


¯ycie Gminy Dêbno,   listopad - grudzieñ 20072

 DRUGA STRONA ¯YCIA

¯YCIE GMINY Dêbno
Wydawca: Dębińskie Centrum Kultury
Redakcja: GAMAR s.c. tel. 0-509-539-
311, e-mail: grzegorzpulit@gamar.net.pl
Redaktor naczelny: Grzegorz Pulit

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie
odpowiada, tekstów nie zamówionych nie
zwracamy, redakcja zastrzega sobie pra-
wo skracania nadesłanych materiałów
oraz zmiany ich tytułów.

- Stra¿acy-ochotnicy z £oniowej nied³ugo bêd¹ prawie
tak wyposa¿eni jak zawodowcy...

- Uda³o nam siê œci¹gn¹æ drugi samochód dla jednostki. Starego
tarpana sprzedaliœmy jednostce z Rajska, do³o¿yliœmy trochê i w
Niemczech kupiliœmy mercedesa 208D.

Mercedes za tarpana to brzmi interesuj¹co. Jak siê robi
takie transakcje?

- Po sprzeda¿y tarpana na mercedesa jeszcze nam du¿o brakowa-
³o, ale podczas do¿ynek uda³o siê zarobiæ trochê grosza i so³ectwo
podzieli³o dochód pomiêdzy kilka organizacji dzia³aj¹cych we wsi.
Nam dosta³o siê tyle, ¿e wystarczy³o na zakup. W sumie daliœmy za
ten samochód 4,8 tysiêcy euro.

- Nie jesteœcie najwiêksz¹ jednostk¹. Potrzebny wam,
obok sprowadzonego niedawno tak¿e z Niemiec wozu
bojowego, drugi samochód?

- W Niemczech pe³ni³ rolê samochodu dowódczego: by³ wyposa¿o-
ny w radiostacje, ale ma te¿ sporo ró¿nych schowków i nie ma pro-
blemu, by zmieœciæ w nim sprzêt ratowniczy czy motopom-
pê. Jest te¿ dziewiêæ miejsc dla pasa¿erów. Chcemy, ¿eby
pe³ni³ rolê samochodu ratownictwa drogowego i s³u¿y³ ca³ej
wsi jako œrodek transportu. Woziliœmy nim ju¿ ko³o gospodyñ
wiejskich na Turniej Rycerski do Dêbna, korzysta³ z niego klub,
byliœmy na pielgrzymce w £agiewnikach i na Zaduszkach Wito-
sowych. W przysz³oœci chcemy go wykorzystywaæ tak¿e przy orga-
nizowaniu wycieczek.

- W jakim jest stanie?
- Niemcy, u których go kupiliœmy zapewniaj¹, ¿e pojeŸdzimy nim
jeszcze ze dwadzieœcia lat i chyba maj¹ racjê. Nie wymaga ¿adnych
napraw ani przeróbek, ma dobry silnik, na którym przejechano

Rozmowa_________________________________________________ Pawe³ Kraj

AUTO DLA CA£EJ WSI
dopiero 40 tysiêcy kilometrów. Nasz kierowca
jest z niego bardzo zadowolony.

- To znaczy, ¿e cena zaoferowana przez
sprzedawcê by³a dobra?

- Bardzo dobra. To niemal nowy samochód,
a Niemcy byli nam bardzo ¿yczliwi.

- Czy¿by ponownie w zakupie poma-
ga³ ksi¹dz Marek Prus.

- Dok³adnie i nale¿¹ siê mu serdeczne po-
dziêkowania za to. Poznaliœmy go przez jed-
nego z naszych kolegów i nawi¹za³a siê tak
przyjemna dla nas wspó³praca, która na tym
siê nie skoñczy. Nie chcê przedwczeœnie zdra-
dzaæ szczegó³ów, ale wiele wskazuje na to,
¿e na wiosnê trafi tu kolejny samochód dla
stra¿ackiej jednostki.

(p)

Ludzie

Klaudia
Wodka

Pierwszą nagrodę
w III Powiatowym
Konkursie Poezji
Karola Wojtyły –
Jana Pawła II zdo-

była Klaudia
Wodka z Pu-

bl icznego
G i m n a -

zjum w Woli Dębińskiej. W konkur-
sie rywalizowało 37 gimnazjalistów
z powiatu brzeskiego.

Konkurs recytatorski zainicjowany zo-
stał po śmierci papieża-Polaka i wszystko
wskazuje na to, że na stałe zadomowił się
w kalendarzu wydarzeń kulturalnych po-
wiatu. W zamyśle organizatorów - Staro-
stwa Powiatowego w Brzesku oraz Sto-
warzyszenia Kultu Świętego Stanisława
w Szczepanowie – konkurs ma być nie tyl-
ko okazją do prezentacji umiejętności re-
cytatorskich, ale także sposobem na roz-
budzenie wrażliwości na takie wartości
jak prawda, dobro, miłość i wolność.

Oceniając tegoroczne prezentacje, jury
pod przewodnictwem księdza prałata Wła-
dysława Pasiuta, brało pod uwagę dobór re-
pertuaru, dykcję, interpretację utworu oraz
ogólny wyraz artystyczny. Najlepiej z wa-
runkami konkursu poradziła sobie uczenni-
ca gimnazjum w Woli Dębińskiej i jej też przy-
padła pierwsza nagroda. Pamiątkowe dyplo-
my oraz nagrody książkowe otrzymali wszy-
scy laureaci konkursu.

(p)

zydenta RP Lecha Wałęsy, któremu zawodo-
we wykształcenie nie zamknęło drogi do naj-
wyższego urzędu w państwie. – Prezydentem
mógłbym być, a ławnikiem już nie – ironizo-
wał w nieoficjalnym komentarzu. Rada zobli-
gowana obowiązującymi przepisami wyjątku
jednak uczynić nie mogła i pod głosowanie
podano tylko kandydaturę Bożeny Mleczko.
Mająca 47 lat rencistka, dyplomowany pracow-
nik socjalny, działaczka ZHP i PTTK uzyska-
ła aprobatę 14 radnych czyli wszystkich
uczestniczących w głosowaniu.

(gp)

Bo¿ena Mleczko z Por¹bki Uszewskiej bê-
dzie w najbli¿szej kadencji ³awnikiem S¹du Re-
jonowego w Brzesku. Tak¹ decyzjê podjê³a Rada
Gminy w Dêbnie.

Radni mieli wskazać jedną osobę do tej funk-
cji, a kandydowały dwie osoby. Mimo to głoso-
wanie okazało się bezproblemowe. Tadeusz
Hebda - kontrkandydat Bożeny Mleczko –
odpadł w przedbiegach. Z przyczyn formalnych
(brak odpowiedniego wykształcenia) jego kan-
dydatury w głosowaniu nie brano pod uwagę.
Decyzję tę sam zainteresowany przyjął z dez-
aprobatą powołując się na przykład byłego pre-

MAMY £AWNIKA

Pawe³ Kraj jest naczelnikiem OSP £onio-
wa i radnym Rady Gminy w Dêbnie. Wraz z
kolegami - W³adys³awem Korcylem (kierow-
ca), Józefem Cichym (drugi kierowca) i Ja-
nuszem Burnógiem (sekretarz OSP £oniowa
i so³tys wsi) – niedawno przywióz³ kolejny
samochód dla jednostki.
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więcej po połowie i w efekcie most jest dziś
do dyspozycji kierowców. Wzmocniono go
żelbetowymi kręgami, wyposażono w nowe
bariery ochronne i wyremontowano także
płytę mostu, dzięki czemu pozwala on na
pokonywanie drogi nawet ciężkim samocho-
dom bez jakichkolwiek obaw o wytrzyma-
łość konstrukcji.

(gp)

no z niego, ale w ograniczonym zakresie.
Nie był remontowany od lat i ząb czasu na-
ruszył go do tego stopnia, że konieczna sta-
ła się naprawa.

Prace remontowe przeprowadzono, dzię-
ki porozumieniu samorządowców z Gminy
Wojnicz i Gminy Dębno, którzy zgodzili się
wspólnie sfinansować remont. Wynoszące
niespełna 20 tys. zł koszty podzielono mniej

Dobra wiadomość dla kierowców ko-
rzystających z drogi Łopoń-Sufczyn-
Zagórze łączącej gminy Wojnicz i Dęb-
no: mocno sfatygowany most wysił-
kiem samorządów obydwu gmin został
wyremontowany i już bez obaw moż-
na z niego korzystać.

Most już od dłuższego czasu nie był bez-
pieczny dla ciężkich samochodów. Korzysta-

Ponad 1, 3 mln z³ wyda³ samo-
rz¹d gminy na budowê i moder-
nizacjê nowych dróg gminnych.
To najwy¿sze nak³ady na inwe-
stycje drogowe od wielu lat.
Wybudowano za to w sumie 9
km dróg asfaltowych i 5,5 km
dróg ¿wirowych.

Tylko w ciągu ostatnich miesięcy sieć zmo-
dernizowanych dróg gminnych powiększyła
się o kolejnych sześć odcinków. Najbardziej
spektakularna inwestycja do końca listopada
ma dać efekt w postaci połączenia komuni-
kacyjnego Sufczyn – Rajsko, dzięki któremu
kierowcy zyskają dogodne połączenie z po-
wiatem tarnowskim. Budowa jest kontynu-
acją prac rozpoczętych wcześniej, które obję-
ły wykonanie prac na odcinku 2,6 km i zosta-
ły sfinansowane w całości z budżetu państwa.
Pieniądze na roboty prowadzone tej jesieni
udało się pozyskać w dużej części z budżetu
województwa, który pokryje połowę kosz-
tów wynoszących 280 tys. zł W tym przypad-
ku kierowcy będą mieć powody do zadowole-
nia tym większe, że wykonawca nie ograni-
czył się tylko do położenia asfaltu, ale zadbał
także o porządną podbudowę, co powinno
zapewnić dobrą jakość drogi na długie lata.

Najdalej do końca roku miały być sfinalizo-
wane prace przy budowie kolejnych pięciu
odcinków dróg. Za łączną sumę 220 tys. zł
powstaną drogi w Sufczynie, Dębnie, Jawor-
sku, Woli Dębińskiej oraz Dołach. Każda z
nich ułatwi dojazd do domów, do pól upraw-
nych lub też sprawi, że komunikacja na tere-
nie gminy będzie łatwiejsza niż dotąd.

Przypomnijmy, że wcześniej do użytku
oddano jeszcze kilka innych odcinków. Naj-
dłuższym z nich był mający kilka kilome-
trów szlak pieszo – jezdny łączący Nie-
dźwiedzę, Łoniową oraz Łysą Górę. Jak-
kolwiek w tym przypadku nie ma mowy o

Droga Sufczyn-Rajsko

Mo¿na jechaæ nawet ciê¿arówk¹

WZMOCNIONY MOST

Du¿o inwestycji dziêki pieni¹dzom spoza bud¿etu

DROGOWY REKORD

nawierzchni asfaltowej, to jednak za-
miast nieprzejezdnych kolein mamy te-
raz porządnie utwardzoną drogę, któ-
ra przy okazji może się stać bardzo
atrakcyjnym szlakiem rowerowym. Z
ponad 1300 metrów asfaltowych na-
wierzchni korzystać mogą za to użyt-
kownicy dróg: Jastew – Rogal, „Na Do-
monie” oraz Nowa Wieś – Złocka. W
sumie wydano na nie ponad 220 tys. zł.
Z nowych dróg o łącznej długości 1 km
prowadzących do niektórych pól upraw-
nych cieszą się także rolnicy.

Taki zakres inwestycji nie byłby moż-
liwy, gdyby samorząd ograniczył się jedy-
nie do wydawania pieniędzy z własnego
budżetu. Na duże, finansowe wydatki
pozwoliły pieniądze spoza budżetu. Obok
budżetu województwa sięgnięto również
po pomoc z Biura ds. Usuwania Skutków
Klęsk Żywiołowych, a także po wsparcie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W każdym z tych przypadków fundusze
zewnętrzne pokrywały od 50 do 80 pro-
cent całkowitych kosztów inwestycji.

(p)Droga Jaworsko-Łazy

Droga w Dołach
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kich Świętych, to zebrano rekordową kwo-
tę 3441 zł. Dla porównania przed rokiem w
puszkach znalazło się około 1200 zł.

