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DRUGA STRONA ¯YCIA

¯ycie
na wystawie

Rozmowa z Markiem Przeklas¹,
wspó³organizatorem Sportowej Ligi Zak³adów Pracy

Wystawê ¯ycie i Dzieci w Europie, która
by³a powodem g³onych kontrowersji w Parlamencie Europejskim, pokazano w kociele
w. Jakuba w Brzesku. - To pierwsza jej prezentacja w Ma³opolsce  podkrela Grzegorz
Przyby³o z Woli Dêbiñskiej, który wystawê
zorganizowa³.
Wystawa składa się głównie ze zdjęć opatrzonych podpisami. Prezentowany jest na
nich rozwój dziecka od pierwszych chwil od
poczęcia, a kolejnym fazom rozwoju płodu
towarzyszy informacja o tym, jakie części
organizmu rozwijają się w kolejnych tygodniach życia. Autorzy wystawy zamieścili
także zdjęcia papieża Jana Pawła II w to-

- Kolejna edycja SLZP za nami. Jest Pan
zadowolony z przebiegu rozgrywek czy
też może były jakieś problemy organizacyjne?
- Wszystkie zawody, które chcieliśmy przeprowadzić udało się zorganizować i doprowadzić
do końca. Co prawda w tym roku rozpoczynaliśmy nieco później niż zwykle i z braku czasu
musieliśmy ograniczyć nieco program rozgrywek, ale poza tym wszystko odbyło się zgodnie
planem.
- Kilka edycji to już mała tradycja. Czy ta
impreza wpisze się na stałe w sportowy
kalendarz gminy?
- Trudno mi w tej chwili odowiadać na to pytanie w sposób kategoryczny tym bardziej, że tegoroczną edycję prowadziłem w zastępstwie
Jaromira Radzikowskiego. Jeśli jednak mam
odpowiedzieć na pytanie, czy chciałbym, żeby
ta forma rywalizacji była utrzymana, to odpowiadam bez wahania, że tak.
- Były jakieś niespodzianki od strony czysto sportowej?
- Za taką można uznać fakt, że w siatkówce nie
wygrał zespół Urzędu Gminy, ale Arak Janina. Do tej pory Urząd był murowanym faworytem w tej dyscyplinie. Ponadto w piłce nożnej okazało się, że faworyci też nie zawsze zwyciężają. Arak przegrał ze Strażakami mimo że
miał u siebie zawodników z czwartej ligi.
- Skrzyknąć ludzi na mecz raz na jakiś
czas, to żaden problem, ale spowodować udział w regularnych rozgrywkach,

Sportowe tradycje

warzystwie dzieci oraz dzieci za drutami
obozu koncentracyjnego. Integralną częścią
wystawy jest też mapa z zaznaczonymi na
niej domami samotnej matki w Polsce. Obok
informacji o rozwoju płodu na wystawie
wykorzystywano także cytaty z Deklaracji
Praw Człowieka i Konstytucji RP. Wszystko to ma być z jednej strony dowodem na
to, że życie ludzkie rozpoczyna się od samego poczęcia, z drugiej próbą zwrócenia uwagi na konieczność prawnej ochrony życia.
Dla wielu zwiedzających wystawa jest także oskarżeniem pod adresem tych, którzy
wykonują i poddają się aborcji. - Sprowadzając wystawę do naszego miasta miałem
jeden cel, aby ukazać jak wielkim okrucieństwem jest morderstwo poczętej istoty ludzkiej – mówił Grzegorz Przybyło.
(g)
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to już jest
osiągnięcie.
Co zadecydowało
o
tym, że w
Gminie Dębno udaje się
to już kolejny rok z
rzędu?
- To może wynikać ze sportowych tradycji. Wystarczy pamiętać o liczbie klubów sportowych. Jest ich
tutaj osiem, podczas gdy w Gminie Czchów
zaledwie dwa. Poza tym nasze rozgrywki odbywają się w okresie, w którym ligi mają przerwę, co pewnie też nie jest bez znaczenia.
- Organizacyjnie pewnie ciężko temu podołać?
- Nie ma z tym żadnego problemu. Dyrektorzy
szkół, w których odbywają się mecze podchodzą do naszej inicjatywy bardzo życzliwie.
Wychodzą z założenia, że po to mają sale gimnastyczne, żeby je wykorzystywać.
- Czy w następnej edycji należy spodziewać się jakichś nowinek?
- Być może wprowadzimy jakieś nowe dyscypliny. W pierwszej edycji były kręgle, ale koszty
były zbyt duże i zrezygnowaliśmy. Może tym
razem pojawi się jeszcze jakiś inny pomysł.

II Festiwal Ma³opolski Smak

S³ynny królik
z Dêbna
Królik w mietanie przygotowany przez Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w Dêbnie znowu wprowadzi³ w zachwyt kolejne podniebienia. Tym
razem kulinarn¹ specjalnoæ gospodyñ z Dêbna mogli degustowaæ uczestnicy fina³u II Festiwalu Ma³opolski Smak, który odbywa³ siê w
Krakowie.
Zjechali tam najlepsi kucharze z całej
Małopolski, którzy w półfinałach w Nowym
Sączu, Tarnowie i Krakowie zajęli najwyższe miejsca. Oceny przygotowanych na tę
okoliczność potraw podjął się nie byle kto,
bo Robert Socha – szef kuchni hotelu Jan
III Sobieski, który wystąpił w roli przewodniczącego komisji konkursowej. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że królik
w śmietanie dał się poznać z jak najlepszej
strony. Nie po raz pierwszy zresztą. Wcześniej jego zalety wychwalał Teofilas Vafidis
– Grek znany z programu „Europa da się
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Wśród najbardziej aktywnych członków
KGW w Dębnie są: Maria Koczwara,
Krystyna Powroźnik, Józefa Knap,
Małgorzata Sowa, Zofia Jarosz, Grażyna
Jakubas, Lucyna Migdał (prowadzi
kronikę Koła)
lubić”. My polecamy degustację także innych
potraw przygotowywanych przez panie z
Dębna. Równie wysoki kulinarny poziom
prezentują np.: warkocz Tarłówny
(drożdżówka), kołacze, chleb ze smalcem czy
kapusta z żeberkami i z kaszą.
(g)
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Jubileusz w £oniowej

Sto lat stra¿y!
Taki jubileusz to bez w¹tpienia okazja do hucznego wiêtowania. Stra¿acy
z OSP £oniowa zdaj¹c sobie sprawê, ¿e
100-lecie istnienia to nie byle co zaprosili na uroczystoæ nie tylko kolegów z
innych jednostek oraz mieszkañców, ale
tak¿e w³adze samorz¹dowe, parlamentarzystów oraz stra¿aków-zawodowców.
Goście nie zawied li i tłumnie pojawili się w Łoniowej. Odznaczenia
i dyplomy wręczali: prezes zarządu
wojewódzkiego OSP i jednocześnie
poseł na Sejm RP Wiesław Woda,
wójt Grzegorz Brach i Starosta
Brzeski Grzegorz Wawryka. Dowody uznali odbierali zarówno druhowie służący w OSP już od lat jak i
najmłodsi rozpoczynający dopiero
służbę. Miłej ceremonii przyglądał się
profesor Paweł Valde-Nowak, archeolog z Uniwersytetu
Jagiellońskiego prowadzący badania
naukowe w Łoniowej, o których piszemy w innym miejscu
tego numeru.
Zanim jednak doszło do wręczania dowodów uznania w
miejscowym kościele
odprawiono mszę świętą w intencji
strażaków. Zaraz potem wszyscy
przeszli na plac przed remizą. Ksiądz
Pior Pabis, proboszcz parafii w
Łoniowej poświęcił stojące tam dwa

ODZNACZENI
Z³oty Medal Za zas³ugi
dla po¿arnictwa
Józef Kopytko, Józef
Gawlik, Tadeusz Sacha

samochody należące do jednostki
(jeden przywieziony niedawno z Niemiec) oraz tablicę pamiątkową na
cokole figurki św. Floriana.
Później przyszedł czas na dekoracje zasłużonych strażaków. Gospodarze odwdzięczyli się okolicznościowymi podziękowaniami dla swoich dobrodziejów, współpracowników, sympatyków i sponsorów. Specjalne przygotowane na tę okoliczność puchary
odebrało kilkadziesiąt osób.
Po oficjalnej części rozpoczął się
strażacki festyn, który stał się okazją
do prezentacji rodzimych zespołów
muzycznych i tanecznych. W remizie urządzono natomiast okolicznościową wystawę obrazującą historię
stra-

ży w Łoniowej. Były fotografie sprzed
lat i sprzęt strażacki, który służył fajermanom przed laty. Kto chciał, mógł
się wpisać do księgi pamiątkowej.
(g)

Srebrny Medal Za zas³ugi dla po¿arnictwa
Bogdan Kądziołka, Krzysztof Kądziołka, Edward Łoś,
Tadeusz Kluska, Józef Marecik, Paweł Kraj, Józef Gurgul, Józef Cichy, Jan Kural
Br¹zowy Medal Za zas³ugi dla po¿arnictwa
Janusz Burnóg, Wojciech Burnóg, Eugeniusz Kluska,
Bartłomiej Pabian, Janusz Dudek, Szczepan Marecik,
Maria Marecik
Odznaka Stra¿ak Wzorowy
Sławomir Marecik, Andrzej Kluska, Jacek Migda, Jacek Sady
Odznaki za wys³ugê lat
Stanisław Migda (35 lat), Andrzej Matura (30 lat), Stanisław Niemiec, Andrzej Gajda, Stanisław Gajda, Józef Dudek (wszyscy 25 lat), Władysław Korcyl, Tadeusz Pabian, Grzegorz Duda, Janusz Baca, Józef Cichy
(wszyscy 20 lat), Andrzej Bojdo, Marek Toboła, Jan
Kural (15 lat), Wiesław Gawlik, Henryk Wojtczak,
Filip Gieracki (10 lat)
Dyplomy uznania dla M³odzie¿owej
Dru¿yny Po¿arniczej
Anna Młynarczyk, Marta Pabian, Bernadeta Dudek,
Ewa Rylewicz, Klaudia Mrożek, Marzena Buziak,
Magdalena Sowa, Jolanta Szpak, Tomasz Młynarczyk, Marcin Mrożek, Jakub Sacha, Sylwester Zych,
Paweł Cichy, Michał Młynarczyk, Krzysztof Burnóg, Rafał Gurgul, Tomasz Kaczmarczyk, Jerzy Mikosz, Krzysztof Cichy, Wojciech Tekiela, Andrzej
Wojciechowski, Kamil Matura, Tomasz Jedynak, Maciej Pabian, Marcin Turski, Daniel Młynarczyk, Jakub Ojczyk, Artur Pabian, Kamil Kądziołka, Rafał
Drużkowski, Damian Kluska, Marcin Wojciechowski

Sponsorem jubileuszu by³o PZU ¯ycie
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Do¿ynki z niespodziankami

