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Ludzie

FINALIŒCI
Marta Kania i Norbert Skurnóg to dwo-

je uczniów Zespołu Szkół w Porąbce
Uszewskiej, którzy awansowali do finału
wojewódzkiego konkursu z języka polskie-
go. Marta chodzi do III klasy, a Norbert
jest uczniem klasy II. Awansując do fina-
łu znaleźli się wśród niespełna 200 gim-
nazjalistów z całego województwa, któ-
rzy powalczą o miano laureata tegorocz-
nej edycji konkursu. Osiągnięcie to jest

tym bardziej godne
uwagi, że na pierw-
szym etapie liczba
uczestników liczona
była w tysiącach.

Na etapie szkol-
nym uczestnicy
mieli do rozwiązania
test sprawdzający
znajomość termi-
nów literackich, ga-
tunków, słownic-
twa, a także treść
lektur konkurso-
wych, wśród któ-

rych były m.in. Przygody Odyseusza oraz
Stepy Akermańskie. W etapie rejonowym
wymagana była znajomość niektórych

wierszy Czesława
Miłosza, Zbigniewa
Herberta, reporta-
ży Melchiora Wań-
kowicza i Ryszarda
Kapuścińskiego.
Obok umiejętności
czysto językowych
uczniowie musieli
wykazać się także
analizą i interpre-
tacją tekstu. W fina-
le zadaniem gimna-
zjalistów było napi-
sanie pracy, dla któ-

rej inspiracją była myśl wybitnego poety
Walta Whitmana. Należało przy tym wy-
korzystać przynajmniej cztery lektury z
listy obowiązującej w etapie wojewódzkim.
W chwili zamykania tego numeru „Życia”
wyniki konkursu nie były jeszcze znane.

(p)

Od redakcji

z głównych ról. Częściej i szerzej infor-
mować będziemy także o działalności or-
ganizacji pozarządowych, a wydarzenia
kulturalne będą mogły być prezentowane
bardziej szczegółowo. Na łamach znajdzie
się miejsce na omawianie problemów bez-
pieczeństwa, promowanie czytelnictwa i
prezentację ludzi, którzy mają nietuzin-
kowe zainteresowania i angażują się w
życie społeczne. Jak zawsze szeroko bę-
dziemy informować czytelników o lokal-
nych wydarzeniach, nie będziemy też uni-
kać dyskusji o problemach gminy.

Mamy nadzieję, że „Życie Gminy” w nie-
co zmienionej formule zyska Państwa ak-
ceptację, a jego lektura będzie dla Państwa
źródłem pełnej informacji o wydarzeniach
i ludziach gminy.

Grzegorz Pulit

Począwszy od tego numeru dwumiesięcz-
nik „Życie Gminy Dębno” będzie się ukazy-
wał w zwiększonej objętości 32 stron. To
odpowiedź na sugestie czytelników, którzy
proponowali nawet zwiększenie częstotliwo-
ści ukazywania się pisma. Po szerszych kon-
sultacjach uznaliśmy, że rozsądnym rozwią-
zaniem będzie wzbogacenie dwumiesięczni-
ka o kolejnych 12 stron. Pozwoli to uniknąć
częstych dotychczas sytuacji, w których ze
względu na brak miejsca na łamach koniecz-
ne było dokonywanie wyboru pomiędzy róż-
nymi materiałami i publikowanie jednych
kosztem drugich.

Teraz na takie dylematy będziemy na-
rażeni już rzadziej. Zwiększamy w związ-
ku z tym liczbę kolumn poświęconych te-
matyce sportowej, bo sport w Gminie Dęb-
no to sfera życia odgrywająca tutaj jedną

absolwentki Małopolskiej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej. Wykazała się bardzo dobrą
znajomością przepisów administracyjnych,
dobrze zna język angielski, a w rozmowie
kwalifikacyjnej pokazała, że umie panować
nad sobą i sprawnie radzi sobie z odpowie-
dziami na pytania.

Formalnie petenci powinni do niej tra-
fiać już od 1 lutego (takie były plany), ale
faktycznie nastąpi to później. Stanowi-
sko pracy nie jest jeszcze gotowe ze
względów technicznych. Wykonawca ma
jednak możliwe szybko sfinalizować pra-
ce i zaraz jak to tylko nastąpi Punkt Ob-
sługi klienta będzie do dyspozycji miesz-
kańców.

(p)

Wizytówka Urzêdu Gminy w
Dêbnie nazywa siê teraz
Joanna Ca³ka. To do niej w
pierwszej kolejnoœci bêd¹
trafiaæ interesanci. Po urucho-
mieniu Punktu Obs³ugi Klienta
nie sposób bêdzie j¹ pomin¹æ.

Kierownictwo urzędu osobę na to stano-
wisko dobierało starannie. Na konkurs na-
płynęło aż 20 podań, z których 15 spełniało
ostre kryteria formalne. Dalsze sprawdza-
nie kwalifikacji kandydatów najpomyślniej
wypadło dla mieszkającej w Maszkienicach

Pe³na informacja w jednym miejscu

NOWA TWARZ URZÊDU

Norbert Skurnóg
kl. II gimnazjum

Marta Kania
kl. III gimnazjum
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Z udzia³em kilkudzie-
siêciu goœci, wœród
których nie zabrak³o
parlamentarzystów i
samorz¹dowców,
oddano oficjalnie do
u¿ytku kanalizacjê w
Dêbie i Por¹bce
Uszewskiej. Symbo-
liczne zakoñczenie
najwiêkszej w histo-
rii Gminy Dêbno
inwestycji nie oby³o
siê bez tradycyjnego
przecinania wstêgi.

Zanim wójt  Grzegorz
Brach wspólnie z kierowni-
kiem Zakładu Usług Komu-
nalnych Janem Niedzielskim
zrobili użytek z nożyczek,
całe przedsięwzięcie pobło-
gosławił i poświęcił ks. Ma-

rian Majka, proboszcz para-
fii św. Małgorzaty w Dębnie.
Podczas odbywającej się w
Klubie Exclusive nieoficjal-
nej części spotkania zapro-

Jeszcze w tym
roku wniosek
o dofinansowanie?

Kolejka
po sieæ

Moda na kanalizację w
Gminie Dębno staje się
faktem. Po zakończeniu
inwestycji w Dębnie i Po-
rąbce Uszewskiej doma-
gają się jej mieszkańcy ko-
lejnych sołectw. Towarzy-
szące zwykle tej inwesty-
cji kłopoty w postaci od-
mowy pozwolenia na wej-
ścia w teren tutaj są nie-
zwykle rzadkie.

W kolejce do kanalizacji na
pierwszym miejscu ustawili
się teraz mieszkańcy Jastwi.
Sołectwo dysponuje już doku-
mentacją techniczną, którą
wystarczy tylko zaktualizo-
wać, by można było zrobić
użytek z uzyskanego już
wcześniej pozwolenia na bu-
dowę. Gmina jako inwestor
ma tu komfortową sytuację.
Uzgodnienia z mieszkańcami
przebiegają niemal bez żad-
nych problemów. - Wszyscy so-
lidarnie chcą, by kanalizacja
jak najszybciej stała się ich
udziałem – potwierdza Grze-
gorz Brach, Wójt Gminy Dęb-
no. Nie ma kłopotu nie tylko
z wytyczeniem trasy, ale tak-
że z deklaracją szybkiego
przyłączenia do sieci. Niemal
wszyscy przyjmują propono-
wane warunki, chcąc jak naj-
bardziej przyspieszyć realiza-
cję inwestycji.

Na przeszkodzie do je j
rozpoczęcia stoją jednak pie-
niądze. Zgodnie z przyjętym
założeniem inwestycja ( bli-
sko 2 mln zł )w dużej części
ma być sf inansowana ze
źródeł zewnętrznych. Jak
do tej pory jednak decyzję o
wsparciu gminnego przed-
sięwzięcia nie zapadły. – Za-
raz jak tylko zostanie ogło-
szony nabór do Programu
Rozwoju Obszarów Wiej-
sk i ch ,  zos tan ie  z łożony
wniosek o dofinansowanie –
uspokaja wójt Brach. Mam
nadzieję, że stanie się to
jeszcze w tym roku.

(pg)

szeni goście mogli w szcze-
gółach poznać skalę przed-
sięwzięcia.

Liczby dowodzą, że jest ona
niemała. Z efektów inwesty-
cj i  mogą się dziś cieszyć
mieszkańcy 520 gospodarstw,

które zostały przyłączone do
sieci kanalizacyjnej. W sumie
w ciągu półtora roku wybu-
dowano 52 kilometry sieci,
postawiono 20 pompowni, a

Szczególne zakoñczenie najwiêkszej inwestycji

WIELKI FINA£
W DYSKOTECE

prace niemal w połowie sfi-
nansowane przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej
kosztowały ponad 5,5 mln zł.
– Dziękuję moim współpra-
cownikom za bardzo dobre
przygotowanie inwestycji, a
mieszkańcom za okazaną po-
moc przy je j  real izacj i  –
mówił wójt Brach i nie były
to słowa na wyrost. Można
powiedzieć, że jak na taki
charakter prac interwencji i
protestów niemalże nie było.
Dokonanie samorządu doce-
nił poseł Jan Musiał. – Jako
samorządowiec, który ma na
swoim koncie podobne inwe-
stycje ekologiczne wiem, ile
zaangażowania i czasu trze-
ba by doprowadzić je do koń-
ca. Gratuluję i życzę kolej-
nych podobnych przedsię-
wzięć. – podkreślał.

Potem był czas na wymianę
opinii i marzenia o kolejnych
inwestycjach. W kolejce do ka-
nalizacji stoją już mieszkańcy
innych sołectw…

(g)
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To by³ naprawdê udany
debiut. W pierwszej akcji
nowo utworzonego klubu
Honorowych Dawców Krwi
w £oniowej wziê³o udzia³
kilkadziesi¹t osób, które
³¹cznie odda³y kilkanaœcie
litrów krwi.

W przypadku krwiodawców z Łoniowej
wypadki potoczyły się szybko. Ledwie w
styczniu pojawiła się idea utworzenia klu-
bu, a już 1 marca w remizie w Łoniowej na
honorowych dawców czekały pielęgniarki i
lekarz z Brzeska. Na miejscu urządzili trzy
stanowiska wyposażone w łóżka, sprzęt do
pobierania i przechowywania krwi oraz jej
wstępnego badania.

Do dyspozycji byli już od rana, od godziny
9 i – jak się okazało – nie była to pora zbyt
wczesna. Najszybciej pojawili się krwiodaw-
cy z Łysej Góry, którzy mając swój klub
dobrze rozumieją, jak ważna jest frekwen-
cja podczas tego typu akcji. Z dojazdem nie
mieli problemu, bo strażacy z Łoniowej
współorganizujący akcję zapewnili trans-
port własnym samochodem. Skorzystać
mogli z niego zresztą wszyscy chętni. Wy-

Marcin Pabijan, £oniowa
oddał krew po raz pierwszy
Coś od siebie mogłem dać. Kiedyś chciałem
oddać krew dla kolegi chorego na białaczkę i
nie zdążyłem. Kolega nie zdołał pokonać
choroby. Teraz trafiła się okazja, by oddać krew
na miejscu i skorzystałem z tego. Kolega-
strażak powiedział mi o akcji. Mam nadzieję, że
komuś przez to pomogę.

Jan Baca, £oniowa
pomagał w organizacji akcji
Równo rok temu sam skorzystałem z krwi,
dzięki czemu dziś wciąż cieszę się życiem. Sam
nie mogę oddać krwi ze względów zdrowotnych,
ale przynajmniej organizacyjnie mogę się
przyczynić do tego, że inni będą się nią mogli
podzielić. Zresztą miejscowych strażaków nie
trzeba było do tego namawiać. Jest wśród nich
kierowca, który sam był chory i potrzebował
kiedyś krwi. Dzisiaj organizując dowóz ludzi
do punktu odwdzięcza się za otrzymaną pomoc.

starczyło tylko wcześniej zgłosić taką po-
trzebę. Do południa w remizie pojawiło się
już mniej więcej 30 osób: kobiet i mężczyzn,
starszych i młodych. Obok mieszkańców
Łoniowej w akcję włączyli się także miesz-
kańcy Dołów, Porąbki Uszewskiej czy Nie-
dźwiedzy. O możliwość udziału w akcji py-
tali także mieszkańcy innych gmin.

Wszyscy najpierw przechodzili wstępne
badania, potem wypełniali specjalną ankietę,
by na koniec oddać 450 ml krwi. Nie każdemu
było to jednak dane. Mniej więcej 10 osób po
wstępnych badaniach na zawartość hemo-
globiny usłyszało, że nie mogą oddać krwi.

Klub z £oniowej rozpocz¹³ dzia³alnoœæ

UDANY DEBIUT K
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CZ£ONKOWIE
„KLUBU HDK £ONIOWA”
Krzysztof Bielecki (prezes), Justyna
Baca-Bielecka, Janusz Baca, Pawe³
Kraj, Janusz Burnóg, Józef Cichy, W³a-
dys³aw Korcyl, Jacek Sady (wieloletni
honorowy krwiodawca), Tadeusz Sa-
cha, Karolina Baca (skarbnik), Janusz
Dudek, Jan Kural, Szczepan Marecik,
S³awomir Marecik.

ale na drug¹ akcjê przyprowadzi³am ze sob¹ tak¿e
Krzyska i moj¹ mamê. Od tamtej pory przychodzimy
we troje, œrednio raz na dwa, trzy miesi¹ce. Jak siê
ju¿ raz zacznie oddawaæ krew, to trudno przestaæ.
Przekona³am siê, ¿e nic siê nie dzieje, ¿e to zupe³nie
bezpieczne, a mo¿na przecie¿ komuœ pomóc.

- W honorowe oddawanie krwi wci¹gnê³a Pani
ju¿ nie tylko rodzinê…

- M¹¿ przyszed³ z pocz¹tkiem roku na zebranie OSP i
stra¿acy zaczêli go namawiaæ, ¿eby wst¹pi³ do ich
jednostki, bo dotychczas by³ w jednostce OSP Z³ota
sk¹d pochodzi. Zgodzi³ siê, ale zaproponowa³ równo-
czeœnie utworzenie klubu HDK. Pomys³ siê spodoba³.

- Potem wypadki potoczy³o siê szybko. Nie mi-
nê³y dwa miesi¹ce i ju¿ jest po pierwszej akcji.

- K.B.: Chcieliœmy iœæ za ciosem. Uznaliœmy, ¿e skoro
jest zainteresowanie, to warto je wykorzystaæ.

- Mam nieoficjalne informacjê, ¿e to pan Krzysz-
tof by³ inicjatorem powo³ania klubu w £onio-
wej…?

- Krzysztof Bielecki: To nie s¹ œcis³e informacje, bo
wszystko zaczê³o siê od mojej ¿ony. To ona mnie do
tego namówi³a…

- Jak siê zaczê³o?
- Justyna Baca-Bielecka: To nie jest d³uga histo-
ria. Wszystko zaczê³o siê w ubieg³ym roku w koœciele
w £ysej Górze. Ksi¹dz zapowiada³ akcjê oddawania
krwi i siê zg³osi³am.

- Bez szczególnego powodu?
- J.B-B.: Nie mia³am indywidualnych motywów, nikt
z rodziny ani z grona znajomych akurat nie potrzebo-
wa³ wtedy krwi, ale apel ksiêdza wydawa³ mi siê na
tyle s³uszny i wa¿ny, ¿e na niego odpowiedzia³am i tak
ju¿ zosta³o. Za pierwszym razem przysz³am sama,

KRWIODAWCÓW
Niektórym przeszkadzało wysokie ciśnienie,
ale bywali tacy, którzy nie chcieli się łatwo
poddać. – No to może teraz się uda? – S. Ma-
recik z nadzieją po raz kolejny mierzył sobie
ciśnienie. Tym razem spacer na świeżym po-
wietrzu okazał się pomocny. Wszystko w nor-
mie. – Ale się cieszę – strażak z OSP Łoniowa
nie krył radości. W chwilę później siedział już
na stanowisku. – Jak się Pan czuje? Wszyst-
ko w porządku? – dopytywały pielęgniarki,
ale tego dnia pomoc nikomu nie była potrzeb-
na. No, może z wyjątkiem jednej z przedsta-
wicielek Koła Gospodyń Wiejskich, która ko-

Rozmowa z inicjatorami akcji: Justyn¹ Baca-Bieleck¹ i jej mê¿em Krzysztofem Bieleckim

SKUTECZNY APEL KSIÊDZA

- By³y jakieœ organizacyjne problemy?
- ¯adnych. Pomieszczenie udostêpni³a stra¿, panie z
Ko³a Gospodyñ Wiejskich zapewni³y poczêstunek dla
obs³ugi, sprzêt specjalistyczny i obs³ugê pielêgniarsk¹
i lekarsk¹ zapewni³a stacja krwiodawstwa z Brzeska,
a o nag³oœnienie akcji zadba³y media.

rzystając z obecności lekarza poradziła się w
sprawie… bólu pleców. Najwyraźniej dobrze
trafiła, bo poza konsultacją otrzymała także
lekcję masażu mięśni grzbietu.

Niedługo potem miała okazję, by za me-
dyczne porady odwdzięczyć się efektami
swoich umiejętności kulinarnych. Organiza-
torzy skorzystali z pomocy KGW, które przy-
gotowało obiad dla gości. Strogonow i inne
specjały wszystkim przypadły do gustu…

(p)
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Z propozycją wspólnej inwestycji zwró-
cili się samorządowcy Gminy Wojnicz. Po-
mysł uzasadniali tym, że z ośrodka w Bia-
dolinach Radłowskich korzystają także
mieszkańcy Gminy Dębno. Argument
okazał się jednak niewystarczający
zwłaszcza, że – jak się okazało – obiekt
miał być wydzierżawiony prywatnej spół-

Fiaskiem zakończyły się rozmowy
przedstawicieli samorządów Gminy
Wojnicz i Gminy Dębno w sprawie
współfinansowania ośrodka zdro-
wia w Biadolinach Radłowskich. Po-
wód? Samorząd nie może inwesto-
wać w budynek, który nie jest jego
własnością.

Fiasko z oœrodkiem w Biadolinach

dziankę w postaci decyzji o podziale pienię-
dzy z puli przeznaczonej na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. Do wspólnego dzie-
lenia tortu zaproszono także Gminę Dęb-
no, której przydzielono wcale nie najmniej-
szy kawałek. Mówiąc precyzyjnie uszczk-
nęła ona z niego nawet dwie porcje.

Jedna, nieco mniejsza to pieniądze na dro-
gi. W sumie do dyspozycji będzie 200 tys. zł.
Gmina dołoży do tego coś jeszcze z własne-
go budżetu i wszystko to razem wystarczy
na wybudowanie liczących kilkaset metrów
trzech docinków dróg. Pierwszy to odcinek
Dębno Na Szwaby o długości 690 mb, drugi
to Niedźwiedza – Nowa Wieś o długości 405
mb, a ponadto Sufczyn Stadion – Rajsko o
długości 330 mb. W przypadku każdej z nich
wykonana zostanie podbudowa złożona
z trzech warstw. Przetar-
gi na reali-

Ponad 2,65 mln z³ z bud¿etu
Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji
otrzyma³a nasza gmina na
likwidacjê osuwisk i odbudo-
wê dróg. To pozwoli pokryæ
80 procent ca³kowitych kosz-
tów inwestycji, których reali-
zacja planowana jest jeszcze
na ten rok.

Dla wójta gminy Grzegorza Bracha wy-
jazd do Krakowa na spotkanie samorządow-
ców z ministrem Grzegorzem Schetyną nie
był bezowocny. Obok dyskusji i uścisków rąk
były też bardzo wymierne korzyści. Mini-
ster wzorem swoich poprzedników przy-
wiózł ze sobą także finan-
sową niespo-

ce, która świadczyłaby tam usługi me-
dyczne. Oznaczałoby to, że gmina wykła-
dając pieniądze z własnego budżetu nie
mogłaby czerpać żadnych zysków z naj-
mu obiektu do niej nie należącego. W tej
sytuacji propozycja sąsiadów z Wojnicza
nie została zaakceptowana.

(g)

Efektywne spotkanie w Krakowie

MINISTER SCHETYNA
Z NIESPODZIANK¥

zację dróg zostaną ogłoszone niezwłocznie i
o ile nic nie stanie na przeszkodzie prace
powinny być sfinalizowane w maju. Szcze-
gólnie cieszy perspektywa budowy odcinka
Na Szwaby, bo remont pozwoli połączyć już
całą jezdnię prowadzącą bardzo malowni-
czym zakątkiem gminy wzdłuż rzeki Nie-
dźwiedź. Na poprawę komfortu jazdy liczyć
też mogą kierowcy korzystający z dróg w
Jaworsku i Niedźwiedzy, które niszczone są
przez osuwisko. Pieniądze na ten cel po-
chodzą z puli przyznanej gminie na tzw. sta-
bilizację osuwisk.

Prace przy samych osuwiskach także po-
winny zakończyć się w tym roku. Zanim jed-
nak dojdzie do ich rozpoczęcia trzeba się

będzie uzbroić w cier-
pliwość. W przypadku
tego typu inwestycji
procedura przetargowa
jest skomplikowana i
czasochłonna. Zajmie
minimum dwa miesiące
zakładając, że nie po-
wtórzy się już sytuacja z
roku ubiegłego, kiedy to
z powodu zbyt drogich
ofert w ogóle nie udało się
rozstrzygnąć przetargu, a
pieniądze musiały wrócić
do MSWiA. W tym roku
zgodnie z obietnicą gmina
ponownie otrzymała
wsparcie na ten cel. Mimo,
że jest ono wyższe niż za
pierwszym razem, to jed-
nak trudno już teraz powie-
dzieć, czy będzie wystarcza-
jące. Przekonamy się o tym
po otwarciu ofert przetargo-
wych.

