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NA PLUS

NA MINUS

Po ostrym początku zimy, który dał się samo-
rządowej kiesie mocno we znaki, pogoda wy-

raźnie odpuściła. Śnieg zniknął z dróg, a wraz z
nim sprzęt do odśnieżania. Samorządowcy taką
zmianę pogody przyjęli z ulgą i to bynajmniej nie
dlatego, że bliższa ich sercu jest wiosna, ale ze
względu na stan samorządowej kasy. Im mniej śnie-
gu trzeba odgraniać z gminnych dróg, tym więcej
pieniędzy będzie na ich remonty. Byle tylko sytu-
acja znowu się nie odwróciła, bo przysłowia lubią
się czasem sprawdzać.

Organizatorzy ferii na „Orliku” wstrzelili się
z pomysłem idealnie. Nie dość, że chłopcom

w wieku lat kilkunastu propozycja gry w piłkę po-
doba się bez względu na wszystko, to jeszcze w
środku zimy pogoda całkiem dopisała. Jednego dnia
było nawet bardzo słonecznie, drugiego siąpiło nie-
co, ale dało się wytrzymać. W efekcie z oferty sko-
rzystało kilkudziesięciu uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Babcie i dziadkowie z naszej gminy nie mają
powodów do narzekania na swoje wnuki.

Uroczystości, w których z okazji ich święta o nich
pamiętano, odbywały się w wielu szkołach. Była
przy tym okazja, żeby przekonać się, co takiego
przedstawiciele najmłodszego pokolenia do tej pory
się nauczyli. Sądząc z reakcji babcie i dziadkowie
byli pod dużym wrażeniem umiejętności zdobywa-
nych na lekcjach.

Gminna Spółka Wodna musiała obejść się sma-
kiem, gdy na ogłoszenie o sprzedaży działki

przy „czwórce” nie odpowiedział dosłownie nikt.
A pieniędzy spółka potrzebuje teraz jak ryba wody,
bo wieloletnie zaległości w płatnościach doprowa-
dziły jej budżet do kondycji raczej marnej. Tym-
czasem bez nich trudno sobie wyobrazić utrzymy-
wanie rowów melioracyjnych w takim stanie, by
skutecznie odprowadzały one nadmiar wody w ra-
zie zwiększonych opadów deszczu.

Użytkownicy niektórych dróg zniszczonych
przez powódź powoli tracą nadzieję na ich

remont. Machina biurokratyczna ma jednak swo-
je tryby i zanim dojdzie do rozpoczęcia prac, czasu
jeszcze trochę minie. Innego wyjścia ponoć nie ma,
bo wydawanie publicznych pieniędzy wymaga
szczególnej staranności. W cierpliwość muszą
uzbroić się zatem zarówno urzędnicy gminni jak i
mieszkańcy. Wszyscy razem muszą poczekać na
decyzje urzędników wyższego szczebla.

Rachmistrzowie spisowi przekonali się, że ni-
komu nie można ufać na tym świecie, a sta-

tystycznej bazie danych zwłaszcza. Gdy ruszyli na
rekonensans po gminie nie byli w stanie odszukać
domów i adresów, które w bazę danych im wpisa-
no. Znaleźli za to nierzadko coś, czego baza nie
posiadała. Chyba najlepiej będzie dla nich, gdy so-
bie bazę stworzą sami. Powodzenia.
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Zimowe krajobrazy

wydarzenie: I Gminny Konkurs Plastyczny „Zimowe krajobrazy”
miejsce wydarzenia: Publiczne Przedszkole w £oniowej
bohaterowie wydarzenia: przedszkolaki z oœmiu przedszkoli z gminy Dêbno
efekty pracy: szesnaœcie prac spe³niaj¹cych wymagania artystyczne i
regulaminowe
cechy charakterystyczne: brak indywidulanych zwyciêzców, których ze
wzglêdu na wysoki poziom konkursu jurorzy nie byli w stanie wskazaæ;
w tej sytuacji nagrodzono wszystkich uczestników
atrakcje dodatkowe: podsumowaniu konkursu towarzyszy³ spektakl te-
atralny „Pani Zima” oraz coœ s³odkiego dla ka¿dego
organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultury oraz Publiczne Przedszkole w
£oniowej

boczne i menu górne. Wszystkie naj-
ważniejsze kategorie umieszczono u
góry tak, że od razu pod ręką jest nie-
mal cała treść strony. Osobne przyciski
są dostępne na stronie glównej. Odsy-
łają m.in. do turnieju rycerskiego, ar-
chiwum czy ważnych telefonów, a tak-
że archiwalnych numerów „Życia Gmi-
ny Dębno”. Aders strony pozostaje bez
zmian: www.gminadebno.pl

(p)

Więcej galerii zdjęć, materiały
filmowe, łatwiejsza nawigacja - oto
główne zmiany, jakie wprowadzo-
no na oficjalnej stronie interneto-
wej gminy Dębno. Z pierwszych
opinii wynika, że modyfikacja
przypadła internautom do gustu.

Galeria zdjęć jest od razu widoczna
na stronie głównej, rzut oka wystarczy,
by dostrzec równocześnie kilka z nich.
W tej formie prezentowane są niektóre
wydarzenia, a zdjęcia mają w tym wy-
padku charakter także informacyjny.
Wiadomości prezentowane są po sąsiedz-
ku w jednej, mniejszej kolumnie, ale po-
zwalającej na pokazanie kilku newsów.
Tuż pod banerem głównym wygospoda-
rowano miejsce na materiały filmowe. Z
zasady mają one charakter telewizyj-
nych informacji, które są relacją z nie-
których wydarzeń bieżących. Nowym
elementem jest sonda, której temat bę-
dzie się regularnie zmieniał.

W odróżnieniu do dotychczasowej
strony nie ma już podziału na menu

Odœwie¿ona strona gminy
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dużej części drogi na stosunkowo długim od-
cinku. Z dawnej drogi został tylko fragment,
po którym można przejść pieszo lub przeje-
chać rowerem. Wjazd samochodem jest nie-
możliwy.

W Jaworsku i w Łysej Górze uszkodzenia
spowodowane osuwiskami wyłączyły część
drogi z użytkowania.  Zniszczenia są tak
duże, że nie tylko nie ma mowy o przejeź-
dzie samochodem, ale trudno ten odcinek
pokonać nawet pieszo. Osuwisko jest na tyle
rozległe, że mieszkańcy pobliskich domów
obawiali się także o swoje budynki.

