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Piotr Marecik, nowy prezes Orła Dębno,
piłkarz, trener i nauczyciel historii w gim-
nazjum w Woli Dębińskiej Z Orłem związa-
ny jest 1987 roku. Przed laty grał tu jako
zawodnik, a od 10 lat prowadzi drużynę
trampkarzy będąc jednocześnie klubo-
wym działaczem. Jest mieszkańcem Woli
Dębińskiej.

WIERZÊ W NASZYCH PI£KARZY
- Ma Pan jak¹� swoj¹ wizjê klubu?

- To przede wszystkim powinien byæ klub dla m³o-
dzie¿y z naszej gminy. Przysz³o�æ klubu na nich powin-
na siê opieraæ, bo wtedy zainteresowanie jego dzia³al-
no�ci¹ bêdzie czym� sta³ym. Ogl¹danie w akcji swojego
syna, wnuka, bratanka czy siostrzeñca sprawia wiêcej

przyjemno�ci ni¿ zawodników z zewn¹trz, którzy bêd¹
tu sezon, dwa, a potem s³uch o nich zaginie.

- No dobrze, ale co z promocj¹ gminy? Wiele
mówi³o siê o tym, ¿e klub to jej wizytówka,
któr¹ widaæ tym lepiej im wy¿sza klasa roz-
grywkowa.

- Wiêkszo�æ kibiców klubu pochodzi z tej gminy
i nie ma siê co ³udziæ, ¿e kibicami naszej dru¿yny
stan¹ siê ludzie z zewn¹trz. Owszem, klub mo¿e
pe³niæ funkcje promocyjne, ale niekoniecznie po-

przez sam udzia³ w rozgrywkach w tej czy innej
klasie. Je�li wychowamy dobrych pi³karzy,

których zauwa¿y, na przyk³ad, Wis³a Kraków, to
oni graj¹c potem w znanym klubie bêd¹ mówiæ sk¹d
pochodz¹, gdzie stawiali pierwsze pi³karskie kro-
ki. Na autoprezentacjê poprzez wyniki osi¹gane w
lidze nie ma zanadto co liczyæ. Nie oszukujmy siê, w
gminie takiej jak nasza mo¿emy sobie pozwoliæ

najwy¿ej na IV ligê, któr¹ � wierzê w to � mo¿emy
wywalczyæ korzystaj¹c z naszych wychowanków.

- Czego klubowi teraz najbardziej brakuje?
- Bazy sportowej przede wszystkim. Mamy cztery

dru¿yny i wszystkie trenuj¹ na jednym boisku. Czasem
dochodzi do tego, ¿e dwie dru¿yny maj¹ trening rów-
nocze�nie. Mam nadziejê, ¿e uda siê ten problem roz-
wi¹zaæ przy wspó³pracy z gmin¹. Jest nowe boisko przy
szkole i warto je dobrze wykorzystaæ.

- Mo¿emy spodziewaæ siê jaki� wydarzeñ spor-
towych w najbli¿szym czasie.

- Na ostatni¹ sobotê czerwca planujê organizacjê

Piotr Marecik, nowy prezes Or³a Dêbno, pi³karz, trener i nauczyciel historii w
gimnazjum w Woli Dêbiñskiej Z Or³em zwi¹zany jest 1987 roku. Przed laty gra³
tu jako zawodnik, a od 10 lat prowadzi dru¿ynê trampkarzy bêd¹c jednocze�nie
klubowym dzia³aczem. Jest mieszkañcem Woli Dêbiñskiej.

du¿ego turnieju juniorów. Z pewno�ci¹ nie przyjad¹
do nas seniorzy z najwiêkszych polskich klubów, ale
juniorzy � czemu nie. Mam ju¿ potwierdzenie z Korony
Kolportera Kielce, Hutnika Kraków i Resovii Rzeszów.
Dla m³odych pi³karzy z Dêbna bêdzie to �wietna oka-
zja, ¿eby sprawdziæ swoje umiejêtno�ci.

Nasze sukcesy

Laureatka
z Jaworska

I miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Przedmiotowej z
języka niemieckiego zajęła
Weronika Kluska, uczennica
klasy V Szkoły Podstawowej
w Jaworsku. Do olimpiady
przygotowywała się pod kie-
runkiem Haliny Piekarskiej.
Uczennica reprezentuje po-
nadto szkołę w różnych kon-
kursach artystycznych na

szczeblu szkolnym i gminnym. Za pierwsze
półrocze uzyskała średnią ocen 5,1. Jest uzdol-
niona muzycznie i lubi śpiewać.

Najlepszy w regionie
Damian Kluska z OSP Łoniowa zwyciężył

w powiatowych eliminacjach konkursu wie-
dzy pożarniczej „Młodzież  zapobiega  poża-
rom” w kategorii gimnazjalistów. Jest
uczniem II klasy gimnazjum, a do OSP Łonio-
wa należy już od kilku lat. W jednostce cieszy
się bardzo dobrą opinią: angażuje się w dzia-
łalność straży, jest bardzo zdyscyplinowany.
Opiekunem reprezentanta Łoniowej byli
Paweł  Kraj i Władysław Korcyl.

Olimpijczycy z Sufczyna
W pięciu ogólnopolskich olimpiadach

uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym

Weronika
Kluska

Damian Kluska wygrał rywalizację
w powiecie.

na Kargol, Łukasz Wojnicki, Kamil Wojnic-
ki, Katarzyna Chodacka i Aleksandra No-
wak. Wszyscy musieli wykazać się znajo-
mością lektur z obszernej listy i wiadomo-
ściami o teatrze.

gimnazjaliści z Sufczyna przygotowywani
przez Lucynę Potępę. W konkursach hu-
manistycznych zorganizowanych przez
Szkolną Akademię Wiedzy, Centrum Edu-
kacji Szkolnej i Olimpusa z Warszawy
uczestniczyło 16 uczniów. Aleksandra Ro-
jek, Kamil Wojnicki i Aleksandra Nowak
otrzymali dyplomy – wyróżnienia. W kon-
kursie przedmiotowym MIX 2007 wyróżnio-
no Faustynę Kargol i Aleksandrę Nowak

Do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Teatrze, który już od pięciu lat
organizuje Teatr Groteska pod patronatem
Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, dotarło pięciu uczniów: Fausty-

Olimpijczycy z Sufczyna
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Rada Gminy Dêbno jednog³o�nie
udzieli³a Wójtowi Grzegorzowi
Brachowi absolutorium za wykona-
nie bud¿etu na rok 2006. Dyskusji
w tej sprawie nie by³o, bo nie by³o
chêtnych do zabrania g³osu. � To by³
rok wa¿nych inwestycji. Cieszê siê,
¿e Rada to doceni³a � komentowa³
Wójt Gminy Dêbno.

Przed głosowaniem tradycyjnie swoje opinie przed-
stawili jedynie przewodniczący poszczególnych komi-

DOCHODY .................................................... 23 911 327 z³ w tym m.in.:
- subwencja o�wiatowa: ......................................................... 8 971 602
- subwencja wyrównawcza .................................................... 4 181 555
- podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych ........................ 1 150 869
- podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych .......................... 411 431
- podatek od �rodków transportowych od osób fizycznych........... 131 833
- udzia³y w podatku dochodowych od osób fizycznych ............. 2 352 234
- podatek rolny od osób fizycznych ............................................ 430 533

WYDATKI ...........................................................25 472 627 w tym m.in.:
- o�wiata i wychowanie ........................................................ 12 152 655
- opieka spo³eczna ................................................................. 4 384 320
- rolnictwo i ³owiectwo ............................................................ 2 454 483
- transport i ³¹czno�æ ............................................................... 1 922 270
- administracja publiczna ....................................................... 1 791 705

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2006 r.
1. Kanalizacja i wodoci¹gi ..................................................... 2 424 939
2. Drogi ................................................................................. 1 369 996
3. Zakup samochodów stra¿ackich .............................................. 40 467
4. Inwestycje o�wiatowe ............................................................ 702 924
5. Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska .......................  221 708

dowisko plenerowe w reż. Krystyny Gurgul. Ponadto
będzie można zwiedzić bardziej znany Zamek w Dęb-
nie - jeden z nielicznych w Polsce zabytków późno-
średniowiecznej architektury świeckiej o cechach
gotyku i renesansu. 26 i 27 maja będzie dostępny dla
turystów między godziną 11 a 15.

Dębno znalazło się w programie tegorocznych
MDDK obok takich atrakcji jak Collegium Novum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pałac biskupa Erazma
Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie),
Ogrody Księży Misjonarzy w Krakowie na Strado-
miu, Pałac w Kościelnikach (powiat krakowski), Pa-
łac w Igołomi (powiat krakowski), Pałac w Pławowi-
cach (powiat proszowicki) czy Dworek Paderewskie-
go w Kąśnej Dolnej (powiat tarnowski)

IX Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Dêbno na trasie turystycznej
Wiele wskazuje na to, że Kościół Świętej

Małgorzaty w Dębnie 26 i 27 maja będzie prze-
żywał najazd turystów. Wszystko za sprawą
IX Małoposlkich Dni Dziedzictwa Kulturowe-
go, w programie których znalazła się także ta
świątynia.

Między godziną 11 a 18 kościół będzie do dyspozy-
cji dla zwiedzających, a turystom służyć będzie tak-
że przewodnik. Zwiedzaniu kościoła towarzyszyć
będzie wystawa fotograficzna „Dawne wyposaże-
nie kościoła” oraz wystawa projektów polichromii
Józefa Dutkiewicza. O godzinie 13 kustosz muzeum
Zamek w Dębnie Lidia Luchter-Krupińska zabie-
rze chętnych na specerek po Dębnie. Na wieczór
(godz. 20) zaplanowano „Impresje sakralne” – wi-

Rok wa¿nych inwetsycji

Absolutorium bez sprzeciwu

sji Rady. Najważniejsza z nich – Komisja Rewizyjna -
ustami swojego przewodniczącego Karola Piwowar-
skiego zarekomendowała radnym udzielenie absolu-
torium. – Dokonaliśmy dokładnej analizy sprawozda-
nia i na tej podstawie jednogłośnie postanowiliśmy za-
opiniować pozytywnie wykonanie budżetu – brzmiała
opinia. W podobnym duchu wypowiedzieli się przewod-
niczący pozostałych komisji. Radni usłyszeli także, że
żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu nie zgłosi-
ła również regionalna izba obrachunkowa.

Po takich wystąpieniach radnym nie pozostało już
nic innego jak tylko udzielić wójtowi absolutorium.
Grzegorz Brach dziękując za pozytywną ocenę swojej
pracy przypomniał, że ubiegły rok na stałe zapisze się
w historii gminy. – Rozpoczęliśmy wówczas najbardziej
kosztowną w historii gminy inwestycję jaką jest kana-
lizacja Dębna i Porąbki Uszewskiej. Mam nadzieję, że
w tym roku będziemy mogli cieszyć się z jej zakończe-
nia – podkreślił.

(g)
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 Radni głosowali za udzieleniem absolutorium.
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trów z dokładnością do kilkudziesięciu cen-
tymetrów. Tego rodzaju przewierty zastoso-
wano nie tylko pokonując „czwórkę”, ale tak-

że tam, gdzie sieć kanalizacyjna przecinała
lokalne rzeki takie jak np. Niedźwiedź.

Na miano nowinki technicznej zasłu-
gują też pompownie. Każda z nich dys-
ponuje dwiema pompami, które są au-
tomatycznie sterowane. Umożliwia to
bardzo precyzyjny transport ścieków, co

z punktu widzenia procesów technolo-
gicznych zachodzących w oczyszczalni

ścieków ma duże znacznie. – Chodzi o to,
żeby ścieki jak najszybciej dostały się na
oczyszczalnię. Wtedy proces ich oczyszcza-
nia jest najbardziej skuteczny – dodaje Nie-
miec. Do budowy sieci kanalizacyjnej zasto-
sowano w przeważającej mierze rury wyko-
nane z PCV i poliuretanu. Są to materiały
używane powszechnie w tego typu inwesty-
cjach i takie też wymagania postawiono wy-
konawcy w przetargu. Ich średnica jest róż-
na w zależności od zastosowania. Z punktu
widzenia użytkowników liczy się jednak
przede wszystkim ich trwałość. Według in-
spektora Jaworskiego nie powinna ona być
mniejsza niż 70 lat, ale w praktyce wytrzy-
mują one znacznie dłużej.

Bez konfliktów
Obok pogody pozytywny wpływ na tempo

prac miała także postawa mieszkańców.
Wbrew dość powszechnej przy tego typu in-
westycjach praktyce tym razem większych
utrudnień nie było. – Można powiedzieć, że
obyło się bez problemów – potwierdza właści-
ciel firmy. Kilkakrotnie konieczne były wpraw-
dzie negocjacje z właścicielami działek, przez
które miała prowadzić kanalizacja, ale to nic
w porównaniu z przypadkami mającymi miej-
sca gdzie indziej. Tym razem nikt nie bloko-
wał trasy, nie wchodził pod koparkę ani nie
zastawiał wjazdu na swoją posesję. O ile po-
dobnie będzie także podczas kolejnego etapu
prac, mieszkańcy obydwu wsi bardzo szybko
cieszyć się będą z efektów inwestycji.

(p)

Pięćdziesiąt tysięcy złotych dla po-
szkodowanych z Gminy Dębno, któ-
rzy ucierpieli w trakcie wichury, jaka
w styczniu pustoszyła niemal cały
kraj przeznaczono z budżetu pań-
stwa. W stosunku do zgłoszonych po-
trzeb to ponad dwa razy mniej.