(g)
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Fragmenty Liberatora z £ysej
Góry trafi³y do Muzeum Lot-
nictwa w Republice Po³udnio-
wej Afryki. Podczas specjalnej
uroczystoœci odbywaj¹cej siê
w Ambasadzie Polskiej w RPA
przekazano je Muzeum Lotnic-
twa w Pretorii .

Szczątki maszyny zestrzelonej nad Łysą
Górą w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 przez
długie lata przechowywał Wojciech Gurgul,
mieszkaniec Łysej Góry. Podczas ubiegło-
rocznej uroczystości poświęconej pamięci
poległych członków załogi samolotu, który
przewoził transport dla powstańców war-
szawskich, padła propozycja przekazania
fragmentów maszyny muzeum w RPA. Woj-
ciech Gurgul bez wahania na nią przystał
traktując ten pomysł jako okazję do symbo-
licznego powrótu lotników do swojej ojczy-
zny. Przed laty nie było im to dane, ale teraz
nic już nie stało na przeszkodzie, by pamiąt-
ki po nich znalazły się w najbardziej odpo-
wiednim do tego miejscu.

Szczegóły związane z przekazaniem po-
zostałości po rozbitym samolocie ustalono
zaraz po zakończeniu oficjalnej części uro-
czystości. Niedługo potem Dionizy Smoleń,
pracujący aktualnie w Warszawie były
mieszkaniec Łysej Góry, przekazał fragmen-
ty Liberatora Ambasadzie RPA w Warsza-
wie. Stamtąd pojechały już na południe Afry-
ki, gdzie z początkiem stycznia bieżącego
roku oficjalnie oddano je pod opiekę Muzeum
Lotnictwa w Pretorii. W zorganizowanej

specjalnie na tę okoliczność w Ambasadzie
Polskiej w RPA uroczystości wzięli udział
m.in. Fébé Potgieter-Gqubule, ambasador
RPA w Polsce, Marek Kolański, konsul Am-
basady Polskiej w RPA, Andrzej Romano-
wicz, przewodniczący Komitetu Obchodów
Lotów nad Warszawę w RPA, Generał Der-
rick Page, przedstawiciel Dowódcy Lotnic-
twa Południowoafrykańskiego (SAAF),
przedstawiciele Muzeum Lotnictwa w Pre-
torii oraz pastor Bryan Jones, uczestnik lo-
tów nad Powstańczą Warszawą. List tego
ostatniego do mieszkańców Łysej Góry od-
czytano podczas sierpniowych obchodów
rocznicowych w Łysej Górze. Miał on wy-

mowę szczególną, bo przed laty pastor był
przecież w tym samym 31. Dywizjonie SAAF,
w którym służyli także zestrzeleni lotnicy.

Podczas spotkania w ambasadzie był czas,
by to sobie przypomnieć. Przy okazji wspo-
minano także wydarzenia, jakie rozegrały
się niedawno w Łysej Górze, której miesz-
kańcy pamięć poległych czczą przecież od

lat. Ambasador RPA w Polsce Fébé
Potgieter-Gqubule nie ukrywała
swojej wdzięczności za taką posta-
wę. Nawiązując do rocznicowych ob-
chodów mówiła o „wspaniałej cere-
monii”, w której w oczy rzucał się
nie tylko organizacyjny prządek, ale
także liczny udział mieszkańców.

Uczestnicy uroczystości przekazania
szczątków Liberatora mieli też okazję za-
poznać się ze sprawozdaniem z przebiegu
uroczystości w Łysej Górze ilustrowanym
bogato materiałem fotograficznym.

Po tym, jak fragmenty samolotu pobłogo-
sławił pastor Bryan Jones, szczątki maszy-
ny oddano przedstawicielom Muzeum Lot-
nictwa. Będą w nim z pewnością eksponata-
mi wyjątkowymi. Do tej pory w zbiorach
muzeum niczego podobnego nie było, mimo
że południowoafrykańscy lotnicy wielokrot-
nie latali z misjami bojowymi z Włoch.

(p)
Autor zdjęć: Darryl Jones

Z £ysej Góry do Afryki

Pami¹tka po Liberatorze

Ze szczątkami Liberatora pozują Konsul Polski w RPA Marek Kolański, Ambasa-
dor RPA w Polsce Fébé Potgieter-Gqubule, Andrzej Romanowicz oraz przedstawi-
ciele Dowódcy Południowoafrykańskich Sił Powietrznych oraz Muzeum Lotnictwa
w Pretorii.

Szczątki Liberatora z Łysej Góry
wyeksponowane w Ambasadzie
Polskiej w RPA

Pudełko, w którym przekazano
szczątki Liberatora z opisem
ostatniego lotu jego załogi.

Bohaterska za³oga Liberatora z 31 Dywizjonu
SAAF zestrzelona w £ysej Górze sk³ada³a siê z
czterech lotników po³udniowoafrykañskich
(SAAF) i trzech lotników brytyjskich (RAF). By³a
dowodzonego przez kapitana G. Lawrie.
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w Tarnowie. W tej szkole pani Józefa zdo-
była wykształcenie, które pozwoliło jej
później wykonywać zawód nauczyciela.
Pierwszą pracę podjęła w województwie
białostockim, a przez kilkadziesiąt na-
stępnych lat miejscami jej pracy były szko-
ły w Łomży, Zambrowie i Łapach.

Podczas II wojny światowej wraz ze
swoim mężem Janem Zarańskim prowa-
dziła tajne nauczanie, za co przyszło im
zapłacić bardzo wysoką cenę. Małżonek
na wiele lat został zesłany na Syberię. Po
powrocie z zesłania razem z dwójką dzie-
ci przeprowadzili się na stałe do Szczeci-
na, gdzie jubilatka pracowała do emery-
tury ciesząc się szacunkiem i będąc doce-
nianą przez swoich uczniów i współpra-
cowników. Była jednym z bardziej aktyw-

Gmina w akwarelach

Jubileusz Józefy Zarañskiej

STO LAT KRAJANKI!
Pochodz¹ca z Dêbna Józefa
Zarañska prze¿y³a 100 lat!
Urodziny obchodzi³a 16 marca
w Szczecinie, ale z miejscem
swoich narodzin kontakty
utrzymuje regularnie. Wiêk-
szoœæ mieszkañców Dêbna zna
j¹ bardzo dobrze, bo co roku
w³aœnie tutaj spêdza³a waka-
cje. Wielu z nich jej zawdziêcza
tak¿e wiedzê o Dêbnie. Wszak
to ona przecie¿ wspó³pracowa³a
z Lidi¹ Luchter-Krupiñsk¹,
kierownikiem Muzeum Zamek
w Dêbnie, przy opracowywaniu
„Legend o Dêbnie”.

Pani Józefa przyszła na świat 16 marca
1908 roku w Dębnie jako córka Wojciecha
Chodackiego i Bronisławy Chodackiej z
domu Chrząszcz. Była najstarszym spo-
śród siedmioroga dzieci swoich rodziców.
Jako jedyna z rodzeństwa doczekała tak
sędziwego wieku, chociaż nie miała łatwe-
go życia. Los doświadczył ją ciężko już w
wieku 10 lat. Wtedy to w słynnej epidemii
„hiszpanki” – śmiertelnego wirusa grypy,
który w tym czasie zabrał według róż-
nych szacunków od 40 do 80 mln ludzkich
istnień - straciła matkę.

Odtąd opiekowali się nią dziadkowie
Piotr i Anna Chrząszcz, a o jej wykształ-
cenie w kierunku pedagogicznym zadbał
wuj – ks. prałat Józef Chrząszcz, dzisiej-
szy patron jednej z ulic Tarnowa, założy-
ciel i dyrektor I Prywatnego Seminarium
Nauczycielskiego Żeńskiego im. bł. Kingi

nych członków kółka geograficznego.
Wraz z innymi geografami wyjeżdżała do
wielu miast Polski na sympozja m. in. na
Uniwersytet Wrocławski.

Niejednokrotnie była też nagradzana
już po zakończeniu pracy. 14 październi-
ka 2004 z okazji Dnia Nauczyciela zosta-
ła uhonorowana listem gratulacyjnym od
Prezydenta Miasta Szczecina za tajne
nauczanie podczas okupacji, a wzmianka
o tym ukazała się w „Kurierze Szczeciń-
skim”. W 1965 roku została wdową. Do
dziś mieszka w Szczecinie wraz z córką,
zięciem i wnukiem Rafałem. Niezmien-
nie w pamięci przechowuje wspomnienia
z Dębna prosząc nieraz najbliższych: „Za-
wieźcie mnie do Dębna…”.

(n)

„Zabytki Gminy Dębno” Andrzeja B.
Krupińskiego jest już do nabycia. Eksklu-
zywne, promocyjne wydawnictwo zawie-
ra 31 akwarel, na których przedstawiono
najważniejsze zabytki gminy oraz najbar-
dziej urokliwe miejsca. Wszystkie rysun-
ki zostały szczegółowo opisane przez au-
tora, a całość została pomyślana jako for-
ma wyjątkowego prezentu. Akwarele wy-
drukowano na ozdobnym papierze w taki
sposób, by możliwie wiernie oddać charak-
ter prac. Zainteresowani kupnem „Zabyt-
ków Gminy Dębno” powinni się kontak-
tować z Dębińskim Centrum Kultury.

Podziêkowanie

Zespół Szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej

Składamy serdeczne podziękowania
za pomoc w organizowaniu przedszkol-
nej uroczystości z okazji Dnia Babci i
Dziadka (która odbyła się w szkole)
Pani Dyrektor mgr Bogumile Faron,
Pani mgr Janinie Nowak, Panu mgr
Krzysztofowi Sołtys oraz gimnazja-
listom z klasy I „C” i II „C”.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców Publicznego

Przedszkola w Woli Dębińskiej
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merytorycznym były podobne. Dominowały
zajęcia sportowo-rekreacyjne. Jedynie Ja-
strząb Łoniowa zaproponował nieco bardziej

Kilkanaœcie organizacji przyst¹pi³o w
tym roku do konkursów og³oszonych
przez nasz¹ gminê dla organizacji po-
zarz¹dowych. W sumie rozdysponowa-
no pomiêdzy nie 177 tys. z³.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cie-
szył się konkurs na realizację zadań publicz-
nych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziała-
nia narkomanii. Przystąpiły do niego zarów-
no kluby sportowe działające na terenie gmi-
ny jak i uczniowskie kluby sportowe. Do roz-
dysponowania było 60 tys. zł. W ich podziale
nie będą jednak uczestniczyć wszystkie orga-
nizacje, które przynajmniej potencjalnie mo-
głyby to uczynić. Ze względów formalnych w
konkursie nie wziął udziału klub Start Biado-
liny Szlacheckie, który nie złożył oferty w
wymaganym terminie. Jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie stało się tak przez niedopatrze-
nie. Ofertę wprawdzie przygotowano, ale do-
starczono ją w ostatnim dniu przewidzianym
dla innego konkursu nie zwracając uwagi, że
termin dla konkursu z zakresu profilaktyki
upłynął… dzień wcześniej. Ponadto ofert nie
zgłosiły jeszcze dwa UKS-y z Łysej Góry.

Podejmując decyzję o podziale pieniędzy
komisja konkursowa większych dylematów
nie miała, ponieważ oferty pod względem

2. szeroko angażują mieszkańców do zaspo-
kojenia tej potrzeby, a przez to do aktyw-
ności na rzecz dobra wspólnego.

3. zakładają działania adekwatne do opisa-
nej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczest-
ników projektu.

4. jasno i w sposób wymierny przedstawiają
planowane korzyści, jakie w efekcie reali-
zacji projektu odniosą jego bezpośredni
uczestnicy oraz lokalna społeczność.

5. mają adekwatny do założeń projektu har-
monogram działań.

6. opierają się na współpracy z partnerami
instytucjonalnymi i wolontariuszami;

7. planują kontynuowanie wybranych dzia-
łań projektu i podtrzymanie aktywności
środowisk lub grup społecznych po zakoń-
czeniu realizacji projektu.

8. gwarantują zebranie wymaganego wkła-
du własnego.

9. mają budżet adekwatny do zaplanowa-
nych działań
Więcej na temat tego przedsięwzięcia

znaleźć można na stronie www.horyzon-
ty.org.pl. Organizacje zainteresowane sta-
raniem o dotację w ramach programu „Dzia-
łaj Lokalnie” mogą liczyć na pomoc i konsul-
tacje reprezentantów Centrum Animacji
Społecznej „Horyzonty”. Tego rodzaju usłu-
gi świadczyć oni będą na mocy umowy za-
wartej z samorządem Gminy Dębno.    (g)

- wynikają z konkretnych potrzeb danej spo-
łeczności,

- mają jasno określony cel, dobrze zaplano-
wane działania, mierzalne rezultaty i roz-
sądne koszty realizacji,

- przewidują takie działania, które będą
kierowane do określonej grupy odbior-
ców, a jednocześnie będą służyć całej spo-
łeczności,

- będą realizowane wspólnymi siłami miesz-
kańców i instytucji życia lokalnego – sa-
morządów, przedsiębiorców i organizacji
społecznych,

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany
angażowały zasoby lokalne - naturalne,
społeczne, ludzkie i finansowe.

Wnioski można składać do 15 kwietnia, a
rozstrzygniecie konkursu nastąpi do końca
kwietnia. Komisja konkursowa pod uwagę
brać będzie czy projekty:
1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrze-

bę, której zaspokojenie służy dobru wspól-
nemu.

Kilkanaście osób wzięło udział w od-
bywającym się w Urzędzie Gminy w
Dębnie marcowym szkoleniu, które
ma pomóc lokalnym organizacjom się-
gać po dofinansowanie w ramach kon-
kursu „Działaj Lokalnie VI”. Do wzię-
cia jest maksymalnie sześć tysięcy zło-
tych.

Kwota może niezbyt imponująca, ale zwa-
żywszy na budżety sołectw warto się po nią
schylić. Doświadczenia innych gmin poka-
zują, że i taka suma może przynieść zupeł-
nie przyzwoite efekty. W szóstej edycji pro-
gramu „wspierane będą projekty, które ini-
cjują współpracę mieszkańców na rzecz do-
bra wspólnego”. Zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez organizatora czyli Cen-
trum Animacji Społecznej „Horyzonty” dzia-
łającym wspólnie z Polsko - Amerykańską
Fundacją Wolności tym razem na pomoc
mogą liczyć projekty, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców,

dzięki któremu możliwe jest osiąganie ce-
lów o charakterze dobra wspólnego,

Warto siêgn¹æ tak¿e po niedu¿e dotacje

MA£Y WIELKI GRANT

Konkursy dla organizacji pozarz¹dowych

PODZIELONE PIENI¥DZE
oryginalną formę jaką jest szkolny piknik.
W tej sytuacji jednym z podstawowych kry-
teriów była liczba uczestników zajęć.

Zadania z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu powierzono do reali-
zacji ośmiu klubom sportowym, które są w
sposób naturalny predestynowane do ich
prowadzenia. Podobnie jak w przypadku pro-
filaktyki także i tym razem kryterium ilo-
ściowe okazało się najistotniejsze. Skoro ofe-

rowane zajęcia pod wzglę-
dem merytorycznym się
nie różnią, to najwięcej
pieniędzy powędrowało do
tych klubów, które szkolą
najwięcej młodych spor-
towców. W sumie kwotą
100 tys. zł podzieliło się
osiem klubów. Najwięcej
otrzymał Orzeł Dębno
prowadzący kilka sekcji
piłkarskich, najmniej LKS
Wolania, która ma sekcję
siatkarską.

W odróżnieniu do lat
ubiegłych oferenci nie
mieli tym razem poważ-
niejszych kłopotów z przy-
gotowaniem wniosków.
Zanim doszło do ich skła-
dania samorząd zorgani-
zował specjalne szkolenie
dla przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych. W
ich trakcie można było
rozstrzygać wszelkie wąt-
pliwości.

(p)

PRZECIWDZIA£ANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
LKS Orze³ ..........................................................26.500 z³
LKS K³os ............................................................. 8.000 z³
LKS Victoria ........................................................ 8.000 z³
LKS Sokó³ ........................................................... 7.000 z³
LKS Jastrz¹b ....................................................... 4.000 z³
LKS Grom ............................................................ 4.000 z³
LKS Wolania ........................................................ 2.500 z³
UKS Arabeska Por¹bka Uszewska .......................... 3.200 z³
UKS Olimpia Biadoliny Szlacheckie ........................ 2.000 z³
UKS Kruki Maszkienice ......................................... 2.000 z³
UKS Atlas Wola Dêbiñska ..................................... 1.000 z³
UKS Wolania Wola Dêbiñska ................................. 2.000 z³
UKS Huragan NiedŸwiedza .................................... 1.500 z³
UKS Luks Sufczyn ................................................ 3.800 z³
UKS Gwiazda Dêbno ............................................. 1.500 z³

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
LKS Orze³ Dêbno ................................................31.000 z³
LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie .....................12.000 z³
LKS K³os £ysa Góra ............................................13.000 z³
LKS Victoria Por¹bka Uszewska...........................13.000 z³
LKS Sokó³ Maszkienice ......................................11.000 z³
LKS Jastrz¹b £oniowa .......................................... 8.000 z³
LKS Grom Sufczyn ................................................ 8.000 z³
LKS Wolania Wola Dêbiñska .................................. 4.000 z³
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Dwa lata hojnoœci

Fani z zagranicy
Fan Club Orła Dębno zrzeszający mieszkańców Gminy

Dębno pracujących w krajach Unii Europejskiej podaro-
wał już piłkarzom sprzęt o wartości 4 tysięcy złotych. Ini-
cjator Fan Clubu Józef Świstak wykorzystuje niemal każ-
dy swój przyjazd do kraju na przeprowadzenie zbiórki
wśród członków nieformalnej organizacji.

Idea pojawiła się przed dwoma laty i – jak się okazuje – nie był to
słomiany zapał. Zaczęło się od podarunku w postaci strojów sporto-
wych i bynajmniej na tym się nie skończyło. Piłkarze klubu, który
– co z dumą podkreśla prezes Piotr Marecik – między Brzeskiem a
Tarnowem jest jedynym posiadającym pięć sekcji piłki nożnej otrzy-
mali od członków klubu także buty piłkarskie i innego rodzaju sprzęt
sportowy.

O kolejne „dostawy” zabiega osobiście Józef Świstek mieszkają-
cy na stałe w Woli Dębińskiej, ale pracujący w Austrii. Podczas poby-
tu w kraju w okresie świątecznym jeździ do znajomych i zachęca do
datków na rzecz klubu, a następnie my dostajemy prezenty – po-
twierdza Józef Ciuruś, członek zarządu klubu. Dla Orła, który pro-

wadzi kilka sekcji, to ważne wzmocnienie finansowe, bo potrzeby
sprzętowe są ogromne, a możliwości finansowania klubu z budżetu
– ograniczone. Tym większa jest wdzięczność działaczy Orła dla
darczyńców z zagranicy. – Należą się im gorące słowa podziękowa-
nia – dodaje Józef Ciuruś.

(p)

Dzięki hojności Fan Clubu młodzi piłkarze mają
porządne stroje.

nych szkoleń podnoszących kwalifikacje za-
wodowe. Do wyboru będą m.in. szkolenia
dotyczące takiej problematyki jak prawo
zamówień publicznych, ochrona danych oso-
bowych, szkolenia zawodowe dla asysten-

Nasza gmina jest ju¿ gotowa
do rozpoczêcia programu
„Centrum Kszta³cenia na
Odleg³oœæ na Wsiach”. Po
przeprowadzonym na miejscu
audycie przedstawiciele Cen-
trum Kszta³cenia Ustawiczne-
go i Praktycznego w Zielonej
Górze, które realizuje pro-
gram, nie mieli zastrze¿eñ.
Oznacza to, ¿e ju¿ wkrótce
pierwsi chêtni bêd¹ mogli
korzystaæ ze szkoleñ.

Inaugurację programu planowano wpraw-
dzie na koniec lutego, ale wymogi formalne
sprawiły, że nie było możliwe dotrzymanie
tego terminu. Teraz nic już jednak nie stoi
na przeszkodzie, by szkolenia ruszyły na
dobre. Chętnych na nie nie powinno brako-
wać. – Telefonów w tej sprawie odbieramy
już całkiem sporo – mówi Marcin Hebda,
który ma pod swoją opieką nowocześnie urzą-
dzoną pracownię.

Trudno się temu zresztą dziwić, bo – przy-
najmniej teoretycznie oferta wygląda inte-
resująco. Obejmuje możliwość korzystania
przy pomocy wysokiej klasy sprzętu kom-
puterowego z szerokiej gamy specjalistycz-

Szkolenia mog¹ ruszaæ pe³n¹ par¹

Pracownia ju¿ gotowa

Pod względem technicznym wszystko jest już gotowe.

tów bankowości, księgowych, handlowców
czy pracowników administracyjnych. Do-
stępne będą także kursy językowe, kursy
grafiki komputerowej, a także kursy z ta-
kich przedmiotów jak matematyka, chemia,

biologia czy historia. Uczestnicy mieć będą
do dyspozycji również doradcę zawodowego.

