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Rozmowa z Piotrem Marecikiem, by³ym prezesem „Or³a” Dêbno

14
zespołów zgłosiło się do tegorocznej edycji Sportowej Ligi o Pu-

char Wójta, ale w rozgrywkach weźmie udział „tylko” 13 drużyn.
Ogromne zainteresowanie udziałem w rozgrywkach, które już po
raz dziewiąty będą się odbywały na terenie gminy, spowodowało, że
organizatorzy musieli rygorystycznie przestrzegać  ustalonych ter-
minów. Zgłoszenie czternastego zespołu dotarło po terminie i nie
zostało przyjęte. W przeciwnym razie kalendarz rozgrywek obej-
mujących kilka dyscyplin sportu musiałby być przygotowywany nie-
mal od nowa.  Rosnąca popularność Sportowej Ligi daje podstawy do
tego, by sądzić, że w kolejnych latach liczba uczestników może jesz-
cze wzrosnąć.

NZOZ Profamilia mający swoje ośrodki zdrowia
w Porąbce Uszewskiej i Łysej Górze po raz drugi

z rzędu znalazł się w pierwszej dziesiątce plebiscytu
Gazety Krakowskiej „Przychodnia roku”. O nagro-
dach w tym plebiscycie decydują czytelnicy gazety, któ-
rzy wskazują swoich faworytów w głosowaniu za po-
mocą kuponów drukowanych w gazecie. Właściciele
NZOZ-u nie kryją satysfakcji, a my nie kryjemy, że się
temu nie dziwimy, bo miłych oceń z przyjemnością wy-
słuchuje każdy z nas.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łoniowej swoje kuli
narne pasje wykorzystuje znacznie szerzej niż-

by się mogło wydawać. W listopadzie pomyślało o se-
niorach z Łoniowej i specjalnie dla nich przygotowało
spotkanie towarzyskie, na które zaproszono jeszcze
wielu zacnych gości. Najstarsi mieszkańcy poza czymś
dla ciała otrzymali także duchowe wsparcie podczas
mszy świętej w ich intencji. Czas płynął wartko i miło.
Można było posłuchać nie tylko przyśpiewek o pamule,
ale także najnowszych nagrań zespołu „Łoniowiacy” i
to w nie byle jakim towarzyskie. Z zaproszenia skorzy-
stali m.in. wójt Grzegorz Brach i poseł Jan Musiał.

O tradycjach bożonarodzeniowych na ogół pamię
tamy. I dobrze. Bardzo dobrze, gdy inicjatywy z

tym związane nabierają nietuzinkowego charakteru.
W przypadku przygotowywanych w szkole w Sufczy-
nie jasełek przyzwyczailiśmy się już do tego, że sceny
ilustrujące narodzenie Jezusa w Betlejem pokazywa-
ne są w scenografii gdzie indziej niespotykanej. Dzięki
temu wydarzenie nabiera szczególnego charakteru, a
środowisko ma okazję do integracji.

Media ogólnopolskie relacjonujące dramatyczne
wydarzenia w ośrodku socjoterapii w Łysej

Górze pewnie słusznie na sprawę zwróciły uwagę. Po-
chylić się nad problemem trzeba, ale warto przy tym
postarać się cokolwiek wyjaśnić, a z tym w przypadku
niektórych z tych mediów, było już znacznie gorzej. W
efekcie powstać mogło wrażenie, że obok ofiary prze-
stępstwa najbardziej pokrzywdzeni w tej sprawie są
rodzice kilku wychowanków ośrodka, którzy troszczą
się o bezpieczeństwo swoich dzieci nie mogąc jednak
doprosić się u wychowawców o informacje o nich. Ob-
raz byłby pełniejszy, gdybyśmy się dowiedzieli w jakich
okolicznościach dzieci do ośrodka trafiają i jaka jest w
tym kontekście rola ich rodziców.

Gimnazjaliści z Sufczyna, którzy pozwolili sobie
„odgrzać” stary i głupi dowcip z rzekomą bombą

w szkole zasłużyli na miejsce w tej rubryce. Zamiast
szukać pretekstu do odwołania lekcji powinni się ra-
czej mocno puknąć w głowę, by zrozumieć, co do kogo
w kolejnych etapach życia należy. Może by im to po-
mogło pojąć, że obok leniuchów są jeszcze w szkole
ludzie, którzy swoją głowę lubią napełniać wiedzą. Im
więcej jej się tam znajdzie, tym rzadziej będziemy ob-
serwować żarty marnej jakości, które na domiar złego
mocno biją po kieszeni.

Alkoholowa plaga wśród kierowców trwa. Tym ra
zem zebrała żniwo tragiczne, bo w Biadolinach

Szlacheckich zginął człowiek. Pewnie wciąż się zasta-
nawiamy, ile jeszcze takich informacji musi się pojawić
na łamach gazet i na antenie telewizji, byśmy wreszcie
zdali sobie sprawę z tego, że alkohol i rola kierowcy to
połączenie, które zawsze jest śmiertelnym zagrożeniem?

- Czy pozostaje Pan we w³adzach klu-
bu, ewentualnie jak¹ bêdzie Pan pe³ni³
rolê w klubie teraz?

-  Nie zostajê we w³adzach klubu, nie
pe³niê w nim ¿adnej roli, nawet roli
„meczowego eksperta zza stadiono-
wej siatki.

- Jaka Pana zadaniem bêdzie przysz³oœæ
klubu?

- Có¿ , jestem raczej specjalist¹ od
historii ni¿ od przysz³oœci. Pojêcia bla-
dego nie mam.

- Jakie by³y powody Pañskiej rezygna-
cji? Nie uda³o siê zrealizowaæ planów
czy te¿ mo¿e nie znalaz³ Pan poparcia
dla swoich zamierzeñ wœród cz³onków
zarz¹du klubu?

- Okaza³o siê , ¿e wspó³czesne realia
zarz¹dzania klubem V-ligowym nie daj¹
wielu mo¿liwoœci do dzia³ania takim
ludziom jak ja czyli przedstawicielowi
„bud¿etówki”.

- Jakie doœwiadczenia wyniós³ Pan z
pe³nienia funkcji prezesa?

- Nauczy³em siê, ¿e sport jest tylko
wtedy, gdy kilku zapaleñców w czasie
deszczu lub mrozu gra do ciemnej
nocy „w nogê” pod szko³¹ lub w par-
ku... Reszta to nie ¿aden sport tylko
biznes.

- W jakiej kondycji zostawi³ Pan klub?
- Kondycja klubu dziêki nieocenione-
mu skarbnikowi klubu panu Józefowi
Ciurusiowi oraz dokonaniom poprzed-
niego prezesa pana Szafrañskiego jest
bardzo dobra. Pozycja sportowa dru-
¿yn jest natomiast  wypadkow¹ zbyt
wielu czynników, by móc j¹ streœciæ
w kilku s³owach. Nie s¹dzê jednak by
ogrodnik p³aka³, gdy jesieni¹ spadaj¹
liœcie z drzew... Na wiosnê pojawi¹
siê znowu..
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Sport to nie
biznes

Piotr Marecik 30 listopada 2010
r. zrezygnowa³ z funkcji prezesa za-
rz¹du klubu „Orze³” Dêbno. Jego
nastêpc¹ zosta³ Krzysztof Chamio-
³o, przedsiêbiorca.
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W ci¹gu zaledwie trzech tygodni
wykorzystano 200 procent œrodków
planowanych na zimowe utrzymanie
dróg w gminie Dêbno w grudniu
ubieg³ego roku. Jeœli opady œniegu w
dalszym ci¹gu bêd¹ tak intensywne,
to trzeba bêdzie siêgn¹æ po pieni¹dze
zaplanowane na remonty i moderni-
zacjê dróg. Nadzieja w tym, ¿e
pogoda z pierwszej po³owy stycznia
utrzyma siê d³u¿ej, a nawrotu
intensywnych opadów ju¿ nie bêdzie.

Chociaż w sezonie 2009/2010 zima wcale
nie była lekka, to jednak tym razem ude-
rzenie jest znacznie silniejsze. W ciągu
trzech tygodni opady były tak intensywne,
że firmy zajmujące się odśnieżaniem musia-
ły pracować niemal bez przerwy. Rachunki
za wykonywane usługi rosły na tyle szybko,
że przez trzy tygodnie wydano 60 tysięcy
złotych na ten cel, podczas gdy w budżecie
zaplanowano na cały grudzień maksimum
30 tys. zł, a na okres czterech miesięcy zi-
mowych - 120 tys. zł.

O wzroście wydatków nie decydują jedy-
nie warunki pogodowe. Oferenci przystępu-
jący do przetargu proponują teraz wyższe
ceny, bo muszą sobie zrekompensować
wzrost ceny paliwa oraz materiałów popra-
wiających przyczepność. Paliwo w ciągu
ostatnich lat podrożało o niemal 30 procent,
więcej trzeba też zapłacić za materiał do
posypywania drogi. Co więcej, ceny ofero-
wane w przetargach nie są zbyt atrakcyjne,
bo chętnych do świadczenia usług nie ma

Coraz wiêksze wydatki na odœnie¿anie dróg

Zima po¿era bud¿et

zbyt wielu. Warunki postawione przez gmi-
ny, a polegające na tym, że firmy otrzymują
zapłatę nie za gotowość do świadczenia usłu-
gi, ale za faktycznie wykonaną pracę, są na
tyle trudne, że nie wszyscy są w stanie na
nie przystać. Duże firmy mające do dyspo-
zycji różnego rodzaju sprzęt zainteresowa-
ne są umową na zasadzie ryczałtu, co powo-
duje, że w razie łagodnej zimy jest to dla
nich bardzo korzystne, a w przypadku ostrej
zimy mogą nawet stracić. Mniejsze firmy
wolałyby podobne rozwiązanie, bo to gwa-
rancja, że zakup sprzętu się zwróci. Gmina
na takie rozwiązanie iść nie chce, bo na dłuż-
szym dystansie oznaczałoby to dla niej zbyt
duże wydatki na ten cel. W efekcie uzależ-
niona jest od tego, jakie będą opady.

Zgodnie z warunkami przetargu firmy
zajmujące się odśnieżaniem dróg muszą w

razie opadów śniegu zagwarantować prze-
jezdność dróg w ciągu sześciu godzin od usta-
nia opadów. Na podjazdach i łukach drogi
muszą być ponadto posypane materiałem
poprawiającym przyczepność. – W razie ja-
kichkolwiek problemów należy się zwracać
do sołtysów, którzy koordynują akcję od-
śnieżania – przypomina Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Debno.

W sumie na terenie gminy odśnieżaniem
zajmuje się siedem firm, które mają pod swoją
opieką wydzielone rejony. Samorządowe
władze mają nadzieję, że zima w tym roku
okaże się łaskawsza i wydatki na ten cel nie
będą rosły w tak szybkim tempie. W prze-
ciwnym razie mniej pieniędzy będzie do dys-
pozycji latem na remonty i modernizacje
dróg.

(g)

Wydatki na odœnie¿anie w latach 2008-2010 w z³otych
Miejscowoœæ 2008 2009 wiosna 2010 jesieñ  2010 razem 2010

Biadoliny Szlacheckie 618,52 3634,72 3600,00 1657,51 5257,51

Dêbno 1518,63 10689,68 8800,00 6431,33 15231,33

Do³y 350,00 14824,04 10486,00 2621,50 13107,50

Jastew 1495,00 11049,40 6402,50 5680,00 12082,50

Jaworsko 282,84 8822,61 2100,00 3648,70 5748,70

£oniowa 0,00 14790,67 12733,00 7659,50 20392,50

£ysa Góra 471,27 18721,55 7134,85 6366,51 13501,36

Maszkienice 1098 4529,80 1540,80 3867,56 5408,36

NiedŸwiedza 1434,05 3821,60 5390,00 6165,00 11555,00

Per³a 366,00 1947,50 2240,00 1232,50 3472,50

Por¹bka Uszewska 1560,00 12025,46 7117,50 6370,00 13487,50

Sufczyn 385,00 10916,62 1614,95 5985,00 7599,95

Wola Dêbiñska 862,00 7153,84 6400,00 4335,05 10735,05

RAZEM 10441,31 122927,49 75559,60 62020,16 137579,76
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ży i podnoszeniu swoich kwalifikacji była
naturalną koleją rzeczy.

Podczas szkolenia odbywającego się w
zawodowej jednostce straży pożarnej w
Brzesku obie panie były jedynymi kobie-
tami. Panowie stanowiący większość
uczestników szkolenia II stopnia począt-
kowo patrzyli na koleżanki z pobłażaniem
i niedowierzaniem.- Nie dacie sobie rady –
mówili i pewnie nic w tym dziwnego, sko-
ro i najbliżsi nie byli przekonani do tego.
„Rany boskie, nie udźwigniesz tego” –
przewidywała babcia Wioletty Marecik.
Dziadek pytał „w co ty się pakujesz?”, a
mąż starał się zniechęcić mówiąc, że i tak
jej na akcje nie zabierze.

Po trwającym dwa miesiące szkoleniu
obejmującym 106 godzin zajęć teoretycz-

Drugi stopieñ stra¿ackiego
wtajemniczenia osi¹gnê³y
dwie druhny z OSP w £onio-
wej. Najprawdopodobniej to
pierwsze kobiety na terenie
gminy dysponuj¹ce tak wyso-
kimi kwalifikacjami zawodo-
wymi.

Podniesie zawodowych kompetencji to
efekt szkolenia odbywającego się w Kra-
kowie, które druhny Paulina Kraj i Wio-
letta Marecik zakończyły zaliczeniem z
wynikiem bardzo dobrym. Obok części
teoretycznej, musiały też wykazać się
umiejętnością zastosowania jej w prakty-
ce. Obie zaprezentowały się z jak najlep-
szej strony i komisja oceniająca nie miała
najmniejszych wątpliwości, że na wyższe
kwalifikacje zasługują.

Oznacza to, że obie panie mogą brać te-
raz udział w akacjach bojowych będąc peł-
noprawnymi członkami zespołu ratowni-
czego. Uzyskały uprawnienia umożliwia-
jące im m.in. korzystanie z aparatów tle-
nowych wykorzystywanych w najtrud-
niejszych warunkach.

Decyzja o przystąpieniu do grona stra-
żaków-ochotników nie była przypadkowa.
Paulinę Kraj zachęcił ojciec Paweł Kraj,
naczelnik OSP Łoniowa. – Całą rodzinę
strażą zaraził i tak mnie zmotywował, że
się zdecydowałam na szkolenie. Pocho-
dząca z Bochni Wioletta Marecik najwy-
raźniej pozazdrościła mężowi, który tak-
że jest jednym z druhów w tej samej jed-
nostce. Do Łoniowej przyjeżdża od sze-
ściu lat i w dalszym ciągu jest pod wraże-
niem zaangażowania stażaków w życie
społeczne. Decyzja o wstąpieniu do stra-

Stra¿acy z nowym sprzêtem
Dobrze kończy się rok dla strażaków

z OSP Łoniowa. Pozyskali dla jednost-
ki specjalistyczną drabinę, a także kil-
ka kompletów ubrań bojowych.

Pomoc nadeszła z Komendy Woje-
wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie, która rozdzieliła sprzęt
kupiony z pieniędzy budżetu państwa
w sposób szczególny uwzględniając jed-
nostki doświadczone podczas ostatniej

powodzi. OSP Łoniowa, która mocno
angażowała się w walkę z żywiołem nie
tylko na ternie gminy Dębno, ale także
w gminie Szczurowa, na wsparcie za-
służyła. W efekcie otrzymała drabinę
bojową o długości 10 metrów, której
koszty to blisko 5,5 tys. zł. Dodatkowo
jednostka wzbogaciła się także o trzy
komplety strojów bojowych o wartości
1500 zł każdy.

(p)

Wyj¹tkowe druhny w OSP £oniowa

Pokona³y wielu mê¿czyzn

nych i praktycznych okazało się, że scepty-
cy racji nie mieli. Panie z przyswajaniem
wiedzy problemu nie miały, a bieganie w
pełnym rynsztunku po mrozie okazało się
dla nich przeszkodą do pokonania. Tor prze-
szkód z ważąca 18 kg butlą tlenową w ciem-
nym tunelu, gdzie panowała wysoka tem-
peratura, a wokół słuchać było symulowa-
ne krzyki tworzące parę partnerów panie
pokonały zajmując trzecie i czwarte miej-
sce na 12 par. nie dziwota, że jednostka z
dumą dziś o nich opowiada. – To mobilizacja
dla innych strażaków, by także podnosili
swoje kwalifikacje – cieszy się naczelnik
Kraj. Radość jest tym większa, że obok pań
szkolenie ukończyło jeszcze dwóch druhów:
Zbigniew Mrożek i Marcin Wojciechowski.

(g)

Paulina Kraj Wioletta Marecik
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Zmiana na stanowisku dyrek-
tora Dêbiñskiego Centrum
Kultury: pe³ni¹cego dotych-
czas tê funkcjê Andrzeja
Potêpê zast¹pi³ W³odzimierz
Gurgul. – Z jednej strony
bêdê chcia³ kontynuowaæ
dzia³alnoœæ prowadzon¹
dot¹d, z drugiej zamierzam j¹
tak¿e poszerzaæ – deklaruje
nowy szef placówki.

Do zmiany doszło w związku z objęciem
przez Andrzeja Potępę funkcji Starosty
Brzeskiego. Wakat na tym stanowisku wójt
Grzegorz Brach obsadził szybko sięgając po
Włodzimierza Gurgula, który z gminą Dęb-
no związany jest nie tylko pochodzeniem,
ale także życiem zawodowym. Przez wiele
lat pracował tu jako nauczyciel w Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Łysej Górze pełniąc w niej także funkcje
kierownicze. Był zastępcą dyrektora szko-
ły, a także kierownikiem warsztatów szkol-
nych. Funkcja kierownicza nie jest zatem
dla niego niczym nowym tym bardziej, że
wcześniej kierował także Państwowym
Domem Dziecka w Oławie. - W latach PRL-
u była to sytuacja niespotykana, bo nie na-
leżałem do partii – wspomina.

Propozycje objęcia roli dyrektora DCK
była zaskakująca. Na podjęcie decyzji miał
raptem niespełna dwa tygodnie, ale osta-
tecznie zdecydował się ją przyjąć. Jako szef
DCK zamierza kontynuować jego dotych-
czasową działalność i jednocześnie poszerzać
ofertę. Dotychczasową ofertę zamierza stop-

Wyró¿nienie
za „Kie³kuj¹ce ziarno”

Mi³osierny
projekt

Na wyróżnienie zasłużył przygoto-
wany przez Zespół Szkół w Sufczy-
nie projekt „Kiełkujące ziarno” zgło-
szony do czwartej edycji konkursu
„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.
Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród odbyło się w Filharmonii Kra-
kowskiej, a w finałowej gali wzięli
udział m.in. kardynał Stanisław Dzi-
wisz oraz marszałek województwa
małopolskiego Marek Nawara.

W ramach zgłoszonego do konkursu
projektu uczniowie szkoły w Sufczynie w
ramach wolontariatu pomagali niepełno-
sprawnym, chorym, cierpiącym, samot-
nym. Nie była to jednak jednorazowa ak-
cja na potrzeby konkursu, bo wolontariat
ma w szkole znacznie dłuższą tradycję.
Jak podkreślają nauczyciele postawa wy-

niowo uzupełniać o wydarzenia kulturalne,
których dotąd na terenie gminy nie było. O
szczegółach na razie mówić nie chce. – to
dopiero mój trzeci dzień w pracy i zanim po-
dejmę jakieś konkretne decyzje wolałbym
się zorientować w możliwościach – tłuma-
czy. Generalnie zapewnia, że rewolucyjnych
zmian nie będzie, bo do tego typu metod
podchodzi raczej z rezerwą. – Często pro-
wadzą one do chaosu, a to jest nam niepo-
trzebne – dodaje.

DCK pod kierunkiem Włodzimierza
Gurgula będzie zabiegać o pieniądze z ze-

Dêbiñskie Centrum Kultury ma nowego dyrektora

Rewolucji nie bêdzie

W³odzimierz Gurgul ma 56  lat, jest ¿ona-
ty, ma 3 dzieci; jest absolwentem Uni-
wersytetu Warszawskiego (Wydzia³ Ma-
tematyczno-Przyrodniczy),  pracowa³ jako
nauczyciel w Szkole Podstawowej we
Wroc³awiu, w Pañstwowym Domu Dziec-
ka w O³awie, w Szkole Podstawowej w
Wojniczu oraz w Zespole Szkó³ Technicz-
nych i Ogólnokszta³c¹cych w £ysej Gó-
rze; od 3 lat na emeryturze.

wnątrz. Granty, projekty i programy dla
instytucji kultury mają być wykorzysty-
wane tak tylko jak to będzie możliwe. –
Chodzi o to, by nie zaprzepaścić żadnej
okazji powiększenia budżetu, bo dodat-
kowe pieniądze pomagają poszerzyć i
uatrakcyjnić ofertę – podkreśla dyrektor
Gurgul. W grę wchodzi uzupełnienie pro-
pozycji zajęć pozalekcyjnych i kalendarza
imprez, ale na konkrety trzeba jednak
poczekać. W trakcie roku szkolnego nie
będzie to łatwe, bo wtedy najtrudniej o
nowych, dobrych instruktorów, ale poszu-
kiwania rozpoczną się już teraz.