– Ubolewam nad tym, ale uzyskali-
śmy tyle, ile się tylko dało. Nasz

wniosek opiewał na znacznie większą
kwotę – komentuje Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno. Po ocenie szkód
dokonanej bezpośrednio po wichurze
wyliczono, że straty na terenie Gminy
Dębno przekraczają 119 tys. zł. Znisz-
czeniu uległy wówczas zabudowania
gospodarcze i domy mieszkalne. Indy-
widualne starty sięgały od kilku ty-
sięcy do 30 tys. zł.

Na 10 pompowni ścieków, które mają być za-
montowane we wsi, gotowych jest już pięć.

W Porąbce Uszewskiej, gdzie prace rozpo-
częły się później, zaprojektowano 21,6 km
sieci kanalizacyjnej. Na ten moment firma,
która wygrała przetarg na wykonanie prac,
uporała się z robotami w mniej więcej 40 pro-
centach układając 8,6 km sieci. Tutaj także
znaleźć się ma 10 pompowni. Część prac z
tym związana została już wykonana: goto-
we są trzy pompownie.

Nowoczesna technika
W trakcie realizacji tego największego w

historii Gminy Dębno zadania inwestycyjne-
go zastosowano najnowsze rozwiązania tech-
nologiczne. Bodaj najbardziej spektakularnie
prezentują się przewierty sterowane stoso-
wane przy pokonywaniu rzek czy dróg. Za
pomocą najnowocześniejszej maszyny wyko-
nuje się przewierty pod korytami rzek lub
pod powierzchnią dróg bez konieczności ich
przekopywania. Maszyna za pomocą wyso-
kiego ciśnienia wprowadza rury pod ziemię z
bardzo dużą dokładnością i w niezwykle szyb-
kim tempie. Przykładowo mniej więcej trzy
godziny wystarczyły, aby przebić się pod kra-
jowa „czwórką” w Woli Dębińskiej. Możliwo-
ści techniczne urządzenia pozwalają wyko-
nywać przewierty na odległość do 200 me-

Dobiega koñca pierwszy etap
budowy kanalizacji Por¹bki
Uszewskiej i Dêbna. Jeszcze
podczas wakacji gotowych bê-
dzie ponad 33 km sieci kanali-
zacyjnej. Przy jej uk³adaniu
zastosowano najnowocze�niejsze
technologie � mówi inspektor
nadzoru Anna Jaworska.

Cała inwestycja w tych dwóch wsiach to
blisko 51 km sieci kanalizacyjnej. Oznacza
to, że wykonawca już wkrótce mieć będzie
za sobą ponad 65 procent prac. Szybkie tem-
pu było możliwe, dzięki sprzyjającym warun-
kom pogodowym – przyznaje Janusz Niemiec,
właściciel firmy realizującej inwestycje. Nie-
mal bezmroźna zima spowodowała, że robo-
ty można było kontynuować także w tych
miesiącach, które zazwyczaj dla budowlań-
ców są okresem martwym. Umożliwiło to wy-
konanie znacznie większego zakresu prac niż
planowano.

Gotowa
W Dębnie, gdzie ma być położonych w su-

mie 26,3 km sieci gotowych jest już 24,1 km!

Urzędnicy samorządowi po dokonaniu
oględzin niezwłocznie przygotowali
wniosek do wojewody i wystąpili z prośbą
o pomoc. Wojewoda uwzględnił ją w mia-
rę swoich możliwości sięgając do rezer-
wy. Przekazaną kwotę wynoszącą ok.
50 tys. zł samorząd gminy oddał do dys-
pozycji poszkodowanych w wysokości
proporcjonalnej do poniesionych szkód.

(p)

Skromna pomoc pañstwa

PODZIA£ PROPORCJONALNY

Szybkie tempo najwiêkszej
inwestycji w historii gminy

KOMFORT CORAZ BLI¯EJ

Ca³kowite koszty inwestycji to
ponad 5,5 mln z³. dotychczas
wykonane prace poch³onê³y
ponad 3,6 mln z³.
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- Czy nauczyciele pracuj¹cy w Gminie Dêbno po-
pieraj¹ pomys³ akcji protestacyjnej, za któr¹
opowiada siê Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-
go?

- Przeprowadzili�my ankietê w�ród nauczycieli i wyni-
ka z niej, ¿e 14 szkó³ na 20 opowiada siê za akcj¹
protestacyjn¹.

- Kto bra³ udzia³ w ankiecie?
- Wszyscy pracownicy o�wiaty. Frekwencja wynios³a
�rednio 80 procent, ale by³y szko³y, w których za
akcj¹ protestacyjn¹ opowiedzia³o siê 100 procent pra-

cowników. Tak by³o na przyk³ad w szkole w Woli Dê-
biñskiej.

- Czy nauczyciele opowiadali siê te¿ za jak¹�
konkretn¹ form¹ protestu?

Nie, pytanie by³o ogólne. Chodzi³o o uzyskanie wie-
dzy, czy nauczyciele popr¹ ewentualn¹ akcjê prote-
stacyjn¹.

- Jaka forma protestu jest, Pana zdaniem, do-
puszczalna w szkole?

- W tej chwili (rozmowa odby³a siê 9 maja �
przyp. red.) otrzyma³em informacjê, ¿e zwi¹zek
wszed³ w spór zbiorowy z rz¹dem. Forma prote-
stu ma byæ okre�lona podczas spotkania zaplano-
wanego na 15 maja. Prawdopodobnie bêdzie to
powstrzymanie siê od prowadzenia jakichkolwiek
zajêæ przez dwie godziny.

- Nie obawia siê Pan, ¿e spo³eczny odbiór
protestu bêdzie negatywny?

- My�lê, ¿e przede wszystkim trzeba wyja�niæ ro-
dzicom motywy akcji. Tu nie chodzi przecie¿ o
spór z samorz¹dem, ale o politykê polskiego rz¹-
du wobec o�wiaty. W jej efekcie samorz¹d jest
zmuszony dok³adaæ do o�wiaty coraz wiêcej, czê-
sto kosztem innych dziedzin. Rz¹d dok³ada kolej-

ne zadania nie daj¹c na to pieniêdzy. W przypad-
ku s³ynnych ju¿ mundurków bêdzie podobnie z
tym, ¿e koszty z tym zwi¹zane ponosiæ bêd¹ ro-
dzice.

- W przypadku protestu nauczycieli naj-
wiêksz¹ cenê mog¹ zap³aciæ dzieci. Mówi
siê, ¿e to one bêd¹ najbardziej poszkodo-
wane...

- Je�li to bêd¹ dwie godziny, to starty bêd¹ mini-
malne. Nauczyciele s¹ najmniej zainteresowani
tym, ¿eby w protest w jakikolwiek sposób wci¹gaæ
dzieci. To nie wchodzi w grê.

- Ale przecie¿ te dwie godziny mog¹ byæ do-
piero pocz¹tkiem ostrzejszego protestu. Jaki
bêdzie scenariusz w razie braku skutków ta-
kiej akcji?

- Trudno mi w tej chwili powiedzieæ. Decyzje bêd¹
zapadaæ w Warszawie, ale jestem przekonany, ¿e
dobro dzieci bêdzie na pewno brane pod uwagê w
pierwszej kolejno�ci.

- Nie ma na tym tle ró¿nicy zdañ z kolegami z
�Solidarno�ci�?

- Nie rozmawiali�my na ten temat. W innych spra-
wach zawsze udawa³o siê znale�æ porozumienie.

W tym roku, podobnie jak i w latach
poprzednich, udało się szybko dojść do
porozumienia. Jego efektem są mini-
malne podwyżki dodatku za wychowaw-
stwo, dodatku funkcyjnego i dodatku
mieszkaniowego.

Nowością w tym roku jest podwyżka
dla liczącej około 80 osób grupy pracow-
ników szkół nie będących nauczycielami.
Średnio ich płace wzrosły o 5,9 procent,
ale w indywidualnych przypadkach przed-
stawia się to bardzo różnie. – Chodziło o
likwidację kominów płacowych – tłuma-
czy Marek Gurgul, dyrektor Zakładu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli. W praktyce
oznacza to mniej więcej tyle, że osoby
zarabiające dotychczas najmniej otrzy-
mały podwyżki większe, a ci, którzy do-
tąd zarabiali więcej – mniejsze.

(g)

Od maja nauczyciele z Gminy Dęb-
no mają nieco więcej w portfelu. To
efekt negocjacji pomiędzy związka-
mi zawodowymi a samorządem w
sprawie regulaminu wynagradzania
pedagogów.

Rozmowy na temat wysokości dodat-
ków funkcyjnych, za wychowawstwo i
mieszkaniowych odbywają się od pew-
nego czasu co roku przy okazji ustala-
nia regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli. Związkowcy ustalają ich wysokość
z samorządem w ramach określonych
ustawowo widełek. Dla nauczycieli jest
to zawsze okazja do uzyskania nieco
lepszych warunków finansowych, dla
samorządu – finansowy ból głowy, bo
nawet niewielka podwyżka w skali całej
gminy to spore koszty.

DODATEK FUNKCYJNY DLA DYREKTORÓW
przedszkola: 1 oddzia³ ..................  260 z³ (240),

2 oddzia³y ................  340 z³ (300),
3 oddzia³y ................  400 z³ (360),

szko³y: do 6 oddzia³ów ................ 500 z³ (420),
od 7 do 10 oddzia³ów ...... 600 z³ (540),
powy¿ej 10 oddzia³ów ... z 600 do 660 z³

wicedyrektor: ......................................................
400 z³ (360)

DODATEK MIESZKANIOWY
przy 1 osobie w rodzinie ............ 15,46 z³ (7,37)
przy 2 osobach w rodzinie ........ 23,19 z³ (14,73)
przy 3 osobach w rodzinie ........ 30,92 z³ (22,10)
przy 4 i wiêcej os. w rodzinie ... 54,11 z³ (44,20)

DODATEK ZA WYCHOWAWSTWO
1 procent kwoty bazowej czyli ok. 18 z³

Regulamin uzgodniony, p³ace po nowemu

SYMBOLICZNE PODWY¯KI

Rozmowa z Markiem Przeklas¹

WIÊKSZO�Æ
ZA PROTESTEM

Marek Przeklasa jest prezesem
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
oddział w Dębnie
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Inicjatywa
z Wojnicza

Wojnickie Centrum Medyczne za-
mierza uruchomić w Dębnie ośrodek
zdrowia. Szczegółów tego przedsię-
wzięcia nie udało nam się jeszcze po-
znać, ale wiadomo, że w grę wchodzi
budowa nowego obiektu od podstaw.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że WCM
nosi się z zamiarem uruchomienia usług nie tylko
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ofer-
ta mogłaby objąć także opiekę specjalistyczną,
ale – jak usłyszeliśmy w WCM – ta sprawa zale-
ży od zapotrzebowania ze strony pacjentów. Nie-
wykluczone, że poza gabinetami lekarskimi w
nowym obiekcie znajdzie się także miejsce dla
apteki oraz gabinetów rehabilitacyjnych.

Harmonogram prac nie jest jeszcze zna-
ny. – Im szybciej, tym lepiej, ale nie wszyst-
ko da się w tej sytuacji przewidzieć – poin-
formowano nas w WCM. Z punktu widzenia
spółki prowadzącej WCM najkorzystniej by-
łoby sfinalizować inwestycją w tym roku, ale
jeśli okaże się to niemożliwe, to trzeba bę-
dzie przesunąć terminy na rok przyszły.

Planowany ośrodek ma stanąć w Dębnie
przy drodze prowadzącej do Porąbki i Jastwi.

(g)

Mieszkańcy Porąbki Uszewskiej
opowiedzieli się za budową nowe-
go obiektu dla ośrodka zdrowia. Po-
mysł popiera także Rada Społecz-
na SPZOZ w Brzesku i wszystko
wskazuje na to, że jeszcze w tym
roku rozpocznie się inwestycja.

Obecnie mieszkańcy mają do dyspo-
zycji stary ośrodek zdrowia należący do
SPZOZ w Brzesku. Warunki są tam da-
lekie od obowiązujących dzisiaj standar-
dów, a widoki na ich zmianę raczej nie-
wielkie. Będący właścicielem obiektu
SPZOZ do wydatków na modernizację
raczej się nie kwapi preferując raczej
koncepcję, zgodnie z którą ośrodki zdro-
wia byłyby przejmowane przez samo-
rząd lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej.

Ogromne straty ponie�li
sadownicy z Gminy Dêbno
wskutek kwietniowych i
majowych przymrozków �
wynika z niepotwierdzonych
jeszcze informacji. Zg³oszenia
od w³a�cicieli sadów mówi¹
o utracie nawet 100 procent
zbiorów.

Na razie skala zjawiska nie jest szczegó-
łowo znana. – Odebraliśmy tylko telefonicz-
ne zgłoszenia od właścicieli sadów, którzy
na gorąco relacjonowali swoją sytuację –
wyjaśnia Marian Kurek, Sekretarz Gminy.
Informacje te trzeba będzie dopiero zwery-
fikować. Uczyni to komisja powołana przez
wójta. Aktualnie jednak trudno powiedzieć,
czy owoce jej pracy przyniosą jakikolwiek
skutek dla sadowników. Wbrew doniesie-
niom mediów w pierwszej dekadzie maja nie
było jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.
Samorząd Gminy Dębno mimo to chce ze-
brać szczegółowe informacje na temat skali

Pomysł budowy ośrodka zdrowia w Po-
rąbce Uszewskiej dyskutowano już pod-
czas spotkania Rady Społecznej SPZOZ
i spotkał się on z przychylnym przyję-
ciem. Podobnego zdania są też mieszkań-
cy sołectwa, którzy w trakcie zebrania
wiejskiego zaakceptowali propozycję
sprzedaży działki w centrum wsi pod
budowę nowej przychodni. Oznacza to,
że po dokonaniu wyceny nieruchomości
będzie można wystawić działkę na prze-
targ. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez
Radę Gminy do transakcji będzie mogło
dojść wyłącznie wtedy, gdy nabywca zo-
bowiąże się do budowy w tym miejscu
ośrodka zdrowia. Na razie zainteresowa-
nie takim przeznaczeniem nieruchomo-
ści wykazuje małżeństwo lekarzy pra-
cujących już w Porąbce Uszewskiej.

