składać zaktualizowaną deklarację określającą liczbę osób w gospodarstwie domowym,
która byłaby podstawą naliczania
opłaty.
(p)
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Kolejna wygrana gminy przed s¹dem

Du¿a inwestycja
odblokowana
Korzystnym dla Gminy Dêbno wyrokiem Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego zakoñczy³ siê spór w sprawie
pozwolenia na rozbudowê oczyszczalni
œcieków w Maszkienicach. - S¹d
przyznaj¹c racjê gminie spowodowa³,
¿e istniej¹ce od dawna plany inwestycyjne ponownie nabieraj¹ realnych
kszta³tów – cieszy siê Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno.
Przypomnijmy, że na drodze rozbudowy
oczyszczalni w Maszkienicach stała decyzja
wojewody małopolskiego uchylająca pozwolenie na budowę, która została podjęta wskutek odwołania złożonego przez mieszkańca
Maszkienic. Wójt Gminy Dębno w przekonaniu, że podstaw do uchylenia pozwolenia
nie ma, złożył skargę na decyzję wojewody.
Sprawa trafiła do sądu. Po podjętym jeszcze
w ubiegłym roku pierwszym, korzystnym
dla gminy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w kluczowej dla
inwestycji w Maszkienicach sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego, decyzję
wojewody rozpatrzył raz jeszcze w lutym
br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
W efekcie decyzja wojewody została
uchylona, a blokowana od kilku lat inwestycja, której skutkiem ma być poprawa
komfortu życia mieszkańców kilku sołectw
i ochrona środowiska, otrzymała wreszcie
zielone światło. – To duży powód do radości, ponieważ będziemy mogli w przyszłości rozpocząć rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Łysej Górze, Sufczynie, Perle, Biadolinach Szlacheckich i Maszkienicach komentuje wójt Gminy Dębno.
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Szczęśliwym dla gminy zbiegiem okoliczności wciąż nie jest wykluczone uzyskanie dofinansowana do tej inwestycji na
bardzo korzystanych zasadach. W pierwszym terminie naboru wniosków w ramach programu „Infrastruktura i środowisko” finansowanego z funduszy unijnych, gmina nie mogła złożyć dokumentów właśnie ze względu na spowodowaną
odwołaniem sprawę sądową. Kiedy wydawało się, że po korzystnym dla gminy
wyroku trzeba będzie szukać innego i nie
tak korzystanego źródła finansowania,
sytuacja nagle uległa zmianie i ogłoszono
drugi, nieplanowany wcześniej termin
naboru. – To efekt niewielkiego zainteresowania gmin udziałem w programie.
Spośród zaledwie ośmiu złożonych wniosków wymogi spełniały tylko cztery i ogłoszono kolejny nabór – objaśnia Antoni Brachucy, zastępca Wójta Gminy Dębno.
Zgodnie z przyjętymi zasadami gminy
ubiegające się o dofinansowanie muszą
złożyć wnioski najpóźniej do końca maja.
Dla Gminy Dębno oznacza to wyścig z
czasem. Dokumentacja, która była przygotowana poprzednio wymaga teraz aktualizacji tym bardziej, że zdecydowano
się na budowę oczyszczalni w innej technologii. Do prac przystąpiono od razu, bo
jest o co walczyć. W kraju nie ma dzisiaj
programu, który oferowałby lepsze warunki finansowe niż „Infrastruktura i środowisko”. Gminy, które zostaną do niego
zakwalifikowane, uzyskają wsparcie pozwalające sfinansować 85 procent kosztów inwestycji i to wliczając w nie także
podatek VAT, który do tej pory nie wchodził w zakres kosztów kwalifikowanych.
(gp)
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Rowerowe atrakcje
coraz bli¿ej
Rozstrzygniêto przetarg na budowê miasteczka rowerowego w Dêbnie. Najkorzystniejsz¹ ofertê przygotowa³a firma
ze Starego Wiœnicza, która zaproponowa³a realizacjê inwestycji za nieco ponad 234 tys. z³. Zgodnie z przyjêtymi
za³o¿eniami obiekt powinien byæ gotowy z koñcem lipca tego roku.
Część kosztów przedsięwzięcia zostanie
sfinansowana w ramach projektu „Odnowa
i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek gminy w tej sprawie został oceniony na tyle wysoko, że udało się sięgnąć po pieniądze spoza budżetu.
Dzięki temu w ciągu kilku miesięcy w Dębnie wybudowany zostanie plac zabaw oraz
miasteczko rowerowe. Obiekt będzie wykorzystywany na różne sposoby. Przede
wszystkim służyć będzie jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych, którzy

będą mogli korzystać z niego samodzielnie
lub pod okiem swoich opiekunów. Miasteczko rowerowe poza funkcją rekreacyjną pełnić też będzie rolę edukacyjną. Korzystać z
niego będą mogły np. szkoły przygotowując
uczniów do egzaminu na kartę rowerową.
W warunkach przypominających realną sytuację na drodze będzie można uczyć się w
praktyce zasad ruchu drogowego. Do dyspozycji będzie także zestaw do jazdy sprawnościowej składający się z 14 przeszkód, który
służyć będzie doskonaleniu techniki jazdy.
Inwestycja, która rozpocznie się zapewne
niebawem, obejmuje m.in. budowę alejek rowerowych, ścieżek z kostki brukowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
a także montaż ławek, stołów, huśtawek,
zestawów sportowych, stojaków rowerowych
i tablic informacyjnych. Teren zostanie ogrodzony i obsadzony krzewami ozdobnymi.
(gp)

Wysoka
ocena
urzêdu
Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców
Gminy Dêbno uczestnicz¹cych w anonimowym badaniu satysfakcji klienta
wysoko oceni³a jakoœæ obs³ugi w Urzêdzie Gminy Dêbno. – W przysz³oœci tego
typu badania chcemy powtarzaæ, traktuj¹c je jako wa¿ne narzêdzie w podnoszeniu standardów pracy urzêdu – podkreœla Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

Wiêcej miejsc
parkingowych
Piêtnaœcie firm z³o¿y³o swoje oferty w
przetargu na aran¿acjê przestrzeni publicznej i budowê parkingu w Woli Dêbiñskiej. Najtañsza oferta zak³ada wykonanie inwestycji za nieco ponad 486 tys.
z³, najdro¿sza przekracza 887 tys. z³.
Przedsięwzięcie ma być współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W jego ramach planowany jest remont i rozbudowa
parkingu przy budynku Urzędu Gminy, a
także zagospodarowanie terenu zielonego
poprzez wydzielenie chodników i ścieżek dla
pieszych. Kto będzie realizował tę inwestycję, jeszcze nie wiadomo. W chwili zamykania tego numeru „Życia” trwała analiza
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ofert przetargowych. Znany jest natomiast
przewidywany termin jej zakończenia. W
warunkach przetargu określono go na koniec sierpnia tego roku.
O konieczności uprządkowania niewykorzystywanego dotąd terenu przed budynkiem urzędu mówiło się od dawna, ale do
realizacji zamierzeń nie dochodziło ze względu na brak pieniędzy w budżecie i pilniejsze
potrzeby. Teraz w związku z dofinansowaniem w ramach PROW przeznaczanym właśnie na tego rodzaju projekty nadarzyła się
okazja ku temu, by wrócić do dawnych planów. Dodatkowym uzasadnieniem dla takiej koncepcji jest fakt, że mimo rozbudowy
parkingu w dalszym ciągu brakuje miejsc.
(p)

Badanie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób, przeprowadzono w ciągu kilkunastu dni. Udział w nim był dobrowolny i
polegał na wypełnieniu ankiety dostępnej w
urzędzie, a także na stronie internetowej
urzędu. Respondenci anonimowo odpowiadali na 12 pytań dotyczących m.in. oceny jakości obsługi w urzędzie, tempa załatwiania sprawy, wiedzy i kompetencji urzędników. Można było wskazać jedną z kilku odpowiedzi. W zdecydowanej większości (między 70 a 90 procent) respondenci, wśród których dominowały osoby w przedziale wiekowym od 26 do 45 lat wskazywano odpowiedzi „zadowolony” lub „bardzo zadowolony”.
Odpowiedzi negatywne („bardzo niezadowolony” i „niezadowolony”) padały sporadycznie (od 3 do 6 procent). Odpowiedź „trudno
powiedzieć” wybierano najczęściej (8 procent) oceniając kompetencję i wiedzę urzędników.
Zwierzchnicy urzędu zapowiadają, że podobne badania będą kontynuowane i już teraz zachęcają do licznego w nich udziału. –
Im więcej osób zdecyduje się na to, tym bardziej miarodajne będą wyniki ankiety – mówi
Marian Kurek.
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W sprawie ceny wody gmina nie ma nic do powiedzenia

Droga, tania czy w sam raz?
Nowa taryfa op³at za wodê wzbudzi³a
w¹tpliwoœci czêœci radnych Rady
Gminy Dêbno, którzy w tej sprawie
domagali siê interwencji samorz¹dowych w³adz. Tymczasem zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem gmina w tej
sprawie ma niewiele do powiedzenia,
a cena ma odzwierciadlaæ koszty
dostawy wody.
Pretekstem do dyskusji okazało się rutynowe sprawozdanie z działalności Związku
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji, skupiającego kilka gmin z terenu powiatu brzeskiego, wśród których jest także
Gmina Dębno. W jego trakcie przedstawiono także nowe taryfy opłat za wodę na kolejny rok. Wskutek decyzji w tej sprawie
mieszkańcy Gminy Dębno zaopatrywani w
wodę przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w tym
roku płacić będą za 1 metr sześcienny 4,13
zł brutto, podczas gdy w roku ubiegłym
stawka wynosiła 3,99 zł netto. Informacja
o wzroście ceny o 3,5 procent wywołała
żywą reakcję części radnych. – Dlaczego
woda jest taka droga? – dociekał radny Stanisław Malinowski, a wtórowali mu także
radny Tadeusz Hebda z Jastwi i sołtys Dębna Marian Migdał. - Z czego wynika ta podwyżka? – dopytywali.

sku, gdzie na 1 km sieci przypada znacznie
więcej użytkowników. Przedstawiciel
Związku Międzygminnego podkreślał ponadto, że o cenie wody decyduje także jej jakość. - Im lepsza woda płynie w kranie, tym
bardziej zaawansowanych technologii wymaga, co jest kolejnym czynnikiem powodującym wzrost kosztów – objaśniał.

Sk¹d ta cena?

Gmina na tle innych

Stanisław Czesak, reprezentujący Gminę Dębno w Międzygminnym Związku,
tłumaczył mechanizmy naliczania wysokości wskazując przede wszystkim na
koszty eksploatacji i dostarczania wody. W przypadku Gminy Dębno, a w szczególności w jej południowej części, wpływ
na koszty ma ukształtowanie terenu oraz
gęstość zaludnienia.
Pagórkowaty teren oznaczający często
duże różnice wzniesień wymaga budowy
przepompowni, które są urządzeniami kosztownymi. W niektórych przypadkach jak
np. w Niedźwiedzy konieczne było wybudowanie nie tylko jednej, ale nawet czterech
przepompowni. Na terenie całej gminy z
uwagi na gęstość zaludnienia potrzebna jest
także relatywnie dłuższa sieć niż np. w Brze-

Na tle innych gmin stawkę za metr sześcienny wody w Gminie Dębno można
uznać za oscylującą wokół średniej. Przykładowo, w Tarnowie woda jest tańsza
(3,07 za metr sześcienny w roku ub.), ale
już w Dąbrowie Tarnowskiej trzeba za nią
zapłacić więcej (4,18 zł). Jeszcze droższa
jest woda w Bochni, gdzie 1 metr sześcienny kosztuje 4,23 zł. Najwyższa w Małopolsce stawka za wodę wynosi 8,31 zł, a
najniższa 2,29 zł. Średnia krajowa to 3,95
zł, ale trzeba pamiętać, że w Polsce w
większości mamy tereny nizinne nie wymagające budowy licznych przepompowni.

Bez zysku
Wpływy z opłat za wodę w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzy-

Taryfa za wodê:
- gospodarstwa domowe ........................................................ 4,46 z³ brutto
- pozostali odbiorcy ................................................................ 5,51 z³ brutto

Op³ata abonamentowa miesiêczna:
- dla posiadaj¹cych wodomierz g³ówny: ................................... 11,75 z³ brutto
- dla rozliczaj¹cych siê wed³ug rycza³tu: ..................................... 8,87 z³ brutto
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mania sieci i dostawy wody oraz na inwestycje. Na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębno RPWiK
w Brzesku w ubiegłym roku wydał ponad 100 tys. zł. Wybudowano 8 nowych
odcinków sieci wodociągowej o łącznej
długości ok. 1700 mb. Cztery nowe odcinki sieci wybudowano w Dębnie, trzy
w Woli Dębińskiej i jeden w Porąbce
Uszewskiej. W efekcie tereny, które dotychczas nie były zwodociągowane, mają
już zapewnione dostawy wody dobrej
jakości. - Pod tym względem należymy
do jednych z nielicznych gmin wiejskich,
które są wyposażone w sieć wodociągową w 100 procentach – podkreśla
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Sprzeciw bezskuteczny
Na samą cenę wody samorząd nie ma
jednak dzisiaj praktycznie żadnego
wpływu, bo takie są uregulowania
prawne. Ostatecznie ustala ją przedsiębiorstwo, które wodę dostarcza czyli w tym przypadku Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku. Nie może ono działać ze
stratą, dlatego taryfa ma być odzwierciedleniem ponoszonych kosztów. Związek Międzygminny ds. Wodociągów i
Kanalizacji, do którego należy Gmina
Dębno, może w sprawie taryfy zgłaszać
uwagi jedynie wówczas, gdy w przedstawionej kalkulacji znajdują się błędy. W przeciwnym razie nie może zrobić nic i zaproponowana stawka wchodzi w życie bez względu na to, czy Rada
Gminy zatwierdzi ją czy też nie.
(g)
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Firmy rywalizowa³y o drogê
Jeszcze w tym miesi¹cu powinny rozpocz¹æ siê prace przy budowie dróg
w Por¹bce Uszewskiej i £oniowej. Najkorzystniejsza spoœród ofert z³o¿onych
w przetargu opiewa na kwotê ponad
268 tys. z³.
Zainteresowanie przetargiem było bardzo
duże. Swoje oferty złożyło dwanaście firm,
co w okresie zimowym nie dziwi. O tej porze
roku rynek zleceń jest z reguły niewielki i

niemal każdy przetarg wzbudza szczególne
zainteresowanie.
Gmina Dębno ogłosiła przetarg na wykonanie blisko jednego kilometra dróg. Chodzi
o odcinek Porąbka Uszewska Pańskie Pola
o długości 900 metrów i odcinek w Łoniowej
za szkołą o długości niespełna 100 metrów.
Wśród ubiegających się o realizację tej inwestycji firm były zarówno przedsiębiorstwa z
najbliższej okolicy (Brzesko, Iwkowa, Bochnia,
Tarnów) jak również firmy z Dębicy, Limano-

wej, Nowego Sącza, a nawet z Wrocławia. Najdroższa z nich opiewa na ponad 356 tys. zł, a
najniższa przekraczała nieco 268 tys. zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami jedynym kryterium
decydującym o udzieleniu zamówienia była
cena. Najniższą zaproponowała firma ze Skrzyszowa i to ona wybuduje obie drogi. W chwili
zamyknia tego numeru „Życia” uzyskaliśmy
informację, że prace rozpoczną się najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.
(p)

Wójt broni przystanku
W³adze kolei nosz¹ siê zamiarem
rozbiórki budynku przystanku kolejowego w Sterkowcu. – Wspólnie z
przedstawicielami s¹siednich gmin
podj¹³em w tej sprawie interwencjê.
To wprawdzie nie jest teren naszej
gminy, ale dla wielu naszych mieszkañców to w³aœnie ten przystanek ma
zasadnicze znaczenie – mówi Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dêbno.
Plany wyburzenia budynku mają związek z modernizacją linii kolejowej Kraków – Medyka. Projekty budowy nowej
trakcji i modernizacja infrastruktury kolejowej zakładają taki ich przebieg, że
konieczna jest rozbiórka budynku istniejącego przystanku kolejowego w Sterkowcu. Podczas spotkania w Krakowie z
udziałem reprezentantów PKP oraz wójtów gmin: Dębno, Borzęcin i Szczurowa
samorządowcy zabiegali o wprowadzenie
korekty do istniejącego już planu. Jednym
z proponowanych rozwiązań było odsunięcie torowiska i nowej trakcji od budynku przystanku w taki sposób, by możliwe
było postawienie go w dotychczasowym
miejscu. Inne zakładało taką przebudo-
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wę obiektu, by nie kolidował on z przebiegiem nowo projektowanej trakcji. Samorządowcy wyrazili nawet wolę wspólnego przejęcia obiektu na odrębnie określonych zasadach.
Kłopot jednak w tym, że prace są już mocno zaawansowane. Kolej wystąpiła już o
uzyskanie pozwolenia na budowę, które powinno być wydane na przełomie kwietnia i
maja, a na etapie uzgodnień, nikt nie protestował. Przedstawiciele kolei powiadomili
wójtów podczas spotkania w Krakowie, że
projekt był opiniowany przez władze Brzeska, które jako gospodarz terenu, nie wnosiły żadnych zastrzeżeń do przedstawionych
planów. – Mimo to zwróciliśmy się z prośbą,
by w interesie mieszkańców kolej rozważyła jednak wszelkie możliwości wprowadzenia zmian do projektu. Formalnie nie mamy
żadnej możliwości, by wpłynąć na zmianę
tej decyzji, ale mamy nadzieję, że dla kolei
względy społeczne nie będą bez znaczenia –
zaznacza Grzegorz Brach.
Sprawa jest tym ważniejsza, że w kontekście wojewódzkiego programu subregionalnej infrastruktury transportowej przystanek w Sterkowcu może mieć spore znacznie. Program zakłada uruchomienie na terenie województwa linii autobusowych i busowych, które dowoziłyby pasażerów do szyb-

kiej kolei. W tę koncepcję przystanek w Sterkowcu wpisuje się idealnie. W odróżnieniu
od dworca w Brzesku, który znajduje się
daleko od stacji kolejowej i nie dysponuje
placem manewrowym dla autobusów, Sterkowiec ma możliwości urządzenia dogodnego parkingu dla autobusów i busów, co z
punktu widzenia pasażerów korzystających
z transportu autobusowo-kolejowego byłoby rozwiązaniem najwygodniejszym.
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Stary budynek na sprzeda¿?
Jest szansa, by stra¿acy z jednostki OSP
w Woli Dêbiñskiej jeszcze w tym roku
mogli korzystaæ z nowej remizy. – Dziêki wsparciu gminy prace posuwaj¹ siê
szybko i ich zakoñczenie wydaje siê
mo¿liwe – mówi Wies³aw Cebula, prezes OSP w Woli Dêbiñskiej.
Nowy budynek straży dobudowano do
obiektu klubu „Orzeł” Dębno. Prace rozpoczęte przed trzema laty wykonywano głównie systemem gospodarczym i trudno było o
szybkie tempo. W ubiegłym roku jednostka
uzyskała jednak wsparcie z gminy, co przyniosło pomoc w postaci dotacji w ramach programu „Małopolskie remizy”. Dzięki temu
prace nabrały tempa.
Dzisiaj obiekt jest już w stanie surowym zamkniętym. Wstawiono drzwi i
okna, garaże wyposażono w bramy garażowe. Do sfinalizowania prac pozostają

Remiza OSP w Woli Dębińskiej (obiekt z prawej strony) będzie częścią kompleksu
budynków, które w większości należą do klubu „Orzeł” Dębno.
roboty wykończeniowe. W opinii prezesa
Cebuli istnieje szansa, by na wiosnę uporać się z podstawowymi pracami pozwalającymi już użytkować obiekt przez strażaków. Wiele zależy od tego, czy uda się
druhom sprzedać starą remizę wraz z
działką. Zarząd straży takie rozwiązanie

chce zarekomendować Walnemu Zebraniu, które najprawdopodobniej odbędzie
się po świętach. – Gdyby propozycja została przyjęta i znalazł się kupiec, to na
pewno pomogłoby nam to w ukończeniu
inwestycji – dodaje prezes jednostki.
(g)

Uchwa³a
mobilizacyjna
Stra¿acy z £oniowej postanowili przyspieszyæ prace przy rozbudowie remizy w
£oniowej. Na Walnym Zebraniu przyjêli
uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ ka¿dego cz³onka jednostki do pracy na budowie.
Obecnie budynek jest już w stanie surowym zamkniętym. Są drzwi garażowe, a
także okna. Do zakończenia inwestycji pracy pozostało jednak wciąż jeszcze sporo.
Chcąc minimalizować koszty z tym związane strażacy postanowili zmobilizować samych siebie. W formie uchwały Walnego Zebrania przyjęto zasadę, że każdy członek
straży przepracuje nieodpłatnie 10 godzin
przy budowie remizy. Zarząd jednostki liczy, że uchwała zostanie potraktowana bardzo poważnie i nikomu o wynikających z niej
obowiązkach nie trzeba będzie przypominać.
– Jeśli wszyscy wezmą się do pracy, to jest
szansa, że za półtora roku obiekt będzie
gotowy – mówi Paweł Kraj, naczelnik jednostki.

