DRUGA STRONA ¯YCIA

Popularnoœæ p³yty „NiedŸwiedzoków”

Kr¹¿ek
jak woda
Płyta Zespołu Śpiewaczego „
Niedźwiedzoki” z Niedźwiedzy w
Gminie Dębno okazała się strzałem w dziesiątkę. Liczący kilkaset sztuk nakład został wyczerpany w ciągu kilku miesięcy od
ukazania się krążka. – Teraz marzy nam się album dwupłytowy –
zwierza się Stanisław Dudek, jeden z założycieli zespołu.
Znany w regionie zespół od
lat pokazujący się na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i konkursach
folklorystycznych w ubiegłym roku nagrał swoją
pierwszą płytę. Materiał
przygotowany w Dębińskim Centrum
Kultury był bard z o o b s z e r n y.
Ostatecznie
na
płycie
znalazło się
25 utworów,
w
śród któStanisław Dudek
rych nie zaplanuje wydanie
brakło pieśni
kolejnych płyt
patriotycznych pochodzących nawet z XIX wieku.
Dla dziewięcioosobowego zespołu (Józef Bielecki, Przemysław Gagatek, Józef Dudek, Jarosław Gebert, Józef Okapał, Kazimierz Bojdo, Paweł Gliździński, Stanisław Dudek, Janusz Gagatek)
wybór ten jest bardzo charakterystyczny. Na konkursach i festiwalach autentyczne pieśni patriotyczne często już całkowicie zapomniane wielokrotnie były
mocnym punktem zespołu. Doceniono
to także podczas prestiżowego festiwalu w Kazimierzu Dolnym, gdzie „Niedźwiedzoki” także zdobywały laury.

Rozmowa ______________________________________ Ma³gorzata Przepiórka
- Dotychczas kierowa³a Pani szko³¹ podstawowa, teraz zarz¹dza Pani tak¿e przedszkolem.
To wymaga jakichœ zasadniczych, organizacyjnych zmian?
- Wiêkszej reorganizacji nie by³o. Niektórzy
pracownicy objêli tylko nowe stanowiska, otrzymali nowy przydzia³ obowi¹zków. Oczywiœcie
jest wiêcej pracy. Trzeba, na przyk³ad prowadziæ podwójn¹ dokumentacjê: osobno dla
przedszkola i szko³y.
- To powa¿ne utrudnienie?
- Nie ubolewam nad tym, chocia¿
obowi¹zków jest zdecydowanie wiêcej. Poprzednio przedszkole i szko³a mia³y swoich dyrektorów i zastêpców, teraz jeden dyrektor musi
sobie radziæ z tym wszystkim.
- Jednym z motywów zmian by³y wzglêdy finansowe.

Ma³gorzata Przepiórka od 1 wrzeœnia jest
dyrektorem Zespo³u Szko³y Podstawowej i
Przedszkola w Dêbnie. Obowi¹zki powierzono jej na pó³ roku do czasu og³oszenia konkursu na to stanowisko.

PODWÓJNY DYREKTOR
- Na pewno s¹ oszczêdnoœci. Poza stanowiskami
kierowniczymi zmiany dotycz¹ tak¿e innych. Zamiast
dwóch intendentek mamy teraz jedn¹, podobnie jest
z kucharkami. Dosz³y wprawdzie inne stanowiska,
ale ostatecznie wydatki s¹ mniejsze. Odpad³y chocia¿by koszty utrzymania dwóch obiektów. To wa¿ne, bo stary budynek przedszkola by³ kosztowny w
utrzymaniu miêdzy innymi z uwagi na wysokie koszty ogrzewania.
- Bliskie s¹siedztwo uczniów szko³y i przedszkolaków nie jest problemem?
- W ¿adnym wypadku. Zarówno uczniowie jak i
przedszkolaki korzystaj¹ wprawdzie z jednej sto³ówki, ale zorganizowaliœmy to w taki sposób, ¿e
nie odbywa siê to jednoczeœnie. Przedszkolaki
jedz¹ wtedy, gdy uczniowie maj¹ lekcje, a uczniowie przychodz¹ na sto³ówkê pod nieobecnoœæ
przedszkolaków.

- Warunki dla przedszkola s¹ na pewno lepsze,
ale pod wzglêdem iloœci miejsca raczej nie mo¿na mówiæ o poprawie sytuacji...
- Metra¿ byæ mo¿e jest mniejszy ni¿ w starej siedzibie, ale to ¿aden k³opot, bo przedszkole korzysta
tak¿e z sali w szkole dla „zerówkowiczów”. Odbywaj¹
siê tam zajêcia z jêzyka angielskiego. Do dyspozycji
najm³odszych jest te¿ sala gimnastyczna, a nawet
pracownia komputerowa. Z punktu widzenia rodziców korzystne jest tak¿e wyd³u¿enie godzin pracy
przedszkola.
- Co ze starym budynkiem? S¹ ju¿ jakieœ plany.
- O to nale¿a³oby pytaæ wójta, ale z nieoficjalnych
informacji wiem, ¿e obiekt ma byæ rozebrany, a na
jego miejscu powstaæ ma parking. To by³oby bardzo
dobre i przydatne rozwi¹zanie. Dzisiaj brakuje nam
miejsc parkingowych, a dojazd do szko³y jest co
najmniej uci¹¿liwy.

Zagraniczne posi³ki

(p)
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POMOC FANÓW
Na międzynarodowy sponsoring
może liczyć „Orzeł” Dębno. O wsparcie zadba FAN CLUB Europa założony
przez Józefa Świstaka.
W jego skład wchodzą ludzie żyjący i pracujący dzisiaj poza granicami kraju od Austrii po Irlandię. Łączy ich to, że Dębno i
okolice to ich „mała Ojczyna”, o której nie
zapominają. Najlepszym tego dowodem ma
być pomoc dla „Orła” Dębno. Dzięki stara-
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niom Józefa Świstaka klub już wkrótce będzie mógł z tego wsparcia skorzystać. FAN
CLUB Europa ufundował trzy komplety
strojów dla LKS „Orła” Dębno. Pożytek z
nich będą mieć seniorzy, juniorzy i „orliki”.
Uroczyste przekazanie strojów zaplanowano na 22 września, ale przedstawiciele klubu już teraz w imieniu swoim i wszystkich
123 zawodników za naszym pośrednictwem
za prezent serdecznie dziękują.
(g)
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Do¿ynki w £oniowej

PLONY CA£EGO POWIATU
Kilka tysiêcy osób goœci³a
£oniowa podczas tegorocznych do¿ynek powiatowych.
Obok gospodarzy za plony
dziêkowali tak¿e liczni goœcie: samorz¹dowcy z innych
gmin oraz parlamentarzyœci.
Uroczystości można było zorganizować
tym razem na stadionie, bo po wybudowaniu drogi dojazd na oddalone od centrum wsi miejsce nie sprawia już żadnych
problemów. W odróżnieniu od lat poprzednich mszę świętą, która rozpoczęła uroczystości odprawiono nie w kościele, ale
na stadionie. – Zdecydowaliśmy się na to,
by więcej osób mogło w niej uczestniczyć
– tłumaczył jeszcze przed dożynkami
Andrzej Potępa, dyrektor Dębińskiego
Centrum Kultury.
Jak się okazało – miał rację. Słoneczna
pogoda spowodowała, że w polowej mszy

świętej wzięły udział tłumy mieszkańców
nie tylko z Łoniowej, ale z całego powiatu
brzeskiego. W homilii usłyszeli słowa podziękowania dla rolników za ciężką pracę, która jest dziś coraz mniej popularna i
zachętę, by w ich postawie szukać tego,
co warte jest naśladowania: przywiązania
i szacunku dla ziemi, miłości do Ojczyny i
głębokiej wiary.
Potem można sobie było przypomnieć
czasy sprzed lat. Jeden z dożynkowych
zespołów zaprezentował specjalnie przygotowane widowisko, w którym można
było odnaleźć odtworzone w detalach dawne życie na wsi koncentrujące się wokół
pracy i szacunku dla jej owoców. Nie zabrakło przy tym elementów artystycznych: choreografii, tańca i śpiewu często
nieznanego już młodszym pokoleniom.
Obrzęd przekazania chleba przez starostów dożynek Danutę Sachę i Krzysztofa Maturę rozpoznali już wszyscy. Pełniący wspólnie rolę gospodarzy Starosta Brzeski Ryszard Ożóg i Wójt Gminy
Dębno Grzegorz Brach zadeklarowali,

Apetytu nikomu nie brakowało
że postarają się dzielić sprawiedliwie
chlebem i finansami, którymi dysponują.
- To nie jest łatwe, potrzeby i oczekiwania są duże, a możliwości, przeciętne
- mówili. Później wspólnie częstowali
chlebem wszystkich zebranych na boisku w Łoniowej.
ciąg dalszy na stronie 4
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dokończenie ze strony 3

przewodniczącym Sławomirem Paterem
oraz radnych Gminy Dębno, wśród których
był także przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga. Świętem plonów cieszyli się
także komendant powiatowy policji, straży
pożarnej oraz dyrektorzy instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.
Emocje wsród mieszkańców wzrosły, gdy
na estradzie pojawiły się grupy wieńcowe.
Tym razem prezentacja (tradycyjna, z ośpiewaniem) była dłuższa niż zwykle. Osobno

WYNIKI KONKURSU

PREZENTACJA

Owoców pracy rolników kosztowali także
goście. W tym gronie znaleźli się posłowie:
Aleksander Grad, Edward Czesak i Michał
Wojtkiewicz, był burmistrz Brzeska Jan
Musiał i Czchowa Marek Chudoba, przyjechał wójt Szczurowej Marian Zalewski, wójt
Iwkowej Bogusław Kamiński, zastępca wójta Borzęcina Tadeusz Żurek i zastępca wójta Gnojnika, Stanisław Kowalczyk. Nie zabrakło też radnych powiatu brzeskiego z

POWIATOWEGO
wieniec tradycyjny
I miejsce – Por¹bka Uszewska
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Szczurowa
wieniec wspó³czesny
I miejsce – Gnojnik
II miejsce – Czchów
III miejsce – Iwkowa
wyró¿nienie – Borzêcin

GMINNEGO
wieniec tradcyjny
I miejsce – Por¹bka Uszewska i Dêbno
II miejsce – Jaworsko
III miejsce – Wola Dêbiñska
wyró¿nienie – Sufczyn i Maszkienice
wieniec wspó³czesny
I miejsce – Do³y i £ysa Góra
II miejsce – £oniowa
III miejsce – nie przyznano
wyró¿nienie – NiedŸwiedza, Jastew,
Biadoliny Szlacheckie
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Starostowie
do¿ynek
Danuta Sacha i Krzysztof
Matura pe³nili w tym roku
rolê starostów do¿ynek.
Pani Danuta mieszka w
£oniowej, jest mê¿atk¹.
Prowadzi gospodarstwo
rolne. Mocno anga¿uje siê
w dzia³alnoœæ rodzinnej wsi. Nale¿y do OSP £oniowa, przez kilka lat
tañczy³a w znakomitym Zespole Pieœni i Tañca „£oniowiacy”
uczestnicz¹c w wielu festiwalach i przegl¹dach w Polsce i poza
granicami kraju.
Krzysztof Matura tak¿e mieszka w £oniowej, jest ¿onaty, ma troje
dzieci. Prowadzi 10- hektarowe gospodarstwo rolne. Przez kilka
lat dzia³a³ aktywnie w Zespole Pieœni i Tañca „£oniowiacy”. W
jednym z uk³adów tanecznych przed laty jego partnerk¹ by³a...
obecna staroœcina do¿ynek – Danuta Sacha.