(p)

Chc¹ prywatnej przychodni

AKCEPTACJA
MIESZKAÑCÓW

Przygotowania do ewentualnej pomocy

ZMRO¯ONE SADY

klęski, aby w razie uruchomienia pomocy
państwowej można było niezwłocznie prze-
słać udokumentowane wnioski.

W Gminie Dębno problem dotyczy kil-
kudziesięciu gospodarstw sadowniczych.

Znajdują się one głównie w Łoniowej i
Łysej Górze. Obecnie ich właściciele
mogą liczyć jedynie na kredyty prefe-
rencyjne.

(g)
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micie przygotowana, poziom zawodów
był naprawdę wysoki, a walka zacięta
do ostatniego pytania – oceniał To-
masz Gurgul, nauczyciel ZSTiO i głów-
ny organizator konkursu.

Ostatecznie najlepiej z konkursowy-
mi zadaniami poradziła sobie Iwona
Gawryał (Gimnazjum Publiczne w
Gromniku), drugie miejsce zajął Paweł
Albrechtowicz (Gimnazjum Publiczne w
Szerzynach), a trzeci był Przemysław
Węc (Gimnazjum Publiczne w Lisiej
Górze). Reprezentanci Gminy Dębno
tym razem musieli zadowolić się dalszy-
mi lokatami.

Uczestnicy konkursu mieli też oka-
zję porozmawiać z polskimi olimpijczy-
kami (wśród zaproszonych gości byli
m.in. Barbara Ślizowska - wiceprezes
Małopolskiej Rady Olimpijskiej, Stani-
sław Dragan - wiceprezes Małopolskiej
Rady Olimpijskiej, dr Zbigniew Porada -
członek Polskiej Akademii Olimpijskiej
oraz Stanisław Majorek – były trener
reprezentacji Polski w piłce ręcznej.

Organizatorzy rywalizacji - Samorzą-
dowe Centrum Edukacji w Tarnowie,

ności świetlic terapeutycznych. Taki sposób
realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi preferują parafie w Maszkie-
nicach i Łysej Górze. W pierwszej z nich pie-
niądze z konkursu mają być wykorzystane
nie tylko na remont świetlicy, ale także na
uzupełnienie jej wyposażenia. W drugiej
chodzi przede wszystkim o remont budyn-
ku, w którym świetlica ma znaleźć schro-

nienie. Ten sam cel wesprzeć chce także
Stowarzyszenie „Krakus” z Łysej Góry,
które również wzięło udział w konkursie.

Komisja decydująca o podziale pieniędzy
najwięcej (4 tys. zł.) przyznała parafii w
Łysej Górze. Stowarzyszenie „Krakus”
otrzymało 3 tys. zł, parafia w Maszkieni-
cach 2800, a parafia w Dębnie 2200 zł.

(g)

Cztery organizacje podzielą się pie-
niędzmi przeznaczonymi na realiza-
cję programu profilaktyki alkoholo-
wej w Gminie Dębno. Do konkursu,
w którym rozdysponowano 12 tys. zł,
przystąpiły parafie i jedna organiza-
cja świecka.

W większości przypadków oferta kon-
kursowa polegała na prowadzeniu działal-

Pieni¹dze podzielone

DOMINACJA PARAFII

Gimnazjali�ci z czterech po-
wiatów rywalizowali w V
Miêdzypowiatowym Konkur-
sie Wiedzy o Olimpiadach �W
Drodze do Pekinu�, który
odby³ siê w Zespole Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹-
cych w £ysej Górze. Wiedzê
uczestników konkursu ocenia-
li m.in. polscy olimpijczycy.

O miano gimnazjalisty najlepiej zo-
rientowanego w tematyce olimpijskiej
ubiegali się uczniowie z powiatów:
brzeskiego, dąbrowskiego, bocheńskie-
go i tarnowskiego. W pierwszym eta-
pie grupa kilkudziesięciu zawodników
odpowiadała na 20 pytań testowych.
Do drugiego etapu awansowało już
tylko ośmiu gimnazjalistów, którzy
najlepiej poradzili sobie z testem. Tym
razem mieli do rozwiązania zadania
różnego rodzaju. Musieli np. na pod-
stawie krótkiego tekstu zidentyfiko-
wać olimpijczyka albo rozpoznać wy-
darzenia związane z jedną  z olimpiad
na podstawie przedstawionego zdjęcia.
- Młodzież do konkursu była znako-

Wiedzê uczniów oceniali olimpijczycy

Walka do ostatniego pytania

Wójt Gminy Dębno oraz Dębińskie Cen-
trum Kultury - obok pytań konkurso-
wych przygotowali także coś ekstra. W
przerwie pomiędzy jednym i drugim eta-
pem konkursu pokazano widowisko ar-
tystyczne obrazujące historię i genezę
współczesnych olimpiad.

(p)
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Blisko 670 tys. z³ zostanie przeznaczo-
nych na budowê i remonty dróg oraz
chodników w Gminie Dêbno w ci¹gu
najbli¿szych miesiêcy. Tylko czê�æ tej
kwoty pochodzi z kasy gminy, bo samo-
rz¹dowi uda³o siê siêgn¹æ tak¿e po
pieni¹dze z bud¿etu pañstwa.

W chwili zamykania tego numeru „Życia”
sfinalizowana była już jedna inwestycja. Kosz-
tem 75 tys. zł wygospodarowanych w budżecie
gminy wykonany został odcinek drogi w Woli
Dębińskiej o długości 400 metrów. Asfaltowa
nawierzchnię położoną tam na porządnej pod-
budowie o grubości 20 cm, jezdnia ma 3 metry
szerokości.

Z kasy ministerstwa
Podobne parametry techniczne mieć będą

drogi, których budowa powinna się zakończyć
w połowie lipca. W przetargu wybrano już wy-
konawców i już niebawem ekipy drogowców
powinny ostro zabrać się do roboty. Na poprawę
komfortu jazdy będą mogli liczyć użytkownicy
drogi Jastew – Rogal (odcinek o długości 450 m),
Sufczyn – Granice (odcinek o długości 200 m)
oraz Jaworsko – Łazy (odcinek o długości 800
m). Każda z tych dróg będzie pokryta asfaltem.
Jako podbudowę zastosowany będzie żużel o
grubości 15 cm, a drogi będą miała 2,5 – 3 m
szerokości. Łączny koszt budowy tych trzech
odcinków wyniesie 212 tys. zł, a pieniądze na
ten cel gmina uzyskała w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Plany na naj-
bliższe miesiące obejmują ponadto drogę w Nie-
dźwiedzy. Ekipa Zakładu Komunalnego wyko-

na nowe rowy na długości 100 m i położy na
drodze nową nawierzchnię. Do końca lipca po-
winna być też gotowa droga do stadionu w
Łoniowej. Do wybudowania jest odcinek o dłu-
gości 400 metrów.

Oszczêdno�æ na dziurach
Stosunkowo szeroki o tej porze roku za-

kres prac drogowych to poniekąd efekt łagod-
nej zimy. Śladowe ilości śniegu i wysokie tem-
peratury pozwoliły uniknąć poważniejszych
zniszczeń na drogach, a co za tym idzie zmi-
nimalizować wydatki na remonty. Tym ra-
zem 112 tys. zł wystarczyło, by załatać dziu-
ry na gminnych drogach we wszystkich so-
łectwach. W poprzednich latach na ten sam

cel wydawano minimum 200 tys. zł. Dzięki
tej oszczędności możliwe stało się zwiększe-
nie puli przeznaczonej na budowę nowych
nawierzchni.

Droga i trwa³a
Jeszcze latem z nowych chodników powin-

ni się cieszyć mieszkańcy trzech sołectw. Na
budowę wygodnych traktów dla pieszych w
Porąbce Uszewskiej, Dołach i Biadolinach
Szlacheckich wydanych zostanie blisko 240
tys. zł. Koszty pokryją wspólnie: powiat (100
tys. zł.), gmina (100 tys. zł) oraz sołectwa,

które zadeklarowały 8 (doły), 10 (Biadoliny
Szlacheckie) i 18 tysięcy złotych (Porąbka
Uszewska). Wszystkie chodniki zostaną wy-
konane z kostki, która jest wprawdzie dro-
gim materiałem, ale charakteryzującym się
także dużą trwałością. W sumie powinno po-
wstać mniej więcej 300 metrów nowych chod-
ników.

Cenowa przeszkoda
Nie wszystkie wcześniejsze plany uda się

zrealizować. Projektowany jeszcze w ubie-
głym roku szlak pieszo-jezdny Wilkówka (Ja-
worsko) – Przymiarki (Łysa Góra) nie ruszył
z miejsca ze względu na radykalną zmianę
cen usług. Gdy w ubiegłym roku przygotowy-

wano kosztorys zupełnie wystarczająca wy-
dawała się kwota wynosząca mniej więcej 300
tys. zł. Tyle też uzyskano na ten cel z budżetu
województwa. W chwili rozstrzygania prze-
targu w tym roku okazało się, że to o 120 tys.
zł za mało w stosunku do najtańszej oferty.
Oznacza to, że wobec braku możliwości zwięk-
szenia dofinansowania ze strony Urzędu Mar-
szałkowskiego zakres prac trzeba będzie ogra-
niczyć do możliwości finansowych gminy. De-
cyzja w tej sprawie zapadnie po konsultacjach
z Urzędem Marszałkowskim.

(gp)

tys. zł. – dobre i to – kwitują członkowie Sto-
warzyszenia, którzy w takiej sytuacji muszą
jednak dokonać zmian w harmonogramie
prac.

Pierwotnie planowano wykonanie odwod-
nienia obiektu, osuszenia go oraz wymianę
tynków i stolarki. Po decyzji powiatu zakres
prac trzeba będzie ograniczyć do odwodnie-
nia i osuszenia. Pozostała część robót zosta-
nie przesunięta na inny termin chyba że uda
się jeszcze pozyskać pieniądze w innych źró-
dłach. W tym roku nie będzie to jednak
łatwe. – Marszałek już rozdysponował pie-
niądze na tego typu cele i prawdopodobnie
będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość i
poczekać na nabór wniosków w przyszłym
roku – komentuje Marian Kurek.

(p)

Rozpoczęcie remontu zabytkowej
kaplicy Jastrzębskich na cmentarzu
w Dębnie wydaje się już przesądzo-
ne. Renowację zdecydowały się wes-
przeć władze powiatu brzeskiego
przeznaczając na ten cel 10 tys. zł. –
Cieszymy się, że starostwo dostrzegło
taką potrzebę chociaż koszty są znacz-
nie większe – podkreśla Marian Ku-
rek, członek Stowarzyszenia Przyja-
ciół Zamku w Dębnie, które wyszło z
inicjatywą odnowienia 100-letniej
kaplicy.

Wniosek o dofinansowanie tego przedsię-
wzięcia skierowany do władz powiatu opie-
wał na kwotę 59 tys. zł. Zarząd Powiatu nie
miał wątpliwości, że warto potraktować go
pozytywnie, ale ograniczył tę kwotę do 10

Remont nieco skromniejszy

Od powiatu na kaplicê

Wiadomo�æ dla pieszych i kierowców

PLANY Z KOSTKI I ASFALTU

Na bie¿¹cy rok kalendarzowy zaplanowano remonty na wszystkich czterech drogach
powiatowych znajduj¹cych siê na terenie Gminy Dêbno. Na ten cel przeznaczono 255
tys. z³.. Na zimowe utrzymanie tych dróg przeznaczono ponadto 45 tys. z³. Ze �rodków
powodziowych dodatkowo bêdzie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku
650m, w okolicach stacji kolejowej w Biadolinach Szlacheckich. Na drodze tej niedaw-
no wykonano tak¿e przepust od wielu lat oczekiwany przez mieszkañców.
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opis prezentowanych obiektów. Teka to
przy okazji także forma ocalenia od za-
pomnienia tego, co ulotne i przemijające.

Rysunki wydane są na dobrym papierze
w eleganckiej oprawie. Służą jako mate-
riał promocyjny gminy na specjalne oka-
zje. Prezent ten trafi m.in. do oficjalnych
delegacji odwiedzających Gminę Dębno.

(p)

Samorządowe władze Gminy Dębno o
wydanie Teki jako materiału promocyjne-
go rozważały już od kilku miesięcy. Teraz
decyzja jest już przesądzona.  Obok kilku-
dziesięciu rysunków dr Andrzeja B. Kru-
pińskiego – historyka sztuki i doktora
nauk technicznych, ukazujących najważ-
niejsze zabytki architektury w Gminie
Dębno zawierać ona będzie także fachowy

Teka Dębińska Andrzeja B. Kru-
pińskiego czyli zbiór profesjonal-
nych rysunków z najbardziej inte-
resującymi obiektami architekto-
nicznymi znajdującymi się w Gmi-
nie Dębno wyda samorząd tej gmi-
ny. – To dobry i oryginalny sposób
promocji gminy – tłumaczy Wójt
Gminy Grzegorz Brach.