Remiza w Porąbce Uszewskiej – stan obecny.

Konkuruj¹ o remizê
W po³owie sierpnia powinna byæ sfinalizowana rozbudowa budynku OSP w Por¹bce Uszewskiej. Przetarg na realizacjê tych prac wygra³a firma z Nowego
S¹cza, która zaproponowa³a wykonanie
robót za niespe³na 339 tys. z³.

(g)

Budynek remizy w Łoniowej wymaga
jeszcze m.in. żmudnych prac wykończeniowych.
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Rozstrzygnięcie przetargu nieco się w tym
przypadku przedłużyło. Z jednej strony złożono bardzo dużo ofert (26), z drugiej jednak
wiele z nich zawierało uchybienia formalne.
W efekcie konieczne były drobiazgowe analizy, a niektórzy oferenci musieli uzupełnić dokumenty lub złożyć wymagane wyjaśnienia.
Ostatecznie do przetargu dopuszczono 19
ofert, z których najkorzystniejsza okazała
się propozycja firmy nowosądeckiej. W ramach prac objętych przetargiem wykonana
zostanie izolacja ściany zewnętrznej północnej, roboty budowlane stanu surowego oraz
roboty wykończeniowe.
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Przypomnijmy, że o rozbudowie budynku OSP w Porąbce Uszewskiej strażacy
myśleli od dawna. Na przeszkodzie realizacji tych zamierzeń stał zwykle brak pieniędzy. Tym razem przeszkodę tę udało
się pokonać sięgając po dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
które może pokryć nawet 80 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wniosek
o dofinansowanie przygotowali druhom
pracownicy Urzędu Gminy w Dębnie i w
październiku 2012 roku za pośrednictwem
LGD „Kwartet na Przedgórzu” został on
złożony do instytucji finansującej, którą
jest województwo małopolskie. Umowa na
dofinansowanie inwestycji została podpisana we wrześniu 2013 roku. Potem można było ogłosić przetarg, którego poprowadzenie także wzięli na siebie pracownicy Urzędu Gminy w Dębnie.
(p)
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P³ace trzymane
w ryzach
Niespe³na 61 tys. z³ wydano z bud¿etu Gminy Dêbno na wyrównania do
pensji nauczycieli, których minimalna
wysokoœæ jest gwarantowana ustawowo. Z punktu widzenia bud¿etu gminy to dobra wiadomoœæ, bo w odró¿nieniu od wielu innych samorz¹dów
Gmina Dêbno uniknê³a na pocz¹tku
roku bud¿etowego powa¿nego problemu finansowego. – To efekt precyzyjnego planowania pracy nauczycieli –
komentuje Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno.
Zgodnie z obowiązującym prawem każdy nauczyciel w zależności od stopnia
awansu zawodowego ma ustawowo zagwarantowane minimalne średnie wynagrodzenie w ciągu roku. Jeśli z końcem
roku okaże się, że nauczyciel nie uzyskał
tego minimum, to organ prowadzący szkoły czyli np. gmina jest zobowiązany wypłacić mu kwotę pozwalającą uzyskać
ustawowe minimum.
W pierwszym roku obowiązywania tych
przepisów przypadków gmin, które mu-

siały wysupłać z początkiem roku szkolnego kilkaset tysięcy złotych, a nawet
ponad milion złotych, było sporo. Gmina
Dębno chcąc uniknąć tego rodzaju „niespodzianek”, mających poważne skutki
dla budżetu, skorzystała z programu komputerowego monitorującego na bieżąco
wysokość średniej płacy nauczyciel. W
efekcie można było reagować na bieżąco
powierzając znajdującym się pod kreską
nauczycielom dodatkowe zajęcia takie jak
np. zastępstwa. Dzięki temu wyrównania wypłacane z początkiem roku były
niewielkie.
W ubiegłym roku nauczycielom stażystom gmina wypłaciła wyrównania w wysokości niespełna 5,8 tys. zł, nauczyciele
mianowani otrzymali ponad 9,5 tys. zł tytułem wyrównania, a nauczyciele dyplomowani ponad 45 tys. zł. Wobec nauczycieli kontraktowych żadnych zobowiązań
nie było.
W sumie na wynagrodzenia nauczycieli
w Gminie Dębno wydano w ubiegłym roku
blisko 9,4 mln zł.
(p)

Oddaj krew
w Maszkienicach
Akcjê honorowego oddawania krwi organizuj¹ po raz pierwszy stra¿acy z OSP
w Maszkienicach wspólnie z druhami
z Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
w Brzesku. Mo¿na w niej wzi¹æ udzia³
6 kwietnia w remizie stra¿ackiej
w Maszkienicach od godziny 9 do 14.
Obsługę medyczną zapewnią pielęgniarki
z Krakowa i Brzeska. Na miejscu przed oddaniem krwi każdy zostanie poddany podstawowym badaniom lekarskim pod kątem
możliwości uczestnictwa w akcji.
Strażacy z Maszkienic na organizację akcji zdecydowali się nieprzypadkowo. Wcześniej podobne akcje organizował parafialny
oddział Caritas. Teraz z inicjatywą wyszedł
jeden ze strażaków z PSP w Brzesku proponując kolegom z Maszkienic włączenie się
do ogólnopolskiego programu PCK „Ognisty ratownik, gorąca krew”. Pomysł trafił
na podatny grunt, tym bardziej, że w gronie
druhów z Maszkienic są także honorowi
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krwiodawcy. Zainteresowani udziałem w
akcji lokalizację remizy w Maszkienicach
znajdą na stronie www.maszkienice.info
(n)

Przybywa
niebieskich
kar t
Z roku na rok wzrasta liczba „Niebieskich Kart” zak³adanych mieszkañcom
Gminy Dêbno w zwi¹zku z przypadkami stosowania przemocy domowej. To w du¿ej mierze efekt prze³amywania tabu zwi¹zanego z przemoc¹ w rodzinie – t³umaczy Barbara Szostak z
Urzêdu Gminy w Dêbnie.
Do wyobraźni przemawia szczególnie
porównanie ostatnich dwóch lat. O ile w
2012 roku założono „Niebieskie Karty” 21
osobom, to w ubiegłym roku tego rodzaju
procedurę wszczynano ponad dwa razy
częściej. W sumie niebieskie karty założono w 2013 roku 45 osobom. Od początku
główną przyczyną przemocy w rodzinie
jest alkohol. W 2012 roku 14 sprawców przemocy nadużywało alkoholu, a w roku ubiegłym w 35 przypadkach na 45 przyczyną
problemów domowych był alkohol.
Rosnąca liczba przypadków wykorzystywania procedury „Niebieskiej Karty” to w
dużej mierze skutek akcji społecznej skierowanej przeciwko przemocy i uświadamiającej ofiary, że mają prawo się bronić. Mogą
wezwać policję lub powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej czy Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a
każda z tych instytucji może założyć „Niebieską Kartę” sprawcy przemocy. Samo
wypełnienie „Niebieskiej Karty” nie jest
jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i nie
stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. W przypadku jednak złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać wykorzystana jako
dowód procesowy. „Niebieska Karta” dla
policji jest informacją, że w rodzinie dochodzi do przemocy. Dzielnicowy ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni skontaktować się z daną rodziną, jest zobligowany
do rozpoznania sytuacji i jej systematycznego monitorowania a także do udzielania
pomocy w trakcie comiesięcznych wizyt.
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Rozmowa z Tomaszem Gurgulem, dyrektorem Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
- Pierwszy semestr dzia³alnoœci w Por¹bce
Uszewskiej filii szko³y muzycznej w Domos³awicach ju¿ za nami. Warto by³o siê w to
anga¿owaæ?
- Na pewno tak, przede wszystkim dlatego, ¿e widaæ zainteresowanie t¹ forma
kszta³cenia. Mam kontakt zarówno z
dzieæmi jak i z ich rodzicami i z ich ust
s³yszê, ¿e ta inicjatywa odpowiada na ich
zapotrzebowanie.

Szko³a lepiej
rozpoznawalna

- Czy mo¿na mówiæ o jakichœ po¿ytkach
p³yn¹cych z uruchomienia filii dla samego
Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej?
- Na pewno szko³a jest teraz bardziej rozpoznawalna na szerszym terenie. Mamy
wœród nas nowych nauczycieli od kszta³cenia muzycznego i mo¿emy korzystaæ z
ich wiedzy i umiejêtnoœci. Organizowane
wspólnie imprezy maj¹ teraz jeszcze wy¿szy poziom ni¿ dot¹d, czego dowody mo¿na obejrzeæ choæby w Internecie, gdzie w
postaci relacji filmowych publikujemy niektóre z odbywaj¹cych siê tutaj wydarzeñ.
- Dodatkowe obowi¹zki nie s¹ nazbyt k³opotliwe?
- To kolejna instytucja w budynku , któr¹
trzeba administrowaæ, ale radzimy sobie.
- Bez przekonania rodziców idea ta nie mia³aby szans powodzenia. Co ich przekona³o
do tego pomys³u?
- Uczestniczy³em w trzech audycjach dzieci
i mia³em okazje rozmawiaæ z rodzicami, wys³uchaæ ich opinii. Dla wiêkszoœci z nich

Szko³a Muzyczna I stopnia w
Por¹bce Uszewskiej jest fili¹
Szko³y Muzycznej w Domos³awicach. Dzia³alnoœæ rozpoczê³a we wrzeœniu 2013 roku.
Kszta³ceniem w niej objêtych
jest 48 dzieci.
decyduj¹cy by³ fakt, ¿e mogli skorzystaæ z
oferty na miejscu, a nie w oddalonym o 30
kilometrów Tarnowie czy w Brzesku, które
jest kilkanaœcie kilometrów st¹d. Koniecznoœæ dowo¿enia dziecka kilka razy w tygodniu do szko³y to dla wiêkszoœci bariera nie
do pokonania. Szko³a w Por¹bce Uszewskiej
takich przeszkód nie stawia.
- W tym roku problemu z naborem nie by³o,
ale jakie s¹ perspektywy na kolejne lata?
- W tym roku na samym pocz¹tku zrezygnowa³a trójka dzieci, ale w ich miejsce
zg³osi³o siê dwoje innych dzieci. W efek-
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cie stan mamy niemal¿e niezmieniony do
tej pory. W roku przysz³ym nabór z pewnoœci¹ nie bêdzie tak liczny jak teraz, bo
obejmie mniejsz¹ grupê m³odszych dzieci. Z drugiej jednak strony zamierzamy
ofertê poszerzyæ tworz¹c klasê tañca i
baletu, która by³aby jedn¹ z piêciu tego
typu klas w Polsce.
- To odpowiedŸ na zapotrzebowanie?
- Raczej nawi¹zanie do tradycji. Na terenie naszej gminy funkcjonuje bardzo wiele zespo³ów ludowych i jest du¿e zainteresowanie udzia³em w nich ze strony dzieci
i rodziców. Chcemy tê tendencjê weprzeæ,
podkreœlam: wesprzeæ, a nie przejmowaæ
dzieci. Zespo³y ludowe i klasa w szkole
muzycznej by³yby wobec siebie komplementarne, uzupe³nia³yby siê nawzajem. W
dalszej perspektywie absolwenci szko³y
muzycznej mogliby zdobywaæ kwalifikacje
tak¿e do prowadzenia zajêæ w zespo³ach.
Jest to perspektywa o tyle realna, ¿e jest
ju¿ zgoda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na uruchomienie w Domos³awicach szko³y muzycznej II stopnia,
której ukoñczenie daje uprawnienia zawodowe.
- Dodatkowa oferta kszta³cenia oznacza koniecznoœæ poprawy bazy dydaktycznej?

¯ycie Gminy Dêbno, marzec - kwiecieñ 2014

- O nak³adach mówi³o siê ju¿ przy okazji inicjatywy utworzenia filii szko³y, a
finalnie okaza³o siê, ¿e wydatki by³y minimalne. Dotychczasowe nak³ady z tym
zwi¹zane to trzy tysi¹ce z³otych wydane na remont jednej sali. W przypadku
klasy tañca i baletu konieczne bêdzie
urz¹dzenie drugiej sali do æwiczeñ wyposa¿onej w lustra i porêcze, ale to
tak¿e nie bêdzie problem nie do przejœcia. Poradzimy sobie w ramach bud¿etu szko³y.
- Kiedy ruszy nabór?
- Og³osimy go ju¿ w kwietniu i bêdzie dotyczy³ szko³y muzycznej w ogóle. Przes³uchania planujemy zorganizowaæ w czer wcu.
- Rekrutacja ograniczy siê do gminy czy
te¿ obejmie tereny poza jej granicami?
- Na pewno przeœlemy informacje do szkó³
tak¿e spoza terenu gminy z tym, ¿e w przypadku czêœci instrumentalnej wyjœcie
szko³y poza teren gminy bêdzie trudne.
Jest przecie¿ szko³a w Brzesku i jest te¿
szko³a w Tarnowie. ¯adna z tych szkó³ nie
ma natomiast oddzia³u tanecznego i to
jest okolicznoœæ pozwalaj¹ca myœleæ o prowadzeniu rekrutacji tak¿e tam.
- Dziêkujê za rozmowê.
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rozmowa

Rozmowa z ks. £ukaszem Matyk¹, dyrektorem Diecezjalnego
Biura Pielgrzymkowego w Por¹bce Uszewskiej

Pielgrzymka czyli
rekolekcje w drodze
- Funkcja dyrektora Biura spad³a na Ksiêdza
niemal z dnia na dzieñ. Pewnie ³atwo nie by³o?
- Rzeczywiœcie œmieræ ks. Pra³ata Czes³awa
spad³a na nas niespodziewanie. Jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e to nie by³a taka nag³a zmiana. To by³ pewien proces, choæ chyba nikt nie
spodziewa³ siê tak szybkiego przebiegu wypadków.
- To znaczy, ¿e ksi¹dz Czes³aw Konwent wprowadza³ Ksiêdza wczeœniej w szczegó³y funkcjonowania Biura?
- Mo¿na tak powiedzieæ. By³em wczeœniej wikariuszem w tutejszej parafii i przygl¹da³em
siê dzia³alnoœci Biura. PóŸniej, gdy zmieni³em
parafiê, to co jakiœ czas wyje¿d¿a³em z grupami jako opiekun duchowy. Natomiast w pracy
Biura, na proœbê ks. Pra³ata, uczestniczy³em
od mniej wiêcej dwóch miesiêcy.
- Po tym pierwszym kroku trzeba postawiæ
nastêpne. Ile czasu trzeba, ¿eby w pe³ni poznaæ mechanizmy dzia³ania Biura?
- Myœlê, ¿e trochê czasu up³ynie, zanim poznam wszystkie szczegó³y. G³ówne cele i zasady pracy s¹ mi znane, ale to inny typ pracy
ni¿ do tej pory. A ka¿da nowa praca wymaga
czasu, by przestawiæ siê na nowe tory.
- Na czym polega specyfika dzia³alnoœci Biura?
- Pracuje siê z ludŸmi, którzy przychodz¹ do
nas na chwilê. Czasem niektórzy ludzie wracaj¹ i chc¹ z nami ponownie pielgrzymowaæ.
Jest to pewien efekt pracy Biura, a w szczególnoœci form wprowadzonych przez ksiêdza Czes³awa, ale to wci¹¿ pozostaje ograniczony,
krótkotrwa³y kontakt. Niesie to ze sob¹ wyzwanie, by ten krótki moment pozwoli³ „uchwyciæ” cz³owieka i poci¹gn¹³ go do g³êbszej relacji do Boga. Na parafii cz³owiek spotyka siê
ci¹gle z t¹ sam¹ grup¹, w ró¿nych sytuacjach
i kontakt jest bardziej intensywny, a jednoczeœnie roz³o¿ony na d³u¿szy okres.
- Przej¹³ Ksi¹dz instytucjê, na której ks. Czes³aw Konwent odcisn¹³ bardzo wyraŸne piêtno. Zapewne dzia³alnoœæ Biura pod Ksiêdza
kierownictwem bêdzie porównywana do okresu, w którym prowadzi³ je ks. Czes³aw Konwent.
- Nie da siê unikn¹æ porównañ, to naturalne.
Natomiast to, co ksi¹dz Czes³aw zrobi³, piêtno, jakie odcisn¹³ na dzia³alnoœci Biura, jest
na pewno du¿¹ jego wartoœci¹. Wiele rzeczy
jest dobrych i trzeba je utrzymaæ. Je¿eli coœ
wymagaæ bêdzie zmiany, to bêdziemy szczegó³owo rozwa¿aæ co i jak poprawiæ, by skutki
zmian by³y korzystne dla Biura i korzystaj¹cych z jego oferty osób.
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- S¹ ju¿ jakieœ konkretne pomys³y?
- Na razie jest czas przygl¹dania siê. Nie ma
sensu zmieniaæ czegokolwiek naprêdce, bo
to mo¿e przynieœæ wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.
Ka¿dy z nas jest inny i trzeba siê liczyæ z tym,
¿e teraz Biuro mo¿e funkcjonowaæ nieco inaczej ni¿ dot¹d. Nie zamierzam wchodziæ w skórê ksiêdza Pra³ata, bo ka¿dy z nas jest inny.
Kontynuacja pracy nie oznacza, ¿e bêdê robi³
wszystko dok³adnie tak samo.
- Co na pewno nale¿y w dzia³alnoœci Biura utrzymaæ?
- Przede wszystkim duchowy wymiar pielgrzymek. Nie mo¿emy staæ siê kolejnym biurem,
które funduje ludziom tur ystykê religijn¹.
Mamy byæ w dalszym ci¹gu biurem daj¹cym
ludziom prze¿ycia duchowe. To powinny byæ,
jak to podkreœla³ ksi¹dz Pra³at, rekolekcje w
drodze, a nie tylko wyjazd zagraniczny ze zwiedzaniem miejsc œwiêtych. Bardzo wa¿nym elementem s¹ spotkania przed pielgrzymkami,
które do nich przygotowuj¹ i pozwalaj¹ zrozumieæ ideê i sens pielgrzymowania. Ponadto
zdarza siê, ¿e s¹ to pierwsze wyjazdy za granicê i takie spotkanie jest okazj¹ do przekazania wielu informacji praktycznych. Warto
te¿ kontynuowaæ spotkania popielgrzymkowe,
w trakcie których uczestnicy mog¹ ponownie
siê spotkaæ, wspominaæ prze¿yty czas i wymieniæ swoimi doœwiadczeniami.
- Jakie spoœród dotychczasowych pielgrzymkowych kierunków zostan¹ utrzymane?
- W zasadzie wszystkie. Przede wszystkim
Ziemia Œwiêta, bo coraz wiêcej osób chce tam
pielgrzymowaæ. Nastêpnie kierunki „maryjne”
z Lourdes, Fatim¹, La Salette i wieloma innymi sanktuariami. W dalszym ci¹gu jeŸdziæ

bêdziemy do W³och, a w miarê potrzeb organizowaæ bêdziemy pielgr zymki na Kresy
Wschodnie: na Ukrainê, na Litwê, a tak¿e do
Rosji. Ka¿dego roku bêdzie równie¿ przynajmniej jedna pielgrzymka do Meksyku. Zastanawiaæ siê bêdziemy nad wprowadzeniem drugiej trasy we W³oszech. Wielu osobom dotychczas nawiedzane miejsca s¹ ju¿ znane, a zainteresowane s¹ kolejnym wyjazdem pod warunkiem, ¿e zobacz¹ coœ nowego.
- Organizacja pielgrzymki wymaga dobrych zagranicznych kontaktów. Jak siê je buduje?
- To jest ju¿ nasza tajemnica s³u¿bowa…
- Jakie s¹ zamierzenia Biura co do skali dzia³alnoœci?
- Trudno mieæ bardzo skonkretyzowane plany,
bo to zale¿y od woli zainteresowanych i ich
mo¿liwoœci finansowych. Wiele osób chcia³oby wyjechaæ na pielgrzymkê, ale nie zawsze
mo¿e sobie na to pozwoliæ. Myœlê, ¿e skala
bêdzie porównywalna do tego, co by³o dot¹d.
- W jaki sposób Biuro chce docieraæ ze swoj¹
ofert¹ do zainteresowanych?
- G³ówne narzêdzie to strona internetowa,
kontakt z pielgrzymami oraz parafiami. Mamy
tak¿e standardowe materia³y informacyjne w
postaci mini-katalogów i ulotek informacyjnych.
Pos³ugujemy siê poczt¹ e-mailow¹, rozsy³aj¹c
ofertê do parafii i ksiê¿y. JeŸdzimy te¿ osobiœcie z promocj¹ Biura, spotykaj¹c siê z zainteresowanymi w parafiach w ca³ym kraju.
- Dostrzega Ksi¹dz pod tym wzglêdem mo¿liwoœci wspó³pracy z Gmin¹ Dêbno?
- Zastanawiam siê, jak wykorzystaæ symbiozê
Biura i gminy. Na razie w tej sprawie nie by³o
¿adnych rozmów, ale mam nadziejê, ¿e do tego
dojdzie. Biuro w swojej ofercie w sposób wyraŸny promuje Por¹bkê, a tym samym gminê.
Pielgrzymi przybywaj¹c tutaj równie¿ promuj¹
gminê w kraju i za granic¹. Mamy nadziejê, ¿e
gmina uwzglêdni dzia³alnoœæ Biura w swojej
strategii promocyjnej.
- Kiedy bêdzie pierwsza pielgrzymka przygotowana ju¿ w pe³ni samodzielnie przez nowego
dyrektora?
- Trudno jednoznacznie powiedzieæ. Wiêkszoœæ
tegorocznych pielgrzymek by³o zainicjowanych
i przygotowanych przez ksiêdza Pra³ata i to
kontynuujemy. Przejœcie do pe³nej samodzielnoœci bêdzie z czasem nastêpowaæ w sposób
p³ynny.
- Dziêkujê za rozmowê.
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problemy