Komfortową pod względem technicznym
naukę zapewni zestaw obejmujący 10 kom-
puterów wraz z oprogramowaniem syste-

mowym oraz graficznym, komplet mebli biu-
rowych, telefax, drukarka. Jeden z kompu-
terów znajdujących się w zestawie jest przy-
stosowany do korzystania przez niego przez
osoby niepełnosprawne.      (g)

 WYDARZENIA
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mniej więcej o połowę niższy od stawek ryn-
kowych obowiązujących w okolicy. W umo-
wie dzierżawy nie ma natomiast mowy o
żadnych rozliczeniach kosztów ponoszo-
nych na modernizację obiektu – objaśniał
radnym. Jednocześnie podkreśla, że zupeł-
nie niedopuszczalne jest, by firma bez
względu na to, czy jej roszczenia odszkodo-
wawcze są słuszne czy nie, po zakończeniu
okresu najmu zajmowała budynek bez zgo-
dy właściciela.

(p)

rząd chce teraz dysponować swoją własno-
ścią.

Wezwanie do zwrotu budynku pozostało
jednak bez echa. Firma w dalszym ciągu
zajmuje obiekt deklarując jego opuszcze-
nie po wypłaceniu 88 tys. zł odszkodowania
z tytułu nakładów poniesionych na moder-
nizację budynku. Wójt Gminy Dębno Grze-
gorz Brach konsekwentnie odmawia wy-
płaty pieniędzy w przeświadczeniu, że fir-
mie się ona nie należy. – Obiekt wynajmo-
wała przez czternaście lat płacąc czynsz

Sąd rozstrzygnie spór w sprawie
warunków najmu budynku komunal-
nego pomiędzy firmą „Granat” a wła-
dzami Gminy Dębno. Firma zapowia-
da opuszczenie budynku pod warun-
kiem uzyskania odszkodowania, ale
samorząd uważa to roszczenie za bez-
podstawne.

Pozew do sądu złożyła firma „Granat” po
tym, jak otrzymała nakaz jego opuszczenia.
Umowa dzierżawy obiektu wygasła już daw-
no, do jej przedłużenia nie doszło i samo-

Sporny budynek

FIRMA CHCE ODSZKODOWANIA

czemu unika się efektu nadmiernego ogrze-
wania obiektu w lecie. Natomiast przy ogrze-
waniu w zimie dzięki płaskiej powierzchni
blachy i łukowym kształtom następuje sa-
moczynna cyrkulacja powietrza ogrzewając
jednocześnie całą powierzchnię hali i dając
duże oszczędności w ogrzewaniu.

Dla samorządu bodaj najistotniejsza zale-
ta to cena. Przy zakładanych wymiarach sali
w Maszkienicach wynoszących 14 m na 26 m
koszty budowy mogłyby się zamknąć sumą
mniejszą niż milion złotych. Nie bez znacze-
nia jest także i fakt, że dach sali budowanej
według tej technologii dobrze korespondo-
wałby z dachem budynku szkoły.

O tym, czy sala będzie budowana z wyko-
rzystaniem metody oglądanej w Bieruniu,
zadecydują najbliższe tygodnie. Niezwłocz-
nie po przygotowaniu projektu ogłoszony
zostanie przetrag na wykonanie obiektu. Po
wyłonieniu jego zwycięzcy gmina złoży wnio-
sek o dofinansowanie inwestycji z budżetu
województwa i jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie, to główna część hali mogłaby być
gotowa jeszcze w tym roku. Ponieważ zaple-
cze wraz z tarasem i przewiązką już jest

Tania, szybka w monta¿u i bezpieczna –
oto najwa¿niejsze zalety nowej techno-
logii budowy sal gimnastycznych stoso-
wanej przez firmê budowlan¹ z Bieru-
nia ko³o Tychów. Podczas wizyty u pro-
ducenta przedstawicielom samorz¹du
naszej gminy propozycja ta na tyle przy-
pad³a do gustu, ¿e zastosowanie tej me-
tody przy budowie sali w Maszkienicach
jest teraz powa¿nie brane pod uwagê.

Wizyta w Bieruniu to efekt poszukiwania
jak najlepszego rozwiązania dla obiektu
wznoszonego w Maszkienicach. To, co tam
można było zobaczyć, zrobiło wrażenie. – To
tania, solidna i przez to bardzo interesująca
propozycja – komentowali po powrocie prze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga i
zastępca wójta Antoni Brachucy. Samonośna
konstrukcja dachu jest bardzo łatwa w mon-
tażu. Do tego stopnia, że obiekt taki jak w
Maszkienicach można wybudować w ciągu
kilku miesięcy. Lekka, a zarazem bardzo
wytrzymała konstrukcja nie zawiera żadnych
dodatkowych wewnętrznych elementów, na
których miałby się wspierać dach. W efekcie
jest ona mniej więcej o połowę tańsza od sal
gimnastycznych budowanych według tech-
nologii tradycyjnej. Dodatkowy atut projek-
tu tego typu to owalny kształt pozytywnie
wpływający na bezpieczeństwo budowli. W
razie obfitych opadów nie ma obawy, że na
dachu będzie zalegał śnieg.

Producent podkreśla przy tym, że dzię-
ki zastosowaniu technologii coil-coating
przy nakładaniu powłok organicznych sto-
sowane blachy charakteryzują się wysoką
jakością, odpornością korozyjną, wysoki-
mi właściwościami mechanicznymi i wa-
lorami estetycznymi.

Obiekty pokrywane są ponadto lakierem
ochronnym, co sprawia że blacha odbija więk-
szość promieniowania słonecznego, dzięki

Sala w Maszkienicach wed³ug nowej metody?

KUSZ¥CA TECHNOLOGIA

ukończone, na rok przyszły pozostałoby już
tylko wyposażenie sali.

(p)

INICJATYWY
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Klaudia Wodka z Zespołu Szkół w
Woli Dębińskiej wygrała odbywający
się w Zespole Szkół w Porąbce Uszew-
skiej  IV Międzypowiatowy Konkurs
Poezji Niemieckojęzycznej Rainer Ma-
ria Rilke w kategorii gimnazjalistów.
W rywalizacji wzięło udział 21 uczniów
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu brzeskiego, tarnow-
skiego i dąbrowskiego.

cej samorząd może poruszać się tylko w
ramach określonych odgórnie widełek.

Podjęte właśnie decyzje oznaczają
jednak mały krok do przodu. – Głosy
środowiska są takie, że małymi krocz-
kami co roku coś się zyskuje – komen-
tuje Marek Przeklasa, przewodniczący
lokalnych struktur Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Jako związkowiec z wy-
negocjowanych stawek do końca nie jest
zadowolony, ale jako przewodniczący
Komisji Oświaty zbyt dobrze zna bu-

Sukces uczennicy z Woli Dêbiñskiej

Recytacja po niemiecku
Konkurs polegał na recytacji w orygi-

nale wybranego utworu wielkiego po-
ety. Prezentacji przysłuchiwali się nie
tylko członkowie komisji oceniającej, ale
także pozostali uczestnicy i ich opieku-
nowie. Pod uwagę w ostatecznej punk-
tacji brano kilka elementów. Zwracano
uwagę na pamięciowe opanowanie tek-
stu, umiejętności językowe oraz inter-
pretacyjne.

Poziom prezentowany przez uczestni-
ków konkursu można określić jako nie-
równy. Obok recytacji charakteryzujących
się wysokimi walorami artystycznymi nie
brakowało także osób, które do konkur-
su były przygotowane słabo nie radząc
sobie nie tylko z interpretacją tekstu, ale
nawet z pamięciowym jego opanowaniem.

W opinii jurorów generalnie lepiej wy-
padli gimnazjaliści niż ich starsi koledzy i
koleżanki. Tym bardziej cieszy zwycięstwo
Klaudii Wodki z Woli Dębińskiej, która po
raz kolejny udowadnia swoją wszech-
stronność. Bardzo dobre miejsca w innych
konkursach zajmowała już wcześniej.

(p)

Nauczycielskie pensje: ma³y krok do przodu

NIECO WIÊKSZA
MOTYWACJA
O kilkadziesi¹t procent wzro-
s³a wysokoœæ dodatków moty-
wacyjnych dla nauczycieli oraz
dodatków funkcyjnych dla dy-
rektorów szkó³ w Gminie Dêb-
no. Wiêcej zarobi¹ tak¿e pra-
cownicy obs³ugi szkó³. O pe³-
nym zadowoleniu trudno jed-
nak mówiæ. Z punktu widzenia
pracowników kwotowo pod-
wy¿ka jest niewielka, dla bu-
d¿etu gminy to dodatkowy
roczny wydatek oscyluj¹cy
wokó³ kwoty 200 tys. z³.

Zmiana to efekt kompromisu pomiędzy
propozycją samorządu i związków zawo-
dowych. Obie strony przedstawiły naj-
pierw swoje rozwiązania, a następnie
wspólnie usiadły do stołu, by wypracować
propozycje możliwe do zaakceptowania
przez wszystkich. Porozumienie udało się
osiągnąć stosunkowo szybko, a uchwała
w tej sprawie została przyjęta bez głosu
sprzeciwu.

Nie oznacza to jednak, że nauczyciele
są zmianami usatysfakcjonowani. Samo-
rząd zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi ma ograniczony wpływ na wysokość
uposażenia nauczycieli. Jego domeną jest
jedynie ustalanie wysokości dodatku funk-
cyjnego, który uzależniony jest od okre-
ślanej centralnie kwoty bazowej. Co wię-

DODATKI PO ZMIANACH
G³ówny sk³adnik nauczycielskiej p³acy to p³a-
ca zasadnicza, która ustalana jest central-
nie. W gestii samorz¹du jest tylko wyso-
koœæ dodatku motywacyjnego, funkcyjnego
i dodatku za wychowawstwo. Po ustaleniach
ze zwi¹zkowcami w Gminie Dêbno w tym
roku wszystkie dodatki wzros³y.

DODATEK MOTYWACYJNY
2008 - 6% kwoty bazowej wynosz¹cej 1701

z³ czyli 102 z³
2007 – 5% kwoty bazowej wynosz¹cej 1546

z³ czyli 77,30 z³

DODATEK FUNKCYJNY
2008 – 700 z³, 800 z³ (w zale¿noœci od

wielkoœci szko³y)
2007 – 500 z³, 600 z³ (w zale¿noœci od

wielkoœci szko³y)

stawek obowiązujących w naszej gmi-
nie z tym, co mają nauczyciele z gmin
ościennych. Okaże się wówczas, że na-
uczyciele z Gminy Dębno mają wyraź-
nie wyższe dodatki motywacyjne od
swoich kolegów z sąsiednich gmin. O ile
w naszej gminie w tym roku wyniosą
one 6 procent stawki bazowej, to w in-
nych gminach mieścić się będą w grani-
cach 2-3 procent.

Nieco lepsze nastroje mogą mieć dyrek-
torzy szkół, którzy podwyżki powinni od-
czuć mocniej. Za takim wyraźnym pod-
niesieniem stawek dodatków funkcyjnych
opowiadał się samorząd wychodząc z za-
łożenia, że w ślad za dużym zakresem
odpowiedzialności winna iść także odpo-
wiednia gratyfikacja finansowa. Dotych-
czas była ona na tyle nieduża, że docho-
dziło do przypadków zrównania w pobo-
rach dyrektora i nauczyciela mającego
więcej godzin nadliczbowych.

Na drugim biegunie znajdują się nato-
miast pracownicy obsługi. W ich przypad-
ku podwyżki wyniosą 4 i 6 procent, ale
wobec generalnie niskiej płacy kwotowo
sięgną one od 36 do 55 zł brutto.

(g)

Marek Przeklasa preferuje filozofię
małych kroczków.

dżet, by nie wysuwać nierealnych żądań.
Proponuje raczej dokonać porównania
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Jastwi ulokować siedzibę Dębińskiego Cen-
trum Kultury, ale realizacja tej idei także nie
jest taka łatwa. – Bezpośrednio wiąże się ona
z uzyskaniem z zewnętrznych źródeł dofinan-
sowania na adaptację budynku. Szanse na to
są duże, ale pewności nie mamy – informował
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno. Wnio-
sek w tej sprawie został złożony do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest

Uchwa³ê w sprawie zamiaru
likwidacji Szko³y Podstawo-
wej w Jastwi podjê³a Rada
Gminy Dêbno. To pierwszy
krok w kierunku zakoñczenia
dzia³alnoœci szko³y, która w
przysz³oœci mog³aby siê staæ
siedzib¹ Dêbiñskiego Centrum
Kultury.

Problem szkoły w Jastwi wbrew pozorom
nie wywołał wielkiej dyskusji i nie podzielił
radnych. W głosowaniu 10 z nich opowiedzia-
ło się za przyjęciem uchwały, a tylko jedna
osoba wstrzymała się od głosu.

Do dyskusji także nikt specjalnie się nie palił,
bo też trudno było znaleźć argumenty za dal-
szym utrzymywaniem szkoły. Liczba dzieci w
Jastwi jest już na tyle mała, że w wielu przy-
padkach nie ma nawet możliwości utworze-
nia oddziału. Gdyby teoretycznie ktoś chciał
to zrobić, to dochodziłoby wręcz do sytuacji, w
której jednego ucznia musiałoby uczyć kilku
nauczycieli. Przewodniczący Rady Gminy Sta-
nisław Pierzga przypominał, że takiego sce-
nariusza można było uniknąć, gdyby przed laty
słuchano podpowiedzi specjalistów. – Gdy two-
rzono tę szkołę kurator Jerzy Hebda prze-
strzegał, że prędzej niż przypuszczamy ta
szkoła będzie świecić pustkami, ale wtedy nikt
go nie chciał słuchać.

Teraz wyboru nie ma i zastanawiać trzeba
się już tylko nad sposobem zagospodarowania
obiektu. Samorządowe władze chciałyby w

Za ma³o dzieci, by utrzymaæ szko³ê

DYLEMAT W JASTWI

O
pi

ni
a Tadeusz Hebda,  so³tys Jastwi

Na pewno decyzja o zamiarze likwidacji szkoły nie będzie
przyjęta z radością i entuzjazmem, ale prawa ekonomii są takie
a nie inne. Dzieci nie przybywa, a te, które są to liczba za mała,
żeby szkołę utrzymać. Niektórzy wręcz panicznie boją się
likwidacji szkoły i stanowczo się temu sprzeciwiają, ale
rachunek ekonomiczny jest jednoznaczny.
Wierzę, że dowóz dzieci będzie zorganizowany dobrze i dzieci
będą miały odpowiednią opiekę. Osobiście wolałbym, żeby
nasze dzieci trafiły do szkoły w Dębnie. Poprzednio, gdy
ograniczaliśmy stopień organizacyjny szkoły do klas I-III,
starsze dzieci też miały przejść do szkoły w Dębnie, ale ktoś
rzucił hasło, że lepiej do Woli Dębińskiej i tak się stało. Dziś
wiadomo, że jest tam teraz problem ze zbyt licznymi klasami.

szkoły w Jastwi na swoje barki. Powinno to
nastąpić mniej więcej w połowie roku, ale wte-
dy radni powinni już wiedzieć, czy są pieniądze
z MKiDN czy też nie.

Obok kryteriów ekonomicznych radni
wezmą zapewne pod uwagę także względy
czysto edukacyjne. W niewielkiej szkole pro-
ces nauczania odbywa się niemal bez udziału
elementu rywalizacji sprzyjającego na ogół

szkola, która znajduje się w obiektach
OSP w Maszkienicach. Połączenie ich w
jeden organizm pozwoliłoby zaoszczę-
dzić nie tylko na kosztach utrzymania
obiektu, ale także na wynagrodzeniu.
Zespołem złożonym ze szkoły i przed-
szkola kierowałby jeden dyrektor, pod-
czas gdy dotychczas każda z tych insty-
tucji miała osobne kierownictwo. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że budynek
szkoły byłby efektywniej wykorzysta-
ny. Do zagospodarowania są w nim po-
mieszczenia po mieszkaniach służbo-
wych, które teraz stoją puste.

Do ewentualnej zmiany mogłoby
dojść z początkiem przyszłego roku
szkolnego.

(pg)

Przedszkolaki z Maszkienic naj-
prawdopodobniej opuszczą gościn-
nych strażaków. Nowa siedziba mo-
głaby się znaleźć w budynku Szkoły
Podstawowej, a przeprowadzka po-
zwoliłaby znacznie zmniejszyć kosz-
ty utrzymania obydwu placówek.

Zmiana lokum i połączenie przedszko-
la ze szkołą podstawową w jeden zespół
to na razie plany. Ich realizacja zależeć
będzie od opinii radnych oraz lokalnego
środowiska. Samorządowe władze liczą
na przychylne potraktowanie tego pro-
jektu, bo u jego podstaw leży troska o
stan gminnej kasy.

Dziś gmina ponosi koszty utrzymania
budynku szkoły oraz siedziby przed-

Taniej pod jednym dachem

Stra¿acy bez przedszkola?

jednym z ponad 1300 projektów ubiegających
się o finansową pomoc.

Radna Maria Marecik w związku z ogrom-
nym zainteresowaniem dofinansowaniem z
budżetu MKiDN nie kryła swoich wątpliwo-
ści, co do powodzenia planu polegającego na
urządzeniu siedziby DCK w Jastwi. – Co bę-
dzie, jeśli dofinansowania nie uzyskamy? – do-
ciekała. W odpowiedzi usłyszała, że Rada
Gminy będzie musiała wziąć odpowiedzialność
za decyzję w sprawie ewentualnej likwidacji

rozwojaniu umiejętności, ucznioiwe w sposób
ograniczony uczestniczą w ofercie kultural-
nej i sportowej. Trudno sobie wyobrazić udział
np. w zawodach sportowych klasy złożonej z
ledwie kilku osób. Problemem jest przygoto-
wanie okolicznościowych występów takich jak
choćby jasełka czy organizacja wycieczki, któ-
rej koszty przy nielicznych klasach radykal-
nie rosną.

(p)

Pismo Rady Rodziców PSP
w Maszkienicach do Wójta Gminy Dêbno

Uprzejmie informujemy, że po zapoznaniu
się z pismem z dn. 19.02.2008 r. dotyczącym
planowanego połączenia Publicznego Przed-
szkola w Maszkienicach i Publicznej Szkoły
Podstawowej im. prof. Franciszka Bujaka w
Maszkienicach w Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Maszkienicach w pełni popieramy jako
Rada Rodziców ten plan.

Prosimy jednak, aby połączenie tych pla-
cówek nastąpiło po zakończeniu budowy sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Maszkienicach.

Prośbę tą motywujemy tym, że przed za-
kończeniem budowy dzieci będą musiały
uczyć się na dwie zmiany z powodu braku
sal oraz w związku z pracami budowlanymi,
dzieci szkolne i przedszkolne będą musiały
przez osiem godzin przebywać w budynku ze
względu na ich bezpieczeństwo.

Prosimy przy podejmowaniu decyzji o
wzięcie pod uwagę naszych wniosków.
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Sprawcy przestêpstw
dokonywanych na tere-
nie powiatu brzeskiego,
a zatem tak¿e na terenie
Gminy Dêbno, raczej nie
powinni liczyæ na bezkar-
noœæ. Statystyki policyjne
z ubieg³ego roku wska-
zuj¹ wyraŸnie, ¿e zdecy-
dowana wiêkszoœæ prze-
stêpców trafia w rêce
policji.

Na terenie powiatu na prze-
stępczość najbardziej naraże-
ni są mieszkańcy Brzeska i
Gminy Brzesko.  Tutaj doszło
do niemal połowy prze-
stępstw stwierdzonych w roku
2007 na terenie całego powiatu.

Więcej zmotoryzowanych patroli i
skuteczniejsze interwencje – takich
efektów spodziewają się samorządo-
we władze Gminy Dębno po swoim
prezencie dla policji. Z gminnej kasy
sfinansowano połowę kosztów zaku-
pu nowego radiowozu, który ma być
wykorzystywany przede wszystkim do
patrolowania terenu gminy.

Nowe auto to kia ceed – bardzo bogato i
nowocześnie wyposażony radiowóz, który
wśród policjantów zbiera dobre recenzje.
Chwalą go za dynamikę (silnik typu turbo-
diesel ma moc 140 KM), bezpieczeństwo (6
poduszek powietrznych) i specjalistyczne

wyposażenie. Auto wyposażone jest w spe-
cjalny system powodujący, że otworzenie
tylnych drzwi przez jadących na tylnej ka-
napie pasażerów nie jest możliwe. Bardzo
ważnym elementem jest sygnalizacja świetl-
na, w tym przypadku, bardzo nowoczesna i
dobrze widoczna z daleka. Na listwie sygna-
lizacji umieszczono dodatkowo halogeny
oświetlające przestrzeń przed autem i po
jego bokach. Dzięki temu w razie interwen-
cji nocą miejsce zdarzenia jest bardzo do-
brze oświetlone. Radiowóz ma także sygna-
lizację świetlną w klapie bagażnika, co po-
woduje, że w razie jej otwarcia sygnalizacja
nie jest zasłaniana.

Policja zdecydowała się na ten, a nie inny
samochód ze względu na jego wysokie para-
metry techniczne i relatywnie niska cenę.
W sumie kosztował ok. 70 tys. zł.

(p)

Podarunek od samorz¹du

RADIOWÓZ DLA POLICJI

Nowe auto ma poprawić skutecz-
ność policji.

Ma³e szanse na bezkarnoœæ

UCI¥¯LIWE KRADZIE¯E

że ani razu nie doszło tu do rozboju czy wymuszenia
rozbójniczego. Nie obyło się jednak bez przypadków po-
bicia. W tej szczególnie niebezpiecznej kategorii prze-

stępstw gmina nie odbiega jednak szczególnie od
innych.

