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Sukces

Ludzie

ZAMEK Z ZAPA£EK
Niezwyk³e hobby Mariana Bogusza

Dużym sukcesem zakończyły się
występy zawodników z Gimnazjum
z Sufczyna i Łysej Góry w Rejonowych Zawodach Gimnazjalnych w
tenisie stołowym, które odbyły się
w Dąbrowie Tarnowskiej. W grze indywidualnej w finale znaleźli się
dwaj reprezentanci Gminy Dębno.
Radosław Mleczko z Gimnazjum w
Łysej Górze pokonał Kamila Wojnickiego z Gimnazjum w Sufczynie. Na 8 miejscu zawody zakończył inny zawodnik z
Sufczyna Bartłomiej Sacha. Gminę Dębno reprezentowali jeszcze Łukasz Wojnicki z Sufczyna i Adrian Tyrkiel z Łysej
Góry. Wśród dziewczyn na 7 miejscu uplasowała się zawodniczka z Sufczyna Julita Paluch. W grach drużynowych zwyciężyła para z Gimnazjum z Sufczyna
Kamil Wojnicki i Bartłomiej Sacha, drugie miejsce zajęła para z Gimnazjum w
Łysej Górze Radosław Mleczko i Adrian
Tyrkiel. Wśród dziewczyn 5 miejsce zajęły zawodniczki z Sufczyna Julita Paluch
i Anita Stypka.
Zawodnicy z Gminy Dębno wysokie
umiejętności potwierdzili także na zawodach wojewódzkich w Limanowej. Zawody wygrał Radosław Mleczko, a Kamil
Wojnicki zajął 5 miejsce. Drużynowo tensiści z Sufczyna (Kamil Wojnicki i Bartłomiej Sacha) otarli się o strefę medalową
zajmując ostatecznie 4 miejsce. Opiekunem zawodników z Sufczyna był Marek
Przeklasa, a zawodników z Łysej Góry
Aleksander Mleczko.

O pocz¹tkach swojego nietypowego hobby Marian Bogusz mówi tak: Cztery palniki s¹ na kuchence, to zapa³ek wszêdzie pe³no. Musia³em je
jako wykorzystaæ. Od 30 lat z zapa³ek tworzy
ró¿ne cudeñka. G³ównie obiekty zabytkowe: zamki i kocio³y. Niektóre z nich trafi³y nawet za granicê, ot, choæby do Belgii.
Pierwszą pracę z zapałek pamięta do dziś.
Nic wielkiego, zwykła podstawka pod kinkiet,
ale spodobało się i niedługo potem znowu zabrał się do roboty. Obok obiektów architektonicznych pojawiły się też inne przedmioty o praktycznym zastosowaniu. Na ścianie w pokoju
domu, w którym sam mieszka wisi obraz w oprawach z... zapałek. Na szafie leży szkatułka, oczywiście, z zapałek...
Nie potrafi precyzyjnie określić, jak długo zajmuje mu przygotowanie np. modelu zamku w
Dębnie. Ale tak w przybliżeniu to miesiąc pewnie trzeba przy tym spędzić. – Lepsze to niż się
nudzić – żartuje. Bo naprawdę to sprawia mu to
przyjemność. Za wzór służą mu zwykle zdjęcia.
Zerka na nie i stara się odwzorować to, co widzi
za pomocą zapałek. Trudno powiedzieć, ile ich
przy tym zużywa. Na zamek w Dębnie musiał
stracić ich jakieś kilka tysięcy. Do tego doszły
jeszcze elementy z grysu. Wszystko razem spaja najzwyklejszym klejem, który w zupełności
wystarcza.
Zamówień raczej nie przyjmuje. – Wolę robić to, co mi się podoba – tłumaczy. Ostatnio
skupiał się na sanktuarium w Licheniu. Trudne, ale efektowne. Kawał budowali. Zamek
w Dębnie też mu jakoś przypadł szczególnie
do gustu, bo aktualnie wykonuje nieco
mniejszą jego wersję.

KABARET DLA KOBIET
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wiêtowanie w Sufczynie

¯YCIE GMINY Dêbno

Redaktor naczelny: Grzegorz Pulit

Na ścianach są jeszcze dowody innych jego
talentów. – Wcześniej malowałem. A ten landszafcik tutaj, to ma już ze trzydzieści lat – pokazuje pejzaż namalowany na płótnie.
Będąc od lat na rencie, przykuty do wózka
inwalidzkiego właśnie w ten sposób organizuje
sobie czas. W domu dwa razy w tygodniu pomaga mu opiekunka, a zawsze pod ręką są też
sąsiedzi. Codziennie jadąc na zakupy pytają czy
czegoś mu nie kupić.
W okolicy znają to jego zajęcie od dawna. Niedawno sołtys Biadolin Jan Pankowski postanowił pokazać szerzej jego umiejętności. Przyniósł
model zamku w Dębnie z zapałek, postawił na
biurku Sekretarza Gminy i poszedł. Teraz praca pana Mariana zdobi główny hol Urzędu
Gminy. Oglądających tam nie brakuje...

Kabaretowy wystêp Adam i Ewa, wybory...
Rajmena, upominki i wokalny popis jednego z nauczycieli  to wszystko przygotowa³ Samorz¹d
Uczniowski ZS w Sufczynie z okazji Dnia Kobiet.
Widowni do gustu przypadł zwłaszcza kabaret, a w nim szczególnie sześciu chłopców wcielających się w rolę... Ewy i poprzebierane za

¯ycie Gminy Dêbno, marzec - kwiecieñ 2007

zwierzęta dziewczyny pełniące funkcję scenografii. Bohaterkom dnia spodobały się też
upominki w postaci jabłek z rajskiego, rzecz
jasna, ogrodu.
Sporo emocji wzbudziły też wybory szkolnego Rajmena - najbardziej niezawodnego,
niezastąpionego, najbardziej kulturalnego
chłopca spośród uczniów szkoły. O zwycięstwo łatwo nie było. Kandydaci musieli wykazać się nie byle jakimi umiejętnościami:
wciągnąć gumkę w szorty, zacerować dziurę w skarpecie, obrać cebulę i pokroić ją w
kostkę, zaopiekować się zmęczoną koleżanką na balu karnawałowym. Warto się
było postarać, bo zwycięzca otrzymał bilet
wstępu na strzelnicę sportową ufundowany
przez samorząd uczniowski.
W świąteczną atmosferę wpisał się także nauczyciela muzyki Robert Sowa, który dał popis
wokalny śpiewając piosenki o kobietach i dla kobiet. Od tej strony w szkole go jeszcze nie znano...
(o)

RAPORT

Szko³a w £ysej Górze walczy o uczniów

EDUKACJA Z K£OPOTAMI
Coraz mniej uczniów chce kontynuowaæ
naukê w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Górze. Dyrektor
szko³y jest przekonany, ¿e niekorzystn¹
tendencjê uda siê odwróciæ.  Na ni¿ demograficzny nic nie poradzimy, ale za nami
przemawiaj¹ wyniki nauczania.
W ciągu ostatnich lat nabór do ponadgimnazjalnych klas w ZSTiO wystarczał na
utworzenie trzech klas, a w najlepszych pod
względem frekwencji latach tworzono nawet cztery nowe klasy. W ubiegłym roku
chętnych było zdecydowanie mniej. W efekcie utworzono tylko jedną klasę w technikum hotelarskim. Równocześnie zmniejsza
się zainteresowanie korzystaniem z internatu. W obiekcie mogącym pomieścić około
100-110 osób mieszka dziś mniej więcej 50
uczniów.
Dla władz powiatu brzeskiego, które
mają szkołę pod swoją opieką, to powód do
niepokoju. – Jest naprawdę źle i chciałabym, żeby radni zdawali sobie z tego sprawę – alarmowała podczas sesji Rady Gminy Dębno Władysława Sadłoń, członek Zarządu Powiatu. I napominała: - Jeśli chcemy utrzymać tę szkołę, to musimy zrobić wszystko, żeby zainteresować naszą
młodzież jej ofertą edukacyjną.
Autoreklama na ca³ego
Dyrektor Mleczko nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego osobiście i z pomocą swoich nauczycieli wykorzystuje wszelkie okazje do prezentacji
szkoły. Są zatem spotkania z uczniami i rodzicami
uczniów trzecich klas gimnazjalnych, wyjazdowe
występy artystyczne (m.in. Brzesko, Jadowniki,
Gnojnik, Wola Dębińska), udział w targach edukacyjnych, organizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym (np. Przełajowy Bieg Łysogórski), autoprezentacja szkoły na tablicach reklamowych. Do potencjalnych uczniów trafiają ulotki informacyjne.
Do szkoły przyciągać ma także specjalnie przygotowywana oferta edukacyjna. – Otwieramy nowe
kierunki z myślą o zapotrzebowaniu na rynku pracy – wyjaśnia dyrektor Mleczko. Obok cieszącego
się dużą popularnością hotelarstwa pojawiły się takie specjalności jak technik architektury krajobrazu, technik technologii drewna czy technik spedytor. W ofercie szkoły w dalszym ciągu są także zagraniczne praktyki zawodowe i współpraca zawodowa z hotelami w Polsce m.in. ze znanym hotelem
Bryza.

W ZSTiO w
£ysej Górze aktualnie uczy siê
385 uczniów. W
najlepszych pod
wzglêdem frekwencji latach
by³o ich ok. 450.
Nauczaniem zajmuje siê 44 nauczycieli w tym 6
na niepe³nych
etatach.

W 2006 roku sporód 47 matur zystów ZSTiO w £ysej
Górze egzamin dojrza³oci zda³o 38
osób (80,85 procent), po abolicji ministra edukacji odsetek ten wzrós³ do 93
procent. W powiecie
tarnowskim maturê
zda³o 58,82 procent
uczniów szkó³ technicznych, a w powiecie br zeskim 
73,78 procent.

Ma³o uczniów, du¿o szkó³
Trudno jednak przypuszczać, aby to pozwoliło
rozwiązać problem. W opinii dyrektora Mleczko
wpływ na aktualną sytuację szkoły mają także
względy obiektywne. Na pierwszym miejscu jest
niż demograficzny. Jego efektem jest zmniejszenie się o 300 osób liczby uczniów, którzy w tym

Dyrektor Mleczko
o problemach szkół
napisał do ministra Giertycha.

roku rozpoczną naukę w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego. To mniej więcej o
10 klas mniej! W naborze uczniów nie pomaga
też brak koordynacji pracy szkół, system edukacyjny preferujący licea i traktujący technika jako
szkoły gorszej kategorii i otwieranie w ostatnich
latach nowych szkół mimo niekorzystnych prognoz demograficznych. Skutki są takie, że przykładowo w Wojniczu uruchamia się ten sam kierunek co w Łysej Górze i w efekcie żadna z tych
szkół nie jest w stanie skompletować jednej klasy. Powstawanie nowych szkół (w ostatnich latach miało to miejsce np. w Gromniku czy w Ciężkowicach) powoduje z kolei pogłębianie się problemów finansowych. Wydatki na ten cel oznaczają często konieczność ograniczania wsparcia
dla szkół już istniejących.
Optymizm uzasadniony
Mimo to pedagodzy z Łysej Góry nie zamierzają
załamywać rąk. – Jesteśmy optymistami i mamy
nadzieję, że w tym roku nabór będzie wystarczający. Wierzymy, że wyniki nauczania w naszej szkole odegrają niebagatelną rolę przy wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej – mówi Jan Mleczko.
Kierowana przez niego szkoła od lat sytuuje się
w czołówce, jeśli chodzi o liczbę uczniów zdających
egzamin maturalny. Wypada najlepiej w powiecie
w kategorii szkół technicznych, podczas gdy powiat brzeski jako całość w ubiegłym roku znalazł
się na 10 miejscu w stawce 22 powiatów małopolskich. Nauczyciele ZSTiO w Łysej Górze są przekonani, że dla zainteresowania ofertą szkoły właśnie takie dane mogą mieć zasadnicze znacznie.
Odwrotny skutek mieć będą natomiast informacje
o tym, jakoby szkole ze względu na niewielką liczbę uczniów groziło zamknięcie.
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WYDARZENIA

Orodki w dobrej kondycji

ZYSKOWNE ZDROWIE
Dwa z trzech orodków zdrowia znajduj¹cych siê na terenie Gminy Dêbno zakoñczy³y ubieg³y rok... zyskiem. Wypracowane dochody maj¹ byæ przeznaczone
na remont obiektów.  Rozmawia³am w
tej sprawie z dyrektorem ZOZ-u i uzyska³am takie zapewnienie  poinformowa³a
publicznie W³adys³awa Sadloñ, cz³onek
Zarz¹du Powiatu.