Pieni¹dze do wziêcia
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, którego Gmina Dębno jest jednym z członków, ogłasza kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy ze
środków unijnych. Można je składać od
17 marca do 4 kwietnia bieżącego roku.
Na operacje realizowane w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” przeznaczono
ponad 425 tys. zł, a na „Małe projekty” –
niewiele ponad 70 tys. zł. W tym ostatnim

¯eremia budowane przez bobry na
potokach, rzekach i rowach melioracyjnych w naszej gminie niepokoj¹
niektórych mieszkañców, upatruj¹cych
w tym zagro¿enia powodziowego.
Myœliwi uspokajaj¹, ¿e powodów do
obaw w wiêkszoœci przypadków nie
ma, a w razie zagro¿enia mo¿na
postaraæ siê o uzyskanie pozwolenia
na usuniêcie ¿eremi.
Mieszkańcy sygnalizują problem już od
początku roku, kiedy to na terenie gminy
zaobserwowano coraz liczniejsze siedliska
bobrów. Dokładnie trudno określić ich liczbę. Według myśliwych z Koła „Darz bór” w
gminie jest aktualnie osiem rodzin bobrów,
które wybudowały sobie żeremia na potokach i rowach melioracyjnych. Z danych będących w posiadaniu myśliwych cztery z nich
znajdują się na potoku Niedźwiedź, dwa na
Kisielinie i dwa w Biadolinach Szlacheckich,
z których jedno wybudowano na rowie melioracyjnym. Wiesław Cebula, prezes Gminnej Spółki Wodnej, uzupełnia te listę o dwa
żeremia znajdujące się w Woli Dębińskiej
(jedno na rowie melioracyjnym) oraz w Dębnie.
W opinii myśliwych znajdujące się aktualnie na terenie gminy żeremia nie są niebezpieczne. – Nie ma teraz mowy o niebezpieczeństwie powodziowym, a w wyjątkowych
sytuacjach po uzyskaniu zgody wojewody

Tama postawiona przez bobry w Woli
Dębińskiej.
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przypadku proponowane we wnioskach
przedsięwzięcia muszą wpisywać się swym
charakterem w tworzony na obszarze
Przedgórza „Szlak historii ludzi, miejsc i
wydarzeń”. Nabory dla przedsiębiorców
(„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”) i rolników („Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”) przeprowadzone będą na ogólnych zasadach.
- Warto się pospieszyć i przygotować wnioski jak najszybciej, żeby nie stracić szansy

na uzyskanie wsparcia. To najprawdopodobniej ostatnie nabory organizowane przez
naszą LGD w ramach środków zakontraktowanych na lata 2007-2013 – wyjaśnia Grzegorz Brach, przewodniczący Rady LGD.
Szczegóły dotyczące warunków konkursu znajdują się na stronie internetowej
www.kwartetnaprzedgorzu.pl, a zainteresowani składaniem wniosków mogą skorzystać ze spotkań doradczych z ekspertem,
które odbędą się także w Dębnie.

Bobry groŸne
czy niegroŸne?

Anna Koczwara wskazuje pościnane przez bobry drzewa.
można żeremia rozebrać. Bobry przeniosą
się wtedy w inne dogodne dla nich miejsce –
uważa Stanisław Pierzga, prezes Koła Myśliwskiego „Darz bór”.
Nie wszyscy podzielają jednak takie stanowisko. Niektórzy twierdzą, że siedliska
bobrów stanowią realne zagrożenie powodziowe. Wznoszone na potokach i rzekach
tamy piętrzą wodę, co ma grozić jej wystąpieniem z koryta i zalewaniem pól. Niepokój
mieszkańców budzą także żeremia budowane na rzekach, zwłaszcza gdy w pobliżu na
brzegach znajdują się zabudowania. W niektórych przypadkach wznoszone przez bobry konstrukcje lęgowo-ochronne znajdują
się przy stromych brzegach rzek, co grozi
ich dalszym obsuwaniem groźnym dla budynków zlokalizowanych w pobliżu brzegu.
– Woda coraz bardziej podmywa brzeg i obawiam się, żeby nie zabrała budynku gospodarczego – mówi Anna Koczwara z Woli
Dębińskiej wskazując budynek nad urwiskiem.
Z informacji uzyskanej przez Gminną
Spółkę Wodną wynika jednak, że jak na ra-
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zie z bobrami niewiele da się zrobić. – Poinformowano nas, że w okresie lęgowym czyli
jeszcze przez co najmniej kilka a nawet kilkanaście tygodni w żaden sposób nie można
ingerować w środowisko naturalne bobrów.
Podejmowanie działań na własną rękę grozi wysoką grzywną – relacjonuje Wiesław
Cebula, prezes Gminnej Spółki Wodnej. Jakakolwiek ingerencja byłaby możliwa dopiero po okresie lęgowym czyli późną wiosną.
W przypadku rzek problem jest trudniejszy tym bardziej, że w niektórych przypadkach konieczne jest umocnienie brzegów.
Samorządowe władze samodzielnie nie mogą
wykonywać tam żadnych inwestycji, ponieważ rzekami zarządza Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Grzegorz
Brach, Wójt Gminy Dębno, zapowiada ponowienie monitów w tej sprawie. - Zwracamy na ten problem uwagę systematycznie,
ale zarząd melioracji tłumaczy się ograniczonymi możliwości finansowymi. Mam nadzieję, że wreszcie nasze prośby zostaną
wysłuchane – podkreśla.
(g)
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bezpieczeñstwo

Mniejszy
ruch, mniej
wypadków
Stan bezpieczeñstwa na drogach na
ternie Gminy Dêbno w ci¹gu ostatniego roku znacznie siê poprawi³ – wynika z podsumowania przygotowanego
przez Komendê Powiatow¹ Policji w
Brzesku. Prawdopodobnie wp³yw na
to mia³o zmniejszenie ruchu na dawnej krajowej drodze nr 4 po tym, jak
otwarty zosta³ odcinek autostrady pomiêdzy Tarnowem a Szarowem.

na sygnale

W sumie w całym 2013 roku na terenie
naszej gminy doszło do 18 wypadków i 54
kolizji. Zarówno w jednym jak i w drugim
przypadku liczba ta jest wyraźnie mniejsza niż w roku 2012. Wtedy to w policyjnych statystykach odnotowano 26 wypadków i 83 kolizje. Podobnie jak w roku 2012
także w ubiegłym roku na naszych drogach zginął jeden człowiek. Zmniejszyła
się natomiast liczba osób rannych z 37 w
2012 roku do 26 w roku 2013.
Wśród ośmiu gmin powiatu brzeskiego pod
względem liczby zdarzeń drogowych (kolizje
i wypadki) gmina Dębno w 2013 roku znalazła się na miejscu czwartym. Niezmiennie
najczęściej do kolizji i wypadków dochodziło
w Brzesku i w gminie Brzesko oraz w Gminie Czchów. Najmniej wypadków i kolizji zdarzało się na terenie Gminy Iwkowa.

Ucieczka pijanego
Dwa promile alkoholu w organizmie
miał kierowca volkswagena golfa, który 6
lutego spowodował kolizję w Woli Dębińskiej i odjechał. Nie uciekł daleko. Niedługo po zdarzeniu został zatrzymany
przez policjantów.
Policjanci wezwani na miejsce kolizji,
do której doszło ok. g. 18.30 uzyskali informację, że kierujący volkswagenem golfem uderzył w tył mercedesa, nie zatrzymał się i odjechał. Policjanci niezwłocznie
rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Zebrane na miejscu informacje okazały się na
tyle precyzyjne, że pozwoliły ustalić personalia kierowcy, a w ślad za tym jego
miejsce zamieszkania, w którym zastali
go funkcjonariusze. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał dwa promile alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Za spowodowanie kolizji i jazdę w stanie nietrzeźwym odpowie przed sądem.

Policjanci w ogniu pytañ
O podstawowych zasadach bezpieczeñstwa opowiadali policjanci kilkudziesiêciu m³odym s³uchaczom w Dêbiñskim
Centrum Kultury. Uczniowie szkó³ podstawowych dowiedzieli siê, jak zachowywaæ siê, by unikn¹æ niebezpieczeñstwa i co robiæ w sytuacjach zagra¿aj¹cych naszemu zdrowiu i ¿yciu.
Funkcjonariusze podzielili się swoją
wiedzą i doświadczeniem dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podkreślali
znaczenie elementów odblaskowych i respektowania zasad poruszania się pieszych
po drogach. Wyjaśniali, jak udzielać pierwszej pomocy i kogo wzywać w razie niebez-

ze sklepów na terenie Gminy Dębno. Zaraz po tym jak usłyszała zarzuty ponownie sięgnęła po cudzą własność, tym razem w Brzesku.
Policjanci wezwani 31 stycznia na interwencję do jednego ze sklepów na terenie gminy Dębno ustalili, że doszło tam
do kradzieży. Sprawcą okazała się 52-letnia kobieta, która dopuściła się kradzieży
kosmetyków i artykułów spożywczych.
Funkcjonariusze postawili jej zarzuty i
miała odpowiadać za wykroczenie. Nie
wyciągnęła z tego żadnej lekcji.
Kilka godzin później znów dała o sobie
znać, ale tym razem w sklepach w Brzesku. W tym przypadku wartość skradzionego towaru była o wiele większa. W sumie skradzione kosmetyki i artykuły spożywcze wyceniono na 1 200 złotych.
Sprawczyni kradzieży odpowie teraz za
przestępstwo, które zagrożone jest karą
do 5 lat pozbawienia wolności.

Kradzie¿ po kradzie¿y

Z³odzieje drzewa

Żadnej nauki nie wyciągnęła kobieta,
która dopuściła się kradzieży w jednym

Na 800 zł oszacowano straty spowodowane kradzieżą drzewa z lasu pań-

www.gminadebno.pl

pieczeństwa. Przestrzegali przed kontaktami z nieznajomymi, a wreszcie oddali się
do dyspozycji słuchaczy, którzy pytań mieli
mnóstwo. „Czy Pan używa zasłony dymnej?”, „Czy może Pan wyciągnąć broń?”, „Po
co Panu ta pała?” – to tylko skromna część
z nich. Funkcjonariusze na pytania odpowiadali, ale nie wszystkie życzenia mogli
spełnić. Na wyciągnięcie pistoletu z kabury
zgodzić się nie chcieli. „To jest w takiej sytuacji zabronione” – tłumaczyli. Zademonstrowali za to sposób użycia tonfy – specjalnej pałki policyjnej i w szczegółach objaśniali, do czego służą poszczególne elementy ich
służbowego wyposażenia.
(g)

stwowego w Dębnie. Złodzieje zostali
zatrzymani 5 lutego przez policjantów
podczas wycinki i załadunku drzewa.
O kradzieży poinformował strażnik
leśny. Gdy w godzinach popołudniowych prowadził obchód podlegającego
mu obszaru, jego uwagę zwrócił
dźwięk piły motorowej. Idąc za jej odgłosem dotarł do miejsca, skąd dochodził hałas i zauważył ciągnik z przyczepą, na którą sprawcy ładowali drzewo. Strażnikowi udało się zatrzymać
jednego ze złodziei, ale pozostałych
czterech zbiegło. Policjanci ustalili
jednak ich tożsamość i zatrzymali ich
nieco później.
Złodziejami okazali się mężczyźni w
wieku od 19 do 41 lat. Wycięte przez
nich ponad 2 kubiki olchy i sosny odzyskano. Mężczyznom postawiono zarzut kradzieży, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z kodeksem karnym w razie skazania za kradzież drzewa sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości
podwójnej wartości drzewa.
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Sto lat dla seniorów!
Setki uczestników gromadzi³y odbywaj¹ce siê niemal we wszystkich szko³ach i przedszkolach naszej gminy uroczystoœci
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Organizatorzy przeœcigali siê w pomys³ach na œwiêtowanie tego dnia, szukaj¹c nowych
pomys³ów lub doskonal¹c dotychczasowe. Generalnie obowi¹zywa³ jednak wspólny dla wszystkich schemat: by³y
¿yczenia, artystyczne popisy i czas na rozmowy przy stole. Czêsto uroczystoœæ rozpoczyna³a Msza œw. Wszystko wskazuje na to, ¿e obchody te na sta³e wesz³y ju¿ do kalendarza imprez szkolnych integruj¹c pokolenia.

Jaworsko
W remizie OSP w Jaworsku świętowano w tym roku Dzień Babci
i Dziadka. Uroczystość zdominowały artystyczne popisy wnucząt.
Program przygotowany przez dzieci z Oddziału Przedszkolnego
oraz klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworsku oglądali
dziadkowie, którzy tłumnie pojawili się w remizie. Z pewnością nie
żałowali, bo słów bardzo przyjemnych pod ich adresem popłynęło
tego dnia sporo. Dzieci o swojej miłości do dziadków opowiadały
śpiewem i wierszem. A klasa I zaprezentowała jeszcze bajkę o Czerwonym Kapturku. Klasy II i III rywalizowały w Familiadzie, było
chóralne „Sto lat!” i okazja do pogawędki przy stole.

£oniowa - szko³a
Artystyczne talenty zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej podczas uroczystości przygotowanej z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Niektórzy robili to na tyle sugestywne, że gościom trudno
było czasem ukryć wzruszenie.
Dzień Babci i Dziadka na stałe wpisał się w kalendarz szkolnych
uroczystości. W tym roku tradycji także stało się zadość. Uczniowie
wraz z nauczycielami przygotowali montaż słowno - muzyczny,
były pokazy taneczne w wykonaniu uczniów z klasy I, II i III.
Klasy V i VI zaprezentowały skecz z udziałem lekarza, a klasa IV
złożyła życzenia. Dziadkowie mogli posłuchać bogatego repertuaru piosenek z lat 80-tych. Nie zabrakło także własnoręcznie przygotowanych prezentów i kolęd śpiewanych w języku angielskim.

Potem była okazja, by usiąść wspólnie przy stole. A w finale zagrała muzyka: wnuki zaprosiły babcie i dziadków do tańca.

£oniowa - przedszkole
Obchody Dnia Babci i Dziadka to już długa tradycja. W tym roku także stało się jej
zadość.
W remizie OSP w Łoniowej przedszkolaki
zaprezentowały bardzo bogaty i różnorodny
repertuar. Był tradycyjny montaż słownomuzyczny i pokaz tańców. Mali artyści udowodnili, że już sporo potrafią, a obserwujący
ich dziadkowie musieli czasem ukrywać wzruszenie. W finale było chóralne „Sto lat!”,
życzenia i wręczanie prezentów..

NiedŸwiedza
W tutejszej szkole świętowanie Dnia
Babci i Dziadka było okazją do prezentacji
talentów dzieci. Sceniczne umiejętności zaprezentowali zarówno najmłodsi uczniowie
jak i ich starsi koledzy i koleżanki. Atrakcją
specjalną był występ iluzjonisty.
Wszystko zaczęło się od podziękowań. Potem na szkolnej estradzie prezentowali się kolejni uczniowie. Szkolna grupa teatralna wystawiła jasełka, dzieci z oddziału przedszkolnego i ich starsi koledzy i koleżanki przygotowali recytację i popisy wokalne. Kulminacyjnym momentem były pokazy iluzjonistyczne.
Spotkanie zakończono obiadem, który
ufundował parafialny oddział Caritas.
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Biadoliny Szlacheckie
Przejęcie, wzruszenie, radość – te słowa chyba najtrafniej oddają atmosferę, która panowała podczas uroczystości Dnia Babci i Dziadka
zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego. Licznie przybyli goście uczestniczyli w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów z klas 0-III.
Na instrumentach klawiszowych zagrali chłopcy z klasy pierwszej. Uczniowie klasy II i III przedstawili z przymrużeniem oka, współczesną wersję bajki Czerwony Kapturek oraz parodię popularnego programu „śniadaniowego”. Ukoronowaniem radosnych śpiewów i
rytmicznych pląsów był wspólny taniec kaczuchy. Nie zabrakło także świątecznego akcentu. Uczniowie klas IV-VI kolędowali i przedstawili jasełka. Na koniec zabrzmiało „Niech nam żyją wszystkie babcie i dziadkowie też”, a bohaterowie dnia otrzymali od wnucząt róże.

Maszkienice
Ponad 60 osób wzięło udział w Dniu Seniora w Maszkienicach.
Była okazja, by zobaczyć aktorskie umiejętności dzieci, połamać się
opłatkiem i podzielić się wspomnieniami przy wspólnym stole.
Spotkanie po raz trzeci zorganizowali Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach oraz parafialny

oddział „Caritas”. Seniorzy na zaproszenie do udziału w uroczystości odbywającej się w Domu Ludowym im. prof. F. Bujaka odpowiedzieli chętnie i – w efekcie – trudno byłoby szukać wolnych miejsc.
Gości oficjalnie powitał ks. Grzegorz Nowak, a potem sceną zawładnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Maszkienicach. Pokazane przez nich jasełka, które przygotowywano pod kierunkiem
Joanny Janik, miały wszystko, co dobre przedstawienie mieć powinno. Z jednej strony nie brakowało elementów humorystycznych, z drugiej była okazja do refleksji nad tym, co w życiu człowieka jest najważniejsze. Atmosferę rozluźnili na dobre członkowie
zespołu Maszkieniczanie, którzy przygotowali skecz bożonarodzeniowy.
A potem była okazja, by porozmawiać przy stole. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ksiądz rezydent Edward Bryła, sołtys
Maszkienic Karol Piwowarski, członkowie Towarzystwa Domu
Ludowego, naczelnik OSP Maszkienice Janusz Miśkowicz oraz dyrektor ZSP w Maszkienicach Danuta Pierzga.

Wola Dêbiñska
Bogaty program przygotowali dla swoich babć i dziadków uczniowie z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej. Efektem wspólnej pracy z
nauczycielami były pokazy taneczne, okolicznościowe inscenizacje, aktorskie i wokalne popisy.
Wszystko odbywało się po południu w sali gimnastycznej. Honorowi goście zajęli przygotowane dla nich miejsca i mogli osobiście
przekonać się, jak czas spędzany w szkole wykorzystują ich wnuki i wnuczki. Klasa druga pokazała przedstawienie „Recepta na
zdrowie”, a potem przeplatały się wiersze, życzenia i piosenki w wykonaniu dzieci z klas I-III. Dużą atrakcją był występ zespołu
tanecznego „Smyki”, prowadzonego przez Joannę Nowak, który zaprezentował dwa tańce: „Twista” i układ do piosenki „Ferajna”.
Pamiątkowe kolorowe serduszka dla dziadków wykonali uczniowie z Samorządu Szkolnego, którzy mogli liczyć na pomoc Anny Gurgul.
Starsi uczniowie szkoły podstawowej wystawili „Bajkowe jasełka”, koordynowane przez Zuzannę Jarek i Izabelę Górę. Wokaliści
wyróżnieni w gminnym konkursie w Łysej Górze oraz członkowie chóru szkolnego kierowanego przez Elżbietę Regę zaśpiewali kolędy
i pastorałki.
Koordynatorem całej uroczystości była Magdalena Hepner-Widło, a Małgorzata Brzuchacz wzięła na siebie obowiązki związane z
przygotowaniem oprawy plastycznej.
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Po¿egnanie ks. Czes³
T³umy ludzi ¿egna³y ks. Czes³awa
Konwenta podczas uroczystoœci
pogrzebowych, które odbywa³y siê
w sobotê, 18 stycznia w Por¹bce
Uszewskiej. Odprawion¹ w intencji
zmar³ego Mszê Œwiêt¹ pod przewodnictwem przyby³ego z Watykanu
arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego
koncelebrowa³o ponad stu kap³anów,
a homiliê wyg³osi³ ordynariusz diecezji
tarnowskiej bp Andrzej Je¿.