Generalnie policja brzeska bardzo
skutecznie radzi sobie z przestępstwa-
mi. W większości kategorii prze-
stępstw rezultaty pracy tutejszych po-
licjantów mierzone wykrywalnością
sprawców są na tyle dobre, że pozwa-

lają jednostce z Brzeska zajmować czo-
łowe miejsca w Małopolsce. Trudno byłoby

jednak na tej podstawie wyciągać zbyt daleko
idące wnioski, bo porównywanie ze sobą różnych

jednostek niejednokrotnie nie ma większego sensu
z uwagi na ich zupełnie różną specyfikę. Mierzenie
tą samą miarą chociażby Krakowa i powiatu brze-
skiego byłoby przecież zabiegiem absurdalnym już
choćby ze względu na ogromna różnicę w liczbie
mieszkańców.

Powodem do zadowolenia może być natomiast rosną-
ca wykrywalność przestępstw na terenie naszej gminy.
Lepsze wyniki odnotowano niemal w każdej kategorii
przestępstw. Wyjątkiem są bójki i pobicia, których wy-
krywalność minimalnie (o 0,6 procent) spadła.

(p)

Gmina Dębno pod tym względem
znalazła się na trzecim miejscu
wspólnie z Gminą Czchów. W każ-
dej z nich popełniono 12 procent
ogólnej liczby przestępstw przypa-
dających na cały powiat.

Najbardziej uciążliwa dla naszych
mieszkańców jest kradzież mienia.
Więcej przestępstw należących do tej
kategorii popełniono jedynie w Brze-
sku. Cieszyć może natomiast fakt,

WYKRYWALNOŒÆ PRZESTÊPSTW W POWIECIE BRZESKIM
ogó³em: ................................................ 79,1% - III miejsce w Ma³opolsce

(najgorszy Kraków – 38,6%)
przestêpstwa o charakterze kryminalnym: 69,1% - I mce w Ma³opolsce
rozboje, wymuszenia rozbójnicze: ............ 92,6% - III mce w Ma³opolsce
kradzie¿ z w³amaniem: ........................... 34,1% - V mce w Ma³opolsce
kradzie¿ cudzej rzeczy: ........................... 43,0% - I mce w Ma³opolsce
bójki i pobicia: ...................................... 71,4% - 13-14 mce w Ma³opolsce

USTAWA O PRZECIWDZIA£ANIU NARKOMANII
- PRZESTÊPSTWA STWIERDZONE: powiat brzeski 235, Kraków 1157

PRZESTÊPSTWA ZG£OSZONE W ROZBICIU NA GMINY 2007 R.

ZAGRO¯ENIE PRZESTÊPSTWAMI NA
TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN
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Gmina Dêbno nale¿y do
najbardziej niebezpiecz-
nych rejonów powiatu
brzeskiego pod wzglê-
dem zagro¿enia wypad-
kami – wynika z podsu-
mowania roku przygoto-
wanego przez komendê
powiatow¹ policji w
Brzesku. W g³ównej
mierze „zawdziêcza” to
po³o¿eniu przy jednej z
najbardziej uczêszczanej
w Polsce krajowej dro-
dze nr 4.

Liczby mówią o tym wyraźnie.
Zarówno pod względem liczby wy-
padków i kolizji jak również liczby
zabitych i rannych Gmina Dębno
znajduje się w niechlubnej czołów-
ce. Częściej do niekiedy tragicz-
nych w skutkach wypadków w
ubiegłym roku dochodziło tylko w
Brzesku i na terenie gminy Brze-
sko. Co gorsza w ostatnich latach
obserwować można tendencję
wzrostową. Systematycznie od
2004 roku liczba wypadków rośnie,
podczas gdy w innych gminach jest
ich coraz mniej. W 2004 roku do-
szło do 19 wypadków, rok później
było ich 21, w 2006 roku – 24, a w
2007 – 28. Wynik roku ubiegłego

tutaj już wcześniej złożył tzw. raport o
przeniesienie do Bochni i niedługo potem
zakończył pracę w posterunku w Dębnie,
a sprawa wróciła do punktu wyjścia.

Samorząd interweniujący w tej sprawie
niewiele był w stanie wskórać. Wobec trud-
nej sytuacji kadrowej w policji związanej z
częstą rezygnacją ze służby o wypełnienie
luki po jednym z policjantów będzie trudno.
Na kilkunastu stronach komenda policji po-
wiatowej wyjaśniła, na czym polegają kło-
poty i jaka jest ich skala. Z przedstawionego
raportu wynika, że w ciągu ostatnich kilku
lat z policji w Brzesku odeszło 53 funkcjona-
riuszy. Nowe osoby przyjmowane na ich miej-
sce nie są w stanie natychmiast ich zastąpić.
Specjalistyczne szkolenia trwają często kil-
kanaście miesięcy i w związku z tym nie-
obecności i wakaty są zjawiskiem niemal
powszechnym.

(p)

Nowy radiowóz, o którym szczegółowo
piszemy w innym miejscu, zakupiono przy
dużej pomocy budżetu gminy. Podejmujący
decyzję w tej sprawie radni oczekiwali, że w
zamian będą mogli liczyć na bardziej efek-
tywną pracę policjantów związaną bezpo-
średnio ze zwiększeniem obsady personal-
nej posterunku do trzech osób.

Rozmowy w tej sprawie prowadzone
przez samorządowe władze z kierownic-
twem policji zarówno w komendzie powia-
towej jak i wojewódzkiej dały dobre efek-
ty. Pod koniec grudnia ubiegłego roku w
Dębnie pojawił się trzeci policjant. Gdy
wydawało się, że problem jest rozwiązany,
jeden z dwóch funkcjonariuszy pracujących

Pech krąży najwyraźniej nad rewi-
rem dzielnicowych w Gminie Dębno.
W kilkanaście dni po wzmocnieniu
posterunku w Dębnie trzecim funk-
cjonariuszem obsada znowu zmniej-
szyła się do dwóch osób, bo jeden z
policjantów poprosił o przeniesienie
do Bochni.

Kadrowych ruchom w policji uważnie
przyjrzał się Tadeusz Hebla, sołtys Ja-
stwi. – Miało być trzech dzielnicowych po
zakupie nowego samochodu, a tymczasem
wciąż mamy tylko dwóch policjantów. Co
się dzieje? – dociekał dopytując publicznie
samorządowe władze w tej sprawie.

Kadrowe k³opoty policji dotknê³y tak¿e nasz¹ gminê

BARDZO PECHOWY ETAT

Analiza bezpieczeñstwa na drogach naszej gminy

WYPADKOWA CZO£ÓWKA
jest tym bardziej zaskakujący, że
był to okres intensywnych prac na
krajowej „czwórce” na odcinku
biegnącym przez gminę, co wiąza-
ło się często z ograniczeniami
prędkości. Tymczasem właśnie na
tej części „czwórki”, która prze-
cina teren gminy odnotowano pra-
wie jedną trzecią ogółu wypadku
na tej trasie w granicach powiatu
brzeskiego.

Na terenie samej gminy trady-
cyjnie najbardziej niebezpiecznie
jest na drogach Dębna, Sufczyna i
Jastwi. Na to niezbyt zaszczytne
miano zapracowała ponownie dro-
ga nr 4, na której dochodzi do więk-
szości  wypadków i kolizji w tych
wsiach. Na drugim biegunie znaj-
dują się z kolei: Perła, Niedźwidza,
Jaworsko i Doły, gdzie tylko raz w
ciągu całego roku doszło do wypad-
ku lub kolizji.

Najbardziej niepokoi jednak
wzrost ofiar wypadków oraz ran-
nych. W 2006 roku na drogach na-
szej gminy nikt nie zginął, ale już
w roku ubiegłym życie w wypad-
kach straciły dwie osoby. Więcej
było także rannych.

Z policyjnych analiz wynika, że w
całym powiecie najbardziej niebez-
piecznym miesiącem był kwiecień
(94), a najmniej wypadków było w
lutym (56). Spośród dni tygodnia na
miano najbardziej wypadkowego
zasługuje piątek (ponad 18 procent
ogółu wypadków), a najbezpiecz-
niejsza jest niedziela.

(G)
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zinterpretowane jako chęć pozbycia się problemu przez starostwo. Marek
Przeklasa, przewodniczy Komisji Oświaty, mówił o tym wprost w trakcie
lutowej sesji Rady Gminy tłumacząc, że to niemożliwe. – Gminy nie stać na
utrzymywanie dwóch szkół stojących obok siebie – argumentował przypomi-
nając, że po sąsiedzku znajduje się szkoła podstawowa.

Przejêcie budynku Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej
Górze przez Gminê Dêbno to jeden ze
sposobów przed³u¿enia bytu zas³u¿o-
nej placówki. Z powodu niewielkiej licz-
by uczniów utrzymywanie samodziel-
nej szko³y przez starostwo brzeskie na
d³u¿sz¹ metê nie wchodzi w grê.

Problem jest na tyle poważny, że jego rozwiązanie
wymaga współpracy szerokiego gremium. Obok sta-
nowiska mieszkańców Łysej Góry ważna jest też opi-
nia władz samorządowych powiatu brzeskiego oraz
Gminy Dębno, a także zdanie mieszkańców i rodzi-
ców uczniów. Chociaż pierwsze propozycje zostały już
przedstawione, to jednak trudno sobie wyobrazić, by
znalazły one uznanie w oczach wszystkich.

Podczas posiedzenia Komisji Oświaty Rady Gmi-
ny starosta brzeski Ryszard Ożóg zasugerował
przejęcie szkoły pod skrzydła gminy, co zostało

- W poprzedniej kadencji samorz¹du szko³a w £ysej
Górze otrzymywa³a spor¹ pomoc z kasy powiatu, co
by³o miêdzy innymi skutkiem Pana starañ. Dziœ szkole
grozi likwidacja, a Panu pewnie trudno siê z tym
pogodziæ.

- W 1999 roku powsta³y powiaty i wtedy dla szko³y, która prze-
sz³a pod kuratelê starostwa, zacz¹³ siê dobry okres. Przez dwie
poprzednie kadencje, kiedy by³em przewodnicz¹cym Rady
Powiatu i cz³onkiem Zarz¹du Powiatu, w szkole wykonano
remonty na kwotê przekraczaj¹c¹ dwa miliony z³otych. We
wszystkich budynkach – w samej szkole, w sali gimnastycznej
czy w internacie -  wykonano nowe dachy, kot³ownie, wymienio-
no okna. S³owem, obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Na
inwestycje zdecydowano siê, mimo ¿e losy szko³y sta³y pod zna-
kiem zapytania ju¿ w pierwszej kadencji ze wzglêdu na zmniej-
szaj¹c¹ siê liczbê uczniów. Wtedy jednak samorz¹dowe w³adze
gminy odda³y szkole gimnazjum, chc¹c tym sposobem pomóc
szkole ponadgimnazjalnej. Na jakiœ czas okaza³o siê to do-
brym, skutecznym rozwi¹zaniem lecz w efekcie reformy oœwiaty
zmniejszy³a siê liczba klas w liceach z czterech do trzech i w tech-
nikach z piêciu do czterech, co ponownie spowodowa³o zmniej-
szenie liczby oddzia³ów w szkole.
Ni¿ demograficzny powoduje, ¿e pomiêdzy szko³ami jest
ostra konkurencja w walce o ucznia i mimo szerokich dzia-
³añ promocyjnych, proponowania przez Dyrekcjê szko³y
wielu bardzo atrakcyjnych i poszukiwanych kierunków
kszta³cenia, uczniowie chêtniej podejmuj¹ naukê w mia-
stach. Spadek liczby uczniów, koszty utrzymania du¿ej szko-
³y, hali i internatu powoduj¹ pog³êbiaj¹cy siê deficyt finan-
sowy szko³y, który obecnie wynosi oko³o pó³tora miliona

z³otych rocznie i stawia pod znakiem zapytania dalsze funk-
cjonowanie tej placówki.

- Wygl¹da na to, ¿e samorz¹d nie ma wyjœcia.
- Zawsze mo¿na szukaæ rozwi¹zañ pod warunkiem, ¿e jest wola
ratowania szko³y. Po zmianie w³adz powiatowych ja takiej woli
nie widzê. Starosta i Zarz¹d Powiatu nie s¹ przychylni szkole.
Ani jeden wniosek zg³aszany przez radnych w sprawie przezna-
czenia œrodków na dalsze remonty, inwestycje i wyposa¿enie
szko³y nie zosta³ przyjêty mimo argumentów, i¿ dalsza popra-
wa warunków bêdzie atutem sprzyjaj¹cym wiêkszemu zainte-
resowaniu uczniów i powinna skutkowaæ lepszym naborem.
Tak¿e medialne zamieszanie wokó³ szko³y i zapowiedzi jej likwi-
dacji bardzo Ÿle wp³ywaj¹ na decyzje gimnazjalistów, którzy
boj¹ siê wybraæ szko³ê zagro¿on¹ zamkniêciem.

- Pan ma jak¹œ receptê na rozwi¹zanie problemu?
- Idealnego rozwi¹zania nie ma lecz szans¹ dla szko³y wy-
daje siê byæ pomys³ nauczycieli Zespo³u Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych, którzy zaproponowali przejêcie szko-
³y przez gminê. S¹dzê, ¿e wobec braku pomys³u ze strony
Zarz¹du Powiatu na pomoc szkole i zagospodarowanie
maj¹tku, Rada Gminy Dêbno powinna rozwa¿yæ decyzjê o
przejêciu i umiejêtnym wykorzystaniu tego zespo³u. Pozwoli
to mieszkañcom £ysej Góry mieæ bezpoœredni wp³yw na
dalsze losy szko³y, która przez swoj¹ 60-letni¹ tradycjê wpi-
sa³a siê w krajobraz tej miejscowoœci.

- Na jakich warunkach mia³oby siê to odbyæ?
- W grê wchodzi nieodp³atne przekazanie maj¹tku gminie
wraz z kompetencjami do prowadzenia szko³y ponadgim-
nazjalnej. Takie rozwi¹zanie mo¿e byæ korzystne dla oby-
dwu samorz¹dów, gdy¿ Powiat pozbywa siê deficytowej

placówki równoczeœnie daj¹c szkole szanse na dalsze funk-
cjonowanie a gmina zyskuje wyremontowane budynki
oœwiatowe oraz subwencjê na klasy ponadgimnazjalne.

- W s¹siedztwie jest jeszcze szko³a podstawowa.
Wyobra¿a Pan sobie, ¿e gmina bierze na swoje barki
utrzymanie dwóch szkó³ znajduj¹cych siê obok siebie?

- To najtrudniejsza decyzja i nie dziwiê siê, ¿e Rada Gminy
Dêbno skrupulatnie rozwa¿a plusy i minusy decyzji o prze-
jêciu ZSTiO, gdy¿ musia³aby ulokowaæ w nim trzy szko³y:
podstawow¹, gimnazjum i oddzia³y szko³y ponadgimna-
zjalnej. Wówczas mo¿liwe by³oby utrzymanie maj¹tku.
Pozostaje jednak problem losu podstawówki, ale decyzje o
tak istotnych zmianach w funkcjonowaniu szkó³ na terenie
£ysej Góry musz¹ byæ poprzedzone szerokimi konsultacja-
mi spo³ecznymi. Wydaje siê, ¿e wobec ci¹gle zmniejszaj¹cej
siê liczby uczniów funkcjonowanie dwóch szkó³ jest ekono-
micznie niemo¿liwe. Pozostaje wiêc trudny wybór, któr¹ ze
szkó³ wybraæ i to od mieszkañców £ysej Góry bêdzie zale¿eæ
jak¹ decyzjê podejmie Wójt i Rada Gminy Dêbno.

Rozmowa z Andrzejem Potêp¹, mieszkañcem £ysej Góry i radnym powiatowym

Z³a wola starosty

Starosta nie chce szko³y w £ysej Górze

Warianty ratunkowe

Radni wysłuchają wszystkich argumentów
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nijak siê ma do obiektywizmu. Chc¹c ratowaæ szkolê podsuwamy
pomys³y. Rozmawialiœmy nawet na ten temat z rektorem Ma³opol-
skiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej, ale zainteresowania nie by³o.

- Ale otwieranie kierunku „hotelarstwo” w Brzesku,
podczas gdy ten kierunek jest ju¿ w £ysej Górze obecny,
nie u³atwia ¿ycia tej szkole.

- Problem tylko w tym, ¿e takiej decyzji nie ma. Owszem, dyrekcja
szko³y wysz³a z tak¹ inicjatyw¹, ale nie daliœmy na to zgody.

- Jest jakiœ ostateczny termin, w którym ta sprawa po-
winna zostaæ rozwi¹zana?

- Sztywnych terminów nie ma. My chcielibyœmy wspó³pracowaæ z
gmin¹, ale jeœli gmina zechce remontowaæ szko³ê podstawow¹, to
wtedy oferta nasza stanie siê nieaktualna. Na utrzymanie dwóch
szkó³ w s¹siedztwie nie ma szans i wówczas sami bêdziemy musieli
siê zmierzyæ z problemem i z pewnoœci¹ bêdzie to trudne.

- Gmina nie mog³aby ju¿ liczyæ na przejêcie budynku
szko³y ponadgimnazjalnej?

- Co do tego nie ma z³udzeñ.

czêcia oznacza³oby faktycznie rezygnacjê z mojej propozycji czyli
w konsekwencji najprawdopodobniej likwidacjê szko³y ponadgim-
nazjalnej.

- Propozycja przeprowadzki podstawówki do budynku
starostwa jest znana, ale przy za³o¿eniu przejêcia tej
koncepcji dla lokalnego œrodowiska istotna jest kwestia
w³asnoœci budynku.

- Dla mnie to sprawa wtórna, bo samorz¹dy zawsze mog¹ siê ze
sob¹ dogadaæ. W tej chwili nie mogê jednoznacznie zadeklarowaæ,
jak wygl¹da³aby sprawa w³asnoœci budynku, bo decyzja nale¿y do
Rady Powiatu z³o¿onej z dwudziestu jeden radnych. S¹dzê jednak,
¿e uda³oby siê wypracowaæ jakiœ rozs¹dny kompromis.

- W opinii radnego Andrzeja Potêpy kierowane przez
Pana starostwo nie ma woli ratowania szko³y, bo ani
jeden wniosek zg³aszany w tej sprawie podczas sesji
Rady Powiatu nie znalaz³ akceptacji…

- To nieporozumienie, bo pan radny Potêpa wystêpuje z pozycji
spo³eczno-psychologiczno-politycznej. Recenzuje poczynania sta-
rostwa jako mieszkaniec £ysej Góry wybierany do Rady Powiatu
miêdzy innymi przez mieszkañców swojego so³ectwa, który przez
osiem lat bêd¹c przewodnicz¹cym Rady Powiatu i cz³onkiem Zarz¹-
du Powiatu wspólnie z poprzednim starost¹ Grzegorzem Wawryk¹
podejmowa³ dzia³ania ratunkowe dla szko³y, które by³y dalekie od
zdrowego rozs¹dku. Remontowano szko³ê, mimo ¿e demografia
wskazywa³a na to, na co wskazywa³a i nie by³o mo¿liwoœci, by zmusiæ
kogoœ do chodzenia do takiej czy innej szko³y. U¿ywano sloganów
„Ratujemy szko³ê”, „Ratujemy szko³ê”, ale racjonalnych ruchów
ekonomicznych nie by³o. Przypisywanie mi w tej sytuacji z³ej woli

- Jaki bêdzie los Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólno-
kszta³c¹cych w £ysej Górze?

- Wszystko zale¿y od tego, czy uda siê obni¿yæ koszty, a to bezpo-
œrednio wi¹¿e siê z liczb¹ uczniów, których jest coraz mniej. To
szko³a ponadgimnazjalna, do której uczêszczaj¹ tylko ci decyduj¹-
cy siê na kszta³cenie w niej z w³asnego wyboru. Nikogo nie mo¿na
zmusiæ, by wybra³ w³aœnie tê szko³ê. W ostatnich latach decyduje siê
na to mniej uczniów ni¿ przed laty, kiedy ta szko³a têtni³a ¿yciem jak
niewiele innych. Dzisiaj ceramiczne zak³ady nie s¹ ju¿ dla niej
¿adnym zapleczem, szko³a jest wyraŸnie s³absza ni¿ kiedyœ, a
po³o¿enie na uboczu tak¿e nie jest jej atutem. Dyrekcja robi wpraw-
dzie usilne starania, by zwiêkszyæ nabór, choæby poprzez urucho-
mienie kierunku hotelarskiego, ale niewiele to daje. W efekcie z
bud¿etu musimy do niej bardzo du¿o dop³acaæ.

- Ale ja w dalszym ci¹gu nie us³ysza³em, jakie s¹ plany
starostwa wobec szko³y.

- Wszystko zale¿y od naboru…
- W przypadku zaskakuj¹co wysokiej liczby nowych
uczniów szko³a bêdzie mog³a pewnie walczyæ dalej o
przetrwanie, ale jakie jest rozwi¹zanie na wypadek czar-
nego scenariusza?