WIÊTOWALI DO RANA
Ludowe piewy i tañce, wypieki z tegorocznych plonów, piêkna pogoda i moc
innych atrakcji ci¹gnê³y do Jaworska
setki osób. W Gminie Dêbno do¿ynki co
roku s¹ organizowane w innej wsi. Tym
razem pad³o na jedn¹ z najbardziej malowniczo po³o¿onych miejscowoci.
Niespodzianek nie brakowało. Publiczność zaskoczył między innymi zespół regionalny z Porąbki Uszewskiej,
a w zasadzie finał wyreżyserowanego
przez Dorotę Bodzioch, barwnego spektaklu o tradycjach dożynkowych. Na
koniec członkowie zespołu ruszyli ku
widowni rozdając kołacze i chleb, a do
kieliszka nalewali z charakterystycznej butelki... przeźroczystą ciecz. Kilka osób się wzdrygnęło, ale okazało się,
że to tylko rekwizyt. W środku była...
woda mineralna! Natomiast wypieki
były jak najprawdziwsze, zwłaszcza
chleb przygotowany według tradycyjnej receptury i rozdawany przez starostów dożynek. Krystynę Kural i Jana
Skurnóga wybrano do pełnienia tej
funkcji nieprzypadkowo. To ludzie zasłużeni dla Jaworska, aktywnie włączający się w życie wsi i to im przypadł
zaszczyt wręczenia tradycyjnego bochenka chleba gospodarzowi gminy.
Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach
dziękując rolnikom za ich trud zapewnił, że „ten chleb przyjmuje z pokorą i
odpowiedzialnością”. Zresztą o ciężkiej
pracy na wsi pamiętali wszyscy, zwłaszcza w tym roku, gdy plony są w gminie
o 30 – 40 procent niższe. W homilii podczas mszy świętej poprzedzającej dożynkową zabawę ksiądz proboszcz Kazimierz Piekarski przypominał wyrzeczenia rolników w czasie transformacji
gospodarczej. Z kolei przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Pierzga zapew-
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Starostowie do¿ynek
KRYSTYNA KURAL – pracownica GS w Dębnie, aktywnie włącza się w życie wsi. Wraz z mężem
Henrykiem prowadzą niewielkie
gospodarstwo. Córka Anna jest
nauczycielką. Krystyna Kural
jest znana mieszkańcom jako osoba zaangażowana w sprawy środowiska lokalnego, wrażliwa na
potrzeby ludzi, udziela się we wsi,
w szkole i parafii. Wiele lat była
przewodnicząca Rady Rodziców
w tutejszej szkole, a także w LO z
Zakliczynie, prowadzi Caritas.
JAN SKURNÓG – pracownik
CAN–PACK S.A. w Brzesku, serdeczny, uczynny, zaangażowany
w życie wsi. Wspólne z żoną Zofią
prowadzą niewielkie, zmechanizowane gospodarstwo rolne. Hodują krowy, świnie i konie. Dorośli synowie Sławomir i Krzysztof
chętnie pomagają w prowadzeniu
gospodarstwa.

WYDARZENIA

SPONSORZY:
Jan Ko³odziej  PPH PIAST Brzesko, ul. Solskiego 27
Andrzej Kubala, Robert Kamiñski
FHU ROBAND Dêbno
Stanis³aw Karpiel, Marek Opio³a - FH
Art  Moto - Dêbno
Andrzej Górski - Us³ugi Wodno Kanal.
Gaz i C.O. - Jaworsko
Ryszard S³owik  Stacja Paliw PKN
Orlen - £opoñ
Maciej i Bart³omiej Pawlina - Auto
Gaz  Wielka Wie

niał, że lokalne władze robią wszystko
by sprawiedliwie dzielić gminny
„chleb”, gminne dobra i inwestycje.
Dożynki były też okazją aby podziwiać umiejętności i nowe stroje zespołu „Łoniowiacy” zakupione dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury oraz
posłuchać najlepszej w Polsce kapeli. –
Wszak Kapela Dębińskiego Centrum
Kultury to zdobywcy I miejsca na prestiżowym, ogólnopolskim festiwalu w
Kazimierzu nad Wisłą. – przypominał
publiczności prowadzący imprezę dyrektor Centrum Andrzej Potępa.

WYNIKI KONKURSU
W kategorii wieñca tradycyjnego:
I miejsce ex aequo – Jaworsko, Porąbka
Uszewska, Wola Dębińska /po 300 zł/
II miejsce ex aequo – Dębno, Sufczyn /po
200 zł/
W kategorii wieñca wspó³czesnego:
I miejsce ex aequo – Doły, Jastew, Łysa
Góra /po 300 zł/
II miejsce -Łoniowa /200 zł/
III miejsce - Biadoliny Szlacheckie /150 zł/
Wszystkie delegacje otrzymały z rąk wójta nagrody oraz pamiątkowe dyplomy

Bodaj największe emocje towarzyszyły jak zwykle konkursowi na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zadanie jury było nie do pozazdroszczenia,
bo wszystkie prace wzbudzały podziw.
By nie było żadnych podejrzeń o stronniczość oceną zajęli się etnografowie
spoza gminy. Przygotowanie wieńca to
przynajmniej kilka godzin intensywnej
pracy. W Dębnie gospodynie przez dwa
dni po cztery godziny pracowały pod
kierunkiem Marii Koczwary – Starałyśmy się zrobić wszystko zgodnie z
tradycją. Sznurek do wiązania ziół i
plonów był tylko lniany, albo z konopi.
Doczytałam się również, że w wieńcu
powinny być orzechy laskowe, których
zabrakło nam przed rokiem. Teraz jest
wszystko jak trzeba. Praca przy wieńcu wymaga cierpliwości, ale to przyjemne zajęcie, a przy okazji można sobie
troszkę poplotkować - dodaje z uśmiechem. W sumie do konkursu zgłosiło
się 10 sołectw na 13 ogółem. Oceniano
je w dwóch kategoriach: wieńca tradycyjnego i współczesnego.
W roli gwiazdy wieczoru na zakończenie dożynek wystąpił zespół „Ramolsi” poprzedzający często występy
Budki Suflera. A potem, już do rana,
bawiącym się uczestnikom imprezy
przygrywały „Nocne Motyle”.
(m)

Kazimierz Kumorek - Okrêgowa
Stacja Kontroli Pojazdów Wola
Dêbiñska
Krzysztof Przepiórka - Auto  Moto Serwis - Dêbno
Roman Wid³o Us³ugi TransportowoBudowlane TRANS-COP Por¹bka Usz.
Kazimierz Sowa - Zak³ad Przetwórstwa
Miêsnego - Jastew
Marek G¹dek, PHU Complex Olszyny
Gminna Spó³dzielnia Samopomoc
Ch³opska- Dêbno
Szymon Pabijan, Zbigniew Ojczyk 
Firma Comtel  Brzesko
Rafa³ Bodura  Warsztat Stolarski Gwodziec
Naturalna Woda Mineralna Piwniczanka
Hurtownia Napojów Maxpol Sufczyn
El¿bieta i Wies³aw Ogar  Hurtownia
Frutoland - Brzesko
Krystyna i Eugeniusz Gurgul z Brzeska,
w³aciciele Pasieki w Nied¿wiedzy
Krzysztof Kubala Blacharstwo i
Lakiernictwo Pojazdowe - Dêbno
Ignacy Lis  PPUH Trans- Lis- Bet. Bucze
Tomasz Dudek  PH TOMDEK
Groszek  Sufczyn

Sklep

SPONSORZY MIEJSCOWI
(mieszkañcy Jaworska)
Maria i Tadeusz Mucha
Agnieszka Zborowska i Krzysztof
Wrotek
W³adys³awa i Józef Wróbel
Krystyna i Fryderyk Wróbel
Maria i Stanis³aw Ochwat
Edyta i Andrzej £agosz
Janusz Bury FH AGD
Krystyna i Henryk Kural
Zofia i Jan Skurnóg
wrzesieñ - padziernik 2006, ¯ycie Gminy Dêbno
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Archeologowie finalizuj¹ badania w £oniowej

W G£¥B ZIEMI BEZ £OPATY

W archeologicznych badaniach uczestniczą studenci z Polski i Niemiec.

Do koñca wrzenia potrwaj¹ badania archeologiczne w £oniowej prowadzone pod
kierunkiem profesora Paw³a Valde  Nowaka z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace z
udzia³em naukowców i studentów z Niemiec
wzbogac¹ nasz¹ wiedzê o ludziach epoki
neolitu, którzy ¿yli na tych ziemiach 7200
lat temu.
Badania rozpoczęto jeszcze w roku ubiegłym w ramach ogólnopolskiego programu
AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) obejmującego teren całego kraju, który miał za zadanie dokonać maksymalnie szerokiej dokumentacji archeologicznej Polski. Rozmach
programu oraz tempo badań nie były w tym
wypadku bez znaczenia. Jak podkreśla profesor Valde – Nowak z roku na rok zmniejszają się szanse natrafienia na ślady kultury sprzed tysięcy lat z uwagi na to, że znajdują się one częstokroć na polach uprawnych i siłą rzeczy ulegają zniszczeniu.
Odkrycie dokonane w Łoniowej jeszcze
wcześniej przez archeologów z Tarnowa

mają w tych badaniach znaczenie specjalne. Dotychczas sądzono bowiem, że życie
ludzi epoki neolitu skupiało się w dolinach
rzek, na terasach rzek. Tymczasem w
Łoniowej odnaleziono dowody na to, że ludzie neolitu budowali osady także na szczytach. Hipotez wyjaśniających to zjawisko
jest kilka. Jedną z nich głosi, że wędrujący
doliną rzeki ludzie zatrzymali się tu nie natrafiając dalej na żyzne gleby, inne mówi, iż
lepiej nasłonecznione tereny górskie dawały lepsze warunki do uprawy ziemi.
O ostateczną odpowiedź w tej sprawie
na tym etapie jest jeszcze trudno podobnie zresztą jak i o wyjaśnienie powodów,
dla których w ubiegłym roku w jednym z
dużych budynków znaleziono wewnątrz
grób. Mimo wielu podobnych osad rozsianych po całej Europie tego rodzaju zjawisko okazało się prawdziwą rewelacją.
Badania finalizowane obecnie skupiają
się na zachodniej części domu odkrytego
przed rokiem. Ich oryginalność polega na

zastosowanej metodzie. Tradycyjne wykopy nie znajdują już w nich zastosowania. Archeolodzy (naukowcy i studenci z
Uniwersytetu w Tübingen, Uniwersytetu w Lipsku, Uniwersytetu w Gdańsku i
Uniwersytetu Jagiellońskiego) posiłkują
się badaniami geomagnetycznymi czyli
nieinwazyjnymi. Jak objaśnia profesor
Valde-Nowak przypominają one nieco zdjęcie rentgenowskie tyle, że fotografuje się
to, co jest pod powierzchnią ziemi. Dzięki
temu można szybko i tanio określić, co
się znajduje pod ziemią i na tej podstawie
podjąć decyzję o prowadzeniu badań wykopaliskowych, bez których – jak na razie
– nie da się ocenić, z jakiego okresu pochodzą znaleziska.
Rezultaty badań prowadzonych od ubiegłego roku w Łoniowej zostaną szczegółowo opisane. – Powstanie najprawdopodobniej cykl artykułów naukowych na ten
temat – zapowiada profesor Valde-Nowak.
(g)

S¹ pieni¹dze, ale na likwidacjê wszystkich szkód nie wystarczy

POWODZIOWA POMOC
Sto osiemdziesi¹t tysiêcy z³otych na usuwanie skutków tegorocznej powodzi otrzyma³a
Gmina Dêbno z bud¿etu pañstwa.  Mamy nadziejê, ¿e to nie s¹ jedyne pieni¹dze, jakie zasil¹ nasz bud¿et  komentuj¹ przedstawiciele
samorz¹dowych w³adz.

O decyzji w sprawie wsparcia dla gminy oficjalnie poinformowały służby wojewody małopolskiego. Wcześniej o popmoc zwrócił się samorząd. Powody są
powszechnie znane.
Intensywne opady deszczu, jakie z początkiem czerwca nawiedziły Małopolskę, nie
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ominęły także Gminy Dębno. Ich skutki były
fatalne. Żywioł spowodował zniszczenia
głównie w infrastrukturze drogowej oszacowane ogółem na blisko 800 tys. zł! Woda
podmyła m.in. most w Dołach powodując
realną groźbę jego zawalenia się, zniszczyła
nawierzchnie dróg gminnych na odcinku
sześciu kilometrów, naruszyła wiele rowów
melioracyjnych i uszkodziła liczne przepusty. Most w Dołach w obawie przed jego
zniszczeniem władze gminy zabezpieczyły
nie oglądając się na niczyją pomoc. W przypadku innych zniszczeń z rozpoczęciem remontów wstrzymano się do chwili weryfi-
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kacji szkód przez specjalną komisję, bo w
przeciwnym razie o pieniądzach z budżetu
państwa można by było jedynie pomarzyć.
Zadeklarowana już pomoc z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych nie rozwiąże wszystkich problemów, ale z pewnością pozwoli przyspieszyć prace remontowe.
Władze samorządowe mają ponadto nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo urzędników
z Warszawy. – Liczymy, że to jest jedynie
pierwsza transza i jeszcze w tym roku otrzymamy kolejne pieniądze – powiedział nam
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
(g)

WYDARZENIA

Czy otrzymamy pieni¹dze z Unii?