Ośrodek w Porąbce Uszewskiej

Wiadomość o dobrej kondycji ośrodków zdrowia to na tle powszechnych
utyskiwań na kondycję finansową służby zdrowia spore zaskoczenie. Zdziwienie jest tym większe, że wypracowane
zyski wydają się całkiem spore.
W przypadku ośrodka zdrowia w Woli
Dębińskiej za rok ubiegły uzyskano zysk
w wysokości ponad 84 tys. zł. Na plusie
jest także ośrodek w Porąbce Uszewskiej, chociaż w tym przypadku zyski są
niższe i wynoszą kilkadziesiąt tysięcy.
Jedynym ośrodkiem „na minusie” jest
ten w Łysej Górze, ale tam wpływ na
taką sytuację miała długa absencja chorobowa stomatologa, a strata jest niewielka i nie przekracza pięciu tysięcy
złotych.
Dobra kondycja finansowa ośrodków
może wkrótce przełożyć się na poprawę
warunków leczenia pacjentów. Niedoinwestowane i wymagające remontu oraz
modernizacji ośrodki najprawdopodobniej
już wkrótce będą bardziej komfortowe.
Z zapewnień reprezentującej władze powiatu Władysławy Sadłoń (mieszka i
pracuje na terenie Gminy Dębno) wynika, że wypracowany zysk zostanie przeznaczony na prace remontowe.
(p)

Z nowym orodkiem

SPRZEDA¯ WARUNKOWA
W Porąbce Uszewskiej już wkrótce
może powstać nowy ośrodek zdrowia.
Rada Gminy Dębno uczyniła w tym
kierunku pierwszy krok podejmując
decyzję o sprzedaży działki w centrum
wsi z przeznaczeniem na budowę
obiektu służącego ochronie zdrowia.
Pomysł budowy nowego ośrodka to efekt
fatalnego stanu dzisiejszej siedziby ośrodka zdrowia znajdującego się w Porąbce. Należący do Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Brzesku obiekt znajduj się w złym stanie
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technicznym na tyle, że jego remont jest
nieopłacalny. W opinii małżeństwa lekarzy zainteresowanego świadczeniem usług
medycznych w Porąbce lepszym i tańszym
rozwiązaniem jest budowa nowego obiektu. Lekarze deklarują wzniesienie takiego obiektu pod warunkiem, że będą mogli
kupić działkę w centrum wsi znajdującą
się w pobliżu dużego parkingu. Rekomendujący sprzedaż działki Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach zastrzegł, że sprzedaż
działki może się odbyć jedynie w drodze
przetargu, do którego przystąpić może każ-
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dy. – Nabywcą zostanie ten, kto da najwyższą cenę – podkreślił zaznaczając, że
nie ma gwarancji, iż właścicielami nieruchomości staną się lekarze.
Radnym Gminy Dębno pomysł generalnie się spodobał. W przyjętej uchwale
zabezpieczyli się jednak przed ewentualnością kupna działki przez kogoś, kto
chciałby wykorzystać ją na inny cel. W
uchwale zapisano, że działkę można nabyć jedynie pod zabudowę dla celów zdrowotnych.
(g)

WYDARZENIA

Pieni¹dze podzielone
Sto osiemdziesiąt tysięcy otrzymają
łącznie organizacje pozarządowe z
Gminy Dębno, które przystąpiły do
dwóch konkursów na realizację zadań
publicznych. Identyczną kwotę na podobny cel rozdysponowano także w
ubiegłym roku.
Zgodnie z obowiązującymi wymogami samorząd ogłosił dwa konkursy. W pierwszym
wnioskodawcy ubiegali się o pieniądze na
upowszechnianie kultury fizycznej, w drugim rywalizowano o pomoc finansową przeznaczoną na realizację programów dotyczą-

KOMU I ILE? (kultura fizyczna)

LKS Orze³ Dêbno ........................ - 29.500 z³
LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie - 10.000 z³
LKS K³os £ysa Góra ................... - 10.000 z³
LKS Victoria Por¹bka Uszewska - 12.000 z³
LKS Sokó³ Maszkienice .............. - 10.000 z³
LKS Jastrz¹b £oniowa ................. - 7.000 z³
LKS Grom Sufczyn ...................... - 7.000 z³
LKS Wolania Wola Dêbiñska ........ - 4.500 z³

KOMU I ILE? (profilaktyka alkoholowa)

LKS Orze³ ........................................................ - 24.500 z³
LKS Start 77 ...................................................... - 7.000 z³
LKS K³os ............................................................ - 5.000 z³
LKS Victoria ....................................................... - 6.500 z³
LKS Sokó³ .......................................................... - 6.500 z³
LKS Jastrz¹b ..................................................... - 4.000 z³
LKS Grom .......................................................... - 4.000 z³
LKS Wolania ...................................................... - 2.500 z³
UKS Arabeska Por¹bka Uszewska .................. - 3.200 z³
UKS Olimpia Biadoliny Szlacheckie ................... - 1.500 z³
UKS Kruki Maszkienice ...................................... - 2.000 z³
UKS Atlas Wola Dêbiñska ................................. - 4.000 z³
UKS Wolania Wola Dêbiñska ............................. - 2.000 z³
UKS Start £ysa Góra ......................................... - 1.500 z³
UKS Huragan Niedwiedza .............................. - 1.500 z³
UKS Luks Sufczyn ............................................ - 4.000 z³
UKS Zdrówko £ysa Góra ................................. - 3.500 z³
UKS Gwiazda Dêbno ........................................ - 1.800 z³
Towarzystwo Domu Ludowego w Maszkienicach - 2.500 z³
wietlica rodowiskowa, Akcja Katolicka Biadoliny -2.500 z³

cych profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Do pierwszego konkursu przystąpiło osiem klubów sportowych
z terenu Gminy Dębno czyli
wszystkie, jakie tutaj istnieją. Do
podziału pomiędzy nie było 90 tys.
zł. O sposobie ich rozdziału zadecydowały takie kryteria jak liczba uczestników zajęć sportowych,
wysokość własnych środków czy
poziom rozgrywek w jakich dany
klub występuje. Ostatecznie najwięcej pieniędzy (29500 zł) przyznano klubowi Orzeł Dębno, który jako jedyny reprezentuje gminę w rozgrywkach IV ligi piłkarskiej. Najmniej (4500 zł) otrzymała Wolania Wola Dębińska występująca w lidze siatkarskiej. Pozostałym klubom przyznano od
7000 do 12 000 zł.
W drugim konkursie (profilaktyka alkoholowa i przeciwdziała-

nie narkomanii) do podziału było także 90 tys. zł, ale
liczba chętnych urosła do 20. Ponownie o pieniądze ubiegały się kluby sportowe, które otrzymały łącznie 60
tys. zł. Obok nich pomoc dotarła także do uczniowskich klubów sportowych (łącznie dostały 25 tys. zł)
oraz do świetlic, którym przypadło 5 tys. zł.
(p)

GOTOWI NA UNIJN¥ KASÊ

Bud¿et na
rok 2007 zyska³
poparcie zdecydowanej wiêkszoci Rady.

(g)

KOMENTUJE DLA NAS

Przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym Rada Gminy
Dêbno przyjê³a bud¿et na 2007 rok. Jego cecha charakterystyczna to niskie zad³u¿enie.  Dziêki temu
bêdziemy mogli siêgn¹æ po pieni¹dze unijne  t³umaczy³ Wójt Gminy Dêbno Grzegorz Brach.
Dwie najważniejsze liczby budżetu to ponad 24,3 mln i
ponad 29,3 mln. Pierwsza określa dochody budżetu, druga – jego wydatki. Deficyt pokryty zostanie z kredytu
zaciągniętego na zadania kanalizacyjne w przypadku akceptacji wniosku przez tzw. Mechanizm Norweski. Generalnie zadłużenie gminy przekroczy nieco ponad 5 procent. Zważywszy, że maksymalny pułap wynosi 60 procent to bardzo niewiele. Wójt Brach wyjaśniał radnym, że
to świadoma polityka gminy. – Chcąc korzystać z pieniędzy unijnych będziemy musieli mieć wkład własny, a ten
pochodzić będzie z kredytów. Niski obecnie poziom zadłużenia w chwili uruchomienia pieniędzy unijnych pozwoli
gminie sięgnąć po kredyty.
Najbardziej interesujące mieszkańców wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie przekraczającym ogółem
6,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonie budowa kanalizacji wsi Porąbka Uszewska i Dębno. Na ten cel zaplanowano
ponad 3,7 mln zł. Wraz z rozbudową kanalizacji Jastwi

kwota ta wzrośnie jeszcze o 1,2 mln zł. Z ważniejszych
wydatków warto jeszcze wymienić budowę sali gimnastycznej w Maszkienicach (200 tys. zł), stabilizację osuwisk wraz
z remontem drogi gminnej w Porąbce Uszewskiej i Niedźwiedzy oraz Jaworsku i Łysej Górze (blisko 400 tys. zł).
Ponadto w budżecie znalazły się także pieniądze na projekt kanalizacji Biadoliny Szlacheckie – Łysa Góra (120 tys.
zł) oraz na wodociąg Łysa Góra – Doły (100 tys. zł). Na
przebudowę szlaku turystycznego Łysa Góra, Łoniowa,
Niedźwiedza (szerzej piszemy o tym w innym miejscu)
zarezerwowano kwotę 290 tys. zł. Wydatki na inne cele są
już nieco mniejsze i mieszczą się w przedziale od 10 do 60
tys. zł. Wśród nich zapisano m.in. odbudowę dróg, ogrodzenie boisk w Woli Dębińskiej czy zakup gruntów.
Podobnie jak poprzednio w budżecie nie znalazła się żadna dotacja dla Zakładu Komunalnego. Mimo że zgodnie z
prawem gmina mogłaby dotować jego działalność w 50 procentach nie zdecydowano się na żadną formę wsparcia stawiając przed tą firmą zadanie samofinansowania się.
Radnym budżet określany jako dobry najwyraźniej także
przypadł do gustu. Z wyjątkiem jednego głosu wstrzymującego się wszyscy głosowali za jego przyjęciem.

radny Wies³aw Pach
jako jedyny wstrzymał się od głosu
Nie osiągnąłem w tym budżecie tego, co zamierzałem
osiągnąć. Chodzi o pieniądze na sport, których w moim
przekonaniu jest zdecydowanie za mało. Uważam, że taki
klub jak Orzeł Dębno, który jest jedynym czwartoligowcem
w gminie zasługuje na większe wsparcie. To był główny
powód, dla którego wstrzymałem się od głosu. Miałem
jednak świadomość, że dla ogólnego wyniku głosowania nie
będzie to miało żadnego znaczenia.
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WYDARZENIA

Agata Batko
wichura zniszczy³a dach jej domu
- Straty oszacowano na 40 tysiêcy z³otych. Dom by³
ubezpieczony, ale pieniêdzy nie ma do tej pory. Przez
dwa i pó³ tygodnia la³o siê prosto na strop, ale musielimy
sobie jako radziæ. Dziêki pomocy wielu ludzi uda³o siê
odbudowaæ dach, który jest obecnie w stanie surowym.
Bez pomocy ludzi nie dalibymy sobie rady. Przez dwa
dni do pomocy przy odgruzowywaniu domu i wywo¿eniu
gruzu przychodzi³o po 20 osób. Wywielimy osiem
du¿ych samochodów gruzu, a wszystko musielimy
³adowaæ rêcznie. Ju¿ po tym wszystkim niektórzy mówili,
¿e musia³ byæ jaki b³¹d w konstrukcji dachu, ale przecie¿
dach sta³ 10 lat i nic siê nie dzia³o. Jestem przekonana, ¿e
wszystko by³o w porz¹dku, ale na tr¹bê powietrzn¹
trudno cokolwiek poradziæ.

BEZ DACHU NAD G£OW¥
Kilkadziesi¹t gospodarstw w Gminie Dêbno
ucierpia³o wskutek wichury, która w nocy z 18
na 19 stycznia przesz³a nad Polsk¹. Czy poszkodowani bêd¹ mogli liczyæ na pomoc pañstwa? Nie wiadomo. Na razie informacjê o skali
szkód samorz¹d przekaza³ Powiatowemu i
Ma³opolskiemu Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.