- Wtedy wspólnie z samorz¹dem gminy bêdziemy mogli poszukaæ
mo¿liwie optymalnego wyjœcia. Chcia³bym, ¿eby gmina posz³a w
kierunku sugerowanym przeze mnie polegaj¹cym na przeniesie-
niu szko³y podstawowej z s¹siedniego obiektu do budynku obecnej
szko³y ponadgimnalznej znajduj¹cym siê w bardzo dobrym stanie.
Pozwoli³oby to na finansowanie szko³y z bud¿etu. Na przeciwnym
biegunie jest remont budynku szko³y podstawowej, ale jego rozpo-

Rozmowa z Ryszardem O¿ógiem, starost¹ brzeskim

Podsuwam pomys³y

Złożona przez władze gminy kontrpropozycja
zakłada z kolei przeprowadzkę „podstawówki” do
obiektu szkoły ponadgimnazjalnej i urządzenie pod
jednym dachem warunków nauczania także dla
gimnazjum i kilku oddziałów klas ponadimnazjal-
nych. Budynek należący dziś do starostwa, gmina
miałaby przejąć nieodpłatnie. – Jest w dobrym sta-
nie technicznym, po remoncie i pewnie przez naj-
bliższych dziesięć lat nie wymagałby większych
nakładów. Remontu wymaga tylko stołówka i na-
leżałoby też zagospodarować teren wokół – tłu-
maczył Grzegorz Brach, wójt gminy. W tej sytu-
acji do rozwiązania pozostawałby problem budyn-
ku zajmowanego obecnie przez szkołę podsta-
wową. Jego stan wymaga kompleksowego remon-
tu obejmującego m.in. wymianę instalacji elek-
trycznej, dachu, instalacji wodno-kanalizacyjnej
czy zagospodarowania terenu. Dodatkowo obiekt
zagrożony jest od dawna czynnym osuwiskiem, a
koszty prac związanych z remontem sięgnęłyby
szacunkowo kilkuset tysięcy złotych.

Podczas spotkania w Łysej Górze z udziałem m.in.
reprezentantów różnych środowisk tego sołectwa
(stowarzyszenie„Krakus”, Rada Sołecka, nauczycie-
le obydwu szkół, radni gminni i powiatowi) oraz władz
gminy padła propozycja wyburzenia obiektu i urzą-
dzenia w tym miejscu parkingu i terenów zielonych z
ławkami, trawnikami i klombami.

Pełnej zgody dla tego rozwiązania także jednak
nie ma. Nie brakuje głosów, że budynek powinien
w dalszym ciągu służyć mieszkańcom Łysej Góry i
warto w jego remont zainwestować pieniądze. Nie-
którzy kierują się przy tym wybitnie pozaekono-
micznymi argumentami wyjaśniając, że obiekt ze
względów sentymentalnych nie powinien zostać

rozebrany. Ostateczną decyzję w tej sprawie postanowiono pozostawić ze-
braniu wiejskiemu.

Bez względu na jego opinię już dziś warto sobie zdać sprawę, że z finanso-
wego punktu widzenia pozostawienie na garnuszku samorządu dwóch bu-
dynków to propozycja niosąca ze sobą poważne konsekwencje. – Na utrzy-
mywanie dwóch obiektów gminy nie stać – podkreślają samorządowcy. Już
dziś ze względu na oddanie gimnazjalistów pod skrzydła ZSTiO do podsta-
wówki trzeba dopłacać, a w razie przyjęcia na swój garnuszek drugiego obiektu
koszty byłyby jeszcze większe. W opinii samorządu gminy wcześniej czy póź-
niej zmniejszająca się liczba uczniów zmusi starostwo do likwidacji szkoły i
służący jej dotąd budynek zostanie najprawdopodobniej sprzedany, jeśli gmi-
na nie wyrazi woli przejęcia go. Decyzję w tej sprawie warto podjąć jak naj-
szybciej, bo od niej zależy ewentualny remont obiektu zajmowanego przez
szkołę podstawową.

Sytuację radykalnie mogłyby zmienić tylko efekty najbliższego naboru. ZSTiO
chce w tej sprawie zrobić wszystko, co tylko możliwe, ale gwarancji skuteczności
tych działań nie ma. Podejmowane w latach ubiegłych próby związane z szeroką
prezentacją oferty szkoły, organizacją wydarzeń sportowych czy dostosowaniem
programu nauczania do potrzeb rynku pracy nie dały na tyle dobrych rezultatów,
by groźba pustoszenia szkolnych sal została oddalona.

(p)

O
pi

ni
e Bernadetta Wojtasiñska

Jestem w tej trudnej sytuacji, że osobiście jestem
zaangażowana w tę sprawę jako nauczyciel
ZSTiO. Jako radna uważam, że na pewno potrzeba
jest dyskusja nad tym problemem w szerokim
gronie. Osobiście podzielam pogląd wójta, że nie
stać nas na utrzymywanie dwóch szkół sąsiadują-
cych ze sobą, rozumiem jednak rozgoryczenie
niektórych mieszkańców, którzy z tą szkołą są
związani sentymentem. Ważne, by wszyscy
zainteresowani otrzymali pełną wiedzę na ten
temat, aby można było podjąć racjonalną decyzję.
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iblia księdza Wujka, bo pod taką
nazwą występuje w literaturze
tłumaczenie na język polski Biblii
z roku 1599, zajmuje honorowe

miejsce w pomieszczeniu zwanym zgodnie
z tradycją historyczną zamku w Dębnie –
skarbcem.

Książka ta o wymiarach (36,5 dł. 11,5 wys.
23,5 szer.) oprawiona w skórę tłoczoną z
mosiężnymi okuciami, zawiera 1574 strony
pokryte tekstem, ale i rycinami wykonany-
mi techniką drzeworytniczą.

Biblia w zbiorach zamku w Dębnie zo-
stała nabyta na aukcji w Krakowie w roku
1990. Egzemplarz ten do roku 1954 znajdo-
wał się w Bibliotece Kórnickiej. Jednym z
pierwszych jej właścicieli był Stanisław Bro-
nikowski, kanonik przemyski w 1666 roku.
O tym jak niezwykłe jest to dzieło uświa-
damiamy sobie przez fakt, iż XVI-wieczny
przekład, modernizowany i poprawiany,
pełnił swoją rolę podstawowego polskiego
przekładu katolickiego przez 367 lat, do
chwili wydania Biblii Tysiąclecia.

Trwałe wartości kulturowe tego tłuma-
czenia polegają także na wpływie, jaki przez
stulecia wywierał on na literaturę polską.
Wśród historyków literatury nie brak stano-
wisk, które w Wujkowym przekładzie upa-
trują najbardziej oryginalnego przedsięwzię-

lat było ich całkiem sporo. Muzeum za-
wdzięcza im m.in. sprzęt kuchenny, naczy-
nia czy podarowane przez Norberta Lippó-
czy`ego exlibrisy o tematyce rycerskiej. Król
kolekcjonerów polskich, Marek Sosenko,
podarował takie eksponaty jak szafka ap-
teczna z XVIII wieku. Wśród darczyńców
są także dzieci ze szkoły w Woli Dębińskiej,
którym muzeum zawdzięcza sprzęty gospo-
darskie. Początkowo miały one trafić do pla-
nowanej izby pamięci, ale ostatecznie wo-
bec fiaska tego pomysłu znalazły miejsce w
muzeum.

Jubileuszowe spotkanie na tym bynaj-
mniej się nie skończy. Zaproszeni goście
będą mieli okazję posłuchać także dobrej
muzyki. Z koncertem „Z muzyką polską
przez wieki” wystąpi Trio Kameralne Fil-
harmonii Świętokrzyskiej z Kielc. O na-
ukową stronę spotkania zadba z kolei Je-
rzy Zmudziński z Krakowa, który podda
szczegółowej analizie obraz przedstawiają-
cy drzewo genealogiczne Tarłów.

Jak na obchody jubileuszowe przystało
nie obędzie się bez toastów i słodkiej prze-
kąski. A w finale czekać będzie niespodzian-
ka. Zapisane w programie „Wywoływanie
duchów” brzmi naprawdę interesująco….

(p)

kwietnia uroczystości gospodarze zapropo-
nowali także wiele innych atrakcji.

Przede wszystkim jednak zatrzymać
trzeba się nad niezwykłą prezentacją rodu
Tarłów. Drzewo genealogiczne malowane
na płótnie z pierwszej połowy XVIII wieku
jest jedyną tego typu prezentacją rodu w
kraju. Do muzeum trafiło jako dar Adam
Chomiczewskiego z Łodzi, który w ten spo-
sób spełnił wolę swojej matki Emilii Chomi-
czewskiej. Zwiedzający muzeum będą je
mogli obejrzeć już po trwającej półtora roku
konserwacji wykonanej przez Marię Aren-
darską z Krakowa.

Jak zapewnia Lidia Luchter-Krupińska,
kierownik Muzeum Zamek w Dębnie, po-
winno zrobić wrażenie. Imponujące są już
same wymiary obrazu, który ma 3,2 m na
ponad 2 m. Znajduje się na nim ponad 100
osób! Co ważne, przedstawia ród mocno z
Dębnem związany. Tarłowie mieszkali
przecież w Dębnie przez półtora wieku. Nic
dziwnego, że temu malarskiemu dziełu za-
gwarantowano bardzo prestiżowe miejsce
czyli Salę Rycerską, w której eksponowane
są już portrety sarmackie.

Trzydziestolecie muzeum będzie także
dobrą okazją do tego, by podziękować jego
darczyńcom. W ciągu tych kilkudziesięciu

Prezentacja malowanego na płótnie
„Drzewa genealogicznego Tarłów” będzie
kulminacyjnym momentem obchodów ju-
bileuszu 30-lecia Muzeum Zamkowego w
Dębnie. Podczas zaplanowanych na 27

Piotr Skarga. Z tego tekstu początek swój
biorą zwroty zadomowione na trwałe polsz-
czyzny tak literackiej jak i potocznej:

szata godowa, pokarm duchowy; znaki cza-
su; czynić posługę; stanąć na nogi, chwała na
wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli.

Nic więc dziwnego, że Biblia w przekładzie
księdza Jakuba Wujka służyła nieraz także
do nauki języka polskiego – zwłaszcza w la-
tach niewoli narodowej. Tę kulturową czy
wręcz narodową wartość Biblii Wujka bodaj
najbardziej sugestywnie oddaje opowiadanie
Henryka Sienkiewicza „Wspomnienie z Ma-
ripozy”. Narrator spotyka w dalekiej Amery-
ce sędziwego emigranta z czasów powstania
styczniowego, który zwraca jego uwagę oso-
bliwą polszczyzną, rodem z innej epoki, peł-
nej anachronizmów i zarazem dostojności. Na
pytanie, skąd u niego taki język, starzec
uśmiechnął się i odpowiedział: „Jedną książ-
kę mam w domu, Biblię Wujka, którą czytu-
ję, co dzień, abym nie zapomniał mowy mojej
i nie stał się niemym w języku ojców moich”.
Śmiało można rzec, iż opowiadanie to stano-
wi osobliwy pomnik wdzięczności, jaki pod
koniec XIX wieku pisarz-noblista, wystawił
Temu, który dał u schyłku XVI stulecia mo-
wie polskiej Pismo Święte.

(KG)

Cudze chwalicie,
swego nie znacie Biblia księdza Jakuba Wujka

B

Muzeum Zamek w Dêbnie ma 30 lat!

cia w dziedzinie prozy artystycznej polskiego
odrodzenia, stawiając Wujka obok takich wiel-
kości XVI wieku jak Jan Kochanowski czy

W jubileuszowym roku zamek z
pewnością gościć będzie także dzieci
przygotowując dla nich, jak zwykle,
specjalne atrakcje
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Niewielki spadek liczby czytelni-
ków i wypożyczonych książek od-
notowano na terenie naszej gminy
w ostatnich latach. Nie bez znacze-
nia dla takiej tendencji mogą być
personalne i finansowe problemy
bibliotek.

Biorąc pod uwagę dwa główne wskaź-
niki czyli liczbę czytelników i liczbę wy-
pożyczonych książek zauważamy, że rok
ubiegły w stosunku do roku 2006 był
nieznacznie gorszy. O ile przed dwoma
laty wszystkie biblioteki publiczne w
gminie miały 2050 czytelników, to w
roku ubiegłym było ich o 40 mniej. W

O 325 ksi¹¿ek wzbogaci³a
swój ksiêgozbiór Publiczna
Biblioteka w Por¹bce Uszew-
skiej. Podarunek od Wydaw-
nictwa Naukowego „Œl¹sk”,
które jest wydawc¹ Guliwe-
ra – czasopisma poœwiêcone-
go literaturze dla dzieci i
m³odzie¿y - to dowód uzna-
nia dla dzia³alnoœci bibliote-
ki z Por¹bki.

Co roku „Śląsk” przyznaje „Kufer Gu-
liwera” jednej bibliotece w kraju, która
wyróżnia się szczególnie dobrymi wyni-
kami czytelnictwa i zaangażowaniem w
organizację wydarzeń i imprez propagu-
jących czytelnictwo. Spośród bibliotek –
prenumeratorów Guliwera – typowani są
kandydaci, z którymi przedstawiciele re-
dakcji pisma prowadzą rozmowy. Potem
potrzebny jest jeszcze łut szczęścia, bo
ostateczna decyzja o tym, kto w danym
roku zostanie obdarowany, podejmowana
jest w losowaniu.

Tym razem los uśmiechnął się do biblio-
teki w Porąbce i najwyraźniej wiedział, co
robi. - Czytelników u nas nigdy nie bra-
kuje – mówi kierująca biblioteką Danuta
Łazarz dodając, że działalność bynajmniej
do wypożyczania się nie ogranicza. Regu-
larnie czytelnicy mogą tu korzystać ze
spotkań z pisarzami, a w bibliotece odby-

wają się okolicznościowe imprezy kultu-
ralne. Kolejny rok prowadzona jest akcja
„Cała Polska czyta dzieciom”.

„Kufer Guliwera” wręczyły bibliotece
Magdalena Skóra, dyrektor Wydawnictwa
Naukowego „Śląsk” i Aneta Satława, se-

Biblioteka w Por¹bce Uszewskiej wyró¿niona przez Guliwera

KUFER Z KSI¥¯KAMI
KULTURA

ślad za tym w tym samym okresie spa-
dła też liczba wypożyczonych książek z
50 000 do 48 700.

Nie bez znaczenia dla takiej tendencji
może być fakt, że w bibliotece w Łysej
Górze od kilku lat jest problem z obsadą
pracownika. Ze względu na urlop macie-
rzyński biblioteka nie ma teraz profe-
sjonalnego bibliotekarza, co dla części
czytelników oznacza kłopoty z dokona-
niem właściwego wyboru. Czytelnicy,
którzy z wyborem lektury świetnie radzą
sobie sami, coraz częściej słyszą, ze in-
teresującej ich pozycji w księgozbiorze
biblioteki nie ma. Za taki stan rzeczy
odpowiadają z kolei finanse.

W ubiegłym roku z budżetu gminy na
zakup nowych książek przeznaczono
3600 zł, a Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na ten cel wydało
12 850 zł. W stosunku do zapotrzebo-
wania szacowanego na 10 tys. zł rocz-
nie dla każdej spośród pięciu bibliotek
gminnych, to zdecydowanie za mało.

Pewną rekompensatą dla tych finan-
sowych niedostatków są wydarzenia od-
bywające się w bibliotece, które mają
zachęcić czytelników do wypożyczania
książek. Obok imprez okolicznościo-
wych takich jak obchody Święta Niepod-
ległości organizowane są spotkania z
pisarzami (np. M. Musierowicz) czy spo-
tkania poświęcone literaturze. Zadomo-
wiła się tu również akcja „Cała Polska
czyta dzieciom”, które do sięgania po
książkę ma przygotować najmłodsze
pokolenia.

(gp)

Chcemy wiêcej wydawniczych nowoœci

Czytamy coraz mniej

le z książek, które otrzymaliśmy zamie-
rzałam właśnie kupić – podkreśla Danuta
Łazarz. Wśród 325 książek znalazły się
powieści dla dzieci, tomiki wierszy, wy-
dawnictwa leksykonowe i encyklopedycz-
ne. Czytelnicy już od pierwszego dnia

kretarz redakcji Guliwera. Mogły mieć
sporą satysfakcję, bo sprawiły biblioteka-
rzom i czytelnikom z Porąbki wielką ra-
dość. – To była piękna niespodzianka. Wie-

chcieli je wypożyczać, ale musieli uzbroić
się w cierpliwość. Opis książek i ich opra-
wa trwały mniej więcej tydzień

(g)
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To książka tylko z pozoru dla dzieci, bo
sięgnąć powinni po nią także dorośli. Odnajdą
w niej… siebie ze swoimi wadami i przywara-
mi, których zazwyczaj nie dostrzegają. Do-
skonale widzą je jednak dzieci, które w tym
wypadku – jak Szalony Jaś – pełnią dla doro-
słych rolę wychowawczą. A wszystko to w
atrakcyjnej formie. Dziewięcioletni Jaś nie-
znajdujący zrozumienia u dorosłych idzie
przez świat, który przygotował dla niego wiele
przygód. Niefortunne zbiegi okoliczności po-
wodują, że jego dobre chęci i starania kończą
się niekiedy zabawnymi katastrofami. Powo-
dów do śmiechu nie brakuje, ale w tym przy-
padku to nie jest pusty rechot.

HARRY POTTER
Joanne Rowling

PAN SAMOCHODZIK
Zbigniew Nienacki

SPOSÓB NA ALCYBIADESA
Edmund Niziurski

KLUB WLÓCZYKIJÓW
Edmund Niziurski

TOMEK ...
Alfred Szklarski

JE¯YCJADA
Ma³gorzata Musierowicz

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest przygotowy-
wana w oparciu o
dane statystyczne z
bibliotek publicznych
znajduj¹cych siê na
terenie Gminy Dêbno.
O kolejnoœci decyduje
liczba wypo¿yczeñ. W
przypadku Pana
Samochodzika, Je¿y-
cjady, Harrego Potte-
ra oraz Tomka chodzi
o ca³¹ seriê.

WYGNAÑCY RAJU
El¿bieta Wojnarowska

BUDNIK
Józef Ignacy Kraszewski

NOCE I DNIE
Maria D¹browska

ALCHEMIK
Paulo Coelho
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LITERATURA
DLA DOROS£YCH

MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

Pielgrzymka do Częstochowy staje się dla autorki
pretekstem do refleksji nad naszym ziemskim pielgrzy-
mowaniem, jego celem i sensem. Miłość i namiętność
towarzyszą tu życiowym dylematom, od których nie-
mal nikt nie jest wolny. Sensu szukają zarówno rodzi-
ce jak i małżonkowie, na pytanie o własną tożsamość
odpowiadać musi także duchowny. Historia zakazane-
go uczucia jednej z bohaterek przywołuje biblijny raj i
konsekwencje jego utraty. A wszystko to jest nam
szczególnie bliskie, bo przecież tak dobrze to znamy…

To dopełnienie „Piątego dziec-
ka”. Obydwie książki brytyjskiej
pisarki, która dzieciństwo spędzi-
ła na farmie w Rodezji, tak ściśle
wiążą się ze sobą, że warto pole-
cić je jednocześnie. Wraz z Benem
znajdziemy się we wrogim świe-
cie, w którym podejmować będzie-
my trud poszukiwania własnej
tożsamości. Spoza historii pełnej
zaskakujących zwrotów akcji o
dramatycznym, nieprzewidywal-
nym zakończeniu wyłaniają się
znowu podstawowe problemy
ludzkiej egzystencji.

Doris Lessing, Piąte dziecko
Książka ubiegłorocznej noblistki to propozycja dla szerokiego gro-

na czytelników. Głównie dla dorosłych, ale także dla starszej mło-
dzieży. Przede wszystkim zaś to książka dla myślących ludzi, którzy
chcą pochylić się nad sensem życie, nad tym, co w życiu najważniej-
sze. W niezwykły sposób przekonujemy się wraz z bohaterami książ-
ki, że nie wszystko w życiu da się zaplanować, że czasem życie odzie-
ra nas ze złudzeń i musimy stawać wobec dylematów, których na-
wet sobie nie wyobrażaliśmy. Oddając się lekturze tej wstrząsającej
powieści stajemy wobec pytań o to, czym jest miłość w ogóle, a miłość
matki w szczególności. Pytamy samych siebie co to znaczy normal-
ność i czy opinia większości w tej sprawie musi być decydująca? Teo-
retycznie można by krótko powiedzieć, że to książka o niepełno-
sprawnym dziecku i jego rodzinie, ale to byłoby o wiele za mało. Ta
książka jest czymś znacznie więcej niż kampanią społeczną na rzecz
niepełnosprawności.

Vamba

Pamiętnik
Szalonego
Jasia

Doris Lessing

Podróż Bena
Elżbieta Wojnarowska,

Wygnańcy raju
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Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y w Pi³ce
Rêcznej przebiega³y pod dyktando dru¿yny
z Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej.
Zespó³ prowadzony przez Miros³awa Rybê
nie da³ szans rywalom i wygra³ zawody
uzyskuj¹c tym samym awans do zawodów
wojewódzkich. Zwyciêska dru¿yna
wystêpowa³a w sk³adzie: Bartosz Niemiec,
Dominik Kraj, Patryk Kluska, Rafa³ Kluska,
Krystian Gurgul, £ukasz Rzepa, Mateusz
Brachucy, Mateusz Pabian, Jan Pa³ucki,
Jaros³aw Kroœniak.

Siatkówka

TRIUMF £YSEJ GÓRY

ZWYCIÊSTWO
SZCZYPIORNISTÓW

W siatkówkê najlepiej graj¹ w £ysej Górze.
Taki wniosek mo¿na w ka¿dym razie wyci¹-
gn¹æ z ostatniej gimnazjady, która odby³a siê
w Zespole Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.