oceniano 13 więńców przygotowanych przez
sołectwa z Gminy Dębno, oddzielne wieńce
przygotowano na konkurs powiatowy. W roli
jurorów zasiedli etnografowie oraz specjaliści od folkloru: Maria Cetera, Maria Brylak,
Beata Rompała, Zofia Skwarło. Skwapliwie
oglądali każdy z nich pilnując, żeby były zgodne z konkursowymi kryteriami. Niezależnie od ich werdyktu swoje cenzurki wystawili także mieszkańcy, którym najbardziej
podobała się pomysłowość twórców wieńców.
Oko warto było zawiesić także na stoiskach
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promocyjnych i – przede wszystkim – estradzie. Były popisy wokalne, aktorskie i taneczne. Pokazał się m.in. widowiskowy Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” (tańce rzeszowskie, suitę tańców lubelskich oraz suitę tańców Beskidu Śląskiego), a w przerwie
15 rolników z powiatu brzeskiego odebrało
odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”.
Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna. Jej ostatni uczestnicy wracali do domu
grubo po północy...
(g)
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Inspektorzy nie widz¹ uchybieñ, ale mieszkaniec wci¹¿ widzi problem

SKARGA ZA SKARG¥
¯adnych powa¿niejszych
zastrze¿eñ nie mieli kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska i
Starostwa Powiatowego w
Brzesku, którzy oceniali
sprawnoœæ techniczn¹ oczyszczalni œcieków w Woli Dêbiñskiej. Skar¿¹cy siê na jej
rzekomo wadliw¹ pracê W³adys³aw S. najwyraŸniej nie
jest przekonany do pracy
kontrolerów i spraw¹ zainteresowa³... Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Po raz pierwszy Władysław S. monitował w czerwcu. Do Gminnego Zakładu Komunalnego wcale się nie fatygował wybierając od razu Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska. Ze złożonej przez niego skargi wynikało, że jakość wody w rzece
Niedźwiedź w okolicy jego miejsca zamieszkania pozostawia wiele do życzenia, a
oczyszczalnia dokucza mieszkańcom także
ze względu na uciążliwości zapachowe.
Niedługo potem oczyszczalnię (jeszcze
nieoficjalnie) odwiedził jeden z inspektorów
WIOŚ. – Nie było mnie wtedy w pracy i pracownicy byli lekko przestraszeni. Pani inspektor obejrzała oczyszczalnię i po tych
wstępnych oględzinach nie dopatrzyła się
żadnych uchybień – relacjonuje Jan Niedzielski, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego administrującego oczyszczalnią.
Niedługo potem WIOŚ przeprowadził już
oficjalną kontrolę dokonując niezbędnych
pomiarów mających ustalić, czy wszystkie

parametry określające pracę oczyszczalni są
zgodne z obowiązującymi normami. Mimo,
że w niektórych z nich stwierdzono przekorczenia norm, inspektorzy nie robili większych problemów. Za uzasadnione uznali wyjaśnienia, z których wynikało, że pogorszenie parametrów to efekt niewłaściwego
użytkowania kanalizacji przez niektórych
mieszkańców. – Część z nich pozbywa się
zagnitych ścieków ze swoich szamb. Bywa,
że niektórzy bezpośrednio do kanalizacji
wylewają gnojowicę – tłumaczy Jan Niedzielski. Dla przepływowej oczyszczalni czyli
takiej jaka jest w Woli Dębińskiej ma to bardzo negatywne skutki. Jeśli zagnite ścieki
przekroczą 10 procent, to nieuchronnie powoduje to zakłócenie procesu biologicznego
oczyszczania i pogorszenie parametrów.
Pracy oczyszczalni jakiś czas potem przyjrzeli się też pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego.
Sprawdzano eksploatację urządzeń służących do odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni, stan techniczny wylotu, stan techniczny urządzeń oczyszczających, sieci kanalizacyjnej, stan dna i skarpy
potoku „Niedźwiedź”. Tym razem nie było
już żadnych uwag. W protokole pokontrolnym zapisano, że stan techniczny sprawdzanych urządzeń jest dobry.
Władysław S., który na okoliczność kontroli także był przepytywany, najwyraźniej opinii kontrolerów nie podzielił. Jego
kolejna skarga trafiła do Rzecznika Praw
Obywatelskich, który z kolei ponownie
zwrócił się o zbadanie sprawy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W chwili zamykania tego numeru
„Życia” wyniki nie były jeszcze znane. Jan
Niedzielski dopuszczał jednak możliwość
przekroczenia niektórych parametrów ze
względu na fakt, że wysoki poziom wód
spowodował wybicie studzienek kanalizacyjnych i zalanie kanalizacji wodami opadowymi, co mogło nieco zakłócić pracę

Uwaga na oszustów!

FA£SZYWE WNUKI
Metod¹ „na wnuczka” wy³udzaj¹ pieni¹dze nieznani sprawcy grasuj¹cy na
terenie by³ego województwa tarnowskiego. Ich ofiarami padaj¹ najczêœciej
osoby starsze i samotne.
Mechanizm oszustwa jest prosty. Ze swoimi ofiarami sprawcy kontaktuj¹ siê te-

lefonicznie przedstawiaj¹c siê jako
wnuk lub wnuczka i prosz¹ o pomoc finansow¹ na ró¿ne cele np. na zakup podrêczników lub odzie¿y. Informuj¹ przy
tym, ¿e same z jakichœ wzglêdów nie
mog¹ przyjechaæ po odbiór pieniêdzy,
ale w zastêpstwie przyœl¹ kolegê. Wy-

Jan Niedzielski zapewnia, że oczyszczalnia eksploatowana jest właściwie
oczyszczalni. – Z całą pewnością jednak nie
ma mowy o niewłaściwej eksploatacji ani o
niesprawnych urządzeniach. Przeglądy robione są na bieżąco – zapewnia, a skargę
Władysława S., który swojego gospodarstwa nie podłączył do kanalizacji, traktuje
jako pozamerytoryczną. – To wygląda na
próbę zdyskredytowania mnie czy samorządu z jakichś nieznanych mi powodów.
Merytorycznych podstaw nie ma do tego
żadnych.
(g)

korzystuj¹c ufnoœæ swoich ofiara i maj¹c wiedzê na temat ich krewnych czêsto dopinaj¹ swego.
Policja, która odebra³a w ostatnich
miesi¹cach kilka zg³oszeñ w tej sprawie za naszym poœrednictwem przestrzega wszystkich przed zbyt ³atwym
spe³nianym próœb anonimowych rozmówców. I zaleca sprawdzenie, czy w
istocie mamy do czynienia z krewnym
czy te¿ z oszustem.
(p)
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P³ac¹ odsetki za zatajanie informacji

Wojewoda dziêkuje gminie

Dowody
z dowozem
Wiele wskazuje na to, że w Gminie
Dębno uda się uniknąć kolejek związanych z wymianą dowodów osobistych. Z jednej strony mieszkańcy sami
dbają o jak najszybsze załatwienie tej
sprawy, z drugiej w akcję angażuje się
mocno samorząd.
Zasługi urzędników docenili już... inni
urzędnicy. Specjalne podziękowanie od wojewody małopolskiego otrzymał Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach. To z jego inicjatywy przez dwie niedziele z rzędu urzędnicy nie tylko przyjmowali i pomagali wypełnić wnioski, ale też zorganizowali dowóz do
Urzędu Gminy w Dębnie.
Oferta rozpowszechniona była za pośrednictwem parafii, a skierowano ją głównie do
tych, którzy mają problemy z dotarciem do

Zasi³ki do zwrotu
Dwadzieœcia rodzin z terenu Gminy
Dêbno zwróci³o ju¿ pobrane wczeœniej
bezprawnie z oœrodka pomocy spo³ecznej œwiadczenia rodzinne. Z
analizy dokumentów wynika, ¿e lista
d³u¿ników pañstwa jest jeszcze
bardziej okaza³a, a wszystko przez
zatajanie informacji o podjêciu pracy
poza granicami kraju.
Zgodnie z obowiązującym prawem osoby
korzystające ze świadczeń rodzinnych wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej
są zobowiązanie niezwłocznie powiadomić
ośrodek o każdej zmianie dotyczącej zatrudnienia. W praktyce bywa z tym różnie
zwłaszcza wtedy, gdy korzystający ze świadczeń podejmują pracę zagranicą. – Częste są
przypadki, że nie otrzymujemy takiej informacji bardzo długo. Sprawa wychodzi na jaw
dopiero wtedy, gdy nasi podopieczni starają
się o uzyskanie świadczeń rodzinnych zagranicą – mówi Lucyna Pachota, kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.
Wypłatę pomocy zagranicą poprzedza
sprawdzenie czy ubiegający się o nią nie korzysta równocześnie ze wsparcia opieki społecznej także w kraju, co jest konieczne ze
względu na to, że nie można pobierać dwóch
świadczeń równocześnie. Tym sposobem do
ośrodków pomocy społecznej dociera infor-

macja o zatrudnieniu zagranicą, której sami
zainteresowani często świadomie sami nie
przekazują mając nadzieję, że otrzymają
świadczenia rodzinne zarówno w kraju jak i
zagranicą. – Nie ma na to szans – przestrzega Lucyna Pachota. Wcześniej czy później
fakt zatajenia informacji wychodzi na jaw i
nie tylko trzeba zapomnieć o wypłacie świadczenia w kraju, ale też trzeba zwrócić świadczenia wypłacone w okresie zatrudnienia
zagranicą wraz z odsetkami.
Do tej pory 20 rodzin zwróciło już w sumie 21 tys. zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata 2005-2006. Kolejnych
10 rodzin wkrótce otrzyma wezwania do
zwrotu pobieranych do tej pory świadczeń,
a na tym raczej się nie skończy. Z informacji
uzyskanych w ośrodku pomocy społecznej
wynika, że w sposób niezgodny z prawem ze
świadczeń rodzinnych skorzystać mogło
znacznie więcej osób.
Z odzyskiwaniem pieniędzy OPS nie ma
większych problemów. Wprawdzie rzadko
zdarza się, by ktoś dobrowolnie chciał oddawać dług, ale widmo przekazania informacji
o zadłużeniu wobec państwa pracodawcy
zagranicznemu na ogół przynosi pozytywne skutki. – Za granicą pracodawcy bardzo
źle przyjmują informację o swoich podwładnych z Polski, którzy w swoim kraju mają
kłopoty z państwem – tłumaczą pracownicy
ośrodka.
(p)