Ze sprawozdania wynika, że wiatr zrywał
dachy, pokrycie dachów, niszczył fajermury,
łamał drzewa, niszczył kominy, zrywał linie
telefoniczne i linie elektryczne. Najwięcej
szkód spowodował w Woli Dębińskiej, Łysej
Górze, Perle, Dębnie, Maszkienicach i Sufczynie. Ucierpiały też pojedyncze gospodarstwa w Porąbce Uszewskiej i Biadolinach Szlacheckich. – to było dokładnie dwadzieścia
minut po północy, dziewiętnastego stycznia.
Najpierw huknęło raz, potem drugi i wreszcie, najmocniej za trzecim razem. Wtedy było

wiadomo, że stało się coś niedobrego – wspomina Agata Batko, której dom ucierpiał najbardziej. Wiatr zerwał nie tylko dach, ale
nawet fajermury. Konstrukcję porozrzucało
wokoło, a dom został całkowicie pozbawiony
dachu. Na domiar złego stropu nie dało się w
żaden sposób zabezpieczyć. Wichura zrywała wszystko, co się na nim położyło. Na skutki nie trzeba było długo czekać. Strop zaczął
przeciekać, zniszczeniu uległy ściany. Wełna
położona nad podwieszanym sufitem jako izolacja całkowicie namokła i trzeba ją wymienić. – Na sto procent to była trąba powietrzna – uważa Agata Batko.
Czy pañstwo pomo¿e?
Z prośbą o wsparcie zwróciło się do ośrodka pomocy społecznej kilka osób, część z nich
otrzymała zasiłki celowe. Pracownicy ośrodka oceniali skalę zniszczeń na miejscu, a przy
podejmowaniu decyzji o wielkości ewentu-

alnej pomocy brali pod uwagę dochody wnioskujących o pomoc czyli to kryterium, którym kierują się także w innych przypadkach
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Większość poszkodowanych, wśród których dominują rolnicy, liczy na odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Nie jest to
jednak łatwe. W dwa miesiące po wichurze
wielu z nich nie oglądało jeszcze ani złotówki
z tego źródła. Ci, którzy nie płacili składki
będą musieli radzić sobie inaczej. Na razie nie
wiadomo jednak, czy budżet państwa przygotowuje dla nich jakąś szczególną ofertę pomocy. Samorządy zostały jedynie poproszone o przekazanie informacji na temat wielkości szkód. Sprawozdanie Urzędu Gminy w
Dębnie trafiło już do starosty i do wojewody.
Poszkodowani liczą, że budżet państwa o nich
nie zapomni i jakaś pomoc wcześniej czy później nadejdzie także z tej strony.
(g)

Wiosn¹ rusz¹ prace na drogach

Szlak z tablicami
Pieniądze na budowę dróg, które
mogą spowodować zwiększenie ruchu turystycznego w tym rejonie,
otrzymała Gmina Dębno. Wsparcie w
wysokości 290 tys. zł pochodzi z unijnego programu SPO-ROL.
Samorząd zwrócił się o pomoc w tej
sprawie jeszcze w ubiegłym roku. Oczekiwanie na odpowiedź na złożony wniosek było długie, ale finał jest radosny. –
Warto było czekać, bo jeszcze w tym
roku warunki podróżowania po gminie
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znacznie się poprawią – komentuje Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dębno.
Już wkrótce droga będzie bardziej komfortowa
Samorząd otrzyma pieniądze na budowę tzw. szlaku
jezdnego prowadzącego przez Niedźwie- kawostkach krajobrazowych, architektodzę, Łysą Górę i Łoniową. Wybudowane nicznych lub historycznych znajdujących
zostaną drogi żwirowe, co powinno zachę- się na trasie.
cić do zwiedzania malowniczych terenów
Prace rozpoczną się wiosną po rozstrzypołożonych pomiędzy Tarnowem a Brze- gnięciu przetargu na wykonanie dróg. Przeskiem. W ramach inwestycji szlak zosta- widywany termin ich zakończenia to przenie także wyposażony w kilkanaście ta- łom lipca i sierpnia tego roku.
(p)
blic, na których znajdą się informacje o cie-
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PROBLEMY

Samorz¹dowcy chc¹ PKS-u, pasa¿erowie podpisuj¹ listy

Powrót przewonika?
Czy tarnowski PKS wznowi zawieszone
przed kilkoma miesi¹cami kursy na terenie Gminy Dêbno? Licz¹ na to radni i so³tysi, a tak¿e samorz¹dowe w³adze, a kierownictwo PKS deklaruje, ¿e technicznie
jest na to gotowe w ka¿dej chwili. Musi
byæ tylko spe³niony jeden warunek: liczba pasa¿erów gwarantuj¹ca op³acalnoæ
us³ugi.
PKS przez lata obsługujący linie pasażerskie na terenie Gminy Dębno przed
kilkoma laty zaczął odczuwać skutki konkurencji. Próby zmiany tej sytuacji po
sprywatyzowaniu państwowego przedsiębiorstwa (dziś PKS jest spółką pracowniczą), nie przyniosły pożądanych rezul-

tatów. W efekcie w ubiegłym roku PKS
zlikwidował większość linii pasażerskich
na tym terenie, a ich obsługę w całości
przejęły firmy prywatne oferujące przewozy mniejszymi busami.
Kilkumiesięczne doświadczenia z następcami PKS-u okazały się jednak nie
dla wszystkich dobre. Brak kursów w niedziele i święta, ciasnota, wątpliwy technicznie stan pojazdów – to główne zarzuty kierowane pod adresem niektórych
przewoźników będące powodem tęsknoty za PKS-em, która przybrała już formę
konkretnej propozycji powrotu tej firmy
na opuszczone linie w Gminie Dębno.
Ustne zapewnienia
Prezes PKS Zdzisław Janik, który został zaproszony na sesję Rady Gminy, z

wielu ust usłyszał zapewnienie, że chętnych na usługi kierowanej przez niego
firmy nie brakuje. – Mam przed sobą listy podpisane przez młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół w Łysej Górze, która chciałaby korzystać z oferty
PKS-u. Prosimy o pozytywne załatwienie tej sprawy – mówi Roman Sacha,
radny i sołtys Łysej Góry. O kilkudziesięciu osobach gotowych stać się pasażerami PKS-u zapewniał także sołtys
Sufczyna Edward Sacha. Walory kursów
oferowanych przez PKS wymieniali także inni, ale prezes Janik nie krył, że
wobec takich deklaracji jest jak Niewierny Tomasz. – Podpisanie listy nic
nie kosztuje. Gdy trzeba kupić bilet,

nia z oferty są nieskuteczne. Efektu nie
przyniosły zabiegi w postaci szóstego biletu za darmo, ulg na bilety miesięczne i
honorowanie wszelkich zniżek dla
uczniów wynikających z ustaw. Wrażenia nie robiły także większe i wygodniejsze samochody niż oferowane przez konkurencję kilkuosobowe busy. Pasażerowie wybierali je mimo, że komfort podróży w nich bywał wątpliwy. Nie przeszkadzało im nawet to, że – jak wynikało z
policyjnych kontroli – były zastrzeżenia
do technicznej sprawności pojazdów. –
Osoby, którym nakazywaliśmy opuszczenie pojazdów ze względu na zbyt dużą
liczbę pasażerów wyładowywały swoją
złość na policjantach – relacjonował

często wygląda to już inaczej – odpowiadał.

Grzegorz Jachna, kierownik rewiru
dzielnicowych.
Najlepszym sposobem weryfikacji rzekomego zainteresowania pasażerów kursami PKS-u wydaje się w tej sytuacji
sprzedaż biletów miesięcznych. Jak na
razie PKS nie ma jednak pod tym względem żadnych wyników, które uprawniałyby tę firmę do podjęcia decyzji o wznowieniu kursów. Sytuację tę mogą zmienić
spotkania w szkołach proponowane podczas luźnej wymiany zdań pomiędzy radnymi a przedstawicielami firmy z Tarnowa. W chwili zamykania tego numeru
„Życia” do bezpośrednich rozmów pomiędzy PKS a potencjalnymi pasażerami jeszcze nie doszło. O ich wynikach na pewno
poinformujemy na łamach „Życia”.

Opinia w spadku
Brak zainteresowania ofertą swojej firmy tłumaczył negatywną opinią o PKS
odziedziczoną jeszcze po poprzedniej epoce. – Gdy na trasie Tarnów –Wał Ruda
uruchomiliśmy kursy nieoznakowanych
busów, to w pierwszych miesiącach wynik był rewelacyjny. Skoro tylko rozeszła się wieść, że to PKS, linie zaczęły
przynosić stratę – dowodził. Pasażerowie
wciąż mają pamiętać dawnej państwowej
firmie nieuprzejmych kierowców i brudne samochody. Opinia ta jest zakorzeniona na tyle mocno, że kierowane pod adresem pasażerów zachęty do korzysta-
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PROBLEMY

Kamionka bez umorzenia?
O umorzenie zaległości podatkowych wobec gminy za
2006 rok zwrócił się do Wójta Gminy Dębno zarząd spółdzielni „Kamionka’ z Łysej Góry. Pozytywne załatwienie
tej sprawy wydaje się jednak mało prawdopodobne. Komisja Finansów Rady Gminy zaleciła wójtowi w pierwszej kolejności zabezpieczenie interesów gminy.
Referujący tę sprawę podczas lutowej sesji Rady Gminy przewodniczący komisji Jan Kołodziej poinformował radnych, że sytuacja spółdzielni jest zła, a wójt powinien zadbać o interes gminy. W

praktyce oznacza to także zabiegi o odzyskanie zaległości podatkowych, o umorzenie których stara się „Kamionka”. W pierwszej
decyzji wójt zaproponował spółdzielni odroczenie płatności, ale
„Kamionka” odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które nakazało ponownie rozpatrzyć tę sprawę. Gdy
zamykaliśmy ten numer gazety decyzji jeszcze nie było, ale wobec
zaleceń komisji trudno przypuszczać, by wójt dług darował tym
bardziej, że wcześniej umorzono już zaległości na sumę 11 tys. zł.
Do sprawy spółdzielni wrócimy w najbliższym numerze „Życia”.
(g)

Kupcy protestuj¹, mieszkañcom siê podoba

HANDEL NA KÓ£KACH
Handel z samochodu odbywa się
tutaj już od dwóch lat

Nieuczciw¹ konkurencjê zarzucaj¹ przyjezdnym handlowcom w³aciciele 20 sklepów z
Gminy Dêbno. Z pisemn¹ prob¹ o interwencjê
w sprawie handlu obwonego zwrócili siê do
policji, Wójta Gminy Dêbno i sanepidu.
Handel na kółkach daje się we znaki miejscowym handlowcom już od mniej więcej
dwóch lat. Początkowo właściciele sklepów
nie robili z tego większego problemu, ale wraz
z rosnącą liczbą objazdowych sklepów sytuacja stała się dla nich coraz trudniejsza. –
Trudno określić straty z tego tytułu, bo nikt
tego nie liczył z dnia na dzień, ale z pewnością sprzedaż się znacznie zmniejszyła –
mówi Józef Ciuruś, właściciel sklepu i piekarni w Woli Dębińskiej. Zmniejszenie sprzedaży najbardziej odczuwalne jest w przypadku pieczywa, bo to jest podstawowy asortyment oferowany przez „sklepy na kółkach”.
W ostatnich miesiącach zmniejszenie obrotów handlowcy dostrzegają także w przypadku innych towarów. – Teraz przyjezdni
handlują już wszystkim. Oferują nawet
piwo, tłuszcze i wędliny... – dodaje Józef Ciuruś, który wraz z kolegami po fachu postanowił wreszcie położyć kres takim praktykom. U podstaw stanowczego stanowiska
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leży przekonanie, że handel obwoźny to nieuczciwa konkurencja. – Oni w przeciwieństwie do nas nie płacą należnych podatków
– tłumaczy reprezentant kupców Gminy
Dębno.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębno
handel obwoźny na terenie gminy jest dozwolony, ale pod warunkiem wniesienia opłaty targowej ustalonej na poziomie 30 zł za
jeden dzień. Według handlowców z Gminy
Dębno, którzy podpisali pisemną interwencję, właściciele sklepów na kółkach nie wy-

Józef Ciuruś sprzeciwia się nieuczciwej, jego zdaniem, konkurencji
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wiązywali się z tego obowiązku. Ich zarzuty
potwierdzają urzędnicy. – Faktycznie nikt
nie zwracał się do nas o pozwolenia na handel obwoźny na terenie gminy – potwierdza
Marian Kurek, Sekretarz Gminy.
Skarżącym się handlowcom takie wyjaśnienie nie wystarcza. Domagają się oni egzekucji uchwalonego przez Radę Gminy prawa. – Ktoś powinien inkasować należną opłatę od handlujących – uważają. W praktyce
obowiązek ten spada na sołtysów, którzy na
terenie gminy pełnią w takich sytuacjach
rolę inkasentów. W przypadku handlu obwoźnego idzie im to jednak nienajlepiej. Nieliczne próby wyegzekwowania należnej opłaty spotkały się ze sprzeciwem mieszkańców
korzystających z oferty obwoźnego handlu.
– Byli wręcz niezadowoleni z naszych działań. Zarzucali nam, że działamy na ich niekorzyść – twierdzi jeden z sołtysów. Podjeżdżające pod sam dom samochody z chlebem i innymi produktami żywnościowymi
dla wielu osób to idealna forma zaopatrzenia. – Wystarczy wyjść przed dom, żeby kupić sobie, to co człowiek chce – przyznają.
Ani podatki ani kwestie sanitarne ich nie
interesują.
Tymczasem handlowcy posiadający sklepy na terenie Gminy Dębno nie mogą nad
tym przejść obojętnie. Otwierając sklepy
musieli spełnić wymogi sanitarne i ponieść
koszty związane z urządzeniem lokalu według wskazań sanepidu. Nie są też w stanie
uniknąć płacenia podatku od nieruchomości, a koszty powiększa także konieczność
zatrudnienia ludzi. – Chcemy równej konkurencji – podsumowują.
Przedstawiciele samorządu zapewniają,
że rozumieją rozgoryczenie handlowców
i zapowiadają stanowczość w egzekwowaniu prawa. – Jeżeli są dowody na to, że
przedsiębiorcy unikają płacenia opłat za
handel obwoźny, to będziemy się od nich
domagać należnej zapłaty – deklaruje Sekretarz Gminy.
(g)

BEZPIECZEÑSTWO

Bat na piratów drogowych

Lepsze auto do patrolowania gminy

Radar bezpieczeñstwa?