(g)

czulenia na potrzeby innych w postaci
zorganizowanych, systematycznych ak-
cji niesienia pomocy propagowana jest tu-
taj od kilku lat.

Efekty pracy wolontariuszy poza pre-
stiżowym wyróżnieniem zostały także
docenione w postaci bonów o wartości 100
zł dla każdego z 20 uczestników projek-
tu, które można przeznaczyć na zakup
książek lub pomocy dydaktycznych.

(w)
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Konkurs w £ysej Górze na wysokim poziomie

Kolêdowa rywalizacja

Blisko 40 uczestników
zgromadzi³ odbywaj¹cy siê
w szkole Podstawowej w
£ysej Górze Gminny Kon-
kurs Kolêd i Pastora³ek
Bo¿onarodzeniowych .
Jurorzy wy³onili 14 laure-
atów w kilku grupach wie-
kowych okreœlaj¹c poziom
tegorocznego konkursu
jako bardzo wysoki.

Do finałowej rywalizacji, która odby-
ła się 14 stycznia, zakwalifikowali się
najlepsi wykonawcy wyłonieni w elimi-
nacjach szkolnych. Ostatecznie do Łysej
Góry przyjechało 38 wykonawców, któ-
rzy oceniani byli w czterech kategoriach
wiekowych. Wokalnym popisom  obok
uczestników konkursu przysłuchiwało
się także dwuosobowe jury: Teresa Szy-
dłowska (muzyk) oraz Jerzy Pleśniar-
ski (muzyk). Wybór jak zwykle był trud-
ny, bo poziom muzycznych umiejętno-
ści od lat jest wysoki. - To dzięki zapiso-
wi regulaminowemu, który do udziału
w konkursie upoważnia jedynie najlep-
szych wykonawców prezentujących się
w szkolnych eliminacjach – podkreśla
Włodzimierz Gurgul, dyrektor Dębiń-
skiego Centrum Kultury będącego we-
spół ze szkołą organizatorem konkur-
su. Najlepszych wykonawców, którzy
znaleźli się w gronie laureatów, będzie
można usłyszeć podczas dwóch koncer-
tów zaplanowanych w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Łysej Górze oraz w
Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.
Pierwszy z nich odbędzie się 23 stycz-
nia, a drugi 30 stycznia.

(n) Klaudia Janik i Gabriela Macheta

Dominika Gliździńska

Kinga Gurgul

Kinga Piętka

Patryk Ledziński
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Uczestnicy konkursu:
1. Klaudia Janik – Publiczna Szko³a Podstawowa w Sufczynie
2. Gabriela Macheta – Publiczna Szko³a Podstawowa w Sufczynie
3. Dominika GliŸdziñska – Publiczne Przedszkole w £oniowej
4. Kinga Gurgul – Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie
5. Patryk Ledziñski – Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej
6. Kinga Piêtka – Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach
7. Patrycja Smoleñ – Publiczne Przedszkole w Woli Dêbiñskiej
8. Wiktoria Wojtas – Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
9. Julia Bojdo – Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku
10. Amelia Marek – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w £ysej Górze
11. Marta K³usek – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Dêbnie
12. Zuzanna Kania – Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
13. Martyna Radzikowska – Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
14. Julia Cebula – Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
15. Karolina Dru¿kowska – Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach
16. Natalia Bednarek – Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
17. Joanna Malinowska – Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku
18. Bo¿ena Klimek – Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku
19. Anna B¹czek – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w £ysej Górze
20. Karolina P³aneta – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Dêbnie
21. Emilia GliŸdziñska – Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
22. Julia Gagatek – Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy
23. Klaudia So³tys – Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej
24. Agnieszka Pabian – Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
25. Marzena Korman – Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
26. Justyna Chrapusta – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach
27. Weronika Boryczko – Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
28. Joanna Ochwat – Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku
29. Wiktoria Gurgul – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w £ysej Górze
30. Kinga Mleczko – Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w £ysej Górze
31. Patrycja P³aneta – Zespó³ Szkó³ – Publiczne Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
32. Edyta Pa³ucka – Zespó³ Szkó³ – Publiczne Gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej
33. Justyna Kania – Zespó³ Szkó³ – Publiczne Gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej
34. Sylwia Pasek – Zespó³ Szkó³ – Publiczne Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
35. Klaudia Musia³ – Zespó³ Szkó³ – Publiczne Gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej
36. Oliwia Rzepa – Zespó³ Szkó³ – Publiczne Gimnazjum w Por¹bce Uszewskiej
37. Katarzyna Szlachta – Zespó³ Szkó³ – Publiczne Gimnazjum w Woli Dêbiñskiej
38. Weronika Kluska – Publiczne Gimnazjum w £ysej Górze

Wyniki
Przedszkola i klasy „0”

I miejsce Kinga Gurgul
II miejsce Patryk Ledziñski oraz duet Klaudia Janik i Gabriela Macheta
III miejsce Patrycja Smoleñ i Dominika GliŸdziñska

klasy I – III
I miejsce Karolina Dru¿kowska
II miejsce Natalia Bednarek
III miejsce Anna B¹czek
Wyró¿nienie duet Martyna Radzikowska i Julia Cebula

klasy IV – VI
I miejsce duet Emilia GliŸdziñska i Julia Gagatek
II miejsce duet Wiktoria Gurgul i Kinga Mleczko
III miejsce Joanna Ochwat oraz duet Agnieszka Pabian i Marzena Korman

gimnazja
I miejsce       Weronika Kluska
II miejsce Katarzyna Szlachta
III miejsce Sylwia Pasek
Wyró¿nienie Patrycja P³aneta
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Blisko 430 tys. z³ kosztowa³o
zagospodarowanie przestrze-
ni wokó³ Dêbiñskiego Cen-
trum Kultury w Jastwi oraz
zakup wyposa¿enia dla DCK.
Wiêksz¹ czêœæ tej kwoty
gmina pozyska³a z bud¿etu
województwa w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

O staraniach samorządu dotyczących po-
zyskania funduszy na realizację tego zada-
nia zadecydował fakt, że DCK jako instytu-
cja samorządowa i świadcząca usługi na rzecz
mieszkańców powinna mieć możliwość przy-
gotowania oferty na jak najwyższym pozio-
mie. Zakłada to wyposażenie instytucji w
sprzęt pozwalający na organizowanie imprez
zarówno w plenerze jak i w swojej siedzibie
w Jastwi, a także wprowadzenie różnorod-
nych form spędzania wolnego czasu. Cha-
rakter działalności DCK powoduje ponadto,
że korzystający z jej oferty mieszkańcy po-
winni mieć zapewniony wygodny dojazd do
niej. Stąd pomysł, by do położonego nieco na
uboczu obiektu wybudować porządny chod-
nik umożliwiający wygodne dojście aż od dro-
gi nr 4, a przy budynku utworzyć parking,
na którym rodzice dzieci korzystających z
zajęć mogliby pozostawiać samochody.

Wniosek gminy o dofinansowanie został
przygotowany na tyle dobrze, że zyskał ak-
ceptację decydentów, co w efekcie doprowa-
dziło do uzyskania dofinansowania. Przy
wsparciu z zewnątrz można sobie było po-
zwolić na ogłoszenie przetargu i realizację
prac, które zostały sfinalizowane z końcem
ubiegłego roku.

Do DCK prowadzi dziś wygodny chodnik
o długości kilkuset metrów prowadzący od
drogi krajowej nr 4 aż do samego obiektu.
Przy budynku na sąsiadującej z nim działce
wybudowano parking, który pomieści kilka-
dziesiąt samochodów. Dla rodziców, którzy
przyjeżdżają do DCK na zajęcia, to oczeki-
wane rozwiązanie.

Dzięki zakupowi nowego wyposażenia
znacznie poprawiły się możliwości i warun-
ki prowadzenia zajęć. Zasadnicze znaczenie
dla prezentacji umiejętności dzieci ma urzą-
dzenie sceny w największej sali oraz wypo-
sażenie jej w nagłośnienie oraz oświetlenie.

Modernizacja dokonana w ostatnich mie-
siącach to finalizacja idei wójta Grzegorza

oznacza to żadnego kłopotu. Co ważne wpła-
ty dokonywane do tej pory w kasie urzędu
w banku przyjmowane będą bez żadnych
dodatkowych opłat. Dotyczy to m.in. wpłat
za zajęcie pasa drogowego, za wydanie wy-
rysu lub wypisu, opłat skarbowych, wpłat z
tytułu podatków lokalnych i opłat targo-
wych czy opłat za pozwolenie na sprzedaż
alkoholu.

Zmiana wprowadzona przez samorząd
wynika z obserwowanego w ostatnich la-

Począwszy od tego roku obsługę ka-
sową urzędu przejmuje bank spół-
dzielczy. Co to oznacza w praktyce dla
mieszkańców gminy? Możliwość doko-
nywania wpłat do godziny 15 czyli dłu-
żej niż dotychczas.

Kasa urzędu przyjmowała wpłaty do g.
13.30 ze względów organizacyjnych. Bank
przyjmuje je do g. 15, a że mieści się w tym
samym budynku, to dla mieszkańców nie

tach zmniejszenia liczby wpłat i wypłat w
kasie urzędu. W związku z rozwojem ban-
kowości internetowej tendencja ta przypusz-
czalnie  obowiązywać będzie także w kolej-
nych latach, co oznacza, że dalsze prowa-
dzenie urzędowej kasy byłoby na dłuższą
metę pozbawione sensu. Na likwidację urzę-
dowej kasy samorządowe władze zdecydo-
wały się już teraz, bo dzięki korzystnej ofer-
cie banku, nie powoduje to żadnych nega-
tywnych konsekwencji dla mieszkańców.

Bank zast¹pi³ kasê urzêdu

D³u¿ej i bez dodatkowych op³at

Dom kultury z nowoczesnym wyposa¿eniem

FINA£ MODERNIZACJI

Bracha, który po likwidacji szkoły w Jastwi
zaproponował urządzenie tam siedziby domu
kultury. Przygotowany przed dwoma laty
wniosek o dofinansowanie prac adaptacyj-
nych zyskał uznanie w oczach urzędników
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, i niedługo potem gmina mając pie-
niądze na ten cel mogła ogłaszać przetarg.
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo
– jak się można było przekonać – liczba chęt-
nych do udziału w całorocznych zajęciach była
bardzo duża. Po latach prowizorki instytucja
kultury doczekała się wreszcie swojej siedzi-
by, a gmina znacznie poszerzyła swoją ofertę
dla najmłodszego pokolenia.

(p)

Nowe wyposa¿enie domu kultury objê³o m.in: stoliki œwietlicowe, krzes³a sk³a-
dane, stó³ do tenisa sto³owego, grê sto³ow¹ „Pi³ka no¿na”, gry œwietlicowe,
wieszaki ubraniowe, telewizor kolorowy plazmowy 50” full HD, kamerê cy-
frow¹, aparat cyfrowy, zestaw œwiate³ scenicznych , zestaw nag³oœnienia sali,
komputer, sto³y konferencyjne, pianino cyfrowe, klarnet, podest sceniczny i
mechanizm kurtynowy
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OTO NASI RADNI

Józef
Ciuruœ

Ma 59 lat,
mieszka
w Woli Dêbiñskiej

Dominik Maksymi-
lian Ko³odziej

Ma 37 lat,
mieszka
w Dêbnie

Pawe³
Kraj

Ma 42 lata,
mieszka
w £oniowej

Janusz Krzysztof
Malinowski

Ma 50 lat,
mieszka
w NiedŸwiedzy

Marek
Juszczyk

Ma 34 lata,
mieszka
w Do³ach

Stanis³aw
Pierzga

Ma 57 lat,
mieszka
w Maszkienicach

Ma³gorzata Janina
Maliszczak

Ma 42 lata,
mieszka
w Perle

Grzegorz
Gurgul

Ma 36 lat,
mieszka
w Dêbnie

Piotr
Matura

Ma 27 lat,
mieszka
w £ysej Górze

El¿bieta
Rzepa

Ma 63 lata,
mieszka
w Por¹bce
Uszewskiej

Ewa
P³aneta

Ma 46 lat,
mieszka
w Sufczynie

Edward
Gustaw Sacha

Ma 58 lat,
mieszka
w Sufczynie

Anna
Chmielarz

Ma 42 lata,
mieszka
w Maszkienicach

Jan
Sztabiñski

Ma 54 lata,
mieszka
w Jaworsku

Tadeusz
Hebda

Ma 67 lat,
mieszka
w Jastwi
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Niektóre z prezentowanych w kampanii po-
mys³ów by³y wewnêtrznie sprzeczne, bo z
jednej strony proponowa³o siê zmniejsze-
nie podatków, z drugiej jak najszybsz¹ sp³atê
kredytów zaci¹gniêtych przez gminê, a to-
warzyszy³a temu jeszcze obietnica kilku-
nastoprocentowego wzrostu wydatków, pla-
ny budowy sali widowiskowej, doposa¿e-

go powodu jest niemo¿liwe, bo gmina nie
mo¿e indywidualnym mieszkañcom tego
fundowaæ a zapowiadanie 20-procentowej
podwy¿ki dla pracowników obs³ugi szkó³ i
przedszkoli jest niczym innym jak tylko
tani¹ zagrywk¹ wyborcz¹, bo wiadomo, ¿e
rz¹d zapowiedzia³ zamro¿enie p³ac w bu-
d¿etówce.

- Jak Pan przyj¹³ wyniki wyborów?
Emocje by³y najwiêksze w porównaniu z
wyborami, w których jako kandydat uczest-
niczy³em dotychczas, gdy¿ gra by³a nie-
czysta. Kampania mia³a charakter populi-
styczny, nie stroni³a od informacji niepraw-
dziwych, nie by³o w niej ¿adnych elemen-
tów powa¿nej debaty o rozwoju i przysz³o-
œci gminy. Ani jeden ani drugi z moich
kontrkandydatów nie zechcia³ porozmawiaæ
rzeczowo pokazuj¹c konkretne projekty,
które chcia³ realizowaæ wraz ze Ÿród³ami
ich finansowania oraz programami pomo-
cowymi gwarantuj¹cymi ich finansowanie.
Nie by³o nawet próby skonfrontowania tych
pomys³ów i obietnic z obowi¹zuj¹cym pra-
wem. Mam w¹tpliwoœci czy kandydaci ro-
bili to œwiadomie czy te¿ wykazywali siê
tak daleko id¹c¹ ignorancj¹.

- Co konkretnie ma Pan na myœli?
- Obiecywanie mieszkañcom regulacji rzek
i potoków to czysty populizm, bo wiado-
mo, ¿e gmina tego zrobiæ nie mo¿e, po-
niewa¿ nie jest to jej kompetencja. Obie-
cywanie wprowadzenia dotacji do odbioru
œmieci nie ma ¿adnych podstaw prawnych,
bo na jakiej zasadzie samorz¹d mia³by
dok³adaæ do us³ug, na przyk³ad, jakiejœ
firmy zewnêtrznej, która wygra³aby w
gminie przetarg na odbiór œmieci? Mon-
towanie kolektorów za publiczne pieni¹-
dze na prywatnych dachach z tego same-

Rozmowa z Grzegorzem Brachem, Wójtem Gminy Dêbno

To by³a nieczysta gra

Wyniki II tury wyborów
Grzegorz Brach Wies³aw Koz³owski

Obwód liczba procent liczba procent
oddanych g³osów oddanych g³osów
g³osów wa¿nych g³osów wa¿nych

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie 393  54.36% 330 45.64%

Zespó³ Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej 451 61.61% 281 38.39%

Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej 157 51.14% 150 48.86%

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze 199 38.05% 324 61.95%

Zespó³ Szkó³ w Sufczynie 284 47.33% 316 52.67%

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach 197 48.17% 212 51.83%

Publiczna Szko³a Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich 158 38.35% 254 61.65%

Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaworsku 185 76.76% 56 23.24%

Publiczna Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzy 156 63.41% 90 36.59%

Urz¹d Gminy Dêbno 316 49.14% 327 50.86%

Dêbiñskie Centrum Kultury 120 62.18% 73 37.82%

Dom Pomocy Spo³ecznej w Por¹bce Uszewskiej 0 0.00% 25 100.00%
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nia jednostek OSP w samochody, budowy
przedszkoli i ¿³obków…

- Mo¿e trzeba spuœciæ na to zas³onê mi³o-
sierdzia, bo taka to ju¿ nasza, polska nor-
ma w kampanii.

- Ja siê do takiej normy nie przyznajê. W
swojej kampanii nie k³ama³em, nie kiero-
wa³em siê populizmem. Uczciwa polityka
samorz¹dowa to planowanie i opieranie siê
na realnych dochodach i mo¿liwych wydat-
kach. Tymczasem z drugiej strony pojawi-
³y siê pó³prawdy i zwyk³e k³amstwa, jak
choæby informacje o moich rzekomych do-
chodach, które s¹ zreszt¹ jawne, o braku
planu zagospodarowania, o gigantycznym
ponoæ zad³u¿eniu gminy i podnoszeniu po-
datków, gdy prawda jest dok³adnie odwrot-
na. Gmina ma plan, niektóre podatki nie
rosn¹ od dwóch lat, inne nawet od oœmiu
lat. Wy¿sze op³aty podatkowe to natomiast
efekt wprowadzonych przez powiat zmian
w okreœlaniu wielkoœci nieruchomoœci. Mój
konkurent Wies³aw Koz³owski jako radny
powiatowy doskonale o tym wie, bo sam
te zmiany wprowadza³.

- Du¿a czêœæ wyborców przyjê³a jednak kry-
tykowane przez Pana propozycje za dobr¹
monetê i popar³a konkurenta. Mo¿e oferta
skierowana przez Pana by³a dla tej czêœci
wyborców zbyt skromna?

- Dla mnie zawsze najwa¿niejsza by³a kon-
tynuacja zrównowa¿onego rozwoju gminy,
a nie kupowanie sobie wyborców obietni-
cami. Nie siêgn¹³em po populizm nawet
ryzykuj¹c przegran¹. Bud¿et w roku wybor-
czym nie ró¿ni³ siê niczym od bud¿etów z
lat poprzednich i by³ realizacj¹ strategii
rozwoju przyjêtej na wiele lat, st¹d gros
inwestycji zlokalizowanych by³o akurat w
Jastwi, bo taki by³ harmonogram wynika-
j¹cy tak¿e z mo¿liwoœci pozyskiwania pie-
niêdzy na te a nie inne cele. Nie cofn¹³em
siê przed podejmowaniem niepopularnych
decyzji zwi¹zanych z egzekwowaniem obo-
wi¹zku pod³¹czenia do kanalizacji… Cie-
niem na kampanii po³o¿y³a siê zapewne tak-
¿e sytuacja w oœrodku socjoterapii w £ysej
Górze, mimo ¿e wójt i gmina nie maj¹ z
nim nic wspólnego, bo by³a to inicjatywa
powiatu.

- Nie od dziœ wiadomo, ¿e kampanie ta-
kie bywaj¹. Nie uwa¿a Pan, ¿e zaskocze-
nie takim stylem kampanii to przejaw na-
iwnoœci?

- Mo¿na mi zarzuciæ naiwnoœæ w tym sen-
sie, ¿e zamiast mówiæ wyborcom niepraw-
dê wola³em wskazywaæ na te efekty pracy,
które przyczyniaj¹ siê do poprawy warun-
ków ¿ycia. Dziœ nikt ju¿ nie pamiêta, jak w
agroturystycznych wsiach wypuszcza³o siê
fekalia do rowów i rzek, a przyjezdni dzi-
wili siê jak to jest mo¿liwe. JeŸdzimy po
drogach nieporównanie lepszych ni¿ przed
laty, dzieci do szko³y id¹ nowymi chodni-

kami, w szko³ach maja do dyspozycji wa-
runki dla wielu niedostêpne, a od niedaw-
na mo¿emy korzystaæ tak¿e z szerokiej
oferty zajêæ Dêbiñskiego Centrum Kultu-
ry, które znalaz³o siedzibê w Jastwi wsku-
tek mojego pomys³u i dziêki moim stara-
niom.

- Kolejna, rozpoczêta ju¿ kadencja mo¿e byæ
trudniejsza. Zewsz¹d s³ychaæ informacje o
nienajlepszej sytuacji finansowej pañstwa,
która zapewne prze³o¿y siê tak¿e na mo¿li-
woœci gmin. Nie obawia siê Pan, ¿e inwe-
stycyjne pole manewru mo¿e byæ z przyczyn
obiektywnych ograniczone?

- Plany inwestycyjne by³y konstruowane w
ten sposób, by zamiary by³y zgodne z mo¿-
liwoœciami. Nie bêdzie wiêc dylematów
miêdzy tym co chcemy zrobiæ, a tym, co
zrobiæ jesteœmy w stanie. Przygotowuje-
my piêæ wniosków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozpoczyna-
my dzia³alnoœæ w ramach Lokalnej Grupy
Dzia³ania, gdzie do dyspozycji gmin jest w
sumie blisko osiem milionów z³otych do
wykorzystania na projekty miêkkie i mniej-
sze inwestycje, chcemy kontynuowaæ mo-
dernizacjê dróg i budowê chodników wspól-
nie z powiatem oraz sfinalizowaæ budowê
kanalizacji w gminie. Wœród strategicznych
celów jest tak¿e likwidacja osuwisk, któ-
rych stabilizacja powinna rozpocz¹æ siê
jeszcze w tym roku, bo wszystkie niezbêd-
ne dokumenty trafi³y ju¿ do wojewody.