Kwestujący, wśród których byli m.in. Li-
dia Luchter - Krupińska, Krystyna Gurgul,
Andrzej Potępa, Barbara Szostak (podin-
spektor w Urzędzie Gminy ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi), Marian
Migdał (były sołtys Dębna), Marian Kurek
(Sekretarz Gminy), dla darczyńców mieli
książki o działalności księży rogacjonistów
wspierających finansowo renowację kaplicy
cmentarnej oraz folder o Dębnie. Odwiedza-
jące cmentarz osoby w ramach kwesty mo-

gły także zwiedzać kaplicę grobową Ja-
strzębskich wraz z kryptą.

W przeddzień Wszystkich Świętych w
kwestę włączyli się także pracownicy Urzę-
du Gminy i podległych mu jednostek organi-
zacyjnych takich jak Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Zakład Usług Komunalnych,  Zakład
Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych oraz
Dębińskie Centrum Kultury. Z pomocą po-
spieszyli też przedsiębiorcy (Joanna i Andrzej
Kubala,  Grzegorz Kumorek,  Janina i Józef
Ciuruś, Kazimierz Kural), którzy na konto
Stowarzyszenia przekazali 1800 zł.

(p)

Bardzo hojni okazali się tym razem
mieszkańcy Dębna odwiedzający gro-
by swoich najbliższych. Odczuli to or-
ganizatorzy trzeciej już kwesty odby-
wającej się na cmentarzu w Dębnie,
którzy zebrali blisko 3,5 tys. zł.

Spośród wszystkich dotychczasowych
zbiórek pieniędzy przeznaczonych na kon-
serwację i renowację zabytkowych nagrob-
ków tegoroczna była najbardziej udana.
Mimo że kwesta prowadzona przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie prak-
tycznie odbywała się tylko w dzień Wszyst-

Udana kwesta na cmentarzu w Dêbnie

REKORDOWA HOJNOŒÆ

powiedzieć kiedy dokładnie to nastąpi, bo
wszystko zależeć będzie od pieniędzy.

Dotacja z budżetu starostwa w wysoko-
ści 10 tys. zł, pomoc stowarzyszenia w wy-
sokości ok. 4 tys. zł i zaangażowanie fi-

Fina³ pierwszego etapu prac konserwatorskich

Kaplica pod ochron¹

Przede wszystkim należało osuszyć głęboko osadzone fundamenty.

Zakoñczy³ siê pierwszy etap
prac przy renowacji zabytko-
wej kaplicy Jastrzêbskich na
cmentarzu parafialnym w
Dêbnie. Specjalistyczne prace
finansuj¹ wspólnie: starostwo
brzeskie, Stowarzyszenie
Przyjació³ Zamku w Dêbnie
oraz parafia.

Znajdująca się nieopodal wejścia na
cmentarz kaplica to jeden z najważniej-
szych zabytków dębińskiej nekropolii. Za-
interesowanie wzbudza nie tylko swoją
architekturą, ale przede wszystkim
kryptą, w której znajdują się trumny z
ciałami członków rodziny Jastrzębskich.
Obiekt od lat nie był poddawany żadnym
zabiegom konserwatorskim. Tymczasem
wilgoć i grzyb coraz mocniej dawały się
we znaki fundamentom.

Dziś jest szansa, że proces niszczenia
obiektu uda się powstrzymać. Pod nadzo-
rem konserwatorów wykonywane są pra-
ce polegające na osuszeniu fundamentów
i zabezpieczeniu ich przed wilgocią. Jesz-
cze przed 1 listopada kaplica otoczona
była głębokimi wykopami koniecznymi, by
dokładnie zabezpieczyć obiekt przed wil-
gocią i grzybem.

Na tym prace konserwatorskie się nie
zakończą. W dalszym etapie planowany
jest remont wnętrza krypty, renowacja
witraży, montaż rynien. Trudno jednak

nansowe parafii w całości zostaną wyko-
rzystane na prace wykonywane obecnie.
O pieniądze na renowację pozostałej czę-
ści obiektu trzeba się postarać osobno.

(p)
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ry obok kwiatów miał dla jubilatki także
nagrodę specjalną w kopercie. Stanisław
Pierzga, który – jak sam zauważył, wspól-
nie z wójtem nie ma nawet tylu lat co
bohaterka dnia, chciał się koniecznie do-
wiedzieć, co też trzeba robić, by doczekać
się takiego jubileuszu. – Proszę powie-
dzieć, co trzeba jeść i jaką wódkę pić, żeby
obchodzić stulecie? – żartował. Pani Ma-
rii najwyraźniej się to spodobała, skoro po
oficjalnej części zaprosiła przewodniczą-
cego na pogawędkę.

Specjalny prezent w postaci podwyższo-
nej renty miała dla stulatki z Perły także
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego. Jej przedstawicielka przywiozła do
Dębna urzędową decyzję w tej sprawie.
Zaraz potem w kolejce do jubilatki usta-
wili się członkowie rodziny i znajomi. Były
uściski, duże wiązanki kwiatów i życze-
nia, w których głównym motywem było
zdrowie. Tego pani Marii na pewno naj-
bardziej potrzeba. Podczas spotkania w
urzędzie narzekała na bóle głowy, a na
przygotowany specjalnie dla niej fotel na-
wet nie usiadła nie chcąc schodzić z inwa-
lidzkiego wózka. – nogi już słabe. Jeszcze
niedawno chodziła sama, ale ostatnio coś
się pogorszyło i dla bezpieczeństwa lepiej,
gdy siedzi – tłumaczył syn jubilatki, któ-
ra z Perły pochodzi i tu spędziła więk-
szość życia.

Przed wojną służyła we dworze pod
Lwowem, potem usługiwała także w Kra-
kowie. Do Perły wróciła po śmierci rodzi-

Mieszkaj¹ca w Perle Maria
Hebda ma 100 lat! Dla sza-
cownej jubilatki przygotowa-
no specjaln¹ uroczystoœæ w
Urzêdzie Gminy w Dêbnie.
Spoœród oficjeli, którzy po-
spieszyli z gratulacjami naj-
bardziej przypad³ jej do
gustu Stanis³aw Pierzga,
przewodnicz¹cy Rady Gminy.
– Ja bym sobie z tob¹ potem
jeszcze pogada³a – zapropo-
nowa³a.

Takie uroczystości w Urzędzie Gminy
Dębno to prawdziwa rzadkość. Pierwot-
nie miała się ona odbyć w domu Marii
Hebdy, ale rodzina uznała, że jest ona jesz-
cze w na tyle dobrej kondycji, że może

osobiście pojawiać się w urzędzie. Przyje-
chała wraz z synem Józefem Hebdą, któ-
ry jest jedynym jej dzieckiem. Poza tym
towarzyszyli jej jeszcze inni członkowie
rodziny, wśród których było troje wnu-
ków. Byli też najbliżsi znajomi, sołtys Per-
ły Józef Jurek, przedstawiciel KRUS, a
także władze gminy. – Trudno w takiej
chwili o adekwatne słowa. Myślę, że naj-
bardziej odpowiednim jest „miłość”, bo to
ona pozwala nam żyć ze sobą w zgodzie.
Oby towarzyszyła Pani zawsze – życzył
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, któ-

Rzadki jubileusz w urzêdzie

STO LAT PANI MARII!

ców, którzy zmarli mniej więcej w tym
samym czasie. Zajęła się wtedy niedużym,
trzyhektarowym gospodarstwem, które
w tamtych czasach trzeba było obrabiać
ręcznie. Swojego syna Józefa wychowy-
wała sama korzystając przy tym z pomo-
cy swojej siostry Hanny, która zresztą też
dożyła sędziwego wieku umierając w wie-
ku 97 lat.

Wojna zastała ją w Krakowie, do którego
jeździła często sprzedawać mleko i jajka.
Niemcy zatrzymali wtedy wszystkie pociągi
i do Perły wracała pieszo. – Zajęło jej to dwa

dni z noclegiem w Bochni – opowiada pan
Józef, który nie przypomina sobie, by mama
miała jakąś szczególną receptę na długo-
wieczność. – Żyła bardzo skromniutko je-
dząc najczęściej ziemniaki z kwaśnym mle-
kiem i mleko. Czasem jakąś świnkę się zabi-
ło i tyle...

(g)
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stał pozytywnie oceniony przez Mi-
nisterstwo Kultury. W ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Rozwój infra-
struktury kultury i szkolnictwa ar-
tystycznego” parafia w Dębnie otrzy-
mała dotację na ten cel. Wraz z wła-
snym wkładem starczyło to na sfinan-
sowanie profesjonalnego opracowa-
nia. Mając je w ręku w przyszłości
będzie się można starać o pieniądze
niezbędne, by dokonać koniecznej re-
nowacji kościoła zgodnej z wymaga-
niami konserwatorskimi. Wszystko to
razem powinno przywrócić należyty
blask świątyni i uczynić ją  jeszcze
bardziej atrakcyjną dla turystów od-
wiedzających Dębno.

Podstawowy powód, dla którego zde-
cydowano się na rozpoczęcie tych prac
to troska o kulturalną perełkę nie tyl-
ko w skali gminy, ale i całego regionu.
Datujący się na początek XVI wieku
kościół z całą pewnością stanowi część
dziedzictwa narodowego i stanowi
żywy dowód historii sprzed wieków.
Świątynia wzniesiona za sprawą kasz-
telana krakowskiego Jakuba Odrową-
ża jest jednym z przykładów architek-
tury gotyckiej. Prawdziwą jej ozdobą
jest siedem gotyckich portali ostrołucz-
nych i schodkowych. Do naszych cza-
sów zachowało się kilka oryginalnych
elementów sprzed wieków takich jak

Ministerstwo Kultury pomaga parafii

Bli¿ej do renowacji koœcio³a

Do koñca bie¿¹cego roku
bêdzie gotowa dokumentacja
techniczna planowanego
remontu zabytkowego koœcio-
³a pw. œw. Ma³gorzaty w
Dêbnie. Dziêki niej bêdzie
mo¿na ju¿ w przysz³ym roku
staraæ siê o pieni¹dze na
gruntown¹ renowacjê obiek-
tu, która przywróci dawny
blask œwi¹tyni.

Parafia mogła zlecić specjalistyczne pra-
ce, bo jej wniosek o wsparcie finansowe zo-

resztki polichromii z XVI wieku czy XVI-
wieczne epitafia marmurowe ks. Kaspra Zo-
arda i ks. Jakuba z Porąbki oraz dzwon odla-
ny przez braci Lechewerów z Biecza.

Rzadki i dobrze zachowany zabytek archi-
tektury, jakim bez wątpienia jest kościół pw.
św. Małgorzaty, może – obok zamku – odgry-

... wnętrze świątyni.

Koszty projektu
Ca³kowita wartoœæ prac ..............  32 000 z³
Dotacja z Ministerstwa Kultury ...   24 744 z³
Œrodki w³asne .............................   7000 z³

Czas realizacji ......  grudzieñ 2007 r.

wać rolę wizytówki całej Gminy Dębno. Ewen-
tualna renowacja obiektu jego walory dodat-
kowo podkreśli czyniąc świątynię jeszcze bar-
dziej atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców
gminy, ale także dla przyjeżdżających tutaj
turystów.

(p)

Prace obejmą w przyszłości zarówno ściany zewnętrze jak i...

Zakres zadania
Inwentaryzacja kamiennej elewa-

cji koœcio³a, opracowanie doku-
mentacji technicznej: program kon-
serwatorski oraz projekt architek-
toniczny renowacji koœcio³a wraz z
kosztor ysami inwestorskimi, a
ponadto tak¿e badania konserwa-
torskie wraz z badaniami kamer¹
termowizyjn¹
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PROBLEMY

Przed powa¿nym dylema-
tem stoi samorz¹d Gminy
Dêbno. Z jednej strony
decyzja G³ównego Urzêdu
Statystycznego umo¿liwia
lokalnym w³adzom podnie-
sie podatku rolnego nawet
o kilkadziesi¹t procent, z
drugiej ostateczna wyso-
koœæ stawki podatku pozo-
staje jednak w gestii samo-
rz¹du, który mo¿e przyj¹æ
podstawê ni¿sz¹ od stawki
og³oszonej przez GUS.

Przyczyną kłopotliwej sytuacji jest
ogłoszona przez GUS cena jednego
kwintala żyta, która jest podstawą
stawki podatku rolnego. Według najbar-
dziej aktualnych danych za trzeci kwar-

współfinansowanie zadań wspólnie z
inną jednostką samorządu terytorialne-
go na zasadzie porozumienia, ale w tym
przypadku partnerem byłby ZOZ, a tego
już obowiązujące przepisy nie przewi-
dują – zaznacza.