Spó³ka z policj¹

W Jastwi na krajowej czwórce ju¿ wkrótce mo¿e byæ bezpieczniej. Wiele zale¿y od tego, czy policja i Gmina Dêbno
wspólnie postaraj¹ siê, ¿eby w miejscu zachêcaj¹cym kierowców do szybkiej jazdy stan¹³ studz¹cy rajdowe zapêdy fotoradar.

Samorząd Gminy Dębno chce dofinansować zakup samochodu patrolowego dla policji. Warunek: samochód ma być wykorzystywany na terenie gminy. W inne rejony można by
go wysyłać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Szansa na to wydaje się spora, bo obie strony są takim rozwiązaniem zainteresowane. Z inicjatywą w tej sprawie Komenda Powiatowa Policji w Brzesku zwróciła się do wójta
gminy Dębno Grzegorza Bracha, który pomysłowi jest
przychylny. Szkopuł tylko w tym, że postawienie fotoradaru w Jastwi wiąże się z wydatkami. Z pisma przesłanego do wójta wynika, że konieczne byłoby postawienie specjalnej konstrukcji, na której ustawia się klatkę z fotoradarem. Osobny koszt to klatka i
sam fotoradar. W sumie koszty trzeba liczyć
w dziesiątkach tysięcy, których w budżecie
komendy nie ma. Gdyby jednak gmina zdecydowała się partycypować w kosztach, wykonanie tego zamierzenia byłoby znacznie bardziej realne.
Wójt Grzegorz Brach samą ideę uważa za
bardzo sensowną. – Z pewnością takie urządzenie przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa, bo na widok fotoradaru nogę
z gazu zdejmuje się niemal automatycznie –
przyznaje.
W chwili zamykania tego numeru „Życia”
ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie
było.

Władze gminy i kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie są
już w tej sprawie po słowie. Zarówno jedna jak i druga strona są takim rozwiązaniem zainteresowane. Dla samorządu to oczywisty sposób poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, dla policji to
z kolei poprawa warunków pracy policji
oraz jej skuteczności. Wstępnie przyjęto, że zakup samochodu sfinansowano
by po połowie. Oznacza to, że samorząd
musiałby wyłożyć ok. 35 tys. zł. – Mamy
pieniądze na ten cel zaplanowane w budżecie – deklaruje Grzegorz Brach, Wójt
Gminy Dębno.
Samorząd jest gotów wydać pieniądze w
każdej chwili. Termin, w którym to faktycznie nastąpi zależy teraz od policji. Zaraz jak
tylko podejmie ona decyzję w tej sprawie
zakup będzie mógł być sfinalizowany.
Nowe auto to nie żadna fanaberia, ale
konieczność. Dzisiaj policja ma tu do dyspozycji leciwego poloneza, który ma już
prawo odmawiać czasem posłuszeństwa.

(g)

(P)

Rolnicy ponosz¹ straty

Myliwi bij¹ rekordy

Dzikie harce

PLAGA LISÓW

Na 25 tys. zł szacowane są wstępnie
koszty odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki, jakie przyjdzie zapłacić kołu łowieckiemu Darz Bór z Biadolin. Na przestrzeni ostatnich kilku lat
to największe straty, jakie spowodowały te zwierzęta.
Ostateczna wysokość odszkodowań będzie
znana pod koniec kwartału. Sezon łowiecki
trwa od marca jednego roku do marca następnego roku i dopiero po jego zakończeniu będzie
można podliczyć precyzyjnie straty. Już dziś
jednak wiadomo, że w tym sezonie dziki spowodowały prawdziwe spustoszenie. Alarmowani w tej sprawie myśliwi robili co mogli odstrzeliwując w tym sezonie kilkanaście sztuk dzików. Mimo że w ostatnich latach to jedno z
najlepszych osiągnięć – nie pomogło. Dzików
w tym sezonie jest bardzo dużo, a najmocniej
we znaki dają się lochy z młodymi. Myśliwi nie
są w stanie zapobiec ich harcom na polach, ponieważ lochy znajdują się pod ochroną. W tej
sytuacji koło liczyć się musi z wypłatą odszkodowań dla poszkodowanych rolników.
(p)

Plaga lisów w Gminie Dêbno  tak w najwiêkszym skrócie mo¿na okreliæ zjawisko
powiêkszania siê populacji tych zwierz¹t. W
ostatnich latach myliwi odstrzeliwuj¹ na tym
terenie mniej wiêcej po 100 sztuk tych zwierz¹t w sezonie.
Lisów przybywa z dwóch powodów. Po
pierwsze dzięki szczepionkom przeciw
wściekliźnie zwierzęta te rzadko chorują,
po drugie nie mają naturalnych wrogów.
Efekt jest taki, że wiejskie kurniki coraz
częściej padają ofiarą szukających zdobyczy
lisów. Właściciele zagród mają problem tym
większy, że za straty spowodowane aktywnością lisów nie należy się odszkodowanie
od koła łowieckiego. Myśliwi skarg w tej
sprawie nie pozostawiają mimo to bez odpowiedzi. Problem starają się rozwiązać poprzez odstrzał lisów, ale nie jest to wcale
łatwe. – Nie możemy polować w odległości
mniejszej niż 250 metrów od zabudowań.
Lisy jakby o tym wiedziały i bardzo często

pojawiają się w zagrodach, gdzie czują się
zupełnie bezpiecznie – opowiadają myśliwi.
W ciągu ostatnich 2-3 lat w sezonie ich łupem pada mniej więcej 100 lisów. W porównaniu z wcześniejszym okresem, kiedy zabijali przeciętnie 10 sztuk w sezonie, to
ogromna liczba. Mimo to problem pozostaje
wciąż nie rozwiązany.
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TEMAT NUMERU

Zaskakuj¹ca pora¿ka w Dêbnie

SOLTYSI

Jan Pankowski
Biadoliny Szlacheckie
W wyborach miał jednego konkurenta. Plany na najbliższą kadencję obejmują przede wszystkim poprawę jakości dróg oraz budowę nowych dróg tam, gdzie to jest niezbędne. Ponadto zamierza
doprowadzić do przygotowania dokumentacji, a następnie do budowy kanalizacji, która jest w jego opinii najważniejszym problemem
do rozwiązania. Chciałby także doprowadzić do budowy chodników
wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg, żeby poprawiać bezpieczeństwo.

Bogus³aw Stê¿owski
Dębno
Stratował dopiero w drugiej „turze” wyborów i rywalizował z
dotychczasowym sołtysem Marianem Migdałem. Zamierza dokończyć dwa odcinki dróg, które rozpoczęto wcześniej. Przede wszystkim jednak chciałby doprowadzić do integracji mieszkańców Dębna, którzy jego zdaniem dotychczas byli podzieleni. Bez zjednoczenia mieszkańców wokół wspólnych celów trudno będzie rozwijać
wieś. – Jeśli uda się doprowadzić do współpracy wszystkich mieszkańców, to byłoby już spore osiągnięcie – mówi.

Tadeusz Hebda
Jastew
W wyborach nie miał żadnego konkurenta. Na pierwszym miejscu stawia kanalizację. Poza tym chciałby wyremontować drogę
prowadzącą przez wieś, a w dalszych planach ma też oświetlenie
przysiółków, które dzisiaj elektryczności są pozbawione.

ZMIA

W SO£EC
Kilka nowych twarzy wród so³tysów ogl¹daæ bêdziemy w rozpoczêtej w³anie kadencji.
Jednak sporo jest tak¿e so³ectw, w których
rz¹dziæ bêd¹ te same osoby, co poprzednio.
Wybory cieszyły się jak zwykle umiarkowanym zainteresowaniem, choć w stosunku do „zwykłych” zebrań wiejskich
frekwencja była jednak na ogół dużo wyższa. Największe zainteresowanie wzbudziły wybory w Jastwi, gdzie z prawa głosu skorzystało 22 procent uprawnionych.
Najmniejszą frekwencję odnotowano w
Perle i Woli Dębińskiej, gdzie do urny podeszło ledwie odpowiednio: 4 i 5 procent
uprawnionych.
Frekwencję wyższą od 20 procent zanotowano tylko w jednym sołectwie (Jastew).
W ośmiu sołectwach w głosowaniach wzięło
udział od 10 do 18 procent wyborców. W

Janusz Burnóg
Łoniowa
W wyborach pokonał dwóch rywali. Plany na najbliższą kadencję
ma szerokie. Jego marzeniem jest doprowadzenie prądu do boiska
piłkarskiego i dokończenie asfaltowej drogi prowadzącej do boiska.
Chciałby też zagospodarować działkę koło remizy. Zamierza wyplantować skarpę, żeby dzięki temu uzyskać więcej miejsc parkingowych potrzebnych zwłaszcza podczas dużych imprez plenerowych takich jak np. Krakowiaczek. Marzy mu się powrót do sytuacji sprzed wielu lat, kiedy to Łoniowa była prawdziwym ośrodkiem
sportów siłowych. W tym celu zamierza uruchomić siłownię, w której młodzi mogliby ćwiczyć pod okiem fachowców. Nie wyobraża
sobie także, aby na bieżąco drogi nie były remontowane.

Janusz Malinowski
Niedźwiedza
Nie miał konkurentów w wyborach. Chciałby dokończyć budowę
chodnika rozpoczętą w roku ubiegłym. Za potrzebne uważa też
dokończenie budowy boiska. Wprawdzie nie jest ono wymiarowe,
ale dzieci miałyby gdzie pokopać w piłkę. Wśród spraw pilnych do
załatwienia wymienia też kapitalny remont drogi skręcającej przed
kościołem do góry. Należałoby też położyć asfalt na trzech drogach
gminnych.

Józef Jurek
Perła
Nie miał konkurencji w wyborach. Podobnie jak wielu jego kolegów za cel główny swojego urzędowania stawia sobie poprawę jakości dróg. Planuje też uporządkować plac za remizą, gdzie można by
urządzić np. boisko do siatkówki. Ważną rzeczą jest też poprawa
jakości dróg dojazdowych do pół.
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Najkrótsza kadencja wiata?

RZ¥DY CHWILOWE
Ledwie kilkadziesi¹t sekund piastowa³ funkcjê
so³tysa Dêbna Pawe³ Biliñski. Chwilê po tym jak
w g³osowaniu pokona³ konkurenta z³o¿y³... rezygnacjê z funkcji.
Wybory sołtysa Dębna spotkały się z relatywnie dużym zainteresowaniem i miały nietypowy przebieg. Potrzebe były aż dwa głosowania, żeby wybrać sołtysa.
Z prawa głosu w pierwszym głosowaniu zdecydowały się skorzystać 144 osoby, co jak na warunki wiejskie oznacza wysoką frekwencję. Do
rywalizacji stanął piastujący tę funkcję od kilku
kadencji Marian Migdał i Paweł Biliński. Każdy

TEMAT NUMERU

SOLTYSI

ANY

Edward Sacha
Sufczyn
Był jedynym kandydatem w wyborach. Chciałby doprowadzić do
powiększenia szkoły poprzez dobudowę do obecnego budynku części, w której znalazłyby się: szatnia, stołówka i przedszkole. Jedną
z ważniejszych rzeczy jest też, jego zdaniem, budowa chodnika
przy drodze powiatowej. Wśród priorytetów wymienia też budowę
kanalizacji i dróg asfaltowych.

CTWACH
dwóch pozostałych frekwencja nie sięgnęła
10 procent.
Rywalizacja o funkcję sołtysa budziła różne zainteresowanie. W sześciu sołectwach
(Jastew, Wola Dębińska, Niedźwiedza, Perła, Maszkienice, Sufczyn) ubiegał się o nią
tylko jeden kandydat, w trzech kolejnych
(Porąbka Uszewska, Łysa Góra, Biadoliny
Szlacheckie) do rywalizacji przystąpiły dwie
osoby, w trzech sołectwach (Doły, Łoniowa,
Jaworsko) wyborcy głosowali na trzech kandydatów. W Dębnie wybory miały przebieg
nietypowy (piszemy o tym osobno). W dwóch
„turach” w rywalizacji do fotela sołtysa
uczestniczyło trzech kandydatów. Tutaj też
odnotowano największą niespodziankę, za
jaką można uznać porażkę długoletniego
sołtysa Mariana Migdała. Musiał on uznać
wyższość konkurentów dwukrotnie.
(g)

El¿bieta Rzepa
Porąbka Uszewska
Pokonała w wyborach jednego rywala. W swojej wsi chciałaby
przede wszystkim budować chodniki, bo to jest życzenie mieszkańców. Zamierza też wspierać klub sportowy i zabiegać o remonty
dróg oraz dalszą poprawę wizerunku wsi, która jako miejscowość
agroturystyczną powinna dbać o to szczególnie.