Gmina w rysunkach

TEKA PROMOCYJNA

O nowym stowarzyszeniu mówi Aleksandra Biliñska

Warto pomóc innym

- Co zadecydowa³o o powo³aniu stowarzysze-
nia?

- To by³o zwi¹zane z ukoñczeniem przezemnie
kursu zawodowego organizowanego przez Sto-
warzyszenie Rodzina Kolpinga w Brzesku. Bardzo
mi siê spodoba³ sposób prowadzenia szkolenia i
wiedza, któr¹ mo¿na by³o uzyskaæ w trakcie szko-
lenia. Podzieli³am siê tymi uwagami z prowadz¹-
cym i on rzuci³ my�l utworzenia podobnego sto-
warzyszenia w Gminie Dêbno. Pomy�la³am: cze-
mu nie, warto spróbowaæ zrobiæ co� dla innych.
Poniewa¿ sama nie da³abym rady, pierwsze kroki
skierowa³am do ksiêdza proboszcza Majki.

- Pewnie nie powiedzia³: �nie�.
- Od razu zgodzi³ siê na wspó³pracê i po zebraniu
cz³onków za³o¿ycieli zosta³ wybrany prezesem Sto-

warzyszenia. W grupie inicjatywnej znalaz³y siê dwa-
dzie�cia trzy osoby, w�ród których by³ tak¿e Sekre-
tarz Gminy Marian Kurek.

- Potrzebna bêdzie jaka� siedziba..
- Ksi¹dz Majka ju¿ o to zadba³. Nie tylko zgodzi³ siê
pracowaæ w stowarzyszeniu, ale tak¿e odda³ mu do
dyspozycji lokal w tak zwanej organistówce.

- Jakie plany na pocz¹tek?
- Przede wszystkim chcieliby�my obj¹æ opiek¹ bez-
robotnych, a zw³aszcza kobiety. Z naszej wiedzy wy-
nika, ¿e to s¹ osoby, które czêsto nie potrafi¹ sobie
same poradziæ. S¹ prze�wiadczone, ¿e maj¹c trzy-
dzie�ci i wiêcej lat nie jest siê ju¿ atrakcyjnym nabyt-
kiem dla pracodawcy, a to nieprawda. Teraz m³odzi
wyje¿d¿aj¹ g³ównie za granicê, a w kraju brakuje
r¹k do pracy.

- Na czym mia³aby polegaæ �wiadczona im po-
moc? Przecie¿ Stowarzyszenie nie znajdzie
im pracy...
- Ale mo¿e pomóc w jej szukaniu i w zdobywa-
niu nowych kwalifikacji. Nasza oferta obejmo-
waæ bêdzie organizacjê specjalistycznych szko-
leñ, byæ mo¿e tak¿e porady psychologa czy
prawnika. Je�li bêd¹ dostêpni na miejscu, a
nie w Brzesku, to jest wiêksza szansa, ¿e ludzie
z nich skorzystaj¹.
- Czy to oznacza, ¿e cz³onkowie Stowa-
rzyszenia bêd¹ pe³niæ dy¿ury?
- Chcia³abym, aby biuro by³o otwarte codzien-
nie. Liczê na wspó³pracê wolontariuszy � ludzi
m³odych, wykszta³conych, którzy mogliby po-
móc innym u³o¿yæ sobie ¿ycie.
- Od kiedy bêdzie mo¿na siê zg³aszaæ do
Stowarzyszenia po radê?
- S¹dzê, ¿e od po³owy czerwca (rozmowa od-
by³a siê z pocz¹tkiem maja � przyp. red.)
bêdziemy gotowi pod warunkiem, ¿e nie bê-
dzie ¿adnych komplikacji z rejestracj¹ organi-
zacji. Lokal przekazany przez ksiêdza Majkê

jest wyremontowany, ksi¹dz obieca³ nam tak¿e
sfinansowanie biurka i krzese³. We w³asnym za-
kresie postaramy siê o inne meble. Na po³owê
maja powinni�my zd¹¿yæ.

- Kiedy nale¿y spodziewaæ siê pierwszych
efektów dzia³alno�ci nowej organizacji.

- Na pewno trzeba bêdzie trochê poczekaæ. Trzy
miesi¹ce od momentu rozpoczêcia dzia³alno�ci to
chyba minimalny okres, jaki trzeba przyj¹æ w tym
kontek�cie. Wiele zale¿y te¿ od zainteresowania
ofert¹. ¯yczy³abym sobie, ¿eby by³a jak najwiêksza,
bo wtedy istnienie Stowarzyszenia bêdzie mia³o sens.

- Wiadomo ju¿ z jakiego rodzaju szkolenia bê-
dzie mo¿na skorzystaæ?

- Najpierw zamierzamy wys³uchaæ sugestii ludzi, ¿eby
przygotowaæ program szkoleñ pod konkretne zapo-
trzebowanie

Aleksandra
Biliñska �
mieszka
w Dêbnie,
jest wspó³-
inicjatorem
powo³ania
Stowarzysze-
nia Rodzina
Kolpinga
w Dêbnie.
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Jubileusz 50-lecia �wiêtowali stra¿acy z
OSP Jaworsko. Uroczysto�æ by³a okazj¹ do
uhonorowania odznaczeniami kilkudzie-
siêciu druhów.

Świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji stra-
żaków, po której bohaterowie dnia oraz liczni zaproszeni go-
ście przeszli na plac koło remizy. Tam udekorowano 38 straża-
ków złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla
pożarnictwa oraz odznaką „Wzorowy strażak”. Zarząd Głów-
ny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał srebrny
medal za zasługi dla pożarnictwa całej jednostce z Jaworska.

Potem był czas na to, żeby opowiedzieć gościom i mieszkań-
com kilkudziesięcioletnią hisotrię jednostki. Prezes Andrzej
Górski do zadania przygotował się rzetelnie. Na opisanie naj-

OSP JAWORSKO
- PÓ£ WIEKU W SKRÓCIE
1957 (luty) � powo³ano pierwszy zarz¹d
(Franciszek Osmêda � prezes, Bronis³aw
Siudut � komendant, Franciszek Baca �
sekretarz, Walenty Mleczko � skarbnik,
Franciszek Franczyk � gospodarz, Tade-
usz Mleczko � cz³onek ds. technicznych)

1957 � jest pierwszy sprzêt w postaci
rêcznej syreny alarmowej i sikawki, do
po¿arów je�dzi siê zaprzêgiem konnym,
w roli wo�niców: Antoni Hebda i Piotr
Niewola

1958 � kupiono motopompê M 800 PO3
(s³u¿y do dzi�)

1959 � decyzja o budowie remizy, Fran-
ciszek Baca przekazuje bezp³atnie 16-
arow¹ dzia³kê

1964 (listopad) � remiza oddana do
u¿ytku

1965 � pierwszy samochód �doczka
trzy czwarte�; monta¿ elektrycznej sy-
reny alarmowej (jest do dzi�)

1972 � jest samochód po¿arniczy
�¿uk� (do dzi� na wyposa¿eniu)

1972 � I miejsce w konkursie na najlepsz¹
jednostkê województwa krakowskiego

1973 � dru¿yna ¿eñska bierze udzia³ w
defiladzie podczas ogólnopolskich zawo-
dów po¿arniczych

Pó³ wieku stra¿y w Jaworsku!

ODZNACZEN

1981 � pocz¹tek modernizacji remizy

1995 � zakup z demobilu wojskowego
�stara 660�

2001 (4 luty) � Franciszek Osmêda rezy-
gnuje z funkcji prezesa (pe³ni³ ja nieprze-
rwanie przez 45 lat)

2002 (3 maja) � jednostka gospodarzem
Gminnego Dnia Stra¿aka

�WIÊTY FLORIAN W PREZENCIE
W³asnorêcznie wyrze�bion¹ figurkê �wiêtego Floriana poda-
rowa³ stra¿akom z Jaworska Jan Malinowski � mieszkaj¹cy w
Jaworsku w³a�ciciel zak³adu stolarskiego, który od czasu do
czasu siêga tak¿e po d³uto. Tym razem spod jego rêki wyszed³
�wiêty Florian wykonany z drzewa lipowego. Praca nad figur-
k¹ trwa³a mniej wiêcej tydzieñ, a najwiêksz¹ trudno�æ sprawi-
³o autorowi... malowanie �wiêtego. � Na ogó³ tego nie robiê �
t³umaczy³. U¿y³ do tego celu specjalnych farb olejnych, które
maj¹ gwarantowaæ trwa³o�æ figurki.
Stra¿acy z Jaworska o prezencie dowiedzieli siê w trakcie uro-
czysto�ci przyjmuj¹c go z du¿¹ przyjemno�ci¹, bo do tej pory
w³asnej figurki nie mieli.
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- Taki jubileusz to pewnie jest powód do dumy?
- Jak najbardziej. Szczególnie cieszyæ siê mog¹ ci, którzy
wci¹¿ s¹ w�ród nas, a przed piêædziesiêcioma laty zak³a-
dali nasz¹ jednostkê tak jak Franciszek Osmêda, pierw-
szy prezes.

- Co w Pana ocenie zas³uguje na miano najwa¿-
niejszych wydarzeñ w ci¹gu tego pó³wiecza?

- Na pewno samo utworzenie jednostki, potem zakup
jednego, drugiego i trzeciego samochodu, budowa re-
mizy...Poza tym udzia³ w akcjach ratowniczych podczas
powodzi w 1997 i 2001 roku na terenie Gminy Szczuro-
wa. Byli�my te¿ przy obs³udze pielgrzymek papieskich w
Tarnowie, Starym S¹czu czy Krakowie. Z pewno�ci¹ na
miano wa¿nych wydarzeñ zas³uguj¹ te¿ obchody 45-
lecia istnienia stra¿y.

- Jest co� o czym dzisiaj marzy jubilatka?
- O nowym samochodzie. Zosta³ nam tylko leciwy ¿uk,
bo star ze wzglêdu na awariê zosta³ wycofany z eksplo-
atacji.

- Jest szansa, ¿e marzenie siê spe³ni?

- Mamy tak¹ nadziejê. Wzmiankê na ten temat us³yszeli-
�my u wójta, wiêc mo¿e kiedy�... Zobaczymy.

- Na razie zapewne trzeba siê troszczyæ o przy-
sz³o�æ stra¿y. Z zainteresowaniem ze strony m³o-
dego pokolenia chyba nie jest najlepiej...

- Wrêcz przeciwnie. M³odzi garn¹ siê do stra¿y. Mamy dru-
¿yny m³odzie¿owe i nie widaæ pod tym wzglêdem ¿adnego
zagro¿enia. My jeste�my dla nich atrakcyjn¹ organizacj¹,
bo u nas zawsze co� siê dzieje. My z kolei cieszymy siê, ¿e
mo¿emy daæ m³odym co�, co jest dla nich interesuj¹ce.

- Ale rola stra¿y w ostatnich latach ulega coraz
g³êbszej zmianie. Podstawowa niegdy� funkcja czyli
gaszenie po¿arów zdaje siê schodziæ na dalszy plan.

- Typowych akcji ga�niczych jest coraz mniej, bo coraz rzadziej
dochodzi do po¿arów. Dlatego mo¿emy anga¿owaæ siê w
innego rodzaju dzia³alno�æ. W naszym przypadku to przede
wszystkim organizacja imprez rozrywkowych i kulturalnych.
Zapocz¹tkowali�my festyny z cyklu Wielka Majówka, przy
okazji odpustu parafialnego przygotowujemy imprezê, z
której dochód przeznaczamy na wyposa¿enie remizy.

- Trzeba stra¿a-
ków jako� szcze-
gólnie namawiaæ
do pracy przy
tego rodzaju wy-
darzeniach?

- Wcale ich nie
trzeba nama-
wiaæ. Wystarczy,
¿e wiedz¹ o im-
prezie i sami siê
pytaj¹, w czym pomóc i kiedy. Najmilsze jest w tym
wszystkim to, ¿e najwiêcej energii wykazuj¹ pod tym
wzglêdem m³odzi. Na nich, bez s³owa przesady, zawsze
mo¿na liczyæ.

- Mieszkañcy doceniaj¹ to zaanga¿owanie?
- W wiêkszo�ci przypadków tak, chocia¿ zdarzaj¹ siê
tak¿e wyj¹tki. Dla nas takie s³owa uznania s¹ wa¿ne,
bo to jest dla nas najpowa¿niejszy argument, ¿e warto
to robiæ.

Rozmowa z Andrzejem Górskim, prezesem OSP Jaworsko

NA NAS MO¯NA LICZYÆ

ODZNACZENI
Z³oty medal za zas³ugi dla po¿arnic-
twa:  Józef Kapusta, Andrzej Górski,
Tadeusz Marecik, Roman Ruman,
Stanis³aw Jewu³a, Zbigniew Dudo-
wicz, Jan Imio³o

Srebrny medal za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa: Edward Wróbel, Krzysztof
Klimek, Piotr Jewu³a, Piotr Franczyk,
Pawe³ Sroka

Br¹zowy medal za zas³ugi dla po-
¿arnictwa: Rafa³ Franczyk, Marcin
Bojdo, Tomasz Kania, Wojciech Ka-
pusta, Dawid Kurnik, Maksymilian
Marecik, S³awomir Skurnóg, Walde-
mar Wróbel, Stanis³aw �mietana

Odznaka �Wzorowy stra¿ak�: Do-
minik Sikoñ, Tomasz Batko, Micha³
Batko, Sebastian Pêdzich, Damian
Rega, £ukasz Ko�ma, Szczepan Rze-
pa, Grzegorz Chmielarz, Kazimierz
Smoleñ, Marcin Imio³o, Zbigniew
Smoleñ

Odznaka za wys³ugê lat: Franciszek
Osmêda, Józef Kural, Józef Marek,
Stanis³aw Baca, Stanis³aw Wróbel,
Klimek Kazimierz

NIA NA JUBILEUSZ

ważniejszych tylko wydarzeń w życiu jed-
nostki potrzebował pięć stron maszynopi-
su. Było co opowiadać. Od samego pomysłu,
który zrodził się w 1956 roku poprzez budo-
wę remizy, kupno samochodu i organizację
licznych imprez, aż po akcje ratownicze,
wśród których oprócz gaszenia pożarów był
także udział w akcjach powodziowych w 1997
i 2001 roku.