Samorz¹d udziela pomocy

urzędu. Skorzystało z niej ok. 250 osób głównie samotnych, starszych oraz chorych, którzy nie mając własnego samochodu nie byliby w stanie pojawić się w urzędzie. Problem
rozwiązał transport zorganizowany przez
urząd. Dzięki temu ludzie sprzed kościołów
mogli wygodnie i szybko dotrzeć na miejsce,
gdzie mieli fachową pomoc oraz oczekującego na nich fotografa, który na miejscu wykonywał zdjęcia.
Akcja była na tyle skuteczna i spektakularna, że spotkała się za uznaniem urzędników wojewódzkich. Swoje uznanie wyrazili
oni w specjalnym liście gratulacyjnym dla
Wójta Gminy Dębno. Wojewoda dziękuje w
nim za zaangażowanie, którego efektem
będzie sprawne przeprowadzenie wymiany
dowodów. – To miły gest, chociaż naszej akcji nie traktuję jako niczego wyjątkowego.
Rolą samorządu jest pomaganie mieszkańcom i ta akcja wpisuje się tylko w tę zasadę
– komentuje wójt Grzegorz Brach.
(p)
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Zrzutka dla szpitala
Kilka tysiêcy z³otych przeka¿e bud¿et
Gminy Dêbno na pomoc szpitalowi w
Brzesku przeznaczon¹ na zakup
bronchofiberoskopu – urz¹dzenia
s³u¿¹cego wczesnemu wykrywaniu
chorób uk³adu oddechowego. – To
nasza reakcja na proœbê dyrekcji
szpitala – t³umaczy Wójt Gminy
Dêbno Grzegorz Brach.
Problem był omawiany podczas posiedzenia Rady Społecznej ZOZ w Brzesku,
której członkiem jest także Wójt Gminy
Dębno. W jej trakcie dyrektor zwrócił się
o wsparcie do samorządów z przeznaczeniem na bronchofiberoskop – sprzęt medyczny umożliwiający precyzyjną diagnozę stanu pacjenta cierpiącego na schorzenia układu oddechowego. W procesie leczenia badania za pomocą bronchofibero-
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skopu, który kosztuje ok. 40 tys. zł, wykonywane są bardzo często. W brzeskim
szpitalu co tydzień korzysta z nich wielu
pacjentów.
Tymczasem spośród dwóch tego typu aparatów znajdujących się na wyposażeniu szpitala jeden nie nadaje się już do dalszego użytku, a drugi jest na tyle mocno wyeksploatowany, że w każdej chwili grozi awarią. W tej
sytuacji kupno nowego sprzętu wydaje się
koniecznością. Ograniczone możliwości finansowe szpitala spowodowały, że dyrekcja
zwróciła się o pomoc do samorządowców.
Obok gminy Dębno wsparcie zadeklarowały
także Gmina Iwkowa i Gmina Szczurowa
oraz Starostwo Brzeskie, które jest dla szpitala organem prowadzącym. Decyzja o
udzieleniu pomocy szpitalowi przez samorząd gminy Dębno była tym łatwiejsza, że
wśród pacjentów brzeskiego szpitala nie brakuje także mieszkańców Gminy Dębno.
(p)

WYDARZENIA

Powiatowa rywalizacja jednostek OSP

STRA¯ACKA POTÊGA
Pod dyktando stra¿aków z
Gminy Dêbno odbywa³y siê w
Sufczynie Powiatowe Zawody
Sportowo-Po¿arnicze. Dominowali oni zarówno w kategorii mê¿czyzn jak i kobiet
zarówno w grupie seniorów
jak i dru¿yn m³odzie¿owych.
W sumie w zawodach uczestniczyły 23
drużyny, wśród których większość stanowiły zespoły męskie seniorów. W tej kategorii
przewaga drużyn z Gminy Dębno była widoczna w sposób szczególny. W klasyfikacji
generalnej zwyciężyła drużyna OSP Dębno, a tuż za nią uplasowała się reprezentacja OSP Wola Dębińska. Trzecie miejsce zajęła OSP Jadowniki. Gorzej poszło gospodarzom – zespołowi OSP Sufczyn, którzy zajęli dziewiąte czyli przedostatnie miejsce w
tej kategorii.

Reprezentantki Woli Dębińskiej
dały z siebie wszystko.

Strażacy z Dębna wraz z samorządowcami

Wśród kobiet
rywalizacja była
łatwiejsza. Wystartowały tylko
trzy drużyny,
wśród których
najlepsza okazała
się OSP Perła, a
drugie miejsce zajęła OSP Wola Dębińska. Za nimi
znalazła się drużyna OSP Zaborów.
W kategorii
drużyn do lat 16
wśród mężczyzn
wygrał zespół
OSP Zaborów,

który wyprzedził OSP Dębno. Druga z drużyn reprezentujących gminę Dębno – OSP
Maszkienice – znalazła się na piątym, przedostatnim miejscu.
W gronie czterech żeńskich drużyn do lat
16 najlepsza była OSP Perła, za którą znalazły się: OSP Sufczyn, OSP Wola Dębińska
oraz OSP Dołęga.
(p)

Gmina wyci¹ga pieni¹dze z ró¿nych Ÿróde³

Coraz wiêcej asfaltu
Ponad 840 tys. zł wydano w ciągu niespełna ośmiu miesięcy tego roku na
budowę i modernizację dróg w Gminie Dębno. Dzięki temu gminnej sieci
dróg przybyło w sumie blisko 2300
metrów bieżących nowych i wyremontowanych odcinków.
Samorząd mógł sobie pozwolić na te inwestycje, bo w większości koszty inwestycji

drogowych pokryte zostały z zewnętrznych
źródeł. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskano 400 tys. zł, z
różnych funduszy unijnych kolejnych 230
tys. zł, a wojewoda małopolski dołożył 40
tys. zł.
W efekcie mieszkańcy mogą już korzystać z nowych dróg asfaltowych m.in. w Jaworsku, Sufczynie, Jastwi, Łoniowej. Goto-

wy jest już także szlak pieszo-jezdny łączący Niedźwiedzę, Łoniową oraz Łysą Górę.
Zupełnie nowe drogi o łącznej długości 1 km
prowadzą do niektórych pól uprawnych.
Gmina pozyskała na to pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dodatkowo, kilkadziesiąt tysięcy wydano na remonty mostków na drogach gminnych.
Antoni Brachucy, zastępca wójta Gminy
Dębno zapowiada, że na tym drogowe inwestycje bynajmniej się nie skończą. Samorząd
chce do końca roku oddać do użytku kierowców kolejne, zmodernizowane drogi.
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WYDARZENIA

Ministerstwo zap³aci za dokumentacjê

KROK KU
RENOWACJI
Blisko 25 tys. zł dotacji z
Ministerstwa Kultury otrzymała parafia w Dębnie na
prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej planowanego remontu kościoła pw. św. Małgorzaty. To pierwszy krok w
kierunku rozpoczęcia konserwacji
zabytkowego
obiektu.
Parafia potrzebuje wsparcia,
by zabytkowy kościół, który w
tym roku znalazł się w programie Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, odzyskał
dawny blask. Wniosek o pomoc
w pokryciu kosztów drogiej renowacji trafił do Ministerstwa
Kultury. Urzędnicy w Warszawie po analizie przesłanych dokumentów postanowili wes-

przeć inicjatywę parafii kwotą
24,7 tys. zł. Pieniądze te mają
być przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej, która jest konieczna, by
można było przystąpić do właściwych prac konserwatorskich
i postarać się o pieniądze na ten
cel z funduszy unijnych. Parafia
dołoży do tego ponad 7 tys. zł i
dzięki temu będzie można przygotować niezbędne dokumenty.
Przedsięwzięcie obejmie m.in.
badania geologiczne, badania
techniczne stanu murów kościelnych, stropu itp. W efekcie
będzie można ustalić szczegółowo zakres i koszty prac konserwatorskich, co jest warunkiem
starania się o pomoc z Unii Europejskiej.
(p)

Pieniêdzy starczy na zabezpieczenie jednego z dwóch osuwisk

Dotacja uratowana?
Jeszcze w tym roku osuwisko
w £ysej Górze zostanie zabezpieczone. Prace przy osuwisku w Por¹bce Uszewskiej
samorz¹d chc¹c nie chc¹c
musia³ od³o¿yæ na okres
póŸniejszy, bo przyznanych
na ten cel pieniêdzy z bud¿etu pañstwa by³o za ma³o.
Mimo ograniczenia zakresu planowanych robót do jednego osuwiska gospodarzom gminy i tak spadł kamień z serca. Po dwóch nieudanych przetargach
scenariusz, zgodnie z którym pieniądze
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji należałoby zwracać, wydawał się bardzo realny.
Przypomnijmy, że Gmina Dębno z
tego źródła otrzymała 1,5 mln zł. Pie-
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niądze te miały być przeznaczone na
prace zabezpieczające osuwanie się ziemi w Porąbce Uszewskiej i Łysej Górze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prace miały być wykonane w tym roku,
a dotacja powinna być rozliczona. Tymczasem nie udało się rozstrzygnąć przetargu na realizację tych specjalistycznych prac. Pierwszy z nich zakończył
się fiaskiem, bo nie zgłosiła się żadna
firma, która by się podjęła wykonania
tych prac. Do drugiego przystąpiły już
dwie firmy, ale tym razem przetarg
musiał być unieważniony. Przeszkodą
okazała się kwota przeznaczona przez
gminę na realizację tego zadania. Półtora miliona złotych przekazane przez
MSWiA na ten cel okazało się o wiele
za małą sumą, by sprostać wymaganiom
oferentów. Obydwie firmy uczestniczące w przetargu zażądały o ponad milion
złotych więcej. Powodem tak zasadniczej różnicy okazał się drastyczny
wzrost cen materiałów i usług.
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Widmo utraty bardzo wysokiej dotacji stało się w tej sytuacji realne.
Samorząd powalczył jednak o te pieniądze do końca i – jak się okazało –
udało się. Gmina wyszła z propozycją
zmiany warunków przyznania dotacji
polegającą na tym, że kwota datacji
zamiast na dwa osuwiska przeznaczona jest tylko na prace zabezpieczające przy jednym z nich. MSWiA podzieliło argumenty samorządu i najprawdopodobniej pieniądze w gminie
pozostaną. Teraz trzeba tylko możliwie szybko znaleźć wykonawcę i zabrać się do roboty. Przyspieszeniu prac
służyć ma m.in. wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu ograniczonego,
który trwa krócej niż dotychczasowy
przetarg nieograniczony. W tym przypadku gmina może zwrócić się z zapytaniem tylko do wybranych firm, a nastopnie wskazać najkorzystniejszą
ofertę.
(gp)

INICJATYWY

Mieszkañcy siê ucz¹, wysypisko s³u¿yæ bêdzie d³u¿ej?

Odbuduj¹ zniszczone rowy,
przepusty i drogi

ŒMIECI
SEGREGOWANE

Ministerstwo
daje pieni¹dze
Kolejne pieni¹dze na remont
zniszczonych wskutek ulewnych
deszczów dróg otrzyma³a Gmina Dêbno. Tym razem Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i
Administracji przekaza³o na
ten cel 150 tys. z³.

Coraz lepsze efekty przynosi
segregacja odpadów na terenie Gminy Dêbno. W du¿ym
stopniu to zas³uga akcji edukacyjno-informacyjnej, która
prowadzona jest ju¿ od d³u¿szego czasu.
- W pierwszym półroczu bieżącego roku
zebraliśmy zdecydowanie więcej segregowanych odpadów niż w ciągu całego poprzedniego roku – przekonuje Jan Niedzielski, kierownik Zakładu Komunalnego.
Młodsze pokolenie mieszkańców Gminy Dębno o pożytkach z segregowania odpadów słyszy coraz częściej w szkole.
Ochrona środowiska to główny motyw
edukacji ekologicznej, ale nie bez znaczenia są też względy ekonomiczne.
Segregacja śmieci pozwala znacznie wydłużyć okres eksploatacji wysypiska śmieci. W przypadku przyjmowania na nie odpadów zmieszanych okres jego użytkowania mógłby się skończyć już w 2010 roku.
Gromadzenie śmieci według rodzaju materiału spowodować może wydłużenie
żywotności wysypiska nawet do 2018
roku.
Mieszkańcy najwyraźniej zaczynają to
rozumieć. O ile w całym 2006 roku zebrano ok. 30 ton segregowanych odpadów, to
już w pierwszej połowie 2007 roku było

ich 40 ton. – Mam nadzieję, że w ciągu
dwóch, trzech lat segregacja będzie czymś
powszechnym w gminie – cieszy się Jan
Niedzielski zdając sobie jednocześnie sprawę, że duży wpływ na to mają też względy finansowe.
Segregowanie w Gminie Dębno nic nie
kosztuje. Mieszkańcy otrzymują potrzebne do tego celu worki za darmo, a koszty
związane z odbiorem śmieci sprowadzają
się do 4 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa, co jest jedną z najniższych stawek w regionie.
Do pełnej satysfakcji brakuje tylko dyscypliny w segregowaniu śmieci. Dziś dość
często zdarza się, że szkło białe zmieszane jest ze szkłem kolorowym, plastikowe
butelki nie są pozbawione zakrętek i nie
są zgniatane, a w workach pojawia się także sporo balastu nie nadającego się do
wykorzystania.