Józef Sad³oñ
Wola Dębińska
W wyborach był jedynym kandydatem. W hierarchii ważności
spraw do załatwienia na pierwszym miejscu stawia drogi, których
stan należy, jego zdaniem, poprawić. Chciałby też przebudować rów
prowadzący przez centrum wsi, ponieważ jego stan pozostawia wiele
do życzenia. Myśli też o budowie wielofunkcyjnego domu ludowego,
w którym schronienie mogłaby znaleźć także remiza strażacka.

Fryderyk Bojdo
Jaworsko
Miał dwoje konkurentów do fotela sołtysa i wygrał z nimi rywalizację. Chce skończyć drogę pomiędzy remizą a szkołą, zamierza
poprawić estetykę przystanków autobusowych, ponieważ teraz
straszą one przyjezdnych. Chciałby też zachęcić ludzi do dbania o
swoje posesje tak, żeby wieś dobrze się prezentowała.

Antoni Matura
Doły
O fotel sołtysa ubiegał się wraz z dwoma innymi kandydatami. W
nadchodzącej kadencji chciałby przede wszystkim wybudować chodniki
we wsi. Na sercu leży mu też wizerunek wsi. Dlatego zamierza doprowadzić do poprawy wyglądu przystanków autobusowych oraz zadbać o
to, żeby przydrożne rowy były regularnie czyszczone i koszone.

z nich przed głosowaniem zaprezentował swoją
wizję sprawowania funkcji oraz program rozwoju wsi. Kandydaci dokonali też autoprezentacji przekonując do oddania głosu na siebie.
Z wyborów zwycięsko wyszedł Paweł Biliński, który uzyskał o 8 głosów więcej od konkurenta. W chwilę po ogłoszeniu wyników ku zaskoczeniu wszystkich publicznie zrezygnował
jednak ze sprawowania funkcji. Swojej decyzji
nie tłumaczył szczegółowo wspominając jedynie, że uzyskana przewaga nad rywalem nie
jest dla niego satysfakcjonująca i trudno mu
będzie pełnić w takiej sytuacji funkcję sołtysa.
Efekt jego decyzji był taki, że wieś musiała
glosować ponownie. W drugim terminie ponownie swoich sił spróbował Marian Migdał i po raz
kolejny mu się nie udało. Zwycięzcą został Bogusław Stężowski.
(p)

Karol Piwowarski
Maszkienice
Był jedynym kandydatem na sołtysa. W tej kadencji będzie zabiegał o położenie dywaników asfaltowych na wiejskich drogach wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Żwirowanie dróg to, w jego opinii,
syzyfowa praca i nie warto się w to angażować. Jedną z najważniejszych inwestycji, której realizacji będzie pilnował, jest budowa sali
gimnastycznej dla szkoły. Ponadto chciałby, aby utrzymanie czystości stało się sprawą ważną dla wszystkich mieszkańców.

Roman Sacha
Łysa Góra
W wyborach miał jedną konkurentkę. Zamierza kontynuować remonty dróg i planuje budowę nowych, bo są jeszcze przysiółki, do których
trudno dojechać. Stawia na wizerunek wsi. Uważa, że konieczne jest
utrzymywanie w porządku i czystości koryta Kisieliny. Będzie się upominał o pasy dla pieszych. Liczy na szeroką współpracę z mieszkańcami i
zrozumienie dla decyzji podejmowanych w sprawach dotyczących wsi.
marzec-kwiecieñ 2007, ¯ycie Gminy Dêbno
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Najlepsi z najlepszych

Doskonal¹ umiejêtnoci

ANGIELSKI KOPCIUSZEK
jako formę doskonalenia umiejętności językowych.
Dla widowni sytuacja także była nowa. Szczególnej uwagi wymagały dialogi, których na polski nie
tłumaczono. W razie ewentualnych kłopotów z
ich zrozumieniem też znalazło się wyjście. W końcu każdy pamięta, że wszystko skończyło się
szczęśliwie. Kopciuszek znalazł swojego księcia i
nawet zła macocha mu w tym nie przeszkodziła.
(o)

£ukasz Wojtarowicz
uczeń klasy VI szkoły
podstawowej w Woli
Dębińskiej
B a r d z o o c z y t a n y, a ktywny; zakwalifikował się
do II etapu Małopolskiego
Konkursu Humanistycznego, brał udział w międzypowiatowym turnieju
„Podróże kształcą i zmieniają” i w wielu innych
konkursach szkolnych i
gminnych. Za I półrocze
uzyskał średnią 5,3. Lubi
książki i sport.

Angielskojêzyczn¹ wersje Kopciuszka wystawili
na scenie uczniowie Publicznego Gimnazjum w Woli
Dêbiñskiej. Losy bohaterki jednej z ulubionych bajek
mogli ledziæ tak¿e ci, którzy z angielskim sobie nie
radz¹. Na wszelki wypadek autorzy przedstawienia
pomyleli tak¿e o roli narratora wspieraj¹cego widzów w jêzyku polskim.
Przygotowania do spektaklu trwały dwa miesiące. Próby odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych, a całe przedsięwzięcie potraktowano

OBSADA: Narrator w jêzyku polskim 
Maciej Pude³ek, Narrator w jêzyku angielskim  Gabriela Sacha, Kopciuszek  Natalia Grzebieniarz, Macocha  Kamila Maksymowska, Siostra I  Klaudia Wodka, Siostra II  Natalia G¹siorek, Wró¿ka  Joanna Kutek, Ksi¹¿ê  Joanna Kargol, Alicja
Wójcik, Herold  Pawe³ Dudek, Dziewczyny
z balu  Sylwia Franczyk, Fabiola Wolnik.
Przedstawienie wyre¿yserowa³a Bogus³awa Frankowska, scenografiê zaprojektowa³a i wykona³a Ma³gorzata Brzuchacz, a muzykê opracowa³a Anna Gurgul.

Wnuki dla
dziadków
Radoæ i ³zy wzruszenia towarzyszy³y obchodom Dnia Babci i Dziadka w Zespole Szkó³ w
Woli Dêbiñskiej. Drugoklasici przygotowani
przez Ma³gorzatê Martynê na ró¿ne sposoby
udowodnili, ¿e dziadków kochaj¹ nad ¿ycie.

Aleksandra Zawierucha
uczennica klasy III c
gimnazjum
w Woli Dębińskiej

Dziadkowie odpłacili im tym samym stawiajac się licznie w szkole mimo paskudnej po-

Osiąga sukcesy naukowe, zakwalifikowała się do
etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Języka polskiego oraz etapu
rejonowego Małopolskiego
Konkursu Matematycznego, będzie też reprezentować szkołę w powiatowym
etapie Konkursu Wiedzy
O g ó l n e j W.W. – „ Wi e m
Więcej”. Średnia ocen półrocznych wynosi 5,4.
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gody. Warto było, bo maluchy naprawdę się
postarały. W programie artystycznym znalazło się przedstawienie „Babcia na tropie”,
piosenki, wiersze oraz specjalny koncert
życzeń. Potem był czas na wręczanie babciom
i dziadkom własnoręcznie wykonanych prezentów. Na koniec wszyscy wspólnie zasiedli
do stołów. Mamy drugoklasistów zadbały,
żeby było co na nich położyć. No i jak tu się
nie wzruszać...?
(o)

KULTURA

Na turystycznym szlaku

Doceniony koció³
Koció³ pod wezwaniem wiêtej Ma³gorzaty w Dêbnie odwiedzi w tym roku znacznie
wiêcej turystów ni¿ kiedykolwiek dot¹d. Zabytkowy obiekt znalaz³ siê w programie tegorocznych Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

KALENDARZ IMPREZ W GMINIE DÊBNO (marzec, kwiecieñ, maj 2007)

Zabiegi samorządowych władz w tej
sprawie zakończyły się powodzeniem. Małopolski Instytut Kultury, który jest organizatorem Dni – cyklicznej imprezy mającej na celu prezentację i popularyzacje wiedzy o najciekawszych zabytkach regionu,
w tegorocznym kalendarzu imprez postanowił wpisać także wyjazd do Dębna. W
odróżnieniu od dotychczasowej praktyki
16 marzec 2007  III Gminny Konkurs Recytatorski Poezja jest jak obraz Konkurs
kierowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów gminy Dêbno. Uczestnicy przygotowuj¹ dwa utwory do prezentacji  wiersz i fragment prozy. Konkurs
odbêdzie siê o godz. 9.00 w Zespole Szkó³
w Sufczynie. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Zespó³ Szkó³ w Sufczynie.
22 marzec 2007  I Gminny Konkurs Czytelniczy Lubiê i umiem czytaæ pod has³em
Dawno, dawno temu.. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkó³ podstawowych. Etap gminny zostanie przeprowadzony 22 marca o godz. 9.00 w
Szkole Podstawowej w £oniowej. Wezm¹
w nim udzia³ czteroosobowe reprezentacje szkó³ wy³onione w szkolnych konkursach. Organizatorami s¹: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej, Samorz¹dowe Centrum
Edukacji w Tarnowie.
29 marzec 2007  I Gminny Konkurs Wiosna wst¹¿kami malowana Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5  6 lat z
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych z
terenu gminy Dêbno. Zadaniem uczestników bêdzie zaprezentowanie programu artystycznego powitania wiosny Wiosna
wst¹¿kami malowana (wiersza, piosenki,
tañca zwi¹zanego tematycznie z has³em
konkursowym). Maksymalny czas prezentacji-15 min. Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury, Publiczne Przedszkole w Dêbnie, Publiczne Przedszkole w Maszkienicach.
31 marzec 2007  II Miêdzyszkolny Konkurs Literacko  Czytelniczy pod has³em
Czytaj  do³aduj wyobraniê. Zadaniem
uczniów jest wykonanie pracy plastycznej  projektu obwoluty wybranej, przeczytanej ksi¹¿ki i do³¹czony do niej tekst
zachêcaj¹cy do jej przeczytania. Termin
nadsy³ania prac up³ywa 31 marca 2007r.

5 kwiecieñ 2007  I Gminny Konkurs Plastyczny Z kontenerem do Europy Technika
wykonania prac dowolna. Termin nadsy³ania up³ywa z dniem 31 marca. Ka¿da szko³a
mo¿e nades³aæ maksymalnie trzy prace z
ka¿dej kategorii wiekowej: klasy I-III i klasy
IV-VI.
19 kwiecieñ 2007  VIII Szkolne Spotkania Teatralne w Niedwiedzy Celem Spotkania Teatralnego organizowanego przez
Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w Niedwiedzy i Dêbiñskie Centrum Kultury jest
popularyzacja ró¿nych form teatralnych w
szkole podstawowej, propagowanie i promowanie scenariuszy teatralnych, wymiana dowiadczeñ. Uczestnikami spotkañ
mog¹ byæ zespo³y teatralne ¿ywego aktora ze szkó³ podstawowych, zespó³ mo¿e
sk³adaæ siê z uczniów wybranej klasy lub
ró¿nych klas, obsada spektaklu nie mo¿e
przekraczaæ 10/12 osób. Tematyka programu dowolna (mile widziane tematy z humorem) dostosowana do wieku aktorów. Ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ jeden zespó³ teatralny. Spotkania teatralne odbêd¹ siê w
Niedwiedzy o godz. 9.00.
27 kwiecieñ 2007  Gminny Konkurs Ortograficzny klas I-III o tytu³ Gminnego Mistrza
Ortografii Konkurs organizowany jest przez
Dêbiñskie Centrum Kultury i Szko³ê Podstawow¹ w Jastwi. Uczniów obowi¹zuj¹ treci programowe z zakresu ortografii przedstawione w Regulaminie Miêdzypowiatowego Konkursu Ortograficznego. Dla zwyciêzców przewidziano nagrody rzeczowe. Konkurs odbêdzie siê w Szkole Podstawowej w
Jastwi o godz. 9.00.
6 maj 2007  GMINNY DZIEÑ STRA¯AKA I
JUBILEUSZ OSP  FESTYN w Jaworsku Dêbiñskie Centrum Kultury oraz Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Jaworsku zapraszaj¹ na
festyn organizowany w zwi¹zku z obchodami Gminnego Dnia Stra¿aka oraz z okazji
jubileuszu OSP.

tym razem postawiono nie na znacznie lepiej znany zamek, ale na kościół.
Oznacza to, że w maju, kiedy to rozpocznie się realizacja programu przyjechać
tutaj może nawet kilka tysięcy zwiedzających. Dla Gminy Dębno będzie to okazja do ciekawej autoprezentacji, ale nie
tylko. Równocześnie nieodpłatnie zostanie przygotowany specjalistyczny folder
informujący szczegółowo o walorach tego
zabytku. Jego opracowaniem zajmą się
specjaliści z Małopolskiego Instytutu Kultury. Folder ten trafi następnie m.in. do
biur podróży oraz centrów informacji turystycznej.
(p)