Wpływ na odmowę współpracy w tym
względzie z powiatem miały jednak tak-
że inne przyczyny. Najważniejsza z nich
to mocno zaawansowana już budowa no-
wego ośrodka zdrowia w Dębnie. Inwe-
stycję realizuje spółka prowadząca już
Wojnickie Centrum Medyczne. Z uzyska-
nych przez nas nieoficjalnie informacji
wynika, że obiekt będący już w stanie su-
rowym zamkniętym ma być oddany do
użytku w czerwcu przyszłego roku. Wójt
Brach nie kryje, że w tej sytuacji wyda-
wanie pieniędzy na modernizację konku-
rencyjnego ośrodka mogłoby być odczyta-
ne jako faworyzowanie jednej instytucji,
czego samorządowi robić nie wolno. Po-
nadto w opinii samorządowych władz uru-
chomienie drugiego ośrodka powinno w
dalszej perspektywie prowadzić do popra-
wy jakości świadczonych usług.

(g)

Samorząd Gminy Dębno nie wes-
prze finansowo planowanego remon-
tu ośrodka zdrowia w Dębnie. Na
przeszkodzie stoją względy formal-
ne oraz realizowane na terenie gmi-
ny inwestycje, których efektem ma
być poprawa jakości usług medycz-
nych.

Z prośbą o współudział w kosztach pla-
nowanego remontu budynku ośrodka
zdrowia w Dębie zwrócił się do samorzą-
du brzeski Zakład Opieki Zdrowotnej, w
strukturach którego znajduje się ośrodek
w Dębnie. Szczegółowe propozycje w tej
sprawie przedstawiła Komisji Finansowej
Rady Gminy Władysława Sadłoń, członek
zarządu powiatu. Ostatecznie jednak rad-
ni nie zdecydowali się podjąć wykonania
tego zadania wspólnie z powiatem.

Ze stanowiskiem komisji w tej spra-
wie zgadza się także wójt Gminy Dębno
Grzegorz Brach, który podkreśla, że na
przeszkodzie stoją m.in. względy for-
malne. – Jako samorząd nie możemy
wydawać pieniędzy na remont obiektów,
które do nas nie należą. Możliwe jest

Remont oœrodka bez udzia³u gminy

Nowa oferta medyczna

tał bieżącego roku cena kwintala żyta
to 58,29 zł podczas gdy poprzednio usta-
lono ją na poziomie przekraczającym
nieco 35 zł. Określenie ostatecznej war-
tości ceny żyta będącej podstawą nali-
czenia podatku w gminie należy do lo-
kalnych władz. Dopiero przyjęta przez
nie konkretna stawka pozwala naliczyć
podatek. Obowiązuje przy tym ogólna
zasada, zgodnie z którą uprawiający zie-
mię płacą roczny podatek równy 2,5
kwintala żyta za jeden hektar według
ceny ustalonej przez gminę. Mieszkań-
cy nie posiadający gospodarstwa rolne-
go odprowadzają co roku do kasy gminy
równowartość 5 kwintali żyta po cenie
wyznaczonej przez gminę.

Poprzednio w Gminie Dębno skorzy-
stano z możliwości, by zmniejszyć ob-
ciążenia podatkowe i obniżono stawkę
ogłoszoną przez GUS. Tym razem naj-
prawdopodobniej będzie podobnie. –
Teoretycznie moglibyśmy przyjąć
wprost stawkę GUS, ale w praktyce
korzystamy z możliwości jej obniżenia.
Prawdopodobnie tak będzie i tym razem,

bo nie chcemy nadmiernie zwiększać
obciążeń podatkowych, chociaż osta-
teczna stawka będzie przypuszczalnie
nieco wyższa niż dotąd – tłumaczy Grze-
gorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Nie ulega wątpliwości, że budżetowi
gminy dodatkowe dochody są niezwy-
kle potrzebne ze względu na bardzo
wyraźny w tym roku wzrost cen towa-
rów i usług powodujący wzrost kosztów
związanych z budową dróg, kanalizacji
czy remontem obiektów komunalnych.
Samorząd nie chce jednak korzystać z
okazji, by maksymalnie podnieść podat-
ki. Gdyby chciał to uczynić, to korzy-
stając z decyzji GUS stawka za hektar
pola uprawnego musiałaby wzrosnąć z
85 zł do 170, a nie uprawiający ziemi
musieliby płacić zamiast 145 złotych
rocznie – 291 zł.

Dziś nie ma jeszcze ostatecznej decy-
zji w tej sprawie, ale wiadomo, że wła-
dze gminy chciałyby znaleźć rozsądny
kompromis pomiędzy tymi dwiema
skrajnymi stawkami.

(pg)

Najprawdopodobniej wzroœnie stawka podatku rolnego

Rozs¹dny kompromis?

Wzmocniæ obsadê komisariatu

Dajcie trzeci etat
O obsadzenie trzeciego, wakującego

od dłuższego czasu etatu dla policji w
Gminie Dębno zabiegają samorządowe
władze. Położenie gminy przy jednej z
bardziej ruchliwych tras w kraju po-
woduje, że i tak duża liczba interwen-
cji ciągle rośnie. - Dla dwóch osób to
zbyt duży teren, by ich praca mogła być
skuteczna – tłumaczą samorządowcy.

Obok pospolitej przestępczości Gmina Dęb-
no zmaga się z problemem wypadków i kolizji
drogowych, których na jej terenie jest wyjąt-
kowo dużo. W efekcie obsługa zdarzeń dro-
gowych zajmuje policjantom pracującym na
tym terenie na tyle dużo czasu, że coraz trud-
niej zadbać im o bezpieczeństwo na pozosta-
łym obszarze gminy. – Trzeci etat na pewno
w dużej mierze rozwiązałby problem długie-
go niekiedy oczekiwania na przyjazd policji –
uważa Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Na wniosek radnych samorządowe władze
zadeklarowały wystąpienie do komendanta
policji  Brzesku z prośbą o zwiększenie obsa-
dy na terenie gminy. W opinii samorządow-
ców jest to uzasadnione tym bardziej, że sa-
morząd udzielił policji pomocy finansowej w
postaci dotacji w wysokości ponad 30 tys. zł
na zakup samochodu.

(pg)
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Spraw Wewnętrznych i Administracji na
przeznaczenie pieniędzy z budżetu pań-
stwa na likwidację nie czterech, ale jed-
nego osuwiska. MSWiA dało się przeko-
nać, że takie rozwiązanie ma sens, ale
niedługo potem trzeba było przełknąć
kolejną gorzką pigułkę. Do ogłoszone-
go przetargu przystąpiły wprawdzie
dwie firmy, ale nie było innego wyjścia
jak unieważnienie przetargu. Za półto-
ra miliona złotych, jakie MSWiA prze-
kazało na likwidację osuwisk żaden z
oferentów nie podjął się wykonania tych
prac. Obydwie chciały o ponad milion
zlotych więcej.

Skąd tak duża rozbieżność w cenie? -
Kosztorys i projekty przygotowane zo-
stały pod koniec zeszłego roku, a pro-
cedury przetargowe określające termi-
ny ogłoszenia, składania ofert i wyboru
oferenta przy tej wartości zadania
trwają  kilka miesięcy. W tym czasie
podrożały zarówno materiały jak i usłu-
gi, a na niekorzyść zamawiającego prze-

„Likwidacja osuwisk w Por¹b-
ce Uszewskiej i w £ysej Górze
stoi pod znakiem zapytania”
– pisaliœmy w poprzednim
numerze „¯ycia”. No i wykra-
kaliœmy. Drastyczny wzrost
cen us³ug w tym roku spowo-
dowa³, ¿e dotacja przeznaczo-
na pierwotnie na zabezpie-
czenie czterech osuwisk nie
wystarczy nawet na jedno!

W efekcie usilne starania o doprowadze-
nie do realizacji choćby jednej tego typu in-
westycji zakończyły się fiaskiem. Przeszko-
da w postaci zbyt małej sumy pieniędzy oka-
zała się nie do przejścia.

Samorząd najpierw próbował ratować
dotację zabiegając o zgodę Ministerstwa

mawiał również fakt, że  na rynku bra-
kuje specjalistycznych firm, co dodat-
kowo wpływa niekorzystnie na cenę –
wyjaśniają urzędnicy, którzy ze wzglę-
dów formalnych nie mogli już w tym
roku ogłosić kolejnego przetargu.

Nie oznacza to jednak, że pomoc fi-
nansowa z MSWiA została definitywnie
stracona. Jest szansa, że w roku przy-
szłym pieniądze z budżetu państwa po-
nownie trafią do gminy. Podczas rozmo-
wy z dyrektorem jednego z departamen-
tów tego ministerstwa władze gminy
uzyskały zapewnienie, że dotacja ta
zostanie podtrzymana także w 2008
roku. Jeśli tak się stanie, to gmina spró-
buje ponownie znaleźć oferenta, który
podejmie się wykonania inwestycji. Jest
to o tyle ważne, że osuwiska stwarzają
w gminie poważne zagrożenie, a pozo-
stawienie ich bez zabezpieczeń może
doprowadzić do zniszczenia drogi oraz
budynków szkół.

(s)

Za drogie us³ugi, za ma³o pieniêdzy

Osuwisko nie w tym roku

równocześnie obowiązywać zaczną nowe
zasady dotyczące gospodarki odpadami.
Pozbywanie się ich stanie się obowiązkiem
mieszkańców, którzy na mocy podpisywa-
nych indywidualnie umów będą oddawać
je wyspecjalizowanym firmom. Przez pe-
wien czas do dyspozycji będą jeszcze po-
jemniki zbiorcze, ale korzystanie z nich
będzie czasowo ograniczone. Gromadzo-
ne w nich odpady posłużą do odpowied-
niego ukształtowania czaszy wysypiska.

(g)

dający decyzję o możliwości
eksploatowania wysypiska
zezwolił na to jedynie do
roku 2011. Po tym terminie
składowisko musi być pod-
dane rekultywacji. Z grubsza
rzecz biorąc polegać ona bę-
dzie na ukształtowaniu cza-
szy wysypiska, przykrycia
go warstwą ziemi i zabezpieczeniu siatką
oraz – w końcowej fazie – na posianiu tra-
wy. Skutek całej operacji będzie taki, że
po wysypisku nie zostanie nawet ślad.

Projekt rekultywacji jest w tej chwili w
trakcie opracowywania. Szacunkowe
koszty likwidacji wysypiska liczyć trzeba
w setkach tysięcy złotych, ale innego wyj-
ścia nie ma. – Także okoliczne gminy nie
mają własnych wysypisk. Nasze składo-
wisko jest jednym z ostatnich w okolicy –
tłumaczą samorządowcy uspokajając, że

Trwaj¹ prace projektowe
dotycz¹ce rekultywacji wysy-
piska œmieci w Maszkienicach.
W ci¹gu najbli¿szych czterech-
piêciu lat po sk³adowisku nie
bêdzie ju¿ œladu.

Los wysypiska w Maszkienicach właści-
wie był przesądzony już w chwili jego po-
wstawania. Przed laty urządzano je w ten
sposób, że dzisiaj dostosowanie go do wymo-
gów unijnych byłoby zabiegiem na tyle kosz-
towanym, że zupełnie nieopłacalnym. Wśród
licznych mankamentów wysypiska jest m.in.
brak koniecznej geomembrany i komplek-
sowego odwodnienia.

Taki a nie inny stan techniczny wysy-
piska spowodował, że starosta brzeski wy-

Za kilka lat wysypisko zniknie

Œmieci spraw¹
mieszkañców



listopad - grudzieñ  2007, ̄ ycie Gminy Dêbno 9

INICJATYWY

Realizacjê dwudziestu dzie-
wiêciu inwestycji o wartoœci
blisko 40 mln z³ zak³ada
wieloletni plan inwestycyjny
przyjêty przez Radê Gminy
Dêbno. Zapisane w nim zada-
nia nie dla wszystkich s¹
wystarczaj¹ce. – Czy to ozna-
cza, ¿e poza chodnikiem, w
£oniowej nic przez najbli¿sz¹
lata nie bêdzie siê robiæ? –
niepokoi³a siê radna Maria
Marecik.