świętokrzyskiego. Zmarłego księdza Prałata
żegnali także liczni jego znajomi i przyjaciele.
W trakcie Eucharystii wspominali go m.in.
abp Zygmunt Zimowski, jego brat będący
także kapłanem, przedstawiciele różnych
stanów, parafianie i uczestnicy pielgrzymek.

A potem wszyscy razem w nie kończącym
się kondukcie żałobnym ruszyli spod kościoła na cmentarz w Porąbce Uszewskiej, gdzie
złożono ciało zmarłego.
Obchodzący w ubiegłym roku jubileusz 40lecia kapłaństwa ks. prałat Czesław Kon-

mowy o jakichkolwiek opóźnieniach. Początkowo sam jako kierowca prowadził
autobus, potem już raczej nie. Dbał za to,
by atmosfera była jaka najlepsza. Poczuciem humoru potrafił rozładować nawet
najbardziej napiętą sytuację. Na odpoczynek potrzebował zaledwie chwilę drzemki. Miał tę umiejętność, że potrafił zasypiać w każdej pozycji: w autobusie z ręcznikiem na głowie, w samochodzie, za biurkiem albo na myszce komputerowej. Wystarczyło mu piętnaście minut, żeby się
zregenerować.

że sam przychodził do nas na kawę. Żartobliwie mówił, że jest jeszcze ósmy sakrament: sakrament braterstwa, który nakazuje spotykać się z ludźmi i życzliwie
ich traktować. Imieniny czy jakaś rocznica były zawsze okazją do zaproszenia do
siebie wielu gości. Gospodyni miała z tym
czasem kłopot, bo mówił, że będzie 20 osób,
a tymczasem później przychodziło na przykład 35 osób. Ostatecznie gości zawsze było
więcej niż pierwotnie zakładano, bo jeszcze sobie kogoś przypomniał, do kogoś zadzwonił, kogoś spotkał i liczba zaproszonych rosła.
Najczęściej w trakcie tych spotkań dzielił się
wrażeniami z pielgrzymek. Z każdej robił filmy i potem często je pokazywał. Lubił mieć
wszystko udokumentowane. Był bardzo mocno zafascynowany nowinkami technicznymi, zwłaszcza tymi dotyczący technik audiowizualnych. Nowy komputer, aparat fotograficzny czy kamera to były rzeczy, którymi żył
tym bardziej, że fotografowaniem zajmował
się na długo przed seminarium. Chodził na
kursy fotograficzne i to mu pozostało.

Jak zapamiêtamy ksiêdza Czes³awa?

Świątynia i plac przed kościołem wypełniły
się wiernymi na długo przed rozpoczęciem
Eucharystii. Obok parafian, z którymi ks. Czesław Konwent pracował od 1985 roku najpierw
jako proboszcz, a następnie jako twórca i dyrektor Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego, przyjechały także liczne delegacje grup pielgrzymkowych z różnych stron Polski. Byli
uczestnicy pielgrzymek nie tylko z Małopolski, ale także z Podkarpacia i województwa

Halina Wróbel
pracownica
Diecezjalnego
Biura
Pielgrzymkowego
w Por¹bce
Uszewskiej
Poznałam księdza
Konwenta, gdy przyjechał do Porąbki
Uszewskiej w 1985 roku. Byłam nawet jego
uczennicą. Potem drogi się rozeszły na
lata, a ponownie spotkaliśmy się w 2005,
kiedy to rozpoczęłam pracę w Biurze.
Wspólnie przepracowaliśmy prawie dziewięć lat.
Dzień pracy zaczynał się wspólną kawą
na rutynowej odprawie. Przyjmowaliśmy
plan na dany dzień: co robimy i gdzie wyjeżdżamy. Zdawaliśmy też relację z tego,
co zrobiliśmy poprzedniego dnia. Ksiądz
Konwent był wymagającym szefem, nie
znał słowa „nie”. Dla niego nie było rzeczy niemożliwych i miał w tym rację, bo
to niesamowicie mobilizowało do pracy.
Wytrzymywaliśmy ze sobą bez problemu,
bo ja też marazmu nie lubię. Nie był dyrektorem, który siedział za biurkiem, ale
czynnie uczestniczył w przygotowywaniu
pielgrzymek. W samym Lourdes był 155
razy! Poza tym każdą trasę opracowywał
sam. Najpierw prywatnym samochodem
objeżdżał trasę sprawdzając wszystkie
szczegóły, a potem często sam uczestniczył w pielgrzymce. W trakcie podróży był
super. Dzielił czas na modlitwę i na rozrywkę, chętnie żartował, opowiadał dowcipy, ale był też bardzo dobrze zorganizowany. Podczas pielgrzymek nie było
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Ks. Józef Golonka
proboszcz parafii
w Por¹bce
Uszewskiej
Księdza Prałata spotkałem po raz pierwszy 13 lat temu, kiedy
przyszedłem na parafię jako wikariusz.
Potem ja zostałem
proboszczem, a ksiądz Konwet dyrektorem
Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego i prowadzeniu tej działalności oddał się całkowicie.
Nigdy nie lubił siedzieć na parafii, na plebanii, zawsze szukał jakiegoś zajęcia. Jeżeli nie wyjeżdżał z pielgrzymami, to jechał w sprawach organizacyjnych albo
zajmował się pielgrzymkami przyjeżdżającymi do Porąbki Uszewskiej, bo bardzo
mu zależało, by rozwijał się kult w Porąbce Uszewskiej.
Jako człowiek był bardzo gościnny. Zawsze wolał być z kimś niż sam i często
zapraszał do siebie nas, wikariuszy, a tak-
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Paulina Gurgul
parafianka
Kilka lat temu byłam
z księdzem Konwentem na pielgrzymce w
Lourdes. Dał się poznać jako doskonały
przewodnik, czuł się
tam jak by znał każdy zakątek. Uczył jak
zachować się w sanktuarium.
W podróży nigdy nie narzekał. Powtarzał, że
jest czas na modlitwę i na rozrywkę. Opo-
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³awa Konwenta
went urodził się 8 lipca 1949 roku w Faściszowej. Po maturze, którą zdał w Tarnowie,
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów
filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego

Jerzego Ablewicza 27 maja 1973 roku. Najpierw pracował jako wikariusz w parafii Ropczyce, a potem latach 1985 – 2001 pełnił funkcję proboszcza parafii Porąbka Uszewska. Był
także dziekanem dekanatu Wojnicz, a następnie dekanatu Porąbka Uszewska. Pełnił

wiadał znakomite dowcipy i zawsze był od
ucha do ucha uśmiechnięty pomimo tego, że
zmagał się z chorobą, o czym mówił otwarcie. Były takie momenty, że musiał odpocząć.
Wtedy wyjaśniał, że potrzebuje chwile wytchnienia, a potem znowu wróci do rozmowy. Gdy spotykałam go w Porąbce Uszewskiej, to najczęściej było to w grocie. To było
dla niego szczególne miejsce.

lów charytatywnych. W Porąbce stworzył
kawał historii. Trudno będzie go zastąpić, bo przed biurem pielgrzymkowym poprzeczkę ustawił bardzo wysoko.

Tomasz Gurgul
dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej
Ks. Konwent pochodził z Faściszowej z
parafii w Zakliczynie i razem z moją
mamą przystępował
do I Komunii Św.,
a moja babcia i jego mama były przyjaciółkami. Moja rodzina naturalną koleją
rzeczy była tą, z którą po objęciu probostwa w Porąbce Uszewskiej jako z jedną z
pierwszych nawiązał bliższe kontakty.
Stąd wiem, że zawsze dbał o swoich gości.
Pamiętam, kiedy na tłusty czwartek w
związku z planowanym przyjazdem biskupa, przeszedł do babci z prośbą, żeby mu
pączki na ten przyjazd biskupa upiekła.
Jako student współpracowałem z księdzem
Czesławem w kwestii promocji groty, do
czego przywiązywał wagę szczególną. Pomagałem mu wtedy przygotowywać pierwsze materiały promocyjne. Gdy zostałem
dyrektorem szkoły, to zawsze mogłem liczyć na pomoc i współpracę i to bardzo
konkretną. Wielokrotnie ofiarowywał wycieczki, które były licytowane w czasie ba-
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Cecylia Migas
nauczycielka
w przedszkolu
w £oniowej
Ksiądz Konwent towarzyszył całemu
mojemu życiu. Gdy
zmarł to pomyślałem, że skończyła się
jakaś epoka w moim
życiu, bo do tej pory zawsze był, światło
świeciło się w jego pokoju i zawsze można
było tam przyjść. Był bardzo ciepłą, dobrą
osobą i z każdym problemem można się
było do niego zwrócić. Nigdy nie odmawiał pomocy, zawsze szczery, uśmiechnięty, z poczuciem humoru i dystansem do
siebie. Był bardzo oddany temu co robił i
cieszył się wielką charyzmą zarówno jako
proboszcz jak i jako dyrektor biura.
Ksiądz Konwent był ekspertem od pielgrzymek maryjnych, o odwiedzanych miejscach i związanych z nimi wydarzeniach
wiedział wszystko. Miałam przyjemność
być z nim na jednej z pielgrzymek w 2001
roku w Lourdes. Do tej pory mam ją w
pamięci. Pokazał się wtedy jako świetny
organizator i potrafił jednoczyć ludzi i to
w tak krótkim czasie, bo to było ledwie
dziewięć dni. Z tej pielgrzymki wraz z
mężem mamy przyjaźnie trwające do dziś.
Straciliśmy kogoś bardzo nam bliskiego,
to był nasz drugi ojciec, tak go traktowaliśmy.

też funkcję diecezjalnego referenta do spraw
środków społecznego przekazu. Był twórcą
Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego. W
roku 2009 został obdarzony godnością Honorowego Kapelana Lourdes.
(k)

Antoni Brachucy
Zastêpca Wójta
Gminy Dêbno
Jako proboszcz i gospodarz parafii miał
nieprzeciętne zdolności organizacyjne.
Jemu zawdzięcza parafia wiele inwestycji:
remont groty, alejki
procesyjne, budowę nowej plebani. No i utworzył Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe. Jako
jego dyrektor zrobił wiele, by rozsławiać grotę w Porąbce Uszewskiej w całym kraju.
Był bardzo życzliwym człowiekiem, chętnie
pomagał innym i znany był jako kawalarz.
Często powtarzał, że jest czas na modlitwę,
ale i na rozrywkę. Uczestnicy pielgrzymek
podkreślali, że warto jechać w tej grupie, w
której był ksiądz Konwent. Wtedy całkiem
inaczej byli podejmowani na noclegach.
Nie słyszałem, żeby miał jakichś oponentów,
natomiast miał mnóstwo znajomych i przyjaciół. Często zapraszał do siebie i serwował
wtedy kawę – jak mówił – a la konwentino
czyli kawę z amaretto. Miałem przyjemność
przynajmniej kilkanaście razy gościć u niego w mieszkaniu. Opowiadał wtedy o swojej
pracy. Robił to zawsze tak, że gdyby ktoś go
nie znał, to nie odgadłby, że ma do czynienia
z księdzem. Nigdy nie moralizował, nie nawracał ludzi na siłę, ale do każdego podchodził indywidualnie z szacunkiem.
Wiem, że nosił się z zamiarem wydania swoich kazań, które miały zawsze autorski charakter. Nie korzystał nigdy z gotowych opracowań. Pokazywał mi nawet przygotowany
zbiór kazań, ale chyba nie dane mu było doprowadzić do ich wydania.

marzec - kwiecieñ 2014, ¯ycie Gminy Dêbno
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Stra¿acka
rywalizacja

Jak uczyæ szeœciolatki?

Siedemnastu uczestników zgromadzi³
odbywaj¹cy siê w £oniowej Turniej Wiedzy Po¿arniczej. Najlepiej z zadaniami testowymi poradzili sobie reprezentanci
OSP w £oniowej i OSP w Woli Dêbiñskiej, którzy zwyciê¿yli w swoich kategoriach wiekowych.
Rywalizujący w turnieju członkowie młodzieżowych drużyn strażackich ze szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieli do rozwiązania test składający się z kilkudziesięciu pytań. W ocenie
komisji konkursowej generalnie wykazali się
całkiem dobrą znajomością zagadnień związanych z ochroną pożarową. W większości
zdobywali ponad połowę punktów możliwych
do uzyskania, a najlepsi poza gratulacjami i
dyplomami zabrali ze sobą nagrody ufundowane przez Grzegorza Bracha, Wójta Gminy Dębno. Wszyscy po zakończeniu turnieju mogli wziąć udział w pokazie sprzętu ratowniczego w wykonaniu druha Wiesława
Gawlika oraz druha Daniela Młynarczyka strażaków z OSP Łoniowa.
(n)

Wyniki:
W kategorii Szko³y Podstawowe
I miejsce – Daniel Dru¿kowski, PSP £oniowa,
opiekun Maria Marecik
II miejsce – Natalia Pabijan, OSP £oniowa, opiekun Pawe³ Kraj
III miejsce – Bartosz Matura, PSP £oniowa,
opiekun Maria Marecik
W kategorii Gimnazja
I miejsce – Olga Kowal, ZS Wola Dêbiñska opiekun Ma³gorzata Maliszczak
II miejsce – Daniel Dadej, ZS Por¹bka Uszewska, opiekun Katarzyna Sztando
III miejsce – Daniel Kita, OSP Maszkienice, opiekun Maciej Pude³ek
W kategorii Szko³y Ponadgimnazjalne
I miejsce – £ukasz P³aneta, OSP Wola Dêbiñska, opiekun Wies³aw Cebula

18

Warsztaty „Miêdzy przedszkolem a
szko³¹” w Zespole Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej rozpoczê³y cykl spotkañ metodycznych dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej poœwiêconych pracy z
uczniem szeœcioletnim. Wziê³o w nich
udzia³ 27 nauczycieli i dyrektorów szkó³
oraz przedszkoli z terenu Gminy Dêbno.
– To doskona³a okazja do wymiany doœwiadczeñ i wspólnej refleksji nad optymalnym modelem pracy z najm³odszym
uczniem – mówi organizator warsztatów
Izabela Nadolnik, nauczyciel ZS w Por¹bce Uszewskiej i jednoczeœnie doradca metodyczny Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Warsztaty nie bez przyczyny ruszyły
właśnie teraz. Jak podkreślają organizatorzy chodzi o jak najlepsze przygotowanie
organizacyjne i merytoryczne szkół oraz
kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi, które będą rozpoczynać naukę w szkole
1 września tego roku. Do szkół trafi wówczas pierwsza grupa dzieci sześcioletnich
urodzonych między 1 stycznia, a 30 czerwca 2008 r. Oznacza to duże zmiany w pracy
szkół i nauczycieli w związku ze specyfiką
pracy z dzieckiem sześcioletnim, które zasadniczo różni się od siedmiolatków tzw.
Nie byle jak pożegnały karnawał dzieci z przedszkola w Woli
Dębińskiej. Na specjalnym balu
karnawałowym nie brakowało
tańca, zabaw, konkursów, a także niezwykłej scenerii. Były własnoręcznie przygotowane kostiumy i wyjątkowa dekoracja.
Bal przygotowywano już po raz kolejny i ponownie starannie się do niego
przygotowano. Dzieci o wsparcie poprosiły rodziców, nauczyciele wraz z dziećmi zajęli się dekoracją sali. Nie zabrakło balonów i serpentyn, a kolorowe
kostiumy uwieczniono na zdjęciach.
Organizatorzy zadbali, by nie zabrakło niespodzianek. Były zatem konkursy, zabawy oraz coś słodkiego, a na końcu żal, że kolejne takie wydarzenie dopiero za rok…
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dojrzałością szkolną i wymaga innego sposobu nauczania. Jego zasadniczym elementem jest edukacja poprzez zabawę. - Dziecko sześcioletnie nie potrafi spędzić w ławce
45 minut. Potrzebuje wiele ruchu oraz organizowania mu bardzo różnorodnych,
atrakcyjnych form aktywności. W ich trakcie uczy się czytania, pisania, rachowania,
wzbogaca swoją wiedzę o świecie – zaznacza Izabela Nadolnik.
Zajęcia prowadzone wspólnie z Małgorzatą Ciukaj, metodykiem wychowania
przedszkolnego, koncentrowały się na wymogach prawnych i wymianie doświadczeń
pomiędzy nauczycielami przedszkola i nauczania początkowego nad optymalnym
modelem pracy z najmłodszym uczniem.
Wskazywano na najefektowniejsze metody
pozwalające optymalnie wykorzystać umiejętności dzieci. Udział w zajęciach nauczycieli wychowania przedszkolnego podkreślić
miał konieczność sięgania przez nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej po metody wykorzystywane w praktyce wychowania przedszkolnego.
Kolejne warsztaty planowane są w marcu oraz maju br., a ich tematem będą wybrane aspekty psychologii dziecka sześcioletniego oraz metody i formy pracy wspierające jego rozwój.
(n)

Co to by³ za bal!

www.gminadebno.pl
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Pamiêæ o powstañcach
Powstaniu Styczniowemu poœwiêcona by³a okolicznoœciowa akademia w Szkole Podstawowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Biadolinach Szlacheckich. W jej przygotowanie zaanga¿owali siê uczniowie
klasy IV i V.

Hołd powstańcom oddano w kilka dni po
rocznicy, bo w dzień wybuchu powstania, 22
stycznia, świętowano jeszcze Dzień Babci i
Dziadka. Obchody poświęcone jednemu z
najważniejszych zrywów niepodległościowych w polskiej historii przygotowali uczniowie klasy 4 i 5 pod przewodnictwem nauczy-

Deutsch-Wagen-Tour ma na celu promowanie nauki języka niemieckiego i motywowanie do niej poprzez zastosowanie dodatkowych elementów: ruchu i zabawy. Zajęcia
prowadziła Joanna Lay, która została zaproszona do Porąbki Uszewskiej przez nauczycielkę języka niemieckiego Dorotę Drużkowską. W warsztatach wzięło udział 70

www.gminadebno.pl

(b)

Rekrutacja
do przedszkoli

Niemiecki projekt
dla naszych uczniów

W ogólnopolskim projekcie pod nazw¹
Deutsch-Wagen-Tour uczestniczyli uczniowie Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej. W efekcie mieli okazjê poprawiæ
swoj¹ znajomoœæ jêzyka niemieckiego.

cieli: Krystiana Sadłonia i Roberta Sowy. W
programie znalazły się patriotyczne wiersze, piosenki, a także prezentacja multimedialna. Nie zabrakło „Bogurodzicy” otwierającej akademię i hymnu polskiego, którym
uroczystość zakończono.

uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum,
których podzielono na trzy zespoły w zależności od wieku i stopnia znajomości języka.
Przedsięwzięcie zorganizowane przez
Dorotę Drużkowską, nauczyciela języka
niemieckiego, realizowane jest przy
współpracy z Instytutem Goethego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej i Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Inicjatywę patronatem honorowym objęło
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
(n)

Ruszył nabór do publicznych przedszkoli w Gminie Dębno na rok 2014/
2015. Oznacza to, że można już składać wnioski o przyjęcie dziecka do
przedszkola we wszystkich placówkach. W tym roku po raz pierwszy ujednolicone zostały terminy rekrutacji.
Od 10 do 31 marca 2014 r. nastąpi przyjmowanie wniosków wraz ze stosownymi
dokumentami w przedszkolu. Od 1 kwietnia do 18 kwietnia 2014 r. odbędzie się postępowanie rekrutacyjne, a 18 kwietnia 2014
r. zostaną podane do publicznej wiadomości
listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Więcej informacji na temat rekrutacji
można uzyskać w przedszkolach Gminy
Dębno oraz oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych. Niżej podajemy
kontakt do przedszkoli.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie –
tel. 14 6658769
- Publiczne Przedszkole w Łoniowej – tel.
14 6656321
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej
Górze – 14 6657315
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach – 14 6638564
- Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej – 14 6656760
- Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej
– 14 6658683
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich – 14 6658136
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku – 14 6657183
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy – 14 6656248
- Zespół Szkół w Sufczynie – 14 6658072

marzec - kwiecieñ 2014, ¯ycie Gminy Dêbno
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„Ma³y Ksi¹¿ê” na
dworcu w Por¹bce
Rozmowa z Alicj¹ Malinowsk¹,
autork¹ inscenizacji