Obok kolegów z jednostki (był w tym gro-
nie także pierwszy prezes OSP Jaworsko
Franciszek Osmęda) przysłuchiwali się temu
strażacy z całej gminy. Andrzej Górski dzię-
kując wszystkim za zaangażowanie w pracę
straży w ciągu tych lat nie zapomniał także
o tych, którzy odeszli. Ich pamięć uczczono
minutą ciszy.

(g)
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Konkurs „Czytaj – doładuj wyobraź-
nię!”, który przygotował Zespół Szkół
w Porąbce Uszewskiej, adresowany
był do uczniów szkół podstawowych z
całej gminy. Sądząc po frekwencji i ja-
kości konkursowych prac organizato-
rom sporo dzieci udało się zachęcić do
sięgnięcia po lekturę.

Regulamin konkursu nie był skompliko-
wany. Uczestnicy mieli za zdanie przeczy-

WIELKA REKLAMA KSI¥¯KI

Inauguracja konkursu w Łonio-
wej „Lubię i umiem czytać” przy-
gotowanego dla klas I-II także
wypadła okazale. O prestiż i na-
grody ubiegało się 40 czytelników,
którzy wykazali się szeroką znajo-
mością lektur. Najlepiej z konkur-
sowymi zadaniami poradził sobie
zespół z Maszkienic.

Przygotowany przez szkołę w Łonio-
wej i Dębińskie Centrum Kultury kon-
kurs składał się z kilku zadań. Obok
wypowiedzi pisemnych jego uczestnicy mu-
sieli poradzić sobie z krzyżówkami, prezen-
tacją scenki rodzajowej z wybranej legendy
oraz wykonaniem toruńskiego piernika i
opracowaniem jego reklamy. Najbardziej
wszechstronnym okazał się czteroosobowy
zespół z Maszkienic w składzie: Anna Wój-
cik, Jadwiga Olesińska, Marcela Zawieru-

tać dowolną książkę, wy-
konać projekt obwoluty
i zredagować tekst, re-
klamujący wybraną pu-
blikację. Konkursowe
wymagania spełniło
spore grono uczniów, a
oceną ich prezentacji
zajęło się niezależne
jury.

Bez względu na osta-
teczne wyniki, którymi
najbardziej zaintereso-
wani byli, oczywiście,
uczestnicy rywalizacji,

organizatorzy mogli być zadowoleni. Głów-
ne założenie książkowego konkursu wyda-
wało się być spełnione. Udało się w krótkim
czasie zwrócić uwagę stosunkowo dużego
grona młodych ludzi na to, że książka może
być bardzo dobrą alternatywą dla wielu po-
pularnych dziś form spędzania wolnego cza-
su takich jak np. Internet.

Uczniowie uczestniczący w rywalizacji
mogli porównać swoje dokonania oglądając
wystawę prac konkursowych. Zaprezento-
wano na niej także teksty napisane przez
uczestników zachęcające do przeczytania
wybranych przez nich w ramach konkursu

Ostro za popularyzacjê czytelnictwa wziêli siê nauczyciele w Gminie Dêbno. W krótkim od-
stêpie czasu przygotowali dla uczniów szkó³ podstawowych dwa konkursy. W Por¹bce
Uszewskiej ksi¹¿kowe mole pracowa³y na wyniki indywidualne, w £oniowej rywalizowa³y
kilkuosobowe zespo³y.

dzieł. Równocześnie organizatorzy włączyli
się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

Poza satysfakcją z zajętych miejsc ucznio-
wie biorący udział w konkursie mogli się cie-
szyć także z nagród i dyplomów ufundowa-
nych przez współorganizatora konkursu
Dębińskie Centrum Kultury.

cha i Konrad Bujak, który przygotowała mgr
Jadwiga Stolarz

Osobno oceniono także umiejętność czy-
tania, którą popisywało się 10 uczniów wy-
łonionych w szkolnych eliminacjach. Efekt
okazał się bardzo dobry. – Uczniowie wyka-
zali się nie tylko świetną techniką czytania,
ale także umiejętnością wyrażania ekspre-

sji – podsumowywała Stanisława Greń, któ-
ra wzięła na siebie rolę koordynatora kon-
kursu. Tytuł Gminnego Mistrza Czytania
zdobyła Kornelia Kurek z PSP w Sufczynie,
przygotowana przez Mariolę Przeklasę.

Obok nagród dla zwycięzców konkursu
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.

(g)

Zwyciêskie
Maszkienice

kategoria klas I-III:
I miejsce:  Monika Gurgul z Dêbna

i Rados³aw Batko z Woli
Dêbiñskiej,

II miejsce:  Marcelina Dru¿kowska
z Maszkienic,

III miejsce: Gabriela Sacha, Anna
Gurgul i Dawid Potêpa z Dêbna

kategoria klas IV- VI:
I miejsce: Judyta Niemiec z £ysej

Góry
II miejsce: Piotr P³aneta z Dêbna i

Kornelia Batko z Woli Dêbiñskiej
III miejsce: Karolina Wo³ek i

Katarzyna Kara� z Woli
Dêbiñskiej.

Testy i teksty
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Dziesi¹ta edycja gminnego konkursu

Mistrzowie
ortografii

Dwudziestu ośmiu uczniów walczyło o
tytuł Mistrza Ortografii Gminy Dębno pod-
czas X Gminnego Konkurs Ortograficzne-
go dla klas I-III. Odbywającą się w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Jastwi rywali-
zację wygrała PAULINA  HOJNOWSKA,
uczennica III klasy Zespołu Szkół w Porąb-
ce Uszewskiej.

W prestiżowym konkursie uczestniczyli
uczniowie wyłonieni w szkolnych eliminacjach
w Biadolinach Szlacheckich, Dębnie, Jastwi,
Łoniowej, Łysej Górze, Maszkienicach, Nie-

dźwiedzy, Porąbce Uszewskiej, Sufczynie i Woli
Dębińskiej. Przygotowano dla nich dyktando,
które później oceniali nauczyciele różnych szkół
z Gminy Dębno oraz członkowie komisji ocenia-
jącej.

Zwyciężczyni konkursu – Paulina Hojnowska
(opiekun Ewa Kluska) – jako jedyna poradziła
sobie z dyktandem bezbłędnie unikając choćby
jednego punktu ujemnego. Drugie miejsce zaję-
ła  ANETA KURAL kl.III z PSP w JASTWI, (1-
pkt. ujemny, opiekun - Sabina Kluska); trzecie
miejsce – PATRYK DUBIEL kl. III z PSP w Nie-
dźwiedzy, ( 2-pkt. ujemne, opiekun – Krystyna
Miłkowska). Wyróżnienia w konkursie przypa-
dły uczniom, którzy zajęli miejsca od IV do VI.
W tym gornie znaleźli się: Anna Wójcik (IV miej-
sce, 3 -pkt. ujemne, PSP w Maszkienicach, opie-
kun - Janina Stolarz), Piotr Niemiec (V miejsce,
PSP w Łysej Górze, opiekun - Urszula Matura,
4 pkt ujemne) i Anna Gurgul  (V miejsce, PSP w
Dębnie, opiekun - Dorota Pomykacz, 4 pkt ujem-
ne);oraz Maciej Faron (VI miejsce, PSP w Ja-
stwi, opiekun - Sabina Kluska, 5-pkt. ujemnych)
i Filip Fikas (VI miejsce, Zespół Szkół w Woli
Dębińskiej, opiekun - Magdalena Hepner - Wi-
dło, 5-pkt. ujemnych).

Laureaci obok satysfakcji wyjechali z Jastwi
także z nagrodami książkowymi ufundowanymi
przez Dębińskie Centrum Kultury. Do wszyst-
kich trafiły też pamiątkowe dyplomy.

(d)

Piêæ przedstawieñ zaprezentowano
podczas VIII Gminnego Przegl¹du
Teatrów Szkolnych � Nied�wiedza
2007. W ocenie jury najlepiej wy-
padli gospodarze imprezy: zespó³
teatralny ze szko³y w Nied�wiedzy.

Poza zwycięzcami konkursu do ry-
walizacji przystąpili także aktorzy ze
szkół w Maszkienicach, Jaworsku, Woli

D ę b i ń -
skiej i
Sufczy -
nie. Wszy-
scy do
występu
przygo-
towali się bardzo solidnie. W efekcie pu-
bliczność mogła przyglądać się nie tyl-
ko aktorskim popisom, ale także cieka-
wej scenografii, kostiumom oraz oce-
niać umiejętności wokalne młodych ar-
tystów. Sadząc z reakcji publiczności do
gustu przypadły im zwłaszcza kome-
diowe fragmenty przedstawień kwito-
wane niejednokrotnie spontanicznym
wybuchem śmiechu.

Niezależnie od publiczności swoje
typy miało także jury, w którym zasie-
dli m.in. Danuta Łazarz – kierownik
Gminnej Biblioteki w Porąbce Uszew-
skiej, Zuzanna Jarek – polonistka z
Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli
Dębińskiej, Grzegorz Janiszewski –
aktor Tarnowskiego Teatru im. L. Sol-
skiego. Jego werdyktem za najlepszy
spektakl uznano propozycję zespołu z
Niedźwiedzy, a na kolejnych miejscach
znalazły się przedstawienia przygoto-
wane przez zespół teatralny z Jawor-
ska i Woli Dębińskiej. Na nagrodę dla
najlepszego aktora zasłużyła Daria
Kukla z PSP w Niedźwiedzy.

Dla wszystkich uczestników przeglą-
du Dębińskie Centrum Kultury przy-
gotowało jeszcze niespodziankę w po-
staci biletów na spektakl „Marysia i
krasnoludki” w wykonaniu aktorów
Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego..
Po przedstawieniu  młodzi artyści będą
zwiedzać teatr i spotkają się z zawodo-
wymi aktorami.

(gp)

Aktorska rywalizacja

ZWYCIÊSTWO
NIED�WIEDZY
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Coraz wiêksza
frekwencja

W konkursie recytatorskim odbywającym
się już po raz trzeci w Zespole Szkół w Suf-
czynie rywalizowało kilkudziesięciu uczniów.
W kategorii najmłodszych uczniów szkół
podstawowych wygrała Olga Kowal z PSP
w Maszkienicach, spośród uczniów z klas
IV-VI najlepsza była Klaudia Kubik z ZS w

RECYTACJA DO OCENY
Poezja zaw³adnê³a przynajmniej na chwilê umys³ami du¿ej grupy uczniów z naszej gminy.
Jej interpretacjê mieli okazjê zaprezentowaæ podczas dwóch konkursów recytatorskich. W
Sufczynie repertuar by³ dowolny, w Por¹bce Uszewskiej recytatorzy wybierali utwory spo-
�ród twórczo�ci ksiêdza Jana Twardowskiego.

Sufczynie, a w gronie gimnazjalistów
pierwsze miejsce zajęła Klaudia Wodka
z ZS w Woli Dębińskiej.

Jurorzy (Andrzej Król, Bernadeta
Malec, Czesław Nasiadka) mieli okazję
wysłuchać bardzo zróżnicowanego re-
pertuaru. Najmłodsi postawili m.in. na Ku-
busia Puchatka, Sierotkę Marysię, Calinecz-
kę. Słuchacze oklaskiwali też między inny-
mi„Ptasie plotki” i „Kaczkę Dziwaczkę”. W
grupie starszej reprezentowanej przez

uczniów klas IV – VI wachlarz prezentowa-
nych utworów był jeszcze szerszy. Uczest-
nicy konkursu recytowali zarówno utwory
klasyczne jak i Harrego Pottera. Wśród gim-
nazjalistów nie zabrakło z kolei utworów,
które powstały w ostatnich miesiącach. W
repertuarze znalazło się m.in. „Świadectwo”
kardynała Stanisława Dziwisza.

Wszyscy uczestnicy konkursu w przerwie
mieli okazję wziąć udział w warsztatach
sztuki mówionego słowa i posilić się
drożdżówkami.

W rywalizacji przebiegającej pod hasłem „Po-
ezja jest jak obraz” z każdym rokiem bierze
udział coraz więcej uczniów , a organizato-
rzy podkreślają, że poziom prezentacji sys-
tematycznie się podnosi.

Trudny wybór
W Porąbce Uszewskiej Gminny Konkurs

Recytatorski poświęcony twórczości ks.
Jana Twardowskiego zgromadził 13 uczest-
ników wyłonionych z eliminacji szkolnych.
Do etapu powiatowego, który odbędzie się
w Brzesku zakwalifikowano trzy osoby.

Organizatorzy podkreślali, że wybór nie
był łatwy. Delegowani przez szkoły z tere-
nu Gminy Dębno recytatorzy zostali dobra-
ni nad wyraz starannie. W efekcie poziom
prezentacji był na tyle wysoki, że wybór
najlepszych okazał się nie lada problemem.