Konieczna cierpliwoœæ
Mieszkańcy domagający się, co skądinąd

naturalne, szybkiej likwidacji popowodzio-
wych szkód, muszą się jednak uzbroić w cier-
pliwość. - Samorząd musi działać w grani-
cach prawa i zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Nie można ot, tak sobie przystąpić
do odbudowy drogi. Wszystko musi się odby-
wać z zachowaniem procedur, bo inaczej
byłoby to złamanie prawa i pieniądze z pro-
mesy podlegałyby zwrotowi- tłumaczył nie-
dawno wójt Grzegorz Brach ponaglany przez
sołtysów i radnych.

krokiem jest ogłoszenie przetargu na
wykonanie prac.

Wójt Grzegorz Brach zapowiada, że wszel-
kie formalności zostaną załatwione nie-
zwłocznie tak, by rozpoczęcie prac nastąpi-
ło jak najszybciej. – Trzeba w możliwie krót-
kim terminie wyremontować zniszczone
odcinki dróg, by mieszkańcy mogli bez prze-
szkód dojechać do swoich domów i do miejsc
pracy - podkreśla.

Wiadomo jednak, że suma uzyskana przez
samorząd nie pozwoli na likwidację wszyst-
kich szkód. Kłopot będzie zwłaszcza z dro-
gami oberwanymi przez wodę i z drogami
zniszczonymi wskutek osuwisk. Szacunko-
we koszty stabilizacji osuwisk i naprawy dróg
należałoby liczyć w milionach złotych.

Przypomnijmy, że powódź w ubiegłym
roku dała się szczególnie we znaki w Masz-
kienicach, w Sufczynie, Łysej Górze i Po-
rąbce Uszewskiej. Woda w niektórych miej-
scach zerwała wręcz część drogi uniemożli-
wiając korzystanie z niej. W Sufczynie do
dziś dojazdu nie mają mieszkańcy kilku do-
mów, a podobne trudności przeżywają tak-
że mieszkańcy Maszkienic. Wezbrana woda
podmyła brzeg na tyle głęboko, że spowodo-
wało to osunięcie się gruntu, a wraz z nim

650 tys. z³otych na  odbudo-
wê dróg zniszczonych wsku-
tek ubieg³orocznej powodzi
otrzyma³a Gmina Dêbno.
Jakkolwiek jest to suma nie
do pogardzenia, to jednak
dalece za ma³a, by mog³a
wystarczyæ na likwidacjê
szacowanych na wiele milio-
nów z³otych zniszczeñ spowo-
dowanych przez ¿ywio³. Na
domiar z³ego gmina nie mo¿e
jednostronnie zdecydowaæ o
terminie odbudowy.

Zanim pieniądze trafiły do budżetu, w
Krakowie wręczano samorządowcom pro-
mesę czyli dokument gwarantujący uzy-
skanie dofinansowania z budżetu pań-
stwa. Pieniądze niedługo potem znala-
zły się na koncie gminy, a w ślad za tym
wprowadzono je do budżetu. Kolejnym

Na naprawê szkód trzeba jeszcze poczekaæ

Problemy po powodzi

cięg dalszy na stronie 4

Osuwisko w Jaworsku - stan z lipca 2010 r.



¯ycie Gminy Dêbno,  marzec - kwiecieñ 20114

 RAPORT

Remont drogi musi być poprzedzo-
ny przygotowaniem dokumentacji
technicznej, specyfikacji przetargo-
wej, potem konieczne jest ogłoszenie
przetargu, na który przez określony
okres oferenci muszą mieć czas odpo-
wiedzieć, a dopiero po sprawdzeniu
ofert można wskazać wykonawcę i
podpisać z nim umowę, o ile inni z
oferentów nie będą mieć co do prze-

targu żadnych zastrzeżeń. W sumie
od decyzji o remoncie do jego rozpo-
częcia może upłynąć od kilku tygodni
do kilku miesięcy.

Znacznie więcej czasu wymaga
przygotowanie jeszcze bardziej skom-
plikowanej inwestycji, jaką jest stabi-
lizacja osuwisk. W gminie Dębno ubie-
głoroczna powódź spowodowała uak-
tywnienie się kilku z nich w Jawro-

sku, Łysej Górze, Dołach i Porąbce
Uszewskiej. Najpierw konieczne jest
przygotowanie karty osuwiskowej
czyli opis osuwiska według standar-
dowych kryteriów. W dalszym etapie
następuje weryfikacja przygotowa-
nych danych przez specjalistów z urzę-
du wojewódzkiego, którzy oceniają,
czy osuwiska możliwe są do stabiliza-
cji czy nie. Kolejny krok to starania o
uzyskanie pieniędzy, których w przy-
padku osuwisk potrzeba dużo, bo to

prace niezwykle kosztowne przekra-
czające możliwości budżetu gminy.

Jakie ustalenia?
Przedstawiciele Urzędu Gminy

w Dębnie podkreślają, że to co było
w ich gestii zostało wykonane w moż-
liwie najkrótszym terminie. Nie mie-
li jednak wpływu na to, że komisja
wojewódzka mając do oceny w całej

dokończenie ze strony 3

Małopolsce około 600 osuwisk, wery-
fikacji wniosków gminy Dębno doko-
nała dopiero 28 lutego. Spośród pię-
ciu osuwisk wykluczyła jedno jako nie
nadające się do stabilizacji. Ze wzglę-
du na zbyt duży obszar i brak domów
w najbliższej okolicy oraz ogromne
koszty stabilizacji negatywnie zwe-
ryfikowano osuwisko w Łysej Górze
(Na przymiarki).  Pracami stabiliza-

cyjnymi mają być natomiast objęte
osuwiska w Jaworsku, Dołach i w Po-
rąbce Uszewskiej (nad grotą). W tym
pierwszym przypadku gmina ma
otrzymać z budżetu państwa 45 tys.
zł na opracowanie dokumentacji, co
wraz z wkładem własnym w wyso-
kości 20 procent powinno na to wy-

starczyć. Prace stabilizacyjne będą
mogły ruszyć po wykonaniu doku-
mentacji technicznej, ogłoszeniu
przetargu na roboty budowlane i pod-
pisaniu umowy z wybraną firmą.

Remont zerwanych dróg w Sufczy-
nie i w Maszkienicach uzależniony jest
natomiast od decyzji Małopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w sprawie prac w korycie rzek

obejmujących m.in. oczyszczenie i
wzmocnienie dna oraz odbudowę lub
wzmocnienie zniszczonego brzegu.
Gmina nie będąc właścicielem rzek nie
może tego zrobić. Do czasu ich wyko-
nania musi się natomiast wstrzymać
z remontem nawierzchni.