- Ma Pan jak¹œ ofertê dla tych, którzy nie
udzielili Panu poparcia w wyborach?

- To przede wszystkim poprawa komfortu
¿ycia na codzieñ poprzez budowê parkin-
gów, których nam brakuje, budowê chod-
ników, z których codziennie korzystamy i
modernizacja dróg, którymi doje¿d¿amy do
pracy, do szko³y i do domu.

- Rozpocz¹³ Pan trzeci¹ kadencjê na stano-
wisku wójta. Pracuj¹c kolejny rok w tym
samym miejscu czasem trudno znaleŸæ siln¹
motywacjê do dzia³ania.

- Nie mam z tym problemu, bo u mnie
motywacja jest sta³a: systematyczne
podnoszenie warunków ¿ycia mieszkañ-
ców. WyraŸne w ostatnich latach o¿y-
wienie w dzia³alnoœci ró¿nego rodzaju
grup formalnych i nieformalnych dzia³a-
j¹cych w gminie dodatkowo dopinguje do
pracy, bo to oznacza, ¿e spo³eczni dzia-
³acze widz¹ tutaj dobre warunki do pra-
cy. W dalszym ci¹gu stoi przed gmin¹
zadanie nadrobienia zapóŸnieñ cywiliza-
cyjnych, z których najbardziej dotkliwym
jest w dalszym ci¹gu brak sieci kanali-
zacyjnej w czêœci gminy. Chcia³bym tak-
¿e w tej kadencji podtrzymaæ renomê
gminy, która dysponuje bogat¹ ofer t¹
edukacyjn¹ i kulturaln¹, a tak¿e spor-
tow¹. Wszystko to razem sprawia, ¿e
dla tej gminy war to pracowaæ.

Sk³ady komisji Rady
Gminy Dêbno

Komisja Rewizyjna
Jan Sztabiñski

Edward Sacha

Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Finansów

El¿bieta Rzepa

Józef Ciuruœ

Stanis³aw Pierzga

Janusz Malinowski

Dominik Ko³odziej

Ma³gorzata Maliszczak

Ewa P³aneta

Anna Chmielarz

Piotr Matura

Grzegorz Gurgul

Marek Juszczyk

Komisja Oœwiaty, Kultury,
Spraw Socjalnych i Sportu
Józef Ciuruœ

Janusz Malinowski

Jan Sztabiñski

Tadeusz Hebda

Edward Sacha

Ma³gorzata Maliszczak

Ewa P³aneta

Piotr Matura

Anna Chmielarz

Grzegorz Gurgul

Komisja Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska
Tadeusz Hebda

Stanis³aw Pierzga

Dominik Ko³odziej

El¿bieta Rzepa

Marek Juszczyk

Pawe³ Kraj
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ROZMOWA

dwóch ci¹gów dróg powiatowych o ³¹cznej
d³ugoœci 24 km. Dodatkowo planujemy ko-
lejne kilometr y nowych nawierzchni na
drogach powiatowych we wszystkich gmi-
nach. W dalszym ci¹gu bêd¹ budowane
chodniki, by poprawiaæ bezpieczeñstwo
mieszkañców. Mamy piêkne i nowoczesne
szko³y,  ale w nich tak¿e bêd¹ czynione
inwestycje zwi¹zane z wprowadzaniem
nowych, atrakcyjnych kierunków kszta³ce-
nia. Trudna sytuacja pañstwa i mniejsza
dostêpnoœæ do œrodków z funduszy unij-
nych zwi¹zana z zakoñczeniem wielu atrak-
cyjnych programów pomocowych powodu-
je, ¿e  zapewne trzeba bêdzie dbaæ o bu-
d¿et bardziej ni¿ kiedykolwiek, ale nie
mo¿na zaniechaæ rozwoju powiatu.

- Nowy starosta oznacza automatycznie
nowe porz¹dki w urzêdzie? Planuje Pan
zmiany organizacyjne i personalne?

Zmiany organizacyjne na pewno tak. Chcê
usprawniæ obs³ugê mieszkañców i popra-
wiæ warunki pracy urzêdu. W tej chwili wy-
dzia³y starostwa pracuj¹ w trzech ró¿nych
miejscach miasta. Wprawdzie w jednym bu-
dynku nie jesteœmy siê w stanie zmieœciæ,
ale dwa budynki by³yby wystarczaj¹ce.  Po
przeprowadzeniu niezbêdnych remontów
i wykonaniu parkingu s¹dzê, ¿e poza bu-
dynkiem g³ównym starostwo mog³oby mieæ
jeszcze biura przy ulicy Piastowskiej. To
powinno u³atwiæ mieszkañcom za³atwianie
spraw w urzêdzie.

- Pan za to obejmuj¹c funkcjê starosty pew-
nie sobie ¿ycia nie u³atwi³…

- Zaczynam dzieñ bardzo wczeœnie, koñ-
czê póŸno, a s³owo „weekend” w moim s³ow-
niku ju¿ nie istnieje. Staram siê nie zanie-
dbaæ ¿adnej okazji do pozyskania œrodków
na rozwój powiatu, dlatego uczestniczê w
spotkaniach, szkoleniach, uroczysto-
œciach… Chcê poznaæ jak najlepiej pracow-
ników i œrodowisko, a tak¿e potrzeby
mieszkañców, instytucji i organizacji. To
konieczne, ¿eby póŸniej podejmowaæ decy-
zje pozwalaj¹ce rozwi¹zywaæ problemy.

- Dziêkujê za rozmowê

rapii w £ysej Górze. Mam nadziejê na ta-
kie rozwi¹zanie, które pozwoli uwolniæ nas
od problemów wychowawczych, ale równo-
czeœnie pozostawiæ miejsca pracy zwi¹za-
ne z tym oœrodkiem.

- Ma Pan ju¿ konkretny pomys³ na to?
 Chcemy ten oœrodek  prowadziæ w dalszym
ci¹gu, ale musz¹ byæ zmienione warunki
jego funkcjonowania. Chcemy, aby by³ prze-
znaczony tylko dla ch³opców i nie dla stu,
ale dla trzydziestu. W oœrodku bêd¹ mo-
gli przebywaæ wychowankowie z drobnymi
problemami wychowawczymi, najlepiej kie-
rowani przez poradnie i rodziców a nie
przez s¹dy. Konieczne s¹ zmiany kadrowe
i organizacyjne, które zagwarantuj¹ sku-
teczn¹ opiekê nad wychowankami.

- Poza oœrodkiem w £ysej Górze bêdzie Pan
mia³ na g³owie tak¿e k³opoty finansowe pañ-
stwa, które przek³adaj¹ siê na mo¿liwoœci
samorz¹du. Mówi siê, ¿e najbli¿sze dwa
lata bêd¹ okresem zastoju inwestycyjne-
go. Nie obawia siê Pan, ¿e bêdzie skazany
tylko na administrowanie?

- Na pewno obaw nie brakuje, dostrzegam
te zagro¿enia. Trudna sytuacja finansowa
wi¹¿e siê czêsto z koniecznoœci¹ podejmo-
wania niepopularnych decyzji , wynikaj¹cych
z koniecznoœci oszczêdzania i sp³aty kredy-
tów z jednej strony oraz utrzymania dróg
czy szkó³ z drugiej. Ale stagnacja nam nie
grozi. Jest sporo planów inwestycyjnych.

- Czego zatem mog¹ oczekiwaæ mieszkañ-
cy powiatu?

- Pewne inwestycje musz¹ rozpocz¹æ siê
ju¿ dzisiaj, chocia¿by inwestycje w szpita-
lu. Nowy blok operacyjny powstanie w naj-
bli¿szym czasie, a to wydatek, który w za-
le¿noœci od rozmiaru inwestycji siêgnie od
7 do 15 milionów z³otych. Inwestycje w
szpitalnym oddziale ratunkowym ju¿ siê
rozpoczê³y. Niebawem oddamy do u¿ytku
hospicjum, którego nie ma znacznie wiêk-
szy Tarnów. W trakcie realizacji s¹ powa¿-
ne inwestycje drogowe w ramach Ma³opol-
skiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego obejmuj¹ce gruntown¹ przebudowê

- Nie maj¹c wiêkszoœci Pañskie ugrupowa-
nie po wyborach ugra³o „maksa”. Pan zo-
sta³ starost¹, a ugrupowaniu przypad³y jesz-
cze funkcje wiceprzewodnicz¹cego Rady
Powiatu i cz³onków zarz¹du. Jak to siê robi?

- Jestem tutaj ju¿ dwanaœcie lat, by³em
cz³onkiem zarz¹du powiatu, przewodnicz¹-
cym Rady Powiatu i jednej z komisji. My-
œlê, ¿e da³em siê poznaæ jako racjonalnie
myœl¹cy radny, jako cz³owiek podejmuj¹cy
przemyœlane decyzje bez wzglêdu na to,
czy by³em w opozycji czy w koalicji rz¹dz¹-
cej. W zwi¹zku z tym w rozmowach koali-
cyjnych otrzyma³em ofer tê objêcia funkcji
starosty. Zreszt¹ ca³e ugrupowanie, w któ-
rym jestem, sk³ada siê z  doœwiadczonych
samorz¹dowców i to chyba zosta³o zauwa-
¿one i docenione.

- Jest Pan pierwszym starost¹ z gminy Dêb-
no. Nie obawia siê Pan teraz presji ze strony
mieszkañców gminy oczekuj¹cych szcze-
gólnego traktowania przez powiat?

- Gmina Dêbno zawsze bêdzie mi bliska z
racji zamieszkania, ale jako starosta mu-
sze patrzeæ na potrzeby ca³ego powiatu.
Z jednej strony mogê zapewniæ, ¿e nie
zmarnujê ¿adnej okazji do inwestowania w
gminie Dêbno, z drugiej jednak oczekujê
od mieszkañców wyrozumia³oœci, bo pro-
blemy powiatu to nie tylko problemy gmi-
ny Dêbno, ale wszystkich innych gmin, le-
¿¹cych w jego granicach. Przyk³adowo, na
pewno bêdê siê musia³ zaj¹æ problemem
zjazdu z autostrady w Brzesku. Do czasu
wybudowania w³aœciwego zjazdu w Jasie-
niu ruch bêdzie siê odbywa³ drog¹ powia-
tow¹ - ulic¹ Leœn¹, a to oznacza koniecz-
noœæ szybkiej, gruntownej i bardzo kosz-
townej przebudowy tej ulicy. Dowody na za-
interesowanie gmin¹ Dêbno da³em ju¿ na
pocz¹tku mojego urzêdowania, gdy trze-
ba by³o podj¹æ problem oœrodka socjote-

Rozmowa z Andrzejem Potêp¹, Starost¹ Brzeskim

Gmina Dêbno
zawsze jest
mi bliska
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BEZPIECZEÑSTWO

Po wypadku
do aresztu

Mężczyzna w wieku 45 lat trafił do poli-
cyjnego aresztu po tym, jak po pijanemu
spowodował wypadek. Policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Brzesku zatrzy-
mali kierowcę, bo po spowodowaniu wypad-
ku jak gdyby nigdy nic odjechał do domu.

Do zdarzenia doszło nocą 5 stycznia. Po-
licje wyzwał kierowca forda modeno, na któ-
rego z tyłu najechał mercedes. Poszkodo-
wany relacjonował policjantom, którzy przy-
jechali na miejsce, że sprawca wypadku naj-
pierw wyszedł ze swojego samochodu z pre-
tensjami do kierowcy forda, po czym chwiej-
nym krokiem podszedł do swojego samo-
chodu, wsiadł do niego i  odjechał

Niebawem do drzwi jego domu zapukali
funkcjonariusze. Okazało się, że w organi-
zmie miał niemal 3 promile alkoholu. Męż-
czyzna trafił do aresztu, zatrzymano mu
też prawo jazdy.

Spokojne œwiêta
Bez poważniejszych zdarzeń na dro-

gach upłynął świąteczny weekend na te-
renie gminy Dębno. Wbrew dotychczaso-
wym tendencjom obyło się bez kolizji i
wypadków, mimo że na drogach było miej-
scami ślisko, a warunki jazdy były trud-
ne. W efekcie interwencje policji ograni-
czyły się do czterech niegroźnych kolizji
na ternie powiatu brzeskiego. Obyło się
też bez plagi nietrzeźwych kierowców.
Funkcjonariusze zatrzymali tylko jedne-
go kierowcę, który w Sufczynie prowa-
dził samochód w stanie po użyciu alkoho-
lu mając w organizmie 0,3 promila alko-
holu.

Podejrzany z³om
Punkty skupu złomu na terenie gminy

Dębno wzięli pod lupę policjanci. Powód?
Uzasadnione podejrzenie, że właśnie do
punktów złomu trafiają często przedmio-
ty pochodzące z kradzieży.

Funkcjonariuszy policji wspierali pra-
cownicy Służby Ochrony Kolei, bo często
właśnie kolej pada ofiarą kradzieży. Jed-
nym ze sposobów walki ze złodziejami ma
być właśnie kontrola punktów skupu zło-
mu, która ma uniemożliwić rabusiom
sprzedaż skradzionych przedmiotów. Po-
licjanci przypominają, że skup kradzionych
przedmiotów także jest przestępstwem,
za które grozi odpowiedzialność karna do
5 lat pozbawienia wolności. Równocześnie
zapowiadają, że tego typu kontrole będą
prowadzone częściej. Właściciele punktów
skupu złomu powinni w szczególności pa-
miętać o dopełnieniu wszelkich formal-
ności m.in. o tym, aby spisać dane osobo-
we swoich klientów. To niejednokrotnie
pomaga w zidentyfikowaniu złodzieja.

Odblaskowe kamizelki otrzymali ucznio-
wie klasy V i VI Zespołu Szkół w Sufczynie
w prezencie od Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Brzesku. Wręcze-
nie podarunku stało się okazją do przypo-
mnienia uczniom, w jaki sposób powinni za-
chowywać się na drodze o tej porze roku, by
uniknąć nieszczęścia. O zasadach, których
warto przestrzegać, opowiedział dzielnico-
wy, młodszy aspirant Grzegorz Kasprzyk.

Cztery osoby trafi³y do szpitala
w wyniku wypadku w Biadolinach
Szlacheckich. Ford Escort wypad³
z jezdni, uderzy³ w betonowy mo-
stek, po czym dachowa³. Jeden
z pasa¿erów – 22-letni mê¿czyzna
zmar³ w szpitalu. Kieruj¹cy fordem
trafi³ do aresztu.

Do tragedii doszło w piątek 19 listopada w
godzinach południowych.  Na łuku drogi kieru-
jący fordem stracił panowanie nad pojazdem i
uderzył w przydrożny betonowy mostek. Sa-
mochód przewrócił się na dach, a jego pasaże-
rowie doznali poważnych obrażeń. Do szpitala
trafiły cztery osoby, ale jednej z nich, 22-letnie-
go mężczyzny, nie udało się uratować.

TRAGICZNY WYPADEK

Samochód z czterema pasażerami w
środku przewrócił się na dach

W tym miejscu kierowca stracił panowanie na pojazdem.

Z policyjnych ustaleń wynika, że przy-
czyną tragedii był alkohol. Kierowca forda,
mężczyzna w wieku 22 lat, miał 1,5 promila
alkoholu w organizmie. Ponadto nie posia-
dał uprawnień do kierowania pojazdami. De-
cyzją sądu 22-latek został tymczasowo aresz-
towany na trzy miesiące.

którzy dokładnie spenetrowała  cały
obiekt. W budynku nie znaleziono żadne-
go ładunku wybuchowego i alarm odwo-
łano.

Grupa policjantów równolegle prowadzi-
ła dochodzenie, które miało na celu ustale-
nie sprawców fałszywego alarmu. Szybko
okazało się, że z informacją o ładunku do
dyrekcji szkoły zadzwonił jeden z gimnazja-
listów, który na ten pomysł wpadł z innym
kolegą ze szkoły. Obaj chcieli w ten sposób
spowodować odwołanie lekcji.

Autorzy głupiego żartu staną przed Są-
dem Rodzinnym, a na ich rodziców spadnie
konieczność pokrycia kosztów akcji specja-
listycznych służb spowodowanej alarmem.

(b)

Przed Sądem Rodzinnym staną dwaj
gimnazjaliści, którzy 22 listopada po-
dali fałszywą informację o bombie pod-
łożonej w Zespole Szkół w Sufczynie.
Wskutek tej informacji ze szkoły ewa-
kuowano 200 osób.

Informację o rzekomej bombie znajdu-
jącej się w budynku szkoły w Sufczynie
odebrał  około godz. 11.45 dyżurny brze-
skiej policji. Natychmiast na miejsce poje-
chali policjanci. Zaalarmowano również
straż pożarną, pogotowie ratunkowe, po-
gotowie gazowe oraz energetyczne. Z
budynku szkoły ewakuowano uczniów
oraz personel szkoły, w sumie 200 osób.
Niezwłocznie do akcji przeszukiwania
szkoły przystąpiła grupa pirotechników,

Kara za fa³szywy alarm

Bezpieczne kamizelki
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OBYCZAJE

Przedstawienie jasełkowe „A na-
dzieja znów wstąpi w nas” pokazali
uczniowie Zespołu Szkół w Woli Dę-
bińskiej. Spektakl dedykowano Annie
Oćwieji, zmarłej w ubiegłym roku na-
uczycielce religii.

Tradycyjne jasełka zaprezentowano przed
przerwą świąteczno-noworoczną. Spektakl
przygotowany pod kierunkiem Zuzanny Ja-
rek i Izabeli Batko przeniósł widzów w be-
tlejemskie wydarzenia sprzed wieków i wpro-
wadził w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Zadbano przy tym nie tylko o tekst, ale tak-

Œwi¹teczna tradycja

Konkursowe
wianki

O świątecznych tradycjach nie zapo-
mniano w Zespole Szkół w Porąbce
Uszewskiej. Zorganizowano kiermasz
świątecznych ozdób, był konkurs
wianków adwentowych oraz uroczysta
akademia z… kolędami.

że o kostiumy i scenografie. W przedstawie-
niu  pojawili się: pastuszkowie, aniołowie,
złe duchy, trzej królowie, król Herod, Świę-
ta Rodzina i inni. Występowi towarzyszył
chór szkolny, który wraz z solistami przy-
gotował recital kolęd i pastorałek w różnych
aranżacjach.

Jasełka obejrzeli nie tylko uczniowie i
nauczyciele. Wieczorem w  przeddzień świę-
ta Trzech Króli przedstawienie pokazano
raz jeszcze tak, by mogli go obejrzeć wszy-
scy zainteresowani. Na widowni zasiadły
wtedy całe rodziny.

(w)

Basiowy Bal Pasiastych urządzono w
ramach andrzejkowej zabawy dzieciom
z oddziału przedszkolnego w Zespole
Szkół w Sufczynie. Pomysł podsunął
konkurs organizowany przez Wydawnic-
two LektorKlett. Propozycja trafiła na
podatny grunt, bo bohaterka popular-
nej sesji książek, dzieciom jest na ogół
dobrze znana. Kto z nią dotychczas się

Bal pasiastych
nie zetknął, miał okazję nadrobić zale-
głości podczas andrzejkowej zabawy roz-
poczętej wspólnym czytaniem książki
„Basia i taniec”. Wszyscy uczestnicy
zabawy ubrani w biało – czerwone paski
w trakcie balu mogli sobie powróżyć,
wziąć udział w konkursach z nagrodami
i do woli poszaleć na parkiecie.

(z)

Uczczono pamiêæ zmar³ej nauczycielki

Jase³ka z dedykacj¹

Efekty konkursu na adwentowy wianek
można było oglądać przy wejściu do szkoły
oraz w szkolnym korytarzy, gdzie umiesz-
czono najlepsze prace. Ręcznie wykonywa-
ne ozdoby świąteczne przygotowane w ra-
mach zajęć koła artystyczno-plastycznego
trafiły na szkolny kiermasz zorganizowany
przez Dorotę Potępę i Katarzynę Sztando,
a podczas akademii uczniowie mieli okazję

Wyniki konkursu wianków
1 miejsce: Katarzyna Mro¿ek oraz Eli-
za Cebula i Klaudia Franczyk
2 miejsce: Lidia Pa³ucka i Izabela GliŸ-
dziñska
3 miejsce: Rafa³ Wróbel
Wyró¿nienia: Edyta Pa³ucka oraz  Mag-
dalena Hebda i Justyna GliŸdziñska

popisać się swoimi talentami śpiewając kolę-
dy. W pamięć zapadła zwłaszcza Edyta Pa-
łucka zwracająca uwagę barwą głosu.

(s)
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OG£OSZENIE

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Brzesku oraz Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Dêbnie
serdecznie zapraszaj¹ mieszkañców gminy Dêbno

DO UDZIA£U W PROJEKCIE

 „Z komputerem na Ty - po piêædziesi¹tce!”

Jeœli: • mieszkasz na terenie gminy Dêbno, • ukoñczy³eœ/aœ 50 rok ¿ycia, • jesteœ nieaktywny/a zawodowo,
• chcesz nauczyæ siê w obs³ugi komputera i korzystania z Internetu, • chcesz ¿yæ aktywniej

ten projekt jest dla Ciebie!