Ostatecznie uznano, że w etapie powiato-
wym konkursu gminę reprezentować będą:
Anna Mrożek z Porąbki Uszewskiej (opie-
kun: Danuta Łazarz) oraz Patrycja Tabor i
Kamil Wojnicki z Sufczyna (opiekun: Lucy-
na Potępa).

(g)
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Wprowadzenie zróżnicowa-
nych stawek podatku od nie-
ruchomości oraz obniżenie po-
datku od środków transporto-
wych postulowali przedsię-
biorcy z Gminy Dębno podczas
spotkania z władzami samo-
rządowymi. –  Nie wykluczam,
że przynajmniej częściowo pro-
pozycje te zostaną uwzględnio-
ne – mówi Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno.

W spotkaniu z władzami wzięło
udział kilkunastu przedsiębiorców.
Zgodnie wskazywali na potrzebę
wprowadzenia zróżnicowanych
stawek podatku od nieruchomości.
Ich zdaniem stawki powinny się
zmniejszać w zależności od wielko-
ści posiadanej powierzchni. Właści-
ciele większych nieruchomości przy
takim sposobie rozliczenia i tak
będą kwotowo płacić więcej, a po-
zwoli to zmniejszyć koszty działal-
ności. Jako przykład podawano nie-
ruchomości wyposażone w place
manewrowe czy parkingi, które

Do końca roku samorząd Gminy Dębno zagwa-
rantuje pracą dla 22 osób pozostających bez sta-
łego zatrudnienia. W ramach współpracy z urzę-
dem pracy będą wykonywać prace porządkowe
na terenie gminy. – Nie mieliśmy żadnego pro-
blemu z naborem – mówi Marian Kurek, Sekre-
tarz Gminy.

Oferta w ramach tzw. prac społeczno-użytecznych
dotyczy wyłącznie osób korzystających z opieki społecz-
nej i bezrobotnych. Urząd Gminy w Dębnie zgłosił za-
potrzebowanie na tego rodzaju pracowników do urzędu
pracy przygotowując w porozumieniu z ośrodkiem po-
mocy społecznej szczegółową listę osób, które spełniają
wymagane kryteria. Wniosek został zaakceptowany i
od kwietnia 22 mieszkańców Gminy Dębno ma możli-
wość podreperowania domowego budżetu.

Pod nadzorem sołtysów wykonują prace porządkowe
(sprzątnie dróg, chodników, placów, czyszczenie przydroż-
nych rowów). Maksymalny czas pracy nie przekracza 10
godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Dochód uzy-
skany w ten sposób jest nieopodatkowany i nie wymaga
płacenia dodatkowych składek ubezpieczeniowych.

Zatrudnione w ramach programu osoby wykonują prace
we wszystkich sołectwach. W większych wsiach pracują po
dwie osoby, w mniejszych jest jeden pracownik. Zgodnie z
podpisaną umową zajęcie będą mieć do końca roku.

(g)

Monografia jednostek OSP Ziemi Brze-
skiej zostanie wydana drukiem jeszcze
w tym roku. � Chcemy w ten sposób
oddaæ szacunek stra¿akom, którzy
wielokrotnie po�wiêcali siê dla swoich
ma³ych Ojczyzn � mówi Wójt Gminy
Dêbno Grzegorz Brach, który wspiera
to przedsiêwziêcie.

Dotychczas strażacy z powiatu brzeskiego mimo wielolet-
niej tradycji nie doczekali się ani jednego porządnego opraco-
wania monograficznego. Publikacja będąca wspólną inicja-
tywą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Brzesku oraz samorządów powiatu brzeskiego ma uzupełnić
tę lukę. Znajdą się w niej prezentacje wszystkich jednostek
OSP działających na tym terenie. Obok historii straży mono-
grafia zawierać będzie także aktualny stan osobowy jedno-
stek. Książka, która liczyć będzie mniej więcej 200 stron,
będzie także bogato ilustrowana. Poza funkcją informacyjną
monografia ma być także próbą utrwalenia działalności jed-
nej z najliczniejszych organizacji w kraju, która na tych tere-
nach reprezentowana jest szczególnie mocno.

bezpośrednio nie uczestniczą w
wypracowywaniu dochodu, ale
znacznie podnoszą koszty prowa-
dzenia firm.

Przedsiębiorcy zwrócili się tak-
że z propozycją zmniejszenia sta-
wek podatku od środków transpor-
towych. Wprawdzie od lat pozo-
stają one na niezmienionym pozio-
mie, ale wciąż są wyższe od sta-
wek obowiązujących w ościennych
gminach. W efekcie coraz częstsze
są przypadki rejestrowania samo-
chodów w innych gminach.

Samorządowcy w trakcie rozmo-
wy z właścicielami firm przyznali,
że wiele zgłaszanych przez nich
sugesti jest słusznych. W prakty-
ce oznacza to, że być może dojdzie
do zmian w polityce podatkowej
gminy. – dokonamy szczegółowej
analizy finansowej i zaproponuje-
my rozwiązania, które będą mogły
pogodzić interesy przedsiębiorców
jak i budżetu gminy – komentuje
Wójt Gminy Dębno.

(p)

Skorzystaj¹ bezrobotni i so³ectwa

NABÓR
BEZ K£OPOTU

Przedsiêbiorcy chc¹ mniej p³aciæ

ZMIANY
W PODATKACH?

Du¿o informacji, du¿o zdjêæ

STRA¯ACKA MONOGRAFIA

Na współfinansowanie przedsięwzięcia w formie zakupu części nakładu
książki zdecydowały się wszystkie samorządy. W tym gronie jest także
Gmina Dębno, w której jednostki OSP prezentują się szczególnie okazale.
Obok drużyn męskich są tu także liczne grupy żeńskie. Zarówno jedne jak
i drugie mają spore sukcesy w zawodach strażackich zarówno na szczeblu
powiatowym jak i wojewódzkim.

(gp)
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Orze³ Dêbno
Po piętnastu rozegranych meczach, czyli

na półmetku czwartoligowych rozgrywek
ekipa z Dębna zajmowała w tabeli trzynastą
lokatę. Siedem spotkań rundy rewanżowej
nic nie zmieniło w położeniu zespołu pro-
wadzonego przez trenera Mariusza Lasotę.
Dzięki siedmiu punktom zdobytym na wio-
snę, zespół ten nadal plasuje się na trzyna-

stej pozycji. Mimo sporych osłabień kadro-
wych (Ali Ibrahim i Albert Asseh przeszli do
drugoligowego Kmity Zabierzów, Pawłowi
Kuboniowi na grę nie pozwalają obowiązki
zawodowe, natomiast Paweł Potok powró-
cił do Dunajca Zakliczyn), Orzeł rozpoczął
rundę rewanżową całkiem nieźle. W pierw-
szym spotkaniu dębnianie zagrali na wła-
snym boisku z rywalem w walce o utrzyma-
nie się, Orkanem Szczyrzyc. Przed meczem
odbyła się bardzo miła uroczystość. Tomasz
Prokop odebrał nagrodę dla najlepszego pił-
karza czwartej ligi. Laureat bardzo szybko
pokazał, że w pełni zasłużył na to wyróż-
nienie i już w 2 min pokonał bramkarza go-
ści. Po tak szybkim zdobyciu bramki, „jede-
nastka” z Dębna przyjęła taktykę obronną,
nastawiając się przede wszystkim na grę z
kontry. Okazało się to dobrym posunięciem
trenera Lasoty i mecz zakończył się wyni-
kiem 2-1 dla Orła. Kolejny mecz nie był nie-
stety najlepszym w wykonaniu dębnian. In-
dywidualne błędy zawodników bloku defen-
sywnego spowodowały, że drużyna z Dębna
przed własną publicznością przegrała 2-3 z
rezerwami Sandecji Nowy Sącz, w których
występowało aż ośmiu graczy młodzieżo-
wych. Po tej porażce mało kto liczył chyba,
że drużynę trenera Lasoty stać będzie na
osiągnięcie korzystnego rezultatu w wyjaz-
dowym meczu z wiceliderem, Alwernią.
Tymczasem, mający w składzie pięciu mło-
dzieżowców Orzeł podjął walkę na całej dłu-
gości i szerokości boiska i bliski był sprawie-
nia sensacji. Ostatecznie skończyło się tyl-
ko na niespodziance, gdyż po bramce zdoby-
tej przez gospodarzy w ostatniej minucie
mecz ten zakończył się podziałem punktów.
W czwartej kolejce rundy rewanżowej, ze-
spół z Dębna zagrał u siebie z lokalnym ry-

NASZA SUBIEKTYWNA OCENA

STA£Y FRAGMENT 
walem – a zarazem kolejnym rywalem w
walce o pozostanie w lidze – Polanem Żabno.
Po niewykorzystanych sytuacjach Tomasza
i Marcina Prokopów, wydawało się, że spo-
tkanie to zakończy się bezbramkowo. Na
minutę przed końcem, Krzysztof Krauze
przymierzył jednak precyzyjnie z rzutu wol-
nego i trzy punkty pozostały w Dębnie. Nie-
stety, były to jak dotychczas (czyli do 6
maja) ostatnie punkty zdobyte przez Orła.
Wyjazdowy mecz z Puszczą Niepołomice
rozpoczął się dla dębnian bardzo niefortun-
nie, gdyż od samobójczej bramki Jarosła-
wa Ulasa. W dodatku przy stanie 2-0 czer-
woną kartką za obronę rękoma poza po-
lem karnym ukarany został Mikołaj Gur-

gul i goście musieli pogodzić się z porażką 1-
4. W pierwszym spotkaniu rozegranym w
maju, Orzeł potwierdził, że wyraźnie „leżą
mu” przeciwnicy z góry tabeli. Do przerwy,
dzięki bramce zdobytej z rzutu karnego
przez Jarosława Ulasa, zespół z Dębna pro-
wadził na własnym boisku z Przebojem Wol-
brom. Po przerwie lider, strzelając dwie
bramki, przechylił wprawdzie szalę zwycię-
stwa na swoją korzyść, lecz postawa gospo-
darzy na pewno mogła przypaść do gustu
kibicom. Swoją postawą w derbowym me-
czu w Tuchowie, piłkarze Orła z pewnością
rozczarowali jednak swoich fanów. Ataki
gości rozbijały się bowiem o dobrze zorga-
nizowaną obronę Tuchovii, gospodarze po
szybkich atakach trzykrotnie zaskoczyli
natomiast Mikołaja Gurgula, który powró-
cił do bramki po czerwonej kartce w Niepo-
łomicach. Dotychczasowe występy Orła
podzielić można więc na dwie fazy –
pierwszą, w której ekipa z Dębna zdobywa-
ła punkty oraz drugą, w której mecze Orła
kończyły się porażkami.

Ocena: 3+

Victoria Por¹bka Uszewska
Po ośmiu kolejkach rundy rewanżowej

ekipa z Porąbki Uszewskiej zajmuje w ta-
beli drugiej grupy klasy „A” ósme miejsce,
czyli plasuje się dokładnie w środku stawki.
Drużynie tej nie grozi już w tym sezonie
spadek, nie ma ona też szans na włączenie
się do walki o awans. Podobnie jak miało to
miejsce w drugiej części rundy jesiennej, ze-
spół trenowany przez Marka Bryla jest więc
typowym ligowym średniakiem. Wyniki
osiągane w tej rundzie przez Victorię są
jednak dość zaskakujące. Po trzech pierw-
szych meczach wydawało się, że drużynie z
Porąbki Uszewskiej grozić może walka o
utrzymanie się. Po remisie w spotkaniu z
lokalnym rywalem, Kłosem Łysa Góra, w
dwóch następnych meczach Victoria prze-
grała bowiem z niżej notowanymi Koroną
Niedzieliska i Jednością Paleśnica. Potem
przyszła jednak wygrana z innym rywalem

„zza miedzy”, Sokołem Maszkienice, a w
piątej kolejce zespół z Porąbki Uszewskiej
sprawił swoim kibicom bardzo miłą niespo-
dziankę. Grając przed własną publicznością
pokonał 3-2 ówczesnego lidera, Jadowni-
czankę Jadowniki. Bohaterem miejscowej
drużyny był z pewnością Mirosław Jabłoń-
ski, którego dwie bramki zdobyte z rzutów
karnych przesądziły o wygranej Victorii.
Niestety, kolejny zespół z ścisłej czołówki
okazał się już zbyt mocny dla Victorii, któ-
ra na własnym boisku przegrała 0-5 z Iskrą
Łęki. W trzecim z rzędu meczu rozgrywa-
nym w Porąbce Uszewskiej, gospodarze
zwyciężyli 3-2 Sokoła Borzęcin Górny. Ko-
lejny raz z bardzo dobrej strony pokazał się
w tym meczu Mirosław Jabłoński, który
nie tylko zdobył bramkę, lecz i asystował
przy trafieniu Jakuba Wróbla. Aby jednak
nie przyzwyczajać kibiców do zbyt częstych
zwycięstw, w pierwszym majowym meczu,
Victoria uległa na wyjeździe 1-2 Arkadii
Olszyny, przy czym honorową bramkę dla
gości zdobył rzecz jasna ... Mirosław Jabłoń-
ski.