Zaplanowane zadania obejmują lata 2007-
2015 przy czym większość z nich miałaby być
ukończona do 2010 roku. Najdłużej, do 2015
roku, miałaby potrwać budowa i rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Biadolinach Szlachec-
kich, Perle, Sufczynie i Łysej Górze z rurocią-
giem tłocznym do oczyszczalni w Maszkieniach,
która z koeli miałaby być rozbudowana. Rów-
nocześnie byłoby to najbardziej kosztowne za-
danie. Na jego wykonanie poszłaby niemal po-
łowa wszystkich wydatków inwestycyjnych w
tych latach.

Po lekturze planu nie wszyscy radni byli za-
dowoleni. Radna Maria Marecik, która w planie
odnalazła tylko jedną inwestycję w Łoniowej,
nie kryła swoich wątpliwości. – Czyżby Łonio-
wa nie była uwzględniana w planach budowy
kanalizacji? – pytała. W odpowiedzi usłyszała,
że plan nie jest niezmienny. – Korekty do niego
można wprowadzać na bieżąco w zależności od
możliwości finansowych. Generalnie jednak w
pierwszej kolejności chcemy się trzymać tego,
co w planie zapisano – tłumaczył Grzegorz
Brach, Wójt Gminy.

Sam plan nie jest jednak wymysłem gminy.
Musi go posiadać każdy samorząd, który chce
się ubiegać o pieniądze z budżetu Unii Europej-
skiej. Jego realizacja to już jednak osobna kwe-
stia. Zapisy wcale nie oznaczają, że umieszczo-
ne w planie inwestycje na pewno zostaną wy-
konane i to w wyznaczonych w planie termi-
nach. W dużej mierze zależy to od tego, czy
wnioski gminy o pieniądze unijne zostaną
uwzględnione oraz czy pieniędzy z unijnego
budżetu będzie wystarczająco dużo. W prze-
ciwnym razie trzeba się liczyć z negatywną ko-
rektą planu polegającą na odkładaniu inwesty-
cji na okres późniejszy. W przygotowanym przez
gminę dokumencie zakłada się, że z blisko 40
mln potrzebnych na planowane inwestycje Unia
Europejska zapewni ponad 17 mln zł, a inne
pozabudżetowe źródła – ponad 6,6 mln zł. Z
własnego budżetu gmina zakłada wydatki wy-
noszące ponad 16 mln zł.

(g)

Czy wystarczy pieniêdzy z Unii Europejskiej?

NIEPOKÓJ RADNEJ
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żało PiS. Na drugim miejscu w
10 obwodach plasowała się PO, a
PSL był trzeci. Ludowcy wy-
przedzili PO tylko  w Łoniowej
zajmując tam drugie miejsce za
kandydatami PiS.

Biorąc pod uwagę indywidual-
ne wyniki uzyskane przez kan-
dydatów do Sejmu można zaob-
serwować wyraźną tendencję
polegającą na popieraniu albo

ludzi najmocniej związanych
bądź to z samą gminą bądź z
najbliższą okolicą albo - wobec
braku takich ludzi – liderów par-
tyjnych list. Bliscy mieszkańcom
kandydaci bez względu na to z
jakiej listy ubiegali się o poselski
mandat często wygrywali w gmi-
nie z liderami partyjnych list.
Bardzo dobrze znany w okolicy i
należący do szerokiego grona li-
derów PSL Wiesław Woda uzy-
skując 312 głosów przegrał we-
wnętrzną rywalizację ze Stani-

sławem Gruszkowskim z Masz-
kienic (361 głosów). Jeszcze wy-
raźniejszą przewagę zyskał kan-
dydujący z list PiS Edward Cze-
sak z pobliskiego Brzeska, któ-
ry uzyskując 1214 głosów wyraź-
nie wygrał z liderką listy Bar-
barą Marianowską (521 głosów).
Ubiegający się o mandat posel-
ski z list LPR Czesław Kwaśniak
związany z najbliższa okolicą

oraz Grzegorz Przybyło pocho-
dzący z Gminy Dębno zdobyli
odpowiednio 26 i 30 głosów, pod-
czas gdy lider listy Wojciech Bo-
sak 22. Wyborcy LiD także po-
stawili na bardziej znanego i ko-
jarzonego z Tarnowem Krzysz-
tofa Janika niż na „importo-
waną” z Krakowa liderkę listy
Brygidę Kuźniak. Od zasady po-
legającej na obdarzaniu najwięk-
szym zaufaniem bliskiego tery-
torialnie kandydata odstąpili
nieco wyborcy PO. Jan Musiał z

Jak g³osowali mieszkañcy naszej gminy?

SIÓDEM

Wybory parlamentarne w Gminie Dêbno cieszy³y siê
nieco wiêkszym zainteresowaniem ni¿ przeciêtnie w
kraju. Do urn posz³o 5755 osób spoœród 10478 upraw-
nionych czyli 54,9 procent, podczas gdy w kraju œred-
nia frekwencja wynios³a 53,88 procent. Wiêkszoœæ
wyborców z naszej gminy postawi³a na PiS, które
uzyska³o 48,9 procent g³osów, druga PO uzyska³a 24
procent g³osów, a trzeci PSL – 14,9 procent. Znacznie
gorszy wynik ni¿ w skali ca³ego kraju uzyska³ LiD. To
ugrupowanie popar³o  ledwie 5,5 procent wyborców.
Rywalizacjê o mandaty senatorskie wygra³o PiS,
którego kandydaci zajêli w gminie dwa pierwsze
miejsca uzyskuj¹c 41,3 oraz 40,8 procent g³osów.

gminie), Polska Partia Pracy (60
głosów) i LPR (120 głosów). We
wszystkich 11 obwodach zwycię-

W wyborach do Sejmu naj-
mniej zwolenników zyskała Sa-
moobrona (ledwie 41 głosów w
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MKA Z ZEREM
Brzeska sąsiadującego z Gminą
Dębno otrzymując 340 głosów
wyraźnie przegrał z liderem li-
sty Aleksandrem Gradem (545
głosów). W tym przypadku moż-
na to jednak tłumaczyć tym, że
Aleksander Grad łączył w sobie
zarówno atuty lidera listy jak i
człowieka relatywnie często
uczestniczącego w wydarzeniach
lokalnych.

Spośród 116 kandydatów do
Sejmu, na których można było
oddać głos jedenastu nie zdołało
przekonać do siebie nikogo. Naj-
więcej kandydatów z zerowym
dorobkiem było na liście LPR (4),

Samoobrony i Polskiej Partii Pra-
cy (3). Bez żadnego głosu na te-
renie Gminy Dębno start w wy-
borach zakończył jeszcze jeden
kandydat LiD.

Najbardziej obywatelską po-
stawą wykazali się mieszkańcy
Łysej Góry. Tutaj frekwencja
zdecydowanie przekroczyła
średnią krajową i wyniosła 63
procent. Najmniej zainteresowa-
ni losami kraju są w gminie
mieszkańcy Jaworska, w którym
z prawa wyborczego skorzysta-
ło ledwie 41 procent uprawnio-
nych.

(p)
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 EDUKACJA

Brak precyzji ministerstwa przyczyn¹
dodatkowej pracy

Zbyt du¿a
dotacja

Większość pieniędzy przekazana
przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej na nauczanie języka angielskiego
w klasach pierwszych szkół podstawo-
wych w Gminie Dębno została zwróco-
na. Powód? Dotacja została zawyżona
przez urzędników z Warszawy.

Samorząd Gminy Dębno zwrócił się o do-
tację nie po raz pierwszy dokładnie określa-
jąc swoje zapotrzebowanie. Obok liczby dzie-
ci i oddziałów klas pierwszych przekazano
ministerstwu także pełną informację o na-
uczycielach prowadzących zajęcia pod kątem
posiadanych przez nich kwalifikacji.

MEN najwyraźniej jednak ustalał wysokość
dotacji na podstawie innych kryteriów. – Być
może brano pod uwagę wyłącznie nauczycieli
z najwyższymi kwalifikacjami i dlatego zawy-
żono dotację? – domyśla się Marek Gurgul,
dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół, który będzie musiał oddać więk-
szość pieniędzy przekazanych przez MEN.

Z punktu widzenia uczniów korzystających
z zajęć z języka angielskiego nie ma to żad-
nego znaczenia. Lekcje będą prowadzone, tak
jak zakłada ministerialny program, dwa razy
w tygodniu przez kompetentnych nauczy-
cieli. Kłopot mieli urzędnicy samorządowi i
państwowi, którym przyszło wykonać niepo-
trzebną pracę przy księgowaniu wydatków i
wpływów budżetowych.    (pg)

Ponad 12 tys. z³ przeznaczy³
samorz¹d Gminy Dêbno na
nagrody dla nauczycieli w tym
roku. Pieni¹dze te trafi³y do
szeœciu pedagogów, którzy w
ocenie w³adz gminy najbardziej
na nie zas³u¿yli.

Tradycyjne nagrody Wójta Gminy
Dębno wręczono podczas spotkania
integracyjnego dla nauczycieli, które
18 października odbyło się w jednym
z brzeskich lokali. Samorządowcy od
razu uspokajają, że z gminnej kasy
nie wydano na to żadnej złotówki,
ponieważ spotkanie finansowane było
z funduszu socjalnego szkół.

Kulminacyjnym momentem uroczy-
stości przygotowanej z okazji Dnia
Edukacji Narodowej było wręczenie
nagród. Otrzymało je w tym roku sześć
osób: trzech dyrektorów oraz trzy na-
uczycielki. Szefowie placówek – dyr.
przedszkola w Dębnie Małgorzata Wę-
glowska, dyr. przedszkola w Woli Dę-
bińskiej Halina Turaj oraz dyr. SP w
Dębnie Małgorzata Przepiórka -  za-
pracowali na wyróżnienie szczególną
dbałością o majątek szkół i przedszko-
li oraz zaangażowaniem w utrzymy-
wanie go w jak najlepszym stanie. W
przypadku uhonorowanych nagrodą
nauczycieli (Mariola Przeklasa z SP w
Sufczynie, Lucyna Potępa z gimnazjum

Dzieñ Edukacji Narodowej

Nagrody dla nauczycieli

Nauczyciele w tym roku świętowali swój
dzień w jednym z brzeskich lokali.

w Sufczynie oraz Małgorzata Korzec z SP w Dęb-
nie) decydujące były ich osiągnięcia dydaktyczne i
wychowawcze. Jednym z najważniejszych kryte-
riów były osiągnięcia ich uczniów w konkursach
przedmiotowych.

(p)
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kursu nast¹pi w styczniu 2008 (placówki
zostan¹ poinformowane o dok³adnej dacie
rozstrzygniêcia konkursu). Przewiduje siê
przyznanie nagród i dyplomów. Wszystkie
prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizato-
ra i bêd¹ eksponowane na wystawie pokon-
kursowej w Przedszkolu Publicznym w
£oniowej.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Przedszkole Publiczne w £oniowej.

II GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„W ¯Ó£TYCH P£OMIENIACH LIŒCI” - dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Temat: elementy architektury gminy Dêbno
w szacie jesiennej. Ka¿dy uczestnik konkur-
su mo¿e nades³aæ do 3 zdjêæ o minimalnym
formacie: 10 cm x 15 cm. Konieczny opis
(tytu³ pracy, miejsce jej wykonania, imiê i
nazwisko ucznia, klasa, nazwa szko³y, imiê
i nazwisko nauczyciela – opiekuna). Prace
przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora. Ter-
min nadsy³ania: do 20 listopada 2007r. O
wynikach konkursu laureaci zostan¹ powia-
domieni telefonicznie. Przewiduje siê przy-
znanie nagród i dyplomów.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.

raæ elementy ró¿nych zabytków Dêbna
(zamku, koœcio³a, kaplicy Jastrzêbskich,
barokowych figur przydro¿nych: œw. Kin-
gi, Chrystusa Frasobliwego). Szopka nie
mo¿e w ¿aden sposób nawi¹zywaæ do
motywów szopki krakowskiej. Ponadto
musi spe³niaæ warunki okreœlaj¹ce typ pla-
stycznego przedstawienia (czyli zawieraæ
¿³obek, pasterzy, Trzech Króli, postaci
œwiêtych, zwierzêta, itp.). Konkurs kiero-
wany jest do uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Dêbno. Ter-
min sk³adania prac: do 4 stycznia 2008r w
Muzem- Zamek w Dêbnie. Og³oszenie
wyników i rozdanie nagród nast¹pi w dniu
otwarcia wystawy.
Organizatorzy: Muzeum-Zamek w Dêbnie,
Dêbiñskie Centrum Kultury.