By³a susza,
ale klêski nie bêdzie

Turystyczny wniosek

Liche
plony
Spowodowane susz¹ straty w
uprawach rolnych wynios³y na
terenie Gminy Dêbno od 15 do 80
procent  wynika z danych zgromadzonych przez specjaln¹ komisjê powo³an¹ przez samorz¹d.
Niektórzy rolnicy domagali siê w
zwi¹zku z tym og³oszenia stanu
klêski ¿ywio³owej.
Swoją propozycję w tej sprawie
skierowali do władz samorządowych, a to nie jest właściwy
adres. – Samorząd nie może tego
uczynić, ponieważ decyzja w tej
sprawie należy do Rady Ministrów – tłumaczył nam Wójt
Gminy Dębno Grzegorz Brach,
który dane o wielkości start
zgodnie z obowiązującą procedurą przekazał niezwłocznie
władzom powiatowym. Wynika z
nich, że najbardziej ucierpiały
plantacje porzeczek, które susza
zniszczyła nawet w 80 procentach. Plonów o 40 procent
mniejszych niż to zazwyczaj
bywało spodziewać się można w
przypadku dyni pastewnej. W
takich samych rozmiarach
zniszczone zostały łąki i pastwiska. Mniejsze o 30 procent
zbiory będą w przypadku zbóż
jarych, kukurydzy, buraków i
ziemniaków. Najmniejsze starty
(15 procent) odnotowano w
zbożach ozimych. Suszy oparły
się sady jabłkowe, ale nie do
końca. Owoce co prawda są, ale
znacznie mniejsze niż zazwyczaj.
Specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego podkreślają, że
mimo dużych strat sytuacja nie
jest tragiczna, ponieważ w
Gminie Dębno niemal nikt nie
utrzymuje się wyłącznie z
rolnictwa. Gospodarstwa mające
zwykle po 2-3 hektary stanowią
najczęściej dodatkowe źródło
dochodu.
(pg)

O dofinansowanie urz¹dzenia szlaku komunikacyjnego prowadz¹cego przez £ys¹ Gór¹,
£oniow¹ i Niedwiedzê zwróci³y siê do unijnego funduszu SPO ROL w³adze Gminy Dêbno. W
ocenie samorz¹dowców ma to byæ jeden ze
sposobów podniesienia atrakcyjnoci turystycznej gminy.
Samorządowe władze liczą, że inicjatywa
zyska akceptację. Dla powodzenia przedsięwzięcia ma to kapitalne znaczenie, ponieważ koszty realizacji tego pomysłu są jak na
możliwości budżetu gminy zbyt wysokie.
Ocenia się, że przygotowanie szlaku może
kosztować nawet 300 tys. zł.
Przygotowany projekt zakłada przedłużenie istniejącej już trasy turystycznej,
wzdłuż której jest zamek, kilka zabytkowych kościołów, grota NMP w Porąbce

Uszewskiej, cmentarze wojenne, punkty
widokowe oraz spółdzielnia rękodzieła artystycznego, produkująca metodą tradycyjną
wyroby z gliny.
Zgodnie z przesłanym przez samorząd
wnioskiem uatrakcyjnienie istniejącego szlaku polegałoby na wybudowaniu drogi o długości 5,5 km szerokiej na 4 metry, budowie i
remoncie 15 przepustów pod jezdnią oraz
oznakowaniu szlaku poprzez zmontowanie
12 tablic informacyjnych.
Inwestycja mogłaby się zakończyć jeszcze w tym roku. Warunkiem przystąpienia
do niej jest akceptacja projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który
decyduje o sposobie wydawania unijnych pieniędzy.
(p)

Niedu¿y koszt, du¿a wygoda

Cmentarz z parkingiem

Prace wykonano jeszcze podczas wakacji
Niespodzianka czeka na wszystkich, którzy
odwiedzaæ bêd¹ cmentarz w Dêbnie. Do dyspozycji jest tam teraz parking dla samochodów, a droga dojazdowa do nekropolii zosta³a
poszerzona.
Stosunkowo niewielka inwestycja ma
duże znacznie dla mieszkańców. Na cmentarzu w Dębnie spoczynek znajdują nie
tylko mieszkańcy Dębna, ale także Woli
Dębińskiej i Jastwi.. Prowadziła tam wąska droga, trudno było wyminąć samochód nadjeżdżający z przeciwka. Przed

cmentarzem wszystkim dokuczał brak
miejsc parkingowych. Samochody zostawiano po prostu na sąsiadującej z cmentarzem łące.
Wspólnym wysiłkiem sołectwa i budżetu
gminy problem udało się rozwiązać. Kosztem 20 tys. zł przed wejściem na cmentarz
urządzono nieduży parking, a wykonany
przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe
w Brzesku remont pozwala dojechać teraz
do celu wygodną, asfaltową drogą.
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WYDARZENIA

Ruszy³a budowa kanalizacji

Nadrabianie
zaleg³oci
Pe³n¹ par¹ id¹ prace przy budowie kanalizacji w Por¹bce Uszewskiej i Dêbnie. Firma z Tarnowa, która wygra³a przetarg na wykonanie inwestycji, ma zakoñczyæ
prace pod koniec przysz³ego roku.
Kanalizacja to w Gminie Dębno (podobnie zresztą
jak w większości gmin w kraju) inwestycja strategiczna. Po latach PRL-u odziedziczyliśmy pod tym
względem ogromne zapóźnienia cywilizacyjne. W wielu gminach kanalizacja to rzadkość, a nie brakowało
przypadków gmin, które jeszcze niedawno nie posiadały ani kilometra sieci. Po sfinalizowaniu rozpoczętego właśnie przedsięwzięcia Gmina Dębno będzie
skanalizowana niemal w połowie, co – jak na warunki
polskiej wsi – jest osiągnięciem bardzo dobrym.
O realizację największego w dotychczasowej historii Gminy Dębno zadania ubiegało się wiele firm.
Pierwszy przetarg trzeba było unieważnić, gdyż jedna z firm złożyła odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do drugiego przystąpiło pięć
firm z Małopolski i Podkarpacia. Oferty były bardzo
zbliżone do siebie, a różnica pomiędzy propozycjami
poszczególnych firm wynosiła ledwie 30-40 tys. zł.
Podobnie, jak w unieważnionym przetargu, najlepszą
ofertę złożyła firma INSBUD z Tarnowa, która wykona kanalizację za kwotę 5,386 mln zł.
W ciągu półtora roku powstaną kolektory o łącznej
długości 34 km, rurociągi tłoczne o długości 3 km.
Ponadto konieczne będzie wybudowanie 20 przepompowni oraz wykonanie mniej więcej 500 przyłączy.
Sieć kanalizacyjna 20 razy będzie przebiegać przez
cieki

wodne (rzeki i potoki), a jeden raz
trzeba ją będzie poprowadzić przez drogę nr 4.
Dla władz samorządowych inwestycja ta ma kapitalne znaczenie. Z punktu widzenia turystycznej
atrakcyjności gminy ochrona środowiska wydaje się
być sprawą pierwszorzędnej wagi i warunkiem dalszego rozwoju gminy. Przyjeżdżającym tutaj na wypoczynek ludziom trzeba zapewnić warunki, które
nie odbiegają od standardów obowiązujących w innych, znanych miejscowościach wypoczynkowych.
(g)
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S³u¿by sanitarne umorzy³y karê

Oczyszczalnia
znowu... oczyszcza
Oczyszczalnia cieków w Maszkienicach spe³nia wreszcie wszelkie wymagania ochrony rodowiska  wynika z
kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony rodowiska w Krakowie. Samorz¹dowe w³adze nie kryj¹ satysfakcji z takiej oceny, bo to skutek dzia³añ
naprawczych podjêtych w tej kadencji.
Radość jest zrozumiała, bo jeszcze
niedawno oczyszczalnia zamiast przynosić pożytki gminie była powodem
bólu głowy samorządowych władz.
Od połowy lat 90-tych tj. od momentu wybudowania sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni obowiązek ten wzięła
na siebie Spółka Wodno-Ściekowa w
Maszkienicach. Obciążona kredytem spółka, nie mając etatowych,
wykwalifikowanych pracowników
nie była w stanie właściwie eksploatować przez całą dobę powierzonego jej majątku.
Urządzeń decydujących o jakości pracy oczyszczalni praktycznie
nie remontowano, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że
oczyszczalnia przestała pełnić
swoją funkcję. Kontrola WIOŚ
pokazała, że ścieki opuszczające
oczyszczalnię znacznie przekraczały normy określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Służby ochrony środowiska nie mogąc
tolerować takiej sytuacji ukarały w
związku z tym właściciela oczyszczalni wysoką karą dobową. W praktyce nie spowodowało to jednak żadnych zmian. Spółka w dalszym ciągu
nie mogła nic zrobić, aby doprowadzić oczyszczalnię do stanu pozwa-
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lającego na jej normalne funkcjonowanie, ponieważ nie będąc w stanie
wyegzekwować opłat za korzystanie
z sieci nie miała na to pieniędzy. Nie
płaciła też nałożonych na nią kar.
Po ostatnich wyborach nowo wybrane władze gminy postawiły sobie
jako jeden z głównych celów doprowadzenie oczyszczalni w Maszkienicach do takiego stanu, który umożliwi jej dalsze wykorzystywnie.
Przede wszystkim zmieniono administratora oczyszczalni. Powołany
niedawno do życia Zakład Usług Komunalnych przejął na siebie nie tylko utrzymywanie całej sieci kanalizacyjnej w Maszkienicach, ale także
oczyszczalni. Szybko doprowadzono
do systematycznego regulowania
opłat za korzystania z sieci, a uzyskane tym sposobem pieniądze przeznaczono na modernizację urządzeń.
Stosowną uchwałę podjęła też Rada
Gminy, przeznaczając dodatkowe
środki na modernizację. Niedługo
potem można było rozpocząć eksploatację oczyszczalni zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Skutek
jest taki, że po przeprowadzonej w
wakacje kontroli WIOŚ postanowił
umorzyć karę dobową, ponieważ –
jak się okazało - oczyszczalnia pracuje bez zarzutu. Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach podkreśla, że bez
Zakładu Usług Komunalnych, którego powołanie budziło początkowo
kontrowersje, nie byłoby to możliwe. – Choćby ta sprawa przesądza,
że utworzenie zakładu było w pełni
uzasadnione.
(p)

WYDARZENIA

Bezcenne dowiadczenie

Chc¹ pracowaæ za darmo
gowości – tłumaczyła swoją decyzję i
urząd jej taką możliwość stworzył.
Równie chętnie w Gminie Dębno sięga się po stażystów, a oni z tej oferty
coraz częściej korzystają. Statystyki
z ostatnich dwóch lat pokazują to aż
nadto dokładnie. W ubiegłym roku o
staż w Urzędzie Gminy Dębno ubiegało się 20 osób, w tym roku tylko wciągu pierwszego półrocza wpłynęło do
urzędu aż 30 podań w tej sprawie.
Otwartość samorządu na wolontariuszy i stażystów wydaje się być traOPINIE