Ocena: 4-

K³os £ysa Góra
Po zakończeniu pierwszej rundy zespół

z Łysej Góry zajmował w tabeli drugiej gru-
py klasy „A” przedostatnią, czternastą lo-
katę. Po ośmiu meczach rundy rewanżo-
wej, przesunął się co prawda o jedną pozy-
cję, jego awans wynika jednak nie tyle z
dobrej gry, co z punktów zdobytych walko-
werem w meczu z Jasieniem Brzeskim (wy-
cofał się on z rozgrywek) przed rozpoczę-
ciem rundy wiosennej) oraz jeszcze słab-
szej postawy lokalnego rywala, Sokoła Masz-
kienice. Na boisku, piłkarze z Łysej Góry
zdobyli na wiosnę tylko cztery punkty –
trzy w rozegranym na własnym boisku
zwycięskim spotkaniu z Arkadią Olszyny i
jeden w wyjazdowym pojedynku z Victorią
Porąbka Uszewska. Pierwszy z tych me-
czów miał zresztą niezwykle dramatyczny
przebieg. Kłos objął w nim prowadzenie za
sprawą rzutu karnego wykonanego przez
Ireneusza Gicalę. W ostatniej minucie Ar-
kadia doprowadziła do remisu, lecz w przed-
łużonym czasie gry bramkę na wagę trzech
punktów zdobył Andrzej Zydroń. W pozo-
stałych pięciu meczach ekipa z Łysej Góry
doznała porażek, przy czym nie licząc spo-
tkania z Sokołem Borzęcin Górny (nawia-
sem mówiąc, po trafieniu Andrzeja Zydro-
nia, Kłos prowadził w nim 1-0), były to prze-
grane różnicą przynajmniej trzech bramek.
Kibicom w Łysej Górze szczególnie zapadł
w pamięci pojedynek z Temidą Złota, który
gospodarze kończyli w dziewięciu po czer-
wonych kartkach dla Ireneusza Gicali i
Andrzeja Zydronia. Pocieszający może być
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fakt, że Kłos traci w tej rundzie mniej bra-
mek niż jesienią, lecz i tak z 71 straconymi
golami zajmuje niezbyt chlubne pierwsze
miejsce w tej klasyfikacji.

Ocena: 3-

Sokó³ Maszkienice
Ekipa z Maszkienic, podobnie jak Kłos

walczy o zachowanie miejsca w klasie „A”.
Jak na razie, mocno osłabionej kadrowo
przed rundą wiosenną drużynie, nie idzie to
najlepiej. W sześciu rozegranych dotychczas
meczach, Sokół zdobył jeden tylko punkt,
remisując w wyjazdowym meczu z Arkadią
Olszyny. W pozostałych spotkaniach piłka-
rze z Maszkienic nie potrafili odnieść zwy-
cięstwa (nie licząc walkoweru za mecz z Ja-
sieniem Brzeskim) i to pomimo faktu, że aż
trzy z nich rozgrywali przed własną publicz-
nością. Inna sprawa, że Sokół grał w nich
nie z byle kim, bo z walczącymi o awans do
klasy okręgowej Iskrą Łęki i Jadowniczanką
Jadowniki oraz z Victorią Porąbka Uszew-
ska. Gwoli sprawiedliwości dodać trzeba, że
także dwaj pozostali rywale drużyny z Masz-
kienic: Sokół Borzęcin Górny i Temida Zło-
ta plasują się w górnej części tabeli. Teraz
Sokoła czeka cała seria meczów z teoretycz-
nie dużo mniej wymagającymi rywalami i do-
piero wyniki tych konfrontacji pokażą czy
piłkarzy z Maszkienic stać będzie na włą-
czenie się do walki o utrzymanie się w klasie
„A”. Jak na razie zajmują bowiem przed-
ostatnie miejsce w tabeli (wyprzedzając tyl-
ko wycofany z rozgrywek Jasień Brzeski).
Są przy tym zespołem, który zdobył najmniej
bramek – 20 w 21 meczach – spośród wszyst-
kich drużyn występujących w brzeskiej gru-
pie klasy „A”.

Ocena: 2

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie

Drużyna z Biadolin Szlacheckich po czte-
rech seriach spotkań o mistrzostwo pierw-
szej grupy brzeskiej klasy „B” utrzymała
drugą lokatę zajmowaną po pierwszej run-
dzie. Nie dość tego, drużyna Startu 77
zmniejszyła o dwa „oczka” dystans dzielący
ją od lidera, Dolanki Borzęcin Dolny (stało
się to m.in. dzięki „pomocy” lokalnego ry-
wala, Gromu Sufczyn), która na wiosnę nie
spisuje się zbyt dobrze. Nie może więc dzi-
wić fakt, że w Biadolinach Szlacheckich
odżyły nadzieje na włączenie się do walki o
awans do klasy „A”. Tamtejsi kibice żało-
wać mogą jedynie porażki w wyjazdowym
meczu z Orkanem Zaborów. Gdyby nie stra-
ta punktów w tym meczu, Dolanka byłaby
już dosłownie na wyciągnięcie ręki. Druży-
na Startu 77 nadal pozostaje najbardziej
bramkostrzelnym zespołem tej klasy roz-

grywkowej. W meczach jesiennych jej piłka-
rze poszczycić mogli się średnią 3.1 bramki
strzelonej na mecz, obecnie wynosi ona już
ponad 3.2. Największy wpływ na to miało 6
bramek zdobytych przez ekipę Startu 77 w
rozgrywanym na własnym boisku meczu z
Andaluzją Rudy Rysie. W żadnym z roze-
granych dotychczas na wiosnę pojedynków
drużyna z Biadolin Szlacheckich nie zdoby-
ła jednak mniej niż 2 bramki.

Ocena: 4

Grom Sufczyn
Zajmujący aktualnie trzecie miejsce

Grom wydaje się być jednym z najgroźniej-
szych rywali Startu 77 w walce o awans do
klasy „A”. Rundę wiosenną rozpoczął on
jeszcze efektowniej niż jesienną. Wówczas
po czterech meczach miał na koncie 7 punk-
tów, obecnie zdobył ich aż 10. Oznacza to,
że drużyna z Sufczyna w rundzie rewanżo-
wej nie przegrała jeszcze spotkania. Nie li-
cząc bezproblemowo zarobionych punktów
za walkower w meczu z Wisłą Wola Prze-
mykowska (zespół ten wycofał się z roz-
grywek), pozostałe trzy mecze z udziałem
„jedenastki” z Sufczyna były bardzo zacię-
te, żeby nie powiedzieć dramatyczne. Naj-
bardziej niecodzienny przebieg miało wy-
jazdowe spotkanie z Orkanem Zaborów. Do
przerwy wydawało się, że gospodarze z na-
wiązką zrewanżują się za jesienną porażkę

1-6; prowadzili bowiem 4-0. Wraz ze zmia-
ną stron zmieniła się jednak również sytu-
acja na boisku. Cztery bramki zdobyli suf-
czynianie i mecz zakończył się remisowo.
Dla odmiany, w meczu w Borzęcinie Dol-
nym, do przerwy to Grom prowadził 3-0, a
w drugiej połowie do ataku ruszyli miejsco-
wi. Nie udało im się jednak doprowadzić do
wyrównania i pojedynek ten zakończył się
wygraną Gromu. Huśtawkę nastrojów
przeżyli także kibice oglądający rozgrywa-
ne w Sufczynie spotkanie z Olimpią Bucze.
Na bramkę gospodarzy, przyjezdni odpowie-
dzieli dwoma celnymi strzałami. Ostatnie
słowo należało jednak do Kamila Bogacza i

jego dwa trafienia zadecydowały o wygra-
nej drużyny z Sufczyna.

Ocena: 5+

Jastrz¹b £oniowa
Występy w rundzie wiosennej rozpoczęli

piłkarze z Łoniowej od przełamania pewnej
passy. Niestety, nie był to raczej powód do
zadowolenia, ani dla nich, ani też dla kibiców.
Przegrywając 1-4 z Lewniowianką Lewnio-
wa, Jastrząb doznał bowiem pierwszej w tym
sezonie porażki na wyjeździe. Kto wie, może
ta strata punktów podziałała jednak mobili-
zująco na zawodników Jastrzębia. W drugiej
kolejce, po raz drugi w tym sezonie wysoko
pokonali bowiem Tęczę Gosprzydowa, a po
wygranym walkowerem meczu z rezerwami
Kłosa Łysa Góra (ekipa ta wycofała się z roz-
grywek), wygrali na własnym boisku z dru-
gim zespołem Olimpii Kąty. Aktualnie dru-
żyna z Łoniowej zajmuje w tabeli drugiej gru-
py brzeskiej klasy „B” piątą lokatę, tracąc
sześć punktów do lidera, którym po czterech
kolejkach rundy rewanżowej jest LUKS Po-
ręba Spytkowska. O rzeczywistej wartości
zespołu zadecydują jednak dopiero najbliż-
sze mecze, w których ekipie z Łoniowej przyj-
dzie zmierzyć się z drużynami bądź to wy-
przedzającymi ją w tabeli, bądź też plasujący-
mi się w niej tuż za Jastrzębiem. Piłkarze z
Łoniowej z pewnością zachowali jeszcze szan-
se na awans, aby tak się stało muszą jednak

grać zdecydowanie bardziej równo niż miało
to miejsce w rundzie jesiennej i podtrzymać
dobrą serię w spotkaniach odbywających się
przed własną publicznością.

Ocena: 4+

K³os II £ysa Góra
Przed rozpoczęciem rundy wiosennej dru-

gi zespół Kłosa wycofał się z rozgrywek dru-
giej grupy brzeskiej klasy „B”. Powodem tego
były kłopoty kadrowe drużyny. Wszystkie
wiosenne mecze, w których występować miał
Kłos II weryfikowane są jako walkowery 3-0
dla przeciwników.

(T)
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07 17 maj 2007 � X Przegl¹d Dorobku Arty-
stycznego Szkó³ Podstawowych �Jawor-
sko 2007. Przegl¹d adresowany jest do
uczniów klas I-VI. Pocz¹tek o godz.
11.00 w remizie OSP w Jaworsku. Orga-
nizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w Jawor-
sku.

18 maj 2007 � XII Gminny Konkurs Orto-
graficzny o tytu³ �Gminnego Mistrza Or-
tografii� dla klas V-VI szkó³ podstawo-
wych. Konkurs odbêdzie siê  w dwóch
etapach: I-dyktando ortograficzne, II-test
zawieraj¹cy m.in. ³amig³ówki, krzy¿ów-
ki, zadania sprawdzaj¹ce znajomo�æ
zasad pisowni, teksty z lukami. Miejsce
konkursu: Szko³a Podstawowa w Masz-
kienicach w godz. 9.00-10.30.

22 maj 2007 �  II Gminny Konkurs Pla-
styczny �Malowanie jest ³atwe�.
Has³em bie¿¹cej edycji konkursu jest
�Martwa natura�. Uczestnicy konkursu
bêd¹ wykonywaæ prace w Szkole Pod-
stawowej w Biadolinach Szlacheckich.
Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kul-
tury, Publiczna Szko³a Podstawowa w
Biadolinach Szlacheckich.

23 maj 2007 � VIII Gminny Konkurs Or-
tograficzny Gimnazjalistów.
Konkurs zostanie przeprowadzony w
dwóch kategoriach: klasy I i klasy II-III.
W konkursie przewiduje siê: pisanie ze
s³uchu, uzupe³nianie tekstu z lukami,
uzasadnienie pisowni, rozwi¹zywanie
krzy¿ówek, ³amig³ówek. Na zwyciêz-

6 czerwiec 2007 � V Gminny Konkurs
Piosenki Angielskiej ENGLISH SONG.
Konkurs organizowany jest przez Dêbiñ-
skie Centrum Kultury i Publiczn¹ Szko³ê
Podstawow¹ w Maszkienicach. Uczest-
nicy konkursu prezentuj¹ dwa utwory an-
glojêzyczne z repertuaru zespo³ów i ar-
tystów zagranicznych. Czas prezentacji
jednego utworu nie mo¿e przekroczyæ 3
minut. Konkurs odbêdzie siê w Szkole
Podstawowej w Maszkienicach o godz.
9.00.

17 czerwiec 2007  � FESTYN w Nie-
d�wiedzy. Dêbiñskie Centrum Kultury
oraz Publiczna Szko³a Podstawowa w
Nied�wiedzy zapraszaj¹ wszystkich
zwolenników imprez plenerowych na
festyn, który odbêdzie siê na terenie obok
Szko³y Podstawowej w Nied�wiedzy.

24 czerwiec 2007 � POWITANIE WAKACJI.
Dêbiñskie Centrum Kultury zaprasza na
organizowan¹ co roku imprezê, która
odbêdzie siê w Amfiteatrze �Krakus� w
£ysej Górze.

1 lipiec 2007 � X BIESIADA AGROTU-
RYSTYCZNA w Por¹bce Uszewskiej.
Stowarzyszenie Agroturystyczne �Gali-
cyjskie Gospodarstwa Go�cinne� Ko³o
Terenowe w Por¹bce Uszewskiej, Urz¹d
Gminy Dêbno, Dêbiñskie Centrum Kul-
tury zapraszaj¹ na organizowan¹ ju¿ po
raz dziesi¹ty Biesiadê Agroturystyczn¹,
która odbêdzie siê w Por¹bce Uszew-
skiej. Jak co roku po uroczystym otwar-
ciu biesiady nast¹pi Konkurs Potraw Do-
mowych.