KONKURS PLASTYCZNY „ANIO£Y, ANIO£-
KI, ANIO£ECZKI” - dla przedszkolaków i
dzieci z oddzia³ów zerowych. Format i tech-
nika wykonania prac jest dowolna – jedn¹
pracê mo¿e wykonaæ tylko dwoje dzieci.
Ka¿da placówka bior¹ca udzia³ w konkur-
sie mo¿e przes³aæ maksymalnie po jednej
pracy z oddzia³u. Termin nadsy³ania prac
do 10 grudnia 2007. Rozstrzygniêcie kon-

11 STYCZNIA 2008R. – VII GMINNY KON-
KURS PASTORA£EK I KOLÊD BO¯ONARO-
DZENIOWYCH ’£YSA GÓRA 2008 - soliœci i
duety wokalne z przedszkoli, klas „0”, szkó³
podstawowych i gimnazjów – wy³onieni w
eliminacjach szkolnych. Wykonawca przy-
gotowuje jeden utwór (kolêdê, pastora³kê lub
pieœñ œwieck¹ zwi¹zan¹ tematycznie z Bo-
¿ym Narodzeniem). Czas trwania kolêdy lub
pastora³ki nie powinien przekraczaæ 3 mi-
nut. Dopuszczalne s¹ wykonania: acapella,
z podk³adem muzycznym lub towarzysze-
niem instrumentu, soliœcie lub duetowi mog¹
towarzyszyæ co najwy¿ej dwa instrumenty
muzyczne. Finaliœci wezm¹ udzia³ w kon-
cercie laureatów, który odbêdzie siê 20
stycznia 2008r. w Szkole Podstawowej w
£ysej Górze.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w £ysej Gó-
rze

VIII SZOPKA DÊBIÑSKA - wykonanie rêcz-
ne z dowolnego materia³u (preferowane
s¹ materia³y tradycyjne, naturalne, wa¿-
na jest dekoracyjnoœæ, troska o walory,
szczegó³y). Szopka ma mieæ charakter
formy architektonicznej oraz musi zawie-
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OBYCZAJE

£ysa Góra najpiêkniejsz¹
wsi¹ w Gminie Dêbno – taki
jest wynik IX edycji konkur-
su „Moja wieœ jest piêkna i
czysta”. Nie wszystkim
jednak to rozstrzygniêcie
przypad³o do gustu.  Zasady
oceny krytycznie oceni³ Jan
Pankowski, so³tys Biadolin
Szlacheckich.

W tym roku do rywalizacji sta-
nęło 13 sołectw. Komisja konkur-
sowa pracująca pod przewodnic-
twem Stanisławy Pabian repre-
zentującej Urząd Gminy miała
sporo pracy. W sumie odwiedziła

55 gospodarstw indywidualnych,
pięć szkół i trzy przedszkola. Oce-
niano wygląd zewnętrzny budyn-

Bernadetta Wojtasińska w
imieniu komisji starała się
wątpliwości wyjaśnić.

w
yn

ik
i

JASTEW
Ogród tradycyjny: I miejsce Ma-
ria i Jozef Gurgul (nr domu 42)
Ogród kwiatowy: I miejsce Danu-
ta Matura (nr domu 128), II miejsce
Celina i Jan Sowa ( nr domu 97)
Ogród mieszany: I miejsce Danu-
ta i Stanis³aw Pach (nr domu 9), II
miejsce Wanda i Jan Sowa (nr domu
62)
Ogród iglaki: I miejsce El¿bieta i
Jerzy Wroñski (nr domu 54), II miej-
sce Bogus³awa i Stanis³aw Faron
(nr domu 26)

WOLA DÊBIÑSKA
Ogród mieszany: I miejsce Jolanta
Migda (nr domu 350), II miejsce
Halina Sobótka (nr domu 220)

MASZKIENICE
Ogród mieszany: I miejsce Wanda
Zaj¹c (nr domu 72), II miejsce Ewa
Miœkowicz (nr domu 83)
Ogród  iglaki: II miejsce Stanis³a-
wa Baka (nr domu 19)

BIADOLINY SZLACHECKIE
Ogród kwiatowy: II miejsce Wan-
da Sowa (nr domu 126)

PER£A
Ogród kwiatowy: II miejsce Maria
Cury³o (nr domu 2)

Ogród mieszany: II miejsce Maria
Sowa (nr domu 32)

DÊBNO
Ogród kwiatowy: I miejsce Geno-
wefa Koczwara (nr domu 147)
Ogród mieszany: I miejsce El¿bie-
ta Opoka (nr domu 229)

SUFCZYN
Ogród kwiatowy: I miejsce Maria
Witek (nr domu 225)
Ogród mieszany: I miejsce Maria
Rojek (nr domu 424)

£YSA GÓRA
Ogród kwiatowy: I miejsce Feli-
cja Roman-Szczepaniec (nr domu
354), II miejsce El¿bieta Przy³uc-
ka (nr domu 319)
Ogród mieszany: I miejsce Krysty-
na Mytnik (nr domu 295), II miejsce
(Bo¿ena Sacha (nr domu 1A), El¿-
bieta i Krzysztof Rega (nr domu 287)
Ogród iglaki: Gra¿yna Surga (nr
domu 280), III miejsce Janina Wró-
bel (nr domu 118)

NIED•WIEDZA
Ogród tradycyjny: III miejsce Ro-
zalia Tekiela (nr domu 62)
Ogród kwiatowy: I miejsce Zofia
Niemiec (nr domu 58), II miejsce
Dorata Malinowska (nr domu 140)

Ogród mieszany: I miejsce Maria
Dudek (nr domu 4), II miejsce Bo-
gus³awa Dudek (nr domu 81), £ucja
Sambor (nr domu 54), III miejsce
Maria i Kazimierz Dudek (nr domu
119)

£ONIOWA
Ogród kwiatowy: II miejsce Zofia
Kulas (nr domu 25)
Ogród mieszany: II miejsce Ewa
Mleczko (nr domu 235), Anna Pa-
bian (nr domu 116), III miejsce
Maria Bodura (nr domu 198),  Bo-
¿ena Pierz (nr domu 255)
Ogród iglaki: II miejsce Anastazja
Burnóg (nr domu 223)

DO£Y
Ogród kwiatowy: I miejsce Barba-
ra Gajda (nr domu 164), II miejsce
Halina Matura (nr domu 163)
Ogród mieszany: I miejsce Jadwi-
ga Dudek (nr domu 40), II miejsce
Barbara Bodura (nr domu 87)

POR¥BKA USZEWSKA
Ogród tradycyjny: I miejsce Tere-
sa Smoleñ (nr domu 120)
Ogród kwiatowy: I miejsce Hali-
na Mleczko (nr domu 103), II miej-
sce Anna Jagosz (nr domu 334)
Ogród mieszany: I miejsce Maria
Przeklasa (nr domu 348)

Ogród iglaki: I miejsce Danuta
Kargol (nr domu 107)

JAWORSKO
Ogród tradycyjny: II miejsce Ro-
zalia Batko (nr domu 91). Cecylia
Zborowska (nr domu 192)
Ogród kwiatowy: II miejsce Maria
KoŸma (nr domu 148)
Ogród mieszany: II miejsce Gra-
¿yna £akwa (nr domu 68)
Ogród iglaki: II miejsce Maria Kli-
mek (nr domu 71)

NAGRODY SPECJALNE
Stefania Matura (£oniowa) i Tere-
sa Pabian (Por¹bka Uszewska)

BUDYNKI OŒWIATOWE
Ogród tradycyjny: II miejsce Pu-
bliczne Przedszkole w £oniowej
Ogród kwiatowy: I miejsce Pu-
bliczne Przedszkole w Por¹bce
Uszewskiej, II miejsce Publiczne
Przedszkole w Woli Dêbiñskiej,
Zespó³ Szkó³ im. Kardyna³a Stefa-
na Wyszyñskiego, III miejsce Pu-
bliczna Szko³a Podstawowa w
NiedŸwiedzy
Ogród mieszany: I miejsce Publicz-
na Szko³a Podstawowa w Biadoli-
nach, II miejsce Publiczna Szko³a
Podstawowa w Dêbnie, Publiczna
Szko³a Podstawowa w £oniowej

ków, estetykę i wystrój fasady do-
mów, zagospodarowanie obejścia,
stan ogródków przydomowych.

Zadanie nie było łatwe, bo z
roku na rok poziom konkursu
rośnie. Właściciele posesji w wie-
lu przypadkach zmieniają domy i
ich otoczenia nie do poznania. W
oczy rzucał się zwłaszcza pomysł
polegający na oddzieleniu części
gospodarczej od części wypoczyn-
kowej. Naturalną granicę tworzy
wtedy pas zieleni, poza którym
urządza się altanki z huśtawka-
mi i piaskownicą dla dzieci. Coraz
lepiej prezentuje się architektu-
ra ogrodowa będąca często efek-
tem samodzielnej pracy. Wraże-
nie robiły na komisji nie tylko go-

spodarstwa zgłoszone do konkur-
su, ale także i te, które w rywali-
zacji nie brały udziału.

IX edycja konkursu „Moja wieœ jest piêkna i czysta”

ZWYCIÊSKA £YSA GÓRA

O ostatecznym zwycięstwie
Łysej Góry przesadziło kilka
względów. Spore znacznie miała
duża liczba naturalnych ogrodów,
systematyczny udział wsi w kon-
kursie, zaangażowanie miesz-
kanców w przygotowanie uroczy-
stości poświeconej pamięci pole-
głych lotników w sierpniu 1944
roku oraz utworzenie szlaku pie-
szo-jezdnego.

Obok sołectwa komisja przy-
znała także nagrody indywidual-
ne w poszczególnych sołectwach.
Uhonorowano także najbardziej
zadbane placówki oświatowe.

Werdykt dotyczący wsi z re-
zerwą przyjął Jan Pankowski,

który podczas sesji Rady Gminy
dociekał dlaczego sołtysi nie byli
informowani o wizytacji komisji i
jakie kryteria brano pod uwagę.
Odpowiadająca w imieniu komi-
sji Bernadetta Wojtasińska tłu-
maczyła, że regulamin konkur-
su nie przewidywał powiadamia
sołtysów o wizycie komisji, a kry-
teria oceny są w nim ściele okre-
ślone. Znaczenie ma m.in. wygląd
zewnętrzny budynków, estetyka
i wystrój fasady domów (balkony,
tarasy, parapety, roślinność bal-
konowa), zagospodarowanie i es-
tetyka obejścia wokół posesji,
stan ogródków przydomowych.

(pg)

Komisja Konkursowa
Stanis³awa Pabian (przewodnicz¹ca), El¿bieta Rzepa – przewod-

nicz¹ca Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, Marek Gurgul –
dyrektor Zak³adu Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli, Bernadetta Wojtasiñ-
ska – przedstawiciel Rady Gminy, Bogdan Bibro – przedstawiciel
Zarz¹du Gminnego OSP, Ma³gorzata Szot – przedstawiciel ODR

 Jan Pankowski miał
zastrzeżenia do pracy
komisji.
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SPORT

Na sportowo świętowali Dzień Komisji Edu-
kacji Narodowej członkowie Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Wolania” działającego przy
PSP w Woli Dębińskiej. Zarówno chłopcy jak i
dziewczyny wzięli udział w turnieju unihokeja.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie  z klas IV, V i VI,
a turniej miał charakter otwarty. Wzięli w nim udział
zarówno stali uczestnicy unihokejowych zawodów jak
i ci, którzy z tą dyscypliną na co dzień nie mieli wiele
wspólnego. Wszyscy potraktowali rywalizację jako oka-

Sportowe œwiêtowanie

KOLOROWE
ZESPO£Y

zję do dobrej zabawy. – Dowodem na to były między innymi nietypowe nazwy
zespołów takie jak „Cukieraski”, „Kosiary” lub „Vipy” – podkreśla Joanna Nowak,
nauczyciel wychowania fizycznego i jeden z organizatorów turnieju.

Z rozpoznaniem zespołów też nie było problemu. Wyróżniały ich nie tylko
specjalne, jednolite stroje, ale także charakteryzacja twarzy nawiązująca do na-
zwy zespołu.

Wśród dziewczyn z trudami turnieju najlepiej poradziły sobie „Cukieraski” z
szóstej klasy (Klaudia Urbańska, Magda Koczwara, Patrycja Nowak, Karolina
Wołek, Weronika Franczyk), które zajęły pierwsze miejsce. Za nimi były „Kosia-
ry” (klasa V), „Blue Star” (klasa VI) i „Lilie” (klasa IV). Rywalizacje chłopców
wygrały „VIP-y” (Adrian Jarek, Tomasz Roczniak, Kamil Bojdo, Kuba Świącz-
kowski, Karol Gurgul). Za nimi znaleźli się: „Mystic Hockey” (klasa IV), „Sha-
dows” (klasa V), „Wilki” (klasa IV), „ Teen Tiens” (klasa IV).