Impreza bêdzie siê sk³ada³a z dwóch czêci. Pierwsza  zwi¹zana z tradycyjnymi
obchodami Dnia Stra¿aka poszerzona o
uroczystoci jubileuszowe jednostki OSP
Jaworsko. W tej czêci wszystkie jednostki
OSP z gminy Dêbno wezm¹ udzia³ w uroczystej mszy wiêtej a nastêpnie wraz
orkiestr¹ przemaszeruj¹ na estradê ko³o
remizy OSP w Jaworsku gdzie odbêdzie
siê czêæ oficjalna.
Druga czêæ imprezy to program rozrywkowy przygotowany przez Dêbiñskie Centrum Kultury. Koncerty odbêd¹ siê na estradzie usytuowanej w tym samym miejscu
gdzie ubieg³oroczne do¿ynki gminne. W programie miêdzy innymi koncerty - ZPiT £oniowiacy, kapeli ludowej oraz zespo³ów dzia³aj¹cych przy DCK. Jako gwiazda wieczoru
wyst¹pi zespó³ BABYLON, który zaprezentuje show, na który sk³adaj¹ siê wszystkie
najwiêksze przeboje legendarnej grupy
BONEY M. Koncert grupy BABYLON to fantastyczne widowisko muzyczne, które obejrza³a ju¿ publicznoæ w kilkuset miastach
w Polsce i w Europie.
Oprócz wietnego programu artystycznego
nie zabraknie równie¿ innych atrakcji dla dzieci i doros³ych. Po zakoñczeniu koncertu zespo³u BABYLON, OSP Jaworsko zaprasza
na zabawê taneczn¹ na wolnym powietrzu.
17 maj 2007  X Przegl¹d Dorobku Artystycznego Szkó³ Podstawowych Jaworsko 2007. Przegl¹d odbêdzie siê 17 maja o
godz. 11.00 w remizie OSP w Jaworsku.
Uczestnicy otrzymaj¹ dyplomy i nagrody.
Karty zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres Szko³y Podstawowej w Jaworsku do
dnia 27 kwietnia. Organizatorzy: Dêbiñskie
Centrum Kultury, Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku.
18 maj 2007  XII Gminny Konkurs Ortograficzny o tytu³ Gminnego Mistrza Ortografii dla klas V-VI szkó³ podstawowych
Konkurs odbêdzie siê w Szkole Podstawowej w Maszkienicach w godz. 9.00-10.30.

marzec-kwiecieñ 2007, ¯ycie Gminy Dêbno
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Myliwi troszcz¹ siê o zwierzêta

AZYL W MASZKIENICACH?
Azyl dla zwierząt powstanie w Maszkienicach w Gminie Dębno. Urządzi
go Koło Łowieckie „Darz Bór” w Biadolinach, któremu działkę na ten cel
wydzierżawi gmina.
Do azylu trafiać będą ranne i chore zwierzęta, które w dogodnych warunkach wracać będą do zdrowia, a następnie do środowiska naturalnego. W ciągu roku na terenie działalności koła zdarza się przeciętnie 10 przypadków wypadków samochodowych z udziałem zwierząt. Ranne w ich
wyniku zwierzęta nie mają gdzie się po-

dziać. Do tej pory albo przewożono je do oddalonego o 30 km azylu w Dąbrowie Tarnowskiej albo pozostawiano je same sobie.
W projektowanym już azylu w Maszkienicach opiekę nad nimi sprawowałby weterynarz, z którym koło zamierza podpisać
stosowną umowę. Zwierzęta przebywałyby
tam przez okres od 2 do 4 tygodni. Przeznaczony do tego teren miałby powierzchnię
0,5 ha i byłby ogrodzony, co gwarantowałoby bezpieczeństwo chorym zwierzętom. Na
mocy umowy z gminą koło wydzierżawi teren na okres 10 lat. O pomoc w sfinansowa-

niu projektu koło chce się zwrócić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Obok pomocy zwierzynie azyl mógłby
pełnić także funkcje edukacyjne. Myśliwi
podpisali już umowę o współpracy ze
Szkołą Podstawową w Maszkienicach, na
mocy której członkowie szkolnego Koła
Ligi Ochrony Przyrody dokarmiają zimą
bażanty i kuropatwy. Po utworzeniu azylu mogliby się także zająć dokarmianiem
przebywających w nim zwierząt.
(g)

Urzêdnicy bli¿ej mieszkanców

Walcz¹ o geodetê
Urzêdnicy Starostwa Powiatowego w
Brzesku bli¿ej mieszkañców  takie has³o
lansowali wójtowie i burmistrzowie gmin
powiatu brzeskiego podczas spotkania ze
Starost¹ Brzeskim Stanis³awem O¿ógiem.
Zabiegali nie tylko o pozostawienie geodetów w urzêdach gmin, ale tak¿e o umo¿liwienie mieszkañcom gmin za³atwiania
formalnoci zwi¹zanych z rejestracj¹ pojazdów na miejscu.
Wieść o możliwej likwidacji stanowisk
geodetów w gminach rozeszła się po
powiecie zaraz po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko geodety powiatowego. Jego zwycięzca miał dawać sygnały, że dotychczasowe dyżury geodetów
w gminach czas zakończyć, a pracownicy starostwa nie powinni pracować poza
nim. Podczas spotkania ze starostą brzeskim wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin wyrazili swoją stanowczą
dezaprobatę wobec takich planów i zwrócili się wspólnie o rezygnację z tego pomysłu. Powód takiego stanowiska jest
prosty. – Takie zmiany byłyby poważnym utrudnieniem dla mieszkańców –
tłumaczy Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dębno.
Wszystkie sprawy związane np. z
wyznaczaniem granic działek , obrotem nieruchomościami, wypisem z rejestru gruntów wymagałyby od mieszkanców wizyty w Starostwie Powiatowym w Brzesku. Zwłaszcza dla mieszkańców najbardziej oddalonych gmin
byłoby to bardzo uciążliwe. Teraz ten
problem jest rozwiązany w ten sposób,
że geodeci starostwa pracują w urzę-
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dach gmin. Przykładowo w UG Dębno
geodeta jest do dyspozycji mieszkańców w poniedziałki, środy i piątki, i nie
narzeka na brak pracy. Formalnie jest
pracownikiem starostwa, ale gmina
pokrywa jedną piątą jego wynagrodzenia ponosząc ponadto koszty związane z lokalem i jego wyposażeniem oraz
wydatki na niezbędne materiały biurowe i telefon. Pokoje geodetów wyposażone są także w komputer i oprogramowanie.
W trakcie spotkania ze starostą, w
którym uczestniczyli także kierownicy poszczególnych wydziałów starostwa, samorządowcy reprezentujący
gminy poszli nawet dalej. Wystąpili z
propozycją, aby umożliwić gminom dokonywanie przynajmniej w pewnym
zakresie rejestracji pojazdów. Argumenty przemawiające za takim pomysłem to przede wszystkim duża liczba
tego typu spraw, długie oczekiwanie w
starostwie powiatowym na załatwienie
sprawy i brak merytorycznych przeszkód. Samorządowcy podnosili, że bez
kłopotu radzą sobie z wydawaniem dowodów osobistych czyli jednego z podstawowych i najważniejszych dokumentów. Ich zdaniem nie ma zatem powodu przypuszczać, że nie byliby w stanie poradzić sobie z dowodami rejestracyjnymi.
Oficjalne stanowisko samorządów zostało przedstawione staroście. W chwili
zamykania tego numeru decyzja władz
powiatu w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.
(g)

KULTURA

Nagrodzona amatorska poezja

Publikacja dla najlepszych
Dwudziestu poetów - amatorów pochodz¹cych z terenu by³ego województwa tarnowskiego nagrodzono w pierwszej edycji Regionalnego Konkursu Seniorów i Osób Niepe³nosprawnych Amatorskiej Twórczoci
Poetyckiej ¯ycie wierszem pisane. Po
piêæ utworów poetyckich ka¿dego z ich znalaz³o siê w specjalnej ksi¹¿ce wydanej z
okazji konkursu.
Organizatorzy konkursu – Regionalne Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy oraz R ejonowy Zarząd Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Brzesku – nie spodziewali się, że spotka się on z
tak dużym zainteresowaniem. W sumie do poetyckiej rywalizacji stanęły 32 osoby, które ogółem nadesłały 400 prac. Wśród uczestników konkursu znalazły się nawet osoby mieszkające
obecnie w Stalowej Woli, Wrocławiu, Gliwicach
i Inowrocławiu, a pochodzące z regionu tarnowskiego.
Komisja oceniająca prace (Bożena Kalinowska, Janina Mika, Ewelina Stępień) wybrała najwartościowsze jej zdaniem utwory, które zostały opublikowane w tomie Życie wierszem pisane. Licząca ponad 220 stron publikacja została
wydana w nakładzie 500 egzemplarzy i jest
rozprowadzana własnym sumptem przez wydawcę. Dużym wzięciem cieszyła się podczas
spotkania zorganizowanego przez Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzesku.
Józef Dudek, prezes Regionalnego Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy i jeden z inicjatorów konkursu zapowiada
jego kolejne edycje. – To dobra forma rozwijania
talentów ludzi i podtrzymywania zanikających
form amatorskiej twórczości poetyckiej – tłumaczy.
(p)

Kupuj¹ nawet zagranic¹

P£YTA NIEDWIEDZOKÓW
Zespół Śpiewczy „Niedźwiedzoki”
z Niedźwiedzy w Gminie Dębno
wydał swoją pierwszą płytę. - Rozchodzi się jak świeże bułeczki. Część
egzemplarzy trafiła nawet zagranicę – cieszy się Józef Dudek, założyciel zespołu.
Na płycie nagranej z okazji 15-lecia istnienia zespołu znalazło się 25 utworów.

Mniej więcej połowa z nich to pieśni ludowe, pozostałe to pieśni patriotyczne.
Wszystkie znajdują się w repertuarze „Niedźwiedzoków” od wielu lat.
Płyta powstała w studiu Dębińskiego
Centrum Kultury, a realizacją nagrania
zajął się Artur Potępa, który udostępnił tez
swój profesjonalny sprzęt. Wydano około
pół tysiąca płyt, które sprzedawane są własnymi, nieformalnymi kanałami. Józef Du-

dek zapewnia, że przynosi to dobre efekty. Chętnych na płyty nie brakuje, a wśród
nabywców są także ludzie mieszkający zagranicą. Kilkadziesiąt egzemplarzy trafiło m.in. do Chicago i Australii.
Spore zainteresowanie płytą spowodowało, że zespół nie zamierza na tym poprzestać. Józef Dudek zapowiada, że niebawem ukażą się kolejne płyty.

marzec-kwiecieñ 2007, ¯ycie Gminy Dêbno
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Wiêcej os³abieñ ni¿ wzmocnieñ

Orze³ sprawdza formê
Najwy¿ej stoj¹ca w futbolowej hierarchii
dru¿yna z gminy, czyli Orze³ Dêbno po pierwszej rundzie spotkañ o mistrzostwo czwartej ligi zajmuje w tabeli 13. miejsce.

nianie w sobotę 3 marca, kiedy to w Konarach zagrali z Bruk-Betem Nieciecza. Występując w mocno osłabionym składzie, bez
Pawła Kubonia, Tomasza Prokopa, Roberta Sakowicza, Amadeusza Gurgula i Przemysława Łazarza, Orzeł uległ liderowi piątej ligi 3-5. Kolejnym sprawdzianem formy
był dla zespołu trenera Lasoty, rozgrywany w Biadolinach Radłowskich, pojedynek
z piątoligowym Pagenem Gnojnik. Wobec
absencji obu podstawowych bramkarzy:
Karola Barana i Mikołaja Gurgula, miejsce między słupkami bramki Orła zająć
musiał 17-letni Mateusz Pudełek. Przepuścił on trzy strzały graczy Pagenu i
mecz zakończył się remisem 3-3. Kolejny
weekend (17-18 lutego) był bardzo pracowity dla zespołu z Dębna. W sobotę, grając
znów w eksperymentalnym składzie (w
którym po dłuższej chorobie po raz pierwszy znalazł się Robert Sakowicz), wygrał
on 5-0 wyjazdowy pojedynek z występującą w klasie „A”, Arkadią Olszyny, dzień
później przegrał natomiast w Rylowej 2-3
z wiceliderem tarnowskiej klasy okręgowej, Rylovią. W ostatnią sobotę lutego,
Orzeł zagrał na bardzo trudnym, błotnistym boisku w Witowicach Dolnych, z tamtejszą Victorią. Pomimo, że goście znów
wystąpili w mocno okrojonym składzie (jedynym rezerwowym był wspomniany Mateusz Pudełek), spotkanie to zakończyło
się ich wygraną 3-1. Marcowe sparingi rozpoczęli dębnianie od odbywającego się na