Uczestnictwo w projekcie finansowane jest ze œrodków unijnych i jest BEZP£ATNE!

Oferujemy: • 45-godzinne szkolenia komputerowe zakoñczone wydaniem certyfikatu, realizowane w trzech gru-
pach: w Dêbnie, Maszkienicach i w £oniowej, • warsztaty motywacyjno-doradcze, • materia³y szkoleniowe, •
poczêstunek podczas szkoleñ, • zwrot kosztu dojazdu na warsztaty

Pierwsze szkolenia ju¿ w lutym!

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania informacyjne w dniach:
25 stycznia 2011 r. (wtorek):
- godz. 14.00 w Dêbnie w siedzibie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Dêbnie („organistówka”)
- godz. 16.00 w Maszkienicach w Domu Ludowym
3 lutego 2011 r. (czwartek):
- godz. 13.00 w Dêbnie w siedzibie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Dêbnie („organistówka”)
- godz. 15.00 w £oniowej w Domu Stra¿aka
- godz. 17.00 w Maszkienicach w Domu Ludowym

PrzyjdŸ na spotkanie lub zg³oœ siê ju¿ dziœ!

Informacji udzielaj¹ i zg³oszenia przyjmuj¹:
Ma³gorzata Olesiñska: tel. 781 204 508, Urszula Bukowska: tel. 511 133 342

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji 30 niepracuj¹cych mieszkañców gminy Dêbno w wieku 50+
w zakresie korzystania z technologii informacyjnych, poruszania siê po rynku pracy oraz promowanie podnosze-
nia kwalifikacji i zatrudnienia osób w tym przedziale wiekowym.

Skorzystaj z naszej oferty!

Dzie³o Kolpinga to ogólnoœwiatowy, katolicki zwi¹zek œwieckich, który od ponad  150 lat wprowadza w ¿ycie ideê
b³. ks. Adolpha Kolpinga, ideê pomocy dla samopomocy, czyli pomocy wyzwalaj¹cej inicjatywê, motywuj¹cej do
dzia³ania. Jego podstawowymi jednostkami organizacyjnymi s¹ stowarzyszenia – Rodziny Kolpinga, zrzeszone w
Zwi¹zku Centralnym Dzie³a Kolpinga w Polsce, dzia³aj¹ce g³ównie na rzecz dzieci i m³odzie¿y, osób bezrobotnych,
niepe³nosprawnych i innych grup potrzebuj¹cych wsparcia. Obecnie Dzie³o Kolpinga liczy oko³o 470 000 cz³on-
ków dzia³aj¹cych w oko³o 5 800 Rodzinach Kolpinga w 61 krajach œwiata. W Polsce istniej¹ 43 Rodziny Kolpin-
ga, w których dzia³a ponad 1000 osób.
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domu rycerze, na pamiątkę czego  ustawio-
no przed 100 laty krzyż we wsi. Za chwałę
oręża organizatorzy i reszta gawiedzi po-
dziękowała najpierw Panu Bogu podczas
mszy w kościele parafialnym, następnie z
uciechą przyglądała się jak współcześni na-
śladowcy szlachetnych rycerzy okładają się
z oddaniem po zakutych głowach.

H jak honor
Rzadki dziś towar w gmine Dębno jest

znany zwłaszcza tym, którzy honorowo
dzielą się własną krwią i na dodatek robią
to regularnie. Postawa ich wydaje się być
zaraźliwa, bo chętnych do uszczuplenia so-
bie zasobów krwi przybywa. W pewnym
sensie można mówić nawet o pewnego ro-
dzaju współzawodnictwie w gminie pod tym
względem pomiędzy różnymi częściami
gminy. Szlachetnej rywalizacji kibicujemy
w nadziei, że nie nabierze ona cech wygra-
nej za wszelką cenę…

I jak interes
Nerwowe chwile przeżywała część miesz-

kańców Porąbki Uszewskiej, gdy operator
telefonii komórkowej postanowił wznieść
swój maszt w okolicach należących do nich
działek budowlanych. W pierwszej instancji
administracja publiczna nie znalazła podstaw,
by nie wyrazić na to zgody, ale mieszkańcy
podjęli walkę. Kolejnej instancji tłumaczyli,
że w interesie wsi nie leży stawianie kolejne-
go masztu, zwłaszcza że jeden już we wsi
jest, a na dodatek z takim masztem nad gło-
wami agroturystyczny wizerunek wioski cierpi
nie mówiąc już o atrakcyjności lokalnego ryn-
ku nieruchomości. Instancja wyższa sprawę
przemyślała uznając, że w interesie miesz-
kańców interesom telefonii komórkowej trze-
ba powiedzieć stanowcze „nie”.

J jak Jaros³aw
Zgodnie z dominującą w kraju tendencją,

gdzie miasto spogląda w jedną, a wieś w drugą
stronę, wybory prezydenckie w gminie Dęb-
no w drugiej turze w cuglach wygrał Jaro-
sław Kaczyński. Głosowało na niego blisko
70 procent wyborców, podczas gdy Bronisław
Komorowski miał niewiele ponad 30 procent
głosów. Mimo wyraźniej przewagi tendencja
wydaje się jednak spadkowa. Poprzednio Lech
Kaczyński w drugiej turze miał prawie 75
procent głosów.

K jak konsul
Dr Hainz Peters, konsul generalny Nie-

miec w Krakowie, gościł w zamku w Dęb-
nie na okoliczność 300.rocznicy manufak-
tury królewskiej w Miśni. Kto widział
wystawę porcelany miśnieńskiej przygo-
towaną z tej okazji, nie dziwił się, że do
zamku zjechał nawet dyplomata. Efekty
pracy manufaktury z Miśni godne są praw-
dziwie królewskiego stołu.

poświęconych genialnemu twórcy melomani
mogli usłyszeć etiudy, polonezy i nokturny…

D jak dudek
Jak wystrychnięty na dudka mógł się po-

czuć Grzegorz Brach analizując wyniki wy-
borów na wójta w Łysej Górze. Przegrał
tam bardzo wyraźnie, mimo że w ciągu mi-
nionej kadencji Łysa Góra była sołectwem,
w którym zaangażowanie inwestycyjne
gminy było ponadprzeciętne. Sama stabili-
zacja osuwiska i modernizacja budynku
szkoły podstawowej pochłonęły grubo po-
nad 3 mln zł, a to przecież nie wszystkie
inwestycje. Czyżby poparcie wyborcze było
odwrotnie proporcjonalne do nakładów na
sołectwa? Chociaż wniosek jest uzasadnio-
ny, to jednak dla dobra gminy od razu go
porzućmy.

E jak egzekucja
Budynek „starej gminy” zniknął już z

ewidencji majątku komunalnego i z listy
problemów, z którymi borykał się samorząd.
Po rozstrzygnięciu na korzyść gminy sporu
sądowego z dawnym najemcą, obiekt wy-
stawiono na licytację dokonując na nim swo-
istej egzekucji. No i tu czekała miła niespo-
dzianka. Budynek poszedł pod młotek za
okrągły milion. Rzadko kiedy egzekucja nie-
sie ze są tak miłe konsekwencje.

F jak frajda
Najwyraźniej udział w Sportowej Lidze

Gminy Dębno sprawia jej uczestnikom wielką
frajdę. Bo jakżeby inaczej można było wytłu-
maczyć fakt, że co roku garną się do tej trwa-
jącej cały rok rywalizacji, w której nikt niko-
mu nawet za zwycięstwa nie płaci?

G jak grzywna
Grzywnę w wysokości od 300 do 600 zło-

tych wymierzył Sąd Rejonowy w Brzesku
sześciu mieszkańcom Porąbki Uszewskiej i
Dębna, którzy mimo posiadania możliwości
podłączenia się do kanalizacji, nie uczynili
tego. Większości, która dość miała zapa-
chów unoszących się od lat nad agrotury-
styczną wsią komplikujących nieco tury-
styczne walory okolicy i biznesowe plany
żyjących tu ludzi, nie bardzo to przypadło
do gustu. Na jej interwencję w tej sprawie
w ostatecznym rozrachunku odpowiedział
sąd sięgając po instrumenty finansowe. Ale
czy to aby pomoże? W końcu czego Jaś się
nie nauczył…

G jak Grunwald
Choć bitewne pole, na którym połączone

siły pod wodza króla Władysława Jagiełły,
leży kawałek drogi od Łoniowej, to jednak
nie przeszkodziło to miejscowym urządzić
tu obchody 600. Rocznicy Bitwy pod Grun-
waldem. Pretekst ku temu był nie byle jaki,
bo tędy przecież po ciężkim boju wracali do

A jak astronauta
Kosmiczny gość pojawił się w gminie Dęb-

no 11 maja. Dokładnie mówiąc pojawił się w
zamku w Dębnie pułkownik Terry Virst –
jeden z członków załogi amerykańskiego pro-
mu kosmicznego. Nie przyjechał jednak, żeby
szukać nowego załoganta, ale w ramach ob-
chodów jubileuszu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, która astronautów wy-
korzystała marketingowo. Gmina Dębno na
marketingowym zabiegu skorzystała przy
okazji, bo wizyta Amerykanina, a zwłaszcza
Amerykanina latającego w kosmos to dla
mediów zupełnie wystarczający powód do pi-
sania. Gmina znalazła się dzięki temu w…
orbicie zainteresowania środków masowego
przekazu.

B jak brawa
Zasłużyli na nie beneficjanci programu sty-

pendialnego uruchomionego w gminie jak
również jego inicjatorzy oraz fundatorzy.
Podczas kolejnej uroczystości wręczenia sty-
pendiów można się było przekonać, że warto
wspierać tych, którzy chcą podnosić swoje
umiejętności. Za kilka lat być może także
gmina będzie miała z tego bezpośrednio po-
żytek. Niewykluczone, że część dzisiejszych
stypendystów powróci tu kiedyś uzbrojona w
wiedzę przydatną w rządzeniu gminą?

C jak Chopin
Naszego eksportowego kompozytora było

w tym roku w kraju słychać w różnych kon-
figuracjach, aranżacjach i salach koncerto-
wych. Jak pisał na łamach Tygodnika Po-
wszechnego jeden z krytyków muzycznych,
gros czasu poświęcano jednak różnym waria-
cjom na temat Chopina (Chopin na jazzowo,
Chopin jako twórca muzyki symfonicznej)
spychając najbardziej charakterystyczne dzie-
ło Chopina na plan dalszy, czyli te jego kom-
pozycje, które - jak ballady czy mazurki - są
tym, dzięki czemu w historii muzyki zapisał
się nasz rodak na stałe. W Dębnie udało się w
Roku Chopinowskim nie przebierać Chopina
w nie jego szaty. W ramach cyklu koncertów

ALFABET noworoczny – 

 „Orlik” kusi żeby zagrać, choć strój
na nieco inną okazję…
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nich zostaną na długo. Zespół folklorystycz-
ny z Izmiru zaprezentował nie tylko walory
taneczne i zaintrygował rzadko tu widzia-
nym strojem. Spora część autochtonów ob-
serwujących popisy przybyszów z Turcji na
estradzie w Łoniowej do dzisiaj wzdycha na
wspomnienie smukłych sylwetek śniadych
tancerzy i tancerek.

U jak utrapienie
Miał być rozwiązaniem jednego problemu,

a stał się przyczyną dramatu. Ośrodek socjo-
terapii w Łysej Górze trafił na łamy gazet i
anteny telewizji po tym, jak doszło tam do
gwałtu na jednej z wychowanek. Zapewne
pytania o przyczyny, jakie do tego doprowa-
dziły oraz o możliwości zapobiegnięcia takim
dramatom w przyszłości, trzeba stawiać, ale
w pierwszej kolejności trzeba pamiętać o fak-
tach. A te mają się nijak do pokazywanych na
ekranach telewizorów obrazków rodziców
zatroskanych o swoje dzieci pozostawione w
ośrodku.

W jak wyrok
To była kadencja doniesień. Trafiały do

zwykłych ludzi oraz do organów administra-
cji publicznej i państwowej. Donoszono o rze-
komych nieprawidłowościach, o rzekomo nie-
legalnych decyzjach i rzekomo bezprawnie
pobieranych opłatach. Organy zgodnie z pra-
wem doniesieniami się zajmowały, a bohater
doniesień wójt Grzegorz Brach wyjaśniał, że
doniesienia są doniesieniami bez podstaw.
Organy doniesienia zbadały i wydały wyrok,
z którego wynika, że w doniesieniach praw-
dy nie ma. W ślad za nim nie padło słowo
„przepraszam”.

Z jak zima
Pod koniec roku przychodzi zima i tak już

jest odkąd pamiętamy. W tym roku samorzą-
dowe władze jej przyjście zapamiętają szcze-
gólnie dobrze. Bo zaraz jak przyszła, to zaso-
by gminnej kiesy gwałtownie się uszczupliły.
Żal serce ściska, bo to naprawdę przykry wi-
dok, gdy gminne pieniądze spływają potem
wraz z topniejącym śniegiem do rowów i ka-
nalizacji. Ale raban byłby dopiero wtedy, gdy-
by wydatków na odśnieżanie zaniechać.

(gp)

do posesji działające niekiedy jak tama były
często przyczyną nieszczęścia. Oby mądrość
nawiedziła nas chociaż po szkodzie.

N jak nic
Kompleks sportowy „Orlik” w Dębnie do

gustu przypadł amatorom dyscyplin zespoło-
wych do tego stopnia, że przebywają tam bez
względu na pogodę. I nic sobie nie robią z
tego, że deszcz kapie na głowę, że zimno i
jeść się chce. Jak nic trzeba pomyśleć o kolej-
nym tego typu obiekcie.

O jak olimpiada
Fabian Kural z Zespołu Szkół w Porąbce

Uszewskiej ubiegły rok zapisał w swoim życio-
rysie złotymi zgłoskami. Nie dość, że zwycię-
żył w ósmej edycji Międzypowiatowego Kon-
kursu Wiedzy o Olimpiadach, ale też uczynił
to jako pierwszy reprezentant gminy, w któ-
rej konkurs jest organizowany. Teraz wypa-
da nam już tylko czekać, aż ktoś z naszej
gminy zapisze się także w historii olimpiad…

P jak przedszkole
Najpierw był pusty dom, potem pomysł, by

go jakoś wykorzystać, a następnie idea wy-
korzystania budynku na przedszkole. W cią-
gu kilku miesięcy idea przybrała kształty re-
alne do tego stopnia, że dziś w Sufczynie działa
pierwsze niepubliczne przedszkole oferujące
najmłodszemu pokoleniu nie tylko dobre
warunki, ale i dobrą opiekę. Do pełni szczę-
ścia brakuje tylko odpowiedniej liczby dzieci,
ale do zmiany tego stanu rzeczy sama idea
już nie wystarczy.

R jak renowacja
Wstępny kosztorys renowacji kościoła w

Porąbce Uszewskiej księdza proboszcza Jó-
zefa Golonki raczej w dobry nastrój nie wpra-
wił, ale gdy udało się pozyskać wsparcie z
funduszy zewnętrznych odnowienie świąty-
ni stało się już nie tylko marzeniem. Neogo-
tycki kościół w Porąbce Uszewskiej nabrał
dziś niemal takiego blasku jak w czasach, gdy
oglądał go słynny projektant Jan Sas-Zubrzyc-
ki. Jest nadzieja, że podobnie będzie i w Dęb-
nie zwłaszcza, że pierwszy etap remontu
został już rozpoczęty.

S jak si³a
Ostatni rok to samochodowy boom stra-

żacki tak, że teraz o samochodach strażac-
kich w gminie Dębno można bez przesady
powiedzieć: „Siła ich!”. Nowe-stare wozy do-
tarły do Łoniowej, Łysej Góry, Dębna, Po-
rąbki Uszewskiej, Sufczyna i Maszkienic.
Druhowie w słoneczne dni wyjeżdżają nimi
przed garaże i patrzą, a serce im rośnie, bo
nie masz dla strażaka milszego widoku.

T jak Turcja
To były niezapomniane chwile. Przyjecha-

li z daleka, byli krótko, ale wspomnienia po

L jak LGD
Po negocjacjach sfinalizowano przyłącze-

nie się gminy do Lokalnej Grupy Działania
„Przedgórze”. Warto było popertraktować z
okolicznymi gminami, bo w ślad za członkow-
stwem w LGD do gminy popłyną też pienią-
dze i to całkiem szerokim strumieniem. Na
każdego mieszkańca przypadnie po 148 zł
czyli ponad 2 mln zł dla gminy do wykorzy-
stania na tzw. miękkie projekty i mniejsze
inwestycje.  Rzadka to sytuacja, bo zazwy-
czaj wstępowanie w szeregi organizacji wią-
że się raczej z koniecznością wpłacania cze-
goś do kasy niż odbierania jakichkolwiek wy-
płat…

£ jak ³akomstwo
Ale jak tu się łakomstwu nie oddawać, skoro

w Porąbce Uszewskiej od lat już wielu spoty-
kają się ludzie, żeby biesiadować agrotury-
stycznie. Dobra wszelkiego na stołach jest
na ogół tyle, że trudno sobie z tym poradzić
w ciągu jednego posiedzenia. Jeszcze więk-
szego kłopotu nastręcza ocena kulinarnych
propozycji. W minionym roku zdecydowano
się na salomonowe wyjście przyznając nagro-
dy dla każdego stoiska. W tak nieostrej kon-
kurencji ostre są za to kontrowersje, bo ape-
tyt na zwycięstwo mają wszyscy kucharze.

M jak m¹droœæ
Wielka woda spowodowana wielką nawał-

nicą pozostawiła po sobie w różnych miej-
scach gminy obraz nędzy i rozpaczy. Niektó-
rych zniszczeń szacowanych na kilka milio-
nów złotych prawdopodobnie można byłoby
uniknąć, gdyby respektowane były zasady
dotyczące budowy mostków i przepustów
oraz czyszczenia rowów. Mostki dojazdowe

Najpierw był strach przed kosztami,
teraz jest radość z renowacji.

– wybiórczy i stronniczy

Honorowe akcje oddawanie krwi to
znak rozpoznawczy gminy.
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Sebastian Bojdo

Weronika WitekAgnieszka Pa³uckaAleksandra Matura Dawid P³anetaKarolina Krupiñska Klaudia Ptasiñska

Natalia Smoleñ

SP w £oniowej
Karolina Krupiñska, klasa IV

Osiąga bardzo dobre i celujące  wyniki w
nauce. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy
i szkoły: reprezentuje klasę na terenie szko-
ły w  konkursach, akademiach, apelach.
Chętnie podejmuje się i sumiennie wywią-
zuje się z podjętych zadań.

Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań.
Wyróżnia się kulturą osobistą, używa kultu-
ralnego języka, jest koleżeńska i życzliwa dla
kolegów i koleżanek. Swoim zachowaniem
okazuje szacunek wszystkim dorosłym.

Aleksandra Matura, klasa V
Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w

nauce, dzięki czemu kolejny raz otrzyma
stypendium naukowe. Ola jest niezwykle
sumienną i ambitną osobą, systematycznie
pracuje podejmując także ponadprogramo-
we działania. Bierze udział w szkolnych
konkursach, pracach na rzecz klasy oraz
szkoły. Wyróżnia się wysoką kulturą oso-
bistą. Jest koleżeńska, życzliwa i zawsze
uśmiechnięta.

Agnieszka Pa³ucka, klasa VI
Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w

nauce. Pełni funkcję przewodniczącej kla-
sy. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i
szkoły: reprezentuje klasę na terenie szko-
ły w  konkursach, akademiach, apelach.
Chętnie podejmuje się i sumiennie wywią-
zuje się z podjętych zadań. Poszerza wie-
dzę w kołach zainteresowań, uczęszcza na
zajęcia z języka angielskiego w projekcie
DIAMENT. Wyróżnia się kulturą osobistą,
używa kulturalnego języka, jest koleżeń-
ska i życzliwa dla kolegów i koleżanek.

SP w Dêbnie
Beata  Nisiewicz, klasa V

Uczestniczka konkursu humanistycz-
nego oraz Ogólnopolskiego Testu Orto-

graficznego, w którym uzyskała tytuł
eksperta ortografii, redaktor gazetki
szkolnej. W wolnych chwilach najczęściej
czyta książki oraz uczestniczy w zajęciach
Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”

Piotr  Borowiec, klasa V
Uczestnik  konkursu humanistyczne-

go, powiatowego konkursu recytatorskie-
go „Poszukiwania” oraz Ogólnopolskiego
Testu Ortograficznego, redaktor gazetki
szkolnej, uczestnik projektu „Diament”.

W wolnych chwilach najczęściej czyta
książki oraz pływa.

SP  w Biadolinach Szlacheckich
Grzegorz Chmio³a, klasa V

Osiąga bardzo wysokie wyniki naucza-
nia ( średnia ocen: 5,64) oraz aktywnie
uczestniczy w zajęciach kół zaintereso-
wań. Cechuje go wysoka kultura osobi-
sta, takt oraz koleżeństwo. Jest uczest-
nikiem projektu „Diament” z języka an-
gielskiego. W czasie wolnym zajmuje się
modelarstwem kolejowym.