(s)

Unihokej

DECYDUJ¥CY PUNKT

Trzy zespoły rywalizowały w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Po-
rąbce Uszewskiej unihokeju w ramach Gimnazjady Gminy Dębno. |Wśród
chłopców wygrali zawodnicy z Łysej Góry, którzy triumfowali dzieki punk-
towi zdobytemu w bezpośredniej rywalizacji z drużyną z Woli Dębińskiej.
Wśród dziewczyn najlepsze były zawodniczki ZS w Woli Dębińskiej, które
wygrały oba mecze.

Chłopcy z Łysej Góry mieli się z czego cieszyć.

SK£AD ZWYCIÊSKICH DRU¯YN:
PG WOLA DÊBIÑSKA (DZIEWCZÊTA): Katarzyna
Kolawa, Joanna Greñ, Lucyna Matura, Sylwia  Go-
mularz, Agnieszka Mucha, Anna Druzkowska, Joan-
na Kuraœ, Eunika Wo³ek, Joanna Chlupka, Anna Pie-
trzycka, Anna Greñ, Natalia Urbaszewska, Justyna
Bartosz

PG £YSA GÓRA (CH£OPCY): Maciej Urbaszewski,
Micha³ Gurgul, Marek Sacha, Micha³ Jarek, Mateusz
Mleczko, Mariusz Gurgul, Szymon Kubik

WYNIKI - DZIEWCZYNY
PG Por¹bka Uszewska- PG Wola Dêbiñska 1:2
PG Wola Dêbiñska- PG £ysa Góra 7:1
PG Por¹bka Uszewska- PG £ysa Góra 7:0

WYNIKI - CH£OPCY
PG Por¹bka Uszewska- PG Wola Dêbiñska  1:7
PG Wola Dêbiñska- PG £ysa Góra 2:3
PG Por¹bka Uszewska- PG £ysa Góra 2:2

KLASYFIKACJA KOÑCOWA - DZIEWCZYNY
1. PG Wola Dêbiñska
2. PG Por¹bka Uszewska
3. PG £ysa Góra

KLASYFIKACJA KOÑCOWA - CH£OPCY
1. PG £ysa Góra
2. PG Wola Dêbiñska
3. PG Por¹bka Uszewska
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Prawie dwustu zawodni-
ków wzięło udział w odby-
wających się w Woli Dębiń-
skiej Gminnych Indywidual-
nych Biegach Przełajowych
Dziewcząt i Chłopców o Pu-
char Dyrektora Zespołu
Szkół  w Woli Dębińskiej Bo-
gusławy Faron.

Rywalizowano w 12 katego-
riach, a walka na trasie była –
jak zwykle – bardzo zacięta.

w
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ik
i

GIMNAZJADA
– DZIEWCZYNY – 1000 M
KLASA I
1.Alina Pabian- Gimnazjum Wola

Dêbiñska
2.Anna Greñ- Gimnazjum Wola

Dêbiñska
3.Anna Zmarlak- Gimnazjum Wola

Dêbiñska
KLASA II
1.Emilia Zych- Gimnazjum Por¹b-

ka Uszewska
2.Weronika Kazimierczak- Gimna-

zjum Por¹bka Uszewska
3.Lucyna Koczwara- Gimnazjum

Wola Dêbiñska
KLASA III
1. Joanna Greñ- Gimnazjum Wola

Dêbiñska
2. Klaudia Wodka- Gimnazjum

Wola Dêbiñska
3.Paulina Kraj - Gimnazjum Por¹b-

ka Uszewska

GIMNAZJADA
– CH£OPCY – 1200 M
KLASA I
1. Adrian Sacha- Gimnazjum Suf-

czyn
2.Bart³omiej Sapa³a- Gimnazjum

Por¹bka Uszewska
3.Bart³omiej Mleczko- Gimna-

zjum £ysa Góra
KLASA II
1. Mateusz Bibro- Gimnazjum £ysa

Góra
2. Mateusz Kural- Gimnazjum Wola

Dêbiñska
3. £ukasz Myszka- Gimnazjum

Por¹bka Uszewska
KLASA III
1. Bart³omiej Migda³- Gimnazjum

Wola Dêbiñska

2. Kamil Wojnicki- Gimnazjum
Sufczyn

3.Jakub Pituch- Gimnazjum Wola
Dêbiñska

SZKO£Y PODSTAWOWE
– DZIEWCZYNY – 800 M
KLASA IV
1. Monika Koczwara SP Dêbno
2. Kinga Greñ SP Wola Dêbiñska
3.Monika Gurgul SP Dêbno
KLASA V
1.Justyna Kania SP Por¹bka

Uszewska
2.Weronika Gala SP Biadoliny

Szlacheckie
3.Klaudia Franczyk SP Por¹bka

Uszewska
KLASA VI
1.Justyna Mleczko SP Por¹bka

Uszewska
2. Patrycja Myszkowska SP Suf-

czyn
3.Ma³gorzata Witek SP Biadoliny

Szlacheckie

SZKO£Y PODSTAWOWE
– CH£OPCY – 1000 M
KLASA IV
1.Micha³ Mytnik SP £ysa Góra
2.Adam Wo³ek SP Biadoliny Szla-

checkie
3. Pawe³ Gurgul SP Wola Dêbiñ-

ska
KLASA V
1.Rafa³ Stachelak SP £ysa Góra
2. Maksymilian Bujak SP Dêbno
3.Rafa³ Kluska SP Por¹bka Uszew-

ska
KLASA VI
1.Przemys³aw Zych SP £oniowa
2. Dawid Koczwara SP Dêbno
3. Dawid Wróbel SP Dêbno

Indywidualne Biegi Prze³ajowe

O PUCHAR
DYREKTORA

Najlepiej świadczą o tym wyni-
ki, na podstawie których trudno
byłoby wskazać dominującą re-
prezentację. Po trzy razy na naj-
wyższym stopniu podium stawa-
li reprezentanci Zespołu Szkół
w Woli Dębińskiej, Łysej Górze i
Porąbce Uszewskiej. Wygrywali
także uczniowie z ZS w Sufczy-
nie, Dębnie i Łoniowej. Dla naj-
lepszych były dyplomy i pamiąt-
kowe statuetki.

(s)

Łysa Góra tenisem stołowym
stoi – taki wniosek nasuwa się
sam po analizie wyników Gmin-
nej Gimnazjady, która odbyła się
w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Sufczynie. Uczniowie
czterech szkół -  Gimnazjum w
Łysej Górze, Gimnazjum w Woli
Dębińskiej, Gimnazjum w Suf-
czynie, Gimnazjum w Porąbce
Uszewskiej – rywalizowało indy-

Wspólna, pamiątkowa fotografia

Tenis sto³owy

Triumf £ysej Góry
widualnie i drużynowo o Puchar
Przewodniczącego Komisji
Oświaty Gminy Dębno Marka
Przeklasy. Reprezentanci gimna-
zjum w Łysej Górze okazali się
zdecydowani najlepsi. Zwyciężyli
we wszystkich kategoriach spra-
wiając tym wiele radości nie tyl-
ko sobie, ale i swojemu opieku-
nowi Tomaszowi Wojtasińskie-
mu.w

yn
ik

i

2. Kamil Wojnicki Gimnazjum Suf-
czyn
3. Bart³omiej Mleczko Gimnazjum
£ysa Góra
4. Damian Mirek Gimnazjum Suf-
czyn
5. Artur Bodura Gimnazjum Por¹b-
ka Uszewska
6. Andrzej Mytnik Gimnazjum £ysa
Góra

ZAWODY INDYWIDUALNE
- DZIEWCZYNY
1. Sylwia Dru¿kowska Gimna-
zjum £ysa Góra
2. Klaudia Lis Gimnazjum £ysa
Góra
3. Patrycja Tabor Gimnazjum Sufczyn
4. Sabina Ciê¿ad³o Gimnazjum
Wola Dêbiñska
5. Emilia Zych Gimnazjum Por¹b-
ka Uszewska
6. Klaudia Wodka Gimnazjum
Wola Dêbiñska

CH£OPCY
1. Gimnazjum £ysa Góra ( Rado-
s³aw Mleczko, Bart³omiej Mleczko)
2. Gimnazjum Sufczyn ( Kamil
Wojnicki, £ukasz Wojnicki)
3. Gimnazjum Por¹bka Uszewska
(Artur Bodura, Piotr Pa³ucki )
4. Gimnazjum Wola Dêbiñska(
Krystian Nowak, Piotr Chrapusta)

DZIEWCZYNY
1. Gimnazjum £ysa Góra ( Klaudia
Lis, Sylwia Dru¿kowska)
2. Gimnazjum Sufczyn ( Patrycja
Tabor, Alicja Nosek)
3. Gimnazjum Wola Dêbiñska (
Sabina Ciê¿ad³o, Klaudia Wodka)
4. Gimnazjum Por¹bka Uszewska
( Emilia Zych, Angelika Hebda)

ZAWODY INDYWIDUALNE
- CH£OPCY
1. Rados³aw Mleczko Gimnazjum
£ysa Góra
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STA£Y FRAGMENT Orze³ Dêbno
Po sześciu pierwszych meczach, zespół

z Dębna zajmował w piątoligowej tabeli
szóstą pozycję. Lokaty tej nie udało się
niestety dębnianom utrzymać, na co duży
wpływ miała porażka 3-4 poniesiona w
ostatniej kolejce w wyjazdowym spotka-
niu z Limanovią Limanowa. Dla pod-
opiecznych grającego trenera Roberta
Sakowicza była to dopiero druga przegra-
na w omawianym okresie, zepchnęła ona
ich jednak na siódme miejsce w tabeli.
Spotkanie to miało niecodzienny prze-
bieg. Na początku drugiej połowy po dwóch
bramkach Mateusza Gurgula, goście pro-
wadzili 2-0, w dodatku chwilę później za-
wodnik ten nie wykorzystał „jedenast-
ki”. Potem Limanovia doprowadziła do
remisu, lecz przyjezdni odpowiedzieli na

to golem zdobytym z rzutu karnego przez
Przemysława Łazarza. Niestety, w koń-
cowych minutach, grający z przewagą jed-
nego zawodnika, Orzeł pozwolił gospoda-
rzom na zdobycie dwóch bramek, w efek-
cie czego pogodzić musiał się z przegraną.
Drugą część sezonu, spadkowicz z Dębna
rozpoczął od jak najbardziej spodziewa-
nego zwycięstwa (3-1) w meczu z zamy-
kającą tabelę, Victorią Witowice Dolne.
Kolejne dwa spotkania przyniosły dębnia-
nom bardzo cenny remis 1-1 w wyjazdo-
wym meczu z Skalnikiem Kamionka Wiel-
ka (po bramce zdobytej z rzutu karnego
przez Mateusza Gurgula, Orzeł objął na-
wet prowadzenie) oraz porażkę 1-3 na
własnym boisku z KRIS/Szreniawą Nowy
Wiśnicz. W czterech meczach październi-
kowych, drużyna z Dębna nie zaznała
goryczy przegranej. W pierwszym z nich
po trafieniach Macieja Bucha i Pawła Ber-
nadego wygrała u siebie 2-0 z Barciczanką
Barcice, aby tydzień później zremisować
w Grobli 1-1 z tamtejszą Wisłą. To drugie
spotkanie miało niecodzienny przebieg,
obie bramki padły w nim bowiem po strza-
łach samobójczych; Orzeł objął prowadze-
nie dzięki Gadawskiemu, do remisu do-

na własnym boisku podzielili się punkta-
mi (2-2) z Dunajcem Mikołajowice, następ-
nie przywieźli zaś punkt z bardzo trud-
nego terenu w Iwkowej, gdzie zremiso-
wali 1-1. W pierwszym z tych spotkań Vic-
toria, po kwadransie gry i celnych strza-
łach Dariusza Łazarza oraz Mirosława
Jabłońskiego prowadziła już 2-0, w dru-
giej połowie pozwoliła jednak przeciwni-
kowi na strzelenie dwóch bramek. Losy
drugiego rozstrzygnęły się natomiast już
do przerwy, a bramkę na miarę jednego
punktu zdobył Grzegorz Rzepa. Nieste-
ty, dwa kolejne mecze przyniosły Victorii
dwie porażki na własnym boisku. O ile jesz-
cze z przegraną 2-3 z Sokołem Borzęcin
Górny (dwa trafienia Mirosława Jabłoń-
skiego) miejscowi kibice mogli się pogo-
dzić, o tyle porażka 1-2 po słabym meczu
z beniaminkiem, Pogórzem Gwoździec
była dla nich z pewnością bardzo przykrą
niespodzianką. Po meczu tym pewne po-
wody do radości mógł mieć jedynie Ma-
riusz Wnętrzak, po bramce którego do
przerwy Victoria prowadziła 1-0. Na
szczęście dla fanów ekipy z Porąbki
Uszewskiej, zakończenie rundy było dla
Victorii udane. Po trafieniach Marka Bryla
i Mirosława Jabłońskiego pokonała ona
w Złotej tamtejszą Temidę 2-0, dzięki cze-
mu przeskoczyła w tabeli drużynę z
Gwoźdźca. Swego rodzaju ciekawostką
może być fakt, że na jesieni Victoria le-
piej radziła sobie na obcych boiskach niż
w Porąbce Uszewskiej. W siedmiu me-
czach przed własną publicznością zdobyła
bowiem 10 punktów, podczas gdy sześć
spotkań wyjazdowych przyniosło jej 13
„oczek”.