Ludzie garn¹ siê do pracy za... darmo.
Niemo¿liwe? A jednak. Przyk³adu dostarcza Urz¹d Gminy Dêbno.
Gdy przed laty do pracy w urzędzie
zgłosił się młody mężczyzna oferując
swoje zaangażowanie w ramach ustawy o wolontariacie, media rozpisywały się o tym „dziwnym” przypadku.
Dziś do istnienia ustawy wszyscy się
j u ż zd ą ż y l i p r z y z w y c z a i ć , a u r z ą d
przyjmuje do pracy kolejnych ludzi,
którzy nie wyglądają za to żadnej zapłaty. – Aktualnie mamy u siebie już
trzeciego wolontariusza – potwierdza
Marian Kurek, Sekretarz Gminy.
Pierwszy pojawił się dwa lata temu.
Zgłosił się sam, najpierw na praktykę,
potem zapoznał się z ustawą o wolontariacie i powiedział „tak”. Sprawdził
się i dlatego gmina zaproponowała mu
kontynuowanie współpracy na zasadzie stażu, z którym wiąże się otrzymywanie niewielkiego wynagrodzenia.
Pod koniec 2005 roku wolę pracy za
darmo wyraziła druga osoba. Motywacja była prosta: zdobycie doświadczenia w takich dziedzinach jak inwestycje infrastrukturalne i pozyskiwanie
pieniędzy spoza budżetu. – To był
mężczyzna w trakcie studiów, który
traktował to jak przygotowanie zawodowe – dodaje Sekretarz Gminy. Eksperyment okazał się dobry dla obydwu
stron. Pracodawca nie kryje, że z wolontariusza jest zadowolony, wolontariusz chętnie zagrzałby w urzędzie
miejsce dłużej i szanse na dalszą,
wspólną pracę wydają się spore. Ostatnim nabytkiem jest kobieta, która z
początkiem września zgłosiła chęć pracy jako wolontariusz. – Chcę zdobyć
doświadczenie w rachunkowości i księ-

fioną „inwestycją”. Marian Kurek wyraża się o ich pracy wyłącznie bardzo
dobrze. – Zaangażowanie tych osób w
pracę jest ogromne – podkreśla. Nie
bez znaczenia jest w tym wypadku także i to, że pracodawca może w ten sposób pozyskać „pewnego” pracownika.
W ciągu kilkumiesięcznej pracy (tyle
trwa wolontariat i staż) może wyrobić
sobie bardzo precyzyjnie zdanie o jego
przydatności do pracy w urzędzie już
na stałe.
(g)

Marcin Rosegnal, wolontariusz:
O mojej pracy na zasadzie wolontariatu przesądził fakt,
że obecnie ubiegający się o pracę muszą wykazać się
doświadczeniem zawodowym. Takie wymogi stawia się
powszechnie, można się o tym przekonać przeglądając
ogłoszenia o pracę. Kończę prawo i dla studentów prawa
są praktyki zawodowe, na przykład w sądzie czy prokuraturze, ale tam też nikt praktykantom za to nie płaci.
Będąc wolontariuszem w urzędzie nie jestem zatem w
gorszej sytuacji niż gdybym był na praktyce w prokuraturze. Doświadczenie zdobyte tutaj jest na pewno
przydatne tym bardziej, że w przyszłości chcę się starać o
pracę w tym urzędzie.

Micha³ Batko, sta¿ysta:
Zainteresowanie samorządem u mnie zaczęło się jeszcze w
okresie studiów. Na ten temat pisałem pracę licencjacką, a
potem magisterską. Tutaj odbywałem praktykę i niejako w
naturalny sposób trafiłem na staż. Na razie chodzi o
zdobycie doświadczenia. Zdaję sobie sprawę, że zatrudnienie bez sprawdzenia kandydata nie wchodzi w grę. Dla mnie
jest to też okres, w którym mogę przyjrzeć się dokładnie na
czym polega praca w urzędzie i czy taki charakter pracy mi
odpowiada. Co będzie w przyszłości – trudno w tej chwili
powiedzieć. Ja nie chciałbym się określać do końca.

Wiadomo jak zabezpieczyæ osuwiska

RATUNEK CORAZ BLI¯EJ
Pierwszy krok ku rozwi¹zaniu problemu osuwisk zagra¿aj¹cych budynkom
dwóch szkó³ w Gminie Dêbno zosta³ uczyniony. Zakoñczy³y siê prace projektowodokumentacyjne, które okrelaj¹ sposób
wykonania zabezpieczeñ. Ich koszt
siêgn¹³ blisko 200 tysiêcy z³otych.
Pilnej interwencji wymagają osuwiska
Łysa Góra – Jaworsko i Niedźwiedza –
Porąbka Uszewska. W obydwu przypadkach ziemia wskutek opadów deszczu

osuwa się w dół, niszcząc drogi i stwarzając niebezpieczeństwo uszkodzenia
budynków szkolnych.
Gmina od kilku lat alarmowała w tej
sprawie Biuro ds. Usuwania Skutków
Klęsk Żywiołowych przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji i
– jak się okazało – skutecznie. Zapadła
decyzja, że z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na ten cel 1,5 mln
zł. Przed rozpoczęciem specjalistycznych prac, należało wykonać dokumen-

tację, według której przebiegać będą
roboty. Wyłoniona w przetargu firma z
Bielska właśnie uporała się z tym zadaniem. Przygotowany przez nią projekt zakłada wykonanie zabezpieczeń
z żelbetowych pali ,odwodnienie terenu, a także usunięcie szkód powstałych w wyniku osuwisk. Realizacją projektu zajmie się zwycięzca przetargu,
który już niebawem powinien zostać
ogłoszony.
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Edward SACHA,
radny z Sufczyna
To trzecie miejsce w
„Rzeczpospolitej”, to
oczywiście ogromny sukces
gminy, sukces jej władz. Ale
w kategorii promocji, bo o
ile wiem, wójt, żadnej
nagrody konkretnej, pieniężnej nie
odbierał. Czyli bezpośrednich
wymiernych korzyści z tego nie
będzie. Jednak to wielka satysfakcja i
dobra promocja na poziomie powiatu,
województwa, nawet Polski. Myślę, że
teraz popularność gminy wzrośnie.
Będzie ta nagroda miała wpływ na
znajomość gminy i zainteresowanie
nią biznesu oraz turystów.

KOMENTUJ¥ DLA NAS

TEMAT NUMERU

Dêbno wród najlepszych samorz¹dów w kraju

GMINA NA

Helena OCHWAT,
radna
Nie spodziewałam się, że
nasza gmina zostanie tak
doceniona przez „Rzeczpospolitą”. Ale widać, po
analizie różnych czynników,
uznano, że się należy i
przyznano wyróżnienie. Jestem mile
zaskoczona. Niestety nie znam
dokładnie kryteriów, ale myślę, że
brano pod uwagę ogólne koszty
utrzymania gminy i oceniono ją jako
gospodarną. Każdy mieszkaniec
gminy, i my radni chcielibyśmy, by
coś z tego wyniknęło. Jednak nie
mam pojęcia, czy coś to wyróżnienie
zmieni, czy będą jakieś profity. Na
nowe inwestycje wiele miejsca nie
ma, oprócz agroturystki, mamy
jeszcze w ofercie Zamek w Dębnie.
Gdyby za tą nagrodą poszło jakieś
porozumienie gmin: Ciężkowice,
Zakliczyn, Iwkowa, Czchów, to może
byłyby efekty.

Stanis³aw CZESAK,
radny
Prawdę powiedziawszy
spodziewałem się, że gmina
będzie wysoko w rankingu
„Rzeczpospolitej”, chociaż
może nie aż tak wysoko.
Spodziewałem się, bo
wartość inwestycji zrealizowanych w
gminie jest bardzo duża, widać to
chociażby w porównaniu z gminami
sąsiednimi. Inwestycji było dużo,
teraz się skumulowały. Myślę, że to
wyróżnienie przyniesie wymierne
efekty, ale będzie to uzależnione od
nagłośnienia tej sprawy. To z kolei
wpłynie na społeczny odbiór. Cała
nasza społeczność musi wykazać w tej
sprawie dojrzałość. Myślę, że może
być więcej inwestycji, nawet zagranicznych. Trzeba jednak przygotować
tereny, zgrupowane, uzbrojone pod
takie inwestycje.
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Trzecie miejsce w kraju w kategorii gmin
wiejskich zajê³a Gmina Dêbno w presti¿owym
rankingu samorz¹dów ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita. Specjaln¹ nagrodê z r¹k
by³ego premiera RP Jerzego Buzka, który jest
przewodnicz¹cym kapitu³y konkursu, odebra³
w Warszawie Wójt Gminy Dêbno Grzegorz
Brach.
Ranking prowadzony jest od kilku lat.
„Rzeczpospolita” nagradza w ten sposób
najlepsze miasta i gminy z całego kraju,
które – jak podkreślano w artykule wprowadzającym do rankingu – potrafią jednocześnie dbać o finanse, podnosić jakość
życia mieszkańców i współpracować z lokalnymi organizacjami.

Zgodnie z przyjętą metodologią ranking
prowadzono w dwóch etapach. W pierwszym
wybrano gminy, które w najlepszy sposób
zarządzały swoimi Finansami w latach 20022005 i jednocześnie najwięcej w tym czasie
inwestowały. Analizie poddano wszystkie
miasta i gminy korzystając z danych Ministerstwa finansów. Osobno opracowywano
dane dla miasta na prawach powiatu, gmin
miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. Punkty przyznawano m.in. za dynamikę wzrostu
wydatków majątkowych w przeliczeniu na
mieszkańca, wartość środków unijnych w
przeliczeniu na mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach
2002-2005, tempo wzrostu dochodów podatkowych w latach 2002-2005, relację nakła-

KAPITU£A RANKINGU
Wyboru najlepszych samorz¹dów dokona³a niezale¿na kapitu³a z³o¿ona z przedstawicieli
instytucji i rodowisk wspó³pracuj¹cych z samorz¹dami. W jej sk³ad weszli: by³y premier RP
Jerzy Buzek jako przewodnicz¹cy; wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli Piotr Kownacki,
prezes Rady Nadzorczej Fundacji rozwoju Demokracji Lokalnej Adam Kowalewski, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Miros³aw Czekaj, prof. Krzysztof Marecki ze Szko³y
G³ównej Handlowej oraz dyrektor Zwi¹zku Miast Polskich Andrzej Porawski i Ewa Kluczkowska, zastêpca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.
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TEMAT NUMERU

PODIUM
dów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2002 – 2005. Na tej podstawie
wyłoniono 450 samorządów (50 miast na oprawach powiatu oraz 200 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich), które przeszły do etapu drugiego.
Do wyłonionych w ten sposób gmin trafiły ankiety, w których pytano m.in. o:
udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2002 – 2005,
wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, liczbę podmiotów gospodar-

OGL¥DNIJ FILM!