Natalia Wid³o, Klasa VI
Ta zdolna, pracowita, aktywna uczen-

nica rok szkolny 2009/2010 ukończyła ze
średnią 5,7. Stypendystka Funduszu Sty-
pendialnego „Otwieramy Horyzonty”
oraz uczestniczka programu „Diament”
dla uczniów uzdolnionych z języka angiel-
skiego. Zwyciężczyni dwóch szkolnych
konkursów plastycznych. W Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej na zawodach gmin-
nych zajęła I miejsce w badmintonie dru-
żynowym i tenisie stołowym indywidual-
nym, a na etapie powiatowym II miejsca z
tych dyscyplin sportowych. Obecnie pełni
funkcję przewodniczącej Samorządu
Szkolnego i opiekuje się sklepikiem szkol-
nym. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyj-
nych z języka angielskiego, matematyki i
przyrody.  W czasie wolnym lubi biegać

oraz grać w siatkówkę, tenis stołowy, bad-
mintona.

SP w Jaworsku
Natalia Smoleñ, klasa V

Za pierwszy okres nauki osiągnęła śred-
nią ocen 5,0. Jest doskonałą organiza-
torką, czynnie angażuje się w życie klasy
i szkoły, między innymi pełniąc funkcję
przewodniczącej Samorządu Uczniow-
skiego. Interesuje się sportem, a w szcze-
gólności tańcem. Jej największym osią-
gnięciem jest zdobycie I-go miejsca w
Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej Szkół Podstawowych w tenisie stoło-
wym drużynowym.

Sebastian Bojdo, klasa V
Osiągnął na półrocze średnią ocen 4,7.

Pełni funkcję przewodniczącego klasy
oraz skarbnika Samorządu Uczniowskie-
go. Udziela się w życiu szkolnym biorąc
udział w różnych konkursach i zawodach
sportowych. Wystartował w szkolnym
konkursie wiedzy na temat „Bezpieczne
dzieciństwo na wsi” zdobywając I miej-
sce. Sukces powtórzył na etapie gminnym
oraz powiatowym. Tu też odbierał nagro-
dy za I miejsca. Interesuje się informa-
tyką oraz matematyką.

ZS w Por¹bce Uszewskiej
Patrycja Gurgul, Klasa II b, gimnazjum

Jest to wszechstronnie uzdolniona uczen-
nica o szczególnych zainteresowaniach hu-
manistycznych, o czym świadczy zakwalifi-
kowanie się do etapu wojewódzkiego Ma-
łopolskiego Konkursu Polonistycznego dla
Gimnazjalistów.

Jaros³aw Matura, klasa I, gimnazjum
Uczeń o bogatych zainteresowaniach,

wykazujący zdolności zarówno w zakresie
przedmiotów humanistycznych jak i ści-
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Grzegorz Chamio³aDaniel Dadej S³awomir FranczykPatrycja Gurgul Jaros³aw Matura Natalia Wid³o

słych, które doskonali uczestnicząc w ko-
łach przedmiotowych.

W  bieżącym roku szkolnym Jarek zdo-
był I miejsce w konkursie gminnym o haśle
„Bezpieczne dzieciństwo na wsi” zorgani-
zowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą
oraz został laureatem na szczeblu powiatu
w tym samym konkursie.

Daniel Dadej, klasa V
Sumienny i pracowity, w oryginalny spo-

sób postrzegający otaczającą go rzeczywi-
stość. Chłopiec spontaniczny, wyróżniają-
cy się niezwykłą kreatywnością. Pasjonat
gry na gitarze, sportu i elektroniki. Osiąga
dobre i celujące wyniki w nauce.

S³awomir Franczyk, klasa VI
Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Brał

udział w Małopolskim Konkursie Matema-

tycznym i Małopolskim Konkursie Przy-
rodniczym. Cechuje go bardzo wysoka kul-
tura osobista. Sławek może być wzorem do
naśladowania.

Zespó³ Szkó³ w Sufczynie
Weronika Witek, klasa IV, szko³a pods.

Osiągnęła bardzo wysokie wyniki w na-
uce za I okres- wzorowa uczennica.

Lubi czytać książki, jeśli są ciekawe. In-
teresują ją konie, ma dużo ich zdjęć oraz
ciekawostek o nich. Oprócz czytania ksią-
żek lubi pływać, tańczyć. Uwielbia zabawy
z młodszą siostrą Karolinką.

Dawid P³aneta, klasa V, szko³a pods.
Bardzo dobry uczeń, osiągnął wysokie

wyniki w nauce za I okres. Jego zaintere-
sowania to: informatyka, robotyka, ma-

tematyka. Lubi budować roboty z kloc-
ków Lego. Programuje je też na kompu-
terze. Czasem układa kostkę Rubika. Gdy
niebo jest bezchmurne obserwuje gwiaz-
dy przez teleskop.

Klaudia Ptasiñska, klasa III,
gimnazjum

Uczennica bardzo sumienna i pracowi-
ta. Za I okres uzyskała wysokie wyniki w
nauce. Bardzo sympatyczna, koleżeńska.
Interesuje się teatrem, tańcem, muzyką,
śpiewem, ogólnie sztuką. Uwielbia foto-
grafować. W szkolnej bibliotece zaprezen-
towała swoje fotografie o jesieni. Przygo-
towuje się do konkursu o tematyce zimo-
wej. Wzięła udział w konkursie „Muzyka
malowana wyobraźnią”- zdobyła wyróż-
nienie. Jej praca została sprzedana pod-
czas licytacji.

Liczba miejsc ograniczona

Ferie bez nudy
Wiele atrakcji i to zupełnie za dar-

mo przygotowało Dębińskie Centrum
Kultury na okres ferii zimowych. Za-
jęcia trwać będą od 31 stycznia do 11
lutego.

Oferta skierowana jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Wybór bę-
dzie spory. Pod opieką nauczycieli-instruk-
torów będzie można korzystać z zajęć pla-
stycznych, muzycznych, komputerowych,
edukacyjno-integracyjnych, rekreacyjnych.

Do dyspozycji uczestników będą:  sale mu-
zyczne wyposażone w instrumenty i nagło-
śnienie, pracownia plastyczna, sala interneto-
wa, sala bilardowa ,stół do tenisa stołowego.

Uczestnicy zajęć będą mieli ponadto oka-
zję spotkać się z przedstawicielem policji i
straży pożarnej, a w planach jest także spek-
takl teatralny w wykonaniu aktorów kra-
kowskiego teatru.

Obok pracowni i instruktorów uczestnicy
zajęć będą mieli zapewnione także drugie
śniadanie oraz  ubezpieczenie. Korzystają-
cy z zajęć poniosą jedynie koszty części ma-
teriałów wykorzystywanych podczas zajęć.
Opłata za jeden tydzień wynosi 15 zł.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w
sprawie oferty na ferie można uzyskać w
sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultu-
ry oraz pod numerem telefonu 14/ 66-58-
661.

Nauka pl¹sania
Kurs tańca towarzyskiego dla początkujących oferuje Dębińskie Centrum

Kultury w Jastwi. Spotkanie organizacyjne, w trakcie którego ustalony zosta-
nie termin zajeć, zaplanowano na 3 lutego na g. 18.30.

Oferta kursu tańca towarzyskiego skierowana jest dla osób początkujących. Kurs bę-
dzie obejmował tańce z grupy latynoamerykańskich takich jak samba, cha-cha, jive, rum-
ba; tańce z grupy standardowych tj. walc angielski, walc wiedeński, quickstep, tango. W
programie są także tańce typu „dwa na jeden”, czyli uniwersalna forma ruchu w parze
niezależnie od okoliczności, a także tańce zespołowe oraz savoir vivre na parkiecie.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.
Informacje i zapisy pod numerem 783 029 004.



¯ycie Gminy Dêbno,  styczeñ - luty 201120

EDUKACJA

Ze srebrnym medalem odbywaj¹cych siê w
Olkuszu Mistrzostw Ma³opolski Grup Ta-
necznych „Cheerleaders” szkó³ podstawo-
wych wróci³y reprezentantki Zespo³u
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. W odbywaj¹cych
siê w Limanowej mistrzostwach wojewódz-
twa w kategorii gimnazjów tancerski z ZS
w Woli Dêbiñskiej wywalczy³y czwarte
miejsce.

W kategorii szkół podstawowych rywalizowa-
ło 11 zespołów. Zespół „Lilie” powtórzył wynik
z poprzedniego roku zdobywając srebrny medal.
Blisko podium w gronie 15 zespołów znalazł się
również zespół „Vena” zajmując czwarte miej-
sce. Do ostatniego miejsca na podium zabrakło
zaledwie 1 punktu na 45 punktów możliwych do
uzyskania.

(n)

Wydarzenie: Œwiêto Pluszowego Misia
Czas wydarzenia: 25 listopada
Miejsce wydarzenia: oddzia³ przedszkolny w Zespole
SzkÓ³ w Sufczynie
Uczestnicy wydarzenia: uczniowie oddzia³u przed-
szkolnego
Inicjator wydarzenia: Urszula Sworst, wychowawczyni
Cechy charakterystyczne: uczniowie przyszli na zajê-
cia zabieraj¹c z domów swoje pluszowe misie
Przebieg akcji: s³uchanie bajek, rozwi¹zywanie zaga-
dek z misiami w roli g³ównej, poznawanie bohaterów
bajek takich jak Kubuœ Puchatek czy MiŒ Uszatek
Akcent koñcowy: wspólna fotografia dzieci z plu-
szakami

Kolejne sukcesy tancerek z Woli Dêbiñskiej

ZAS£U¯ONE SREBRO

„Lilie”: Daria Kural kl. VI - kapitan drużyny,
Justyna Kural kl. VI – zastępca kapitana, Aleksan-
dra Mytnik kl.III, Patrycja Mytnik kl. III, Izabela
Morys kl.III, Anna Dziaduła kl.III, Klaudia
Gadzina kl.IV, Klaudia Sołtys kl.IV, Kornelia
Wołek kl.V, Klaudia Strzesak kl. V, Kamila Gadzi-
na kl. VI, Karolina Płaneta kl. VI, Anita Rega kl.
VI, Natalia Wiśniowska kl. VI.

„Vena”: Gabriela Przepiórka kl. IIId - kapitan
drużyny, Kinga Greń kl. Ic- zastępca kapitana,
Weronika Franczyk IIId, Patrycja Nowak kl.IIId,
Monika Jarosz IIIb, Klaudia Urbańska IIIc,
Karolina Wołek kl. IIIc, Anna Gurgul kl. Ic,
Monika Gurgul kl. Ib, Monika Koczwara kl. Ib,
Aneta Kural kl. Id, Karolina Latkowski kl. Id,
Aleksandra Kargol kl. IIIb, Gabriela Witek kl. IIIc,
Aneta Duśko kl. IIIc.

na
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Lekcja z misiem
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MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ

Norman Davies

Zaginione
królestwa
We wstępie do tego obszernego dzie-
ła, autor stawia pewną tezę. Otóż,
jego zdaniem obecny kształt Euro-
py (a przez to - także i świata) w
dużej mierze spowodowany jest
przypadkiem, jaki napotykamy na
kartach historii. Zdaniem Daviesa, historia mogła toczyć
się w zupełnie innym kierunku. O ile zasadnicza myśl
autora nie jest zbytnio odkrywcza, o tyle jednak, w po-
szczególnych częściach „zaginionych królestw” zwraca
on czytelnikowi uwagę na fakt, że nauczyliśmy się już
myśleć o Europie w sposób niezwykle schematyczny i za-
szufladkowany. Tymczasem zaś, historia naszego kon-
tynentu, to historia ludzi, którzy wcale nie chcieli i nie
chcą aby myśleć o nich w utarty sposób.

Paulo Coelho

Walkirie
 Opowieść o potrzebie zaakceptowania
własnych słabości, pojednania się z prze-
szłością, o poznawaniu swoich zalet i umie-
jętności przyjmowania szczęścia bez poczu-
cia winy.
Opowieść o przemianie, którą każdy z nas
musi przejść, żeby zrobić krok do przodu.
Jedna z najbardziej osobistych książek
Paula Coelho.

Kate Forsyth

Trylogia „Cygańska
Korona”
Emilka i Luka, dwoje cygańskich nastolatków,
wędruje w poszukiwaniu pięciu magicznych
talizmanów, które przed laty były ozdobą zło-
tej bransolety, zwanej cygańską koroną. Emil-
ka ma już jeden talizman, który podarowała
jej babcia, cygańska królowa Maggi Finch. Pod-
czas niebezpiecznej wyprawy ten zagadkowy
talizman przynosi dziewczynie szczęście i nie
raz pomaga wyjść cało z opresji.

Marie Ndiaye

Trzy silne kobiety
Norah, czterdziestolatka, przyjeżdża do swo-
jego ojca mieszkającego w Afryce. Fanta na-
ucza francuskiego w Dakarze, decyduje się
jednak pojechać do Francji wraz ze swym part-
nerem Rudym. Khady Demba jest młodą, afry-
kańską wdową. Do Europy może przedostać
się tylko nielegalnie...

Każda z tych kobiet walczy o zachowanie własnej godności w obli-
czu upokorzeń, jakie życie wciąż im przynosi z niezrozumiałym
uporem - i każda zbiera się pewnego dnia na odwagę, aby swoje losy
wziąć we własne ręce.

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowana
w oparciu o
dane staty-
styczne z
bibliotek
publicznych na
terenie Gminy
Dêbno i obej-
muje okres od
10 listopada
2010 r do 10
stycznia 2011
roku.

KRÓLOWIE BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowane
na podstawie liczby
wypo¿yczonych ksi¹¿ek

Edyta Dubiel - Biadoliny Szlacheckie

Aneta Kania - £ysa Góra

Agnieszka Hebda-Kopytko -  £oniowa

Krystyna Szostak - Do³y

Lidia Okrzesa - Por¹bka Uszewska

Anita Lachowicz - £opoñ

Luiza Niemiec - Do³y

Mi³osz Gurgul - Por¹bka Uszewska

Monika Góral - Por¹bka Uszewska

Magdalena Burnóg - £oniowa

1. Cathy Glass Skrzywdzona

2. Weronika Marczuk Chcê byæ jak
agent

3. Charlaine Harris Trylogia z serii
„Czysta krew”

4. Norman Davies Bo¿e Igrzysko.
Historia Polski

5. Maciej Grabski  Ksi¹dz Rafa³

6. M. Karalus Tajemnice II wojny
œwiatowej. Nieznane fakty,
zaskakuj¹ce historie,
niewyjaœnione zagadki
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

ŚWIĘTA RODZINA
W ZAMKOWEJ KAPLICY

Temat Świętej Rodziny znany
jest w malarstwie już od XV wie-
ku i różnie bywa on przedstawia-
ny. Często są to sceny rodzajo-
we, we wnętrzu domu gdzie Ma-
ryja wykonuje najróżniejsze do-
mowe prace, np: przędzie na ko-
łowrotku, haftuje, szyje, a Józef
w trakcie pracy przy warsztacie
stolarskim, w skupieniu oddaje
się swojemu zajęciu. W okresie
renesansu ulubionym tematem
artystów były wizerunki Madon-
ny z Dzieciątkiem w towarzy-
stwie św. Jana Chrzciciela, w
wieku dziecięcym. Św. Jan był sy-
nem Elżbiety – krewnej Maryi i
zaledwie o 6 miesięcy starszym
kuzynem Jezusa. Jak mówią le-
gendy, często się spotykali, od-
wiedzali i wtedy dzieci miały oka-
zję do wspólnej zabawy. Tak też
było, gdy Święta Rodzina powró-
ciła z ucieczki do Egiptu. To wy-
darzenie również stało się tema-
tem licznych przedstawień Świę-
tej Rodziny, w których dodatko-
wo pojawiają się jeszcze inne oso-
by m.in. św. Elżbieta, czasem św.
Anna, Aniołowie. W zbiorach na-
szego muzeum znajduje się XVIII
wieczny obraz ukazujący Świętą
Rodzinę, który pochodzi z kapli-
cy pałacowej książąt Sanguszków
w Gumniskach k/Tarnowa. W swej kom-
pozycji obraz nawiązuje do schematu ma-
lowania, jaki stworzył po raz pierwszy
Leonardo da Vinci (1452-1519), a który
później powtarzali inni artyści. Jest to
kompozycja przedstawiająca kilka osób w
taki sposób, by cała grupa tworzyła
kształt piramidy. W scenie tej Matce Bo-
żej towarzyszą dzieci – Jezus trzymany
przez nią na kolanach i św. Jan Chrzciciel
oddający pokłon Dzieciątku i w geście wiel-

kiego szacunku i pokory całujący jego
lewą stopę. Taki sam gest znany jest z
wielu scen Pokłonu Trzech Króli, kiedy
to najstarszy z nich przyklęka przed Dzie-
ciątkiem i całuje jego stopę. Za nimi wyła-
niający się z ciemnego tła Józef zamyka
całą kompozycję. Bardzo wymowne są
gesty wszystkich przedstawionych osób,
oraz trzymane przez nie atrybuty. Świę-
ty Jan Chrzciciel jest tym prorokiem, który
rozpoznał w Jezusie Mesjasza, to on wy-

powiedział znaczące słowa „Ecce
Agnus Dei” {(J 1,29), a które te-
raz możemy odczytać na niewiel-
kiej chorągiewce - szarfie oplata-
jącej trzymany przez Jana krzy-
żyk. Ten niewielki krzyżyk już
w tej scenie jest zapowiedzią
przyszłej męki Zbawiciela. Jan
Chrzciciel ma zawsze na sobie
odzienie z wielbłądziej skóry – to
jego znak rozpoznawczy. Niekie-
dy dodatkowo okrywa go czerwo-
ny płaszcz oznaczający męczeń-
stwo. Innym ważnym atrybutem
tego świętego jest baranek, wi-
doczny na tym obrazie po prawej
stronie u stóp Jana. Dzieciątko
Jezus wyciąga w górę rączkę, w
kierunku dłoni Józefa, który po-
daje mu owoc zerwany być może
z pobliskiego drzewa niewyraź-
nie rysującego się w ciemnym tle.
Jest to gruszka mająca takie
samo symboliczne znaczenie jak
jabłko – symbol grzechu, śmierci
i zbawienia. To kolejne symbo-
liczne przesłanie mówiące o przy-
szłej misji Jezusa, która ma się
dokonać w przyszłości.

Autorstwo tego obrazu przypisy-
wano jeszcze do niedawna Szymo-
nowi Czechowiczowi (1689-1775),
jednak prof. Mariusz Karpowicz,
który uważany jest za wybitnego

znawcę twórczości Czechowicza nie potwier-
dza tej wersji. Tak więc kwestia autorstwa
tego wspaniałego osiemnastowiecznego
dzieła pozostaje nadal nie wyjaśniona. Nie
umniejsza to jednak ogromnej wartości ar-
tystycznej, jaką posiada ten obraz i zawarte
w nim treści.

Zapraszamy do naszego muzeum, które
czynne jest od wtorku do piątku ( w godz.9.00
– 15.00 ) także w okresie zimowym.

JJ

Test z Chopina
Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie w związku z ob-

chodami „Roku Chopinowskiego” zorganizowano w Zespo-
le Szkół w Woli Dębińskiej. Najlepiej z zadaniami konkur-
sowymi poradziła sobie Marcelina Drużkowska.

Konkurs będący szkolnym akcentem roku jubileuszowego ob-
chodzonego w związku z 200. rocznicą urodzin genialnego kompo-
zytora składał się z 30 pytań obejmujących życie i twórczość Chopi-
na. Autorzy testu uwzględnili w pytaniach także znajomość muzy-
ki polskiego kompozytora stawiając przed uczestnikami konkursu
zadania rozpoznania sześciu jego utworów.

Najlepsza w rywalizacji okazała się Marcelina Drużkowska, dru-
gie miejsce zajęła Iwona Pituła, a trzecie Małgorzata Śledź. Wszyst-
kie dziewczyny są uczennicami klasy Id.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Małgorzata Brzuchacz
i Małgorzata Sacha.        (n)
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0 z Gmina Dębno, 13-2 z ZIM Enter i 17-
3 z Zajazdem Porąbka Uszewska. W
dwóch kolejnych meczach, gracze Petro
Awa również nie oszczędzali bramkarzy
rywali, zwyciężając 17-2 WAW-Sk oraz 11-
0 Drim Tim. Przerywnikiem w tej serii
dwucyfrowych zwycięstw było spotkanie
z May Mat, wygrane tylko 5-2. Przeryw-

nik ten okazał się jednak bardzo krótki,
w każdym z trzech kolejnych pojedynków
ekipa Petro Awa znów strzelała bowiem
przynajmniej dziesięć bramek, pokonując
11-0 SpolkaCTI.eu Team, 10-2 JA Hydrau-
lik oraz 10-2 Wesmar Rudy Rysie.