Pieniądze mają trafić na konto gminy
jeszcze w tym miesiącu. Decyzja w tej
sprawia zapadła już na przełomie sierpnia i września. Wtedy to dotarła do gminy informacja o tym, że w urzędzie wojewódzkim zostanie wręczona promesa.
Samorząd postanowił, że pomoc budżetu państwa zostanie wykorzystana
przede wszystkim na odbudowę i
wzmocnienie zniszczonych rowów i przepustów, których fatalny stan mógłby
być w przyszłości przyczyną kolejnych
kłopotów.
Pieniędzy powinno też wystarczyć
na remont nawierzchni niektórych
dróg. – Przede wszystkim chodzi o tereny górskie. Tam, gdzie była dotychczas jedynie nawierzchnia żwirowa
położymy asfalt po to, by droga była
bardziej odporna na ulewy – mówi
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że żywioł sieje największe spustoszenie właśnie na drogach żwirowych.
Przy większych wezbraniach wody
tego typu nawierzchnie niemal znikają
z powierzchni ziemi.

(p)

(p)

Na razie lista potrzeb, potem starania o pieni¹dze

STRATEGICZNE INWESTYCJE
Zalew w Porąbce Uszewskiej i budowa hali sportowo-widowiskowej to
niektóre spośród licznych inwestycji,
które znalazły się w Strategii Rozwoju
Gminy Dębno na lata 2007-2013. Dokument jest efektem pracy kilkunastoosobowego Konwentu Strategicznego.
Do udziału w pracach Konwentu obok
przedstawicieli samorządu zaproszono także przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, właścicieli
gospodarstw agroturystycznych, a także

osoby bezrobotne. W trakcie kilku spotkań
roboczych przygotowano ogólne propozycje,
które mają być uwzględnione w szczegółowej strategii rozwoju gminy. Dokument ten
ma być gotowy do końca września. – Chcemy, by otworzył nam drogę do pieniędzy spoza budżetu gminy, które pozwolą realizować inwestycje decydujące o rozwoju gminy
– tłumaczy Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dębno.
W strategii zapisano 13 głównych zadań, których realizacja ma pozwolić gminie postawić koleje kroki na drodze cywilizacyjnego rozwoju. Wśród planowanych
inwestycji znalazło się między innymi

utworzenie zalewu w Porąbce Uszewskiej,
który poprawiłby jej walory agroturystyczne. Sala widowisko-sportowa miałaby z kolei dać możliwość organizacji imprez sportowych o ponadlokalnym wymiarze. Dzięki takiemu obiektowi gmina
mogłaby stać się także miejscem organizacji obozów i zgrupowań sportowych. Na
przygotowanej liście zadań inwestycyjnych są także przedsięwzięcia mniej spektakularne, ale niezbędne dla rozwoju gminy. W tej liczbie na pierwszym miejscu
znajduje się kontynuacja budowy kanalizacji oraz budowa dróg.
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POWIEDZIELI

TEMAT NUMERU

Fébé Potgieter-Gquble,
ambasador RPA

W ostatnich latach dowiedzieliśmy się o bohaterach, którzy
niosąc pomoc powstańcom, oddali
swoje życie. Zasługują oni na
pamięć i cześć. Ale największym
bohaterstwem było bohaterstwo
Polaków, którzy po trwającej pół
wieku okupacji potrafili walczyć o
wolność kraju. Liberator z 31
dywizjonu, który został zestrzelony w Łysej Górze był przykładem
solidarności, którą Polacy przed
laty pokazali całemu światu. W
mojej pamięci pozostanie zarówno
załoga liberatora jak i ludzie z
Łysej Góry – mieszkańcy, którzy
od lat pamiętają o poległych
lotnikach. Dziękuję wam za to(...).

Z udzia³em przedstawicieli
w³adz pañstwowych Republiki Po³udniowej Afryki i Wielkiej Brytanii odbywa³y siê w
£ysej Górze obchody 63 rocznicy œmierci za³ogi liberatora
– samolotu alianckiego, który
w sierpniu 1944 po dokonaniu zrzutu dla Powstaniu
Warszawskiego zosta³ zestrzelony przez niemieckiego
myœliwca. - Jestem wzruszony, ¿e od tylu lat czcicie pamiêæ poleg³ych lotników –
mówi³ do uczestników uroczystoœci w £ysej Górze Andy
Young, attach? lotnictwa i
obrony ambasady brytyjskiej.
Za pamiêæ dziêkowa³a te¿
Fébé Potgieter-Gquble, ambasador RPA. - IdŸcie w pokoju –
¿yczy³a na koniec w jêzyku
zulu.
Uroczystoœci w £ysej Górze z udzia³em delegacji RPA i Wielkiej Brytanii

p³k Andy Young,
attaché lotnictwa i obrony
ambasady brytyjskiej

„(...) Jako pilot brytyjski jestem
dumny z udziału RAF-u w walce
o wolność Polski. Jestem pod
wielkim wrażeniem postawy
mieszkańców Łysej Góry, że od
tylu lat czczą pamięć lotników.
Jestem wam za to bardzo wdzięczny (...)”.

Ryszard O¿óg,
starosta brzeski

HO£D DLA LOT
W celebrowanej przez ks. kpt Mateusza
Hebdę – kapelana prezydenta RP uroczystej mszy świętej poprzedzającej poświęcenie tablicy poświęconej poległym żołnierzom
uczestniczyli powstańcy warszawscy, przedstawiciele polskiego lotnictwa oraz setki
mieszkańców. Wszyscy raz jeszcze usłyszeli
o bohaterstwie czterech lotników południowoafrykańskich i trzech brytyjskich, któ-

Jest mi niezmiernie miło, że mogę
złożyć hołd poległym żołnierzom.
Jako Polacy jesteśmy im winni
wdzięczność i szacunek za to, że
ginęli w naszej sprawie niosąc
nam pomoc.

Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno

Przede wszystkim chciałbym
podziękować tym, bez których ta
uroczystość by się nie odbyła.
Dziękuję tym, którzy przez lata
dbali o to miejsce, społeczności
łysogórskiej, która nie pozwoliła
zapomnieć o ofierze złożonej przez
żołnierzy.
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rzy po wykonaniu bardzo trudnego zadania
w drodze powrotnej do bazy we Włoszech w
nocy z 16 na 17 sierpnia zginęli w Łysej Górze. Dla załogi dowodzonej przez kpt G.
Lawrie był to drugi lot z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Pierwszego dokonali
kilka dni wcześniej w Warszawie tam, gdzie
dzisiaj stoi pomnik Powstania Warszawskiego. – To były bardzo trudne loty. Samoloty

TEMAT NUMERU

JAK DOSZ£O DO TRAGEDII?
W nocy z 16/17 sierpnia 1944 r. w £ysej Górze, na ,,Przymiarkach” rozbi³ siê, zestrzelony przez niemieckiego nocnego myœliwca, samolot typu Liberator EW–161 „M” z 31.
Dywizjonu Po³udniowoafrykañskich Si³ Powietrznych (SAAF),
który wraca³ do bazy we W³oszech po dokonaniu zrzutu dla
Powstania Warszawskiego. Zginê³a ca³a 7 - osobowa za³oga
samolotu, z³o¿ona z lotników po³udniowoafrykañskich oraz
angielskich. Za³og¹ dowodzi³ kapitan Gordon Lawrie (SAAF).
Wraz z nim zginêli: A.J. McInnes (drugi pilot – SAAF), O.
Coleman )nawigator – SAAF), H.H. Lewis (radiooperator –
SAAF), G. Swift (bombardier – RAF), A.M. Bonney (strzelec –
RAF), R. Zmbra (strzelec – RAF).

były nieopancerzone, by jako lżejsze mogły
brać większy transport dla powstańców.
Wszędzie czyhały na nich myśliwce i bardzo
silna obrona przeciwlotnicza – opowiadał kpt
dr Ryszard Boreński, który wraz z innymi
powstańcami czekał na zrzuty w Warszawie.
Ich ofiarności mieszkańcy Łysej Góry oddają część od lat. Zaraz po wojnie Jan Gur-

KOMENTUJE DLA NAS

NIKÓW

gul ufundował pomnik, Jan Gaweł oddał w
tym celu kawałek swojej ziemi, a Kazimierz
Mleczko od lat się nim opiekuje. Mieszkańcy co roku modlili się tutaj w intencji poległych, ale w tym roku po raz pierwszy uroczystość miała tak szeroki zasięg. – Pamiętam jak jako dziecko uczestniczyłem w tych
wydarzeniach i nigdy nie miałem wątpliwości, że poległym żołnierzom winni jesteśmy
pamięć – opowiadał mieszkający dziś w Warszawie Dionizy Smoleń, który do udziału w
tegorocznych obchodach zaprosił delegacje
RPA i Wielkiej Brytanii, a także przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz wojska.
Wszyscy wspólnie w niedzielne popołudnie
odsłonili pamiątkową tablicę poświeconą
załodze liberatora z 31. Dywizjonu Południowoafrykańskich Sił Powietrznych, oddali
hołd poległym, a mieszkańcom Łysej Góry
dziękowali za pamięć i pomoc. Szczególne

Dionizy Smoleñ,

powody miał po temu płk Włodzimierz Bernhardt, który tutaj w Łysej Górze u Franciszka Kapusty znalazł schronienie po zestrzeleniu jego halifaxa - Dziękuję wam za
życie...
(g)

inicjator i g³ówny organizator uroczystoœci

Jako dziecko mieszkając w Łysej Górze co roku uczestniczyłem w uroczystościach poświęconych pamięci poległych
lotników. Wiele słyszałem o wydarzeniach sprzed lat i po
przeprowadzce do Warszawy podjąłem próbę organizacji
uroczystości na większą skalę. Reakcja na ten pomysł była
bardzo przychylna i to ze wszystkich środowisk. Bardzo się
cieszę, że odzew był tak duży, bo o tym wydarzeniu powinniśmy pamiętać. Wierzę, że w kolejnych latach w dalszym
ciągu uroczystości rocznicowe będą się tutaj odbywały.

wrzesieñ - paŸdziernik 2007, ¯ycie Gminy Dêbno
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OBYCZAJE

Jubileusz w renesansowej scenerii

JUBILACI

Z³ote gody na zamku

Dziesiêæ par ma³¿eñskich z Gminy Dêbno
uczestniczy³o w odbywaj¹cych siê w komnatach renesansowego zamku w Dêbnie uroczystoœciach jubileuszu 50 lecia wspólnego po¿ycia. Obok pami¹tkowych medali od prezydenta
RP by³y te¿ prezenty od samorz¹du gminy i
gratulacje od rodziny oraz wspólne fotografie.
Małżonkowie z Gminy Dębno od
lat podejmowani są w niezwykłych
wnętrzach zabytkowego zamku. W
efekcie uroczystość już przez samo
miejsce nabywa wyjątkowego charakteru. Podniosły nastrój tym razem podkreślała także grana na
żywo fortepianowa muzyka. Siedzący za fortepianem Adam Sowa, nauczyciel ze szkoły w Sufczynie, starannie dobrał repertuar. Gdy małżonkowie odbierali listy gratulacyjne od prezydenta RP oraz samorządu w tle rozbrzmiewały znane i piękne utwory Chopina czy Boccheriniego.
W odświętny charakter chwili wpisali się samorządowcy, którzy w niebanalnej scenerii postarali się też o

12

niebanalne życzenia. Wójt Grzegorz
Brach dziękował jubilatom za dzielenie się mądrością, której nie można
kupić za żadne pieniądze, a Stanisław
Pierzga, przewodniczący Rady Gminy w Dębnie sięgnął po poezję Adama Mickiewicza. „Niech kochane ramię mnie otoczy całując lica, patrząc
w Twoje oczy” – recytował z pamięci.
Organizatorom w imieniu bohaterów
uroczystości dziękował Franciszek
Wołek. Przy okazji radził młodszym
pokoleniom, żeby bardzo wcześnie
się pobierali, by... nie straszyć na ślubnym kobiercu. Pozostałym jubilatom
przypominał z kolei, żeby w dalszym
ciągu nie zapominali o obowiązkach
małżeńskich....