Siatkarską dominację Łysej Góry potwierdziły zarówno
dziewczyny jak i chłopcy. W rywalizacji rozgrywanej syste-
mem do dwóch wygranych setów w fazie grupowej obydwa
zespoły reprezentujące Łysą Górę zwyciężyły we wszyst-
kich spotkaniach zajmując pierwsze miejsce. Inni byli dla
tych drużyn już tylko tłem. Szczególnie kiepsko po podsu-
mowaniu rywalizacji mogli się poczuć zawodnicy z Porąbki
Uszewskiej, którym nie udało się zdobyć choćby punktu.
Tym razem gospodarze byli bardziej gościnni niż to miało
miejsce podczas zawodów w piłce ręcznej. ZS w Woli Dębiń-
skiej zajęła w rozgrywkach drugie miejsce.

(l)

Gimnazjum Łysa Góra (dziewczyny): Sara Wróbel, Sylwia
Drużkowska, Karolina Drużkowska, Marzena Mleczko, Ewa
Pomykacz, Klaudia Lis, Karolina Marek, Alina Sacha, Wio-
letta Macheta, Klaudia Gurgul

SPORT

Gimnazjum Łysa Góra (chłopcy): Michał Gurgul, Adrian Tyr-
kiel, Maciej Urbaszewski, Michał Bujak, Michał Jarek, Ma-
riusz Gurgul. Opiekun: Elżbieta Przyłudzka

KLASYFIKACJA - CH£OPCY
1. PG £ysa Góra .............. 6p.
2. PG Wola Dêbiñska ...... 4p.
3. PG Sufczyn .................. 2p.
4. PG Por¹bka Usz. ......... 0p.

WYNIKI - DZIEWCZYNY
PG Sufczyn – PG Por¹bka Uszewska .................................. 2:0
PG £ysa Góra – PG Wola Dêbiñska ..................................... 2:1
PG Wola Dêbiñska – PG Por¹bka Uszewska ....................... 2:0
PG £ysa Góra – PG Sufczyn ................................................ 2:0
PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn ........................................ 2:0
PG £ysa Góra – PG Por¹bka Uszewska ............................... 2:0
WYNIKI - CH£OPCY
PG Wola Dêbiñska – PG £ysa Góra ..................................... 0:2
PG Wola Dêbiñska – PG Por¹bka Uszewska ....................... 2:0
PG Sufczyn – PG Por¹bka Uszewska .................................. 2:1
PG Por¹bka Uszewska – PG £ysa Góra ............................... 1:2
PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn ........................................ 2:0
PG Sufczyn – PG £ysa Góra ................................................ 0:2

KLASYFIKACJA - DZIEWCZYNY
1. PG £ysa Góra ............... 6p.
2. PG Wola Dêbiñska ....... 4p.
3. PG Sufczyn ................... 2p.
4. PG Por¹bka Usz. .......... 0p.
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Zakończyła się rywalizacja w
pierwszej konkurencji Sporto-
wej Ligi Zakładów Pracy i Stowa-
rzyszeń. Po rozgrywkach piłkar-
skich na prowadzeniu jest dru-
żyna Arak Janina.

W odbywającej się w sali Zespołu
Szkół w Porąbce Uszewskiej halowej
rywalizacji zespół zgromadził najwię-
cej punktów i wykazał się świetną
kondycją zwłaszcza, że w niektórych
spotkaniach wynik był niepewny do
ostatnich minut.

W sumie 11 drużyn rozegrało 58
spotkań, które sędziował Mirosław
Nieć, sędzia Podokręgu Piłki Nożnej
w Brzesku. Szczególnie zacięta ry-
walizacja toczyła się tym razem
wśród najlepszych strzelców. Efekt
był taki, że po raz pierwszy w histo-
rii ligi zwyciężyło ex aquo dwóch za-
wodników: Marek Bryl (Karczma
pod Jesionami) oraz Dawid Duda
(OSP Dębno), którzy zdobyli po... 45
goli! Zawodnicy, którzy znaleźli się
za nimi, też nie mają powodów do na-
rzekań. Dość powiedzieć, że zawod-
nik, który w tej klasyfikacji zajął 10
miejsce trafił do siatki 14 razy.

(l)

 SPORT

DWÓCH SUPERSTRZELCÓW

Arak w piłce okazał się najlepszy.

KOÑCOWA TABELA
Nazwa zespo³u Mecze Punkty Bramki
1. Arak Janina 10 30 86 : 21
2. Karczma Pod Jesionami 10 27 129 : 44
3. Zajazd Por¹bka Uszewska 10 22 62 : 41
4. OSP Wola Dêbiñska 10 18 47 : 48
5. Urz¹d Gminy i Nauczyciele 10 18 31 : 29
6. OSP Dêbno 10 18 81 : 53
7. ECO Dêbno 10 10 49 : 74
8. OSP Jastew 10 8 60 : 88
9. Jastrz¹b £oniowa 10 6 37 : 93
10. TRANS-COP Por¹bka Uszewska 10 6 20 : 59
11. LKS Sokó³ Maszkienice 10 0 11 : 63

NAJSKUTECZNIEJSI STRZELCY
1.Marek Bryl Karczma Pod Jesionami 45 bramek
   Dawid Duda OSP Dêbno 45 bramek
3.Wróbel Jakub Zajazd Por¹bka Uszewska 34 bramki
4.Jakub Ogar OSP Jastew 33 bramki
5.Miros³aw Jab³oñski Karczma Pod Jesionami 29 bramek
6.Pawe³ Bernardy Arak Janina 25 bramek
7.Mariusz Wnêtrza Karczma Pod Jesionami 22 bramki
8.Micha³ Pabian Jastrz¹b £oniowa 17 bramek
9.Jakub Wolnik Arak Janina 15 bramek
10.Jacek Bodura Arak Janina 14 bramek

„Arak” Janina
Wadowski Karol, Bodura Jacek, Bernardy Pawe³, Wolnik
Jakub, Zydroñ Andrzej, Pa³ka Krzysztof, Gurgul Amade-
usz, Gurgul Mateusz, Pa³ka Marcin, Gurgul Arkadiusz.

Karczma „Pod Jesionami’
Roczniak Kazimierz, Wnêtrzak Mariusz, Bryl Marek, Jab³oñski
Miros³aw, Jab³oñski Mariusz, Jakubas Dominik, PowroŸnik Woj-
ciech, Stawarz Piotr, PowroŸnik Marcin, £azarz Przemys³aw.

Zajazd Por¹bka Uszewska
Zych Dawid, Zych Lucjan, Wróbel Jakub, Gagatek Mateusz,
Migda £ukasz, Tobo³a £ukasz, Zych Rados³aw, Mizera Kamil.

OSP Wola Dêbiñska
Król Mariusz, Œwistak £ukasz, Œlusarczyk Piotr, Oæwieja
Szczepan, Gagatek Krzysztof, Hebda Bart³omiej, Zapart
£ukasz,Greñ Sebastian, Zapart Piotr, Robak Dominik, Pu-
de³ek Mateusz, Kubala Kamil, Gurgul Adrian.

Urz¹d Gminy i Nauczyciele
Gurgul Miko³aj, Ogiela Tomasz, Pach Wies³aw, Przeklasa
Marek, Migda Józef, Gurgul Aleksander, Osiñski Rafa³,
Góral Pawe³, Gurgul Tomasz, Michalec Rafa³.

OSP Dêbno
Roczniak Andrzej, Duda Dawid, Mas³oñ Wojciech, No-
wak Karol . Cury³o Piotr, P³aneta Szymon, Wêgrzyn Mi-
cha³, Mendel Marcin, Chmio³a Andrzej.

LIGA ZAK£ADÓW PRACY I STOWARZYSZEÑ

SK£ADY
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 SPORT

NAUCZYCIELE DALI LEKCJÊ
Przez trzy kolejne soboty w sali gimna-

stycznej w Szkole Podstawowej w Biadoli-
nach Szlacheckich trwała rywalizacja dru-
żyn w siatkówce w ramach Sportowej Ligi
Gminy Dębno. Tym razem najlepszy okazał
się zespół U.G. i Nauczyciele, który w finale
pokonał triumfatorów turnieju piłkarskie-
go Arak Janina.

Zanim do tego doszło drużyny rywalizowały
w dwóch grupach po trzy i cztery zespoły. Do
zwycięstwa wystarczały dwa wygrane sety. Dwa
pierwsze zespoły z każdej grupy zmagały się ze
sobą systemem pucharowym. Parę finałową
można było obstawiać już po rozgrywkach gru-
pach. Zespołu Nauczycieli i Arak Janina wyraź-
nie wygrały rywalizację w tej fazie i zgodnie z
przewidywaniami trafiły na siebie w finale. Tu
swoją wyższość pokazali Nauczyciele, którzy
wygrali w dwóch setach.

(p)

GRUPA I - WYNIKI
Arak Janina - ECO Dêbno 2 : 0 (25 : 8) (25 : 9)
Arak Janina - LKS Biadoliny Szlacheckie 2 : 0 (25 : 21) (25 : 19)
ECO Dêbno - LKS Biadoliny Szlacheckie 2 : 0 (25 : 20) (25 : 22)

TABELA GRUPY I
Dru¿yna Mecze Punkty Sety Ma³e punkty
1. Arak Janina 2 4 4 : 0 100 : 57
2. ECO Dêbno 2 3 2 : 2 67 : 158
3. LKS Start Biadoliny Szlach. 2 2 0 : 4 82 : 100

GRUPA II - WYNIKI:
U.G. i Nauczyciele - OSP Dêbno 2 : 0 (25 : 9) (25 : 10)
U.G  i Nauczyciele - Karczma Pod Jesionami 2 : 0 (25 : 5) (25 : 12)
OSP Dêbno - Jastrz¹b £oniowa 2 : 1 (23 : 2) (25 : 20) (15 : 10)
OSP Dêbno - Karczma Pod Jesionami 2 : 0 (25 : 17) (27 : 25)
U.G. i Nauczyciele - Jastrz¹b £oniowa 2 : 0 (25 : 9) (25 : 19)
Jastrz¹b £oniowa - Karczma Pod Jesionami 2 : 1 (25 : 21) (22 : 25) (15 : 7)

TABELA GRUPY II
Dru¿yna Mecze Punkty Sety Ma³e Punkty
1. U.G. i Nauczyciele 3 6 6 : 0 150 : 64
2. Jastrz¹b £oniowa 3 5 4 : 4 153 : 158
3. OSP Dêbno 3 4 3 : 4 126 : 155
4. Karczma Pod Jesionami 3 3 1 : 6 112 : 164

„ECO” Dêbno
Rudek Maciej, Oæwieja Piotr, Gicala Ireneusz, Bodura
Kamil, Plesiñski Marcin, Majewski Sylwester, Szczecina
Mariusz, Suchecki £ukasz, Przeklasa Piotr, Baka Maciej,
K³usek Bart³omiej, Baka Daniel, Œwistak Damian, Fran-
czyk Wojciech.

OSP Jastew
Krzy¿ak Tomasz, Hajduk Marcin, Wêgrzyn Mateusz,
Okaz Arkadiusz, Imio³o Marcin, Ko³ek Krzysztof, Ogar
Jakub, Tomczyk Patryk, Smoleñ Krzysztof, Kural S³awo-
mir.

„Jastrz¹b” £oniowa
Rzepa Janusz, Dru¿bowski £ukasz, Pabian Micha³,
Mrzyg³ód Stanis³aw, Kuras Tomasz, Rylewicz Marek,
Kania Andrzej, Pabian Maciej, Cichy Krzysztof, Le-
wek Sylwester, Gajda Piotr, Burnóg Krzysztof, Ryle-
wicz Mateusz, Nabielec Damian, Jedynak Pawe³,
£óœko Piotr, Kural Jan.

„TRANS – COP” Por¹bka Uszewska
Wid³o £ukasz, Kapusta Wojciech, Batko Dominik,
Wojtczak Karol,  Wójcik Tomasz, Cnota Tomasz,
Wid³o Bogdan.

LKS „Sokó³” Maszkienice
Kalemba Marek, Kubala Maksymilian, Kubala Mateusz,
Stêpak Grzegorz, Legutko £ukasz, Wêgrzyn Krzysztof,
Wêgrzyn Andrzej, Dadej Konrad, Wêgrzyn Marek, Po-
stawa Daniel, Tybon Daniel.

Jesiony do lidera straciły niewiele.

KOÑCOWA KLASYFIKACJA:
1. Urz¹d Gminy i Nauczyciele
2. Arak Janina
3. Jastrz¹b £oniowa
4. ECO Dêbno
5. LKS Biadoliny Szlacheckie
6. Karczma Pod Jesionami
7. OSP Dêbno
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Koszykówka

Podbili powiat
Koszykarskimi talentami obrodzi³o w naszej gminie. Do-
wody? Koñcowa klasyfikacja Powiatowej Gimnazjady w
Koszykówce. Ch³opcy z ZS w £ysej Górze zajêli miejsce pierw-
sze, a dziewczyny z ZS w Woli Dêbiñskiej zapracowa³y w
tych zawodach na drug¹ lokatê.

Obydwa zespoły miały nie byle jaką konkurencję. Za rywali miały
zwycięzców mistrzostw poszczególnych gmin, ale zanim trafili do
tego szczebla rozgrywek musieli pokonać rywali z własnej gminy.
Odbyło się to podczas Gminnej Gimnazjady w Łysej Górze, a głów-
nym trofeum tego turnieju był Puchar Dyrektora.        (p)

KLASYFIKACJA - CH£OPCY
1. PG £ysa Góra ............ 6 pkt.
2. PG Sufczyn ............... 4 pkt.
3. PG Wola Dêbiñska .... 2 pkt.
4. PG Por¹bka Uszewska 0 pkt.

KLASYFIKACJA - DZIEWCZYNY
1. PG Wola Dêbiñska .... 6 pkt.
2. PG £ysa Góra ............ 4 pkt.
3. PG Sufczyn ............... 2 pkt.
4. PG Por¹bka Uszewska . 0 pkt.

WYNIKI - CH£OPCY
Wola Dêbiñska – £ysa Góra ............................................. 3:26
Por¹bka Uszewska – Sufczyn ........................................... 4:8
Wola Dêbiñska – Por¹bka Uszewska ............................... 10:6
Sufczyn – £ysa Góra ......................................................... 2:26
Wola Dêbiñska – Sufczyn ................................................. 9:12
Por¹bka Uszewska – £ysa Góra ....................................... 4:30

WYNIKI - DZIEWCZYNY
Wola Dêbiñska – £ysa Góra ............................................. 8:5
Por¹bka Uszewska – Sufczyn ........................................... 8:12
Wola Dêbiñska – Por¹bka Uszewska ............................... 22:6
Sufczyn – £ysa Góra ......................................................... 0:12
Wola Dêbiñska – Sufczyn ................................................. 6:3
Por¹bka Uszewska – £ysa Góra ....................................... 8:12

Pi³ka rêczna

Dublet Por¹bki

KLASYFIKACJA - DZIEWCZYNY
1. PG Por¹bka Uszewska ... 6p.
2. PG Wola Dêbiñska ......... 4p.
3. PG Sufczyn .................... 2p.
4. - PG £ysa Gora ............... 0p.

KLASYFIKACJA - CH£OPCY
1. PG Por¹bka Uszewska ... 6p.
2. PG Wola Dêbiñska ......... 4p.
3. PG Sufczyn .................... 2p.
4. PG £ysa Góra ................. 0p.

WYNIKI - DZIEWCZYNY
PG Sufczyn – PG Por¹bka Uszewska ................................... 2:3
PG £ysa Góra – PG Wola Dêbiñska ...................................... 3:6
PG Wola Dêbiñska – PG Por¹bka Uszewska ........................ 3:5
PG £ysa Góra – PG Sufczyn ................................................  5:6
PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn ......................................... 6:3
PG £ysa Góra – PG Por¹bka Uszewska ................................ 3:7

WYNIKI - CH£OPCY
PG Wola Dêbiñska – PG £ysa Góra ...................................... 8:3
PG Wola Dêbiñska – PG Por¹bka Uszewska ........................ 4:6
PG Sufczyn – PG Por¹bka Uszewska ................................. 6:10
PG Por¹bka Uszewska – PG £ysa Góra .............................. 10:3
PG Wola Dêbiñska – PG Sufczyn ......................................... 6:2
PG Sufczyn – PG £ysa Góra ................................................. 7:2

Dziewczyny: Aneta Kurek, Magdalena Wójtowicz,  Anna
Chodacka, Aleksandra Weso³owska, Justyna Kapusta, Pa-
trycja Gurgul, Agata Gurgul, Emilia Zych, El¿bieta Mro-
¿ek, Anna Mleczko. Opiekun: Agnieszka Radzikowska.
Ch³opcy: Szymon Zieliñski, £ukasz Moskal, Piotr Pa³ucki,
Krzysztof Zych, Wojciech Zych, Dominik Hebda, Artur
Kozio³, Marcin Sacha, Jonasz Nadolnik, Dominik Tobo³a,
Mateusz Rylewicz. Opiekun: Miko³aj Gurgul

Cztery zespo³y w dwóch kategoriach uczestniczy³y w
Gimnazjadzie Gminy Dêbno w pi³ce rêcznej. Zarówno
wœród dziewczyn jak i wœród ch³opców zwyciê¿yli zawod-
nicy z Por¹bki Uszewskiej.

Nie świadczy to najlepiej o ich gościnności, bo podczas tych zawo-
dów występowali przecież w roli gospodarzy. Atut własnej hali wyko-
rzystali w 100 procentach wygrywając wszystko, co tylko było do
wygrania. Pozostałe zespoły mogły już tylko walczyć o miejsce dru-
gie. Z takiego obrotu sprawy zadowolony mógł być dyrektor ZS w
Porąbce Uszewskiej Tomasz Gurgul, który ufundował puchary dla
zwycięskich zespołów. Dzięki świetnej postawie swoich reprezen-
tantów puchary zostaną w jego gablocie.

SK
£A

D
Y:

Ch³opcy: Jakub Dru¿kowski, Maciej Marek, Maciej Urbaszew-
ski, Mateusz Miet³a, , Pawe³ Sacha, Piotr Pomykacz, Woj-
ciech Mleczko, Szymon Kubik, Micha³ Bujak
Dziewczyny: Katarzyna Kolawa, Joanna Greñ, Lucyna Matu-
ra, Sylwia Gomularz, Anna Dru¿kowska, Sabina Ciê¿ad³o,
Agnieszka Mucha, Joanna Kuraœ, Klaudia Wodka
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Futboliœci z Dêbna oprócz wystêpów
na „du¿ych” boiskach próbuj¹
szczêœcia tak¿e w rozgrywkach
futsalowych. Pod koniec ubieg³ego
roku, ekipa z³o¿ona z zawodników
Or³a zadebiutowa³a w pi¹tej lidze
Tarnowskiej Ligi Futsalu – Expert
Roczniak.

Już inauguracyjne spotkanie pokazało, że dębnia-
nie nie zamierzają być dostarczycielem punktów. Po
trzech trafieniach Pawła Bernadego oraz celnym strza-
le Przemysława Łazarza zespół o nazwie Szukam
Sponsora pokonał 4-1 Crveną Zvezdę. Jak się okazało,
ten udany początek był jedynie zapowiedzią świetnej
postawy dębnian na parkietach TLF. Kolejne osiem
meczów przyniosło ekipie prowadzonej przez grające-
go trenera Krzysztofa Pałkę osiem zwycięstw i pewny
awans do czwartej ligi. W niektórych spotkaniach fut-
salowcy z Dębna o wygraną walczyć musieli do ostat-
nich minut, w kilku innych triumfowali jednak bardzo
wyraźnie, pokonując przeciwnika różnicą 5-8 bramek
(najdobitniej o sile drużyny z Dębna przekonał się
Oknotar, przegrywając w dwucyfrowych rozmiarach).
W sumie dębnianie wygrali wszystkie dziewięć me-
czów, uzyskując rzecz jasna awans do czwartej ligi. W
piątoligowych meczach ekipa Szukam Sponsora strze-
liła aż 53 bramki (blisko 6 na mecz), tracąc zaledwie 17.
Najlepszymi strzelcami drużyny z Dębna byli Paweł
Bernady oraz Mateusz Gurgul, którzy zdobyli po 13
bramek. Niewiele ustępowali im pod tym względem
Amadeusz Gurgul – 9 trafień oraz Przemysław Łazarz
i Krzysztof Pałka – po 7 goli, bramkowy dorobek Szu-
kam Sponsora uzupełniły zaś celne strzały Marcina
Pałki (3) i Piotra Stawarza (1). Komplet wyników uzy-
skanych przez zespół z Dębna w piątej lidze: z Crveną
Zvezdą 4-1, z Zakładami Mechanicznymi 8-3 z Gazta-
rem 4-1, z Oknotarem 10-2, z Kasztaniakami 3-2, z

Koziołkami 9-2, z Piastem New Jersey
4-3, z Stalbomatem 4-2, z Astrą 7-1.

Równie udanie rozpoczęli dębnianie
występy w czwartej lidze. W pierwszym
meczu, drużyna występująca już pod
nazwą M.K Plast (można powiedzieć, że
dębnianie szukali sponsora i go znaleźli)
rozgromiła bowiem 9-0 Hattrick Wesbud.
W meczu tym łupem bramkowym po-
dzielili się: Mateusz Gurgul 4, Paweł
Bernady 3, Marcin Pałka oraz Amade-
usz Gurgul. Drugie czwartoligowe spo-
tkanie przyniosło zespołowi M.K Plast
pierwszą stratę. Dębnianie nie zdołali
udowodnić wyższości nad Greinplast-
Bis, po bramkach Piotra Stawarza i
Marcina Pałki, remisując 2-2. W trzeciej

kolejce ekipa z Dębna zmierzyła się z
innym beniaminkiem, ekipą Flok Tar-
nów. Spotkanie to zakończyło się pewną
wygraną dębnian 6-1 (bramki: Paweł
Bernady 2, Amadeusz Gurgul 2, Prze-
mysław Łazarz, Mateusz Gurgul) i M.K
Plast zajmuje aktualnie trzecie miejsce
w czwartoligowej tabeli.