Film z wrêczenia nagrod
y
Rzeczpospolitej jest
dostêpny
na stronie internetowe
j
Gminy Dêbno pod adrese
m:
www.gminadebno.pl

czych działających na terenie gminy w latach 2002 – 2005, wieloletnie plany inwestycyjne opracowane w latach 2002 – 2005.
Każde zagadnienie punktowano, a maksymalnie można było uzyskać podobnie
jak w pierwszym etapie 50 punktów.
Po podsumowaniu wszystkich punktów
branych pod uwagę przy konstruowaniu rankingu okazało się, że kategorii gmin wiejskich Gmina Dębno uzyskując 56,6 punktu
znalazła się na trzecim miejscu w kraju tracąc do zwycięskiej gminy Andrespol ledwie
1,5 punktu.
(g)

Rozmowa z wójtem gminy Dêbno Grzegorzem Brachem

Wiedza przynosi miliony
- Spodziewał się Pan, że Dębno będzie
w tym roku trzecią, najlepszą gminą
w Polsce?
- To było absolutne zaskoczenie. W zeszłym
roku w rankingu „Rzeczpospolitej” zajęliśmy całkiem przyzwoite 26. miejsce. Mieliśmy nadzieję, że również tym razem utrzymamy się w pierwszej trzydziestce, ale o trzecim miejscu nawet nie marzyliśmy. Ten suk-

ces Dębna cieszy tym bardziej, że tegoroczny
ranking „Rzeczpospolitej” obejmował swoją
oceną całą mijającą kadencję. Trudno sobie
wyobrazić lepsze podsumowanie czteroletniej pracy na rzecz naszej gminy.
- Co zdecydowało o tak wysokim miejscu?
- Przede wszystkim potrafiliśmy zdobywać
dodatkowe pieniądze dla gminy. I to z różnych źródeł, na przeróżne cele. Ze środków
europejskich, z Banku Światowego, Zarządu Województwa, LOTTO, ministerstw. W
sumie grubo ponad 6 milionów złotych. Po
drugie byliśmy jedną z pierwszych gmin w

Polsce, która miała plan zagospodarowania przestrzennego. To dla rozwoju biznesu ma kolosalne znaczenie. Miedzy innymi
dzięki temu możemy się pochwalić imponującą liczba 400 podmiotów gospodarczych w gminie.
- Co z tego mają mieszkańcy?
- Wiele rzeczy widać gołym okiem. Trzy nowe
sale gimnastyczne w gminie, boiska sportowe, grube” remonty placówek oświatowych,
nowe sale z nowym wyposażeniem, pomoce
dydaktyczne dla pracowni językowych, biologicznych, chemicznych, nowe elewacje
budynków i uporządkowanie terenu wokół
szkół. Nowe chodniki i odcinki dróg, dokończenie wodociągowania w Niedźwiedzy,
kanalizacji Woli Dębińskiej, modernizacja
Maszkienic, rozpoczęcie kanalizacji Dębna i
Porąbki. Tak więc ten sukces Dębna, to przede
wszystkim poprawa jakości życia w gminie.
Ale oprócz pieniędzy na duże inwestycje potrafiliśmy zdobywać środki spoza budżetu
na drobniejsze rzeczy. Dzięki temu kupiliśmy instrumenty dla orkiestry dętej w Łysej
Górze, stroje dla Łoniowiaków”, sprzęt dla
klubów sportowych. Mieszkańcy są sprawniej obsługiwani w urzędzie, bo zdobyliśmy
pieniądze na komputeryzację. Stać nas
wreszcie było na gminną gazetę, a do tej pory
w powiecie jako jedyni nie mieliśmy swojego pisma. Długo by wymieniać....
- Wiele instytucji i urzędów zatrudnia
całe sztaby ludzi, którzy pracują nad
zdobywaniem dodatkowych pieniędzy....
- W Dębnie nikogo nowego do tych zadań nie
zatrudnialiśmy. Warto tu dodać, że w ran-

kingu na najtańszy urząd w Polsce zajęliśmy też wysokie 11 miejsce...
- W takim razie w jaki sposób udało się
Dębnu zdobyć taką masę dodatkowych pieniędzy?
- Przede wszystkim na samym początku
mojej kadencji postawiłem na podnoszenie kwalifikacji urzędników. Gdy zostałem wójtem w urzędzie tylko dwie
osoby miały wyższe wykształcenie. Teraz takich osób jest dziesięć, a kilka kolejnych kończy studia. Do tego doszły
specjalne szkolenia. Jak widać opłacało
się postawić na wiedzę i kompetencje.
Wykształceni urzędnicy potrafią zdobyć
dla gminy, a tym samym naszych mieszkańców, grube miliony.
- Wypada pogratulować takiego zespołu...
- Moim zadaniem było również dobrze zorganizować im pracę, szczegółowo rozdzielić obowiązki i kompetencje. Gdy
ludzie wiedzą co mają robić i za co odpowiadają, to pracują wydajnie.
- Jakie znaczenie ma dla Pana ten
sukces?
- Przede wszystkim bardzo mobilizuje,
wszystkich pracowników urzędu...
- ...żeby w przyszłym roku zająć równie wysokie miejsce?
- To też. A przede wszystkim, żeby jeszcze
lepiej pracować. Po drugie tak wysoka ocena Dębna w rankingu „Rzeczpospolitej”
potwierdza słuszność mojej koncepcji zarządzania gminą, a to przy podejmowaniu
dalszych decyzji jest bardzo ważne, żeby
być pewnym, że kroczy się właściwą drogą.
- Wójtowie sąsiednich gmin nie zazdrościli Wam sukcesu?
- Chyba nie. Dzwonili ze szczerymi gratulacjami. Tak to przynajmniej odebrałem
- A zatem raz jeszcze gratuluję i dziękuje za rozmowę.
- Bardzo dziękuję.
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poszło zatem 8 090 899 zł, a na utrzymanie
szkół pozostało zaledwie nieco ponad 700
tys. zł.
Milionowe dotacje

Samorz¹d coraz wiêcej dok³ada do szkó³

NOWY ROK,
NOWE PROBLEMY
Nowy rok szkolny w gminie Dêbno rozpoczê³o 1708 dzieci czyli o 213 uczniów mniej
ni¿ w roku ubieg³ym. Dla samorz¹du oznacza
to powa¿ny problem zwi¹zany z kosztami
utrzymania szkó³ oraz prac¹ dla nauczycieli.
Dla zobrazowania problemu warto dodaæ, ¿e
w wiêkszoci szkó³ w gminie liczba uczniów
jest mniejsza, ni¿ 120 uczniów.
Zależność pomiędzy liczbą dzieci, a finansowym zaangażowaniem samorządu wynika z przyjętej zasady, że budżet państwa
płaci gminom subwencję w przeliczeniu na
jedno dziecko. W praktyce oznacza to, że im
mniejsza szkoła tym większe wydatki. Koszty stałe związane z utrzymaniem budynku
i opłaceniem wynagrodzenia dla nauczycieli

pozostają niemal na tym samym poziomie, a
wsparcie ze strony państwa regularnie się
zmniejsza. Zmusza to samorząd do wydawania dodatkowych pieniędzy na oświatę i
to całkiem sporych.
W tym roku subwencja oświatowa, jaką
gmina otrzymała z budżetu państwa wyniosła 8 857 320 zł, ale bynajmniej nie wystarczyło to, żeby utrzymać 8 szkół podstawowych, 3 zespoły szkół i 1 gimnazjum w
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze. Zdecydowana większość tej kwoty poszła na wynagrodzenia
dla nauczycieli oraz pracowników administracji. Wynagrodzenia nauczycieli wynoszą
łącznie 6 328 028 zł, a pensje administracji i
obsługi – 1 762 871 zł. W sumie na wypłaty

W takiej sytuacji samorząd chcąc nie chcąc
musi brać na swoje barki koszty związane
nie tylko z utrzymaniem szkół, ale przede
wszystkim z inwestycjami oświatowymi. W
tym roku to dodatkowe wsparcie budżetu
gminy sięgnęło kwoty 3 447 632 zł. Wobec
danych demograficznych, z których wynika, że od 15 lat niemal z roku na rok spada
liczba dzieci, trzeba się liczyć, że ta robiąca i
tak już duże wrażenie kwota będzie najprawdopodobniej jeszcze rosnąć. W 1992
roku urodziło się w gminie 272 dzieci, a w
roku ubiegłym zaledwie 160. Z punktu widzenia interesów gminy nie jest to bynajmniej wiadomość radosna. Budżet gminy nie
jest przecież workiem bez dna i wraz ze
wzrostem wydatków na oświatę nastąpi nieuchronny spadek wydatków w innych dziedzinach.
Nadzieja i reforma
Jakie jest w tej sytuacji wyjście? Można
żyć nadzieją na zatrzymanie niebezpiecznej
tendencji albo zastanowić się nad taką organizacją nauczania w gminie, które pozwoli
zminimalizować negatywne skutki spadku
liczby dzieci. Pierwszy wariant, na szczęście, nie jest li tylko fantazją życiowych optymistów, ponieważ symptomy poprawy dają
się zauważyć w liczbach. W ciągu ośmiu miesięcy tego roku w niektórych sołectwach
urodziło się prawie tyle samo dzieci, co w
całym roku ubiegłym i szanse na poprawę
wydają się spore.
Jeśli jednak ona nie nastąpi, to trzeba
będzie sięgnąć po drugie rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać przy tym, że bez udziału i pomocy mieszkańców wprowadzić się go
nie da, bo reformy realizowane na siłę z reguły nie przynoszą dobrych efektów. Ważne, by zdawali sobie sprawę, że zaniechanie
jakichkolwiek działań może doprowadzić w
ostatecznej konsekwencji do paraliżu inwestycyjnego w gminie.
(g)

Wysoka ocena dla pedagogów

AWANS BEZ K£OPOTÓW
Coraz wy¿sze kwalifikacje maj¹ nauczyciele zatrudnieni w szko³ach na terenie
Gminy Dêbno. Kolejnych szeciu pedagogów uzyska³o podczas wakacji awans do
stopnia nauczyciela mianowanego.
Kandydatki do awansu zaprezentowały się przed komisją złożoną z Wójta
Gminy Dębno, dwóch ekspertów, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli kuratorium oświaty. Pochwaliły się swoimi
dotychczasowymi osiągnięciami zawodowymi i podzieliły pomysłami, które
mają przynieść lepsze efekty dydaktycz-
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ne i wychowawcze. Na członkach komisji najwyraźniej zrobiły pozytywne wrażenie, bo cała szóstka uzyskała awans.
W szko³ach Gminy Dêbno uczy aktualnie
34 nauczycieli kontraktowych, 80 mianowanych i 86 dyplomowanych.
– Poziom prezentacji był bardzo wysoki
– zdradził nam Marek Gurgul, dyrektor
Gminnego Zespołu Administracyjnego
Szkół. Członkowie komisji dostrzegli
też w kandydatkach osoby zaangażowa-
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ne w swoją pracę, dążące do uzyskania
jak najwyższych kwalifikacji.
Na słowa pochwały i stopień nauczyciela mianowanego zasłużyły: Monika
Maca (język polski, szkoła w Dębnie),
Aneta Kania (muzyka, ZS w Porąbce
Uszewskiej), Anna Marecik (pedagogika w zakresie pracy socjalno-opiekuńczej, ZS Wola Dębińska), Agata Jankowska (chemia, ZS Wola Dębińska), Małgorzata Migda, biologia ZS Wola Dębińska), Magdalena Grodny (matematyka,
SP Jastew).
(g)
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Du¿y remont przedszkola

£adnie
i porz¹dnie

Dobudowywanie nowej części idzie w szybkim tempie.

Tañsza rozbudowa

Maluchy przy szkole
Wiele wskazuje na to, ¿e jeszcze w tym
roku przedszkole w Dêbnie zmieni siedzibê. Dzieci opuszcz¹ stary budynek i przeprowadz¹ siê do nowych pomieszczeñ przy
szkole podstawowej.
O zmianie przesądził stan obiektu, w
którym przedszkole ma dzisiaj siedzibę.

Niebawem dzieci wyprowadzą się
ze starego budynku

Jego stan techniczny jest na tyle zły, że –
jak wykazały ekspertyzy - jego remont
kosztowałby więcej niż budowa nowego
budynku.
W tej sytuacji uznano, że najlepszym pomysłem będzie rozbudowa budynku sąsiedniej szkoły podstawowej i przygotowanie
tam pomieszczeń z osobnym wejściem dla
przedszkola. Obok dużej sali dla dzieci zaprojektowano tam jeszcze zaplecze administracyjno-socjalne. Posiłki będą natomiast
przygotowywane w kuchni należącej do
szkoły. – Tak będzie wygodniej i taniej – tłumaczy Stanisław Wrona, inspektor z Urzędu Gminy w Dębnie.
Termin zakończenia rozpoczętych podczas wakacji prac zaplanowano na koniec
września, a inwestycja kosztować będzie
88,5 tys. zł.