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, piłkarze Orła przygotowania do
rundy rewanżowej rozpoczęli 8 stycznia.
Odbywały się one wyłącznie w obiektach
usytuowanych na terenie gminy. Drużynę opuścili Ali Ibrahim i Albert Asseh, którzy przeszli do drugoligowego Kmity Zabierzów. W zajęciach nie uczestniczyli również Paweł Kuboń (treningi kolidują mu z
pracą i prawdopodobnie na wiosnę nie zagra on w Orle) oraz Paweł Potok, który
powrócił do Dunajca Zakliczyn.
Pierwszym sprawdzianem formy był dla
zespołu z Dębna występ w IV Halowym
Turnieju im. Zbigniewa Gałka, który w
ostatnią niedzielę stycznia rozegrany został w Ciężkowicach. Orzeł w stawce sześciu drużyn zajął tam czwarte miejsce, remisując 1-1 z Polanem Żabno i 2-2 z Wolanią Wola Rzędzińska, przegrywając 1-3 z
Ciężkowianką Ciężkowice i 2-3 z Tuchovią Tuchów oraz gromiąc 7-1 Gosłavię Gosławice. Występ podopiecznych Mariusza
Lasoty trudno więc zaliczyć do najbardziej
udanych. Cieszyć można było się jedynie z
tytułu „króla” strzelców, wywalczonego
przez Dominika Kubonia, który zdobył w
tych zawodach 7 bramek. Na boisku, po
raz pierwszy w tym roku pojawili się dęb-

boisku Tamelu Tarnów, meczu z wiceliderem piątej ligi, Wolanią Wola Rzędzińska.
Zespół z Dębna znów miał poważne problemy kadrowe – tym razem trener Lasota miał do dyspozycji 13 zawodników –
mimo tego zremisował 2-2. Serię spotkań
bez porażki kontynuowali dębnianie także w wyjazdowym pojedynku z Rzemieślnikiem Pilzno, pokonując podkarpackiego
czwartoligowca 3-2. W meczu tym po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją, wystąpił Przemysław Łazarz. Na boisku pojawił się także doświadczony 30-letni
obrońca Marcin Prokop. Jak zapewne doskonale pamiętają kibice, piłkarz ten występował już kiedyś w drużynie Orła.
Ostatnio reprezentował barwy Wietrzychowic, wiele wskazuje jednak na to, że
wiosną znów zagra w Dębnie. W drugi
weekend marca, drużyna trenera Lasoty
raz jeszcze rozegrała dwa mecze kontrolne. W sobotę, w spotkaniu odbywającym
się na boisku w Biadolinach Szlacheckich
rozgromiła 6-0 czwartoligową drużynę z
Słowacji, Keżmarok (był to pierwszy w historii klubu pojedynek międzynarodowy),
natomiast w niedzielę przegrała w Wojniczu 0-1 z grającą w klasie okręgowej, miejscową Olimpią.
Przed rozpoczynającym się 31 marca
czwartoligowym sezonem, zespół Orła ma
jeszcze w planach rozegranie meczów z
Unią Tarnów oraz z Wisłą Szczucin.

Terminarz gier Or³a Dêbno

Na pocz¹tek dwa razy u siebie
W ostatni¹ niedzielê marca zainaugurowana zostanie
rewan¿owa runda spotkañ o
mistrzostwo czwartej ligi pi³ki no¿nej.
Orze³ Dêbno dwa pierwsze
spotkania o czwartoligowe
punkty rozegra na w³asnym
boisku. Wiosenna runda bêdzie zreszt¹ dla podopiecznych trenera Mariusza Lasoty lepsza pod tym wzglêdem
ni¿ jesienna. Ekipa z Dêbna
dziewiêæ razy zaprezentuje
siê w niej bowiem przed
w³asn¹ publicznoci¹, a osiem
razy zagra na wyjedzie.
(T)
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Terminarz wiosennych wystêpów jedenastki z Dêbna przedstawia siê nastêpuj¹co:
31 marca
kwietnia
kwietnia
kwietnia
kwietnia
2 maja
6 maja
12 maja
16 maja
19 maja
26 maja
2 czerwca
6 czerwca
9 czerwca
16 czerwca
20 czerwca
24 czerwca

7
14
21
29

 Orze³ Dêbno - Orkan Szczyrzyc .........................................  godz. 15.30
 Orze³ Dêbno  Sandecja II Nowy S¹cz ...............................  godz. 16.00
 Alwernia - Orze³ Dêbno ......................................................  godz. 17.00
 Orze³ Dêbno  Polan ¯abno ................................................  godz. 17.00
 Puszcza Niepo³omice - Orze³ Dêbno .................................  godz. 15.30
 Orze³ Dêbno  Przebój Wolbrom .......................................  godz. 17.00
 Tuchovia Tuchów - Orze³ Dêbno ........................................  godz. 15.00
 Orze³ Dêbno  MKS Trzebinia Siersza ...............................  godz. 17.00
 Unia Tarnów - Orze³ Dêbno .................................................  godz. 17.00
 Orze³ Dêbno  P³omieñ Jerzmanowice ............................  godz. 17.00
 Beskidy Andrychów - Orze³ Dêbno ...................................  godz. 17.00
 Orze³ Dêbno  BKS Bochnia ................................................  godz. 18.00
 Fablok Chrzanów - Orze³ Dêbno ........................................  godz. 18.00
 Orze³ Dêbno  Garbarnia Kraków ......................................  godz. 18.00
 Garbarz Zembrzyce - Orze³ Dêbno ....................................  godz. 17.00
 Orze³ Dêbno  Glinik/Karpatia Gorlice ...............................  godz. 17.00
 Lubañ Maniowy - Orze³ Dêbno ...........................................  godz. 17.00
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Wed³ug czytelników Gazety Krakowskiej

Prokop najlepszy
W zakończonym niedawno
XII Plebiscycie
„Gazety Krakowskiej”, najlepszym czwartoligowym
piłkarzem w Małopolsce uznany został przedstawiciel Orła Dębno, Tomasz Prokop.
Ten urodzony 7 stycznia 1971 roku w
Tarnowie zawodnik, pochodzi z niezwykle
piłkarskiej rodziny. Futbolistami byli przecież zarówno jego ojciec Marian (grał
zresztą z Tomaszem w jednej drużynie),
jak i stryjek Zygmunt oraz dwaj bracia
mamy: Jan i Eugeniusz Petkowie. Mało
tego, w piłkę grają także jego dwaj młodsi
bracia. Najbardziej znany z braci Prokopów jest młodszy o rok Artur. Jest on wychowankiem Tarnovii, potem reprezentował Unię Tarnów, Hutnika Kraków, Radomsko i Podbeskidzie Bielsko-Biała, a od
sezonu 2005/06 broni barw pierwszoligo-

wego Górnika Zabrze. Najmłodszy z braci,
Marcin, ostatnio grał w Wietrzychowicach,
na wiosnę najprawdopodobniej dołączy natomiast do Tomasza i występował będzie w
Orle Dębno. Wróćmy jednak do najlepszego
według czytelników „Gazety Krakowskiej”,
czwartoligowego piłkarza Małopolski. Jego
przygoda z piłką nożną rozpoczęła się rzecz
jasna w Tarnovii, z którą związani byli wszyscy grający w piłkę członkowie jego rodziny.
Treningi rozpoczął on w wieku 8 lat, a jego
pierwszym szkoleniowcem był Antoni Włodek. Bardzo długo bohater tego tekstu występował w trzecioligowej Tarnovii. Zaliczył
w swojej karierze również epizod w czwartoligowych wówczas Błękitnych Tarnów.
Dość późno, bo dopiero w wieku 27 lat, trafił
do drugoligowej Cracovii. Zagrał w niej tylko w dziesięciu spotkaniach, ale w meczu z
Warmią Olsztyn dokonał rzadkiej sztuki,
zdobywając trzy bramki w jednej połowie.
Równie udany był jego debiut w występują-

cej wówczas również na zapleczu ekstraklasy, Unii Tarnów. W wygranym 3-0 spotkaniu z Koroną Kielce, dwukrotnie wpisywał się bowiem na listę strzelców. Dalsze piłkarskie losy, rzuciły Tomasza Prokopa do Górnika Wieliczka i Wolanii Wola
Rzędzińska, a od rundy wiosennej sezonu
2003/04 reprezentuje on barwy Orła Dębno. Największym sukcesem w jego karierze było wywalczone na angielskich boiskach mistrzostwo Europy Zakładów Gazowniczych, okraszone w dodatku tytułem „króla” strzelców. Zawodnik ten z powodzeniem uprawia również futsal, występując w barwach grającego w pierwszej lidze Tarnowskiej Ligi Futsalu, zespołu
Expert Roczniak. Drużyna ta w sześciu
meczach nie doznała jeszcze porażki i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Prokop
zdobył w tych pojedynkach już 18 bramek,
dzięki czemu jest nie tylko najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu, ale i
przewodzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. Z wykształcenia Tomasz
Prokop jest technikiem-mechanikiem,
ukończył także Studium Nauczycielskie.
Na co dzień pracuje jako inkasent w Karpackiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie.
(T)

A-klasowcy przed rund¹ rewan¿ow¹

SPORE ZMIANY W SOKOLE
Ju¿ 25 marca rozpoczn¹ siê rozgrywki
rewan¿owej rundy spotkañ o mistrzostwo
drugiej grupy klasy A. Wystêpuj¹ce w
tych rozgrywkach ekipy z terenu gminy
nie marnuj¹ czasu, solidnie przygotowuj¹c siê do inauguracji rundy wiosennej.
Najwyżej z nich, na siódmej pozycji, sklasyfikowany jest zespół Victorii Porąbka Uszewska. W przerwie zimowej, w drużynie zaszły
„kosmetyczne” niemal zmiany. Pozyskano
Jacka Łanochę z Jasienia Brzeskiego, z gry
zrezygnował natomiast bramkarz, Wojciech
Kapusta. Victoria rozegrała jedynie trzy sparingi, notując w nich zresztą komplet wyników. W pierwszym meczu wygrała na własnym boisku 5-1 z Dolanką Borzęcin Dolny, w
drugim przegrała w Wokowicach 3-5 z Kłosem Łysa Góra, wreszcie w trzecim zremisowała przed własną publicznością 4-4 z Jednością Paleśnica.
Zajmujący po rundzie jesiennej dwunaste
miejsce, Sokół Maszkienice, w pierwszym sparingowym meczu przegrał 1-7 na wyjeździe z
Dunajcem Zakliczyn. W kolejnych spotkaniach
kontrolnych, zespół trenera Zbigniewa Świderka, na własnym boisku zremisował 2-2 z
Błękitnymi Krzeczów, wygrał 6-1 z Victorią
Bielcza oraz uległ 0-1 Pagenowi Gnojnik. Następnie drużyna z Maszkienic przegrała 0-3
wyjazdowy pojedynek z Gryfem Bogumiłowice, aby dzień później przed własną publiczno-

ścią zremisować 1-1 z Dębiną Łętowską. W
porównaniu do rundy jesiennej zespół został
poważnie odmłodzony. Do Kłosa Łysa Góra
przeszło trzech doświadczonych zawodników:
Andrzej Hajnysz, Bogdan Szot i Janusz Bury,
a treningów nie wznowili: Paweł Hebda, Marcin Mietła i Jarosław Wasyłek. Nowymi twarzami w drużynie będą natomiast dwaj młodzi
piłkarze pozyskani z drużyny juniorów Strażaka Mokrzyska: Wojciech Kozioł i Michał
Wąsik. Po kilkumiesięcznej przerwie na boisko powrócił także Jan Kargul.
Plasujący się w tabeli o „oczko” niżej niż
Sokół (czyli na przedostatniej pozycji), Kłos
Łysa Góra w pierwszym meczu kontrolnym
zmierzyć miał się z Uszwią. Rywale nie dojechali jednak na ten pojedynek i w tej sytuacji
pierwszym sprawdzianem formy był dla ekipy z Łysej Góry odbywający się na boisku w
Biadolinach Szlacheckich, dwumecz z tamtejszym Startem-77 oraz z Victorią Bielcza.