Śledząc poczynania futsalowców z
Dębna nie sposób nie wspomnieć o gra-
jącym trenerze Orła Dębno, Robercie
Sakowiczu. Występuje on w zespole
Expert Roczniak Tarnów, z którym świę-
tował tytuł mistrzowski w zakończonej
niedawno trzeciej edycji Tarnowskiej
Ligi Futsalu.

(T)
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Dêbnianie w Tarnowskiej Lidze Futsalu

12 meczów bez pora¿ki

grze defensywnej. W całym turnieju rywale
strzelili jej tylko 7 bramek.

Gorzej poszło ministrantom. Ich udział w
rywalizacji zakończył się już po fazie grupo-

Lektorzy z parafii w Dębnie wygrali
odbywający się w Porąbce Uszewskiej
dekanalny turniej halowej piłki noż-
nej rozgrywany w ramach eliminacji
do Mistrzostw Polski Liturgicznej Służ-
by Ołtarza. Sebastian Greń został przy
okazji królem strzelców turnieju z im-
ponującą liczbą 25 bramek w zaledwie
pięciu meczach.

Opiekun drużyny ks. Andrzej Basiaga
mógł być ze swojej drużyny naprawdę dum-
ny. Nie dość, że wygrała wszystkie mecze i
to w imponujących rozmiarach, to jeszcze z
jak najlepszej strony pokazała się także w

Lektorzy z Dêbna najlepsi w dekanacie

WIELKI £OWCA BRAMEK
WYNIKI - MECZE GRUPOWE:
Dêbno - Por¹bka Uszewska ........ 7:3
Dêbno - Jaworsko .......................14:0
Dêbno - NIedŸwiedza ................ 5:0

WYNIKI - PÓ£FINA£:
Dêbno - Biadoliny .....................12:2

WYNIKI - FINA£:
Dêbno - Por¹bka Uszewska .......12:2

Kolejna przeszkoda do pokonania cze-
kać będzie na lektorów-piłkarzy z Dębna
już 29 marca. Na ten dzień zaplanowano
eliminacje rejonowe.

(źródło: www.
debno.diecezja.tarnow.pl/)

wej. Honoru gminy skutecznie bronili za to
ministranci z parafii w Biadolinach, którzy
sięgnęli po zwycięstwo w turnieju.

Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Przemy-
s³aw Sowa (bramkarz), Mateusz Kural,
Sebastian Greñ (kapitan), Mariusz Gi-
cala, Mateusz Hamowski, Piotr Nosek,
Kamil Wêglowski
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pujący w jesieni w podwójnej roli grającego
trenera Marek Bryl, który w rundzie rewan-
żowej występował będzie w Kłosie Łysa Góra.
Kibice nie zobaczą także w akcji Piotra Pio-
trowicza oraz Adriana Gurgula. Pierwszy z
nich powrócił do Orła Dębno, drugi przeszedł
natomiast do piątoligowca z Dębna na zasa-
dzie wypożyczenia.

„Z dużej chmury mały deszcz”, tak naj-
krócej scharakteryzować można sytuację,

ślącego o zakończeniu kariery. Oprócz
wspomnianego już Marka Bryla, jedyną nową
twarzą w Kłosie jest natomiast grający szko-
leniowiec Mariusz Sacha (prowadzone są jesz-
cze rozmowy z grającym już w Łysej Górze,
Andrzejem Zydroniem z Orła Dębno); Grze-
gorz Widło na którego powrót liczono, nie
wyleczył jeszcze bowiem do końca kontuzji.

W przypadku piłkarzy VICTORII PO-
RĄBKA USZEWSKA, pierwszym sparing-

Niewiele ju¿ czasu pozosta³o
do rozpoczêcia rewan¿owej
rundy pojedynków o mistrzo-
stwo brzeskiej grupy klasy
„A” (pierwsze jej mecze roze-
grane zostan¹ podczas ostat-
niego weekendu marca), w
której wystêpuj¹ m.in. K³os
£ysa Góra, Victoria Por¹bka
Uszewska oraz Sokó³ Maszkie-
nice. Pora wiêc na ostatnie
meldunki z naszych klubów.

Zespół KŁOSA ŁYSA GÓRA w pierwszym
meczu sparingowym (sobota 2 lutego) zmie-
rzył się w Biadolinach Radłowskich z juniora-
mi Orła Dębno. Drużyna z Dębna miała o tyle
ułatwione zadanie, że Kłos zdołał zebrać na
to spotkanie zaledwie dziesięciu zawodników
(z czego połowę stanowili juniorzy) i z koniecz-
ności zagrać musiał w nim jeden z piłkarzy
Orła. To nie jego obecność na boisku była jed-

SPORT

Przed sezonem w A-klasie

BRYL W £YSEJ GÓRZE
nak powodem tego, że Kłos pogodzić musiał
się z porażką 2-6. Dwa tygodnie później ekipa
z Łysej Góry zagrała w Bielczy z występującą
w klasie „B” miejscową Victorią. Kłos wystą-
pił w silniejszym już nieco składzie, lecz i tak
uznać musiał wyższość gospodarzy, przegry-
wając 1-2. Honorową bramkę dla gości zdobył
Marek Bryl, pozyskany z Victorii Porąbka
Uszewska. Problemy kadrowe Kłosa przecią-
gnęły się także na trzeci mecz kontrolny, roz-
grywany 24 lutego w Porębie Spytkowskiej
pojedynek z B-klasowym Okocimiem. Mecz
ten rozpoczął się od bramki, autorem której
był Mateusz Tyrkiel. Już do przerwy łyso-
górzanie przegrywali jednak 1-3, aby osta-
tecznie ulec 2-5 (druga bramkę dla Kłosa
strzelił również Tyrkiel). Na pierwsze zwy-
cięstwo swoich ulubieńców kibice w Łysej
Górze czekać musieli do pierwszej niedzieli
marca. W spotkaniu rozgrywanym na bo-
isku w Wokowicach, Kłos wygrał wówczas
4-3 z Dolanką Borzęcin Dolny (klasa „B”).
W meczu tym bramki dla ekipy z Łysej Góry
zdobyli: Mateusz Tyrkiel 2, Mariusz Sacha
oraz Jakub Bujak. Tydzień później zespół z
Łysej Góry zmierzył się w Grabnie z tam-
tejszym Spółdzielcą (klasa „A”). Goście pro-
wadzili już 2-0, lecz ostatecznie przegrali 3-
4, a bramki dla przyjezdnych zdobyli: Paweł
Morys, Marek Bryl oraz Przemysław Ku-
ral. Na wiosnę w Kłosie nie zagra Ireneusz
Gicala, który na pół roku wypożyczony zo-
stał do Orła Dębno. Kibice nie zobaczą tak-
że Piotra Fikasa, odczuwającego nadal skut-
ki kontuzji odniesionej jeszcze w lecie i my-

partnerem była „jedenastka” Orła Dębno, a
spotkanie to rozegrane zostało w sobotę 2
lutego na boisku w Wokowicach. Drużyna z
Porąbki Uszewskiej przystąpiła do niego w
mocno rezerwowym składzie, w którym zna-
lazło się pięciu tylko zawodników pierwszej
drużyny, wspomaganych przez juniorów. Bio-
rąc pod uwagę zarówno osłabienie Victorii,
jak i dwie klasy rozgrywkowe dzielące oba
zespoły, wynik 10-2 dla drużyny z Dębna nie
był żadną niespodzianką (obie bramki dla
Victorii strzelił Mirosław Jabłoński). W dru-
gim pojedynku sparingowym, Victoria zmie-
rzyła się 17 lutego – również w Wokowicach
– z Okocimiem. Także i w tym meczu, porąb-
czanie zagrali w składzie dalekim od opty-
malnego; wystarczy powiedzieć, że znaleźli
się w nim nawet trampkarze. Ponieważ jed-
nak rywal był o wiele mniej wymagający niż
ten sprzed tygodnia, pojedynek ten zakoń-
czył się rezultatem 2-1 dla Victorii, dla której
bramki strzelili Mariusz Wnętrzak i Dariusz
Łazarz. W ostatnią sobotę lutego, piłkarze z
Porąbki Uszewskiej zagrali z zajmującą ostat-
nie miejsce w „okręgówce” Iskrą Łęki. W tym
meczu, podopieczni trenera Józefa Migdy wy-
stąpili już w niemal najsilniejszym składzie,
ale po zaciętym meczu opuszczali boisko w
Wokowicach „na tarczy”, gdyż mimo celnych
strzałów Dawida Zycha i Jakuba Wróbla prze-
grali 2-3. W kolejnym sparingowym pojedyn-
ku Victoria grała na wyjeździe z Porębą Spyt-
kowską (klasa „B”), po bramkach Jakuba
Wróbla, Dariusza Łazarza i Dominika Jaku-
basa, remisując 3-3. Z Victorii odszedł wystę-

jeżeli chodzi o zmiany kadrowe w SOKO-
LE MASZKIENICE. Do zespołu tego do-
łączyć miało trzech graczy Victorii Słomka:
Mariusz Karcz, Grzegorz Płachta i Andrzej
Zydroń, ze względu na rozbieżności w kwe-
stiach finansowych sprawa ta jest już jed-
nak nieaktualna. Wobec tego jedynym „no-
wym” zawodnikiem Sokoła będzie w tej run-
dzie Tomasz Świerczek, który wrócił do
Maszkienic z wypożyczenia do Pogoni Bia-
doliny Radłowskie. Pocieszeniem dla kibiców
Sokoła może być natomiast fakt, że w klu-
bie najprawdopodobniej pozostanie grający
wiceprezes, Jan Kargul. W pierwszym spa-
ringowym pojedynku z Victorią Bielcza (ro-
zegranym 25 lutego w Maszkienicach) za-
prezentował on świetną dyspozycję strze-
lecką, trzykrotnie pokonując bramkarza
gości. Autorem czwartej bramki był Krzysz-
tof Hajdo, zaś mecz ten przyniósł Sokołowi
wygraną 4-2. Identycznym rezultatem za-
kończył się również rewanżowy – rozegra-
ny 8 marca w Bielczy - mecz tych zespołów,
w którym najskuteczniejszy w ekipie Soko-
ła był strzelec dwóch bramek, Daniel Posta-
wa. Dzień później zespół z Maszkienic za-
grał przed własną publicznością z A-klaso-
wymi rezerwami Dąbrovii Dąbrowa Tarnow-
ska, przegrywając 0-5. Nieco wcześniej, bo
w pierwszą sobotę marca, drużyna z Masz-
kienic zmierzyła się na własnym boisku z
występującym w klasie okręgowej GOSiR
Novi/Rzezawianka, po dwóch trafieniach
Krzysztofa Hajdo zwyciężając 2-0.

(T)
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Odnieśli trzy zwycięstwa (3-2 z Wolanią
Wola Rzędzińska, 1-0 z Bruk-Betem Niecie-
cza i 2-1 z Ciężkowianką Ciężkowice), zremi-
sowali 1-1 z triumfatorem zawodów Tucho-
vią Tuchów, a jedynej porażki (1-2) doznali z
Igloo/BKS Bochnia. W tym ostatnim meczu
piłkarze z Dębna stracili bramkę dosłownie
w ostatniej sekundzie, a strata ta spowodo-
wała, że w końcowej klasyfikacji turnieju spa-
dli na trzecią pozycję. Tydzień później zespół
Orła rozegrał pierwszy mecz na dużym bo-
isku, a jego rywalem był lokalny rywal, Victo-
ria Porąbka Uszewska. Podopieczni trenera
Roberta Sakowicza nie mieli żadnych proble-
mów z odniesieniem zwycięstwa, wygrywa-
jąc w Wokowicach aż 10-2 (tego samego dnia
juniorzy Orła, w Biadolinach Radłowskich
wygrali 6-2 z Kłosem Łysa Góra). W drugą
sobotę lutego drużyna z Dębna zagrała w
Biadolinach Radłowskich z Dąbrovią Dą-
brową Tarnowską. Wicelider tarnowskiej kla-
sy okręgowej okazał się zbyt wymagającym
rywalem dla Orła, pokonując go 5-3. W kolej-
nych trzech meczach sparingowych – roz-
grywanych na boiskach rywali - Orzeł grał ze
zmiennym szczęściem. W sobotę 16 lutego

SPORT

Terminarz gier Or³a Dêbno

Czêœciej na wyjazdach

W Orle Dêbno

KOSMETYCZNE ZMIANY
Pi³karze niedawnego czwartoligowca, Or³a Dêbno, jeszcze
przed rozegraniem pierwszego meczu kontrolnego na trawie,
uczestniczyli w odbywaj¹cym siê 27 stycznia w Ciê¿kowicach
V Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej im. Zbigniewa Ga³ka. Dêb-
nianie zaprezentowali siê w nim z bardzo dobrej strony.

Terminarz gier ekipy z Dêbna w rundzie wiosennej przedstawia siê nastêpuj¹co:
30 marca .......... - Wis³a Szczucin - Orze³ Dêbno ....................................... - godz. 15.00
5 kwietnia ......... - Orze³ Dêbno - Dunajec Nowy S¹cz ............................... - godz. 15.30
27 kwietnia ....... - Watra Bia³ka Tatrzañska - Orze³ Dêbno .......................... - godz. 16.00
30 kwietnia ....... - Orze³ Dêbno - Jod³ownik ................................................ - godz. 16.30
4 maja ............... - Victoria Witowice Dolne - Orze³ Dêbno ......................... - godz. 16.30
10 maja ............. - Orze³ Dêbno - Skalnik Kamionka Wielka ........................ - godz. 17.00
17 maja ............. - KRIS/Szreniawa Nowy Wiœnicz - Orze³ Dêbno ............... - godz. 17.00
21 maja ............. - Barciczanka Barcice - Orze³ Dêbno ............................... - godz. 17.30
24 maja ............. - Orze³ Dêbno - Wis³a Grobla ........................................... - godz. 17.30
1 czerwca ........ - Orkan Szczyrzyc - Orze³ Dêbno .................................... - godz. 17.00
7 czerwca ........ - Orze³ Dêbno - Wolania Wola Rzêdziñska ....................... - godz. 17.30
15 czerwca ....... - Polan ¯abno - Orze³ Dêbno ............................................ - godz. 17.00
21 czerwca ....... - Orze³ Dêbno - Limanovia Limanowa .............................. - godz. 17.00

Zespo³y wystêpuj¹ce w tarnowsko-nowos¹dec-
kiej grupie pi¹tej ligi pi³ki no¿nej, pierwsz¹ ko-
lejkê spotkañ rundy rewan¿owej rozegraj¹ pod-
czas ostatniego weekendu marca (nie bior¹c pod
uwagê zaleg³ego meczu Victoria Witowice Dol-
ne – Polan ¯abno, który odbêdzie siê w sobotê
22 marca). W rundzie tej Orze³ Dêbno stoczy
trzynaœcie tylko meczów: szeœæ przed w³asn¹

publicznoœci¹ oraz siedem na obcych boiskach.
Wynika to z faktu, ¿e przed rund¹ wiosenn¹ z
rozgrywek wycofa³y siê Biegoniczanka Nowy
S¹cz (dêbnianie mieli graæ z ni¹ w trzeciej ko-
lejce – 12-13 kwietnia) oraz Metal/Gawro Tar-
nów, z którym podopieczni graj¹cego trenera
Roberta Sakowicza zmierzyæ mieli siê tydzieñ
póŸniej, czyli w sobotê 19 kwietnia.

pewnie, bo 3-0 pokonał innego piątoligowca,
Polan Żabno; tydzień później jeszcze wyraź-
niej, bo 0-5 uległ czołowej drużynie czwartej
ligi, Bruk-Betowi Nieciecza, wreszcie we wto-
rek 4 marca przegrał 2-4 z czołową drużyną
tarnowskiej „okręgówki”, Rylovią Rylowa.
Dla trenera Sakowicza, rezultaty tych spo-
tkań nie były jednak najważniejszą sprawą.
Po pierwsze - w żadnym z nich dowodzona

przez niego drużyna nie wystąpiła w opty-
malnym składzie, po drugie – szkoleniowiec
Orła traktował te mecze jako okazję do wy-
próbowania różnych ustawień zespołu. Za-
trzymajmy się na chwilę przy kwestii osła-
bienia drużyny z Dębna. Z powodu kontuzji
w żadnym z tych meczów kontrolnych nie
mogli zagrać ani Robert Sakowicz, ani Krzysz-
tof Pałka, bolesny uraz na kilka spotkań wy-
łączył też z gry Mateusza Gurgula. Jeżeli
dodamy do tego, że niektórzy zawodnicy nie
byli w stanie pogodzić z występami na boisku
obowiązków zawodowych czy też nauki, oka-
że się, że w niektórych meczach w zespole
Orła brakowało nawet siedmiu zawodników
z podstawowego składu. W tej sytuacji praw-
dziwym sprawdzianem formy miał być dla

Orła dopiero mecz piątej rundy Pucharu Pol-
ski na szczeblu TOZPN, w którym dębnianie
zagrali na boisku w Chodenicach z czwartoli-
gowym Igloo/BKS Bochnia. Test ten wypadł
dla dębnian bardzo udanie. Po bramce zdoby-
tej w końcówce pierwszej połowy przez Paw-
ła Bernadego, Orzeł wygrał bowiem 1-0,
awansując tym samym do półfinału tych roz-
grywek.

Zgodnie z tym co mówił jeszcze w stycz-
niu trener Sakowicz, w kadrze Orła zaszły
w przerwie zimowej kosmetyczne jedynie
zmiany. Jedynym zawodnikiem, którego na
wiosnę nie zobaczą miejscowi kibice będzie
Maciej Buch, który zdecydował się na wy-
stępy w Iskrze Łęki. Nowi piłkarze będą
natomiast raczej uzupełnieniem, niż
wzmocnieniem drużyny. Do gry w Orle po-
twierdzeni bowiem zostali: Jakub Wolnik
(Pogoń Biadoliny Radłowskie), Piotr Pio-
trowski (powrót z Victorii Porąbka Uszew-
ska), Ireneusz Gicala (wypożyczenie z Kło-
sa Łysa Góra), Adrian Gurgul (wypożycze-
nie z Victorii Porąbka Uszewska) oraz Mar-
cin Plesiński (powrót z wypożyczenia do
Startu-77 Biadoliny Szlacheckie).

(T)
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Szkole Podstawowej w Maszkienicach w
godz. 9.00-10.30.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w Maszkie-
nicach

18 maja 2008 r.
Piknik rodzinny w Biadolinach
Rodzinna impreza plenerowa, podczas któ-
rej ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Na estra-
dzie zaprezentuj¹ siê dzieci i m³odzie¿ ze
szkó³ w Biadolinach Szlacheckich i Rad³ow-
skich oraz Zespó³ Folklorystyczny „Echo
doliny”. Planowane s¹ tak¿e – koncert or-
kiestry dêtej z Wojnicza, taniec nowoczesny
oraz break dance i pokazy wschodnich sztuk
walki. PóŸnym popo³udniem odbêdzie siê
koncert œwietnego zespo³u rock and rollo-
wego. Imprezê uzupe³ni¹ zabawy oraz kon-
kursy z udzia³em publicznoœci i bardzo cie-
kawymi nagrodami. Nie zabraknie atrakcji
dla najm³odszych. Podczas trwania pikniku
zapraszamy do wziêcia udzia³u w ma³ej i
wielkiej loterii fantowej z super atrakcyjnymi
nagrodami. Piknikowej atmosfery dope³ni¹
barwne ogródki ze stoiskami handlowymi i
gastronomicznymi.

20 maja 2008 r.
III Gminny Konkurs Plastyczny
„Malowanie jest ³atwe”
Celem konkursu kierowanego do dzieci ze
szkó³ podstawowych jest: rozwijanie zain-
teresowañ, wyobraŸni twórczej, wspieranie
rozwoju m³odych talentów, kszta³cenie sa-
modzielnoœci wykonania pracy, integracja
dzieci utalentowanych plastycznie, wymia-
na doœwiadczeñ. Uczestnicy konkursu bêd¹
wykonywaæ prace w Szkole Podstawowej w
Biadolinach Szlacheckich. Specjalnie powo-
³ana komisja konkursowa oceni prace pod
wzglêdem sprawnoœci pos³ugiwania siê two-
rzywem plastycznym, proporcji, kompozy-
cji, kolorystyki, estetyki. Najlepsze prace zo-
stan¹ nagrodzone.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadoli-
nach Szlacheckich.

25 maja 2008r.
Wielka Majówka w Sufczynie
Zapraszamy do Sufczyna na wiosenn¹ im-
prezê plenerow¹. Ró¿norodnoœæ wystêpów,
koncertów i atrakcji powinna zadowoliæ
wszystkich widzów, bez wzglêdu na wiek i
zainteresowania. W programie znajd¹ siê
bowiem prezentacje i zabawy dla najm³od-
szych widzów, ale tak¿e koncerty dla m³o-
dzie¿y i ca³kiem dojrza³ej publicznoœci.
Koncertom bêd¹ towarzyszyæ konkursy i lo-
terie z cennymi nagrodami. Poza estrado-
wymi atrakcjami pojawi¹ siê równie¿ stoiska
handlowe i gastronomiczne, a dla najm³od-
szych weso³e miasteczko z karuzelami i
zje¿d¿alniami.

wijanie plastyczno-literackiej wyobraŸni
uczniów.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej.