Przedszkole w Woli Dêbiñskiej zmieni
siê nie do poznania. Gmina solidnie inwestuje w to przedszkole, bo w przeciwieñstwie do innych miejscowoci w Woli
Dêbiñskiej dzieci nie brakuje zarówno w
przedszkolu, jak i w Zespole Szkó³.
W tym roku objęto remontem zaplecze
kuchenne i część, w której dzieciom podawane są posiłki. Dzięki temu przedszkole spełni surowe wymogi sanitarne.
Niewydajne zimą piece kaflowe zastąpi
centralne ogrzewanie, położone zostaną
nowe posadzki i nowa instalacja wodno –
kanalizacyjna. Teraz pochłonie to 40 tysięcy złotych. W przyszłym roku zaplanowano remont sal, stolarki, ciąg dalszy
wymiany posadzek i remont części socjalnej. Teraz z przedszkola korzysta 44 dzieci
i wszystko wskazuje na to, że podobnie
będzie w następnych latach. Po północnej
stronie gminy – w Woli Dębińskiej - nie
ma kłopotu z niżem demograficznym. Tu
mieszkańcy chętniej budują nowe domy i
tu rodzi się dużo dzieci. W oddzielonej
krajową drogą A4 Jastwi jest znacznie

(gep)

W ostatniej chwili zlo¿yli rezygnacjê

Zmiana dyrektorów
Dyrektorzy szkó³ w Jaworsku i Niedwiedzy zaskoczyli w³adze gminy Dêbno. Na krótko przed rozpoczêciem roku szkolnego z³o¿yli
rezygnacjê z funkcji i konieczne by³o znalezienie ich nastêpców. W tej roli wyst¹pi¹ Ewa
Rubacha i Beata Baka. Pierwsza kierowaæ bêdzie szko³¹ w Jaworsku, druga obejmie ster w
szkole w Niedwiedzy.
Dotychczasowa dyrektorka szkoły w Jaworsku Małgorzata Ludynia zrezygnowała
z pracy z przyczyn osobistych. Dokładnie
ten sam motyw przesądził o rezygnacji w
przypadku Bogumiły Kukli, która kierowała szkołą w Niedźwiedzy.
Ich następczynie pełnić będą dyrektorskie obowiązki maksymalnie przez pół roku,
bo taki okres zapisano w ustawie. Potem

trzeba będzie ogłosić konkurs na to stanowisko. Czy zgłoszą sie chętni - pokaże czas.
Generalnie tendencja jest taka, że nauczyciele nie garną się do pełnienia dyrektorskich funkcji. Pensje są niewiele wyższe dla
dyrektorów – dodatek wynosi od 250 do 450
zł – a wymagania i odpowiedzialność są całkiem spore. Przede wszystkim nauczyciel
musi za własne pieniądze zdobyć dodatkowe kwalifikacje z zarządzania i organizacji
oświatą. Jako dyrektor odpowiada za finanse szkoły, kadry, administrację.
Wójt Dębna Grzegorz Brach, który przez
kilka lat sam był dyrektorem, zapewnia jednak, że szkołom paraliż nie grozi i poradzi
sobie z tymi problemami.

Zakres remontu jest bardzo szeroki.
gorzej. Mimo, że tereny pod budowę domów znakomite, położenie zapewniające
połączenie z Tarnowem i Krakowem, zdarzają się lata, że na świat nie przychodzi
ani jedno dziecko.

(m)
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Zaciêta rywalizacja na stadionie w Biadolinach Szlacheckich

TRZY ZWYCIÊSTWA PER£Y
Setki mieszkañców przygl¹da³y siê Gminnym
Zawodom Sportowo  Po¿arniczym w Biadolinach Szlacheckich. Sporód kilkuset stra¿aków,
którzy wziêli w nich udzia³, najwiêcej powodów do zadowolenia mieli organizatorzy zawodów - fajermani z OSP Per³a, którzy trzy
razy zajmowali najwy¿sze miejsce na podium.
Rozpoczęta wczesnym popołudniem rywalizacja potrwała aż do wieczora. Mimo niepewnej pogody (chmury na niebie) na stadionie pojawiły się tłumy widzów, wśród których nie brakowało uzbrojonych w syreny
kibiców.
W konkursowe szranki stanęli strażacy reprezentujący kilka kategorii wiekowych oraz drużyny męskie i żeńskie.
Wśród najmłodszych (12-15 lat) triumfowały zespoły z Jastwi (chłopcy) i Woli
Dębińskiej (dziewczęta). Kategorie 1518 lat zdominowali młodzi druhowie z
OSP Perła, którzy zwyciężyli zarówno
wśród chłopców jak i dziewcząt. Ta sama
reprezantacja okazała się też najlepsza
wśród se-

rywalizacji dziewcząt w kategorii 1518 lat wystąpiły cztery zespoły, a w
zmaganiach chłopców uczestniczyło siedem drużyn. Najmłodszych reprezentowały cztery drużyny żeńskie i dziewięć męskich.
Zawody sędziowali strażacy zawodowi.
(G)

niorek, a seniorzy z Perły ustąpili miejsca jedynie kolegom z OSP Wola Dębińska.
Najbardziej zacięta rywalizacja była
wśród seniorów, którzy wystawili w sumie 11 zespołów. Żeńskie drużyny seniorów wystawiło pięć jednostek. W

Klasyfikacja generalna
Dru¿yny m³odzie¿owe ¿eñskie 12-15 lat
I miejsce OSP Wola Dêbiñska ............  120,6 pkt
II miejsce OSP Maszkienice ...............  131,2 pkt
III miejsce OSP Per³a ..........................  131,6 pkt
IV miejsce OSP Dêbno ......................  256,9 pkt
Dru¿yny m³odzie¿owe mêskie 12-15 lat
I miejsce OSP Jastew .........................  91,9 pkt
II miejsce OSP Niedwiedza ................  95,6 pkt
III miejsce OSP Per³a ............................  97,2 pkt
IV miejsce OSP Wola Dêbiñska .........  104,4 pkt
V miejsce OSP Maszkienice ..............  115,8 pkt
VI miejsce OSP £oniowa ...................  131,9 pkt
VII miejsce OSP Dêbno ......................  252,9 pkt
VIII miejsce OSP Por¹bka Uszewska .  261,4 pkt
IX miejsce OSP £ysa Góra ................  267,8 pkt
Dru¿yny m³odzie¿owe ¿eñskie 15-18 lat
I miejsce OSP Per³a ...........................  103,8 pkt
II miejsce OSP Wola Dêbiñska ............  111,6 pkt
III miejsce OSP Maszkienice ...............  121,2 pkt
IV miejsce OSP Por¹bka Uszewska ..  152,3 pkt
Dru¿yny m³odzie¿owe mêskie 15-18 lat
I miejsce OSP Per³a .............................  94,2 pkt
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II miejsce OSP Wola Dêbiñska ...........  101,1 pkt
III miejsce OSP Dêbno ........................  113,5 pkt
IV miejsce OSP Jastew .....................  117,7 pkt
V miejsce OSP Jaworsko .................  123,9 pkt
VI miejsce OSP Niedwiedza ............  129,7 pkt
VII miejsce OSP Maszkienice .............  136,1 pkt
Dru¿yny ¿eñskie  seniorzy
I miejsce OSP Per³a ...........................  113,7 pkt
II miejsce OSP Dêbno ........................  116,3 pkt
III miejsce OSP Maszkienice ...............  129,8 pkt
IV miejsce OSP Wola Dêbiñska .........  135,2 pkt
V miejsce OSP £ysa Góra ................  151,5 pkt
Dru¿yny mêskie  seniorzy
I miejsce OSP Wola Dêbiñska ..............  98,5 pkt
II miejsce OSP Per³a ............................  99,2 pkt
III miejsce OSP Jastew ......................  103,8 pkt
IV miejsce OSP Maszkienice .............  104,6 pkt
V miejsce OSP Por¹bka Uszewska ...  112,6 pkt
VI miejsce OSP Niedwiedza ............  116,9 pkt
VII miejsce OSP Dêbno ......................  119,2 pkt
VIII miejsce OSP £oniowa ..................  130,3 pkt
IX miejsce OSP Sufczyn ...................  133,1 pkt
X miejsce OSP Do³y ..........................  144,1 pkt
XI miejsce OSP £ysa Góra ................  268,4 pkt

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - padziernik 2006
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XI Miêdzynarodowy Turniej Rycerski O z³oty warkocz Tar³ówny

IMPONUJ¥CE WIDOWISKO
Dziewiêtnacie bractw Rycerskich z Polski,
S³owacji i Wêgier wemie udzia³ w XI Miêdzynarodowym Turnieju Rycerskim O z³oty warkocz Tar³ówny, który odbêdzie siê na Zamku
w Dêbnie 24 wrzenia. Obok potyczek rycerskich bêd¹ harce konne, przegl¹d artylerii oraz
plenerowa bitwa o zamek z udzia³em setek
rycerzy z kraju i z zagranicy. Rycerzom towarzyszyæ bêd¹ po³ykacze ognia i specjalici od
fajerwerków.
Podobnie jak w poprzednim latach, kiedy
to jedna z największych imprez plenerowych
w Małopolsce zgromadziła 20 tysięcy ludzi,
organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji. Jak zwykle areną głównych wydarzeń będzie otoczenie Zamku w Dębnie, a
zwłaszcza fosa okalająca zamek, gdzie doskonała widoczność pozwala na pokazanie
nie tylko różnych formacji zbrojnych, ale
także rycerskich potyczek i wielkiej bitwy o
zamek. Widowisko ma charakter lekcji historycznej na żywo. Wszystkie pokazy walk,
sceny bitewne, zwyczaje rycerskie i dworskie oraz tańce i gry dworskie czy plebejskie
uzupełnione muzyką, światłem, efektami
dźwiękowymi oraz fachowym i barwnym
komentarzem, pozwalają oglądającym poczuć atmosferę dawnych wieków. Na polu
turniejowym są ustawione elementy dawnej zabudowy, makieta zamku wraz z mo-

stem, chałupy a na przedpolu namioty rycerskie oraz artyleria. Przygotowanie takiej
scenografii pozwala na przedstawienie życia naszych przodków i realistyczne pokazanie scen bitewnych, podczas których płoną chałupy, stogi i zamkowa brama. W czasie imprezy można zobaczyć pokazy walk
rycerskich od czasów średniowiecza aż po
wiek XVII, równocześnie prezentowane są
elementy uzbrojenia, sposoby walki i obyczaje rycerskie. Bardzo atrakcyjnie prezentują się sceny bitewne z udziałem rycerstwa,
artylerii oraz konnicy, będące próbą rekonstrukcji najsłynniejszych wydarzeń z historii Polski. Wiele emocji towarzyszy również
rywalizacji łuczników i rycerzy ciężkozbrojnych walczących o turniejowe trofeum ”Złoty warkocz Tarłówny”. Prawdziwe tłumy przyciąga również pokaz walki na koniach oraz woltyżerki i wyczyny kaskaderskie w wykonaniu jeźdźców.
W trakcie turnieju zamek otworzy swoje komnaty dla turystów. W zabytkowych
salach będzie można wysłuchać koncertów
muzyki klasycznej i dawnej wykonywanej
na tradycyjnych instrumentach i w strojach z epoki. Do dyspozycji zwiedzających
są wszystkie sale, podziemia, kuchnia i skarbiec. W salach można oglądać wystawy przygotowane specjalnie na czas turnieju. Na
zamkowym dziedzińcu grupy artystyczne
oraz rycerskie prezentują rozrywki naszych
przodków, zapraszając widzów do wspólnej
zabawy. Wzgórze zamkowe również obfituje w atrakcje. Licznie zgromadzeni artyści prezentują tam dawne wyroby rzemieślnicze - łuki, miecze, tarcze, zbroje, ale
również pamiątkowe pieczęcie czy pergaminy. Można także sprawdzić skuteczność
dawnego wymiaru sprawiedliwości za przyczyną katowni oraz wielu wymyślnych urządzeń tortur. Wszyscy głodni i spragnieni
mogą posmakować specyfików dawnej kuch-

ni rycerskiej, plebejskiej lub całkiem nam
współczesnych smakołyków.
(p)