Coœ mi chodzi
po g³owie
- Nie ba³a siê Pani ¿e nie udŸwign¹ „Ma³ego Ksiêcia”? Dla wielu to traktat filozoficzny…
- Bez wzglêdu na to co przygotowujê, czy to
s¹ jase³ka, czy przedstawienia okolicznoœciowe zwi¹zane z jak¹œ rocznic¹, to nigdy
w ten sposób o tym nie myœlê. Jest pomys³,
scenariusz i próbujê do niego dobraæ dzieciaki. Albo jest to strza³ w dziesi¹tkê albo
nie.
- Do „Ma³ego Ksiêcia” dzieci musia³y byæ
przygotowane szczególnie.
- Uczniowie z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum, bo ich by³o najwiêcej, byli po omówieniu „Ma³ego Ksiêcia”, wiêc tekst nie by³ im
nieznany. Poza tym to jest tekst, który mo¿na interpretowaæ ró¿nie. Mo¿na go traktowaæ literalnie jako opowieœæ o podró¿y, w
trakcie której dochodzi do ró¿nych spotkañ,
ale mo¿emy te¿ siêgaæ g³êbiej odczytuj¹c
znaczenia ukryte za symbolami. W szkole
trudno zreszt¹ omówiæ ten tekst dok³adnie. To jest ksi¹¿ka, w której po kolejnej
lekturze mo¿emy znaleŸæ coœ nowego.
- Prezentuj¹c „Ma³ego Ksiêcia” na scenie
konieczne by³o dokonanie jakiegoœ wyboru.
- Chcieliœmy pokazaæ poszukuj¹cego „Ma³ego Ksiêcia”, który poznaje œwiat doros³ych.
- Jak d³ugo trwa³y przygotowania?
- Odtwórca g³ównej roli dosta³ tekst ju¿ w
grudniu, a po œwiêtach wszyscy pozostali.
Najpierw uczyli siê samego tekstu, potem
dosz³a interpretacja. Regularne próby zaczê³y siê w styczniu, pocz¹tkowo raz w tygodniu, a potem codziennie.
- Re¿yser ze skutku jest zadowolona?
- Na próbie generalnej by³o rewelacyjnie, na
premierze trema da³a znaæ o sobie, ale publicznoœæ reagowa³a dobrze. Skoro jeden z
widzów, starszy mê¿czyzna, mówi³ mi, ¿e
³za siê w oku zakrêci³a, to znaczy, ¿e coœ w
tym by³o.
- S¹ ju¿ kolejne plany?
- W ka¿dym roku coœ robimy. Warto, bo w
dzieciach jest du¿y potencja³. Coœ mi ju¿
chodzi po g³owie, ale na razie nie powiem,
¿eby mnie nikt nie trzyma³ za s³owo.
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Nadkomplet publicznoœci ogl¹da³ inscenizacjê „Ma³ego Ksiêcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego przygotowan¹ przez nauczycieli i uczniów Zespo³u Szkól w Porabce Uszewskiej.
Przedstawienie ³¹cz¹ce elementy teatru, technik audiowizualnych i estradowych wystêpów, publicznoœæ przyjê³a bardzo ciep³o. – Jesteœcie wspaniali – podsumowywa³ Gr zegor z
Brach, Wójt Gminy Dêbno, który tak¿e zasiad³ na widowni.
Autorki przedstawienia - Alicja Malinowska oraz Izabela Macheta-Kornaś –
główną scenerią akcji uczyniły… dworzec kolejowy. Wykorzystując współczesne techniki audiowizualne udało się
wkomponować scenę urządzoną na sali
gimnastycznej w dworcowe realia. Bohaterowie książki spotykający się w
dworcowej poczekalni prowadzący na
pozór zwykłą rozmowę faktycznie prowadzili rozważania nad tym co w życiu
najważniejsze. Towarzyszące im estradowe występy będące z jednej strony
nawiązaniem do rozmowy, z drugiej były
też elementem dynamizującym akcje. W
efekcie trudna dysputa wartości przyjaźni i miłośni okazała się na tyle interesująca, że w finale widownia propozycję uczniów i nauczycieli nagrodziła
owacją.
W superlatywach oceniający przedsięwzięcie wójt Grzegorz Brach stał się automatycznie wyrazicielem opinii chyba
wszystkich widzów. - Uczniowie i nauczyciele podjęli się niezwykle trudnego zadania. Próbowali przełożyć na język zrozumiały dla widza baśń o bardzo
rozbudowanej treści, zawierającą wiele

Uczestnicy przedstawienia: M. Baca,
K. Styrna, M. Gurgul, M. Marecik, D.
Dadej, M. Hojnowska, K. Sula, R. Kargol, P. Gurgul, D. Dudek, T. Zych, P.
Bodura, D. Rylewicz, K. Grzesik, S.
Mleczko, £. Tekiela, K. Kania, M. Gurgul, S. Franczyk, D. Hawry³ko, M. Pabian, J. Batko, M. Czesak. K. Batko.
Oprawa muzyczna: J. Pabijan, J. Gurgul, A. Gurgul, A. Pabian, E. GliŸdziñska, J. Gagatek, N. Koloch, a nad
stron¹ techniczn¹ czuwali: P. Kurek i
A. Pierz oraz panowie G. Dumana i T.
Szpak.
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symboli i niedopowiedzeń, na sceny
przedstawienia teatralnego. Wielkie
wyrazy uznania dla nauczycieli. Byłem
ciekaw jak sobie poradzą z tym trudnym tworzywem. Okazało się, że było
to niezwykłe przeżycie. Wspaniale zareagowali zarówno aktorzy jak i widzowie, co dowodzi wielkiej umiejętności
pedagogów jak i niezwykłych talentów
dzieci. Jednym i drugim chcę pogratulować – mówił.
Fot.

(n)
Paweł Kmieć

www.gminadebno.pl
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RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowywana w oparciu
o dane statystyczne
z bibliotek
publicznych
na terenie
Gminy Dêbno
i obejmuje
okres ostatnich dwóch
miesiêcy.

KRÓLOWIE
BIBLIOTEKI

1. A. Ficner- Ogonowska
„Alibii na szczêœcie
(3 czêœci)”

Zestawienie przygotowano na podstawie liczby wypo¿yczonych ksi¹¿ek
w okresie ostanich dwóch miesiêcy.

2. M. Witkiewicz
„Szko³a ¿on”

Stanis³awa Forgiel - Por¹bka Uszewska
Wioletta Marecik - £oniowa
Justyna Bielecka - £oniowa

3. J. Kiersnowska
„Ile wart jest cz³owiek”

Bo¿ena Baran - NiedŸwiedza
Aleksandra Wójtowicz - Por¹bka Uszewska
Anna Suchan - Por¹bka Uszewska

4. Z. Kossak
„B³ogos³awiona wina”

Helena Sacha - £oniowa
Maria Mrzyg³ód - NiedŸwiedza

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI
poleca Danuta ŁAZARZ
M. Zusak

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Posłaniec
Poznajcie Eda Kennedy’ego - przeciętnego
taksówkarza, kiepskiego karciarza, pechowca w miłości. Mieszka w ruderze na przedmieściach, dzieli się kawą ze swoim psem Odźwiernym i darzy uczuciem koleżankę Audrey. Jego życiem rządzą spokojna rutyna i
brak perspektyw - do chwili, gdy pewnego dnia
niechcący powstrzymuje napad na bank. I
wtedy pojawia się pierwszy as. Wtedy Ed zostaje Posłańcem.
Tak oto wybrany, wędruje przez miasto, pomagając i cierpiąc (jeśli to konieczne), aż pozostanie już tylko jedno pytanie - kto stoi za jego misją? Posłaniec to
tajemnicza wędrówka w poszukiwaniu przeznaczenia. Porusza i trzyma
w napięciu aż do ostatniego zdania. Mocna, dynamiczna, ciekawie napisana... upajająca i intrygująca lektura.
M. Zimniak
I.Allende

Dziennik Mai
Wciągająca opowieść o rodzinnych tajemnicach, czasach przewrotu wojskowego
w Chile, życiu uchodźców w Stanach Zjednoczonych, a także o wielkiej sile miłości, zdolnej pokonać wszelkie przeszkody. „Dziennik Mai” to wielowątkowa powieść obyczajowa wybitnej chilijskiej pisarki, autorki takich bestsellerów jak
„Dom duchów” czy „Ewa Luna”.

www.gminadebno.pl

Jezioro cierni
Kiedy przed laty Katarzyna opuszczała Polskę,
nie był to zwykły wyjazd, lecz ucieczka. W Silver Spring pod Waszyngtonem próbowała ułożyć życie na nowo - jako Kate Robertson, żona
Stephena i matka Petera. Rodzinną sielankę
przerywa wiadomość, że dorastający syn pragnie
poznać swoje korzenie i odnaleźć rodzinę w Polsce. Kate w desperacji rusza w ślad za nim, by
uchronić go przed poznaniem najbardziej mrocznych tajemnic z przeszłości.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Madonny z zamkowej kaplicy

MATER DOLOROSA

Matka Bolesna, z³amana cierpieniem,
bolej¹ca. Tak nazywano Matkê Bo¿¹ w
celu podkreœlenia jej cierpieñ duchowych i fizycznych zwi¹zanych z misj¹
zbawcz¹ Jezusa.
Cierpienia, wielki smutek i bolesne przeżycia Maryi w sztukach plastycznych ukazywane są na różne sposoby. Najbardziej
znane są trzy spośród nich. Do najstarszych
należy wyobrażenie Matki stojącej pod krzyżem,
na którym umierał Jej
Syn. Później pojawiają się
wizerunki tzw. Piety,
czyli Matki trzymającej
na kolanach swojego martwego Syna tuż po zdjęciu z krzyża. Sceny te są
szczególnie przejmujące,
ponieważ na kolanach
Matki spoczywa martwe
ciało Syna, które płacząca Matka przytula do serca, głaszcze je i wznosi ku
górze swoje zapłakane
oczy, załamując przy tym
dłonie w błagalnym geście, lub rozkładając je
szeroko z bezradności i
wielkiej rozpaczy. Kolejną
formą przedstawiania
Matki Bożej Bolesnej jest
ukazanie Jej samotnej postaci z motywem miecza,
który przeszywa Jej serce (często widzimy nawet
siedem takich mieczy w
nawiązaniu do siedmiu
największych boleści Marii: Proroctwo Symeona,
Ucieczka do Egiptu, Zgubienie Jezusa, Spotkanie
z Jezusem na Drodze
Krzyżowej, Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, Zdjęcie ciała Syna z krzyża,
Złożenie do Grobu). Mają
one w symbolicznym
skrócie unaocznić nam
Jej ból, aby uczynić z niego przedmiot kontemplacji, medytacji….Średniowiecze, które szczególnie
mocno i realistycznie wyeksponowało mękę
Pana Jezusa, często także przedstawiało
różne wizerunki Matki Bożej Bolesnej. W
całej historii sztuki, na przestrzeni wieków nie było chyba ani jednego artysty,
który by nie podjął tego tematu, który by
nie uwiecznił również i tej tajemnicy na
swoich płótnach, na plafonach kościołów
czy w rzeźbie.
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W malarstwie polskim dużą popularność
osiągnęła forma popiersia, forma portretowego przedstawiania, którą posługiwano się
od XVI wieku, jak również w okresie baroku i w sztuce nowszej, starając się przy tym
głównie o jak największą ekspresję twarzy i
rąk. Również w kolekcji obrazów Muzeum
Okręgowego w Tarnowie możemy oglądać
taki obraz. Głowę Maryi i jej dłonie złożone
w modlitewnym geście ukazuje obraz z

XVIII wieku, obecnie na ekspozycji w Kaplicy Muzeum - Zamek w Dębnie. Ten niewielkich rozmiarów obraz miał za zadanie wzbudzać jak największe emocje, wywoływać odczucia współcierpienia i uczestniczenia wraz
z Maryją w jej ogromnym bólu i przeżywanym cierpieniu po stracie Syna. Autor tego
obrazu niestety nie sygnował swego dzieła,
ale na podstawie analiz porównawczych z
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dużym prawdopodobieństwem przypisuje się
go Szymonowi Czechowiczowi ( 1689-1775 )
– malarzowi, który w dziejach sztuki polskiej zajął znaczącą pozycję, a zwłaszcza jeśli chodzi o malarstwo o tematyce religijnej.
Ta opinia jest potwierdzana także przez najwybitniejszego znawcę twórczości Czechowicza – prof. Mariusza Karpowicza. Sama
twarz naszej Matki Bolesnej jest bardzo podobna do rysów twarzy Maryi z wielopostaciowej sceny Opłakiwania
– obrazu namalowanego
przez Szymona Czechowicza w 1729 roku do krakowskiego kościoła pijarów gdzie znajduje się po
dziś dzień. Głowa Madonny nakryta swobodnie narzuconą chustą jest lekko odchylona i uniesiona,
a wzrok skierowany ku
niebu. Twarz jest bardzo
smutna, naznaczona wielkim cierpieniem, oczy napełniają się łzami, które
za chwilę zaczną spływać
po Jej twarzy. Złożone
dłonie, które mocno splatają zaciśnięte w bólu palce, Maryja lekko unosi ku
górze w błagalnym geście… Cała przepełniona
jest bólem, złamana cierpieniem, ale równocześnie
pełna wielkiej pokory…
Wątek cierpienia Maryi
i Jej rola w dziele odkupienia to nie tylko temat
dla licznych scen plastycznych. Znajduje on
swoje odzwierciedlenie
także w innych formach
twórczości artystycznej:
w literaturze, muzyce.
Jako wymowny przykład
warto wspomnieć o znanym polskim nabożeństwie wielkopostnym –
Gorzkich Żalach, które
są wyjątkowo piękną i
wyłącznie polską tradycją. Po raz pierwszy to
nabożeństwo pasyjne
odprawione zostało w
1704 roku w warszawskim kościele św.
Krzyża z inicjatywy tamtejszego proboszcza ks. Michała Bartłomieja Tarło herbu
Topór i po dziś dzień jest odprawiane we
wszystkich świątyniach w Polsce, dając
każdemu możliwość uczestniczenia i przeżywania Pasji wraz z Jezusem i Jego
Matką.
Jolanta Januś
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Pograj¹ do koñca czerwca
Ju¿ tylko dni dziel¹ nas od rozpoczêcia
wiosennej rundy rozgrywek pi³karskich
w ligach, w których o punkty rywalizuj¹
zespo³y z naszej gminy.
Najwyżej klasyfikowany z nich, piątoligowy Orzeł Dębno pierwsze spotkanie rundy
rewanżowej rozegra w niedzielę 23 marca,
kiedy zmierzy się w Wojniczu z tamtejszą
Olimpią. Większość pozostałych wiosennych
meczów, dębnianie rozgrywać będą w terminach sobotnio-niedzielnych. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest zaplanowany na środę
30 kwietnia wyjazdowy pojedynek z Dąbrovią Dąbrowa Tarnowska. Przed własnymi
kibicami, Orzeł zaprezentuje się w tej rundzie siedmiokrotnie – 29 marca zagra z Naprzodem Sobolów, 12 kwietnia zmierzy się z
Zorzą Zaczarnie, 27 kwietnia rozegra mecz z
GKS Drwinia, 3 maja skonfrontuje swe umiejętności z Iskrą Łęki, 17 maja zagra z Unią
Niedomice, 31 maja jego rywalem będzie Tarnovia Tarnów, natomiast w przedostatniej
kolejce zmierzy się 14 czerwca z Pagenem
Gnojnik. Ostatnia kolejka klasy okręgowej
zaplanowana jest na sobotę 21 czerwca, a
Orzeł zagra wówczas w Ciężkowicach.
W tym samym terminie co piątoligowcy,
pierwsze mecze rundy rewanżowej rozegrają zespoły występujące w brzeskiej grupie klasy „A”. Na inaugurację trzy z naszych

drużyn zaprezentują się na własnych boiskach: Kłos Łysa Góra zagra z Olimpią Bucze, Sokół Maszkienice zmierzy się z Orłem
Stróże, natomiast rywalem Victorii Porąbka Uszewska będzie Strażak Mokrzyska.
Wyjazdowy mecz czeka w pierwszej kolejce
jedynie Start-77 Biadoliny Szlacheckie; zagra on z Pogórzem Gwoździec. Sezon zakończy się w sobotę 28 czerwca. Tym razem
przed własną publicznością zaprezentuje się
jedynie ekipa z Biadolin Szlacheckich, która
zagra z Victorią Bielcza. Sokoła czeka pojedynek w Iwkowej, Kłos wyjedzie do Mikołajowic, natomiast Victoria zmierzy się z
Uszwią. Kibiców czekają w tej rundzie dwie
kolejki rozgrywane w środku tygodnia –
będą to mecze zaplanowane na czwartki 1
maja i 19 czerwca.
W ostatni weekend czerwca dobiegną
końca również rozgrywki w brzeskiej grupie klasy „B”, w której inauguracja rundy
wiosennej nastąpi podczas pierwszego weekendu kwietnia. Także tutaj wyznaczono
mecze na czwartek 1 maja, piłkarze w gronie rodzinnym spędzić będą mogli natomiast
Wielkanoc, gdyż druga kolejka rundy rewanżowej odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia,
a trzecią wyznaczono na 26-27 kwietnia.
Grom Sufczyn w pierwszej wiosennej kolejce zagra u siebie z Orlikiem Szczurowa,
ostatnim jego rywalem będzie natomiast w

wyjazdowym meczu Arkadia Olszyny. Jastrząb Łoniowa w pierwszym po zimowej
przerwie spotkaniu o punkty zmierzy się
natomiast z Błękitnymi Przyborów, a na
zakończenie zagra z Orkanem Zaborów; oba
te mecze odbędą się na boiskach rywali.
Ekipy występujące w pierwszej lidze juniorów starszych TOZPN powrócą na boiska podczas ostatniego weekendu marca. Nasz „jedynak” w tej klasie rozgrywkowej, Orzeł Dębno swój pierwszy mecz w rundzie wiosennej
rozegra w sobotę 29 marca, kiedy to na własnym boisku podejmie Szreniawę Nowy Wiśnicz. Ostatnie w tym sezonie spotkania mistrzowskie odbędą się w sobotę 21 czerwca.
Orzeł na zakończenie zagra na wyjeździe z
Tarnovią Tarnów. Warto dodać, że w przerwie zimowej z rozgrywek pierwszej ligi juniorów starszych wycofał się Okocim.
Dopiero w poniedziałek 14 kwietnia
pierwszy na wiosnę mecz o punkty w pierwszej lidze juniorów młodszych TOZPN stoczą
piłkarze Kłosa Łysa Góra. Czeka ich wtedy
wyprawa do Brzeska na spotkanie z Okocimskim. Ligowe zmagania zakończą się w
terminie 6-8 czerwca. Ekipa z Łysej Góry
będzie jednak wówczas pauzować, a ostatni
ligowy pojedynek rozegra w niedzielę 1
czerwca, kiedy to na własnym boisku zmierzy się z Ryglicami.
(T)
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Start-77 bez dwójki rutyniarzy
Przed rund¹ wiosenn¹ sporych zmian personalnych spodziewaæ mo¿na siê w zajmuj¹cym na pó³metku rozgrywek klasy
„A” czternast¹ pozycjê zespole Startu77 Biadoliny Szlacheckie. Z dru¿yny
odszed³ Miros³aw Kozio³ (Zorza Zaczarnie), wszystko wskazuje na to, ¿e w jego
œlady pójdzie równie¿ inny niezwykle rutynowany zawodnik, Marcin G¹sior.
Ze względu na wyjazd do Francji kibice
w Biadolinach Szlacheckich nie zobaczą
na wiosnę także Jakuba Wojtasa. - Trudno mi powiedzieć, co dzieje się z takimi
zawodnikami jak: Bartłomiej Kurek,
Grzegorz Urbański, Sylwester Koczwara, Mirosław Jurek czy Marcin Plesiński.
Żaden z nich nie zjawił się dotychczas na
treningu, stąd też raczej nie będę mógł
skorzystać z ich usług – mówi grający trener Startu-77, Józef Ogorzelec. Jedynymi nowymi twarzami w ekipie z Biadolin
Szlacheckich są dotychczas obrońca Arkadiusz Wójcik oraz syn trenera, defensywny pomocnik Jakub Ogorzelec. W obu
sparingach zaprezentował się wprawdzie
również inny defensor, Mateusz Banaś,
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jego występy na wiosnę stoją jednak pod
znakiem zapytania (- Z Mateuszem jest
tak na dwa razy – twierdzi Józef Ogorzelec). W kontrolnym meczu z Temidą Złota w Starcie-77 zagrał również doświadczony, 35-letni obrońca, Sebastian Wężowicz, jego występ miał jednak raczej charakter rekreacyjny; były obrońca Tarnovii ma bowiem problemy z kolanem i raczej nie wzmocni ekipy z Biadolin Szlacheckich. - Stawiam na młodzież, gdyż
chciałbym zbudować perspektywiczny zespół. Chcę w tej rundzie ogrywać młodych
piłkarzy, a równocześnie utrzymać się w
lidze. Przy okazji pragnąłbym narzucić tej
drużynie pewien styl gry, tak aby procentowało to w przyszłości. Prezes Leszek
Banaś patrzy na to bardzo przychylnie,
on również chce żeby powstała drużyna
oparta głównie na wychowankach i chłopakach z okolic. Mam nadzieję, że mimo
osłabień uda nam się zachować miejsce w
klasie „A”. Po dwóch pierwszych sparingach jestem bowiem mile zaskoczony grą
młodych chłopaków, dotyczy to między
innymi dwóch testowanych zawodników
z Biadolin Radłowskich. Na pewno sporym

osłabieniem będzie brak Kuby Wojtasa, występujący w jego miejsce Mateusz Wodka
zagrał jednak całkiem poprawnie. Poza tym
w ataku mamy niezawodnego Witka
Szczurka. Innym rutyniarzem jest Arek
Wójcik. Myślę, że uda mi się wkomponować
go w skład, bo dzięki swojemu doświadczeniu jest w stanie dużo podpowiedzieć młodzieży. Trochę problemów możemy mieć z
obsadą pozycji bramkarza. Ja w sparingu z
Temidą Złota zerwałem torebkę stawową i
mam nogę w gipsie. Mam co prawda nadzieję, że przed startem ligi będę gotowy do
gry, ale mam swoje lata (w sobotę 8 marca
Józef Ogorzelec skończył 47 lat – przyp. t)
i chciałbym już prowadzić zespół z ławki, a
nie z boiska – mówi Józef Ogorzelec. Popularny „Ziuta” wspomniał o sparingu z grającą w klasie „B”, Temidą Złota. Rozgrywany na boisku w Biadolinach Szlacheckich
mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Był to drugi tej zimy mecz kontrolny Startu-77. W pierwszym nasz zespół
pokonał – również u siebie – 4-3 występującą w klasie „B” drugą drużynę Rylovii
Rylowa.
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Iœæ w górê tabeli