Ocena: 3+

K³os £ysa Góra
Drugą część rundy jesiennej, grający w

klasie „A” zespół z Łysej Góry rozpoczął
od wyjazdowego zwycięstwa z zamyka-
jącą tabelę, Arkadią Olszyny. Jedyną
bramkę zdobył w tym meczu Rafał Sto-
larz, który otworzył także wynik spotka-
nia z Jednością Paleśnica. Goście odpowie-
dzieli na to wprawdzie dwoma bramkami
(w tym samobójczym strzałem Pawła
Morysa), lecz Mateusz Tyrkiel ustalił re-
zultat na 2-2. Kolejne dwa mecze przy-
szło grać piłkarzom Kłosa na wyjeździe.
Najpierw, w derbowym pojedynku zmie-
rzyli się oni z Sokołem Maszkienice. W
spotkaniu tym w pełni zrehabilitował się
Paweł Morys, dwukrotnie zmuszając do
kapitulacji bramkarza Sokoła. Ponieważ
zaś swoją bramkę dorzucił także Mate-
usz Tyrkiel, mecz zakończył się wygraną

prowadził natomiast Mateusz Gurgul.
Remisem, tyle że bezbramkowym zakoń-
czył się również rozgrywany w Dębnie
pojedynek z walczącym o powrót do
czwartej ligi, Orkanem Szczyrzyc. W
ostatnim październikowym meczu, piłka-
rze z Dębna sprawili swoim kibicom bar-
dzo miłą niespodziankę, wygrywając aż 4-
0 wyjazdowe spotkanie z Wolanią Wola
Rzędzińska. Co ciekawsze wszystkie
bramki w tym meczu padły w drugiej po-
łowie, w której na listę strzelców wpisy-
wali się kolejno: Przemysław Łazarz,
Maciej Buch, Andrzej Pabian oraz Paweł
Bernady. Po tej wygranej Orzeł zajmował
w tabeli piątą lokatę. Utrzymał ją rów-
nież po czternastej kolejce, w której bez-
bramkowo zremisował w Żabnie z ówcze-
snym liderem, tamtejszym Polanem. Nie-
stety, wspomniana na wstępie porażka w
Limanowej zepchnęła podopiecznych tre-
nera Sakowicza o dwie pozycje niżej. Pił-
karze z Dębna stracili wprawdzie pierw-
sze miejsce w klasyfikacji obejmującej
najmniejszą liczbę straconych bramek,
lecz z 14 golami i tak zajmują w niej dobrą
trzecią lokatę, ustępując pola jedynie eki-
pom Polanu Żabno i Skalnika Kamionka
Wielka. Znacznie gorszą pozycję zajmuje
natomiast Orzeł, jeśli idzie o liczbę strze-
lonych bramek; z 26 trafieniami na kon-
cie klasyfikowany jest na siódmym miej-
scu, przy czym pozycję tę dzieli z Limano-
vią i Wisłą Grobla.

Ocena: 4

Victoria Por¹bka Uszewska
Po pierwszej części sezonu (czyli po sze-

ściu kolejkach), zespół z Porąbki Uszew-
skiej plasował się w tabeli drugiej grupy
klasy „A” na pierwszym miejscu, mając w
dorobku pięć zwycięstw oraz porażkę w
meczu z Strażakiem Mokrzyska. Druga
część rundy jesiennej nie była jednak już
tak udana dla drużyny prowadzonej przez
grającego trenera Marka Bryla. Dwa zwy-
cięstwa, dwa remisy i trzy porażki, spo-
wodowały, że Victoria zakończyła
pierwszą rundę na szóstym miejscu, tra-
cąc do liderującej Ivy Iwkowa aż dziesięć
punktów. Po porażce ze Strażakiem Mo-
krzyska, w kolejnym meczu Victoria na
własnym boisku przegrała 0-1 z Jadowni-
czanką Jadowniki. Kolejne dwa mecze
zdawały się wskazywać, że zespół z Po-
rąbki Uszewskiej najgorsze ma już za
sobą. Victoria wygrała bowiem 2-1 na wy-
jeździe z Uszwią (decydującą o zwycię-
stwie bramkę strzelił Marek Bryl), a w
dwóch następnych spotkaniach zanoto-
wała cenne remisy. Najpierw porąbczanie
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gości 3-1. Znacznie gorzej powiodło się
drużynie z Łysej Góry w Gwoźdźcu, gdzie
uległa ona Pogórzu aż 1-4 (jedyną bram-
kę dla przyjezdnych strzelił Ireneusz Gi-
cala). W trzech meczach kończących
pierwszą część sezonu, zespół Kłosa za-
notował komplet możliwych wyników.
Rozgrywane na własnym boisku spotka-
nie z Pogonią Biadoliny Radłowskie, pił-
karze z Łysej Góry wygrali 1-0, a „złotą”
bramkę zdobył 50-letni Janusz Bury. Na-
stępnie, Kłos uległ w Mokrzyskach 1-2
tamtejszemu Strażakowi, honorową
bramkę zdobywając po strzale Pawła Mo-
rysa. Wydawało się, że porażką zakończy
się również spotkanie gospodarzy z Ja-
downiczanką Jadowniki. Zespół z Łysej
Góry przegrywał w nim 0-2, po celnych
strzałach Piotra Matury, Mateusza Tyr-
kiela i Pawła Morysa objął jednak prowa-
dzenie 3-2. Ostatecznie ten kończący
rundę jesienną mecz zakończył się wyni-
kiem 3-3. Warto zaznaczyć, że w dwóch
ostatnich meczach, Kłos wystąpił bez
swojego najskuteczniejszego strzelca,
kontuzjowanego w spotkaniu z Pogonią,
Rafała Stolarza.

Ocena: 4

Sokó³ Maszkienice
W porównaniu z pierwszą częścią sezo-

nu, Sokół „obsunął” się w tabeli o trzy
pozycje i po zakończeniu rundy jesiennej,

w tabeli brzeskiej grupy klasy „A” wyprze-
dza jedynie Arkadię Olszyny. Trudno jed-
nak, żeby było inaczej, skoro w siedmiu
ostatnich meczach drużyna z Maszkienic
nie potrafiła odnieść zwycięstwa. Ta fa-
talna seria rozpoczęła się od porażki 1-5
w wyjazdowym meczu z Jednością Pale-
śnica. Kolejne spotkanie na obcym boisku
przyniosło piłkarzom z Maszkienic poraż-
kę 0-2 w Gwoźdźcu. Serii przegranych nie
przerwał także rozgrywany na własnym
boisku pojedynek z lokalnym rywalem,
Kłosem Łysa Góra. Co prawda bramka

zdobyta z rzutu karnego przez Rafała
Maciasia, pozwoliła gospodarzom na do-
prowadzenie do remisu, lecz po zmianie
stron do siatki trafiali już tylko przyjezd-
ni. Ostatecznie mecz ten zakończył się
więc porażką Sokoła 1-3. Pierwszy po dłuż-
szej przerwie punkt zdobyli maszkieni-
czanie w zakończonym bezbramkowym
remisem, „przyjacielskim” meczu z Pogo-
nią Biadoliny Radłowskie. Dlaczego przy-
jacielskim? Wytłumaczenie tego jest bar-
dzo proste. Trenerem beniaminka z Bia-
dolin Radłowskich jest bowiem Jan Kar-
gul, na co dzień występujący w... zespole z
Maszkienic. Tydzień później Sokół grał
na własnym boisku z Strażakiem Mokrzy-
ska. Dość niespodziewanie, po bramce
strzelonej przez Marka Węgrzyna, miej-
scowi objęli prowadzenie. Potem było jesz-
cze 2-2 (trafienie Tomasza Rogóża z rzu-
tu karnego), w końcówce górę wzięło jed-
nak doświadczenie zespołu z Mokrzysk i
mecz zakończył się wynikiem 3-2 dla Stra-
żaka. W przedostatniej kolejce piłkarze
Sokoła postarali się o sporą niespodzian-
kę, dzięki kolejnemu trafieniu Marka
Węgrzyna zremisowali bowiem w Jadow-
nikach 1-1 z tamtejszą Jadowniczanką.
Niestety, ostatni występ zakończył się
prawdziwą klęską zespołu z Maszkienic.
Występując przed własnymi kibicami prze-
grał on bowiem aż 0-5 z Uszwią. Jeżeli
dodać do tego, że Sokół jako jedyny z ze-
społów grających w brzeskiej grupie kla-
sy „A” nie zdołał wygrać w tej rundzie na
wyjeździe, jasne stanie się dlaczego nie-
którzy mówią już o powrocie drużyny do
klasy „B”.

Ocena: 1

Start 77
Biadoliny
Szlacheckie

Ekipa z Biadolin
Szlacheckich rozpo-
częła sezon od wyso-
kiego „C”; w dwóch
pierwszych meczach
pierwszej grupy brze-
skiej klasy „B” odnio-
sła dwa zwycięstwa.
Kolejne jej występy
nie potwierdziły jed-
nak aspiracji Startu

77 do awansu. W dwóch następnych spo-
tkaniach zespół ten schodził z boiska po-
konany; u siebie przegrał 3-4 z Dolanką
Borzęcin Dolny, a następnie w wyjazdo-
wym meczu uległ 1-2 Victorii Bielcza. Cień
nadziei na lepsze czasy zaświtał miejsco-
wym kibicom po wysokiej wygranej (5-1) w
rozgrywanym na własnym boisku derbo-
wym pojedynku z Gromem Sufczyn. Ostat-
nie trzy mecze pierwszej rundy szybko roz-
wiały jednak te nadzieje. Start-77 prze-
grał na wyjeździe 0-3 z Olimpią Bucze oraz
nie sprostał na własnym boisku Orkanowi

Zaborów (2-3). Po stronie plusów piłkarze
z Biadolin Szlacheckich mogli zapisać je-
dynie bezbramkowy remis wywalczony w
ostatniej kolejce w wyjazdowym meczu z
Andaluzją Rudy Rysie.

Ocena: 3-

Grom Sufczyn
Po trzech meczach bez zwycięstwa, dru-

gi zespół z terenu gminy walczący o punk-
ty w pierwszej grupie brzeskiej klasy „B”,
w czwartej kolejce pokonał na wyjeździe 2-
0 Przyborów. Trudno to jednak uznać za
wybitne osiągnięcie, gdyż Przyborów prze-
grał w tej rundzie wszystkie osiem meczów.
Na dobrą sprawę, na tym można zakończyć
omawianie występów piłkarzy z Sufczyna
w rundzie jesiennej. W czterech ostatnich
meczach nie zdobyli oni bowiem ani jedne-
go punktu, notując przy tym bilans bram-
kowy 5-20. Największy udział w stratach
Gromu miał zespół lidera, Korony Niedzie-
liska, który wygrał w Sufczynie aż 7-2. Po-
tem przyszła porażka 1-5 w derbowym wy-
jazdowym meczu w Biadolinach Szlachec-
kich oraz przegrany u siebie 1-3 pojedynek
z Dolanką Borzęcin Dolny. Na zakończe-
nie, Grom na wyjeździe uległ natomiast 1-
5 Victorii Bielcza. I tak jednak piłkarzom z
Sufczyna znacznie lepiej gra się na wyjaz-
dach. Na obcych boiskach zdobyli bowiem w
tej rundzie 4 punkty, podczas gdy u siebie
przegrali wszystkie trzy mecze.