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2007

(p)

Obecni na uroczystoœci: Edward i Danuta
Bojdo (Jaworsko), Aleksander i Janina
Buziak (£oniowa), Stefan i Józefa Maria
Fulara (Maszkienice), Józef i Anna
Maria Gawe³ (£ysa Góra), Stanis³aw
Henryk i Maria Góral (£oniowa), Tadeusz Piotr i Helena Barbara Kurek (Maszkienice), Roman i Czes³awa Pabian
(Por¹bka Uszewska), Julian Franciszek i
Genowefa Smoleñ (Sufczyn), W³adys³aw
Stanis³aw i Franciszka Witek (Jastew),
Franciszek Józef i Maria Katarzyna
Wo³ek (Biadoliny Szlacheckie).

Jubilaci nieobecni: Kazimierz Józef i
Zofia Cury³o (Per³a), Józef i Helena
Gawe³(Jaworsko), Franciszek i Anna
Hebda (Do³y), W³adys³aw i Józef Mleczko (Do³y), Józef Konstanty i Helena
Morys (Wola Dêbiñska), Józef Stanis³aw
i Józefa Pa³ach (Jastew), Alojzy Franciszek i Helena P³aneta (Wola Dêbiñska),
Stanis³aw i Anna Suchecki (Wola Dêbiñska), Jerzy i Zofia Józefa Szot (Dêbno).

POWIEDZIELI

OBYCZAJE

Stanis³aw Pierzga
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

(...) Szanowni Państwo
chcę Wam życzyć, by dni
pochmurne więcej już Was
nie nawiedzały, by towarzyszyły Wam już tylko dni
pogodne, słoneczne (...).

Grzegorz Brach
Wójt Gminy Dêbno

(...) Chciałbym podziękować za życiową mądrość,
którą dzielicie się z nami.
Za pieniądze można kupić
wiele nawet zdrowie, jeśli
ktoś ich ma bardzo dużo,
ale mądrości kupić się nie
da (..)

Franciszek Wo³ek
jeden z jubilatów

(...) Chciałbym podziękować za oprawę tej uroczystości: wspaniała sprawa.
Pytają mnie jak to jest, gdy
się obchodzi jubileusz 50lecia, a ja mówię, że nie
wiem, bo to mój pierwszy
raz, nigdy wcześniej go nie
świętowałem. Ale mówiąc
poważnie to nic trudnego
jak się ma dobrą żonę (...).

Sprostowanie

Dop³aty do podrêczników i mundurków

KASA JESZCZE
WE WRZEŒNIU
W tym miesiącu ubiegający się o
pomoc finansową na zakup podręczników szkolnych i mundurków powinni otrzymać wsparcie. Gmina
Dębno otrzymała z budżetu państwa
na ten cel 21,5 tys. zł.
Kwota ta wystarczy na wypłatę pomocy dla wszystkich osób, które złożyły wnioski w tej sprawie w pierwszym terminie
czyli z początkiem lipca. Pozostali, którzy
zgłosili się w sierpniu i wrześniu, będą
musieli uzbroić się cierpliwość. Na razie
nie wiadomo, kiedy samorząd otrzyma
pieniądze na wypłatę wsparcia dla nich,
ale – jak uspokajają urzędnicy – raczej nie
ma powodu do niepokoju. – Jestem przekonany, że pieniądze na pewno do nas trafią, a my zaraz potem niezwłocznie je

wypłacimy – mówi Marek Gurgul, dyrektor Zespoły Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
Zasiłki będą do odebrania bezpośrednio
w szkołach. Dyrektorzy otrzymają pieniądze w takiej wysokości, na jaką opiewają złożone przez nich wnioski.
W sumie z pomocy skorzysta 266
uczniów. Uczniowie z klas 0-III otrzymają
dofinansowanie do zakupu podręczników
oraz mundurków szkolnych. W sumie z
tej formy pomocy skorzysta 114 osób.
Uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjaliści
mogli się starać jedynie o pomoc w wydatkach na kupno mundurków. Zdecydowały
się na to 152 osoby z rodzin spełniających
kryteria dochodowe.

W „Życiu Gminy Dębno” w numerze
datowanym na maj-czerwiec 2007 roku
na stronie 4 opublikowaliśmy tekst „Podział proporcjonalny”, w którym informowaliśmy o pomocy dla poszkodowanych wskutek styczniowej wichury.
Napisaliśmy, że przekazaną przez wojewodę kwotę w wysokości 50 tys. zł
samorząd oddał do dyspozycji poszkodowanych w wysokości proporcjonalnej
do poniesionych szkód. Faktycznie, już
po zamknięciu wspomnianego numeru
„Życia Gminy Dębno” ustalono inne
zasady podziału pieniędzy. Wojewoda
przyjął, że o skali pomocy decydować
będzie sytuacja materialna poszkodowanych. W efekcie najbardziej poszkodowani otrzymali często najmniej w stosunku do wysokości strat, a ci, którzy
ponieśli straty znacznie mniejsze otrzymali niekiedy pomoc pokrywającą poniesione straty w 100 procentach.
Za pomyłkę, do której doszło z przyczyn od nas niezależnych, wszystkich
zainteresowanych przepraszamy.
Redakcja

(g)
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na, stanęło siedem drużyn. Jak się okazało wyniki w rywalizacji futbolistów
przesądziły o ostatecznej kolejności w
tegorocznych rozgrywkach.
Najlepiej na boisku poradzili sobie piłkarze występujący w barwach Karczmy
pod Jesionami, którzy w finale pokonali
drużynę Elwertu Porąbka Uszewska.
Na najniższym miejscu podium stanęli
reprezentanci zespołu złożonego z
przedstawicieli Urzędu Gminy oraz nauczycieli. Czwartą w tym zestawieniu
drużynę Victorii Dębno do walki poprowadził nie kojarzący się na co dzień z
piłką nożna ksiądz Basiaka.
Niespodzianką była stosunkowo słaba postawa drużyny Arak Janina, która
do tej pory prowadziła w ogólnej klasyfikacji. W rywalizacji piłkarskiej wywal-

V edycja Sportowej Ligi Gminy Dêbno

Zaskakuj¹ce rozstrzygniêcia
Coraz wiêcej dru¿yn i coraz
bardziej wyrównana rywalizacja – tak w najwiêkszym
skrócie mo¿na podsumowaæ V
edycjê Sportowej Ligi Gminy
Dêbno o Puchar Wójta Grzegorza Bracha. Aren¹ fina³owej rozgrywki by³ po raz
kolejny stadion „Victorii”
Por¹bka Uszewska.

Koñcowa kolejnoœæ

Mimo nienajlepszej pogody do ostatniej konkurencji, którą była piłka noż-

1. Arak Janina ............................ 35 pkt
2. Karczma Pod Jesionami ........... 34 pkt
Elwert Por¹bka Uszewska ....... 34 pkt
4. Urz¹d Gminy i Nauczyciele ..... 28 pkt
5. Victoria Dêbno ........................ 18 pkt
6. Orze³ Dêbno ........................... 14 pkt
OSP Por¹bka Uszewska .......... 14 pkt
8. Zajazd Por¹bka Uszewska ...... 11 pkt
9. Start 77 Biadoliny Szlacheckie .. 10 pkt
OSP i LKS Maszkienice ............ 10 pkt
OSP Jastew ............................. 10 pkt
12. Rudek i Spó³ka .......................... 9 pkt
13. Maxpol ..................................... 4 pkt
14. OSP Wola Dêbiñska .................. 3 pkt

14
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czyła ledwie szóste miejsce.
Okazało się jednak, że pozwoliło to temu zespołowi utrzymać prowadzenie także w końcowej klasyfikacji. Arak Janina
wyprzedził tylko jednym punktem drużyny Elwertu Porąbka
Uszewska i Karczmy pod Jesionami, które zajęły wspólnie
drugie miejsce. - Pierwszy raz
w pięcioletniej historii tej rywalizacji zdarzyło się by o końcowej kolejności decydowała
ostatnia konkurencja i by dwie
drużyny były na jednym stopniu podium – komentował Marek Przeklasa czuwający nad
przebiegiem zawodów.
Organizatorzy mieli w tym
roku powody do zadowolenia.
Do walki w piątej edycji ligi
stanęło 14 drużyn, które rywalizowały w 8 konkurencjach.
Podsumowujący imprezę zastępca Wójta Gminy Dębno Antoni Brachucy mógł z satysfakcją odnotować wysoką frekwencję w rywalizacji i zaangażowanie sportowców-amatorów w sportową walkę. Obok
słów uznania miał też dla nich
dyplomy i puchary za wyniki w
poszczególnych konkurencjach
oraz klasyfikacji końcowej. Gospodarze turnieju dorzucili do
tego jeszcze finałowy poczęstunek. Przy grillu nie brakowało
okazji, by powspominać najbardziej emocjonujące chwile na
Sobiku i snuć plany na kolejną
edycję.
(g)

SPORT

Œwiêto klubu z Por¹bki Uszewskiej

JUBILEUSZOWA RYWALIZACJA
Rozmowa z Ryszardem Wójtowiczem,
prezesem Victorii Por¹bka Uszewska

Victoria Por¹bka Uszewska ma 35 lat!
Jubileusz sta³ siê okazj¹ do pi³karskiego œwiêta, w którym wziê³y udzia³ ca³e
rodziny, a tak¿e zaproszeni goœcie.
Prawie nikt nie przyszed³ z pustymi
rêkami. Obok okolicznoœciowego
pucharu od pi³karskich w³adz prezes
Ryszard Wójtowicz móg³ odbieraæ dresy,
stroje i buty pi³karskie.