Brak reorganizacji – brak
wzmocnieñ

Na półmetku rozgrywek brzeskiej grupy klasy „A”, Kłos Łysa Góra zajmuje
wprawdzie teoretycznie bezpieczne piętnaste miejsce (zgodnie z regulaminem w
tym sezonie tę klasę rozgrywkową
opuszczą obligatoryjnie dwa zespoły), w
Łysej Górze dobrze zdają sobie jednak
sprawę, że tak naprawdę zakończenie
sezonu na tej pozycji oznaczać może – w
związku z możliwym spadkiem z piątej
ligi Iskry Łęki – degradację.
W związku z tym, główny cel jaki stawiają
sobie działacze, grający trener Marek Małysa
oraz sami piłkarze, jest przesunięcie się w górę
tabeli przynajmniej o jedną pozycję. Wyniki
dotychczasowych meczów sparingowych nie
mogą wprawdzie nastrajać zbyt optymistycznie, wiadomo jednak, że forma prezentowana w spotkaniach kontrolnych nie zawsze
przekłada się na dyspozycję w lidze. W pierwszym takim pojedynku Kłos przegrał na boisku w Woli Dębińskiej 1-2 z inną ekipą z klasy „A”, Porębą Spytkowską, tydzień później,
w pierwszą niedzielę marca bezbramkowo zremisował natomiast w Rylowej z grającymi w
klasie „B” rezerwami tamtejszej czwartoligowej Rylovii. Oprócz tego, piłkarze Kłosa
mają za sobą trzy mecze na „Orlikach”. W
piątek 21 lutego rozegrali dwa takie spotkania (każde z nich trwało 2x20 minut) z drużynami z klasy „B”: pokonali 4-2 Zryw Wielka
Wieś oraz przegrali 1-4 z Temidą Złota. Z tym
drugim rywalem zmierzyli się na „Orliku” w
Łysej Górze również tydzień później, a trwający 2x45 min pojedynek zakończył się wynikiem 8-8. - Trenowaliśmy głównie w siłowni i
biegaliśmy w terenie, mało było zajęć w hali, a
pierwszy trening na boisku odbyliśmy dopiero
we wtorek 4 marca, a więc już po rozegraniu
meczów z Porębą Spytkowską i Rylovią II.
Nie zanosi się na to, żeby w składzie drużyny
miały zajść większe zmiany. Udało nam się
na kolejne pół roku wypożyczyć z Okocimskiego Brzesko, Roberta Kota, na wiosnę nadal będzie więc on reprezentował barwy naszego klubu. Jeżeli chodzi natomiast o Dariusza Imioło, o którego ewentualnym pozyskaniu wspominałem w styczniu, sytuacja wygląda tak, że ma on kontuzjowaną kostkę i
na razie nie trenuje. Chce jednak występować u nas i twierdzi, że jeżeli pozwolą mu na
to obowiązki zawodowe, to spróbuje pograć.
Jeżeli mu się to nie uda, to najprawdopodobniej jedyną nową twarzą w naszym zespole
będzie bramkarz, Szczepan Rzepa. Na dobrą
sprawę, trudno zresztą mówić o nim, jako o
kimś nowym, bo jest on naszym wychowankiem, który po długiej przerwie w występach
ostatnio reprezentował barwy Spółdzielcy
Grabno. Sprawa jego przejścia do Kłosa nie
jest jeszcze definitywnie załatwiona, ale z tego
co wiem, jeżeli Szczepan będzie chciał grać u
nas, to w Grabnie nie będą mu robić problemów – mówi prezes Kłosa, Wacław Batko.
(T)
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Do niedawna zespó³ Soko³a Maszkienice wymieniany by³ jako jeden z g³ównych
kandydatów do awansu do klasy okrêgowej. Maszkieniczanie pierwsz¹ rundê
zakoñczyli przecie¿ na czwartej pozycji,
do trzeciej w tabeli Korony Niedzieliska
trac¹c zaledwie jeden punkt, do wicelidera, Dunajca Miko³ajowice maj¹c natomiast zaledwie dwa „oczka” straty.
Ponieważ według pierwotnych ustaleń z
brzeskiej grupy klasy „A” awansować miały trzy zespoły, awans był więc jak najbardziej w zasięgu ekipy z Maszkienic. Wszystko zmieniło się jednak w związku z uchwałą
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącą braku zgody ze strony Zarządu MZPN
na utworzenie w Tarnowie w sezonie 2014/
15 dwóch klas okręgowych. Oznacza to, że
z każdej grupy klasy „A” awans do piątej
ligi uzyska tylko jeden zespół, a od liderującej na półmetku Uszwi dzieli Sokoła już pięć
punktów. - Uznaliśmy, że w tej sytuacji nie
ma sensu wzmacniać kadry. Ta aktualna
jest na tyle szeroka i silna, że zespól spokojnie powinien poradzić sobie w walce o
miejsce w czołówce, tym bardziej, że chęci
odejścia nie zgłosił w zimowej przerwie

żaden z podstawowych zawodników. Uszew
ma dużą przewagę i mocny skład, a w dodatku jeszcze się wzmocniła i w tej sytuacji
doszliśmy do wniosku, że ciężko będzie nam
walczyć o awans. Nie oznacza to oczywiście, że z góry z tego rezygnujemy, jeśli się
da to powalczymy o prawo gry w przyszłym
sezonie w „okręgówce”. Na pewno postaramy się natomiast o utrzymanie lokaty w
czołówce i wywalczenie na koniec sezonu
jak najwyższej pozycji. Taki jest nasz cel
na rundę wiosenną – mówi szkoleniowiec
Sokoła, Jan Kargul. Ekipa z Maszkienic
pierwszy mecz sparingowy rozegrała w trzecią niedzielę lutego, na własnym boisku.
Pierwotnie jej rywalem miało być Pogórze
Pleśna, ostatecznie zmierzyła się jednak z
czołową drużyną brzeskiej grupy klasy „B”,
Iskrą Szczepanów, wygrywając 2-1. Tydzień
później, Sokół zagrał – ponownie w Maszkienicach – z piątoligowym Naprzodem Sobolów, przegrywając 1-4. Wysoką porażką
naszej „jedenastki” zakończył się również
rozgrywany w Niedomicach mecz z tamtejszą piątoligową Unią. Przyniósł on iście
hokejowy rezultat, gospodarze wygrali bowiem 8-5.
(T)
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W Victorii praktycznie bez zmian
Victoria Por¹bka Uszewska na pó³metku rozgrywek o mistrzostwo brzeskiej
grupy klasy „A” klasyfikowana jest na
ósmej, bardzo dobrej jak na beniaminka, pozycji. Zw³aszcza jeœli weŸmie siê
pod uwagê, ¿e pi³karze z Por¹bki Uszewskiej formalnie ca³¹ pierwsz¹ rundê rozegrali bez trenera.
Podobnie będzie zresztą na wiosnę, kiedy
nieformalnym szkoleniowcem Victorii będzie
nadal wiceprezes klubu i kierownik drużyny, Józef Migda. Po rozpoczętych w połowie
stycznia przygotowaniach, Victoria przed
zamknięciem tego numeru naszej gazety
rozegrała tylko jeden mecz kontrolny. W
pierwszą niedzielę marca zmierzyła się na
własnym boisku z zamykającym tabelę brzeskiej grupy klasy „A”, Pogórzem Gwoździec.
Pojedynek ten zakończył się remisem 2-2.
W porównaniu z rundą jesienną w składzie
Victorii zajdą tylko niewielkie, kosmetyczne wręcz można powiedzieć, zmiany. Wiele
wskazuje na to, że kibice w Porąbce Uszewskiej wiosną nie zobaczą na boisku mającego
problemy z kręgosłupem, Fabiana Kurala. Fabian czeka na wyniki badań, jeżeli będą w
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porządku będzie rzecz jasna brany pod uwagę przy ustalaniu składu, najprawdopodobniej ta runda będzie jednak dla niego stracona – mówi Józef Migda. Od początku rundy
zagrać będzie mógł natomiast kontuzjowany ostatnio Artur Bodura, w połowie kwietnia do drużyny wrócić ma także inny borykający się ostatnio z kontuzją zawodnik,
Jonasz Nadolnik. Wbrew wcześniejszym
przewidywaniom, w rundzie rewanżowej
najprawdopodobniej zagra również bardzo
bramkostrzelny jesienią, niespełna siedemnastoletni Zdzisław Zych. Przypomnijmy, że
pod koniec poprzedniej rundy, w której w
ośmiu meczach strzelił jedenaście bramek,
doznał on kontuzji i pierwsze prognozy
wskazywały na to, że wiosenne mecze Victorii śledzić będzie mógł jedynie z pozycji
kibica. - Nasz młody napastnik nie wznowił
wprawdzie jeszcze treningów, ale jest spora
szansa, że wróci na boisko i wiosną poprawi
swój dorobek strzelecki – opowiada Józef
Migda. - Celem Victorii na zbliżającą się rundę jest zajęcie miejsca dającego utrzymanie
się, najlepiej gdyby była to pozycja w środku
tabeli.
(T)
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Siatkówka

Orze³ z graj¹cym trenerem?

Punktowej serii
ci¹g dalszy

Dla pi³karzy pi¹toligowego Or³a Dêbno,
pierwszym po zimowej przerwie sprawdzianem formy by³ start w odbywaj¹cym
siê w ostatni¹ niedzielê stycznia w Ciê¿kowicach, jedenastym ju¿ Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej Seniorów im. Zbigniewa Ga³ka. Œmia³o mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e przygotowania do rundy wiosennej zainaugurowali oni zgodnie z tradycj¹.
Udział w zawodach rozpoczęli dębnianie
od porażki 0-2 z czwartoligową Wolanią Wola
Rzędzińska, potem pokonali 3-1 innego czwartoligowca, Tuchovię Tuchów oraz zremisowali 2-2 z trzecioligowym BKS Bochnia. W
dwóch ostatnich pojedynkach, podopieczni
trenera Pawła Bernadego ulegli 1-2 Pectus
Team (w jego składzie wystąpili dwaj członkowie grupy Pectus: Marek Szczepanik i
Maciej Szczepanik, którzy podobnie jak trzeci
z braci, Mateusz Szczepanik, przez długie
lata reprezentowali barwy Ciężkowianki Ciężkowice), a na koniec, dzięki bramce zdobytej
w końcowych sekundach, pokonali 3-2 Ciężkowiankę Ciężkowice. Ostatecznie zdobyli
więc 7 punktów i zakończyli turniej na trzecim miejscu, ustępując pola jedynie Wolanii i
Pectus Team. Sześć dni później Orzeł zmierzył się – już na trawie - w Wojniczu z tamtejszą Olimpią, pokonując niedawnego czwartoligowca 3-1. W kolejnych lutowych spotkaniach sparingowych dębnianom nie wiodło się
już tak dobrze. Po porażkach 1-2 z czwartoligową Jadowniczanką Jadowniki i 2-3 z wiceliderem brzeskiej grupy klasy „A”, Dunaj-

cem Mikołajowice (oba te mecze rozegrane
zostały na boisku przy szkole w Woli Dębińskiej), Orzeł zremisował w Zakliczynie 2-2 z
najlepszą na półmetku ekipą tarnowskiej
grupy „A”, tamtejszym Dunajcem oraz przegrał w Woli Dębińskiej 1-3 z innym piątoligowcem, GKS Drwinia. Tydzień po tym ostatnim spotkaniu, w niedzielę 2 marca, Orzeł
zagrał w Woli Dębińskiej z Rylovią Rylowa,
gromiąc czwartoligowca 4-1. Tak więc bilans
dotychczasowych kontrolnych spotkań zespołu z Dębna to dwa zwycięstwa, remis i
trzy porażki. - Po pierwszej rundzie zajmujemy w tabeli wysokie czwarte miejsce, ale Zarząd klubu nie postawił przed nami żadnego
określonego celu na rundę rewanżową. Będziemy więc grali bez presji i chciałbym, żebyśmy w każdym meczu walczyli o trzy punkty. O awansie raczej nie myślimy, spadek nam
raczej też nie grozi, można więc powiedzieć,
że będziemy na wiosnę grali na luzie – mówi
Paweł Bernady, który być może w rundzie
rewanżowej będzie grającym trenerem Orła.
- Tak, to prawda, choć wszystko zależy od
zdrowia, mam bowiem trochę problemów z
nogą. Jeżeli jednak dam radę, to będę chciał
pomóc chłopakom na boisku. Poza tym nie
zanosi się na większe zmiany w naszym składzie. Jak już wspominałem przy okazji poprzedniej rozmowy, ze względu na zabieg w
pierwszych spotkaniach nie będę mógł brać
pod uwagę Mateusza Gurgula, udało nam się
natomiast zatrzymać w drużynie Łukasza
Stolarza.
(T)

Tenis sto³owy

Dwa zwyciêstwa na koniec rundy
W poprzednim numerze, pisz¹c o wynikach trzecioligowej dru¿yny tenisistów
sto³owych LUKS Sufczyn informowaliœmy, ¿e jest ona o krok od zapewnienia
sobie awansu do grupy „mocniejszej”,
która w rundzie rewan¿owej walczyæ
bêdzie o miejsca 1-6. Tak te¿ siê sta³o.
W dwóch ostatnich meczach pierwszej
rundy gracze z Sufczyna w pełni wykorzystali atut własnej hali. Najpierw pokonali
11-7 GSWAL Tarasek Grybów, następnie w
zaległym spotkaniu rozgromili 15-3 UKS
Sokół Żabno. Tym samym, z dorobkiem siedmiu zwycięstw i czterech porażek zakończyli rundę na piątej pozycji. W obu tych
meczach komplet czterech punktów w grach
pojedynczych zdobyli bracia Bartłomiej i
Radosław Mleczko, którzy grając wspólnie
wygrali również oba pojedynki deblowe. W
pojedynku z ekipą z Żabna bardzo dobrze
zaprezentował się ponadto Marcin Żytniewski, zdobywając 4.5 pkt. Znacznie gorzej powiodło się niestety sufczynianom w pierw-
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szym meczu rundy rewanżowej, w którym
na wyjeździe przegrali 2-16 z UKS Płomień
Limanowa. Jedyne dwa punkty dla naszego
zespołu zdobył w tym spotkaniu Bartłomiej
Mleczko; tym samym zrównał się on pod
względem liczby zdobytych w tym sezonie
punktów ze swoim starszym bratem. Mimo
tej porażki sufczynianie nadal klasyfikowani są na piątym miejscu.
Bilans dotychczasowych wystêpów
graczy LUKS Sufczyn
Gry pojedyncze zwyciêstwa/giry
Bart³omiej Mleczko 37/48
Rados³aw Mleczko 37/48
Damian Czy¿ 19/48
Marcin ¯ytniewski 15/40
Bart³omiej Sacha 0/8
Gry deblowe
Bart³omiej Mleczko – Rados³aw Mleczko 6/12
Damian Czy¿ – Marcin ¯ytniewski 3/10
Damian Czy¿ – Bart³omiej Sacha 0/2

Po siedmiu, rozegranych w ubiegłym
roku, meczach o mistrzostwo czwartej
ligi, siatkarze Wolanii Wola Dębińska
poszczycić mogli się tym, że w każdym
z nich zdobyli przynajmniej jeden
punkt. W Nowym Roku nie zerwali z tą
piękną tradycją, przedłużając swoją
serię do dwunastu pojedynków.
W pierwszym tegorocznym spotkaniu nasz
zespół zmierzył się na wyjeździe z Dalinem
Myślenice, wygrywając 3-1 (25-17, 23-25, 2523, 27-25). Tydzień później Wolania zagrała
przed własną publicznością z jednym z głównych rywali w walce o awans, z powodzeniem
występującą w poprzednim sezonie na parkietach trzeciej ligi, ekipą Ryglic. Ten kończący pierwszą rundę pojedynek przyniósł
kibicom sporo emocji, ostatecznie górą byli w
nim jednak gospodarze, wygrywając 3-2 (2515, 24-26, 21-25, 27-25, 15-11). Runda rewanżowa rozpoczęła się już tydzień później, czyli
w ostatnią sobotę stycznia. Siatkarze z Woli
Dębińskiej zainaugurowali ją jednak nieco
później, gdyż we wtorek 28 stycznia. Zagrali
wówczas u siebie z innym z czwartoligowych
potentatów, GSKS Laskowa. Spotkanie to
miało podobny przebieg do meczu z Ryglicami, choć miało jeszcze bardziej zacięty przebieg. Po wygranym przez miejscowych pierwszym secie, dwa kolejne padły łupem rywali.
W czwartej partii na przewagi wygrali jednak siatkarze Wolanii, którzy swą wyższość
udowodnili również w tie-breaku, zwyciężając w końcowym rozrachunku 3-2 (27-25, 2325, 23-25, 30-28, 15-12). Warto zauważyć, że
taki sam wynik, tyle że dla drużyny z Laskowej padł w pierwszym spotkaniu tych drużyn, rozegranym w październiku ubiegłego
roku. Kolejny mecz również przyszło naszej
ekipie rozegrać na własnym parkiecie. Cztery dni po wygranej z GSKS Laskowa, pokonała ona 3-1 (25-19, 28-26, 21-25, 25-21) UKS
Lisek Lisia Góra i było to jej szóste zwycięstwo w szóstym meczu we własnej hali. Ostatni jak do tej pory ligowy pojedynek rozegrali
nasi siatkarze dokładnie miesiąc później, w
sobotę 1 marca (był to mecz przełożony z 8
lutego). Po pięciu z rzędu zwycięstwach, tym
razem Wolania musiała pogodzić się z porażką. Przegrała bowiem 2-3 (20-25, 25-19,
18-25, 25-21, 12-15) z GKPS Gorlice, z którym w listopadzie ubiegłego roku gładko wygrała 3-0. Po dwunastu meczach, Wolania
klasyfikowana jest na drugiej pozycji, nasi
siatkarze praktycznie mogą jednak mówić o
sobie, jako o liderach. Ekipę z Woli Dębińskiej wyprzedza bowiem – o jeden punkt tylko GSKS Laskowa, który rozegrał awansem mecz z Ryglicami, ma więc na koncie o
jedno spotkanie więcej od Wolanii.