(g)

W Porąbce brzeg już ustabilizowano.W Maszkienicach ludzie nie mogą dojechać do domów.

Kilkanaœcie hektarów powierzchni ma osuwisko
w £ysej Górze - wynika z badañ geologicznych. Jego
rozleg³oœæ powoduje, ¿e stabilizacja nie jest mo¿li-
wa. Jej koszt by³by wy¿szy ni¿ remonty dróg wykony-
wane w kolejnych latach wskutek zniszczeñ spowo-
dowanych przez osuwisko.

W Sufczynie woda zabrała cały brzeg.
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- Jakieœ próby podejmowano, ale skutek
by³ marny. Teraz wys³aliœmy powiadomie-
nia o zaleg³oœciach i ponaglenia w spra-
wie p³atnoœci przypominaj¹c, ¿e to w in-

teresie p³atników, bo dziêki tym sk³ad-
kom mo¿emy utrzymywaæ rowy w nale-

- Funkcjê prezesa spó³ki obj¹³ Pan nie-
dawno. Jaki jest najwa¿niejszy problem,
który chcia³by Pan rozwi¹zaæ?

- Regulacja rowów melioracyjnych, bo
jest z nimi bardzo Ÿle. S¹ tak zaniedba-
ne, ¿e w niektórych przypadkach niemal-
¿e nie istniej¹. Zarasta³y przez lata, nie
zajmowano siê nimi od lat i teraz jest
k³opot.

- Jaka jest przyczyna tych zaniedbañ?
Rowy nale¿¹ przecie¿ do w³aœcicieli dzia-
³ek i pól, w których interesie le¿y utrzy-
manie ich w jak najlepszym stanie.

- Powodem jest brak pieniêdzy. Spó³ka
ich nie ma, bo zobowi¹zani do p³acenia
sk³adek w³aœciciele pól w wielu przypad-
kach ich nie p³ac¹. Z grubsza rzecz bio-
r¹c zaleg³oœci ma mniej wiêcej po³owa
osób, które powinny p³aciæ sk³adki. Nie-
którzy nie p³ac¹ ju¿ od lat.

- Stawki s¹ wysokie?
- To raptem 20 z³otych od hektara rocz-
nie. W porównaniu z innymi regionami
kraju, to groszowe sprawy. W okolicach
Lublina sk³adki wynosz¹ 150 z³ rocznie
od hektara.

- Spó³ka nie jest w stanie wyegzekwo-
waæ tego obowi¹zku?

Rozmowa z W³adys³awem Cebul¹, prezesem Gminnej Spó³ki Wodnej w Dêbnie

Bez drastycznych metod

żawione na działalność usługową. Spółka
postanowiła wystawić nieruchomość na
sprzedaż poszukując wpływów do budżetu,
które pozwoliłyby wykonywać jej statuto-
we zadania. - Do zrobienia jest bardzo dużo,
bo rowy melioracyjne są od lat zaniedbywa-
ne – tłumaczył nam w lutym Władysław
Cebula, prezes spółki.

Przychody ze sprzedaży działki mia-
ły przynajmniej po części rozwiązać fi-

Gminna Spółka Wodna w Dębnie
wystawiła na sprzedaż działkę wraz ze
znajdującymi się na niej zabudowania-
mi w Sufczynie. Licytacja nieruchomo-
ści położonej tuż przy drodze krajo-
wej nr 4 miała się odbyć 25 lutego, ale
nic z tego nie wyszło.

Działka ma 17 arów powierzchni, a znaj-
dujące się na niej zabudowania są teraz dzier-

nansowe problemy spółki. Nic z tego
jednak nie wyszło. Na atrakcyjnie po-
łożoną nieruchomość wycenioną na 210
tys. zł nie znalazł się ani jeden amator.
Spółka nie zamierza jednak ze swoich
planów rezygnować. Najprawdopodob-
niej zabudowana działka będzie wysta-
wiona na licytację ponownie.

(j)

Nieskuteczna próba sprzeda¿y

¿ytym stanie. Spó³ka innych dochodów
nie ma.

- Myœli Pan, ¿e pismo pomo¿e?
- Mam tak¹ nadziejê. Bêdê chcia³ dotrzeæ
do ludzi wszelkimi sposobami, rozpo-
wszechniaæ informacjê o sytuacji spó³ki,
stanie rowów i konsekwencjach braku dys-
cypliny w p³aceniu sk³adek. Nie chcê siê-
gaæ po drastyczne metody takie jak windy-
kacja nale¿noœci za pomoc¹ zajmuj¹cych
siê tym firm. Otrzyma³em ju¿ konkretne
oferty w tej sprawie, ale to ostatecznoœæ,
z której nie chcia³bym korzystaæ.

- Ile Pan sobie daje czasu na rozwi¹zanie
problemu?

- Wierzê, ¿e w ci¹gu pó³ roku uda siê
coœ zmieniæ.

Gminna Spó³ka Wodna w Dêbnie ma do utrzymania ponad 25
km rowów melioracyjnych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasada-
mi powinny byæ one pog³êbiane i czyszczone minimum co dwa
lata. Pieni¹dze na ten cel pochodz¹ ze sk³adek w³aœcicieli
pól. Obecnie p³aci je tylko 53 procent zobowi¹zanych do tego,
a roczny przychód z tego tytu³u to 18 tys. z³. Pieni¹dze te
wystarczaj¹ jedynie na wykonywanie doraŸnych prac.

Władysław Cebula
został prezesem
Gminnej Spółki
Wodnej w Dębnie
w styczniu
zastępując na tym
stanowisku
Stanisława
Sadłonia
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- Sytuacja na ten moment jest
opanowana - uspokaja³ radnych
z Gminy Dêbno starosta brze-
ski Andrzej Porêpa zdaj¹c rela-
cjê z decyzji dotycz¹cych
Oœrodka Socjoterapii w £ysej
Górze. Wbrew wczeœniejszym,
nieoficjalnym informacjom sa-
morz¹d nie zdecydowa³ siê na
jego zamkniêcie, ale na reorga-
nizacjê.