Organizatorzy:
Dębińskie Centrum Kultury i Muzeum
Okręgowe w Tarnowie

Patronat:
Marszałek Województwa Małopolskiego –
Janusz Sepioł, Starosta Brzeski – Grzegorz Wawryka, Wójt Gminy Dębno – Grzegorz Brach

Program
12.00 - Rozpoczęcie turnieju, przemarsz
wojsk
12.30 - Tysiąc szabel Chmielnickiego – pojedynki na broń białą, kozackie harce konne
13.00 - Oficjalne otwarcie, salwa armatnia
13.15 - Grupa JAGO – Słowacja
13.40 - Głos Boga Wojny – przegląd artylerii siedemnastowiecznej + salwa ze
wszystkich armat
14.00 - Szum Husarskich Skrzydeł – pokaz konny – Grupa Kaskaderów Konnych ze Słupna
14.30 - Bractwo Rycerskie Św. Jerzego z
Wyszehradu Węgry
14.50 - Szwed w granicach – potyczka
Szwedzko - Polska
15.20 - Finał turnieju łuczniczego
15.40 - Gwardziści i Damy – Pokaz w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Miasta
Nowa Dęba – tańce i pokaz sprawności
gwardii miejskiej
16. 00 - Bractwo Rycerskie Św. Jerzego z
Wyszehradu Węgry
16.40 - Finał Turnieju Bojowego – wręczenie głównego trofeum
16.50 - Grupa JAGO – Słowacja
17.10 - Echa Grunwaldu – średniowieczna
bitwa o zamek: ostrzał zamku, bitwa na
moście, szturm na bramę i mury
17.40- Kozacka Dżigitówka - Gupa Kaskaderów Konnych ze Słupna
18.00 - Pokaz artyleryjski i musztra muszkieterów
18.30 - W cieniu płaszcza i szpady – pokaz
walk siedemnastowiecznych
19.00 - Magia Ognia: Połykacze ognia, fire dance
19.30 - Bitwa z udziałem wszystkich wojsk,
konnicy i artylerii
20.10 - Pokaz sztucznych ogni
20.20 - Zakończenie turnieju.

wrzesieñ - padziernik 2006, ¯ycie Gminy Dêbno
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Nagroda za rozwijanie sportu

Odznaka od
dzia³aczy
Z niecodzienn¹ wizyt¹ przyszli do gabinetu Wójta Gminy Dêbno Grzegorza Bracha ma³opolscy dzia³acze pi³karscy. Przynieli ze sob¹ Srebrn¹ Odznakê Krakowskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej,
na któr¹ wójt zas³u¿y³ sobie zaanga¿owaniem samorz¹du w rozwój sportu w
gminie.
W szczególności brano pod uwagę warunki do uprawiania piłki nożnej, a z
tym w Gminie Dębno jest naprawdę dobrze. Obok dofinansowywania działalności klubów co roku wójt obdarowuje
kluby prezentami. Raz były to piłki, innym

razem bramki, kiedy indziej koszulki, a ostatnio
markowe buty piłkarskie.
O efektach takiej polityki łatwo się
przekonać. Na terenie gminy działa
osiem klubów sportowych, z oferty których korzysta ponad 1500 osób, a kilkanaście uczniowskich klubów sportowych
zrzesza dalszych kilkuset młodych sportowców.
Mimo dużej wagi przywiązanej przez
samorząd do rozwoju sportu wójt Grzegorz Brach nie spodziewał się takiego
wyróżnienia. – Jestem mile zaskoczony
i traktuję to jako sygnał, że to, co robimy w gminie warte jest kontynuowania
– powiedział „Życiu Gminy Dębno”.

m
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Mê
Takiego meczu pi³karskiego jeszcze nie by³o!
Na stadionie Victorii Por¹bka Uszewska naprzeciwko siebie stanê³y zespo³y ¯on i Mê¿ów. Rywalizacji pe³nej kapitalnych akcji przygl¹da³o siê kilkuset kibiców. I chocia¿ w tym
wypadku wynik nie by³ najwa¿niejszy, z kronikarskiego obowi¹zku zaznaczyæ wypada, ¿e
¯ony zremisowa³y z Mê¿ami 8:8.
Do tego niecodziennego wydarzenia sportowo-towarzyskiego doszło podczas Sportowego Podsumowania Roku z inicjatywy Ryszarda Wójtowicza, prezesa klubu Victoria
Porąbka Uszewska. Pomysł chwycił i w niedzielne popołudnie dziesięć małżeńskich par
z terenu gminy Dębno rozegrało pierwszy
taki mecz w historii futbolu.
Zgodnie z ustaleniami przedmeczowymi
Żony jeszcze przed pierwszym gwizdkiem
prowadziły 5:0, co miało wyrównać wyraźną
przewagę fizyczną Mężów. Zaliczka w zupełności wystarczyła, tym bardziej, że Żony
grając finezyjnie technicznie oraz dojrzale

(pg)
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Sportowa Liga Zak³adów Pracy
- klasyfikacja koñcowa
1. Urząd Gminy i Nauczyciele .... – 21 pkt.
2. ARAK Janina .......................... – 20 pkt.
3. OSP Dębno ............................. – 16 pkt.
4. OSP Wola Dębińska ................ – 12 pkt.
5. OSP Maszkienice .................... – 11 pkt.
Lektorzy Dębno ..................... – 11 pkt.
7. Paleta Trans Drew .................... – 5 pkt
8. OSP Jaworsko .......................... – 3 pkt.
LKS Łoniowa ............................ – 3 pkt.

taktycznie powiększyły jeszcze przewagę.
Niestety, opadając z sił, pod koniec meczu
pozwoliły Mężom na strzelenie wyrównującej bramki.
Sędziująca spotkanie trójka arbitrów miała pracy co niemiara – faulowali głównie
Mężowie, jeden za nieuzasadnione dyskusje został nawet na chwilę usunięty z murawy. Ostatecznie jednak mecz zakończył się
w prawdziwie przyjacielskiej, rodzinnej, „remisowej” atmosferze.

SPORT

NASZA SUBIEKTYWNA OCENA

STA£Y FRAGMENT GRY
Co miesi¹c na ³amach ¯ycia Gminy bêdziemy podsumowywaæ dokonania wszystkich klubów pi³karskich z Gminy Dêbno, które zmagaj¹
siê w ligowych rozgrywkach. Ka¿dej dru¿ynie
wystawimy ocenê w szkolnej skali od 1 do 6.
Tych, którzy  naszym zdaniem  zas³u¿¹ na
pochwa³ê  pochwalimy, tych, których trzeba
zganiæ  zganimy. Cenzurki nie maj¹ pretensji
do nieomylnoci, s¹ z za³o¿enia subiektywne.
Kto siê z nimi nie zgadza, niech pozostanie przy
swoim zdaniu.

Orze³ Dêbno
Po ośmiu kolejkach, a więc niemal na półmetku jesiennej rundy rozgrywek o mistrzostwo czwartej ligi, zespół plasuje się w tabeli
na dziewiątej pozycji. W dotychczasowych
meczach, podopieczni trenera Mariusza Lasoty zdobyli 11 punktów. Jak do tej pory sporym mankamentem w grze drużyny są występy przed własną publicznością. Na własnym boisku dębnianie nie ponieśli jeszcze
wprawdzie porażki, lecz nie licząc remisu z
jednym z faworytów do awansu, Puszczą Niepołomice, w pozostałych dwóch spotkaniach
raczej rozczarowali. Wystarczy powiedzieć,
że w meczach rozgrywanych w Dębnie, Orzeł
zdobył jedną tylko bramkę, której autorem
był pozyskany przed sezonem z Unii Tarnów, Krzysztof Krauze. W miarę nieźle spisują się dębnianie w spotkaniach wyjazdowych, choć ich ocenę obniżają z pewnością
poniesione ostatnio dwie porażki. O ile jeszcze przegraną z liderem, Przebojem Wolbrom
można było założyć niejako z góry, o tyle porażka z MKS Trzebinia Siersza była już dla
kibiców przykrą niespodzianką. Dużym minusem drużyny jest także słaba skuteczność
– zaledwie 6 strzelonych bramek.
Ocena: 4

K³os II £ysa Góra
Debiutująca w rozgrywkach klasy „B”
druga drużyna Kłosa Łysa Góra, z pewnością pierwszych spotkań w drugiej grupie
brzeskiej klasy „B” nie może zaliczyć do
udanych. Cztery porażki i fatalny bilans
bramkowy 2-25 nie wystawiają jej bowiem
dobrego świadectwa. Początki są jednak zawsze trudne i wierzyć wypada, że piłkarze
z Łysej Góry nie załamią się po tych przegranych i w kolejnych meczach dostarczą
swoim kibicom sporo radości. Jak na razie
trudno jednak mówić o jakichś większych
postępach w grze Kłosa II. Choć może widać jednak jakiś promyk nadziei. O ile w
dwóch pierwszych spotkaniach zespół ten
nie zdobył bowiem bramki, o tyle w dwóch
kolejnych dwukrotnie zmuszał do kapitulacji bramkarzy rywali (pierwszą, historyczną poniekąd bramkę zdobył Dawid
Wróbel, pokonując bramkarza Jastrzębia
Łoniowa z rzutu karnego). Szkoda tylko,

że w obu przypadkach przeciwnicy strzelali
znacznie więcej bramek (odpowiednio siedem i osiem).
Ocena: 1

Victoria Por¹bka Uszewska
Drużyna, która już w poprzednich rozgrywkach znajdowała się w czołówce klasy
„A”, w tym sezonie również spisuje się całkiem dobrze. Pod wodzą „nowego” szkoleniowca. Marka Bryla, który wrócił na trenerską ławkę zespołu z Porąbki Uszewskiej,
Victoria wygrała cztery pierwsze ligowe
spotkania i przewodziła całej stawce zespołów. W dwóch kolejnych meczach zdobyła
wprawdzie jeden tylko punkt, ale zajmuje
w tabeli trzecie miejsce i z pewnością będzie chciała włączyć się do walki o awans.
Warto przy tym zaznaczyć, że jedynej dotychczas porażki, Victoria doznała w wyjazdowym meczu z innym z kandydatów do
gry w klasie okręgowej, Jadowniczanką
Jadowniki.
Ocena: 4+

Sokó³ Maszkienice
Dwunasty w ubiegłorocznych rozgrywkach klasy „A” zespół z Maszkienic, także
i w tym sezonie nie będzie raczej zaliczał
się do czołówki. Na pewno nie wskazują na
to jego dotychczasowe rezultaty. W pięciu
spotkaniach, Sokół uzbierał zaledwie dwa
punkty. Oznacza to rzecz jasna, że ani raz
nie zdobył jeszcze kompletu punktów. Drużyna z Maszkienic ma spore problemy z ofensywą. W pięciu meczach strzeliła bowiem
zaledwie cztery bramki, co jest najgorszym
wynikiem spośród wszystkich drużyn występujących w brzeskiej grupie klasy „A”.
Na pochwałę zasługuje natomiast obrona
Sokoła – zaledwie 6 straconych bramek.
Najlepszym w tym sezonie występem drużyny był pojedynek z Temidą Złota, w którym Sokołowi zabrakło tylko dwóch minut
do pokonania znacznie wyżej klasyfikowanego przeciwnika.
Ocena: 3

K³os £ysa Góra
Po dwuletniej nieobecności w klasie „A”,
team z Łysej Góry najwyraźniej nie może
złapać właściwego rytmu. W sześciu meczach Kłos nie odniósł jeszcze zwycięstwa,
a jego dorobek ogranicza się do 2 punktów.
Co ciekawe, jak do tej pory drużynie beniaminka nie robi różnicy czy gra na własnym
boisku, czy też na wyjeździe. Pierwszy
punkt zdobyła ona remisując w Łysej Górze z Sokołem Borzęcin Górny, drugi przywiozła natomiast z Olszyn. Sporym problemem beniaminka wydaje się być gra obronna, mimo że w bramce, prezes klubu Wacław Batko robi co tylko w jego mocy. Średnio Kłos w dotychczasowych meczach stra-

cił prawie 3.2 bramki na mecz (19 bramek).
Duży wpływ na tak fatalną statystykę miał
z pewnością mecz z Uszwią przegrany na
własnym boisku 4-8.
Ocena: 2