(T)
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SPRINTEM

Rados³aw Mleczko
Urodzony 7 stycznia 1993 roku, tenisista sto³owy trzecioligowego LUKS Sufczyn. Pochodzi z £ysej Góry, na co dzieñ mieszka jednak w Krakowie. Aktualnie jest studentem
drugiego roku Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Poza nauk¹,
w ci¹gu tygodnia aktywnie spêdza ka¿d¹ woln¹ chwilê, graj¹c w tenisa sto³owego w
Akademickim Zwi¹zku Sportowym (tak¿e na AGH), a raz w tygodniu stara siê byæ na
si³owni. Jego wielk¹ pasj¹ jest jazda na motorze crossowym, karting oraz narciarstwo
– od kilku lat spêdza co najmniej tydzieñ czasu w Alpach. Dla rozluŸnienia lubi czasami
zagraæ na gitarze. Generalnie jest optymist¹, bardzo pozytywnie nastawionym do œwiata cz³owiekiem, lubi¹cym towarzystwo i dobr¹ zabawê. Ceni ludzi z pasj¹.
ogl¹daæ jego jazdê – wtedy od razu mam ochotê wsi¹œæ na motor i pojeŸdziæ.
Pierwsze sportowe kroki
Pierwszym sportem, który zacz¹³em uprawiaæ
by³ tenis sto³owy. Wszystko zaczê³o siê w gara¿u w domu w £ysej Górze, po tym jak wraz z
bratem dostaliœmy stó³ do tenisa na Miko³aja. Wtenczas nawet nie wiedzieliœmy zbytnio
co to za gra i jakie s¹ jej zasady. Po pewnym
czasie gra ta bardzo nam siê spodoba³a i dosyæ czêsto goœciliœmy w gara¿u. Sporo graliœmy tak¿e z wujkiem, z którym zawsze by³a
ciekawa rywalizacja. Po jakimœ czasie pojecha³em jako jeden z reprezentantów szko³y
na gminne zawody i ca³kiem dobrze wypad³em
nie tylko w nich (czwarte miejsce), ale tak¿e w
oczach ludzi, którzy mieli ju¿ do czynienia z
tenisem sto³owym. Potem zaj¹³em trzeci¹
pozycjê w zawodach powiatowych, wygrywaj¹c
m.in. z podopiecznym Czes³awa Borowca (póŸniej mojego trenera przez wiêksz¹ czêœæ „kariery”), który zainteresowa³ siê mn¹ i zaproponowa³, abym przyjecha³ na trening do Szczurowej. Od tamtej pory, ju¿ wraz z bratem, staraliœmy siê przyje¿d¿aæ na treningi i choæ nie
by³o blisko (oko³o 25 kilometrów w jedn¹ stronê), to znajdowaliœmy na to czas i graliœmy z
wielk¹ chêci¹. Bardzo szybko zrobi³em postêpy – miêdzy innymi dziêki mojemu pierwszemu trenerowi, Stanis³awowi D¹brosiowi - w
przeci¹gu 1.5 roku by³em w pierwszej czwórce m³odzików w Polsce. I tak siê wszystko
zaczê³o…
Sportowy bohater
Jest nim Ryan Villopoto – amerykañski wielokrotny mistrz motocrossu i supercrossu, zachwycaj¹cy mnie szczególnie stylem jazdy,
która jest o wiele bardziej agresywna ni¿ u
innych czo³owych zawodników i jak siê okazuje, nie tylko efektowna, ale i efektywna. Bardzo profesjonalnie podchodzi do jazdy na motorze i treningów przygotowawczych. Lubiê

Sportowe wydarzenie z moim udzia³em
Jednym z najwiêkszych i najwa¿niejszych wydarzeñ sportowych w moim ¿yciu by³ start w
reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy
w roku 2008 w czeskim Hodoninie. Zaj¹³em
wtedy miejsce w przedziale 25-33, co naprawdê okaza³o siê œwietnym rezultatem. Ju¿ sam
udzia³ w tych da³ mi du¿¹ satysfakcjê.
Sportowy sukces
Najwiêkszym moim sukcesem jest nagroda
Fair Play otrzymana od Polskiego Komitetu
Olimpijskiego za sportow¹ postawê ca³ej naszej dru¿yny podczas Mistrzostw Polski w tenisie sto³owym kadetów. Ze wzglêdu na presti¿ tej nagrody oraz rozg³os jaki zyskaliœmy
w naszym otoczeniu, uwa¿am to jako najwiêkszy sportowy sukces.
Sportowa pora¿ka
Nigdy nie traktowa³em pora¿ki jako czegoœ
demotywuj¹cego, czegoœ co by mnie pogr¹¿y³o, wrêcz odwrotnie. Dlatego te¿ nie czujê, aby
w mojej karierze takowa by³a. Owszem, nieraz
przegra³em, chocia¿ sporo siê przygotowywa³em do turnieju, jednak po pewnym czasie
mówi³em sobie, ¿e to kolejna lekcja doœwiadczenia, które niew¹tpliwie przydaje siê nawet
dzisiaj nie tylko w sportowej rywalizacji, ale
tak¿e i w normalnym ¿yciu.
Ulubiona dyscyplina
Mimo tego i¿ najwiêcej czasu poœwiêca³em i
nadal poœwiêcam tenisowi sto³owemu, to moj¹
ulubion¹ dyscyplin¹ jest motocross. Wiadomo, ¿e jest to sport poch³aniaj¹cy sporo pieniêdzy, ale sprawia mi najwiêksz¹ przyjemnoœæ. W przysz³oœci chcia³bym zbudowaæ sobie swój prywatny tor, gdzieœ niedaleko domu,
aby w wolnych chwilach móc totalnie oddaæ
siê tej przyjemnoœci.

Najnudniejsza dyscyplina
Wed³ug mnie – szachy. Nie chcia³bym nikogo
uraziæ, ale naprawdê to jest nudne.
Wzór trenera
Osoba, która posiada nieprzeciêtn¹ wiedzê
na temat tego co robi, jednym s³owem kompetentna. Bardzo zdeterminowana w realizowaniu przygotowanych schematów wszelkiego
rodzaju treningu (w zale¿noœci od dyscypliny),
robi¹ca to profesjonalnie, tak jak siê nale¿y.
Maj¹ca poczucie humoru, na powa¿nie – motywuj¹ca do bólu. Poza tym dobrze poinformowana odnoœnie stylu ¿ycia swoich podopiecznych.
Najwiêkszy sukces polskiego sportu
Jak dla mnie – trzecie miejsce reprezentacji
Polski w pi³ce no¿nej na Mundialu w Niemczech (wtedy jeszcze RFN) z królem strzelców
– Grzegorzem Lato. Bardzo du¿y sukces, szkoda ¿e tak dawno.
Najwiêksze wydarzenie sportowe
Organizowane przez Polskê i Ukrainê Euro
2012. Dla Polaków, niezapomniane widowisko sportowe z udzia³em najlepszych reprezentacji Europy, du¿a promocja dla naszego
kraju, kilka nowych stadionów. Zabrak³o tylko
sukcesu Polaków, ale to jak zawsze. W ka¿dym razie bardzo du¿a, emocjonuj¹ca impreza, która dla mnie - chocia¿ nie by³em na ¿adnym meczu - by³a d³ugim, fajnym prze¿yciem.
Najwa¿niejsze cechy sportowca
Przede wszystkim opanowany. Podstawowa
cecha bez której naprawdê ciê¿ko cokolwiek
osi¹gn¹æ. Dodatkowo pracowity i wytrwa³y w
tym co robi, traktuj¹cy swoj¹ dyscyplinê bardzo profesjonalnie. Dbaj¹cy o zdrowy styl
¿ycia, a najwa¿niejsze – maj¹cy pe³n¹ radoœæ
z tego co robi.
(T)

Tenisowa rywalizacja gimnazjalistów
W ramach Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej Gminy Dębno rywalizowano indywidulanie i drużynowo w tenisie stołowym. Zmagali się zarówno chłopcy jak i dziewczęta, a z
pierwszych miejsc cieszyli zawodnicy z gimnazjum w Sufczynie, Porąbce Uszewskiej i Woli Dębińskiej.
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Zawody odbywały się w hali sportowej Zespołu Szkół w Sufczynie. W turniejach udział wzięli reprezentanci
szkół: PG Porąbka Uszewska, PG Wola
Dębińska i PG Sufczyn.
Sędzią głównym zawodów był Marek
Przeklasa – nauczyciel ZS w Sufczynie,
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a zawody zorganizował koordynator
sportu Mikołaj Gurgul.
W roli opiekunów zespołów wystąpili:
Marek Przeklasa (PG Sufczyn), Elżbieta
Rega (PG Wola Dębińska), Agnieszka Radzikowska (PG Porąbka Uszewska), Mikołaj Gurgul (PG Łysa Góra).
(n)
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£ysa Góra
bierze wszystko

Koszykówka dla Woli Dêbiñskiej
Podwójnym zwyciêstwem reprezentacji
gimnazjum w Woli Dêbiñskiej zakoñczy³a
siê Gimnazjada M³odzie¿y Szkolnej w koszykówce dziewcz¹t i ch³opców odbywaj¹ca siê w hali sportowej Zespo³u Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w
£ysej Górze. Turniej o Puchar Wójta Gminy Dêbno Grzegorza Bracha zgromadzi³
wszystkie szko³y gimnazjalne z terenu
Gminy Dêbno.
Do rywalizacji przystąpiły drużyny męskie i
żeńskie z PG Porąbka Uszewska, PG Łysa Góra,
PG Sufczyn i PG Wola Dębińska. Zespoły rywalizowały system „każdy z każdym”. Ostateczni
triumfatorzy turnieju – drużyny dziewcząt i
chłopców z z gimnazjum w Woli Dębińskiej –
wygrali wszystkie swoje mecze i z kompletem
punktów zajęli pierwsze miejsca.
W zwycięskiej drużynie dziewcząt zagrały: Anita Rega, Aneta Koczwara, Klaudia
Gadzina, Agnieszka Curyło, Natalia Widło,
Natalia Wiśniowska, Karolina Gębka, Agata
Ogar, Kamila Gadzina, Justyna Kural. Najlepsza drużyna chłopców występowała w składzie następującym: Bartłomiej Kłusek, Sebastian Bartosz, Łukasz Widło, Łukasz Pająk, Wojciech Kubala, Adrian Urbaszewski,
Marcin Sadłoń, Igor Kłusek, Jakub Koczwara, Patryk Góral, Miłosz Iwaniec, Konrad
Stężowski.
Organizatorem zawodów był Urząd Gminy w Dębnie oraz Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Łysej Górze, a w roli
ich koordynatora wystąpił Mikołaj Gurgul.
Opiekunami poszczególnych drużyn byli: PG
Wola Dębińska – Jaromir Radzikowski, PG
Porąbka Uszewska – Mirosław Ryba, PG
Sufczyn – Marek Przeklasa, Gronkiewicz

Teresa, PG Łysa Góra – Tomasz Wojtasiński, Mikołaj Gurgul.
Wyniki w kategorii dziewcz¹t:
PG Por¹bka Uszewska – PG Wola Dêbiñska 4:6
PG Sufczyn – PG £ysa Góra 2:12
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska 2:16
PG £ysa Góra - PG Por¹bka Uszewska 4:2 po
dogrywce ( w regulaminowym czasie by³o 2:2)
PG Por¹bka Uszewska - PG Sufczyn 16:4
PG £ysa Góra - PG Wola Dêbiñska 2:5
Klasyfikacja koñcowa dziewcz¹t:
1. PG Wola Dêbiñska
2. PG £ysa Góra
3. PG Por¹bka Uszewska
4. PG Sufczyn
Wyniki w kategorii ch³opców:
PG Por¹bka Uszewska – PG Wola Dêbiñska 3:8
PG Sufczyn – PG £ysa Góra 2:6
PG Sufczyn - PG Wola Dêbiñska 0:18
PG £ysa Góra - PG Por¹bka Uszewska 3:0
PG Por¹bka Uszewska - PG Sufczyn 6:8 po dogrywce ( w regulaminowym czasie by³o 6:6)
PG £ysa Góra - PG Wola Dêbiñska 2:5
Klasyfikacja:
1. PG Wola Dêbiñska
2. PG £ysa Góra
3. PG Sufczyn
4. PG Por¹bka Uszewska

Wyrównana rywalizacja
Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawowa w Woli Dębińską zwyciężyła
w odbywających się w hali sportowej w
Woli Dębińskiej zawodach z cyklu
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce dziewcząt. Swoje rywalki
wyprzedziła lepszą różnicą punktów.
Na zwycięstwo zapracowała drużyna prowadzona przez Joannę Nowak występująca
w składzie: Mytnik Aleksandra, Batko Gabriela, Dziaduła Anna, Kubala Emil, Hebda
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Zwyciêstwem reprezentacji Szko³y Podstawowej w £ysej Górze zakoñczy³a siê
rywalizacja w zawodach z cyklu Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w mini koszykówce
ch³opców. Dru¿yna wygra³a wszystkie
mecze w pe³ni zas³uguj¹c na puchar
Wójta Gminy Dêbno Grzegorza Bracha.
Do turnieju rozgrywanego w hali sportowej Zespołu Szkół w Sufczynie zgłosiło się
sześć szkół z terenu Gminy Dębno: SP Łysa
Góra, SP Sufczyn, SP Wola Dębińska, SP
Porąbka Uszewska, SP Maszkienice, SP
Biadoliny Szlacheckie. Najpierw odbywały
się mecze grupowe, a następnie półfinały i
finały. Młodzi koszykarze z Łysej Góry pokonali wszystkich rywali i sięgnęli po zwycięstwo odbierając puchar z rąk Małgorzaty
Wiśniowskiej-Robak, dyrektora ZS w Sufczynie. Triumfatorzy występowali w następującym składzie: Filip Urbaszewski, Mateusz Mytnik, Adrian Gadziała, Jakub Szydłowski, Bartłomiej Sowa, Bartłomiej Motyka, Dawid Jarek, Mateusz Kosowski, Adrian Hajduk, Maciej Drebot. Ich opiekunem
był Aleksander Gurgul.
Organizatorem zawodów był Urząd Gminy w Dębnie oraz Zespół Szkół W Sufczynie,
a zawody zorganizował Mikołaj Gurgul.

Wyniki:
Grupa A
Por¹bka Uszewska – Maszkienice 9:5
Por¹bka Uszewska – Wola Dêbiñska 2:8
Maszkienice – Wola Dêbiñska 4:12
Grupa B
£ysa Góra – Sufczyn 12:0
£ysa Góra – Biadoliny Szlacheckie 19:6
Sufczyn – Biadoliny 7:8
Pó³fina³y
£ysa Góra – Por¹bka Uszewska 11:8
Wola Dêbiñska – Biadoliny Szlacheckie 12:5
Fina³
£ysa Góra – Wola Dêbiñska 7:6
Klasyfikacja koñcowa:
1. SP £ysa Góra
2. SP Wola Dêbiñska
3. SP Biadoliny Szlacheckie
4. SP Por¹bka Uszewska
5. SP Maszkienice
6. SP Sufczyn

Anna, Morys Izabela, Ciemięga Gabriela,
Markiewicz Daria, Jarosz Julita, Pabian Katarzyna, Roczniak Kamila, Hajduk Karolina.
Wyniki:
Por¹bka Uszewska - Wola Dêbiñska 7:14
Por¹bka Uszewska – Maszkienice 19:17
Maszkienice - Wola Dêbiñska 10:6
Klasyfikacja koñcowa:
1. SP Wola Dêbiñska
2. SP Maszkienice
3. SP Por¹bka Uszewska
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kalendarium
MARZEC
• 20 marca 2014r. – I Gminny Festiwal Tañcz¹cych Przedszkolaków „Tañcz¹ce Nutki”. Organizatorzy: Publiczne Przedszkole w £oniowej, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 21 marca 2014r. – X Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja jest jak obraz”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z gminy Dêbno. Celem konkursu jest
bogacenie biernego i czynnego jêzyka ucznia,
rozwijanie wra¿liwoœci na poezjê, aktywizowanie
mi³oœników poezji poprzez prezentacjê ich dokonañ, zachêcanie do wystêpów na scenie. Konkurs przeprowadzony bêdzie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III, uczniowie
klas IV - VI i uczniowie gimnazjów. Komisja bêdzie oceniaæ wyg³aszane utwory z pamiêci pod
wzglêdem zastosowania odpowiedniej interpretacji, kultury s³owa, umiejêtnoœci doboru tekstu
w skali od 1-3. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w
Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 26 marca 2014r. – Gminny Konkurs Plastyczny „Legendy Gminne w obrazach”. Celem konkursu jest popular yzowanie legend o wsiach i
okolicach z terenu gminy Dêbno.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 27 marca 2014r. - Dzieñ Teatru.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
KWIECIEÑ
• Kwiecieñ 2014r. – III Gminny Przegl¹d Twórczoœci Ekologicznej „Eko-Gala”. 2014 Gminny konkurs o tematyce ekologicznej dla dzieci przedszkolnych. Celem przegl¹du jest popular yzacja
zagadnieñ i postaw ekologicznych poprzez muzykê, œpiew i teatr, zainteresowanie uczestników
tematyk¹ ekologiczn¹, rozwijanie poczucia odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska przyrodniczego. Organizatorzy: Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• Kwiecieñ 2014r. – I Gminny Konkurs Ekologiczny „Eko-stworki”. Organizatorzy: Zespó³
Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultur y.
• 3 kwietnia 2014r. – III Gminny Konkurs Jêzyka
Angielskiego „Master of English”. Gminny konkurs
jêzyka angielskiego jest skierowany do uczniów
klas IV-VI szkó³ podstawowych i I-III gimnazjum.
Celem jest doskonalenie znajomoœci jêzyka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki jêzyka,
rozwijanie umiejêtnoœci z zakresu gramatyki, s³ownictwa, rozumienia tekstu czytanego oraz komunikacji w jêzyku angielskim, nawi¹zywanie lub pog³êbianie ju¿ istniej¹cej wspó³pracy pomiêdzy szko³ami. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 6 kwietnia 2014r. – „Wiosenne spotkania przy
kawie” w Zamku w Dêbnie. Impreza maj¹ca charakter cyklicznych spotkañ ze sztuk¹ przy napojach, której towarzysz¹ koncerty, wystawy i degustacja napojów. Organizatorzy: Muzeum – Zamek
w Dêbnie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 8 kwietnia 2014r. – XV Gminny Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych. Celem spotkañ teatralnych
jest nauka przez zabawê, czyli kszta³cenie dykcji, intonacji, ekspresji wyra¿ania uczuæ dziecka.
Uczestnikami mog¹ byæ zespo³y teatralne ze
szkó³ podstawowych sk³adaj¹ce siê z uczniów
wybranej klasy lub ró¿nych klas. Grupa nie mo¿e
przekraczaæ 12 osób. Program mo¿e obejmowaæ ró¿ne formy teatralne. Tematyka przedstawienia dowolna dostosowana do wieku uczniów,
maksymalny czas prezentacji 15 min. Niezale¿nie od zajêtego miejsca wszyscy uczestnicy otrzymuj¹ nagrodê zbiorow¹ w postaci wyjazdu na
spektakl teatralny.
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Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy.
• 10 kwietnia 2014r. – V Gminny Konkurs na
„Najpiêkniejsz¹ pisankê wielkanocn¹” Konkurs
skierowany jest do wychowanków przedszkoli,
uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów z
terenu gminy Dêbno. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Œwi¹t Wielkanocnych, rozwijanie wyobraŸni plastycznej, zapoznanie z technikami zdobienia jaj i wydmuszek oraz ocalenie od
zapomnienia typowych form twórczoœci ludowej.
Organizatorzy: Publiczna Szko³a Podstawowa w
Jaworsku, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 11 kwietnia 2014r. – Uroczystoœci Katyñskie
w Sufczynie „Katyñ… ocaliæ od zapomnienia”
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Sufczynie, Stowarzyszenie „Memoria et Bonum”, Dêbiñskie
Centrum Kultury.
• 14 kwietnia 2014r. – VI Gminny Konkurs
„Rozœpiewane przedszkola i szko³y” Celem konkursu jest: rozbudzanie aktywnoœci ar tystycznej dzieci, popularyzacja polskiej piosenki, prezentacja umiejêtnoœci wokalnych dzieci z terenu
gminy, umo¿liwienie zdobywania doœwiadczeñ
scenicznych. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, klas „0” oraz klas I-III szkó³ podstawowych. Odbêdzie siê w Zespole Szkó³ w Sufczynie. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie.
• 16 kwietnia 2014r. – XIX Gminny Konkurs
Or tograficzny o tytu³ „Mistrza Ortografii Gminy
Dêbno” kl. IV-VI Celem konkursu jest rozwijanie
umiejêtnoœci poprawnego pisania pod wzglêdem
ortografii i interpunkcji, motywowanie do poznawania tajników ortografii polskiej, promowanie
uczniów zdolnych. Konkurs sk³ada siê z dwóch
czêœci: w pierwszej uczniowie pisz¹ dyktando, w
drugiej - uzupe³niaj¹ test z³o¿ony z zadañ sprawdzaj¹cych znajomoœæ zasad ortografii zawartych
w programie nauczania szko³y podstawowej oraz
ogólne umiejêtnoœci jêzykowo - ortograficzne poprzez ró¿nego rodzaju zadania: teksty z lukami,
krzy¿ówki, rebusy, ³amig³ówki. Organizatorzy:
Dêbiñskie Centrum Kultur y, Zespó³ Szkolno –
Przedszkolny w Maszkienicach.
• 29 kwietnia 2014r. – IV Gminny Festiwal
„Œpiewamy, recytujemy i tañczymy dla blogos³awionego Jana Paw³a II”. Celem festiwalu jest rozwijanie wra¿liwoœci artystycznej i ekspresji twórczej dzieci, rozwijanie dzieciêcej fantazji i kreatywnoœci literackiej oraz uzdolnieñ tanecznych.
Uczestnikami festiwalu mog¹ byæ soliœci, duety
i grupy taneczne z przedszkoli i klas „0” (nie
wiêcej ni¿ 10 osób). Czas trwania piosenki, wiersza i tañca nie powinien przekraczaæ 6 minut.
Organizator zy: Dêbiñskie Centrum Kultur y,
Przedszkole Publiczne w Woli Dêbiñskiej.
• 29 kwietnia 2014r. – III Gminny Konkurs
Matematyczny „Magia liczb”. Gminny konkurs
matematyczno-logiczny dla uczniów klas I – III
szkó³ podstawowych. Celem konkursu jest
sprawdzenie umiejêtnoœci uczniów w zakresie
logicznego myœlenia, pobudzanie wyobraŸni, popular yzacja matematyki od najm³odszych lat.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultur y, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.
• Kwiecieñ/Maj 2014r. – gminny etap XI Miêdzypowiatowego Konkursu Ortograficznego klas I-III.
Celem konkursu jest wyposa¿enie uczniów w umiejêtnoœæ pisania poprawnego pod wzglêdem ortograficznym, rozwijanie i pog³êbianie zainteresowañ
oraz uzdolnieñ uczniów, poszerzanie wiedzy, motywowanie do bezb³êdnego pos³ugiwania siê jêzykiem, wymiana doœwiadczeñ nauczycieli kszta³cenia zintegrowanego w zakresie nauczania ortografii na poziomie klas I-III. Uczniowie pisz¹ dyktando sprawdzaj¹ce znajomoœæ zasad ortografii
zawartych w programie nauczania kl. I-III szko³y
podstawowej zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie SCE w Tarnowie. Konkurs
odbêdzie siê w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
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Dêbnie. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Dêbnie.
MAJ
• Maj 2014 – XV Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III gimnazjum. Do konkursu gminnego ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ trzech kandydatów z klasy I oraz czterech z klas II-III. Uczestników obowi¹zuje znajomoœæ treœci programowych z zakresu ortografii dla klas I - III gimnazjum. W konkursie przewiduje siê pisanie ze s³uchu, uzupe³nienie tekstu z lukami, uzasadnienie pisowni, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, ³amig³ówek. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Sufczynie.
• Maj 2014r. – III Miêdzypowiatowy Konkurs
Matematyczny klas V. Organizatorzy: Dêbiñskie
Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej, SCE.
• 3 maja 2014r. – Jubileusz 35-lecia Orkiestry
Dêtej w £ysej Górze. Organizatorzy: Orkiestra
Dêta, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 8 maja 2014r. – VIII Gminny Konkurs Plastyczny „Malowanie jest ³atwe”. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowañ, wyobraŸni twórczej, wspieranie rozwoju m³odych talentów, kszta³cenie samodzielnoœci wykonania pracy, integracja dzieci utalentowanych plastycznie, wymiana
doœwiadczeñ. Konkurs adresowany do dzieci ze
szkó³ podstawowych. Uczestnicy bêd¹ wykonywaæ prace w Szkole Podstawowej w Biadolinach
Szlacheckich. Specjalnie powo³ana komisja konkursowa oceni prace pod wzglêdem nastêpuj¹cych kryteriów: sprawnoœæ pos³ugiwania siê tworzywem plastycznym, proporcje, kompozycja,
kolorystyka, estetyka. Najlepsze prace zostan¹
nagrodzone. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum
Kultury, Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich.
• 10 maja 2014r. – Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Sufczynie czyli spotkanie dzieci, rodziców i
pracowników w Przedszkolu Niepublicznym „Ma³y
Polski Geniusz” w Sufczynie. Spotkaniu towarzyszyæ bêd¹ wspólne zabawy, konkursy, wystêpy dzieci. Organizatorzy: Przedszkole Niepubliczne w Sufczynie, Dêbiñskie Centrum Kultury.
• 12 maja 2014r. – III Gminny Przegl¹d Teatrzyków Przedszkolnych „Najpiêkniejsze bajki”.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej.
• 14 maja 2014r. – IX Konkurs jêzykowy dla
gimnazjalistów „Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹”.
Konkurs jêzykowy dla gimnazjalistów. Celem
konkursu jest rozwijanie zainteresowania jêzykiem polskim, kszta³cenie poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem w piœmie. Organizatorzy:
Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Woli
Dêbiñskiej.
• 21 maja 2014r. – Wernisa¿ wystawy poplenerowej „Dêbno 2014”. Wystawa bêd¹ca efektem trzydniowego pleneru malarskiego, integruj¹ca œrodowisko m³odzie¿y gimnazjalnej, licealnej, akademickiej i uczestników WTZ. Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêbnie, Dêbiñskie
Centrum Kultury.
• 22 maja 2014r. – XVII Przegl¹d Dorobku Artystycznego Szkó³ Podstawowych. Przegl¹d adresowany do uczniów klas I-VI. Ka¿d¹ szko³ê mo¿e
reprezentowaæ grupa maksymalnie 12 osobowa. W programie nie przekraczaj¹cym 20 minut
uczestnicy mog¹ zaprezentowaæ kilka z wymienionych form ar tystycznych: piosenki, tañce,
utwory instrumentalne, kabaret lub inne formy
muzyczno-rozr ywkowe.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku.
• 24 maja 2014r. - Dzieñ rodziny. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej.
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pod opiek¹