Przypomnijemy, że wydarzenia z listo-
pada ubiegłego roku, jakie rozegrały się
w ośrodku w Łysej Górze, obiegły całą
Polskę. Telewizje informowały o gwałcie
dokonanym na jednej z wychowanek
przez grupę chłopców. Odpowiedzialnością
za dramat obarczono przede wszystkim
kadrę pedagogiczną i organizacyjny bała-
gan.

Po licznych konsultacjach z instytucja-
mi nadzorującymi ośrodek i analizie wszel-
kich możliwych wariantów ustalono osta-

tecznie, że ośrodek będzie w dalszym cia-
gu funkcjonował, ale na innych zasadach.
Przede wszystkim ograniczono liczbę wy-
chowanków. Dziś jest ich 32, a nie 96 -
tak jak to było poprzednio - a ponadto
zrezygnowano z koedukacyjnego charak-
teru ośrodka. Obecnie korzystają z niego
wyłącznie chłopcy.

Zmiany objęły także kadrę pedago-
giczną. Ośrodkiem kieruje teraz nowy
dyrektor, w roli wychowawców występują
częściowo nowe osoby. Pedagodzy, któ-
rzy nie dysponowali wystarczającymi
kwalifikacjami odeszli z pracy.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w tym sa-
mym budynku, w którym wychowanko-

Zmiany w oœrodku socjoterapii w £ysej Górze

SYTUACJA OPANOWANA
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as Roman Sacha, so³tys £ysej Góry
W przypadku tej sprawy trzeba brać pod uwagę kilka czynni-
ków. Z jednej strony chodzi o wykorzystanie budynku, z
drugiej o miejsca pracy dla ludzi. W tej chwili trudno jeszcze
powiedzieć, jak się sytuacja rozwinie po wprowadzonych
zmianach. Mieszkańcy są ostrożni w wypowiadaniu komen-
tarzy, ponieważ trzeba najpierw poczekać na efekty. Wszyscy
mają nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie.

wie mieszkają. W efekcie bezpośredni
kontakt z uczniami pobliskiego gimna-
zjum jest ograniczony.

Starosta Potępa podkreślił, że w roz-
mowach z przedstawicielami nadzoru pe-
dagogicznego niemal nikt nie proponował
likwidacji ośrodka. - Nikt nie miał wątpli-
wości, że jest on potrzebny.

Wskazywano natomiast na konieczność
prowadzenia go zgodnie z wszelkimi wy-
maganiami stawianymi tego typu placów-
kom. Głos w tej sprawie zabrał także kar-
dynał Stanisław Dziwisz, który - jak to
określił starosta brzeski - udzielił mu
swojego błogosławieństwa.

(pg)

dycyjnie znaczącą pozycją w budżecie jest
budowa i modernizacja dróg gminnych.
Tym razem na ten cel zaplanowano po-
nad 1 mln zł. W zamierzeniach inwesty-
cyjnych znalazła się m.in. modernizacja
drogi gminnej Sufczyn - Wola Dębińska
„Florianka - Dwojanów”.

Nowe parkingi wybudowane zostaną w
Łysej Górze i w Dębnie, a w Woli Dębiń-
skiej zagospodarowana zostanie prze-
strzeń przed budynkiem Urzędu Gminy.

Budowa sieci kanalizacyjnej
bêdzie g³ówn¹ pozycj¹ w
tegorocznym bud¿ecie Gminy
Dêbno. Rada Gminy Dêbno
przyjê³a uchwalê bud¿etow¹
jednog³oœnie.

Dochody na ten rok zaplanowano na po-
ziomie prawie 30 mln zł, podczas gdy wy-
datki przekroczą 35 mln zł. Deficyt zo-
stanie pokryty z kredytu i wolnych środ-
ków będących w dyspozycji gminy. W prak-
tyce, jak wynika ze wskaźników określo-
nych w ustawie o finansach gmin, ozna-
cza to stabilną sytuację ekonomiczną.

Na inwestycje wydanych zostanie bli-
sko 5,5 mln zł. Najwięcej, bo 2,1 mln zł,
kosztować będzie budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Jastew, Dębno -
Dębczak, Maszkienice - Biadoliny Szla-
checkie wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Woli Dębińskiej. Blisko 400 tys.
zł zaplanowano ponadto na projekt kana-
lizacji Biadoliny Szlacheckie – Perła. Tra-

Bud¿et na 20011 rok uchwalony

Po pierwsze kanalizacja

Jaworsko zyska natomiast  tereny spor-
towo-rekreacyjne.

Modernizacja obejmie także szkoły. W
sumie na ten cel wydanych zostanie 261 tys.
zł. Dzięki temu wykonana zostanie izolacja
budynku Zespołu Szkół w Porąbce Uszew-
skiej, wymieniona zostanie kotłownia w
budynku Zespołu Szkół w Sufczynie oraz
projekt rozbudowy budynku tej szkoły.
Nową elewację zyska też budynek Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Łysej Górze.
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Osiemnastu uczniów ze szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów uczestniczy³o w od-
bywaj¹cym siê w Szkole Podstawowej
w £oniowej gminnym finale Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³o-
dzie¿ Zapobiega Po¿arom”.  W grupie
m³odszej zwyciê¿y³ Jakub Matura z Ze-
spo³u Szkó³ w Sufczynie, a wœród star-
szych najlepsza okaza³a siê Kinga Bo-
ber z Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej.

W rywalizacji szkół podstawowych udział
wzięło 12 uczniów, a spośród gimnazjalistów
do konkursu przystąpiło sześciu uczniów.
Wszyscy musieli wykazać się wiedzą z za-
kresu pożarnictwa rozwiązując specjalistycz-

Stra¿acy
wybieraj¹
w³adze

Doszło do pierwszych zmian perso-
nalnych w jednostkach OSP w gminie
Dębno. W związku z upływem kaden-
cji w pierwszym kwartale tego roku
zaplanowano zebrania sprawozdaw-
czo-wyborcze we wszystkich jednost-
kach.

Dotychczas odbyły się zebrania w czterech
jednostkach: w Maszkienicach, Jastwi, Woli
Dębińskiej i  Dołach. W Maszkienicach trzon
władz jednostki pozostał bez mian. Funkcję
prezesa w dalszym ciągu pełni Karol Piwo-
warski, komendantem jest Janusz Miśkowicz,
który w tej roli występował do tej pory. W
zarządzie straży pojawiły się trzy nowe oso-
by: Leokadia Jamróz (skarbnik), Mateusz
Wojdak (zastępca komendanta) oraz Alojzy
Batko (sekretarz). Przez kolejną kadencję
gospodarzem pozostanie Wiesław Wojtal, a
kronikarzem będzie Andrzej Zieliński.