Spotkania te trwały 2x20 minut i zakończyły się połowicznym sukcesem piłkarzy Kłosa. Z Startem-77 przegrali bowiem 0-3, Victorię pokonali natomiast 4-0. Kolejne dwa
spotkania kontrolne przyniosły już zespołowi z Łysej Góry pełne powodzenie. Najpierw
wygrał on 5-3 na wyjeździe z Porębą Spytkowską, a następnie w takich samych rozmiarach pokonał w Wokowicach lokalnego
rywala, Victorię Porąbka Uszewska. Jak
wspomnieliśmy już, do Kłosa z Sokoła Maszkienice przeszli: Andrzej Hajnysz, Janusz
Bury i Bogdan Szot. Bliska sfinalizowania jest
również sprawa pozyskania Andrzeja Zydronia, będącego w szerokiej kadrze Orła Dębno. Nadal nie wiadomo natomiast gdzie „wyląduje” utalentowany junior, Mateusz Tyrkiel, którym zainteresowane są Okocimski
Brzesko i Orzeł Dębno (sam piłkarz bardziej
skłania się do gry w Brzesku).
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Wola Dêbiñska i £ysa Góra dominuj¹

Podwójne zwyciêstwa
W sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w £ysej
Górze odby³y siê kolejne zawody w ramach
gminnej Gimnazjady. O puchary ufundowane
przez Wójta Gminy Dêbno, Grzegorza Bracha
rywalizowano w koszykówce oraz siatkówce
dziewcz¹t i ch³opców. W turniejach tych uczestniczy³y reprezentacje czterech gimnazjów z
terenu gminy Dêbno: £ysa Góra , Wola Dêbiñska, Sufczyn i Por¹bka Uszewska.
Pod koszem wśród dziewcząt najlepsze okazały się reprezentantki Woli Dębińskiej, wyprzedzając Sufczyn i Łysą
Górę. Zmagania chłopców zakończyły
się natomiast sukcesem zawodników
gospodarzy, którzy w pokonanym polu
pozostawili rówieśników z Porąbki
Uszewskiej i z Woli Dębińskiej.
Dziewczęta - Wola Dębińska - Łysa Góra
4-3, Porąbka Uszewska - Sufczyn 0-13, Wola
Dębińska - Porąbka Uszewska 7-2, Sufczyn
- Łysa Góra 20-5, Wola Dębińska - Sufczyn
6-5, Porąbka Uszewska - Łysa Góra 2-4.
1. Wola D.
3
6
17-10
2. Sufczyn
3
5
38-11
3. Łysa Góra
3
4
12-26
4. Porąbka U.
3
3
4-24

Skład zwycięskiej drużyny: Katarzyna Kolawa, Joanna Kuraś, Joanna Greń, Lucyna
Matura, Sylwia Gomularz, Anna Drużbowska, Sabina Ciężadło, Joanna Chlupka,
Agnieszka Mucha.
Chłopcy - Wola Dębińska - Łysa Góra 4-20,
Porąbka Uszewska - Sufczyn 7-4, Wola Dębińska - Porąbka Uszewska 2-6, Sufczyn Łysa Góra 11-15, Wola Dębińska - Sufczyn
9-4, Porąbka Uszewska - Łysa Góra 7-15.
1. Łysa Góra
3
6
50-22
2. Porąbka U.
3
5
20-21
3. Wola D.
3
4
15-30
4. Sufczyn
3
3
19-31
Mistrzowski zespół wystąpił w składzie:
Jakub Drużkowski, Maciej Marek, Maciej
Urbaszewski, Mateusz Mietła, Mateusz
Wojtasiński, Paweł Sacha, Piotr Pomykacz,
Waldemar Gaweł.
Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku zmagań pod siatką. Tak jak w
przypadku koszykówki, zwyciężyły tu
przedstawicielki Woli Dębińskiej
(przed Sufczynem i Łysą Górą) oraz
reprezentanci Łysej Góry (przed Wolą
Dębińską i Porąbką Uszewską).

Dziewczęta - Sufczyn – Porąbka Uszewska
2-1, Łysa Góra – Wola Dębińska 1-2, Wola
Dębińska – Porąbka Uszewska 2-0, Łysa Góra
– Sufczyn 0-2, Wola Dębińska – Sufczyn 2-0,
Łysa Góra – Porąbka Uszewska 2-0.
1. Wola D.
3
6
6-1
2. Sufczyn
3
5
4-3
3. Łysa Góra
3
4
3-4
4. Porąbka U.
3
3
1-6
Zwycięski zespół reprezentowały: Joanna
Chlupka, Anna Drużbowska, Lucyna Matura, Katarzyna Kolawa, Joanna Greń, Joanna Ptasińska, Sylwia Gomularz, Sabina
Ciężadło i Joanna Kuraś.
Chłopcy – Wola Dębińska – Łysa Góra 0-2,
Wola Dębińska – Porąbka Uszewska 2-0,
Sufczyn – Porąbka Uszewska 0-2, Porąbka
Uszewska – Łysa Góra 0-2, Wola Dębińska –
Sufczyn 2-1, Sufczyn – Łysa Góra 0-2.
1. Łysa Góra
3
6
6-0
2. Wola D.
3
5
4-3
3. Porąbka U.
3
4
2-4
4. Sufczyn
3
3
1-6
Skład mistrzowskiej ekipy: Michał Gurgul,
Adrian Tyrkiel, Maciej Urbaszewski, Damian
Książek, Łukasz Sacha, Michał Bujak, Michał Jarek, Przemysław Franczyk, Dominik Gurgul.
Organizatorami turniejów były: Urząd
Gminy Dębno oraz Zespół Szkół w Łysej
Górze. Nagrody – puchary i dyplomy – dla
najlepszych, w imieniu wójta wręczał dyrektor Zespołu Szkół w Łysej Górze - Jan
Mleczko.
(T)

Sportowa Liga Gminy Dêbno

Wszystko dla Or³a

tabela

Zakoñczy³y siê rozgrywki turnieju halowej
pi³ki no¿nej, odbywaj¹cego siê w ramach kolejnej edycji Sportowej Ligi Gminy Dêbno Z
rekreacj¹ na ty. Tradycyjne, organizowane
po raz pi¹ty, zmagania, które na dobre wpisa³y siê ju¿ w sportowy pejza¿ gminy Dêbno,
toczy³y siê jak zwykle o Puchar Wójta Gminy
Dêbno  Grzegorza Bracha.
Zgodnie chyba z oczekiwaniami, najlepsza w turnieju okazała się ekipa LKS
Orzeł Dębno. Zespół ten jedynej porażki
doznał oddając walkowerem spotkanie z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LKS Orze³ Dêbno
Arak-Janina
Karczma Pod Jesionami
Elwert Por¹bka Uszewska
OSP Jastew
Ksiê¿a i Ministranci
Zajazd Por¹bka
OSP Por¹bka Uszewska
ZO Rudek i spó³ka
Urz¹d Gminy i Nauczyciele
Maxpol Sufczyn
LKS Start 77
OSP i LKS Maszkienice
OSP Wola Dêbiñska

18

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

34
33
31
28
24
22
19
18
16
14
9
7
7
6

Elwert Porąbka Uszewska. Na parkiecie nie poradził sobie natomiast
jedynie tylko z drużyną Karczmy
„Pod Jesionami”, remisując 4-4. Drugie miejsce przypadło ostatecznie w
udziale zespołowi Arak Janina, który w decydującym o tej lokacie pojedynku wygrał w ostatniej rundzie z
Karczmą „Pod Jesionami”.
Wyniki ostatniej rundy: Arak Janina - Księża i Ministranci 18-3, LKS
Orzeł Dębno - OSP Wola Dębińska
16-2, Arak Janina - Karczma
153-41
„Pod Jesionami” 7-3, OSP Ja124-54
stew - Urząd Gminy i Nauczy128-45
ciele 10-7, LKS Orzeł Dębno 89-69
Elwert Porąbka Uszewska 0-3
85-73
(walkower), Zajazd „Porąbka”
87-86
- Elwert Porąbka Uszewska 678-89
7, Elwert Porąbka Uszewska 67-81
Zakład Ogrodniczy „Rudek i
64-100
spółka” 4-4, OSP Jastew 74-96
Karczma „Pod Jesionami” 3-4,
OSP Jastew - Zakład Ogrodni53-74
czy „Rudek i spółka” 8-2, LKS
58-118
Start 77 Biadoliny Szlacheckie
47-96
- Karczma „Pod Jesionami” 138-121

¯ycie Gminy Dêbno, marzec-kwiecieñ 2007

Skład LKS Orzeł Dębno: Jarosław Palej,
Marcin Pałka, Krzysztof Pałka, Arkadiusz
Gurgul, Amadeusz Gurgul, Paweł Bernady,
Przemysław Łazarz.
14, Księża i Ministranci - OSP i LKS Maszkienice 6-2, Maxpol Sufczyn - Karczma
„Pod Jesionami” 0-3 (walkower), Księża i
Ministranci - Maxpol Sufczyn 3-0 (walkower), LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie
- Zajazd „Porąbka” 5-7.
(T)

Najlepsi strzelcy:
55 - Pawe³ Bernady (LKS Orze³ Dêbno)
49- Karol Wojtczak
(Elwert Por¹bka Uszewska)
40- Marek Bryl (Karczma Pod
Jesionami), Jakub Ogar (OSP Jastew)

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Kazimierz Mleczko

Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek inicjatywę w Łysej Górze bez
udziału Kazimierza Mleczki. Drogi,
wodociąg, gazyfikacja, elektryfikacja
wsi... We wszystkim brał udzial grając w tych wydarzeniach na ogół
pierwsze skrzypce. Pytany o powody
tego zaangażowania odpowiada anegdotycznie: - Jak społecznie popracuję, to mi lekarza nie trzeba, bo od razu
się lepiej czuję.
Zaczynał tak wcześnie, że aż ciężko w to uwierzyć. Miał jakieś czternaście lat, gdy po raz pierwszy zakasał rękawy, żeby po wojnie wieś doprowadzić do porządku. W specjalnej
teczce trzyma dowody swojej działalności. Są w niej listy z nazwiskami i
podpisami osób uczestniczących w
czynach społecznych (tak, było kiedyś coś takiego) oraz rozliczenia kosztów. Nazbierało się tego sporo. – O,
tylko tak pobieżnie pokażę, bo czasu
nie ma – przerzuca kartka po kartce.
Na jednej świadectwo budowy elektryfikacji wsi w 1947 roku, na drugiej
dowody na budowę drogi Sufczyn –
Łysa Góra. Ludzi nie trzeba było do
tego długo namawiać. – Po kilkadziesiąt osób dziennie przychodziło do pra-

cy – podkreśla. A wszyscy ze swoim sprzętem. Podczas
gazyfikacji w latach 60-tych poświęcenie było nawet jeszcze większe. – We Wniebowstąpienie żeśmy kopali, żeby
zdążyć, bo inaczej maszynę by nam zabrali i z pięć, sześć lat
musielibyśmy na nią znowu czekać – tłumaczy. Ksiądz proboszcz udzielił wtedy ludziom dyspensy. „Najpierw do kościoła, a potem kopać” – powiedział i ludzie zabrali się do
roboty aż huczało. Podobnie było z wodociągowaniem. Wtedy też sami musieli chwytać za łopaty. Kazimierzowi Mleczce za każdym razem udawało się mobilizować. – No, organizowałem robotę i, oczywiście, sam też pracowałem –
wspomina.
Skutecznie radził sobie nawet wtedy, gdy na przeszkodzie stawały względy obiektywne takie jak brak materiału albo jakiegoś urzędowego pozwolenia. W trakcie budowy drogi Łysa Góra – Doły poruszył kogo się
tylko dało, żeby ten projekt doprowadzić do
końca. Pisał do władz ówczesnej przewodniej
siły narody do Krakowa i Warszawy, a gdy tego
było mało to i zastukał do Komitetu Centralnego
PZPR. Tak, o drogi walczyłby jak o niepodległość. Wieś która ma drogi wylotowe we wszystkich kierunkach jest cztery razy więcej warta – mawia. Wśród jego
inicjatyw są m.in. drogi Łysa Góra – Dębno przez Domonie, modernizacja drogi Doły – Jaworsko, Łysa Góra – Niedźwiedza – Łoniowa czy Łysa Góra – Grabno.
Sporo tego wszystkiego. Sam pan Kazimierz szacuje,
że gdyby zliczyć jego czas poświęcony pracy społecznej, to
zebrałoby się tego pewnie na jakieś osiem lat.
(g)
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Ale by³y fajerwerki!

Ogromna scenografia, efekty pirotechniczne i oryginale kostiumy spowodowa³y, ¿e widowisko odegrane w szkole w
Sufczynie zostanie zapamiêtane jako inne od wszystkich dotychczasowych. Widownia, która wypleni³a salê
gimnastyczn¹ da³a temu wyraz d³ug¹ owacj¹.
Mieszkañcy Sufczyna jase³ka (choæ okres bo¿onarodzeniowy za nami trudno o nich nie wspomnieæ) przygotowywane
przez uczniów maj¹ okazjê ogl¹daæ ju¿ od kilku lat. Tym razem zobaczyli coœ, czego tu jeszcze nie pokazywano.
Lucyna Potêpa, nauczyciel jêzyka polskiego, która z pomoc¹ rodziców je przygotowywa³a postawi³a na
widowiskowoœæ przedstawienia.
Ogromne wra¿enie robi³a ju¿ sama scenografia. Scena w stylu groty betlejemskiej zmienia³a siê raz w pa³ac
królewski, raz w stajenkê. Aktorzy (³¹cznie 40 uczniów od klasy IV po III gimnazjum) postarali siê o ciekawe
kostiumy, a o muzyczn¹ oprawê zadba³ chór parafialny pod kierunkiem Roberta Sowy.

Najwiêkszym zaskoczeniem by³ fina³. Przygotowane w trzech ods³onach trwaj¹ce pó³torej godziny jase³ka
zakoñczy³y efekty pirotechniczne, których tu jeszcze nie widziano. Podczas granej na puzonie kolêdy „Nie by³o
miejsca dla Ciebie” na scenê zacz¹³ padaæ œnieg, aktorzy zostali obsypani confetti, a w górê wystrzeli³y sztuczne
ognie. S¹dz¹c po reakcji chyba siê podoba³o. Oklaskom nie by³o koñca relacjonuje Lucyna Potêpa podkreœlaj¹c, ¿e
bez udzia³u i pomocy rodziców przedsiêwziêcie na tak¹ skale nie by³oby mo¿liwe.