CZAS NA
NOWY DOWÓD!
To ju¿ ostatni dzwonek! Z koñcem
bie¿¹cego roku ksi¹¿eczkowe dowo-
dy osobiste strac¹ wa¿no�æ. Kto nie
zd¹¿y wymieniæ ich na nowe mo¿e
mieæ problemy w urzêdach, bankach
i innych instytucjach, które przy za-
³atwianiu spraw wymagaj¹ dowodu
to¿samo�ci.
Warto siê spieszyæ, bo im d³u¿ej bê-
dziemy zwlekaæ tym bardziej praw-
dopodobne, ¿e na wymianê czekaæ
bêdziemy w olbrzymich kolejkach.
W Gminie Dêbno dowody wymieni³o
do tej pory 7890 osób. Do wymiany
pozosta³o wci¹¿ 2700 dowodów.
Sprawa nie jest skomplikowana. W
Urzêdzie Gminy w Woli Dêbiñskiej
wystarczy odebraæ wniosek, wype³-
niæ go, do³¹czyæ do niego 2 zdjêcia
(lewy pó³profil) a nastêpnie doko-
naæ op³aty w wysoko�ci 30 z³ w ka-
sie urzêdu, z³o¿yæ wniosek i czekaæ
na nowy dowód.
Warto siê pospieszyæ!

Pięć tysięcy złotych otrzymała Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Dębnie
za realizację projektu „Z natury segre-
guję”. Pomysł doceniła fundacja Na-
sza Ziemia w Warszawie.

Szkoła w Dębnie w ramach realizacji pro-
jektu uczestniczy w III edycji konkursu
„Selektywna zbiórka odpadów” ogłoszone-
go przez Wójta Gminy Dębno. Współpracu-
jąc z Zakładem Usług Komunalnych i Dę-

Basen strażacki w Jastwi najpraw-
dopodobniej zostanie... zasypany.
Taka jest wola mieszkańców, którzy
uważają, że stwarza on zagrożenie dla
najmłodszych dzieci.

Znajdujący się w pobliżu remizy basen stra-
żacki od dawna nie jest wykorzystywany.
Kiedyś służył ratownikom jako zbiornik wody,
ale odkąd do dyspozycji są hydranty nie jest
już potrzebny. Od dawna zarasta chwastami

bińskim Centrum Kultury zorganizowała
ponadto konkursy „Instrumenty z odpa-
dów”, „Dbajmy o środowisko” i „ Z konte-
nerem do Europy”, w których wzięli udział
uczniowie z terenu Gminy Dębno. Koordy-
nacją projektu zajmuje się dyrektor szkoły
Małgorzata Przepiórka oraz pomysłodaw-
czyni projektu Monika Kraj. Do realizacji
projektu włączyli się wszyscy nauczyciele
pracujący w szkole.

Ekologiczny grant

Zasypaæ basen
i jest coraz bardziej zamulony. Mieszkańcy
uznali, że najlepiej go zasypać, bo pozosta-
wienie go bez zabezpieczenia grozi tragedią.
Ich życzeniu najprawdopodobniej stanie się
zadość. Wcześniej trzeba będzie uzyskać nie-
zbędną do tego zgodę komendanta straży
zawodowej w Brzesku, który jednak nie po-
winien mieć do tego zastrzeżeń. Zbiornik od
dawna jest bezużyteczny.

(g)

ców czekaj¹ nagrody. Organizatorzy: Dê-
biñskie Centrum Kultury i Zespó³ Szkó³ w
Sufczynie.

27 maj 2007 � WIELKA MAJÓWKA
Dêbiñskie Centrum Kultury, Rada So³ecka
w Jastwi zapraszaj¹ na drug¹ imprezê ple-
nerow¹ tej wiosny. Odbêdzie siê na tere-
nie obok Szko³y Podstawowej w Jastwi.

28 maj 2007 � II Gminny Konkurs Jêzyko-
wy pod has³em: �Niechaj narodowie w¿dy
postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi i swój
jêzyk maj¹�.
Konkurs kierowany jest do uczniów gim-
nazjów. W�ród przewidywanych zadañ:
przekszta³canie tekstu, poprawianie b³ê-
dów jêzykowych, uzupe³nianie tekstu z
lukami, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, re-
busów. Organizatorzy: Dêbiñskie Cen-
trum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñ-
skiej.

3 czerwiec 2007 � XVIII PRZEGL¥D DZIE-
CIÊCYCH ZESPO£ÓW FOLKLORYSTYCZ-
NYCH REGIONU KRAKOWSKIEGO �KRA-
KOWIACZEK�2007�.
Najwiêksza impreza folklorystyczna (w
kategorii dzieciêcej) w Ma³opolsce. Prze-
gl¹d swym zasiêgiem obejmuje region kra-
kowski (Krakowiacy Wschodni, Zachod-
ni, Pogórze Ciê¿kowickie oraz pograni-
cze krakowsko-rzeszowskie). Najlepszy
zespó³  zos tanie  zakwal i f ikowany do
udzia³u w Karpackim Festiwalu Dzieciê-
cych Zespo³ów Regionalnych w Rabce
Zdroju. XVIII Przegl¹d Dzieciêcych Ze-
spo³ów Folklorystycznych �Krakowia-
czek� odbêdzie siê w £oniowej.
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Dzisiaj takich jak on ze świeczką
szukać – można by rzecz bez żadnej
przesady, a dowodów na potwierdze-
nie takiej oceny w życiorysie pana
Franciszka jest aż nadto. Pochodzą-
cy z Jaworska i mieszkający tu całe
życie założyciel i pierwszy prezes OSP
Jaworsko swoim społecznym zaanga-
żowaniem mógłby obdzielić śmiało
kilkadziesiąt osób.

Wspomniana już inicjatywa powo-
łania straży pożarnej była w jego dzia-
łalności społecznej wydarzeniem waż-
nym szczególnie, bo to był jej praw-
dziwy początek. Ideę utworzenia jed-
nostki rzucił wtedy niejako fortelem.
– Naprawdę chodziło o budowę domu
ludowego, ale wtedy, w latach pięć-
dziesiątych, władza zezwoleń na to
nie dawała. Można było natomiast
postawić remizę i tak to się zaczęło –
wspomina. Na siebie wziął załatwie-
nie dokumentacji technicznej, a gdy
już papierkowe sprawy mieli za sobą
zakasał rękawy, chwycił za łopatę i...
do roboty. Pracując wówczas w stra-
ży pożarnej miał ułatwione kontak-
ty z władzami i mógł skutecznie za-
biegać o niezbędne zezwolenia. Zna-
jomości wśród urzędników z pożyt-
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Franciszek Osmêda

T E S T
Z ¯YCIA

kiem dla wsi wykorzystywał jeszcze wielokrotnie. W dru-
giej połowie lat pięćdziesiątych znalazł się w nieformal-
nym komitecie elektryfikacji wsi i tym razem także się
udało. W czasach deficytu wszystkiego wraz z kolegami
poradził sobie sprowadzając niezbędne materiały aż z
Wrocławia. Warto było, bo w lutym 1958 roku ludzie mo-
gli zaświecić w domach lampy po raz pierwszy.

Franciszkowi Osmędzie najwyraźniej jednak było mało.
Patrząc na starą, dwuizbową szkołę nie mógł nie włączyć
się w budowę nowego obiektu. Ruszyli z inwestycją na-
wet bez zezwolenia działając  trochę na zasadzie faktów
dokonanych. „Skoro są już fundamenty, to przecież nikt
tego nie każe burzyć” - rozumowali mieszkańcy i budowa
szła do przodu. Gros prac wykonano społecznie, a wśród
pracujących przy budowie nie zabrakło także Osmędy.
Równie energicznie zabiegał o gazyfikację i wodociąg, a
także o budowę drogi łączącej Jaworsko z Łysą Górą. W
sprawie gazyfikacji w latach dziewięćdziesiątych był na-
wet u ówczesnego ministra rolnictwa Artura Balazsa uzy-
skując całkiem spore dofinansowanie. Przy budowie wo-
dociągu, do którego podłączono150 gospodarstw, peł-
nił rolę pełnomocnika wykonawcy. Szczególną satysfak-
cję sprawiła mu jednak droga. – Do dziś po niej jeździmy –
podkreśla z satysfakcją, której trudno się dziwić. W koń-
cu wraz z innymi osobiście kopał, a następnie kruszył
kamień jako materiał na podbudowę i woził go furmanką.

Jakby tego było mało miał też czas na organizację te-
atru amatorskiego we wsi oraz zabaw i festynów ludo-
wych, z których dochód szedł na potrzeby straży. Na do-
datek pracował jako samorządowiec przez 30 lat (!) peł-

Z natury jestem...

...pracowita, uczciwa, sumienna i bar-

dzo dok³adna.
Mam s³abo�æ ...

...do ma³ych dzieci, dlatego ze znie-

cierpliwieniem oczekujê na wnuki.

Moja pasja...
... to wycieczki, czynny wypoczynek

w górach, zwiedzanie ciekawych

miejsc, a na co dzieñ dom i ogród.

Moja pierwsza mi³o�æ...

...trwa do dzisiaj.

Mój pierwszy cenny przedmiot....

...piêkny zegarek, który dosta³am od

rodziców na 18 urodziny-pamiêtam go

do dzisiaj.
Moje osi¹gniêcie ¿yciowe ....

...wspania³a rodzina, dom, praca zawo-

dowa, zaufanie ludzi, w�ród których

¿yjê i pracujê. To co w ¿yciu osi¹gnê-

³am jest efektem mojej sumiennej i

uczciwej pracy. Ale my�lê, ¿e na tym

nie koniec. Mam jeszcze wiele planów

zawodowych, które mam nadziejê, uda

mi siê zrealizowaæ przed odej�ciem na

emeryturê.
Moja ¿yciowa pora¿ka...

...my�lê, ¿e jestem urodzona pod szczê-

�liw¹ gwiazd¹ i dlatego uda³o mi siê

unikn¹æ wiêkszych pora¿ek. Oby tak

dalej...

Moje najwiêksze marzenie....

...zdrowie dla ca³ej rodziny i znajo-

mych.
Moja ulubiona lektura ....

. . .najbardziej lubiê ksi¹¿ki przy-

rodnicze i biograficzne, jednak¿e

mam coraz mniej czasu na czyta-

nie tego typu ksi¹¿ek. Swój wolny

czas, a mam go coraz mniej, po-

�wiêcam pozycjom zwi¹zanym z

moj¹ prac¹ zawodow¹ oraz na bie-

¿¹co �ledzê informacje na stronach

internetowych MEN,OKE itp. Jed-

nak¿e muszê dodaæ, ¿e na bie¿¹-

co �ledzê równie¿ lokaln¹ prasê no

i oczywi�cie nasz¹ gminn¹ gaze-

tê.
Moja praca ....

Robiê to co zawsze chcia³am ro-

biæ, dlatego moj¹ pracê wykonujê

z przyjemno�ci¹ no i oczywi�cie z

du¿ym zaanga¿owaniem. Bardzo

du¿o sa tys fakc j i  i  zadowolenia

przynosi mi zarówno praca zawo-

dowa jak i spo³eczna.Korzystaj¹c

z okazji chcia³am z ca³ego serca

pozdrowiæ wszystkich mieszkañ-

ców naszej Gminy oraz wszystkich

moich uczniów, których uczê lub

uczy³am.

niąc funkcję radnego. Gdy go zapytać
skąd się u niego brała taka ochota do
społecznej pracy, mówi o tradycjach
rodzinnych. – Dziadek był wójtem, a
poza tym cieszyło człowieka jak się
poprawiały warunki życia.

(g)

Imiê i nazwisko: W³adys³awa Sad³oñ

Wykszta³cenie: Wy¿sze magisterskie. Absolwentka WSP w

Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski) oraz UJ w

Krakowie.
Zawód: Nauczyciel
Miejsce pracy i zajmowane stanowisko: Publiczna Szko³a

Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich - dyrektor szko³y.

Sytuacja rodzinna: M¹¿ Józef oraz doro�li synowie Kry-

stian i Adrian.
Samochód: korzystam z samochodu mê¿a lub syna, dlatego

czasami jestem kierowc¹ volkswagena passata a innym

razem wsiadam do mitsubishi  space stara.



Dziewiêæ reprezentacji przedszkolaków rywalizowa³o w gminnym etapie konkursu „Wiosna wst¹¿kami 

malowana”. Na scenie budynku OSP Dêbno prezentowa³y siê boæki, je¿yki, wróbelki, biedronki, skowronki, 

jaskó³ki, pszczó³ki oraz panienki-wiosenki. 

Impreza przygotowana wspólnie przez Dêbiñskie Centrum Kultury, Samorz¹dowe Centrum Edukacji w 

Tarnowie i Przedszkola Publiczne w Dêbnie i Maszkienicach obok dobrej zabawy niesie za sob¹ tak¿e walory 

edukacyjne. Dzieci w lekkiej formie zdobywaj¹ elementarn¹ wiedzê o przyrodzie, a przy okazji rozwijaj¹ 

swoje umiejêtnoœci plastyczne i ucz¹ siê podstawowych form teatralnych. 

W ocenie jurorów poziom tegorocznych prezentacji by³ naprawdê wysoki. By³y barwne korowody, pokazy 

taneczne, recytatorskie oraz bogactwo strojów i rekwizytów. W oko jurorom wpad³y szczególnie 

propozycje dzieci z klasy „0” ze Szko³y Podstawowej w Dêbnie (I miejsce), które Pani¹ Wiosnê otoczy³y 

zielonymi wst¹¿kami i przywita³y tañcem. Dzieci z Przedszkola Publicznego w £ysej Górze (II miejsce) 

wyczarowa³y wiosnê z pomoc¹ ma³ej czarownicy, a przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w 

Maszkienicach (III miejsce) w finale zaproponowa³y walczyk na powitanie wiosny.

Malowanie wiosnyMalowanie wiosny
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