bez recepty

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

GroŸny
wyrostek
Jedną z częstszych obaw rodziców, a
czasami także dorosłych jest ból brzucha spowodowany zapaleniem wyrostka robaczkowego. Do choroby tej dochodzi, gdy światło wyrostka zatka się np.
kamieniem kałowym, co prowadzi do
wzrostu ciśnienia w wyrostku, jego martwicy, a w konsekwencji do jego perforacji i zapalenia otrzewnej.
W trakcie rozwoju choroby pojawia
się ból brzucha początkowo w okolicy
pępka potem umiejscawia się po stronie
prawej nad talerzem biodrowym. Obserwujemy też brak apetytu, nudności i
wymioty. Ból nasila się podczas kaszlu
i przy próbie zgięcia prawej kończyny,
towarzyszy temu często wysoka gorączka. Rozpoznanie i wskazania do operacji ustala się w oparciu o obserwację i
badanie lekarskie. Należy się spieszyć,
bo do rozlania wyrostka i zapalenia
otrzewnej dochodzi zwykle w czasie 24
godzin. Czasem nie dochodzi do rozlania wyrostka i tworzy się ropień okołowyrostkowy. Leczeniem jest operacyjne
usunięcie wyrostka.

Dekanalne spotkanie
Spotkanie op³atkowe nauczycieli i wychowawców oraz pracowników szkó³ i
przedszkoli z dekanatu szczepanowskiego odby³o siê w parafii Maszkienice.
Obok tradycyjnych ¿yczeñ i ³amania siê
op³atkiem w programie znalaz³y siê równie¿ wystêpy estradowe.
Spotkanie rozpoczęła Msza Święta. Przewodniczył jej ksiądz prałat Czesław Paszyński z parafii Borzęcin Górny, a kazanie wygłosił proboszcz parafii Bielcza ks. Tadeusz Kubala. W uroczystości, która odbywała się w

Spotkania przygotowano po raz szósty.
Zaproszenia trafiły do około 80 osób z Biado-
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Pomoc dla Basi
Artykuły higieniczne m.in. pampersy, a także produkty spożywcze mleko
i kaszki trafiły do niepełnosprawnej
Basi z Maszkienic. To efekt zbiórki prowadzonej przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach.

udało się kupić za zebrane pieniądze. Jej mama
opowiedziała w rewanżu o efektach rehabilitacji możliwej m.in. dzięki ofiarodawcom.

Akcja trwa już od listopada ubiegłego roku,
a jej koordynacją zajęła się Anna Latocha –
wychowawczyni oddziału zerowego. Zbierano plastikowe nakrętki jak również datki pieniężne, a Basia wraz z mamą brała udział w
zabawach w przedszkolu. Świąteczny okres
stał się dobrą okazją, by podsumować efekty
zaangażowania szkoły i przekazać Basi to, co

Caritas dla seniorów
Szeœædziesi¹t osób wziê³o udzia³ w zorganizowanym przez parafialny oddzia³ Caritas w Biadolinach Szlacheckich spotkaniu op³atkowym dla seniorów i osób samotnych. W Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich pojawili siê tak¿e
zaproszeni goœcie, wœród których byli
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dêbno, W³adys³awa Sad³oñ, dyr. SP w Biadolinach
Szlacheckich oraz ksi¹dz proboszcz Antoni Gieroñ i ks. £ukasz Rucha³a.

Domu Ludowym w Maszkienicach, wzięli
udział także proboszczowie i wikariusze z całego dekanatu oraz liczna grupa emerytów.
Artystycznych wrażeń dostarczyła grupa teatralna z SP w Maszkienicach, która pokazała jasełka, a także zespół ludowy „Maszkieniczanie”. Były tradycyjne tańce ludowe i wesołe przyśpiewki zakończone skeczem noworocznym. Potem był czas na składanie życzeń,
śpiewania kolęd i rozmowy przy suto zastawionych stołach, o co zadbała parafia Maszkienice przy współpracy z Radą Rodziców.

lin Szlacheckich i z Perły, z których większość zdecydowała się skorzystać z okazji do
wspólnego spotkania. Zgodnie z tradycją był
czas na łamanie się opłatkiem i składanie
sobie życzeń oraz na śpiewanie kolęd. W tym
roku śpiewać było o tyle łatwiej, że uczestników spotkania wspomagał trzyosobowy zespół.
Stoły były, jak zwykle, suto zastawiane.
Przygotowano dwa gorące dania i ciasta. W
sumie prace, w których uczestniczyli wszyscy członkowie koła Caritas, trwały mniej
więcej dwa tygodnie, a przeddzień spotkania
uwijano się do godziny 22. Warto było się tru-

Cz³onkowie ko³a Caritas w Biadolinach
Szlacheckich: Urszula Chruœciel (przewodnicz¹ca), Kr ystyna PowroŸnik (sekretarz),
Janina Pater (skarbnik), Gra¿yna Kamiñska, Ma³gorzata Przeklasa, Stanis³awa Jakubas, Helena Chruœciel, Gra¿yna Wolnik,
Józef Kural, Kazimierz Bar tosz, Terasa
Przyby³o

dzić, bo atmosfera była bardzo przyjemna.
Pod koniec spotkania uczestnicy dopytywali
czy za rok będzie podobnie. Organizatorzy
zapewniają, że będą chcieli zrobić wszystko,
by inicjatywę kontynuować. – Jeśli jest tylu
zainteresowanych, to nie można tego zaprzestać – podkreślają.
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rozmaitoœci

Uwaga,
konkurs dla
najm³odszych!
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w
Tarnowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Por¹bce Uszewskiej zapraszaj¹ do udzia³u w konkursie recytatorskim „ Id¹, id¹ misie, misie wierszownisie”. Konkurs skierowany jest
do wychowawców grup przedszkolnych oraz nauczycieli klas I szkó³
podstawowych gminy DÊBNO.
Konkurs odbêdzie siê w dwóch etapach:

Czytelników coraz mniej
Spadek czytelnictwa dosiêgn¹³ tak¿e Gminê Dêbno. Z podsumowania
statystycznego ubieg³ego roku wynika, ¿e biblioteki na terenie gminy odwiedzi³o mniej osób ni¿ w roku 2012.
Wzros³a natomiast liczba osób, które uczestnicz¹ w wydarzeniach kulturalnych organizowanych pr zez
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Por¹bce Uszewskiej.
W ubiegłym roku podobnie jak w latach
poprzednich do bibliotek na terenie gminy trafiły łącznie 632 woluminy nowości
wydawniczych. To nieco mniej niż w roku
ubiegłym, ale tendencja, by oferować czytelnikom książki najbardziej aktualne
została utrzymana. Nie zapobiegło to jednak spadkowi liczby stałych czytelników.
O ile w roku 2012 w rejestrze stałych czytelników było 1675 osób, to w roku ubiegłym liczba ta wyniosła 1601 osób. W ślad

za tym zmniejszyła się też liczba wypożyczonych książek z 24901 w roku 2012 do
22164 w roku 2013. Łącznie biblioteki na
terenie Gminy Dębno odwiedziło w 2013
roku 10198 osób czyli także mniej niż rok
wcześniej.
W dużej mierze przyczyną takiej tendencji jest coraz powszechniejsze wykorzystywanie Internetu, który zastępuje
książkę jako źródło wiedzy. Odpowiadając na te potrzeby każda z bibliotek na
terenie gminy Dębno oferuje odwiedzającym stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Równocześnie biblioteki poszerzają systematycznie
swoją ofertę o organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze literackim, edukacyjnym i wystawienniczym. W minionym roku udział w nich wzięło 1258 osób
czyli więcej niż w roku 2012, kiedy to z
tego typu oferty skorzystało 665 osób.

I etap - wewnêtrzny – do 21 marca
2014 r. ( pi¹tek) – przeprowadza
ka¿da placówka we w³asnym zakresie;
II etap - gminny – 13 maja 2014 r.
(wtorek) o godz. 11.00 odbêdzie siê
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Por¹bce Uszewskiej.
Wszelkich informacji udzielaj¹: Danuta £azarz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Por¹bce Uszewskiej pod numerem telefonu: 14 66
51 605, oraz Izabela Nadolnik, doradca metodyczny Samorz¹dowego
Centrum Edukacji w Tarnowie: 502
139 574 i pod adresem: izabela.nadolnik.sce@poczta.fm

(pg)

¯eberka w cebuli i marchewce
Składniki:
- 1,5 kg żeberek (porcja dla 6 osób)
- 5-6 dużych cebul
- 4-5 dużych marchewek
- 1/3 szklanki oleju
- przyprawy: majeranek, kminek mielony, czosnek granulowany, pieprz ziołowy
- suszona ostra papryka
- pół szklanki, półwytrawnego białego
wina
- kilka pieczarek i małych pomidorów
Przygotowanie:
Poporcjowane żeberka umyj i dokładnie
osusz. Z oleju i przypraw sporządź marynatę, następnie natrzyj nią żeberka i od-
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staw na godzinę. Na rozgrzanej patelni (bez
oleju) obsmaż żeberka z każdej strony, nie za
długo, tak aby mięso się ścięło. Następnie
podsmaż cebulę pokrojoną w półksiężyce, tak
aby była tylko miękka. Do naczynia żaroodpornego wyłóż na spód cebulę, a na nią żeberka. Zetrzyj marchewkę na grubych oczkach,
zeszklij ją na patelni i wyłóż na żeberka.
Naczynie żaroodporne wstaw na godzinę do
piekarnika rozgrzanego do 180O, po tym czasie dodaj suszoną paprykę, wino oraz pomidory i pieczarki pokrojone w ćwiartki, wstaw
do pieca na kolejną godzinę. O każdej porze
roku danie to smakuje inaczej, wiosną i latem pamiętaj o świeżym lubczyku i pietruszce. Smacznego :)

¯ycie Gminy Dêbno, marzec - kwiecieñ 2014

Agnieszka Brachucy
z Porąbki Uszewskiej

www.gminadebno.pl

na serio i na luzie

CZ£OWIEK
NUMERU

ks. p³k dr Marek Weso³owski

Wprawdzie z Gmin¹ Dêbno zwi¹zany
jest dopiero od 2012 roku, ale za to
jest to obecnoœæ wyrazista i z punktu
widzenia interesów wizerunkowych
gminy – bardzo istotna. Wybieraj¹c £ys¹
Górê na miejsce lokalizacji Akademickiego Liceum Korpusu Kadetów, którego jest dyrektorem, ks. Marek Weso³owski za jednym zamachem za³atwi³
dwie sprawy.
Z jednej strony rozwiązał część problemów związanych z zagospodarowaniem
dużego budynku w Łysej Górze, który w
związku z demograficznym niżem i spadkiem zainteresowania ofertą Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących powoli
pustoszał. Z drugiej, jak to możemy obserwować od września 2012 roku, dał gminie
kolejny znak rozpoznawczy, który w przyszłości może stać się istotnym elementem
promocyjnej strategii gminy. Jedyna tego
typu szkoła w Polsce ulokowana na terenie gminy może z czasem stać się dla wielu
najważniejszym elementem identyfikacyjnym gminy, który pomoże zwrócić uwagę
także na jej walory turystyczne.
Nadzieje na to można wiązać tym bardziej, że szkoła od początku nie zamierza
być enklawą, do której wstęp mają tylko

należący do niej uczniowie. W strategii
Księdza Pułkownika jedno z priorytetowych miejsc zdaje się zajmować współpraca z gminą i integracja z lokalnym środowiskiem. Dowodów na to nie brakuje. Wystarczy wspomnieć udział jej uczniów w
patriotycznych uroczystościach organizowanych przez inne szkoły czy w wydarzeniach kulturalnych odbywających się na
terenie gminy takich jak np. Turniej Rycerski. Okazją do integracji są także spotkania opłatkowe, a miejscem szkolnych
uroczystości bywają też obiekty publiczne. Uroczystość z udziałem przedstawicieli
rodziny Czartoryskich przejęcia tradycji
Szkoły Rycerskiej, Korpusu Kadetów II
Rzeczypospolitej i Junackich Szkół Kadetów odbywała się przecież w zamku w
Dębnie.
Coraz częściej szkoła obecna jest także
poza granicami gminy, pełniąc przy okazji
rolę jej wizytówki. Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów na rynku w Tarnowie czy udział w obchodach Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Tarnowie to tylko wybrane przykłady z najbliższej okolicy, a przecież tego typu inicjatyw jest więcej. Niektóre z nich wykraczają także poza granice kraju, by wspomnieć umowę o współpracy z Kadeckim

Morskim Korpusem w Kaliningradzie im.
Andrieja Pierwozwanego.
Dzisiaj na zwiększenie zainteresowania
gminą jeszcze się to wprost nie przekłada,
ale w budowaniu dobrego wizerunku gminy obecność kadetów będzie zapewne ważnym elementem.

T E S T
Z ¯YCIA
Z natury jestem…
... cichy, spokojny, zrównowa¿ony - no
chyba, ¿e siê zdenerwujê.
Mam s³aboœæ do…
... ¿ony. Oczywiœcie, swojej ¿ony.
Moja pasja to…
motoryzacja, spor ty motorowe pod
ka¿d¹ postaci¹, b³oto, rajdy - w szczególnoœci rajdy 4x4.
Moja pierwsza mi³oœæ…
... no có¿ - przecie¿ nie napiszê, ale
tak mi³o wspomnieæ :)

Dominik
Ko³odziej
Wiek: 40 lat minê³o i 1 rok
Wykszta³cenie: wy¿sze
Rodzina: ¿ona Jolanta, córka 11 lat,
syn 5 lat
Samochód: Toyota - stara, ale fajna.

www.gminadebno.pl

Mój pierwszy cenny przedmiot…
SIMSON, zielony, œliczny - mam go
do dzisiaj od 4 klasy szko³y podstawowej. Ma ju¿ 30 lat i 5 tys. km.
¯yciowe osi¹gniêcie…
Wspania³a rodzina - ta najbli¿sza i nie
tylko oraz du¿e grono przyjació³, na
których zawsze mogê liczyæ.

¯yciowa pora¿ka…
Szkoda gadaæ, jest tego trochê, ale najwa¿niejsze to siê nie poddawaæ i próbowaæ siê podnieœæ.
Moje najwiêksze marzenie…
W koñcu mieæ taki prawdziwy terenowy
samochód i pojechaæ do Kazachstanu (no
i oczywiœcie jakoœ wróciæ)
Moja ulubiona lektura…
No nie - lektura, na to s³owo od razu
mam przed oczami Pani¹ Wychowawczyniê z podstawówki - POLONISTKA !
Moja praca…
Niektórzy mówi¹ - po co ci to, to siê nie
op³aca, po coœ ty siê cymbale tyle uczy³,
jak ci siê chce tak wczeœnie wstawaæ i
odœnie¿aæ co popadnie, zwariowa³ totalnie i jeszcze do tego radny - bezradny.
Czêsto sobie myœlê, ¿e chyba maj¹ racjê, ale nic na to nie poradzê - lubiê to,
lubiê wczeœnie wstawaæ (¿artowa³em),
lubiê coœ dobrego od czasu do czasu
zrobiæ i do pomocy jest wielu chêtnych
wystarczy rzuciæ has³o i akcja gotowa.
Dziêkujê za to wszystkim.
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