ZIM Enter zdobył w jedenastu kolej-
kach 24 punkty i zajmuje trzecią pozycję.
Na dorobek naszej ekipy złożyło się osiem
zwycięstw i trzy porażki. Maszkienicza-
nie rozpoczęli sezon od pewnej wygranej
8-4 z JA Hydraulik. Podobnym wynikiem
zakończył się również pojedynek z We-
smarem Rudy Rysie, zakończony zwycię-
stwem naszej ekipy 7-4. Niestety, trzecia
kolejka przyniosła graczom z Maszkienic
zimny prysznic. Sprawili go im futsalow-
cy Petro Awa, wygrywając 13-2. Porażką
ZIM Enter zakończył się również derbo-
wy pojedynek z Gminą Dębno, przegrany
przez maszkieniczan 4-6. W kolejnych
sześciu meczach nasi futsalowcy schodzi-
li z parkietu w roli zwycięzców. Po bardzo
wysokich zwycięstwach z SpolkaCTI.eu.
Team (9-1) i Zajazdem Porąbka Uszew-
ska (10-4), przyszła wygrana 7-4 z WAW-
Sk. Siódmy w tym sezonie mecz znów
przyniósł maszkieniczanom bezproblemo-
we zwycięstwo, z Drim Tim wygrali oni 9-

W składach zespołów występujących w
kolejnej edycji Powiatowej Ligi Futsalu
w Brzesku nie brakuje nazwisk zawodni-
ków reprezentujących na trawiastych
boiskach kluby z naszej gminy. Wystar-
czy tu wymienić występujących w Arak
Janina (pierwsza liga) Arkadiusza Gur-
gula, Łukasza Drużkowskiego, Marcina
Pałkę, Mateusza Gurgula, Mikołaja Gur-
gula, Pawła Bernadego, Piotra Zaparta
czy Przemysława Łazarza, reprezentu-
jącego barwy pierwszoligowego BJ Club,
Bogumiła Szafrańskiego, grającego w
pierwszej lidze w barwach Ogrodowa Fut-
sal Team, Mateusza Tyrkiela, broniącego
bramki drugoligowej Natury, Wacława
Batko, innego drugoligowca, Waldemara
Pytki (FC Sprzedam Mecz) czy też wy-
stępujących w klubach trzeciej ligi: An-
drzeja Zydronia, Damiana Książka, Łuka-
sza Zaparta, Marka Bryla, Mariusza Ja-
błońskiego, Mirosława Jabłońskiego
(wszyscy JA Hydraulik), Bogdana Szota
(WAW-Sk), czy też Dawida Zycha, Jaku-
ba Wróbla, Lucjana Zycha, Andrzeja Łaza-
rza, Łukasza Toboły i Wojciecha Zycha
(Zajazd Porąbka Uszewska).

W tym tekście skoncentrujemy się jed-
nak na występach trzech trzecioligowych
ekip: ZIM Enter, której skład w całości
złożony jest z zawodników Sokoła Masz-
kienice (Andrzej Węgrzyn, Cezary Chmie-
larz, Krzysztof Gurgul, Krzysztof Hajdo,
Mateusz Kubala, Łukasz Ledziński, Mar-
cin Słupski, Marek Węgrzyn, Mateusz
Kural, Patryk Tomczyk, Przemysław
Sowa, Rafał Maciaś, Tomasz Rogóż), Gmi-
ny Dębno, której kadra oparta jest na gra-
czach Kłosa Łysa Góra (Adrian Tyrkiel,
Damian Tyrkiel, Dawid Wróbel, Jerzy
Sacha, Karol Banaś, Maciej Urbaszewski,
Mariusz Sacha, Mateusz Gaweł, Mate-
usz Gurgul, Patryk Wróbel, Tomasz Sa-
cha) oraz Petro Awa (Paweł Hebda, Ad-
rian Gurgul, Sebastian Greń, Sławomir
Kural, Dawid Zydroń, Damian Hebda, Ja-
kub Kumorek, Konrad Kusion, Mariusz
Gicala, Krystian Hebda, Mateusz Ha-
mowski, Paweł Płaneta), czyli reprezen-
tacji młodych zawodników Orła Dębno.

Najwyżej z naszych ekip klasyfikowa-
ny jest zespół Petro Awa. W jedenastu
meczach wywalczył on 27 punktów (dzie-
więć zwycięstw oraz dwie przegrane) i
ustępuje pola jedynie kroczącej od zwy-
cięstwa do zwycięstwa drużynie z Borzę-
cina. Jedyne punkty stracili zresztą nasi
futsalowcy właśnie w spotkaniach z Fut-
sal Gryf Borzęcin, zakończonych poraż-
kami Petro Awa 3-4 i 1-5. W dziewięciu
pojedynkach dzielących te konfrontacje
górą byli zaś nasi futsalowcy. Tę zwy-
cięską serię rozpoczęły trzy bardzo efek-
towne wygrane z lokalnymi rywalami: 13-

1. O wiele trudniejsza przeprawa czekała
graczy ZIM Enter w spotkaniach z May
Mat i JA Hydraulik. Oba one zakończyły
się wygranymi naszej ekipy 3-2. Tę zwy-
cięską passę przerwał Futsal Gryf Borzę-
cin, zwyciężając 8-4.

Futsalowcy Gminy Dębno zajmują ak-
tualnie piąte miejsce. W dotychczaso-

wych spotkaniach sześciokrotnie zdo-
byli komplet punktów, cztery razy scho-
dzili zaś z boiska pokonani. Wejście w
sezon mieli oni podobne do swych kole-
gów z Maszkienic. W inauguracyjnym
meczu rozgromili 10-2 Drim Tim, w ko-
lejnym spotkaniu zostali jednak bardzo
wysoko, bo aż 13-0 pokonani przez Pe-
tro Awa. W kolejnych pięciu spotka-
niach nasi reprezentanci wywalczyli
komplet piętnastu punktów. Tę zwy-
cięską serię rozpoczęła wygrana 7-1 z
ekipą SpolkaCTI.eu Team. W następ-
nych trzech pojedynkach sukcesy nie
przyszły reprezentantom naszej gmi-
ny tak łatwo. Po zwycięstwie 6-4 z ZIM
Enter, pokonali oni 7-6 JA Hydraulik
oraz zwyciężyli 5-4 Wesmar Rudy Ry-
sie. W siódmej kolejce Gmina Dębno w
dwucyfrowych rozmiarach (10-5) wygra-
ła z Zajazdem Porąbka Uszewska. Po-
tem nie było jednak już tak dobrze.
Przegrana 4-7 z May Mat oznaczała po-
czątek złej passy naszych futsalowców.
W kolejnym spotkaniu zostali oni roz-
gromieni 14-2 przez Futsal Gryf Borzę-
cin, w ostatnim dotychczasowym me-
czu przegrali zaś 2-7 z WAW-Sk.

   (T)

Powiatowa Liga Futsalu

Petro Awa gromi rywali
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ki ma w planach rozegranie sześciu me-
czów kontrolnych: z Victorią Koszyce
Małe, Jadowniczanką Jadowniki, Dunaj-
cem Zakliczyn, Pogonią Biadoliny Ra-
dłowskie, Victorią Porąbka Uszewska
oraz Rylovią Rylowa.

Tradycyjnie jako pierwsi treningi
wznowili piłkarze Kłosa Łysa Góra, któ-
rzy na pierwszych zajęciach spotkali się
jeszcze w ubiegłym roku (dokładnie 17
grudnia). Treningi Kłosa odbywają się
dwa razy w tygodniu – we wtorki i w
piątki - w hali miejscowego Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących. W
planach trenera Mariusza Sachy jest ro-
zegranie czterech - pięciu sparingów. Na
dzień obecny wiadomo, że piłkarze z
Łysej Góry zmierzyć mają się z lokalnym
rywalem, Victorią Porąbka Uszewska,
Pogórzem Gwoździec, oraz Iskrą Łęki.
Nie zanosi się na to, aby w kadrze Kłosa
zajść miały w przerwie zimowej jakieś
zmiany. Treningi wznowił jedynie bar-
dzo doświadczony - rocznik 1957 - Jan
Bury (jak twierdzi prezes Kłosa, Wacław
Batko, jest to dobra dusza drużyny), któ-
ry do sportu wraca po dłuższej przerwie
spowodowanej poważnymi problemami
zdrowotnymi.

Tuż po Nowym Roku treningi po prze-
rwie rozpoczęli piłkarze Victorii Porąb-
ka Uszewska. Początkowo odbywały się
one dwa razy w tygodniu: raz na hali w
Porąbce Uszewskiej, raz w terenie. Od
piątku 14 stycznia te drugie zastąpione
zostały treningami na „Orliku” w Dęb-
nie. Trener Józef Migda przewiduje ro-
zegranie przed rozpoczęciem rundy wio-
sennej pięciu meczów kontrolnych. Na

Wszystkie nasze zespoły występują-
ce w piątej lidze oraz w klasie „A” roz-
poczęły już przygotowania do rundy
wiosennej.

Nasz piątoligowy jedynak, Orzeł Dęb-
no wznowił zajęcia we wtorek 11 stycz-
nia. Poprowadził je nowy szkoleniowiec,
Zbigniew Osiecki, który ostatnio – od
lutego 2010 roku – trenował zespół
Olimpii Kąty. Na trenerskiej ławce za-
stąpił on Marka Przeklasę. Ten ostatni
rezygnację z prowadzenia Orła złożył
jeszcze w trakcie rozgrywek, na prośbę
zarządu poprowadził jednak zespół do
końca rundy. Treningi odbywają się czte-
ry razy w tygodniu: dwa razy w hali oraz
na miejscowym „Orliku” i w terenie. W
kadrze Orła nie nastąpią raczej więk-
sze przetasowania. Dwóch zawodników
trenuje wprawdzie z czwartoligowymi
drużynami (BKS Bochnia i Wolania Wola
Rzędzińska), nie były jednak prowadzo-
ne żadne rozmowy na temat ewentual-
nych transferów. W ostatnią niedzielę
stycznia dębnianie wezmą tradycyjnie
udział w odbywającym się w Ciężkowi-
cach Halowym Turnieju im. Zbigniewa
Gałka, w którym za rywali mieć będą
zespoły Okocimskiego Brzesko, BKS
Bochnia, Tuchovii Tuchów, Iskry Tar-
nów i miejscowej Ciężkowianki. Na bo-
isku po raz pierwszy zaprezentują się
tydzień później, przy czym trener Osiec-

Ruszy³y przygotowania do rundy wiosennej

OSIECKI W DÊBNIE

razie znana jest trójka sparingpartne-
rów. Są to: Temida Złota oraz dwójka
rywali „zza miedzy”: Kłos Łysa Góra i
Orzeł Dębno. Na wiosnę w drużynie Vic-
torii najprawdopodobniej nie zobaczymy
bramkarza Łukasza Migdy, który w run-
dzie jesiennej doznał poważnej kontu-
zji. „Nową” twarzą będzie natomiast
Łukasz Zych; wznowił on treningi po
powrocie zza granicy. Skład pierwszej
drużyny uzupełniony zostanie ponadto
dwoma wychowankami z zespołu junio-
rów.

Także dwa razy w tygodniu trenują za-
wodnicy Sokoła Maszkienice. Ich zajęcia
odbywają się - od 11 stycznia - we wtorki
oraz w czwartki na „Orliku” w Dębnie
oraz w hali w Maszkienicach. Maszkieni-
czanie mają do tej pory potwierdzonych
sześciu sparingpartnerów. Na chwilę
obecną wiadomo, że przed rozpoczęciem
rundy rewanżowej zagrają z Piastem
Czchów, Iskrą Łęki, Pagenem Gnojnik,
juniorami Okocimskiego Brzesko, Dąbro-
vią Dąbrowa Tarnowska oraz Startem 77
Biadoliny Szlacheckie. Żaden z graczy nie
zgłosił chęci zakończenia kariery czy też
zmiany barw klubowych. Sokoła wzmoc-
ni natomiast były zawodnik m.in. Oko-
cimskiego Brzesko, Pagenu Gnojnik, Ja-
downiczanki Jadowniki oraz  Rylovii Ry-
lowa, mający ostatnio ponad dwuletnią
przerwę w występach, Rafał Seidler. Z pół-
rocznego wypożyczenia do Startu 77 Bia-
doliny Szlacheckie wrócić ma ponadto
Tomasz Świerczek, niewykluczone, że po
kontuzji do zespołu powróci także Jan
Kargul.

(T)

Orzeł ostro przygotowuje się do rundy wiosennej.

Pilnie trenują także drużyny
Kłosa i Sokoła
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J jak juniorzy
Prowadzona przez Pawła Bernadego

drużyna juniorów Orła Dębno była praw-
dziwą rewelacją jesiennej rundy rozgry-
wek o mistrzostwo pierwszej ligi junio-
rów starszych TOZPN. Poprzedni sezon
młodzi dębnianie zakończyli na siódmym
miejscu, na półmetku obecnego są wiceli-
derem, jedynie gorszą różnicą bramek
ustępując pola Tarnovii Tarnów. Bilans
ich występów w tej rundzie to dziewięć
zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki.

K jak Kargul
Kontuzja nogi uniemożliwiła Janowi

Kargulowi występy w Sokole Maszkieni-
ce. Ponieważ jednak popularny „Jaśko”
nie wyobraża sobie życia bez futbolu, szyb-
ko został trenerem Startu 77 Biadoliny
Szlacheckie. Poprzedni sezon jego pod-
opieczni zakończyli na czwartym miejscu.
Na jesieni wywalczyli zaś w trzynastu
meczach dwadzieścia trzy punkty i zaj-
mują piątą lokatę.

L jak liga
W sierpniu 2010 roku rozpoczął się

ostatni sezon tarnowsko-nowosądeckiej
grupy piątej ligi, w której występuje Orzeł
Dębno. W związku z reorganizacją roz-
grywek liga ta zostanie zlikwidowana.
Zespoły sklasyfikowane na miejscach 1-5
(być może również 6-8) zagrają w sezonie
2010/11 w czwartej lidze, pozostałe wy-
stępować będą w klasie okręgowej.

£ jak £ukasz
Łukasz Migda, młody bramkarz Victo-

rii Porąbka Uszewska w rozegranym 10
października pojedynku z Koroną Niedzie-
liska doznał kontuzji i opuścić musiał bo-
isko. Kontuzja ta okazała się na tyle po-
ważna, że 21-letni wychowanek klubu z
Porąbki Uszewskiej prawdopodobnie bę-
dzie musiał pożegnać się z występami na
piłkarskich boiskach.

M jak Mariusz
Szkoleniowiec Kłosa Łysa Góra, Ma-

riusz Sacha, był jednym z kilku grających
trenerów występujących w klubach z na-
szej gminy. Identyczną rolę pełnił w So-
kole Maszkienice, Tomasz Rogóż, zaś w
pierwszej połowie ubiegłego roku Victo-
rią Porąbka Uszewska z boiska dowodził
w niektórych meczach Krzysztof Chlew-
ski.

N jak niemoc
Niemoc strzelecka nie była w 2010

roku zjawiskiem obcym zawodnikom
naszych zespołów. Rekordzistami byli
tu piłkarze Orła Dębno, którzy aż w

Uszewska. W trzech ostatnich meczach
zdobyła ona dziewięć punktów, co pozwo-
liło jej na przesunięcie się w tabeli z szes-
nastej na trzynastą pozycję. Porąbczanie
zdobyli w tych pojedynkach jedenaście
bramek, niemal podwajając swój dorobek
z dwunastu wcześniejszych spotkań.

G jak gol
Najskuteczniejszym zespołem naszej

gminy był Kłos Łysa Góra, którego piłka-
rze strzelili 81 goli. Najlepszą średnią –
3.08 bramki na mecz (nie licząc dwóch wy-
granych walkowerami) osiągnęli jednak
futboliści Startu 77 Biadoliny Szlachec-
kie. Na przeciwnym biegunie tej klasyfi-

A jak awans
Żadna z naszych drużyn nie była w sta-

nie pokusić się o awans do wyższej klasy
rozgrywkowej. Wręcz przeciwnie, Orzeł
Dębno i Victoria Porąbka Uszewska do
samego końca walczyć musiały o utrzy-
manie się. Pozostanie w swoich ligach obie
nasze ekipy zapewniły sobie dopiero w
ostatnich kolejkach.

B jak Batko
Na pytanie, kto strzegł bramki Kłosa

Łysa Góra, kibice w regionie bezbłędnie po-
wiedzą – Batko. I będą mieli rację. Pierw-
szym bramkarzem klubu z Łysej Góry był
bowiem pełniący równocześnie funkcję pre-
zesa klubu, Wacław Batko, zaś w przypad-
ku kontuzji doświadczonego bramkarza,
między słupkami stawał jego syn, Jakub.

C jak Chlewski
Doświadczony Krzysztof Chlewski w

rundzie jesiennej prowadził jako grający
trener zespół Victorii Porąbka Uszewska.
Czternaście punktów zdobytych przez
jego podopiecznych (i trzynasta lokata na
koniec sezonu 2009/10) nie spełniły ocze-
kiwań działaczy oraz kibiców z Porąbki
Uszewskiej i były gracz Unii Tarnów czy
Okocimskiego Brzesko został zastąpiony
przez Józefa Migdę.

D jak derby
W ubiegłym roku doszło do ośmiu spo-

tkań derbowych z udziałem naszych ekip.
W klasie „A” najlepszy bilans osiągnął w
nich Sokół Maszkienice, zdobywając sie-
dem punktów. O jedno „oczko” mniej
wywalczyła Victoria Porąbka Uszewska,
Kłos Łysa Góra zadowolić musiał się zaś
czterema punktami. W klasie „B”, wiosną
Grom Sufczyn wygrał u siebie ze Star-
tem 77 Biadoliny Szlacheckie 3-0, taki
sam wynik padł jesienią, gdy ekipa z Bia-
dolin Szlacheckich triumfowała na wła-
snym boisku.

E jak Emerytura
W zespołach z naszej gminy występują-

cych w klasie „A” nie brakowało zawod-
ników, którzy już dawno mogliby przejść
na piłkarską emeryturę, lecz gra w piłkę
wciąż sprawia im ogromną radość. Wystar-
czy tu wymienić urodzonych w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku Wacła-
wa Batko, Bogdana Szota, Mariusza Sa-
chę, Andrzeja Kozuba, Krzysztofa Chlew-
skiego, Józefa Migdę czy Pawła Górala.
Teraz team ten wzmocnić ma urodzony
w 1957 roku Jan Bury.

F jak finisz
Finisz był w rundzie jesiennej bardzo

mocną stroną drużyny Victorii Porąbka

Podsumowanie roku 2010

ALFABET PI£KARSKI

cięg dalszy na stronie 26

Wacław Batko (z lewej) bywa
zastępowany przez syna Jakuba.

kacji znajduje się Orzeł Dębno – 39 bra-
mek (średnio 1.3 gola na spotkanie).

H jak hit
Transferowym hitem ubiegłego roku

było pozyskanie w ostatnich dniach sierp-
nia przez ekipę Startu 77 Biadoliny Szla-
checkie, Grzegorza Witka. Ten rutyno-
wany bramkarz wcześniej grał m.in. w
Okocimskim Brzesko, Orle Dębno czy też
Pagenie Gnojnik.

I jak inauguracja
Inauguracyjne kolejki obu rund były

bardzo udane dla naszych ekip grających
w klasie „B”. Grom Sufczyn w pierw-
szym meczu na wiosnę pokonał 4-1 Tę-
czę Gosprzydowa, na rozpoczęcie rundy
jesiennej wygrał zaś 1-0 z Pogonią Bia-
doliny Radłowskie. Start 77 Biadoliny
Szlacheckie w obu przypadkach grał z
Tymonem Tymowa, zwyciężając odpo-
wiednio 4-1 i 8-3.
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dziesięciu meczach nie strzelili żadne-
go gola. Na drugim biegunie tej klasyfi-
kacji znaleźli się futboliści Startu 77
Biadoliny Szlacheckie – do bramki ry-
wali nie trafiali oni tylko dwukrotnie.
Najdłuższą serią bez zdobytego gola – 3
kolejne mecze - „poszczycić się” może
Victoria Porąbka Uszewska.

O jak obrona
Najlepszą obroną pochwalić mógł się

Sokół Maszkienice, który średnio tra-
cił 1.80 gola na spotkanie. Defensywa
nie była zaś mocną stroną zespołu Orła
Dębno. Tracił on przeciętnie 2.53 bram-
ki na mecz. Niewiele w tej mało chlub-
nej klasyfikacji ustępowały mu Victoria
Porąbka Uszewska – 2.43 gola na spo-
tkanie oraz Grom Sufczyn – 2.39 tra-
fienia na pojedynek.