Jubileusz świętowano rodzinnie, ale po
piłkarsku. Na boisku w Porąbce rywalizowały z tej okazji różne pokolenia i płci.
Najpierw zmierzyli się ze sobą juniorzy
reprezentujący gospodarzy i gości z Orła
Dębno, a zaraz po nich na boisko wybiegli
także odlboje reprezentujący obydwa sołectwa. W barwach Porąbki znalazł się
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, ale
rywale nie przestraszyli się znanego na-

zwiska i odprawili gospodarzy z kwitkiem.
Kibice tymczasem czekali na występ żon
przeciwko mężom i nie zawiedli się. W
damsko-męskiej konfrontacji pojawiło się
kilka niekonwencjonalnych zagrań, a na
boisku do końcowego gwizdka trwała nieustępliwa walka.
Prezes Wójtowicz dziękował w tym czasie gościom za dobre słowa i liczne prezenty. Wśród darczyńców obok samorzą-

- Czego nale¿y ¿yczyæ jubilatowi?
- ¯eby wspó³praca z mieszkañcami, Rad¹ So³eck¹,
organizacjami dzia³aj¹cymi w so³ectwie oraz z samorz¹dem uk³ada³a siê tak dobrze jak do tej pory.
- Czy¿by nie by³o ¿adnych problemów?
- Tak dobrze nie jest. Podstawowy problem to finanse. Dotacja z bud¿etu gminy nie wystarcza na
nasze potrzeby. Konieczni s¹ tak¿e inni sponsorzy.
- Ile potrzeba na dzia³alnoœæ klubu?
- Dzisiaj do dyspozycji mamy 19 tysiêcy z³otych i to
jest kwota zbyt ma³a, ¿eby wystarczy³o na bie¿¹ce
utrzymanie: na sêdziów, przejazdy, sprzêt sportowy, utrzymanie boiska i obiektu.
- Zawodnicy graj¹ za darmo?
- U nas obowi¹zuj¹ czysto amatorskie zasady. Gramy swoimi zawodnikami, mamy te¿ trochê zawodników wypo¿yczonych z Or³a Dêbno, którzy tam nie
mieszcz¹ siê w sk³adzie, a u nas zdobywaj¹ boiskowe doœwiadczenie.
- Na jubileusz marz¹ siê Panu jakieœ inwestycje?
- Najwa¿niejsza to oœwietlenie stadionu. Zrobiê
wszystko, ¿eby w tym roku sfinalizowaæ tê sprawê.
S¹ szanse na to, ¿eby siê to uda³o.
- W zwi¹zku z jubileuszem wypada zapytaæ o
przysz³oœæ klubu. M³odzi garn¹ siê do gry?
Chêtnych jest bardzo du¿o. Naszym zapleczem jest
klub szkolny, my prowadzimy dalsze szkolenie. Z
m³odymi zawodnikami nie powinno byæ problemu.
du był także założony przez Ryszarda
Wójtowicza fan klubu z Wiednia, który
przysłał komplet strojów piłkarskim, kto
inny dołożył jeszcze kilka par butów.
(p)

Samorz¹d kontynuuje tradycjê

STRATUJE SIATKÓWKA

DRESY W PREZENCIE

Wolania Wola Dêbiñska rozpoczyna siatkarskie rozgrywki ligowe. Pocz¹tek ju¿ 22 wrzeœnia. Poni¿ej podajemy terminarz zespo³u reprezentuj¹cego nasz¹ gminê oraz sk³ad dru¿yny.
22.09.07 - LKS Bobowa - Wolania Wola Dêbiñska
29.09.07 - Wolania - KS Ryglice
06.10.07 - Okocimski Ib Brzesko - Wolania
13.10.07 - Wolania - Sokó³ Tuchów
20.10.07 - Orze³ Ciê¿kowice - Wolania
27.10.07 - Wolania - Tarnovia Tarnów
10.11.07 - Orze³ Nowa Wieœ - Wolania
17.11.07 - Wolania - Wola Rad³owska
24.11.07 - Pogoñ Proszowice - Wolania
Sk³ad: Micha³ Kural, Sebastian Baraban, Rafa³
Michalec, Marian Kurek, Arkadiusz Nowak,
Maciej Sowa, Krzysztof ŒledŸ, Jakub Szpil,
Aleksander Gurgul, Wojciech Hebda, £ukasz
Cury³o, Maksymilian Grzybek, Jakub Sowa

Trzy komplety dresów w prezencie
od samorządu otrzymały w tym roku
kluby piłkarskie i jednostka OSP z
Gminy Dębno. Tym samym władze
gminy dochowały małej tradycji, ktorą
zapoczątkowano przed kilkoma laty.
Władze gminy podarowały komplety dresów o wartości 2 tysiące złotych każdy dwóm
klubom piłkarskim oraz jednej jednostce
strażackiej. Z prezentu cieszy się Jastrząb
Łoniowa i Victoria Porąbka Uszewska oraz
OSP Jaworsko. Kluby wybrano nieprzypadkowo. W tym roku każdy z nich obchodzi

niecodzienny jubileusz: „Jastrząb” ma za
sobą 30 lat istnienia, a „Victoria” świętuje
35-lecie. Strażacy z Jaworska z kolei w tym
roku obchodzili 50-lecie istnienia jednostki.
Samorząd obdarowujący od lat jednego
uczestnika gminnych zawodów pożarniczostrażackich tym razem miał w związku z
tym łatwy wybór i postawił na ochotników
z Jaworska.
Władze gminy rozdając prezenty w postaci
dresów nie zapominają o interesach gminy.
Dresy mając na sobie logo i herb gminy pełnić mają także funkcje promocyjne.
(g)
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NASZA SUBIEKTYWNA OCENA
Orze³ Dêbno
Po spadku z czwartej ligi, z pracy z drużyną zrezygnował trener Mariusz Lasota,
który w sezonie 2004/05 doprowadził Orła
do czwartego miejsca we wschodniej grupie
czwartej ligi. Jego miejsce zajął Robert Sakowicz. Trudno jednak w sensie dosłownym
mówić o zmianie na trenerskiej ławce, ponieważ nowy szkoleniowiec Orła jest trenerem grającym. Jest to zresztą jego debiut w
pracy z zespołem seniorskim, do tej pory jego
doświadczenia ograniczały się bowiem wyłącznie do pracy z młodzieżą. Zmiana szkoleniowca nie była jedyną, jaka nastąpiła w
letniej przerwie w zespole z Dębna. Odeszło
bowiem z niego kilku podstawowych zawodników. W nowym sezonie kibice w Dębnie
nie oglądają już: Karola Barana, Krzysztofa
Krauze, Dominika Kubonia, Marcina Prokopa, Tomasza Prokopa, Mateusza Tyrkiela oraz Jarosława Ulasa. Nowymi twarzami
- w przypadku niektórych zawodników jest
to powrót do Dębna - w drużynie są natomiast: Mateusz Gurgul i Piotr Zapart (obaj
Pagen Gnojnik), Mariusz Król (Grom Sufczyn), Andrzej Pabian (Łosoś Łososina Dolna), Łukasz Stolarz (Victoria Porąbka
Uszewska) i Andrzej Zydroń (Kłos Łysa
Góra). Po przerwie treningi wznowił ponadto Łukasz Świstak. Zmiany kadrowe są więc
spore. Na domiar złego nie najlepiej wygląda
frekwencja na treningach, a i w rzadko którym meczu szkoleniowiec Orła wystawić
może optymalny skład. Nic więc dziwnego,
że trener Sakowicz twierdzi, że celem Orła
w tym sezonie jest tylko i wyłącznie bezpieczne miejsce w środku tabeli. Pierwsze
spotkania zdawały się jednak wskazywać na
to, że spadkowicza stać będzie na więcej. Na
inaugurację, grając przed własnymi kibicami, zespół z Dębna po bramkach Pawła Bernadego, Macieja Bucha i Krzysztofa Pałki
bez problemów wygrał 3-0 z Wisłą Szczucin.
W następnym ligowym pojedynku dębnianie dość pechowo stracili dwa punkty w Nowym Sączu. W spotkaniu z tamtejszym
Dunajcem, w końcówce pierwszej połowy
objęli prowadzenie za sprawą Jakuba Ogara. W końcowych minutach bramkę strzelili
także gospodarze i mecz zakończył się remisem 1-1. Wydawało się jednak, że był to
tylko wypadek przy pracy. W trzeciej kolejce Orzeł bardzo pewnie, bo 4-0 wygrał bowiem w Dębnie z Biegoniczanką Nowy Sącz.
Łupem bramkowym w tym meczu podzielili
się: Dominik Robak, Andrzej Pabian, Mateusz Gurgul oraz Mariusz Król. Po trzech
spotkaniach, Orzeł miał więc na koncie 8
strzelonych bramek, przy czym każdą z nich
zdobył inny zawodnik. Wynikało to m.in. z
faktu, że w żadnym z tych meczów trener
Sakowicz nie mógł wystawić najsilniejszego
składu. Z możliwości takiej skorzystał dopiero w wyjazdowym spotkaniu z Metalem/
Gawro Tarnów. Niestety, mimo ogromnej
przewagi w drugiej połowie, dębnianie musieli pogodzić się z porażką 0-1. Co gorsza,
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przegrali oni także kolejny mecz, ulegając
na własnym boisku 0-2 Watrze Białka Tatrzańska. W spotkaniu tym, Orzeł nie dość,
że zagrał bardzo słabo, to jeszcze stracił
Roberta Sakowicza, który w drugiej połowie doznał kontuzji. Spotkanie w Jodłowniku, 35-letni szkoleniowiec Orła oglądał więc
z ławki rezerwowych. Jego podopieczni nie
dostarczyli mu jednak zbyt wielu powodów
do zdenerwowania. Po niespełna dwudziestu minutach i celnych strzałach Bartłomieja Hebdy oraz Krzysztofa Pałki prowadzili
bowiem już 2-0. Potem kontrolowali grę, a
bramka zdobyta w końcówce spotkania
przez Pawła Bernadego postawiła tylko
„kropkę nad i”. Po sześciu kolejkach, drużyna Orła zajmuje w tabeli szóste miejsce, do
lidera, Skalnika Kamionka Wielka tracąc 6
punktów. Godny podkreślenia jest przy tym
fakt, że Orzeł stracił najmniej (4) bramek
spośród wszystkich piątoligowców.
Ocena: 4+