3 maja 2008 r.
Gminny Dzieñ Stra¿aka
oraz jubileusz 120 – lecia OSP
Por¹bka Uszewska
3 maja w Por¹bce Uszewskiej odbêd¹ siê
uroczystoœci jubileuszowe miejscowej jed-
nostki OSP po³¹czone z obchodami Gmin-
nego Dnia Stra¿aka. Tradycyjnie ju¿ uro-
czystoœæ rozpocznie msza œwiêta, po któ-
rej jednostki OSP wraz z orkiestr¹ dêt¹ prze-
maszeruj¹ na miejsce imprezy. Zgodnie z
ceremonia³em i regulaminem zostan¹ wrê-
czone medale, wyró¿nienia i nagrody dla
druhów stra¿aków z ca³ej gminy. Po czê-
œci oficjalnej rozpocznie siê festyn, pod-
czas którego bêdzie mo¿na podziwiaæ
koncerty zespo³ów wokalnych i tanecz-
nych. Oko³o godziny 18.00 zapraszamy
na koncert gwiazdy wieczoru. Po zakoñ-
czeniu koncertu stra¿acy z OSP w Por¹b-
ce Uszewskiej zapraszaj¹ wszystkich na za-
bawê taneczn¹ na wolnym powietrzu.

14 maja 2008 r.
XI Przegl¹d Dorobku Artystycznego
Szkó³ Podstawowych
Przegl¹d adresowany jest do uczniów klas I-
VI szkó³ podstawowych. D¹¿y do integro-
wania dzieci i m³odzie¿y, stwarza mo¿liwoœæ
wymiany doœwiadczeñ oraz prezentacji efek-
tów ca³orocznej pracy uczniów i  nauczy-
cieli. W programie nie przekraczaj¹cym 20
minut szko³y mog¹ zaprezentowaæ dowoln¹
formê artystyczn¹: piosenki (soliœci, zespo-
³y), tañce, utwory instrumentalne, kabaret,
inne formy muzyczno – rozrywkowe lub kil-
ka z proponowanych form, iloœæ uczestni-
ków-maksymalnie 10 osób. Przegl¹d odbê-
dzie siê 14 maja w remizie OSP w Jaworsku.
Dla uczestników przewidziano dyplomy i
nagrody.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku.

15 maja 2008r.
XIII Gminny Konkurs Ortograficzny klas V
i VI o tytu³ „Gminnego Mistrza Ortografii”
Celem konkursu jest min.: uwra¿liwianie na
piêkno jêzyka ojczystego przejawiaj¹ce siê
w poprawnoœci ortograficznej i starannym,
kaligraficznym piœmie; sprawdzenie kompe-
tencji ortograficznych uczniów; wdra¿anie
do zdrowego wspó³zawodnictwa. Konkurs
odbêdzie siê  w dwóch etapach: I-dyktando
ortograficzne, II-test zawieraj¹cy m.in. ³ami-
g³ówki, krzy¿ówki, zadania sprawdzaj¹ce
znajomoœæ zasad pisowni, teksty z lukami.
Nad prawid³owym przebiegiem czuwaæ bê-
dzie komisja konkursowa z³o¿ona z nauczy-
cieli polonistów. Konkurs odbêdzie siê w

15 kwietnia 2008 r.
IV Gminny Konkurs Recytatorski
„Poezja jest jak obraz”
Konkurs kierowany jest do uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów Gminy Dêbno.
Celem konkursu jest: bogacenie biernego i
czynnego jêzyka ucznia, rozwijanie wra¿li-
woœci na poezjê, aktywizowanie mi³oœników
poezji poprzez prezentacjê ich dokonañ, za-
chêcanie do wystêpów na scenie. Konkurs
zostanie przeprowadzony w trzech katego-
riach wiekowych: uczniowie klas I-III, klas
IV-VI i uczniowie gimnazjum. Uczestnicy
przygotowuj¹ dwa utwory do prezentacji –
wiersz i fragment prozy. Specjalnie powo³a-
na komisja bêdzie oceniaæ wyg³aszane utwo-
ry z pamiêci pod wzglêdem zastosowania
odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, si³y
g³osu, umiejêtnoœci doboru tekstu w skali
od 1-3.  Ka¿dy z uczestników otrzyma dy-
plom a zwyciêzcy dodatkowo nagrody rze-
czowe.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

17 kwietnia 2008 r.
IX Szkolne Spotkania Teatralne
w NiedŸwiedzy
Celem Spotkania Teatralnego jest populary-
zacja ró¿nych form teatralnych w szkole pod-
stawowej, propagowanie i promowanie sce-
nariuszy teatralnych, wymiana doœwiadczeñ.
Uczestnikami spotkañ mog¹ byæ zespo³y
teatralne „¿ywego aktora” ze szkó³ podsta-
wowych, zespó³ mo¿e sk³adaæ siê z uczniów
wybranej klasy lub ró¿nych klas, obsada
spektaklu nie mo¿e przekraczaæ 10/12 osób.
Tematyka programu dowolna dostosowana
do wieku aktorów. Ka¿da szko³a mo¿e zg³o-
siæ jeden zespó³ teatralny. Dla wszystkich
uczestników przewidziano nagrodê w po-
staci wyjazdu do teatru na spektakl i spotka-
nie z aktorami.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy

11 kwietnia 2008 r.
Miêdzyszkolny Konkurs Literacko-Czytel-
niczy pod has³em „Czytaj – do³aduj wy-
obraŸniê”
Konkurs adresowany jest do uczniów szkó³
podstawowych klas I-III i IV-VI z terenu gmi-
ny. Zadaniem uczestników jest wykonanie
pracy plastycznej – projektu obwoluty wy-
branej ksi¹¿ki (mile widziane z nowego ka-
nonu lektur) i do³¹czony do niej tekst, za-
chêcaj¹cy do jej przeczytania. Format pracy
co najmniej A4. Termin nadsy³ania prac
up³ywa 11 kwietnia. Komisja konkursowa
spoœród nades³anych prac wy³oni zwyciêz-
ców, którzy otrzymaj¹ dyplomy i nagrody
rzeczowe. Celem konkursu jest min.: rozwi-
janie czytelnictwa wœród m³odzie¿y, rozbu-
dzanie i kszta³towanie nawyków czytelni-
czych, pobudzanie poczucia estetyki, roz-

KALENDARZ IMPREZ
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NO TO PSTRYK!

Drugie miejsce w kategorii plakatu
w odbywającym się w Szczurowej in-
terdyscyplinarnym konkursie „Get
closer to Polonia in the USA”zajęły
Aneta Kurek i Magdalena Wójtowicz z
klasy II b Publicznego Gimnazjum w
Porąbce Uszewskiej.

Uczestnicy konkursu zorganizowanego
przez Samorządowe Centrum Edukacji mieli
przygotować plakat lub broszurę poświęconą
historii Polonii w Stanach Zjednoczonych
oraz jej znaczeniu. Ich zadaniem było też
wskazać problemy, z którymi emigranci spo-
tykają się na co dzień.

Przygotowując prace sięgnęły do różnych
źródeł informacji takich jak książki historycz-
ne, encyklopedie oraz liczne polonijne strony
internetowe. Inspiracją do pracy były ponadto

Pod wra¿eniem plakatu

ANGIELSKI SUKCES

Program wy³¹cznie dla pañ
No i przedszkolaki z
Woli Dêbiñskiej po raz
kolejny zawstydzi³y
panów. Na Dzieñ Ko-
biet dla pañ-pracownic
Urzêdu Gminy w Dêb-
nie przygotowa³y nie
tylko ¿yczenia, ale
tak¿e okolicznoœcio-
wy program. By³y re-
cytacje, popisy wokal-
ne i taneczne. O reper-
tuar i choreografiê, a
tak¿e oprawê mu-
zyczn¹ zadbali na-
uczyciele. S¹dz¹c po
reakcji damskiej wi-
downi zgromadzonej
w sali konferencyjnej
urzêdu, program siê
podoba³. Fina³ zapew-
ne tak¿e. W koñcu
czy jest coœ milszego
na œwiecie ni¿ dzieci
obdarowuj¹ce doro-
s³ych kwiatami? Panie-
urzêdniczki na wizytê
ma³ych goœci najwy-
raŸniej siê przygoto-
wa³y. W rewan¿u po-
darowa³y im wielki
worek cukierków…

relacje mieszkańców Porąbki Uszewskej, któ-
rzy mieli lub mają związki z Polonią w USA.

Sposób prezentacji tematu przez uczen-
nice z Porąbki okazał się na tyle atrakcyjny,
że zasłużył ostatecznie na drugie miejsce.
Satysfakcję z uzyskanego wyniku obok sa-
mych uczennic może mieć także Agata Ka-
nia, nauczyciel języka angielskiego, pod kie-
runkiem której dziewczyny pracowały.

(g)
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Spotykamy siê z nimi od samego pocz¹tku
naszego œwiadomego ¿ycia, wierzymy, ¿e
prowadz¹ nas i chroni¹ przed niebezpieczeñ-
stwami. Widzieli je tylko wybrani, Biblia
nazywa ich Bo¿ymi Pos³añcami: „Anio³y,
anio³ki, anio³eczki” – by³y tematem konkur-
su plastycznego, który zosta³ zorganizowany
przez Przedszkole Publiczne w £oniowej i
Dêbiñskie Centrum Kultury.

Swoje prace nadesłały dzieci z przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych z całej Gminy Dębno. Na wysta-
wie prezentowały się różnorodne anioły: Archanioły,
Cherubiny i Serafiny oraz dobrze nam wszystkim
znani Aniołowie Stróże. Jak podkreślają organizato-
rzy uczestnicy wykazali się nieprawdopodobną wy-
obraźnią i różnorodnością w ich przedstawianiu. Były
nie tylko anioły z serwetek, z papieru i włóczki, ale
także z gipsu, plasteliny, a nawet… makaronu. Mimo
różnych technik były też elementy wspólne czyli
skrzydła – najważniejszy atrybut anioła.

Wystawę pokonkursową uświetniły swoim wystę-
pem przedszkolaki z Łoniowej. Zaprezentowały wi-
dowisko, w którym prym wiodły, rzecz jasna, chóry
anielskie.

Wszystkim małym artystom wójt Gminy Dębno
Grzegorz Brach wręczył dyplomy i upominki ufundo-
wane przez Dębińskie Centrum Kultury.                (o)

ka. Nierzadko kibicuje mu w tym całkiem spo-
re grono ludzi, w którym są bynajmniej nie
tylko późniejsi konsumenci specjałów z dzi-
czyzny, ale także zwykli zjadacze wieprzowiny.
Jak to możliwe? Ot, zwyczajnie cieszą się, że
wraz z celnym strzałem małżonka pani Zofii
zmniejsza się skala ich problemów związanych
z ulubionym zajęciem dzików czyli ryciem, któ-
rego efektem bywają kompletnie zniszczone
pola, łąki a nawet... piłkarskie boiska.

Ale do rzeczy, a raczej do zrazów… Aby prze-
konać się jak smakują musimy zaopatrzyć się
w mięso (w razie braku dziczyzny może być
wołowina), kapustę kiszoną, wędzony boczek
oraz przyprawy takie jak: sól, pieprz, tymia-
nek, kminek i jałowiec. Mięso kroimy zupeł-
nie banalnie tak jak na kotlety, traktujemy je
tłuczkiem tak długo aż mięso zrobi się cien-
kie. Jeżeli mamy do czynienia z dziczyzną, to
obsypujemy ją przyprawą do dziczyzny (wo-
łowe solimy i dodajemy pieprzu), obtaczamy
w mące i obsmażamy na maśle (wołowinie
wystarczy olej).

Równocześnie zabieramy się za kapustę
w ten sposób, że obgotowujemy ją w wywa-
rze z rosołu tak jak na bigos. Potem ją od-

Na inaugurację kulinarnego cyklu w „Życiu
Gminy Dębno” pani Zofia proponuje zrazy z
kapustą. Niby brzmi to dość niewinnie, ale fak-
tycznie to nie byle jakie danie zwłaszcza w
wersji ekskluzywnej, która nie obędzie się bez
dziczyzny. Nasza kulinarna nauczycielka jest
o tyle w dogodnym położeniu, że jej szanowny
małżonek zajmuje się myślistwem i od czasu
do czasu zdarza się mu ustrzelić jakiegoś dzi-

Cudowny smak dziczyzny

Skrzydlate prace przedszkolaków

ANIELSKA WYSTAWA
NA SERIO I NA LUZIE

cedzamy i układamy warstwę w naczyniu
żaroodpornym, na niej kładziemy przysma-
żoną dziczyznę (wołowinę), a następnie po-
krojony boczek. Wszystko posypujemy
kminkiem, tymiankiem i dorzucamy 1-2
ziarnka jałowca. Dalej powtarzamy te czyn-
ności aż do wypełnienia naczynia. Teraz
jest już najwyższy czas, żeby to wszystko
włożyć do piekarnika. Po godzinie zrazy są
już gotowe i można je próbować nie krępu-
jąc się oblizywać palców, bo są tego warte.

Przekonało się już o tym wielu m.in.
uczestnicy ubiegłorocznych dożynek powia-
towych, którzy w tempie ekspresowym
opróżnili trzydziestolitrowe naczynie ze
zrazami. Niedługo potem pani Zofia miała
przynajmniej z dziesięć telefonów z pyta-
niami o przepis. Teraz telefony nie powin-
ny już jej w tej sprawie męczyć, bo chyba
wszystko jest jasne. Ale na wszelki wypa-
dek dla szczególnie zainteresowanych mo-
żemy dodać, że jedno standardowe naczy-
nie żaroodporne wypełni się, gdy zużyjemy
po kilogramie mięsa i kapusty. A to wy-
starczy, by sześć osób dostało po bardzo so-
lidnej porcji. Życzymy smacznego!

Zofia Sambor, przewodnicz¹ca Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w £oniowej
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CZ£OWIEK
N U M E R U Kazimierz Kluska

T E S T
Z ¯YCIA

Z natury jestem...
…pozytywnie nastawiona do

¿ycia. Staram siê pamiêtaæ o s³o-

wach Prymasa Stefana Wyszyñ-

skiego „¯yczliwe spojrzenie i

uœmiech wiêcej nieraz znacz¹ ni¿

udany dialog.”
Mam s³aboœæ...
...do utworów Oscara Wilde’a,

które bardzo trudno zdobyæ, dla-

tego jeœli jakiœ znajdê to od razu

kupujê, poza tym uwielbiam stare

kino, pierogi ruskie i czerwone

wino…
Moja pasja...
...moi znajomi odpowiedzieliby

bez zastanowienia, ¿e jest to ko-

lekcjonowanie starych przedmio-

tów. Wiedz¹ o tym, bo czasem

sami mi coœ przynosz¹ ciesz¹c siê,

¿e posprz¹tali sobie w domu.  Mam

ich naprawdê sporo, ka¿dy jest dla

mnie wa¿ny ze wzglêdu na jego

historiê np. mam obraz z rozbit¹

szyb¹, której nigdy nie zmieniê,

poniewa¿ rozbi³ j¹ mój tato bê-

Imiê i nazwisko:
Barbara Szostak
Wiek: 27 lat
Wykszta³cenie: wy¿sze /filo-

logia polska + animacja kul-

tury/ na PWSZ w Tarnowie  i

Uniwersytecie Rzeszowskim,

studia podyplomowe z admi-

nistracji publicznej na Uniwer-

sytecie Jagielloñskim.
Zawód: urzêdnik samorz¹-

dowy, nauczyciel
Miejsce pracy i zajmo-
wane stanowisko:
Urz¹d Gminy Dêbno –
Podinspektor ds.
wspó³pracy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi i
funduszy unijnych
Sytuacja rodzinna:
m¹¿ Janusz
Samochód: na razie
zbieram na nowy ro-
wer, w koñcu nadcho-
dzi wiosna …

faltowych. Nieprzerwanie od kilkudziesię-
ciu lat jest działaczem ludowym traktują-
cym politykę jako służbę dla ludzi. Jego koło
PSL w Łoniowej mając 26 członków jest
najliczniejszym w skali gminy.

Gdy go zapytać skąd u niego ta społecz-
na pasja, nie ma problemu z odpowiedzią.
– To rodzinne – powiada. Spore zasługi
dla wsi miał żyjący w drugiej połowie XIX
wieku pradziad Maciej, w domu dziadka
Józefa Kluski odbywało się nauczanie za-
nim wybudowano szkołę, brat babci od
strony mamy, Korneliusz Marek, był wój-
tem wsi będącym odpowiednikiem dzisiej-
szego sołtysa. Przykład dawali też rodzi-
ce. Tato w okresie międzywojennym oraz
po wojnie był strażakiem, a mama działa-
ła w Kole Gospodyń Wiejskich…

(p)

Z Łoniową związany jest na wiele sposo-
bów: rodzinnie, zawodowo i społecznie.
Znany jest tu od lat, bo niezależnie od poli-
tycznej sytuacji zawsze gotów był służyć
pomocą nie wyglądając za to zapłaty. Mimo
że praca społeczna wypełnia znaczną część
jego życiorysu, to niełatwo poznaje się jej
szczegóły. – Nie lubię się chwalić – tłuma-
czy pytany o tę stronę swojej działalności.

Coś jednak udało nam się wydobyć. Do-
wiedzieliśmy się m.in., że pan Kazimierz,
absolwent liceum rolniczego w Czernicho-
wie poznał w młodości pracę w PGR-ach w
województwie szczecińskim, w Gromadz-
kiej Służbie Rolnej i w Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Brzesku, gdzie był
także kierownikiem zakładu.

Zdobywane w pracy zawodowej doświad-
czenie szybko zaczął wykorzystywać w
pracy społecznej. Wraz z Franciszkiem
Markiem w 1957 roku założyli Kółko Rol-
nicze w Łoniowej. Obok funkcji sekreta-
rza pełnił w nim też rolę księgowego, bo –
jak powiada – lubił się włączać w jakąś dzia-
łalność.

W tym wypadku praca wciągnęła go do
tego stopnia, że z kółkiem wiąże swoje
największe sukcesy zawodowe i społecz-
ne. – My wprowadzaliśmy nowoczesność
do wsi – wspomina i się nie myli. W Łonio-
wej powstały przecież garaże na maszyny
rolnicze, magazyny na nawozy. Rolnicy nie-
ufni początkowo w stosunku do technicz-
nych nowinek z czasem przekonali się, że
traktora nie ma sensu się bać i zaczęli go

d¹c ma³ym ch³opcem, po prostu

gra³ w domu w pi³kê.

Moja pierwsza mi³oœæ...

...mia³am to szczêœcie, ¿e j¹ zna-

laz³am, jest ni¹ mój m¹¿.

Mój pierwszy cenny przedmiot...

...lalka podarowana od babci…

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie...

...z pewnoœci¹ jeszcze przede mn¹

Moja ¿yciowa pora¿ka...

...w moim s³owniku nie ma takie-

go wyrazu…
Moje najwiêksze marzenie...

...mam ich kilka, ale by mieæ pew-

noœæ, ¿e siê spe³ni¹ nie mogê ich

wyjawiæ…
Moja ulubiona lektura...

... chyba jak ka¿dy, lubiê czytaæ

og³oszenia i reklamy w szczegól-

noœci te, które znajdujê przed

drzwiami mieszkania…

Moja praca...
...daje mi du¿o satysfakcji, cieszê

siê, ¿e mogê poznawaæ i wspó³-

pracowaæ z tyloma ciekawymi

osobami.

wykorzystywać. Potem sięgali po bardziej
zaawansowane technicznie urządzenia ta-
kie jak choćby kombajn. Wszechobecny do-
tąd koń zaczął odchodzić w przeszłość…W
1975 roku dynamicznie rozwijające się koło
nadziało się na wprowadzane odgórnie zmia-
ny. „Centralizacja” – to hasło panu Kazi-
mierzowi do dziś złowrogo dźwięczy w
uszach. W efekcie tej operacji mozolna pra-
ca szybko obróciła się wniwecz. – Była decy-
zja o tworzeniu spółdzielczych kółek rolni-
czych i przekazywaniu im sprzętu. Nasze
kółko przydzielono do SKR Sufczyn i to była
dla nas wielka krzywda – komentuje prezes
kółka w Łoniowej w latach 1975-2000. Duża
odległość od bazy powodowała, że rolnicy
coraz rzadziej korzystali ze sprzętu, w któ-
ry kiedyś kółko wyposażyli. Nie mogąc się
coraz częściej na niego doczekać, postano-
wili go odzyskać. Starania rozpoczęli jesz-
cze w 1982 roku, a dziesięć lat później wresz-
cie się udało. Do Łoniowej wrócił wtedy m.in.
kombjan, który rolnikom służy do dziś. – To
chyba mój największy sukces – podsumo-
wuje Kazimierz Kluska.

Na tym jednak jego działalność bynajmniej
się nie kończy. W latach 1970-1976 angażo-
wał się w budowę remizy strażackiej pracu-
jąc fizycznie i organizując różnego rodzaju
imprezy, z których dochód miał być prze-
znaczony na budowę. Do dyspozycji był tak-
że przy elektryfikacji czy gazyfikacji, a w
pierwszej kadencji samorządu w latach 1990-
1994 jako radny gminny miał swój udział w
budowie pierwszych dróg, żwirowych i as-
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