P jak Przeklasa
Marek Przeklasa już w trakcie re-

wanżowej rundy spotkań o mistrzostwo
piątej ligi zrezygnował z prowadzenia
Orła Dębno. Na prośbę zarządu klubu
do końca poprowadził jednak najlepszą
drużynę naszej gminy. Dodać przy tym
trzeba, że Marek Przeklasa jest opie-
kunem występującej w trzeciej lidze
tenisa stołowego drużyny LUKS Suf-
czyn i sam wystąpił nawet w dwóch li-
gowych meczach.

dokończenie ze strony 25

2718-25) z tamtejszym Orłem, zaś we
własnej hali uległa 0-3 (15-25, 20-25, 18-
25) Sokołowi Tuchów. Przegrane te spo-
wodowały, że nasz zespół spadł na dzie-
siąte miejsce, z którego nie wydźwignął
się już do końca rundy. Dwa dni po meczu
z Sokołem, siatkarze z Woli Dębińskiej
udali się do Myślenic na pojedynek z miej-
scowym Dalinem. Przed tym meczem eki-
pa z Myślenic miała na koncie również
tylko jedno zwycięstwo, można więc było
liczyć na to, że goście pokuszą się o zdo-
bycie jakichś punktów. Niestety, okazało
się, że jest to zadanie ponad siły naszych
reprezentantów. Co prawda po przegra-
niu do 15 pierwszego seta, w drugim Wo-
lania wygrała do 20, lecz kolejne dwie par-
tie zakończyły się sukcesem gospodarzy,
którzy tym samym zwyciężyli 3-1 (25-15,
20-25, 25-15, 25-23). Dorobku punktowe-
go nie udało się powiększyć siatkarzom z
Woli Dębińskiej również w trzech kolej-
nych pojedynkach. W pierwszym z nich,
grająca na własnym parkiecie Wolania, po
zaciętym boju uznać musiała wyższość
Gromu Gromnik, schodząc z boiska poko-
nana 3-0 (25-23, 25-20, 28-26). W pierwszą
sobotę grudnia nasza drużyna zagrać mia-
ła w Libiążu z tamtejszą Janiną, oddała

jednak mecz walkowerem. W dziewiątej
kolejce, Wolania zmierzyła się u siebie z
UKS Siemaszka Piekary. Pierwsza par-
tia tego spotkania zdawała się zapowia-
dać, że gospodarze powalczą o korzystny
wynik. Kolejne dwie należały już jednak
niestety wyraźnie do gości i mecz zakoń-
czył się porażką miejscowych 0-3 (26-28,
15-25, 17-25). Na zakończenie pierwszej
rundy, ekipa z Woli Dębińskiej zagrała na
wyjeździe z UKS Zelina Jurków. Dwa
pierwsze sety zakończyły się stosunko-
wo gładkimi wygranymi naszych repre-
zentantów, w dwóch kolejnych nieznacz-
nie lepsi okazali się jednak gospodarze. O
wszystkim zadecydować musiał więc tie-
break. Miał on zacięty przebieg, lepsi oka-
zali się w nim jednak zawodnicy Wolanii,
wygrywając cały mecz 3-2 (25-20, 25-20, 23-
25,23-25, 15-12). Druga w tym sezonie wy-
grana w niczym nie zmieniła jednak pozycji
w tabeli. Jak już wspomnieliśmy zespół z
Woli Dębińskiej w gronie jedenastu drużyn
sklasyfikowany został na dziesiątej pozycji
i w drugiej rundzie grał będzie o miejsca 7-
11. W pierwszej rundzie, Wolania wygrała
dwa mecze i doznała ośmiu porażek, w se-
tach notując bilans 8-26.

   (T)

Dobiegła końca pierwsza runda
rozgrywek o mistrzostwo czwartej
ligi siatkówki mężczyzn. Kolejny już
sezon na tym szczeblu rozgrywek
występuje zespół Wolanii Wola Dę-
bińska.

Nasi siatkarze rozpoczęli ligowe zma-
gania od rozgrywanego we własnej hali
pojedynku z spadkowiczem z trzeciej ligi i
kandydatem numer jeden do awansu,
GKPS Gorlice. Spotkanie to zakończyło
się porażką Wolanii 0-3 (19-25, 15-25, 24-
26). Tydzień później siatkarze z Woli Dę-
bińskiej po raz pierwszy zagrali na wyjeź-
dzie. Ich rywalem była ekipa Czarnych Ko-
ziniec. Pojedynek ten zakończył się wy-
nikiem 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) dla Wola-
nii, która po tym zwycięstwie awansowa-
ła na szóste miejsce w tabeli. Nie cieszyła
się nim jednak zbyt długo. W ostatni pią-
tek października nasza drużyna, grając
przed własną publicznością przegrała bo-
wiem w trzech setach (w każdym do 17) z
innym obok gorliczan faworytem do awan-
su, MKS Biskupice, co kosztowało ją ob-
sunięcie się w tabeli o dwie pozycje. Dwie
następne kolejki przyniosły Wolanii poje-
dynki z lokalnymi rywalami. W Ciężkowi-
cach przegrała ona 1-3 (25-23, 17-25, 25-

Siatkarze z Woli Dêbiñskiej

Dwa zwyciêstwa, szeœæ pora¿ek

R jak rekord
Kto wie czy w rozegranym 18 wrze-

śnia derbowym pojedynku pomiędzy So-
kołem Maszkienice, a Kłosem Łysa Góra
nie padł rekord wart odnotowania w
Księdze Rekordów Guinessa. Obaj wy-
stępujący w nim bramkarze: Andrzej
Kozub i Wacław Batko urodzili się bo-
wiem w 1961 roku, czyli razem mieli 98
lat. Obu panom życzymy, aby na boisku
spotkali się także w tym roku. Kibice z
pewnością odśpiewają im 100 lat.

S jak Szafrañski
Bogumił Szafrański trafił do niniej-

szego Alfabetu dzięki wyśmienitej
wręcz skuteczności - zdobył on aż 49
bramek dla Kłosa Łysa Góra. Supersnaj-
per z Łysej Góry trafiał do bramki ry-
wali w dwudziestu trzech meczach, przy
czym w piętnastu z nich uczynił to przy-
najmniej dwukrotnie (jego rekord to
pięć trafień w spotkaniu z Dunajcem Mi-
kołajowice).

T jak trener
Paweł Bernady miał okazję poprowa-

dzenia jako trener dwóch drużyn Orła
Dębno. Na co dzień gra on w ekipie se-
niorów, zaś równocześnie jest szkole-
niowcem zespołu juniorów. Gdy jednak
trener Marek Przeklasa nie mógł za-
siąść na trenerskiej ławce w spotkaniu

z Iskrą Tarnów, w roli grającego trene-
ra piątoligowców wystąpił właśnie
Paweł Bernady.

U jak utrudnienia
Piłkarze naszych klubów miel i

ogromne problemy z rozgrywaniem li-
gowych pojedynków zgodnie z wcześniej
ustalonym terminarzem. Katastrofa
samolotu prezydenckiego pod Smoleń-
skiem i związana z nią żałoba narodo-
wa, powodzie oraz opady deszczu, spo-
wodowały, że spotkania raz za razem
były przekładane, a obie rundy zakoń-
czyły się później niż planowano.

W jak Wojnicki
Kamil Wojnicki z powodzeniem łączył

występy w piłkarskiej drużynie Gromu
Sufczyn z grą w walczącej o punkty w
czwartej, a po awansie w trzeciej, lidze
tenisa stołowego, ekipie LUKS Sufczyn.
W podobnej sytuacji był również jego
starszy kolega, Damian Czyż.

Z jak zwyciêstwo
Najwyższe spośród naszych drużyn

odnieśli piłkarze Kłosa Łysa Góra. Je-
denastego września, w siódmej kolejce
brzeskiej klasy „A”, łysogórzanie gra-
jąc przed własną publicznością rozgro-
mili Dunajec Mikołajowice aż 11-1.

   (T)
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SPORT

W Gminie Dębno ruszyła IX Edycja Spor-
towej Ligi o puchar Wójta Grzegorza Bra-
cha. Do rywalizacji w tym roku przystąpiło
13 drużyn. Tradycyjnie już rozgrywki roz-
poczynają się w sali Zespołu Szkół w Porąb-
ce Uszewskiej, a pierwszą dyscypliną jest
halowa piłka nożna. Zostało rozegranych już
kilkadziesiat spotkań, które prowadzą sę-
dziowie Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku

Biadoliny
najlepsze

W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Łysej Górze 9 grudnia
odbył się turniej szachowy w kategorii dziew-
cząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Wzięło w nim udział 8 dziew-
cząt i 18 chłopców, a z trudami turnieju roz-
grywanego na 7 rund najlepiej poradzili so-
bie reprezentanci szkoły w Biadolinach Szla-
checkich. Zawody sędziowane przez Alek-
sandra Gurgula - nauczyciela wychowania
fizycznego z ZSP w Łysej Górze - były elimi-
nacją do turnieju powiatowego, do którego
awansowało trzech najlepszych zawodników
z każdej kategorii. Zawody rozegrano pod
patronatem Wójta Gminy Dębno Grzego-
rza Bracha.

Klasyfikacja koñcowa
DZIEWCZÊTA
1. Julia Gadzia³a – PSP Biadoliny Szlacheckie
2. Aleksandra B¹czek – ZSP £ysa Góra
3. Gabriela Marecik – PSP £oniowa
4. Kamila Nadolnik – PSP Por¹bka Uszewska
5. Anna B¹czek – ZSP £ysa Góra
6. Katarzyna Gurgul – ZSP £ysa Góra
7. Dominika Kabat – PSP Jaworsko
8. Karolina Krupiñska – PSP £oniowa

CH£OPCY
1. Igor K³usek – PSP Biadoliny Szlacheckie
2. MichaGurgul ³ – PSP Por¹bka Uszewska
3. Dawid Duda – PSP Wola Dêbiñska
4. Krzysztof Kural – ZSP £ysa Góra
5. Bart³omiej K³usek – PSP Biadoliny Szlachec-
kie
6. Piotr Bujak – ZSP Dêbno
7. Jakub Stypka – PSP Sufczyn
8. Konrad Kubala – PSP Sufczyn
9. £ukasz P³aneta – ZSP Dêbno
10. Jakub Matura – PSP Sufczyn
11. Adrian Urbaszewski – PSP Wola Dêbiñska
12. Piotr Borowiec – ZSP Dêbno
13. Sebastian Bojdo – PSP Jaworsko
14. Piotr B¹czek – ZSP £ysa Góra
15. Grzegorz Chmio³a – PSP Biadoliny Szla-
checkie
16. Daniel Dadej – PSP Por¹bka Uszewska
17. Jakub Koczwara - PSP Wola Dêbiñska
18. Krzysztof Dru¿kowski - ZSP £ysa Góra

Sportowa liga wystartowa³a

Wyniki dotychczas rozegranych spotkañ
Jastrz¹b £oniowa  - Zajazd P.U. ....................................................................... 2 : 6
Jastrz¹b £oniowa - Viktoria P.U. Juniorzy .......................................................2 : 14
Zajazd P.U - Disco Disco ................................................................................. 5 : 5
Zajazd P.U- Viktoria P.U. Juniorzy .................................................................... 6 : 3
Jastrz¹b £oniowa- Disco Disco ..................................................................... 5 : 14
Viktoria P.U. Juniorzy- Disco Disco .................................................................. 3 : 6
Petro Awa - Kingway Jastew ........................................................................... 4 : 4
Petro Awa- Format ....................................................................................... 10 : 1
Kingway Jastew - Karczma Pod Jesionami ........................................................ 2 : 5
Kingway Jastew - Format ............................................................................... 3 : 3
Petro Awa - Karczma Pod Jesionami ................................................................ 5 : 2
Format- Karczma Pod Jesionami ..................................................................... 7 : 6
Kilerzy £oniowa - Grom Sufczyn ...................................................................... 3 : 5
Grom Sufczyn- OSP Dêbno ............................................................................ 6 :  4
Kilerzy £oniowa - KLEC BUD .......................................................................... 9 : 1
KLEC BUD- Grom Sufczyn ............................................................................... 3 : 6
Kilerzy £oniowa- OSP Dêbno ........................................................................ 14 : 2
OSP Dêbno- KLEC BUD ................................................................................8 : 11
Club i Pizzeria Exclusive- Jastrz¹b £oniowa ................................................... 13 : 4
Club i Pizzeria Exclusive - Kingway Jastew ....................................................... 4 : 3
Jastrz¹b £oniowa - Kingway Jastew ................................................................ 3 : 7
Club I Pizzeria Exclusive- Zajazd P.U. ............................................................... 9 : 7
Jastrz¹b £oniowa - Format .............................................................................. 2:8
Zajazd P.U - Kingway Jastew ........................................................................... 3 : 5
Zajazd P.U - Format ....................................................................................... 2 : 5
Victoria Por¹bka Uszewska Juniorzy - Karczma Pod Jesionami .......................... 5 : 4
Victoria Por¹bka Uszewska Juniorzy - Kilerzy £oniowa ...................................... 4 : 3
Karczma Pod Jesionami - Pizzeria & Club Exclusive Dêbno ............................... 3 : 8
Karczma Pod Jesionami - Kilerzy £oniowa ...................................................... 7 : 7
Victoria Por¹bka Uszewska - Juniorzy - Pizzeria & Club Exclusive Dêbno ............. 4 : 8
Pizzeria & Club Exclusive Dêbno - Kilerzy £oniowa ........................................... 9 : 6
Disco Disco - Grom Sufczyn ............................................................................ 7 : 2
Petro Awa - Grom Sufczyn .............................................................................. 8 : 4
OSP Dêbno - Disco Disco ............................................................................... 3 : 9
Petro Awa - OSP Dêbno ................................................................................14 : 6
Disco Disco - Klec Bud .................................................................................. 7 : 5
Petro Awa - Klec Bud ................................................................................... 16 : 6

Tabela
Nazwa zespo³u ........................ Mecze ..........Punkty ..........Bramki

1. Club i Pizzeria Exclusive .......... 6 ..................18 ................51:27
2. Petro Awa .............................. 6 ..................16 ................57:23
3. Disco Disco ........................... 6 ..................16 ................48:23
4. Format ................................... 5 ..................10 ................24:23
5. Viktoria P.U. Juniorzy .............. 6 ..................9 ..................33:29
6. Grom Sufczyn ......................... 5 ..................9 ..................23:25
7. Kingway Jastew ...................... 6 ..................8 ..................24:22
8. Kilerzy £oniowa ....................... 6 ..................7 ..................42:28
9. Zajazd Por¹bka Uszewska ........ 6 ..................7 ..................29:29
10. Karczma Pod Jesionami ........... 6 ..................4 ..................27:34
11. KLEC BUD.............................. 5 ..................3 ..................26:46
12. OSP Dêbno ............................ 5 ..................0 ..................23:40
13. Jastrz¹b £oniowa .................... 6 ..................0 ..................18:62

Lider bez straty punktu
Mirosław Nieć Mirosław oraz Piotr Kopyt-
ko. Ciekawostką w dotychczas rozegranych
spotkaniach jest fakt, iż jak na razie nie ma
drużyny, którą można by określić jako mu-
rowanego faworyta rozgrywek. Mecze są
bardzo zacięte i nie brakuje niespodzianek.
Poniżej wykaz drużyn, które przystąpiły do
rywalizacji oraz wyniki rozegranych dotych-
czas spotkań i aktualna tabela.
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CO? GDZIE? KIEDY?

wego wspó³zawodnictwa. Konkurs adresowa-
ny jest do uczniów klas I - III szkó³ podstawo-
wych. W pierwszej czêœci odbêdzie siê rywa-
lizacja zespo³ów, których zadaniem bêdzie
wykazanie siê znajomoœci¹ treœci lektur. Dru-
ga czêœæ obejmuje rywalizacjê szkolnych mi-
strzów piêknego czytania; uczestnicy czytaj¹
losowo wybrany fragment poezji lub prozy przy-
gotowany przez organizatorów. Punktowana
bêdzie: p³ynnoœæ czytania, poprawnoœæ, bie-
g³oœæ, wyrazistoœæ. Konkurs odbêdzie siê w
Szkole Podstawowej w £oniowej
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej,
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie.

5 marca 2011r.
VIII Rodzinny Turniej Tenisa Sto³owego
Jak w poprzednich latach tak i w tym roku
mamy, tatusiowie oraz ich pociechy stworz¹
zespo³y, które zmierz¹ siê w Turnieju Tenisa
Sto³owego. Zawody zostan¹ rozegrane w sali
gimnastycznej Zespo³u Szkolno-Przedszkol-
nego w £ysej Górze.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze,
Uczniowski Klub Sportowy START w £ysej
Górze.

16 marca 2011r.
XII edycja Gminnego Konkursu Matema-
tycznego o tytu³ „Najlepszego matematy-
ka Gminy Dêbno”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas
IV, V i VI. Celem konkursu jest: upowszech-
nianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycz-
nej, rozwijanie i pog³êbianie zainteresowañ
oraz uzdolnieñ uczniów, kszta³towanie sa-
modzielnego, twórczego myœlenia, stymulo-
wanie pracowitoœci i wytrwa³oœci, promo-
wanie dorobku i osi¹gniêæ, integracja œro-
dowiska uczniowskiego, wspó³praca nauczy-
cieli matematyki szkó³ podstawowych. Za-
kres materia³u obowi¹zuj¹cego w konkursie
obejmuje zadania zwi¹zane z programem na-
uczania klas IV – VI.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej

21 marca 2011r.
VII Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja
jest jak obraz”
Konkurs kierowany jest do uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych z 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
przeprowadzony bêdzie w trzech kategoriach
wiekowych: uczniowie klas I - III, uczniowie
klas IV - VI i uczniowie gimnazjum. Komisja
bêdzie oceniaæ wyg³aszane utwory z pamiê-
ci pod wzglêdem zastosowania odpowied-
niej interpretacji, kultury s³owa, umiejêtno-
œci doboru tekstu w skali od 1 – 3.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

22 stycznia 2011r.
Dzieñ Babci i Dziadka
Organizatorzy: Publiczne Przedszkole w Woli
Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury.

23 stycznia 2011r.
Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Pa-
stora³ek i Kolêd Bo¿onarodzeniowych w
£ysej Górze
Koncert odbêdzie siê w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w £ysej Górze o godz. 17.30.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w £ysej Górze

30 stycznia 2011r.
Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Pa-
stora³ek i Kolêd Bo¿onarodzeniowych w Ja-
stwi
Koncert odbêdzie siê w Dêbiñskim Centrum
Kultury w Jastwi o godz. 17.30.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kul-
tur y, Zespó³ Szkolno-Pr zedszkolny w
£ysej Górze

od 31  stycznia 2011r. do 11 lutego 2011r.
FERIE ZIMOWE w Dêbiñskim Centrum Kul-
tury
W czasie ferii zapraszamy uczniów szkó³
podstawowych oraz gimnazjalnych do
Domu Kultur y w Jastwi. Tu pod opiek¹ na-
uczycieli – instruktorów bêdzie mo¿na cie-
kawie spêdziæ czas uczestnicz¹c w zajê-
ciach: plastycznych, muzycznych, kompu-
terowych, rekreacyjnych oraz edukacyjno-
integracyjnych. Do dyspozycji uczestników
bêd¹ sale muzyczne, pracownia plastycz-
na, sala internetowa, bilardowa oraz stó³
do tenisa sto³owego. Zajêcia realizowane
bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 9.00 – 15.00. Towarzyszyæ im bêd¹
spotkania profilaktyczne z przedstawicie-
lami stra¿y po¿arnej i policji.  Zapewnia-
my: fachow¹ opiekê, atrakcyjny program
zajêæ, dobrze wyposa¿one pracownie, dru-
gie œniadanie, ubezpieczenie uczestników.
Zajêcia s¹ nieodp³atne. Uczestnicy po-
nosz¹ jedynie czêœæ kosztów materia³ów
do prowadzenia zajêæ w wysokoœci 15z³
za jeden tydzieñ. Zapisy przyjmowane s¹
w biurze DCK w Jastwi lub telefonicznie
pod numerem 14/ 6658661.
Organizator: Dêbiñskie Centrum Kultury.

luty 2011r.
Gminny Konkurs Plastyczny „Zimowe kra-
jobrazy”
Konkurs adresowany jest do dzieci 5 i 6
letnich uczêszczaj¹cych do placówek oœwia-
towych na terenie gminy Dêbno. Celem kon-
kursu jest rozwijanie i kszta³towanie wyobraŸ-
ni plastycznej dzieci inspirowanej aktualn¹
por¹ roku, rozwijanie i doskonalenie mo¿li-
woœci twórczych dzieci poprzez dzia³ania pla-
styczne w ró¿nych materia³ach i technikach,
prezentacja oraz popularyzacja dzieciêcej
twórczoœci plastycznej.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Przedszkole Publiczne w £oniowej

17 lutego 2011r.
Etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego Komendy G³ównej Stra¿y Po-
¿arnej
Celem konkursu jest edukacja dzieci i m³o-
dzie¿y w zakresie zachowania bezpieczeñ-
stwa w momencie wystêpowania wszelkie-
go typu zagro¿eñ. Zadaniem konkursu jest
wyrobienie skutecznych sposobów reakcji w
czasie po¿arów, ró¿nego rodzaju wypadków
– na drodze, w domu, czy nad wod¹ a tak¿e
innych zagro¿eñ takich jak: powodzie, kata-
strofy ekologiczne i budowlane. Konkurs ma
kszta³towaæ w³aœciwe zachowania dzieci i
m³odzie¿y w obliczu zagro¿enia, uœwiadamiaæ
jak postêpowaæ w momencie jego zaistnie-
nia.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

22 lutego 2011r.
Gminny Turniej Wiedzy Po¿arniczej Turniej
Wiedzy Po¿arniczej ma na celu popularyzo-
wanie przepisów, kszta³towanie umiejêtno-
œci w zakresie ochrony ludnoœci, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpo¿arowej. Tur-
niej odbêdzie siê w Szkole Podstawowej w
£oniowej.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Publiczna Szko³a Podstawowa w £oniowej

24 lutego 2011r.
Rozstrzygniêcie Gminnego Konkursu Foto-
graficznego „Zimowe pejza¿e”
Konkurs adresowany jest do uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmi-
ny Dêbno. G³ównymi celami s¹:  rozwijanie
kreatywnoœci i warsztatu fotograficznego
wœród uczestników, poszerzenie wœród dzieci
i m³odzie¿y znajomoœci lokalnych atrakcji
krajobrazowych. Prace nale¿y kierowaæ na
adres Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

28 lutego 2011r.
III edycja Gminnego Konkursu „Rozœpie-
wane Przedszkola i Szko³y”
Celem konkursu jest: rozbudzanie aktywno-
œci ar tystycznej dzieci, popularyzacja pol-
skiej piosenki, prezentacja umiejêtnoœci wo-
kalnych dzieci z terenu gminy, umo¿liwienie
zdobywania doœwiadczeñ scenicznych. Kon-
kurs adresowany jest do przedszkolaków,
klas „0” oraz klas I-III szkó³ podstawowych.
Odbêdzie siê w Zespole Szkó³ w Sufczynie.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury,
Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

luty/marzec 2011r.
V Gminny Konkurs Czytelniczy „Lubiê i
umiem czytaæ” dla klas I-III
Cele konkursu: rozbudzenie pasji czytania,
kszta³towanie umiejêtnoœci przekazywania
przez uczniów zapamiêtanych wiadomoœci,
doskonalenie umiejêtnoœci wyraŸnego czyta-
nia g³oœnego, motywowanie do czytania, roz-
wijanie umiejêtnoœci pracy w grupie oraz zdro-
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ZDROWIE

lek. med. Mariusz Plichta, NZOZ
Profamilia w Por¹bce Uszewskiej

Grypa czy
przeziêbienie?