Victoria Por¹bka Uszewska
Victoria rozpoczęła kolejny sezon występów w brzeskiej grupie klasy „A” wręcz

rewelacyjnie. W pięciu pierwszych meczach zanotowała na koncie same zwycięstwa i dopiero w szóstej kolejce uznać
musiała wyższość doświadczonej drużyny Strażaka Mokrzyska. Mimo tej porażki, piłkarze z Porąbki Uszewskiej zajmują
po sześciu meczach pierwsze miejsce w
tabeli, lepszą różnicą bramek wyprzedzając Sokół Borzęcin Górny. Na inaugurację, Victoria zmierzyła się na własnym
boisku z Arkadią Olszyny. Spotkanie to
dostarczyło kibicom sporo emocji. Gospodarze prowadzili w nim 2-0 oraz 3-2, przyjezdni dwukrotnie doprowadzali jednak do
remisu. Ostatecznie trafienie grającego
trenera Victorii, Marka Bryla pozwoliło
jednak miejscowym na zwycięstwo 5-3. W
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drugiej kolejce, dzięki dwóm trafieniom
Dariusza Łazarza oraz celnemu strzałowi Mirosława Jabłońskiego, zespół z Porąbki Uszewskiej zwyciężył 3-1 w Paleśnicy, aby w trzecim meczu wygrać u siebie 3-0 z lokalnym rywalem, Sokołem
Maszkienice (dwie bramki w tym spotkaniu strzelił Mirosław Jabłoński, trzecia
była dziełem Grzegorza Rzepy). Potem
przyszła kolej na wyjazdową konfrontację z inną drużyną z terenu gminy, Kłosem Łysa Góra. Spotkanie to Victoria
wygrała 1-0, a autorem „złotej” bramki
był Marek Bryl. W piątej kolejce Victoria
podejmowała beniaminka, Pogoń Biadoliny Radłowskie. Gospodarze okazali się
bardzo niegościnni i po trafieniach Mirosława Jabłońskiego, Marka Bryla, Dariusza Łazarza oraz Mariusza Wnętrzaka,
pokonali rywala aż 4-0. Kres zwycięskiej
serii drużyny z Porąbki Uszewskiej przyniósł dopiero wspomniany już pojedynek
w Mokrzyskach. Strażak dwukrotnie
obejmował w tym meczu prowadzenie, a
Victoria dwukrotnie – za sprawą Mariusza Wnętrzaka i Grzegorza Rzepy – doprowadzała do remisu. Ostatnie słowo
należało jednak do
gospodarzy, którzy
po trafieniu Jarosława Święcha zapewnili sobie komplet
punktów. Pomimo tej
przegranej, Victoria
nie tylko przewodzi
całej stawce drużyn,
ale i wspólnie ze Strażakiem Mokrzyska
dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli idzie o
ilość zdobytych bramek (w klasyfikacji
obejmującej ilość trafień na własnym boisku drużyna z Porąbki Uszewskiej zajmuje pierwsze miejsce – 12 bramek).
Ocena: 5+

Sokó³ Maszkienice
Ekipa z Maszkienic rozpoczęła ten sezon bardzo słabo. W trzech pierwszych
meczach w klasie „A” piłkarze Sokoła sprawiali wrażenie, jak gdyby zapomnieli, że letnia przerwa w rozgrywkach dobiegła już
końca. Inna sprawa, że układ terminarza
sprawił, że na początku przyszło im zmierzyć się z drużynami zaliczanymi do ścisłej
czołówki. Na inaugurację Sokół przegrał 02 wyjazdowy mecz z Dunajcem Mikołajowice (czwarte miejsce w tabeli po sześciu
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kolejkach). Następnie, grając na własnym
boisku uległ 0-3 zajmującej aktualnie trzecie miejsce Ivie Iwkowa. W trzecim spotkaniu tego sezonu przegrali natomiast 0-3 w
derby gminy z liderem, Victorią Porąbka
Uszewska. Po trzech meczach z zerowym
dorobkiem punktowym i bramkowym drużyna z Maszkienic zajmowała więc w tabeli
ostatnie miejsce. W czwartym spotkaniu
„Sokołom” z Maszkienic przyszło zmierzyć
się z innym Sokołem, tym z Borzęcina Górnego. Drużyna ta w trzech pierwszych meczach zdobyła komplet punktów, w Maszkienicach trudno było więc o nadmierny
optymizm. Gospodarze wzięli jednak udany rewanż za dwie porażki z ubiegłego sezonu, wygrywając na własnym boisku 4-2.
Dwie pierwsze w tym sezonie bramki dla
Sokoła zdobył popularny „Perełka”, Daniel
Postawa, kolejne dwie dorzucili bracia-bliźniacy: Andrzej i Marek Węgrzynowie. Jak
się okazało była to jedyna do tej pory przegrana ekipy z Borzęcina, która po sześciu
kolejkach jedynie gorszą różnicą bramek
ustępuje pola Victorii Porąbka Uszewska.
Wróćmy jednak do „naszego” Sokoła. W
piątej kolejce piłkarze z Maszkienic powtórzyli swój wyczyn sprzed tygodnia, strzelając cztery bramki na boisku w Złotej (tym
razem łupem bramkowym podzielili się Marek i Andrzej Węgrzynowie, po dwa razy
zmuszając do kapitulacji bramkarza Temidy). Nie wystarczyło to jednak do odniesienia drugiego zwycięstwa. Obrona Sokoła z
pewnością nie zaliczy bowiem tego spotkania do udanych. Pozwoliła gospodarzom na
strzelenie siedmiu aż bramek i zespół z
Maszkienic pogodzić musiał się trzecią w
tym sezonie porażką na wyjeździe. Tydzień później Sokół w pewnej mierze zrehabilitował się jednak za tę „wpadkę”, po
bramkach Daniela Postawy i Marcina Słupskiego wygrywając na własnym boisku 2-1
z zamykającą tabelę Arkadią Olszyny. Po
sześciu kolejkach ma więc w dorobku sześć
punktów i zajmuje w tabeli dziesiątą pozycję.
Ocena: 3+

K³os £ysa Góra
Drużyna z Łysej Góry, w poprzednim
sezonie niemal do końca walczyła o pozostanie w grupie zespołów walczących o
punkty w brzeskiej grupie klasy „A”. Nic
więc dziwnego, że do pierwszego w tym
sezonie meczu z Uszwią nie przystępowała w roli faworyta. Nie dość bowiem, że
Uszew na wiosnę spisywała się bardzo dobrze, to jeszcze mecz ten rozgrywany był
na jej boisku. Tymczasem zespół Kłosa
sprawił swoim kibicom bardzo miłą nie-

spodziankę i po bramkach Przemysława
Kurala oraz Mateusza Tyrkiela zwyciężył 2-1 (wygrana gości mogła być bardziej
okazała, ale Przemysław Kural nie wykorzystał rzutu karnego). Jak się okazało było to jednak – przynajmniej na razie
– miłe złego początki. W kolejnych pięciu
meczach, drużyna z Łysej Góry nie zdobyła już bowiem punktów i po sześciu kolejkach zajmuje w tabeli dwunaste miejsce (przedostatnią Pogoń Biadoliny Radłowskie wyprzedzając jedynie dzięki
większej liczbie strzelonych bramek). W
rozgrywanym na własnym boisku meczu

Bogdanowi Szotowi, który dwa dni później skończył 41 lat.
Ocena: 3-

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie
Drużyna z Biadolin Szlacheckich w ubiegłym
sezonie była dosłownie o krok od awansu do
klasy „A”. Rozgrywki zakończyła przecież na
drugim miejscu, tracąc tylko 3 punkty do Pogoni Biadoliny Radłowskie. Dotychczasowe występy Startu 77 zdają się potwierdzać aspiracje
piłkarzy tego klubu do występów w wyższej klasie rozgrywkowej, gdyż w dwóch
pierwszych spotkaniach zespół ten odniósł dwa zwycięstwa. W pierwszej kolejce pokonał na wyjeździe 3-1 spadkowicza z klasy „A”, Koronę Niedzieliska,
w drugiej, grając przed własną publicznością wygrał zaś 3-2 z Przyborowem.
Tym samym Start 77 jest - obok Victorii
Bielcza - jednym z dwóch zespołów, które w pierwszej grupie brzeskiej klasy „B”
poszczycić się mogą kompletem zwycięstw.
Ocena: 6

Grom Sufczyn
z Dunajcem Mikołajowice miło było tylko
przed pierwszym gwizdkiem. Z okazji 30lecia występów na piłkarskich boiskach,
grający prezes Kłosa, Wacław Batko
otrzymał bowiem od kolegów z zespołu
kwiaty oraz pamiątkowy dyplom. Piłkarze Dunajca nie zamierzali jednak robić
Jubilatowi prezentu i pokonali gospodarzy 4-2. W spotkaniu tym bramki dla Kłosa zdobyli Rafał Stolarz oraz Krzysztof
Ważydrąg. Następna kolejka przyniosła
„jedenastce” z Łysej Góry porażkę 1-4 w
wyjazdowym meczu w Iwkowej. Jedyną
bramkę dla gości zdobył tam Rafał Stolarz. W kolejnych dwóch spotkaniach najskuteczniejszemu w tym sezonie zawodnikowi Kłosa (4 bramki) nie udało się powiększyć dorobku bramkowego. Efekt
tego był taki, że najpierw drużyna z Łysej
Góry na własnym boisku nie zdołała odnieść pierwszego po powrocie do klasy „A”
zwycięstwa z Victorią Porąbka Uszewska
(0-1), natomiast tydzień później gładko
przegrała wyjazdowy pojedynek z Sokołem Borzęcin Górny (0-4). W szóstej kolejce Kłos podejmował w Łysej Górze,
Temidę Złota. Gospodarze rozegrali trzeci
z rzędu dobry mecz przed własną publicznością, doznali jednak trzeciej porażki.
Miejscowym nie pomogły dwie bramki Rafała Stolarza, gdyż Temida trzykrotnie
zmusiła do kapitulacji Wacława Batko.
Tym samym koledzy nie sprawili prezentu ani Piotrowi Maturze, który tego właśnie dnia obchodził 24. urodziny, ani też

Znacznie gorzej wiedzie się do tej pory
w rozgrywkach o mistrzostwo pierwszej
grupy klasy „B”, prowadzonej przez Podokręg
w Brzesku, ekipie z Sufczyna. Poprzedni sezon
zakończyła ona na piątej pozycji. Teraz, osłabiony brakiem Mariusza Króla (przeszedł do
Orła Dębno), Grom rozegrał już trzy mecze i
zdobył w nich tylko jeden punkt, w drugiej kolejce remisując w Buczach 2-2 z tamtejszą Olimpią. Na inaugurację zespół z Sufczyna bardzo
wysoko, bo 0-4 przegrał w Zaborowie z Orkanem. W trzeciej serii spotkań, grając po raz pierwszy przed własnymi kibicami również nie pokazał się z dobrej strony. Wynik 0-3 z Andaluzją
Rudy Rysie, z którą na zakończenie poprzednich rozgrywek Grom wygrał przecież 5-1, trudno bowiem raczej uznać za szczyt marzeń miejscowych kibiców.
Ocena: 2