W Woli Dębińskiej strażą jako prezes na-
dal kierować będzie Wiesław Cebula, z któ-
rym współpracować będzie nowy komendant
Czesław Macheta. Jednostka w swoje sze-
regi przyjęła także nowego członka hono-
rowego, którym został Krzysztof Chamio-
ło, przedsiębiorca.

Zmiany w ścisłym kierownictwie nastąpi-
ły także w jednostce w Jastwi. – Doszliśmy
do wniosku, że trzeba odświeżyć zarząd, bo
swoje funkcje sprawował już od lat – tłuma-
czył nam Wit Kural. Prezesem został Kazi-
mierz Smoleń zastępując pełniącego dotąd
tę funkcję Stanisława Imioło. Naczelnikiem
straży wybrano Marka Hebdę, a jego za-
stępcą został Wit Kural (dotychczasowy
naczelnik). Wiceprezesem został Jan Sowa,
sekretarzem i kronikarzem Zbigniew Smo-
leń, gospodarzem Tomasz Krzyżak i Paweł
Chamowski, skarbnikiem Jan Imioło, a
członkiem zarządu Roman Śmietana.

W OSP Doły zmiany objęły tylko funkcję
komendanta. Został nim Marcin Gurgul,
który zastąpił Andrzeja Mleczkę.

Dotychczasowy prezes OSP Łoniowa Ta-
deusz Sacha będzie pełnił tę funkcję także
przez kolejną kadencję. Ponownie naczelni-
kiem wybrano Pawła Kraja. Formalnie
skarbnikiem została Maria Marecik, która
do tej pory wykonywała te obowiązki, ale w
zastępstwie. Nową postacia w zarządzie jest
także Łukasz Kozdrój, któremu powierzo-
no rolę sekretarza. W składzie zarządu jako
jego członek znalazł się także Zbigniew
Mrożek, debiutujący w tej roli 18-latek. Go-
spodarzem został Grzegorz Duda, a za-
stępcą gospodarza jest Władysław Korcyl.

Ostatnie zabranie zaplanowano na 26
marca.

(gp)

Wyniki
Grupa m³odsza 10-13 lat
I miejsce: Jakub Matura Zespó³ Szkó³ Suf-
czyn
II miejsce: Daniel Dadej Zespó³ Szkó³ Por¹b-
ka Uszewska
III miejsce: Micha³ Gurgul  Zespó³ Szkó³ Po-
r¹bka Uszewska

Grupa starsza 14-16 lat
I miejsce: Kinga Bober Zespó³ Szkó³ Wola
Dêbiñska
II miejsce: Anna Kita  Zespó³ Szkó³ Wola
Dêbiñska
III miejsce: Kamil PowroŸnik Zespó³ Szkó³
Sufczyn

ZWYCIÊSTWO
PO DOGRYWCE

ny test. - Poziom rywalizacji był wysoki i
wyrównany – ocenia Maria Marecik, orga-
nizator konkursu i nauczyciel SP w Łonio-
wej. W walce o pierwsze miejsca, dające pra-
wo rywalizacji w etapie powiatowym kon-
kursu konieczna była dogrywka, ponieważ
kilku uczniów otrzymało na testach jedna-
kową liczbę punktów.

Odbywający się w całym kraju konkurs
to  sposób na popularyzowanie wiedzy i
umiejętności w zakresie ochrony ludno-
ści, ekologii, ratownictwa i ochrony prze-
ciwpożarowej. Jego uczestnicy muszą
wykazać się zwłaszcza znajomością prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad postępo-
wania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcz-
nym sprzętem gaśniczym, wiedzy na te-
mat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i
tradycji ruchu strażackiego.
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Najwiêksze wsparcie od gminy
Dêbno

Bezpieczniejsze
drogi

Dwie drogi powiatowe biegnące
przez teren gminy Dębno zostaną wy-
remontowane w tym roku w ramach
usuwania skutków powodzi. Przy dro-
gach powiatowych na terenie gminy
wybudowane zostaną także nowe
chodniki o łącznej długości jednego
kilometra.

Mimo że budżet powiatu brzeskiego nie
prezentuje się w tym roku najbardziej oka-
zale, to jednak mieszkańcy gminy Dębno
będą mieli okazję w tym roku korzystać z
efektów prac inwestycyjnych wykonywa-
nych przez Starostwo Powiatowe na tere-
nie naszej gminy.

Przesądzone są remonty i modernizacja
dwóch dróg, które zostały uszkodzone wsku-
tek ubiegłorocznej powodzi. Powiat otrzy-
mał już wspracie na likwidację szkód i czę-
ściowo zostanie ono przeznaczone na re-
mont dwóch odcinków dróg: Sufczyn Gwoź-
dziec i Dębno - Melsztyn w Porąbce Uszew-
skiej. W pierwszym przypadku remontem
zostanie objęty odcinek o długości 1640 me-
trów. Obok naprawy nawierzchni remomn-
tem objęte zostaną także pobocza. Podobny
zakres prac dotyczy także drugiego z wy-
mienionych odcinków, którego długość wy-
nosi 640 m. Ponadto samorządowe władze
powiatu rozważają także remont odcinka
drogi w Jaworsku. Po zjeździe z serpentyn
na odcinku kilkuset metrów zniszczenia są
na tyle duże, że jazda jest bardzo trudna.
Realizacja tego zamierzenia zależeć będzie
od tego, czy uda się wygospodarować pienią-
dze na ten cel.

Obok modernizacji dróg, Starostwo Po-
wiatowe w Brzesku deklaruje także konty-
nuację budowy chodników wzdłuż dróg po-
wiatowych. Inwestycje, tak jak to było do-
tychczas, będą prowadzone przy wsparciu
finansowym gmin. W przypadku gminy Dęb-
no, która zaoferowała nawiększy wkład fi-
nansowy, skala prac będzie największa.
Nowe odcinki chodników zostaną wybudo-
wane przy drodze Dębno - Melsztyn (w Do-
łach i Porąbce Uszewskiej), Biadoliny Szla-
checkie - Sufczyn (w Biadolinach Szlachec-
kich), a takżw w Maszkienicach i Sufczynie.