To odwieczny dylemat pacjentów. Posta-
ram się go rozwikłać, bo okres grypowy w
pełni. Obie choroby mają charakter wiruso-
wy, w obu przypadkach zarażenie grypą na-
stępuje drogą kropelkową (kichanie, kaszel),
może również nastąpić poprzez kontakt bez-
pośredni. Jeśli chora osoba dotyka swoich
ust lub nosa, np. podczas oczyszczania nosa
chusteczką, na rękach pozostają jej mikro-
skopijne ślady śluzu wraz z wirusem. Do-
tknięcie tą ręką innej osoby powoduje prze-
kazanie wirusów, a następnie ich rozsiew
podczas dotykania ust i nosa np. podczas zie-
wania. Osoba chora na grypę lub przeziębie-
nie zaraża inne osoby już na 2-3 dni przed
wystąpieniem objawów grypy, zaraża także
w trakcie występowania objawów ostrej cho-
roby, oraz około 3-5 dni po ich ustąpieniu.

Obie choroby mogą wydawać się podobne
ale grypa przebiega znacznie ciężej. Objawy
grypy pojawiają się nagle tj. w ciągu kilku
godzin. Do najważniejszych należą: wysoka
gorączka (powyżej 38°C), dreszcze, suchy (tzn.
bez odpluwania plwociny) i męczący kaszel,
katar, mogą wystąpić krwawienia z nosa, sil-
ne bóle głowy, bóle mięśni, uczucie rozbicia i
wyczerpania. Zwykle nie ma kataru ani za-
palenia spojówek. Grypa może dawać liczne
powikłania pogrypowe (ale o tym  innym
razem)

Przeziębienie przebiega łagodniej, tempe-
ratura rzadko dochodzi do 38 °C, infekcja
przebiega łagodniej.

Przemęczenie, brak snu, choroby przewle-
kłe, jak cukrzyca, astma i przebywanie w po-
mieszczeniach o dużym zagęszczeniu ludzi
(np. szkoły), wiek powyżej 80 lat sprzyjają
zakażeniu wirusowemu, a szczególnie zaka-
żeniu grypą dlatego te osoby powinny się
szczepić na grypę co roku.

W niepowikłanym  przeziębieniu i grypie
NIE STOSUJE się antybiotyków (o które
często proszą pacjenci) leki z tej grupy nie
tylko nie pomogą, ale mogą zaszkodzić orga-
nizmowi z infekcją wirusową.

Wniosek: grypę leczymy u lekarza, a prze-
ziębienie polopirynką i resztą domowych,
babcinych sposobów.

Informator medyczny gminy Dêbno

Oœrodek zdrowia
w Woli Dêbiñskiej
Dane teleadresowe
Wola Dêbiñska tel. 14 66 58 564,
www.spzoz-brzesko.pl
Godziny przyjêæ
pon. – pt. 8.00-18.00, rejestracja telefonicz-
na lub osobiœcie
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia gi-
nekologiczno-po³o¿nicza, rehabilitacja (w uza-
sadnionych przypadkach mo¿liwoœæ wykony-
wania zabiegów w domu pacjenta), wizyty
domowe, opieka ca³odobowa w szpitalu w
Brzesku od g. 18 do 8 oraz w niedziele i
œwiêta
Personel medyczny
lek.med. Helena Czuj – Bojarowska, lek. Med.
Krzysztof Kotas, lek. med. Justyna Skoczeñ
– Serafin (pediatra), lek. med. Wiñczys³aw
Kamiñski (ginekolog), lek. stom. Marta ¯ó³-
tek - Laska
pielêgniarki i po³o¿ne œrodowiskowe
Programy profilaktyczne
choroby uk³adu kr¹¿enia dla osób, które
koñcz¹ w tym roku 25, 40, 45, 50 i 55 lat i
nie maj¹ zdiagnozowanej choroby,
rak piersi (kobiety w wieku 50-69 lat,
rak szyjki macicy (kobiety w wieku od 25 do
59 lat)

Centrum Medyczne Holi-Med
Dane teleadresowe

32-852 Dêbno 380, tel. 14 66 50 145,  66
58 091, www.holi-med.pl

Godziny przyjêæ

pon. – pt. 8.00-18.00, rejestracja telefonicz-
na, osobista lub przez osoby trzecie na usta-
lon¹ godzinê

Œwiadczenia medyczne

podstawowa opieka zdrowotna, poradnia gi-
nekologiczno-po³o¿nicza, ca³odobowa opieka
medyczna w Wojnickim Centrum Medycznym,
ul. Rolnicza 3, 32-830 Wojnicz, tel. 14 6790
308, 6789 349 codziennie od godz. 18 do 8
oraz w niedziele i œwiêta niedziele przez ca³¹
dobê

informacja o œwiadczeniach p³atnych:
www.holi-med.pl

Personel medyczny

lek. med. Aneta Kuta, lek. med. Wojciech
Bajer, lek. med. Anita Smal (poradnia gine-
kologiczno-po³o¿nicza) 1 i 3 tydzieñ w mie-
si¹cu: wtorek od godz. 15.30 do 18.30, 2 i
4 tydzieñ w miesi¹cu: pi¹tek od godz. 15.30
do 18.30

Programy profilaktyczne:

choroby uk³adu kr¹¿enia, cytologia

NZOZ Specjalistyczne Centrum
Rehablitacyjno – Lecznicze w
Wojniczu oddzia³ w Dêbnie
Dane teleadresowe
32-852 Dêbno 380, 14 66 50 231 (kom-
pleks budynków firmy Holi-Med., www.cen-
trum_rehabilitacji.republika.pl
Godziny przyjêæ
pon.- pt. 8.00 – 18.00 rejestracja telefo-
niczna, osobista lub przez osoby trzecie na
ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
1) Pracownia fizjoterapii (zabiegi fizjotera-
peutyczne, æwiczenia gimnastyki leczniczej)
2) Oœrodek rehabilitacji dziennej (zintegro-
wana opieka rehabilitacyjna: lekarz, fizjote-
rapeuta, w razie potrzeby: psycholog, logo-
peda, terapeuta zajêciowy)
3) Poradnia rehabilitacyjna (porady lekarza –
specjalisty rehabilitacji leczniczej)
przyjêcia w terminach ustalonych w trakcie
rejestracji
4) Poradnia leczenia wad postawy  (porady
lekarskie dla dzieci i m³odzie¿y z wadami
postawy i skoliozami)
szczegó³y: www.centrum_rehabilitacji.republi-
ka.pl
Personel medyczny
lek. Marcin Piekarz (specjalista rehabilitacji
medycznej, lekarz chorób wewnêtrznych),
Gabriela Latocha (mgr fizjoterapii), Marta
Piekarz (mgr fizjoterapii), Piotr Piekarz (mgr
fizjoterapii)
Programy profilaktyczne
aktualnie nie s¹ realizowane

NZOZ Profamilia
Dane teleadresowe
32-854 Por¹bka Uszewska 301, tel. 14 66
56 780
32-853 £ysa Góra 283, tel. 14 66 57 305
Godziny przyjêæ
Por¹bka Uszewska pon. – pt. 8.00-18.00
£ysa Góra pon., czw., pt. 8.00-15.35 wt.
11.00-18.00 œr. 8.00-18.00
rejestracja telefoniczna, osobista lub przez
osoby trzecie na ustalon¹ godzinê
Œwiadczenia medyczne
podstawowa opieka zdrowotna, poradnia gi-
nekologiczna (Por¹bka Uszewska, osobny
kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
Profamilia udostêpnia gabinet – szczegó³y w
rejestracji) badania diagnostyczne (szczegó-
³y w rejestracji)
Personel medyczny
lek. med. Mariusz Plichta, lek. med. Ewa
Plichta, lek. med. Andrzej Zych, pielêgniarki
œrodowiskowe (2 w £ysej Górze, 3 w Por¹b-
ce Uszewskiej)
Programy profilaktyczne
aktualnie nie s¹ realizowane

bez recepty
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ROZMAITOŒCI

Witaminki, witaminki dla
ch³opczyka i dziewczynki…

W sezonie zimowym bardzo często za-
równo dzieci, jak i dorośli zapadają na
różnego rodzaju infekcje grypopochodne.
Wynika to z osłabionej odporności orga-
nizmu w tym okresie. Brak słońca, mało
ruchu na świeżym powietrzu i monoton-
na, uboga w warzywa i owoce dieta powo-
dują, że system odpornościowy zaczyna
gorzej radzić sobie z wirusami i bakteria-
mi chorobotwórczymi. W przedszkolu w
Łoniowej z problemem radzimy z tym so-
bie podając do każdego posiłku surowe
owoce , warzywa lub przetworzone z nich

surówki i sałatki. Jedną z takich sałatek, którą
się dzieci zajadają jest sałatka owocowa.

Oto przepis  w przeliczeniu na 1 dziec-
ko przedszkolne:  jabłka 30g, banan 15g,
kiwi 20g, brzoskwinie z puszki 25g, cukier
waniliowy do smaku

Sposób wykonania: Jabłka , kiwi, ba-
nan – umyć obrać i pokroić w niezbyt małą
kostkę. Dodać  brzoskwinie również pokro-
jone, sok z brzoskwiń i cukier. Wszystko de-
likatnie wymieszać.

Sałatka smakuje szczególnie dobrze po lek-
kim schłodzeniu.

Przemek Wolny to 13- letni uczeń Gim-
nazjum nr 2 w Brzesku. Jest fanem gier
komputerowych, piłki nożnej i motoryzacji.
Teraz rozgrywa walkę z bardzo nierównym
przeciwnikiem - ostrą białaczką szpikową,
w której stawką jest jego życie. W Polsce co
godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białacz-
kę. Dla co drugiego chorego nie znajduje się
zgodnie genetyczny dawca.

W Polsce zarejestrowanych jest około 152
tys. potencjalnych dawców szpiku, jednak nasz
kraj ma potencjał na co najmniej milion zare-
jestrowanych osób. Dlatego tak wiele jeszcze
jest do zrobienia. Razem możemy więcej!

Dnia 22 stycznia 2011r. w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Brzesku odbędzie się
Dzień Dawcy Szpiku dla Przemka i Innych.
Ten szczególny dzień objął Patronatem
Honorowym Burmistrz Miasta Brzeska
oraz Dziekan Dekanatu Brzeskiego. Inicja-
torem akcji jest Pani Monika Drużkowska
z CAN-PACK S.A. oraz Publiczne Gimna-
zjum nr 2 w Brzesku.  Akcja jest otwarta dla

wszystkich, którzy zechcą zarejestrować się
jako potencjalni dawcy szpiku.

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy

człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia,
ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwa-
gi). Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi
i zajmuje tylko chwilę. Na podstawie pobra-
nej krwi zostaną określone cechy zgodności
antygenowej, a jeśli okaże się, że kod gene-
tyczny dawcy zgadza się z kodem genetycz-
nym chorego, wtedy dochodzi do przeszcze-
pu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować
powinni mieć ze sobą dokument tożsamości
z nr PESEL.

Więcej informacji: www.dkms.pl, tel.: (22)
331 01 47, email: fundacja@dkms.pl,

 Kontakt:
Renata Rafa -  Fundacja DKMS Baza

Dawców Komórek Macierzystych Polska
renata.rafa@dkms.pll, tel. 22-331-01-47,
Monika Drużkowska- lokalny organiza-

tor, tel. 501 364 180

El¿bieta Sapa³a - kucharka
w Przedszkolu Publicznym w £oniowej

DATY ODBIORU SUROWCÓW
WTÓRNYCH w 2011 r.

Biadoliny Szlacheckie, Per³a, Sufczyn Dolny
(wtorek):
1 lutego, 15 marca, 26 kwietnia, 7 czerwca,
19 lipca, 30 sierpnia,
11 paŸdziernik, 22 listopad.

Dêbno, Jastew (œroda):
9 lutego, 23 marca, 4 maja,  15 czerwca,
27 lipca, 7 wrzeœnia,
19 paŸdziernika, 30 listopada.

£ysa Góra, Jaworsko (œroda):
26 stycznia, 9 marca, 20 kwietnia, 1 czerw-
ca, 13 lipca, 24 sierpnia,
5 paŸdziernika, 16 listopada, 28 grudnia.

Por¹bka Uszewska, Do³y (wtorek):
8 lutego, 22 marca, 10 maja, 21 czerwca,
2 sierpnia, 13 wrzeœnia,
25 paŸdziernika, 6 grudnia

Maszkienice (œroda):
2 lutego, 16 marca, 27 kwietnia, 8 czerwca,
20 lipca, 31 sierpnia,
12 paŸdziernika, 23 listopada

£oniowa, NiedŸwiedza (wtorek):
25 stycznia, 8 marca, 19 kwietnia, 31 maja,
12 lipca, 23 sierpnia,
4 paŸdziernik, 15 listopad, 27 grudzieñ

Sufczyn Górny (czwartek):
20 stycznia, 3 marca, 14 kwietnia, 26 maja,
7 lipca,  18 sierpnia,
29 wrzeœnia, 10 listopada, 22 grudnia

Wola Dêbiñska (czwartek):
10 lutego, 24 marca, 5 maja, 16 czerwca,
28 lipca, 8 wrzeœnia,
20 paŸdziernika, 1 grudnia

DZIEÑ DAWCY SZPIKU DLA
PRZEMKA I INNYCH
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Tomasz Gurgul

T E S T
Z ¯YCIA

Imiê i nazwisko:

Miko³aj Gurgul

Wiek: 27 lat
Wykszta³cenie: wy¿sze, studia licencjac-

kie w Pañstwowej Wy¿szej Szkole

Zawodowej na kierunku wychowanie

fizyczne, studia uzupe³niaj¹ce magister-

skie w  Akademii Wychowania Fizycznego

w Krakowie na kierunku wychowanie

fizyczne. Studia podyplomowe trenera II

klasy z pi³ki no¿nej, a w trakcie studia

podyplomowe na  kierunku  informatyka

w szkole na AGH w Krakowie

Rodzina: ¿ona Ewa , rodzice: Krzysztof

i Teresa, siostra Marta, brat Mateusz

Samochód: Ford Focus

Z natury jestem…
… spokojny, optymistycznie nastawiony do

¿ycia, staram siê we wszystkim znaleŸæ  coœ

pozytywnego. Czêsto jestem uœmiechniêty –

co czasem mnie gubi, niektórzy siê dziwi¹

¿e mówi¹c o czymœ powa¿nym uœmiecham

siê.  Lubiê wyzwania, sportow¹ rywalizacjê.

Mam s³aboœæ do…
sportu – pi³ka no¿na, s³odyczy – uwielbiam

czekoladê, piêknych kobiet – mojej ¿ony.

Moja pasja to…
zdecydowanie pi³ka no¿na, z któr¹  jestem

zwi¹zany od dzieciñstwa. Wokó³ niej toczy³o

siê moje ¿ycie, wiele zawdziêczam rodzicom,

moim trenerom i nauczycielom wychowania

fizycznego, którzy  pokazywali mi w³aœciwy

kierunek, pomagali mi d¹¿yæ do wymarzone-

go celu .
W wolnych chwilach lubiê spêdzaæ czas w

ogrodzie wtedy zapominam o codziennych

obowi¹zkach, fascynuje mnie natura, lubiê

wêdkowaæ .

Moja pierwsza mi³oœæ…
Kole¿anka z podstawówki,  póŸniej by³a pi³ka

no¿na.

Mój pierwszy cenny przedmiot…

Firmowe buty od cioci z Ameryki.

¯yciowe osi¹gniêcie…
Chyba za wczeœnie na ¿yciowe osi¹gniê-

cia,  mam drobne sukcesy które ciesz¹.

Pamiêtam, ¿e graj¹c w pi³kê no¿n¹ w dru-

¿ynie juniorów ZKS Unia Tarnów wygrali-

œmy z Wis³¹ Kraków 3:1, wtedy w Wiœle

grali bracia Pawe³ i Piotr Bro¿kowie, Mar-

cin Juszczyk czy Pawe³ Str¹k obecnie za-

wodnicy I ligowi.  W pracy zawodowej

ciesz¹ sukcesy wychowanków.

¯yciowa pora¿ka…
Mam nadziejê, ¿e ju¿ j¹ prze¿y³em, ale na

szczêœcie nie pamiêtam.

Moje najwiêksze marzenie…
Jest ich trochê. Kiedyœ marzy³em o wielkiej

karierze pi³karskiej, teraz skupiam siê na bar-

dziej przyziemnych planach:  chcia³bym wieœæ

szczêœliwe ¿ycie rodzinne, wygraæ w totka i

pojechaæ na wycieczkê na wyspê Bora Bora.

Moja ulubiona lektura…
Hmmm  … zawsze brakowa³o mi czasu na

czytanie ksi¹¿ek :) wola³em biegaæ za pi³k¹

– ale zdarza mi siê czytaæ, lubiê ksi¹¿ki przy-

godowe, thrillery takie jak np.  Kod Leonarda

Da Vinci, no i tematyczne dotycz¹ce pi³ki

no¿nej.

Moja praca…
Mogê powiedzieæ, ¿e robiê to co lubiê, pracu-

jê w Zespole Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej jako

nauczyciel wychowania fizycznego.  Dodatko-

wa pe³niê funkcjê animatora na Orliku i koor-

dynatora Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.

Pozdrawiam moich wychowanków z Por¹bki

Uszewskiej  klasê pi¹t¹.

Jego przywiązanie do sportu ma nie tylko
teoretyczny charakter. Od lat w LKS Victo-
ria Porąbka Uszewska pracuje jako trener
prowadząc niegdyś juniorów i seniorów, a
ostatnio mając pod swoją opieką trampka-
rzy. Nie kryje satysfakcji z tej pracy, bo chłop-
cy do sekcji garną się tłumnie wypełniając
swój wolny czas i ucząc się od najmłodszych
lat zachowania fair play nie tylko na boisku,
ale w ogóle qw relacjach z ludźmi. Jako na-
uczyciel i dyrektor szkoły Tomasz Gurgul o
wychowawczych aspektach swojej pracy nie
zapomina, a jako dyrektor szkoły pamięta o
powinnościach gospodarza. Efekty jego pra-
cy w Porąbce Uszewskiej widać zarówno
przed budynkiem jak i w środku. Zagospo-
darowany plac przed szkołą, zmodernizowa-
ne boisko wraz z szatnią, nowe wyposaże-
nie klasopracowni fizyko-chemicznej, labo-
ratorium językowe, tablice multimedialne,
nowa świetlica, remont sali gimnastycznej i
korytarzy to najważniejsze prace, które ini-
cjował otwierając przy tym szkołę na środo-
wisko lokalne.

Słowem, które najlepiej charaktery-
zuje Tomasza Gurgula wydaje się być
pasja. Łatwo  się można o tym przeko-
nać przyglądając się jego pracy zarów-
no tej społecznej jak i zawodowej.

Tomaszowi Gurgulowi gmina zawdzięcz
między innymi Konkurs Wiedzy o Olimpia-
dach. Wprawdzie jego pierwsza edycja odbyła
się w Tarnowie, ale sprzyjająca atmosfera
panująca w gminie Dębno spowodowała, że
w ostatnich latach właśnie tutaj uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych z różnych gmin i
powiatów rywalizują na wiedzę o olimpiadach.
Dzięki zaangażowaniu Tomasza Gurgula,
który uważa, że idee olimpizmu propagować
warto, zmagania te cieszą się coraz więk-
szym prestiżem. W roli jurorów konkursu
występują znani przed laty olimpijczycy, a
Tomasz Gurgul w uznaniu zasług dla olimpi-
zmu został  zaproszony do grona członków
Małopolskiej Rady Olimpijskiej. – To osobisty
sukces tym bardziej, że w tym gronie są lu-
dzie z ogromnym dorobkiem. Czuję się przy
nich malutki – ocenia skromnie.

A jakby tego było mało, to podczas ostat-
nich wyborów sięgnął po mandat radnego
powiatowego, a następnie został przewod-
niczącym Komisji Oświaty Rady Powiatu.
Jak mówi chce spożytkować swoje doświad-
czenie w powiecie, by popracować na rzecz
poprawy oferty edukacyjnej.
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