Jastrz¹b £oniowa
Jeszcze słabiej rozpoczęli sezon piłkarze, siódmego w ubiegłym sezonie w rozgrywkach drugiej grupy brzeskiej klasy „B”, Jastrzębia Łoniowa. Na inaugurację, borykający się z problemami kadrowymi zespół z Łoniowej gładko przegrał 0-3 wyjazdowe spotkanie w Porębie Spytkowskiej. W drugiej kolejce poszło mu już nieco
lepiej. Tym niemniej porażka 1-2 na wyjeździe z
Olimpią II Kąty oznacza, że Jastrząb po dwóch
kolejkach ma zerowe konto po stronie zdobyczy punktowych i tylko minimalnie lepszą różnicą bramek wyprzedza zamykającą tabelę „jedenastkę” Wulkanu Biesiadki.
Ocena: 1
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Turniej przygotowywany wspólnie przez Muzeum Okrêgowe w Tarnowie i Dêbiñskie Centrum Kultury od lat jest najwiêksz¹ imprez¹
plenerow¹ organizowan¹ w Gminie Dêbno i jedn¹ z najwiêkszych w
Ma³opolsce. Regularnie gromadzi 20-tysiêczn¹ widowniê z ca³ej Polski. Walory imprezy doceniono szczególnie w roku ubieg³ym, kiedy
to turniej zosta³ uznany najciekawszym wydarzeniem kulturalnym w
Ma³opolsce i otrzyma³ I miejsce w konkursie „WIELKIE ODKRYWANIE MA£OPOLSKI”.
Naturalne otoczenie piêknego zamku w Dêbnie powoduje, ¿e turniej
nabiera charakteru wielkiego historycznego widowiska. G³ówn¹ aren¹
pokazów jest fosa zamkowa, gdzie dziêki doskona³ej widocznoœci i
rozleg³emu terenowi mog¹ zaprezentowaæ siê ró¿ne formacje zbroj- rzy tak¿e pokaz walki na koniach oraz wolty¿erki i wyczyny kaskadernych i jazdy. Na dêbiñski turniej przyje¿d¿a rycerstwo z ca³ego kraju skie w wykonaniu jeŸdŸców.
oraz zagraniczne bractwa rycerskie. W tym roku tak¿e na placu boju Równoczeœnie do dyspozycji goœci bêdzie renesansowy zamek. Jego
stanie kilkuset zbrojnych wojów, konnica i artyleria. Jak zwykle wszystkie zabytkowe wnêtrza stan¹ siê aren¹ koncertów muzycznych. Artyœci
pokazy walk, sceny bitewne, zwyczaje rycerskie i dworskie oraz tañce wystêpuj¹cy czêsto w strojach z epoki wykonywaæ bêd¹ muzykê klai gry dworskie czy plebejskie uzupe³ni muzyka, œwiat³o, efekty dŸwiê- syczn¹ i muzykê dawn¹ korzystaj¹c przy tym z tradycyjnych instrukowe oraz fachowy komentarz. Na polu turniejowym bêd¹ ustawione mentów. Na pewno nie zabraknie dobrego jad³a, a wszyscy razem na
elementy dawnej zabudowy, makieta zamku wraz z mostem, cha³upy chwilê bêd¹ mogli odbyæ niezwyk³¹ podró¿ w przesz³oœæ.
(g)
a na przedpolu namioty rycerskie, oraz artyleria.
Dziêki takiej scenografii mo¿liwe bêdzie przedstawienie ¿ycia
ceny biletów
naszych przodków i realistyczne pokazanie scen bitewnych,
normalny – 5 z³, ulgowy – 3 z³, do zamku – 3 z³
podczas których p³on¹ cha³upy, stogi i zamkowa brama. W
czasie imprezy pokazane zostan¹ walki rycerskie od czasów œredniowiecza a¿ po wiek XX.
12.00 - Rozpoczêcie turnieju, przemarsz wojsk, prezentacja grup
Po raz pierwszy podziwiaæ bêdzie mo¿na tak- Pojedynki na œredniowieczn¹ broñ bia³¹
¿e popis u³anów. Prezentacja obejmie ponad13.00 - Oficjalne otwarcie, salwa armatnia
to elementy uzbrojenia, sposoby walki i oby- Bractwo Rycerskie œw. Jerzego z Wyszegradu (Wêgry)
czaje rycerskie. Nie obêdzie siê bez scen bi- Krzy¿owcy i Saraceni – pokaz konny, turniej rycerski XIII wiek. Prezentacja
tewnych z udzia³em rycerstwa, artylerii oraz
ekwipunku rycerskiego doby wypraw krzy¿owych. – Ksi¹¿êca Dru¿yna
konnicy. Na sta³e w program imprezy wpisa³a
- G³os Boga Wojny – przegl¹d artylerii siedemnastowiecznej, salwa ze wszystsiê ju¿ rywalizacji ³uczników i rycerzy ciê¿kokich armat
zbrojnych walcz¹cych o turniejowe trofeum 14.30 - Bohun i kozacy – kaskaderzy konni z Krakowa
- Wojnicz w ogniu – potyczka Szwedzko - Polska XVII wiek
„Z³oty warkocz Tar³ówny”. Widownia obejSponsor g³ówny:

BROWAR OKOCIM

16.00

MAXPOL Sp. z o.o.
PALETA – TRANS- DREW Stanis³aw
Wróbel

17.15

Gospodarstwo Rolne – Karol Rzepa
Firma Gastronomiczna „SKORPION”
Targowisko 386
Brzeska Oficyna Wydawnicza
Biuro Finansowo – Ubezpieczeniowe
„Consulting” w UG Dêbno

18.30

Karpacka Spó³ka Obrotu Gazem –
Gazownia Tarnowska

19.30

COMTEL

20.15
20.30

CLUB EXCLUSIVE Dyskoteka Dêbno

18

- Fina³ turnieju ³uczniczego
- Melle – turniej bojowy dru¿yn rycerskich „Obrona chor¹¿ego” – wrêczenie
nagrody
- Fina³ turnieju bojowego wrêczenie g³ównego trofeum
- Pokaz tañców dawnych – Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dêba.
- Dru¿yna Chmielnickiego – kaskaderzy konni z Krakowa
- Bractwo Rycerskie VIKONT - S³owacja
- Wojna Grzymalitów z Na³êczami – odtworzenie epizodu z koñca XIV w na
motywach „Kroniki Janka z Czarnkowa” (oblê¿enie i ostrza³ zamku, bitwa
pod murami i na moœcie, szturm na zamek).
- Kopie i pancerze – pokaz konny w pe³nych zbrojach p³ytowych XV wiek –
Dru¿yna Ksi¹¿êca
- Bractwo Rycerskie œw. Jerzego z Wyszegradu
- Pokaz tañców dawnych – Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dêba.
- U³ani, u³ani, malowane dzieci ... - kaskaderzy konni z Krakowa
- Pokaz sprawnoœci wojsk obcego i narodowego autoramentu
- Kmicic i kompania – pokaz walk siedemnastowiecznych
- Taniec z ogniem - Teatr Dzieci Ognia
- Bitwa z udzia³em wszystkich wojsk, konnicy i artylerii
- Pokaz sztucznych ogni
- Zakoñczenie turnieju
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Marian Migda³

Lista jego zasług dla lokalnego środowiska i osiągnięć będących efektem niemal dziś nieznanej pracy społecznej jest
tak długa, że aż trudno sobie wyobrazić,
by jeden człowiek mógł tak bardzo angażować się w przedsięwzięcia nie mające nic wspólnego z prywatnymi korzyściami. Dla Mariana Migdała to jednak
coś zupełnie naturalnego. – Zdarzało się,
że gdy przyszło mi wybierać między pracą
społeczną, a pracą u siebie, to wybierałem tą pierwszą – tłumaczy.
Rodzina przez lata się do tego przyzwyczaiła. Do tego stopnia, że sama także angażowała się w różnego rodzaju
przedsięwzięcia. Nie miała zresztą innego wyjścia, bo Marian Migdał od najmłodszych lat lubił pracować dla innych.
Zaczął od straży, której działalność przypadła mu do gustu podczas nauki w Krynicy. Najpierw podpatrywał zawodowych
strażaków, by po powrocie w rodzinne
strony w końcu lat 50-tych wstąpić do
OSP. W organizacji przeważali wówczas
druhowie starsi wiekiem, ale nie przeszkadzało im to, by w połowie lat 60-tych
powierzyć młodszemu koledze funkcję
komendanta. – W całym województwie
krakowskim nie było wtedy młodszego
komendanta ode mnie – wspomina.
Druhowie docenili, że pracy poświęca
się bez reszty i – jak się okazało – mieli
rację. Komendant Migdał spowodował,
że OSP Dębno dysponowało niedługo
potem pierwszym samochodem i roz-

począł się remont remizy. Udało się mu
rozruszać także młodych. Szybko powstały drużyny harcersko-pożarnicze,
które na dodatek w zawodach odnosiły
nie byle jakie sukcesy. Zwyciężały na
szczeblu powiatu, województwa, a także kraju! Tradycja wówczas zapoczątkowana trwa do dziś w całej gminie, która
wciąż imponuje liczbą młodzieżowych
drużyn strażackich. Talenty agitacyjne
Mariana Migdała docenili strażacy zawodowi, w szeregi których wstąpił w roku
1970. Zakładanie drużyn pożarniczych
żeńskich i męskich było tu jednym z jego
obowiązków.
Mimo coraz liczniejszych obowiązków
zawodowych (wyjazdy do spektakularnych pożarów np. w Czechowicach czy
Kuźni Raciborskiej, rola instruktora nauki jazdy LOK na wszystkie kategorie
samochodów) w pracy społecznej bynajmniej nie spuszczał z tonu. Zainicjował
budowę nowej remizy dla OSP oddając
nawet pod tę inwestycję swoją prywatną
działkę, a wieś mogła się bawić podczas
organizowanych przez straż coraz liczniejszych zabaw, z których dochód przeznaczony był na rzecz straży.
Aktywność komendanta Migdała wysoko oceniali nie tylko strażacy, ale i
mieszkańcy wsi, których werdyktem pełnił funkcję sołtysa Dębna przez 25 lat.
Wybór okazał się trafiony. To za czasów
kadencji Marian Migdała we wsi finalizowano gazyfikację i wodociągowanie. W

dużej mierze dzięki niemu na terenie
gminy powstało 20 km dróg i dwa mosty
na Niedźwiedziu.
Na inwestycjach swojej aktywności nie
kończył. Jako myśliwy nie zapominał o
edukowaniu młodzieży. Akcji dokarmiania zwierząt przez szkoły patronował
przecież nie kto inny jak były sołtys
Dębna.
Po latach pytany o powody, dla których
kawałek życia poświęcił na prace, z której osobiście nic nie miał, odpowiada. –
Do dziś idąc przez wieś mam satysfakcję
patrząc na to, co udało się zrobić...
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Dru¿yny z Woli Dêbiñskiej i Per³y zdominowa³y odbywaj¹ce siê w Woli Dêbiñskiej Gminne
Zawody Sportowo-Po¿arnicze. Wziê³y w nich udzia³ 42 dru¿yny. – To ewenement nie tylko na
skalê powiatu, ale chyba tak¿e ca³ego województwa – podkreœla Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dêbno. Zainteresowanie przynale¿noœci¹ do stra¿y w Gminie Dêbno od lat jest bardzo wysokie.
W efekcie jednostki OSP dzia³aj¹ce na tym terenie obok dru¿yn seniorskich tworz¹ tak¿e czêsto
dru¿yny juniorów i to zarówno mêskie jak i ¿eñskie. Regularnie przybywa w stra¿y tak¿e kobiet,
co równoczeœnie powoduje wzrost frekwencji na zawodach. Ten rok by³ pod tym wzglêdem
wyj¹tkowy. Wœród seniorów o zwyciêstwo walczy³o 11 zespo³ów, a wœród seniorek do
rywalizacji przyst¹pi³y 4 zespo³y. W zawodach m³odzie¿owych konieczne by³o utworzenie dwóch
grup wiekowych. Zawody rozgrywano w kategorii 12-15 lat i 15 –18 lat. W pierwszej z nich
wœród dziewcz¹t wyst¹pi³o 5 zespo³ów, a wœród ch³opców – 8. W drugiej rywalizowa³y 4
dru¿yny ¿eñskie i 10 mêskich. Najwiêcej powodów do zadowolenia mia³y jednostki z OSP Wola
Dêbiñska i OSP Per³a. Pierwsza z nich zwyciê¿y³a w 5 spoœród szeœciu kategorii. W kategorii
m³odzie¿owej dziewcz¹t w wieku od 15 do 18 lat odda³a palmê pierwszeñstwa OSP z Per³y
tylko dlatego, ¿e nie wystawi³a w niej swojej reprezentacji. OSP Per³a z kolei poza
wspomnianym zwyciêstwem w trzech kategoriach zajmowa³a II miejsca, w jednej by³a trzecia, a
w kolejnej czwarta. Zawody rozgrywane w dwóch konkurencjach (æwiczenia bojowe i sztafeta
po¿arnicza) na boisku w Woli Dêbiñskiej obserwowa³y setki widzów.
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