(p)

Piêæ wniosków z gminy Dêbno
o dofinansowanie inwestycji w
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich trafi³o do Ma-
³opolskiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego. Opiewaj¹ w sumie na
mniej wiêcej dwa miliony z³o-
tych.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w
tym przypadku wnioski, obok jednostek sa-
morządu terytorialnego, mogą składać tak-
że centra kultury oraz parafie. W gminie
Dębno wykorzystano wszystkie te możli-
wości. – Skoro jest okazja do uzyskania
wsparcia z zewnątrz, to trzeba z niej korzy-
stać – podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gmi-
ny Dębno.

W efekcie mimo bardzo krótkich termi-
nów przygotowano pięć wniosków czyli tyle,

ile maksymalnie można było złożyć. Dotyczą
one inwestycji w pięciu sołectwach. W Ja-
worsku planowane jest urządzenie centrum
rekreacyjno-sportowego, w Woli Dębińskiej
urządzenie terenu przed budynkiem urzę-
du gminy wraz z budową parkingu, w Łysej
Górze miałby powstać wygodny parking, w
Jastwi planuje się budowę chodnika i remont
remizy strażackiej, a w Dębnie kontynuowa-
na byłaby dalsza renowacja kościoła.

Gra jest warta świeczki tym bardziej, że
w ramach PROW można uzyskać dofinan-
sowanie wynoszące nawet 75 procent cał-
kowitych kosztów inwestycji pod warun-
kiem, że nie przekroczy to kwoty pół milio-
na złotych. Marian Kurek, Sekretarz Gmi-
ny ma nadzieję, że wnioski zyskają uznanie
w oczach ekspertów dokonujących ich oce-
ny. – Gdyby jednak nie udało się uzyskać
wsparcia w oczekiwanej wysokości, to doło-
żymy wszelkich starań, by zaplanowane in-
westycje mimo to wykonać – zaznacza.

(pg)

W ramach Ma³opolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego w tym roku Starostwo
Powiatowe planuje realizacjê dwócvh inwe-
stycji drogowych. Modernizacji poddany zo-
stanie licz¹cy 16 km odcinek drogi Zaborów
- Szczurowa - Borzêcin oraz Zawada Uszew-
ska - Z³ota o d³ugoœci 8 km. W sumie obie
inwestycje bêda kosztowaæ 16,5 mln z³.

Piêæ pomys³ów na rozwój wsi

Szansa na dwa miliony

Projekt
zagospodaro-
wania prze-
strzeni przed
budynkiem
Urzędu Gminy
w Dębnie.
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skanie pieniędzy z masy spadkowej mogą
być iluzoryczne. Nieoficjalnie mówi się o
licznych niezapłaconych dotąd należno-
ściach w okolicznych betoniarniach i żwi-
rowniach.

Próba ratowania sytuacji poprzez pod-
pisanie analogicznej umowy z firmami bu-
dującymi inne odcinki autostrady np.
Wierzchosławice - Tarnów spełzły na ni-
czym. Przedstawiciele starostwa usłysze-
li, że nie ma ku temu podstaw, skoro pra-
ce prowadzone są poza terenem powiatu
brzeskiego. Fakt, że te same firmy trans-
portują materiał na budowę ze żwirowni
ustuowanych w powiecie brzeskim, nie ma
tu znaczenia.

Sznur samochodów?
Widoki na rozwiązanie problemu

wzmożonego natężenia ruchu na
„czwórce” na odcinku od Brzeska do
Wierzchosławic są równie marne. Naj-
bardziej zaniepokojeni są tym miesz-
kańcy Brzeska, bo wobec wyc ofania się
firmy z kontraktu na budowę odcinka
Brzesko-Wierzchosławice nie ma mowy
o wybudowaniu teraz zjazdu z autostra-
dy w Brzesku. Oznacza to, że wszyst-
kie jadące od Krakowa samochody będą
musiały zjechać z autsotrady na „czwór-
kę” korzystając z miejskiej drogi w Brze-

Zerwanie umowy na  budowê
odcinka autostrady A4 z
Brzeska do Wierzchos³awic
mo¿e mieæ powa¿ne konse-
kwencje tak¿e dla mieszkan-
ców gminy Dêbno. Z jednej
strony mo¿e byæ powa¿ny
problem z odbudow¹ dróg
lokalnych niszczonych przez
ciê¿ki transport samochodo-
wy, z drugiej na odcinku
czwórki przebiegaj¹cym przez
teren gminy mo¿na spodzie-
waæ siê gigantycznych kor-
ków spowodowanych przez
samochody zje¿d¿aj¹ce z
autostrady.

Firma, która wygrała przterag na bu-
dowę odcinka autostrady, wzięła także na
siebie odpowiedzialność za zniszczenie
dróg lokalnych, którymi dowożono mate-
riał potrzebny przy realizacji tej inwesty-
cji. Kursujące niemal non stop potężne
samochody ciężarowe wiozące żwir z po-
bliskich żwirowni na budowę, w szybkim
tempie powodują postępującą dewastację
nawierzchni. Drogi wybudowane kiedyś
w innym celu, nie są teraz w stanie wy-
trzymać tak dużego obciążenia i jest tyl-
ko kwestią czasu, kiedy przestaną nada-
wać się do użytku.

Efekt domina
Przewidując takie skutki władze sta-

rostwa powiatowego już wcześniej podpi-
sały z wykonawcą odcinka autostrady
Brzesko - Wierzchosławice umowę, na
mocy której firma zobowiązała się do od-
budowy zniszczonych dróg na własny
koszt. W chwili zerwania umowy z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad realizacja zapisów umowy zawartej
z powiatem jest mało prawdopodobna. Nie
prowadząc prac przy budowie autostrady,
firma może uchylać się od odpowiedzial-
ności za jakiekolwiek zniszczenia. Niewy-
kluczone, że zostanie też postawiona w
stan upadłości, a wówczas szanse na uzy-

K³opoty firmy uderz¹ w mieszkañców gminy?

Widmo gigantycznych
korków

sku i powodując zapewne gigantyczne
korki paraliżujące ruch w mieście. Do-
strzegając zbliżający się koszmar,
mieszkańcy już teraz zapowiedzieli blo-
kadę, a o ich intencjach powiadomił Mi-
nisterstwo Infrastruktury starosta
brzeski Andrzej Potępa. W odpowiedzi
usłyszał, że w tej sytuacji zjazd w Brze-
sku może być w ogóle zlikwidowany, co
ponownie postawiłoby mieszkańców w
fatalnym położeniu.