Grom Sufczyn
Mimo niewielkiego doświadczenia, zespół
z Sufczyna radzi sobie bardzo dobrze w rozgrywkach klasy „B” i kto wie czy nie będzie
chciał włączyć się do walki o awans do klasy
„A”. Sufczynianie rozpoczęli rozgrywki od
dwóch zwycięstw (w tym bardzo efektownej
wygranej 6-1 z Orkanem Zaborów). Jeszcze
po trzeciej kolejce – mimo remisu z Wisłą
Wola Przemykowska – przewodzili oni całej
stawce zespołów. W czwartym meczu przegrali jednak z Olimpią Bucze, co spowodowało, że w tabeli wyprzedziła ich Dolanka Borzęcin Dolny. Od lidera, dzieli jednak Grom
tylko trzy punkty, a biorąc pod uwagę to, że
zespół z Sufczyna jest najskuteczniejszą
ekipą pierwszej grupy brzeskiej klasy „B” (12
bramek), spodziewać można się, że nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa.
Ocena: 5

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie
Bardzo podobnie jak Grom spisuje się w
tym sezonie występująca w tej samej grupie
ekipa z Biadolin Szlacheckich. Po czterech
meczach ma ona w dorobku również 10
„oczek” i jedynie mniejszą liczbą strzelonych
bramek ustępuje pola lokalnemu rywalowi.
Start 77 pochwalić może się za to lepszą od
zespołu z Sufczyna obroną. W czterech meczach stracił tylko 5 bramek, przy czym aż
trzy z nich bramkarz Startu 77 puścił w wyjazdowym spotkaniu z Andaluzją Rudy Rysie. Wskazuje to na to, że następcy znanego
ligowca, Janusza Bodziocha także będą zaliczać się w tym sezonie do czołówki tej klasy
rozgrywkowej.
Ocena: 5

Jastrz¹b £oniowa
Piłkarzom i kibicom z Łoniowej marzy się z
pewnością nawiązanie do sezonu 2002/03, w
którym to Jastrząb w ładnym stylu wygrał
rozgrywki klasy „B” i awansował do klasy „A”.
Niestety jego pobyt trwał tam tylko przez sezon, a powrót do klasy „B” nastąpił w okolicznościach, o jakim w Łoniowej z pewnością chcą
jak najszybciej zapomnieć. Jak na razie Jastrząb radzi sobie całkiem nieźle, szanse na
włączenie się do walki o awans ma jednak raczej niewielkie. Wszystkie punkty zdobył bowiem w pojedynkach z zespołami, które nie
będą raczej zaliczać się do potentatów drugiej
grupy brzeskiej klasy „B”. W jedynym meczu
z drużyną z czołówki przegrał natomiast (i to
na własnym boisku) z Lewniowianką. Nie
wróży to raczej drużynie z Łoniowej powrotu
w tym sezonie do klasy „A”.
Ocena: 4-
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SO£ECTWA

PRZEGL¥D WYDARZEÑ

Komfort na drodze
Do koñca wrzenia droga Sufczyn  Rajsko  jedna z najbardziej ruchliwych tras na terenie Gminy Dêbno  powinna byæ
wyremontowana. Po³o¿enie nowej, asfaltowej nawierzchni
na odcinku czterech kilometrów kosztowaæ bêdzie bud¿et 430
tys. z³.
Wskutek przetargu zlecenie wykonania tej pracy otrzymało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Brzesku, które wykonywało już niejedną inwestycję w gminie. Efektem
robót realizowanych od kilku tygodni będzie wygodna droga
o szerokości pięciu metrów, co znacznie usprawni komunikację w tym rejonie. Na prace modernizacyjne zdecydowano
się z konieczności, bo użytkowana od lat droga została poważnie zniszczona. Obok poprawy jakości jezdni w ramach
tej samej inwestycji zostanie też wybudowany zupełnie nowy
jej odcinek o długości jednego kilometra
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Dyplom za
osi¹gniêcia

Kolejne sportowe
laury zebrała Gmina
Dębno. Podczas gali
na Zamku w Niepołomicach Wójt Gminy
Dębno Grzegorz Brach
odebrał dyplom za
wybitne osiągnięcia w
XII Sportowym
turnieju Miasta i
Gmin. Wyróżnieniu
trudno się dziwić.
Gmina Dębno od
kilku już lat uzyskuje
w tych ogólnopolskich
zmaganiach miejsca w
ścisłej czołówce.

Lisy w kurnikach
Lisy rozpanoszy³y siê tego lata w Gminie Dêbno. Gospodarze mieli z
nimi na tyle du¿o k³opotów, ¿e masowo zwracali siê do gminy o pomoc
w tej sprawie, a samorz¹d zaalarmowa³ ko³a ³owieckie.
Lisy, których w efekcie szczepionek przeciwko wściekliźnie zrzucanych w ostatnich latach z samolotów pojawiło się bardzo dużo,
podchodziły do gospodarstw nawet w ciągu dnia i zabijały kury,
kaczki i gęsi. Z końcem czerwca i w pierwszej połowie lipca liczba
interwencji w tej sprawie ciągle rosła. Zaniepokojeni spustoszeniem czynionym przez lisy gospodarze niemal codziennie zgłaszali
w Urzędzie Gminy w Dębnie starty spowodowane przez drapieżniki. W niektórych przypadkach lisy uszczupliły stan posiadania gospodarstwa o kilka sztuk drobiu. Zwierzęta poczuły się pewnie na
tyle, że porywały kury nawet przy obecności ludzi. – Na podobną
skalę takiego zjawiska w gminie jeszcze dotąd nie było – mówił nam
Czesław Płaneta, inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
Samorząd chcąc pomóc mieszkańcom zaalarmował koła łowieckie
działające na terenie gminy Dębno zwracając się z prośbą o przeprowadzenie odstrzału lisów.

Wygodnie do pól
U³atwiony dojazd do pól dla kilkunastu rolników z Gminy Dêbno  oto efekt budowy nowej drogi. Samorz¹d móg³ sobie pozwoliæ na tê inwestycjê, dziêki pieni¹dzom jakie pozyska³ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Fundusz finansujący wyłącznie inwestycje drogowe, których efektem jest poprawa dojazdu do pól, już wiele razy
wspierał Gminę Dębno. Tym razem na budowę nowej drogi
żwirowej (wyłącznie takie wchodzą w grę, jeśli się korzysta z tego źródła finansowania) wyasygnował 40 tys. zł.
Samorząd przeznaczył tę sumę na wybudowanie drogi na
odcinku Dębno – Domonie – Łysa Góra. W efekcie kilkunastu rolników posiadających tam swoje pola będzie miało
nie tylko wygodniejszy, ale także znacznie krótszy dojazd.
Dotychczas zmuszeni byli do korzystania z dalekich i uciążliwych objazdów.
Projekt nowej drogi jest już gotowy, a inwestycja powinna
być sfinalizowania jeszcze w tym roku.
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Pawe³ Kraj

Ma 38 lat, mieszka w Łoniowej
a w gminie Dębno jest jednym z
najbardziej zaangażowanych ludzi
w pracę społeczną. Wszędzie Go
pełno. Z jednej strony poświęca
swój czas na pracę w OSP Łoniowa, z drugiej pracuje w LZS Jastrząb Łoniowa, a jakby tego było
mało jest jeszcze członkiem Izby
Rolniczej, kółek rolniczych, a do
niedawna zasiadał także w Radzie
Sołeckiej.
Niektórzy nie mogą się nadziwić
jak on na to wszystko znajduje
czas. Bo przecież we wszystkich
tych organizacjach nie jest bynajm n ie j li tylk o statys tyczn ym
członkiem, ale jednym z najbardziej aktywnych działaczy. Ot,
choćby straż. Od dwóch lat pełni
funkcję komendanta OSP Łoniowa, a od niedawna jest też wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP.
W niedługim czasie potrafił mocno zaznaczyć swoją obecność w tej
organizacji. - Zaangażowałem się
w sprowadzenie auta dla OSP i w
tym przypadku się powiodło. Bo
najważniejsze to włączyć motor
napędowy i wtedy się wszystko da.
Ale człowiek nie może być sam,
tylko w grupie. Sam nic nie zrobi –
podkreśla. Dobrej współpracy z
ludźmi zawdzięcza swoją skuteczność także w innych dziedzinach.
Swoje sportowe, piłkarskie zainteresowania pielęgnuje nie tylko

grywając w powiatowej lidzie piłki halowej, ale także oddając serce dla LZS
Jastrząb Łoniowa. Pięć lat temu dopiął swego i drużyna nie musi już
korzystać z gościny Porąbki Uszewskiej, bo ma wreszcie swoje boisko. –
Sami je wybudowaliśmy i szatnie tak
samo. Chodziłem za sponsorami i
dało się uzbierać. Potem jeszcze zachęciło się młodych do pracy i udało
się... – zdradza receptę na sukces.
Sam był wtedy dla innych najlepszym
przykładem. Brał za łopatę i nie żałował potu. Pewnie dlatego bywały dni,
że i po trzydziestu chłopaków przychodziło pomagać.
Na straży i sporcie nie poprzestaje. Rolnikiem jest wprawdzie raczej
hobbystycznie, ale o interesy rolników potrafi zabiegać jako członek
Izby Rolniczej. Swoją pomocą służy
kółkom rolniczym, a jeszcze niedawno uczestniczył w pracach Rady Sołeckiej, w której spędził dwa lata. Patrząc na jego zaangażowanie aż wypada podziękować Jego żonie Agacie, że Go tu, do Łoniowej ściągnęła
z Gwoźdźca. Gdyby nie ona to nie
Łoniowa, ale sąsiedzi mieliby z niego pożytek.
Wraz z małżonką wychowuje dwie
nastoletnie córki Małgorzatę i Paulinę. Obie chodzą do gimnazjum, do
pierwszej i drugiej klasy. Na stałe
pracuje w Brzesku, w Browarze
Carlsberg, w stacji uzdatniania wody.
(g)
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d WÓJTOWICZ
Imiê i nazwisko: Ryszar
e
dni
re
Wykszta³cenie:
Zawód: nauczyciel
wane stanowisko:
Miejsce pracy i zajmo
wacz
Prangli Austria, spa
a, czwórka dzieci
Sytuacja rodzinna: ¿on
Passat
Samochód: Volkswagen

Z natury jestem...
y
...wra¿liwy, uczuciow
..
æ.
bo
Mam s³a
...do mojej ¿ony
Moja pasja...
pi³ka no¿na
...sport, szczególnie
æ...
Moja pierwsza mi³o
podstawowej...
ole
szk
w
a
tak
...by³a
przedmiot...
Mój pierwszy cenny
nowa
³em do szko³y do Tar
...rower, którym jedzi
iowe...
Moje osi¹gniêcie ¿yc
...moja rodzina
..
Moja ¿yciowa pora¿ka.
pracy od rodziny
...odleg³oæ miejsca
rzenie...
Moje najwiêksze ma
¹
...byæ na sta³e z rodzin
a...
Moja ulubiona lektur
...gazety sportowe

Moja praca...
by³o bli¿ej domu...
zadowolony, gdyby to
...by³bym ca³kowicie
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w o b i ekt y w i e

Sportowe Podsumowanie Roku to ju¿ w Gminie
Dêbno ma³a tradycja. Jak na charakter imprezy
przysta³o nie brakuje ruchu, sportowej rywalizacji
i, oczywiœcie, dobrej zabawy. Tym razem o mi³¹
atmosferê by³o tym ³atwiej, ¿e dopisa³a tak¿e
pogoda. Wiêcej o wynikach i rezultatach
sportowych zmagañ piszemy na stronie 16.