Ocena: 2-

Jastrz¹b £oniowa
Większych powodów do zadowolenia nie

mogą również mieć kibice w Łoniowej. Na
półmetku rozgrywek o mistrzostwo dru-
giej grupy brzeskiej klasy „B”, Jastrząb
zajmuje bowiem ósme miejsce, w dodatku
jedynie dzięki większej liczbie strzelonych
bramek wyprzedzając Tęczę Gosprzydo-
wa. Pierwsze punkty, piłkarze z Łonio-
wej zdobyli w trzeciej kolejce, kiedy to na
własnym boisku pokonali 2-1 Wulkan Bie-
siadki (zespół ten doznał w pierwszej run-
dzie samych porażek). Dwa kolejne me-
cze zakończyły się pogromami Jastrzębia.
Najpierw przegrał on 0-7 wyjazdowy mecz
z Piastem Czchów, a tydzień później uległ
u siebie 0-4 rezerwom Olimpii Wojnicz. W
następnym meczu, drużyna z Łoniowej
wygrała na wyjeździe 4-2 z wspomnianą
już Tęczą Gosprzydowa i były to ostatnie
punkty zdobyte przez nią w pierwszej
rundzie. W trzech ostatnich spotkaniach,
Jastrząb przed własnymi kibicami uległ
2-4 ekipie Okocimia, następnie przegrał
w Wielkiej Wsi 0-6 (mecz ten został prze-
rwany w 61 min z powodu zdekompleto-
wania ekipy z Łoniowej), aby w ostatniej
kolejce ulec u siebie 3-4 Orłowi Stróże.
Jastrząb przewodzi jednak w pewnej kla-
syfikacji; stracił najwięcej bramek (20) w
meczach wyjazdowych.

Ocena: 3
(T)
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ROZMAITOŒCI

Znalazł się sposób na przepro-
wadzenie w naszej gminie akcji
wymiany dowodów w wymaga-
nym terminie. Samorząd wydłu-
żył godziny pracy urzędników aż
do końca roku i umożliwił inte-
resantom składanie wniosków
także w dwie, kolejne niedziele
listopada.

Ostateczny termin składania wnio-
sków o nowy dowód osobisty wyzna-
czony na koniec grudnia zbliża się nie-
ubłaganie. Tymczasem w Gminie Dęb-
no według danych z października
wciąż  sporo osób nie dopełniło tego
obowiązku. Ponieważ wiele wskazuje
na to, że w dotychczasowym tempie
trudno będzie się wszystkim zmieścić
w określonym przepisami terminie,
władze samorządowe postanowiły uła-
twić życie mieszkańcom. Najpierw
zwróciły się do wojewody małopolskie-
go o dodatkowe pieniądze na obsługę
administracyjną związaną z wymianą

Blisko 70 osób wziê³o udzia³ w zorganizowa-
nym przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Dêbnie
spotkaniu z okazji Dnia Seniora. By³y kwiaty
dla najstarszych uczestników spotkania i
ma³¿onków z najd³u¿szym sta¿em, a dla
wszystkich seniorów specjalny program
artystyczny i domowe wypieki.

Goście Koła Gospodyń Wiejskich spotkali się w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Dębnie. Warto było
się pofatygować, bo sporo działo się tego dnia. Oko-
licznościowy program przygotowali reprezentanci naj-
młodszego pokolenia – uczniowie klasy III szkoły w

Œwiêtowali seniorzy

KWIATY, ŒPIEWY I WYPIEKI

Urz¹d d³u¿ej otwarty

WIÊCEJ CZASU NA
WYMIANÊ

Pieni¹dze jeszcze w listopadzie?

PODATEK
DO ZWROTU

Stu sześćdziesięciu rolników złożyło w Urzę-
dzie Gminy w Dębnie wnioski o zwrot podatku
akcyzowego. Pieniądze, po weryfikacji wnio-
sków, będą mogli odebrać najprawdopodobniej
w listopadzie w kasie urzędu.

O zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicy mogą
starać się dwa razy w roku. Pierwszy nabór wniosków
kończy się w marcu, drugi – we wrześniu. W tym dru-
gim przypadku o zwrot mogli się starać tylko ci, któ-
rzy nie wykorzystali już maksymalnego limitu zwrotu
podatku przysługującego im na cały rok ustalonego
na poziomie 86 litrów oleju napędowego na jeden hek-
tar. W przeliczeniu na konkretne kwoty oznacza to
możliwość zwrotu podatku w wysokości 47,30 zł na
jeden hektar.

Zainteresowanie w tym roku tą formą wsparcia
dla rolnictwa nie odbiegało od tego, co można było
obserwować w roku ubiegłym. Ze wstępnej analizy
wniosków wynika, że rolnicy mogą tym razem li-
czyć na kwoty w wysokości od minimum 10-12 zł do
ponad 500 zł.O konkretnych terminach  i ostatecz-
nej decyzji w tej sprawie rolnicy będą powiadomieni
osobno.

(g)

dowodów, a następnie po uzyskaniu
wsparcia w wysokości 10 tys. zł, podję-
ły decyzję o wydłużeniu godzin pracy.

W efekcie kasa urzędu oraz pracow-
nicy zajmujący się przyjmowaniem
wniosków o nowy dowód będą teraz
urzędować od godziny8 do 18. Do dys-
pozycji zainteresowanych będą także
w niedziele 18 i 25 listopada. W tych
dniach urząd będzie przyjmował wnio-
ski od godziny 9 do 14. Na miejscu bę-
dzie także fotograf, u którego będzie
można na poczekaniu zrobić sobie ko-
nieczne do wniosku zdjęcie.

Marian Kurek, sekretarz Gminy,
ma nadzieję, że te ułatwienia pozwolą
wszystkim zmieścić się w ustalonym
terminie. – Popołudniowe godziny
urzędowania powinny rozwiązać pro-
blem wszystkim tym, którzy wracają
z pracy później albo uczą się od rana do
wczesnych godzin popołudniowych –
podkreśla.

(g)

Dębnie, a o seniorach nie zapomnieli też
artyści nieco starsi tworzący znany nie
tylko w gminie męski Zespół Śpiewa-
czy „Niedźwiedzki”.

Estradowym prezentacjom obok
bohaterów dnia przyglądał się także
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Nie przyszedł z pustymi rękami. Dla
Genowefy Michałek i Stanisława Świ-
staka - najstarszych mieszkańców
obecnych na sali oraz Salomei i Anto-
niego Fikasów legitymujących się naj-
starszym spośród uczestników spo-
tkania stażem małżeńskim miał
kwiaty i serdeczne życzenia. Przyłą-

czyli się do nich także pozostali go-
ście spotkania: sołtys wsi Dębno Bog-
dan Stężowski i jego poprzednik Ma-
rian Migdał, radni Krystyna Powroź-
nik i Jan Kołodziej, ks. dziekan Ma-
rian Majka i dyrektor szkoły Małgo-
rzata Przepiórka.

Potem wszyscy razem mogli wresz-
cie usiąść przy suto zastawionym sto-
le. Maria Koczwara, przewodnicząca
KGW w Dębnie, zadbała o to, by nie
zabrakło na nim domowych ciast, sta-
ropolskiego kołacza, owoców, słodyczy
i sałatek.

(gep)
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Stanis³aw Smoleñ

T E S T
Z ¯YCIA

Z natury jestem...
...porywczy i narwany, ale to szybko mija, ponadto z wygl¹du jestem z³y i niedo-

stêpny, ale zapewniam: to tylko pozory

Mam s³aboœæ...
...do najm³odszego syna (i on to chyba wykorzystuje) oraz do jedzenia, które nie

zawsze wychodzi mi na zdrowie

Moja pasja...
...góry i podró¿e
Moja pierwsza mi³oœæ…

...i jedyna , ¿ona Basia

Mój pierwszy cenny przedmiot...

...rakieta do tenisa ziemnego, nazywa³a siê POLONEZ i zosta³a kupiona za ciê¿ko

zapracowane pieni¹dze podczas roz³adunku wapna w magazynie GS

Moje osi¹gniêcie ¿yciowe...

...chyba za wczeœnie o tym mówiæ

Moja ¿yciowa pora¿ka...

...pora¿ek by³o kilka, ale chyba trudno by je by³o nazwaæ ¿yciowymi i lepiej niech

tak zostanie
Moje najwiêksze marzenie...

...podró¿ dooko³a œwiata we dwoje, oczywiœcie, z moj¹ ¿on¹

Moja ulubiona ksi¹¿ka...

...przeczyta³em j¹ bardzo dawno temu, by³a to ksi¹¿ka Stanis³awa Grzesiuka „BOSO

ALE W OSTROGACH”

Moja praca...
...to Ÿród³o olbrzymich stresów, ale te¿ satysfakcji je¿eli coœ siê uda i ktoœ jest

zadowolony

Imiê i nazwisko: Jan Niedzielski

Wykszta³cenie: wy¿sze techniczne. Absolwent

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wy-

dzia³u Maszyn Górniczych i Hutniczych.

Zawód: in¿ynier mechanik

Miejsce pracy: Zak³ad Us³ug Komunalnych Gmi-

ny Dêbno, dyrektor
Sytuacja rodzinna: ¿ona Basia, córki: Joanna i

Natalia, synowie: Mateusz, Wojtek i Krzysiu

Samochód: Nissan Almera

nie zawieźć śmieci do kontenera. Wydawało się, że samochodem byłoby szybciej,
ale to się okazało złudne. – Trzeba wsiadać i wysiadać, a to trwa dłużej. Rower
jest jednak najlepszy – pan Stanisław nie ma co do tego wątpliwości. Lepszy
mógłby być tylko melex, ale to – jak na razie –jedynie sfera marzeń.

Coraz bardziej realne staje się za to inne pragnienie Stanisława Smolenia.
Przykład Porąbki Uszewskiej staje się powoli zaraźliwy. Kosze przy drogach poja-
wiły się także w Dołach, a skoro tak, to istnieje szansa, że inne sołectwa również
pójdą tym tropem. Może z czasem stanie się to normą w całej gminie? To by
dopiero była sensacja na skalę ogólnopolską...

(g)

Dziennikarze z katowickiej redakcji Telewizji Pol-
skiej, którzy w Porąbce Uszewskiej kręcili materiał,
nie mogli się nadziwić. „Nigdzie w Polsce nie spotka-
liśmy się z czymś takim” – mówili i nie ma powodu im
nie wierzyć, bo trudno znaleźć człowieka, który by z
własnej woli, nie oglądając się na żadną zapłatę sprzą-
tał całą wieś. Stanisław Smoleń z Porąbki robi to już
od pięciu lat.

Wszystko zaczęło się przed kolejną edycją gminne-
go konkursu „Moja wieś jest piękna i czysta”. Stani-
sław Smoleń wpadł wtedy na pomysł, żeby pousta-
wiać we wsi kosze na śmieci, bo tego gdzie indziej nie
ma. Żeby zdążyć przed wizytą komisji montowali je
od piątej rano. Zdążyli, a kosze okazały się na tyle
potrzebne, że służą ludziom do dziś. Wszystkie są
jednakowe i mają nawet logo zachęcające do korzy-
stania z nich. – z jednej białe, z drugiej czerwone tak,
żeby rzucało się w oczy – tłumaczy pan Smoleń, któ-
ry bynajmniej nie ograniczył się do ich ustawienia.
Osobiście od pięciu lat zajmuje się ich opróżnianiem.
Regularnie w każdą środę i sobotę ubiera niebieską
czapkę i rękawiczki, wsiada na rower wyposażony w
zamontowane na bagażniku pudło i objeżdża wszyst-
kie trasy, przy których stoją kosze. Najwięcej roboty
ma po wypłacie kieszonkowego. Dzieciaki kupują
wtedy mnóstwo słodyczy w sklepach i do pojemników
trafia znacznie więcej śmieci niż zwykle. W ciągu tych
kiku lat nabrali już dobrych przyzwyczajeń i wiedza,
że papierków nie rzuca się byle gdzie.

Objazd każdorazowo zajmuje bite dwie godziny. Nie
dziwota, bo w Porąbce wzdłuż głównej trasy, przy
tak zwanej „amerykance” oraz koło szkoły, kościoła
i innych obiektów użyteczności publicznej jest w su-
mie ponad 90 koszy. Każdy trzeba opróżnić, a następ-
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