Problem w dużej mierze dotyka także
mieszkańców gminy Dębno. Łatwo sobie
wyobrazić co się będzie działo na biegną-
cym w jej granicach odcinku „czwórki”,
gdy w Brzesku zjadą na nią samochody z
autostardy. Ruch wzrośnie radykalnie i
prawdopdobnie wyjazd z dróg dojazdowych
będzie co najmniej trudny. Dla gminy prze-
ciętej na pół przez „czwórkę” może to być
odczuwalne szczególnie dotkliwie.

Nadzieja w tym, że głos gminy i staro-
stwa, a także gmin sąsiednich zabrzmi na
tyle donośnie, że mimo bardzo trudnej sy-
tuacji uda się wypracować rozwiązanie po-
zwalające przynajmniej ograniczyć prze-
widywane uciążliwości. W przeciwnym
razie zamiast zapowiadanego komfortu,
mieszkańców dużej części pwoatu czekać
będzie komunikacyjna gehenna.

(p)
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Centrum
kryzysowe

Z inicjatywą utworzenia Centrum Kryzyso-
wego na terenie powiatu brzeskiego wyszły
władze samorządowe powiatu. Centrum mia-
łoby działać przez całą dobę i monitorować sy-
tuację w terenie pod kątem zagrożeń m.in.
związanych z powodzią. Miałoby być wyposa-
żone w najnowocześniejszy sprzęt umożliwia-
jący możliwie wczesną identyfikację zagroże-
nia. Warunkiem uruchomienia Centrum jest
udział gmin w tym przedsięwzięciu. Pomysł
jest wzorowany na rozwiązaniu zastosowanym
w powiecie chrzanowskim.

Grad ofert
Bardzo dużym zaintersowaniem cieszył

się przetarg na rozbudowę parkingu w Dęb-
nie. Swoje oferty złożyło aż 18 firm. Ich pro-
pozycje cenowe wahały się od kwoty nieco
ponad 66 tys. zł do kwoty ponad 120 tys. zł.
Większość oscylowała w granicach 68-70 tys.
zł. Tak duża liczba ofert przy stosunkowo
niewielkim zakresie prac zdaje się świadczyć
o bardzo dużym zapotrzebowaniu na zlece-
nia. Tego typu sytuacja występuje zazwy-
czaj po okresie zimowym, w którym na ryn-
ku budowlanym panuje zastój.

W chwilki zamykania tego numeru
„Życia” przetarg nie był jeszcze rozstrzy-
gnięty.

(k)

Du¿y gara¿,
wiêksza
remiza?

Budowę nowych garaży planuje jed-
nostka OSP W Łoniowej. Jeszcze w tym
roku ma być gotowy projekt, a na je-
sień planowany jest początek prac.

Decyzja w tej sprawie została już podjęta.
Strażacy uznali, że dotychczasowy garaż jest
zbyt mały. Wprawdzie mieszczą się w nim
dwa samochody, ale stojąc jeden za drugim
blokują się tak, że równocześnie nie można
nimi wyjechać. Poza tym dwa samochody w
jednym garażu powodują ciasnotę i w efek-
cie brakuje miejsce na podręczny sprzęt.

Rozwiązaniem ma być wolnostojący garaż
na działce obok remizy należącej do straży.
Zakłada się, że byłoby tam miejsce co naj-
mniej na dwa samochody. Dodatkowo jed-
nostka chce dobudować piętro w budynku
remizy. Pozwoliłoby to powiększyć po-
wierzchnię użytkową, co umożliwiłby orga-
nizację imprez przynoszących dochody.

Strażacy przynajmniej część prac chcą sfi-
nansować we własnym zakresie.

(n)

rozpoznaniu terenu i sprawdzeniu, czy
dane będące w dyspoyzcji administracji,
zgadzają sie ze stanem faktycznym,
okazał się dla spisu fazą konieczną. W
przeciwnym razie rachmistrzowie dopie-
ro w trakcie dokonywania spisu musie-
liby uzupełniać i korygować bazę da-
nych, co na pewno nie wpłynęłoby do-
brze na dochowanie terminów określo-
nych w harmonogramie spisu.

Właściwy spis ruszy 8 kwietnia i po-
trwa do 30 czerwca. Równocześnie w
okresie od 8 kwietnia do 17 czerwca bę-
dzie można dokonać tzw. samospisu za
pośrednictwem Internetu. Spis prowa-
dzony będzie także telefonicznie przez
ankieterów Głównego Urzędu Staty-
stycznego w okresie od 8 kwietnia do
30 czerwca.

Spis metodą tradycyjną tzn. w trak-
cie bezpośredniego spotkania z miesz-
kańcami prowadzić będzie sześciu prze-
szkolonych rachmistrzów. Każdy z nich
ma nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i
doświadczenie ze spisu rolnego. Spis
będzie dokonywany w jednej z dwóch
wersji. Spis reprezentatywny jest bar-
dziej szczegółowy i dłuższy, spis pełny
dotyczy bardziej ogólnych informacji i
jest krótszy.

Spisem reprezentatywnym zostanie
objęta tylko część populacji, najprawdo-
podobniej 20 procent.

Każdy z ankieterów powinien być wy-
posażony w identyfikator. Udzielenie od-
powiedzi na pytanie stawiane w związku
ze spisem jest obowiązkowe.

(p)

Po zakoñczonym niedawno
spisie rolnym ruszy³ Narodowy
Spis Powszechny Ludzi i
Mieszkañ. W gminie Dêbno
rachmistrzowie rozpoczêli
pracê w pierwszych dniach
marca i nied³ugo potem oka-
za³o siê, ¿e dotychczasowe
dane z faktami maj¹ czêsto
bardzo niewiele wspólnego.

Już w początkowej fazie pracy rach-
mistrzowie natrafili na pierwsze kłopo-
ty. Ze względów organizacyjnych nie
udało się rozpocząć obchodu zgodnie z
zaplanowanym terminem. Na czas nie
dotarły niezbędne rachmistrzom dane i
sprzęt konieczny do wprowdzania infor-
macji. W konsekwencji spis rozpoczał się
z kilkudniowym opóźnieniem. Sprawdza-
jący sytuację w terenie rachmistrzowie
w odróżnieniu od spisu rolnego nie byli
zapowiadani wcześniej, co w niektórych
wypadakch wzbudzało podejrzliwość
właścicieli posesji. - Niektórzy domagali
się wyjaśnień, inni utyskiwali na urzęd-
ników, że się zajmuja nie tym czym po-
winni - relacjonuje Renata Kargol odpo-
wiedzialna za spis w gminie Dębno.

Na miejscu rachmistrzowie przekony-
wali się niejednokrotnie, że budynki
znajdujące się na przekazanych im ma-
pach nie istnieją lub też nie zgadza się
adres pod jakim figurują. Wiele budyn-
ków znajdujących się w terenie nie było
natomiast uwzględnionych na mapach
przekazanych rachmistrzom. Wizyta w
terenie dała w związku z tym podstawy
do wyciągnięcia zaskakującego wniosku,
że aktualizacja danych dokonywana nie-
dawno przez urzędników gminnych nie
została wykorzystana przez urząd sta-
tystyczny poprzez wprowadzenie infor-
macji do bazy danych. W tym kontek-
ście obchód przedspisowy polegający na

Zaskakuj¹ce efekty obchodu przedspisowego

Dziurawa baza danych

Akcje oddawani krwi organizowane są tu
regularnie ściągając krwiodawców z róż-
nych stron. Podczas ostatniej decyzji do-
minującą grupę stanowili strażacy z jed-
nostki z Łoniowej, ale nie brakowało tak-
że przybyszów spoza granic gminy. Krew
oddawali m.in. mieszkańcy Woli Dębiń-
skiej, Gwoźdźca i Złotej. Wśród uczestni-
ków byli także debiutanci.

Siedemnaście osób oddało hono-
rowo krew podczas kolejnej akcji
klubu krwiodawców z Łoniowej.
Obok mieszkańców wsi z okazji
skorzystali także dawcy spoza te-
renu gminy.

Utworzony stosunkowo niedawno klub
wykazuje się sporą ochotą do działania.

Honorowa akcja
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Na kiepsk¹ jakoœæ oczyszcza-
nia œcieków narzekaj¹ raz na
jakiœ czas mieszkañcy naszej
gminy. G³ównego winowajcy
upatruj¹ w Zak³adzie Us³ug
Komunalnych w Woli Dêbiñ-
skiej, ale faktycznie odpowie-
dzialnoœæ za to ponosz¹ sami
u¿ytkownicy kanalizacji.

Sprawa jakości oczyszczania ścieków i
awaryjności sieci kanalizacyjnej powraca sys-
tematycznie. Skargi na kłopoty z funkcjo-
nowaniem sieci i niską jakością pracy oczysz-
czalni ścieków raz po raz trafiają bądź to do
radnych bądź to bezpośrednio do wójta, a

Miliony
spoza
bud¿etu

Blisko 8,4 mln zł ze źródeł zewnętrz-
nych pozyskano dla budżetu gminy
Dębno  w ciągu ostatnich trzech lat –
wynika z podsumowania przygotowa-
nego po zakończeniu roku. Zestawie-
nie opracowano, by mieszkańcy mogli
zapoznać się z rzetelną informacją w
tej sprawie.

Problem pozyskiwania środków ze źródeł
pozabudżetowych był jednym z wątków po-
jawiających się w kampanii wyborczej pod
koniec ubiegłego roku. Rozpowszechniano
wówczas informacje o bardzo małej efektyw-
ności gminy pod tym względem. – Fakty są
zupełnie inne i dlatego podsumowaliśmy uzy-
skane dotacje, by mieszkańcy mogli dowie-
dzieć się, jakie w rzeczywistości są efekty sta-
rań samorządu o pieniądze z zewnątrz – tłu-
maczy Antoni Brachucy, zastępca wójta.

W ostatnim okresie najbardziej okazały
był pod tym względem 2008 rok, kiedy to ze
źródeł zewnętrznych pozyskano prawie 4
mln zł. Najwięcej, bo ponad 2 mln zł, uzy-
skano na stabilizację osuwisk w raz z re-

ściekami. Niektórzy spośród niezadowolo-
nych mieszkańców sugerowali wręcz, by sieć
oddać w administrowanie Rejnowemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku.

W opinii samorządowych władz tego
typu zastrzeżenia nie mają jednak uza-
sadnienia. Fakty są bowiem inne. - Decy-
zja o utworzeniu ZUK i powierzeniu mu
administrowania siecią była jedną z naj-
bardziej trafnych w ostatanich latach -
podkreślał Stanisław Pierzga, przewodni-
czący Rady Gminy w Dębnie. Na podsta-
wie własnych doświadczeń z budową ka-
nalizacji w Maszkienicach wskazywał, że
za ewentualne awarie i pogorszenie się ja-
kości pracy oczyszczalni odpowiadają naj-
częściej sami użytkownicy traktujący sieć
kanalizacją jak śmietnik. Interweniujący
w przypadku awarii sieci pracownicy ZUK
po sprawdzeniu zawartości studzienek
kanalizacyjnych nie mają wątpliwości, że
przyczyną ich uszkodzenia jest ich niewła-
ściwe wykorzystywanie. W studzienkach i
rurach kanalizacyjnych znajdywano już
najprzeróżniejsze przedmioty. Była tam
padła zwierzyna, deski, kilkaset kilkogra-
mów zgniłych pomidorów, szmaty, mopy i
wiele innych przedmiotów codziennego
użytku, a także zużyte opakowania.

W co najmniej kilku przypadkach stwier-
dzono, że po opadach deszczu gwałtownie
podnosi się ilość ścieków odprowadzanych
do oczyszczalni. Powód tej zbieżności mógł
być tylko jeden: nielegalne odprowadzanie
do kanalizacji sanitarnej wód opadowych. W
efekcie pogarsza się wyraźnie jakość pracy
oczyszczalni, a kolejne awarie wymagają
dodatkowych wydatków.

W tej sytuacji ewentualne oddanie sieci w
administrowanie RPWiK nie przyniosłoby
raczej żadnej poprawy. Z dużą dozą prawdo-
podobieństwa można natomiast założyć, że
wzrosłyby opłaty za korzystanie z sieci ka-
nalizacyjnej.

(g)

Antoni
Brachucy
dokładnie
podliczył
pozyskane
pieniądze.

montem dróg gminnych. Ponadto 400 tys.
zł uzyskano na adaptację budynku na po-
trzeby gminnego Centrum Kultury, 100 tys.
zł na budowę sali gimnastycznej w Masz-
kienicach oraz  modernizację dróg i projekt
przebudowy szlaku pieszo-jezdnego.

Rok później wielkość dotacji z zewnątrz
przekroczyła 2,5 mln zł. W większości zo-
stały one przeznaczone na budowę i moder-
nizację dróg, ale uzyskano też wsparcie na
budowę kompleksu sportowego „Orlik” w
Dębnie oraz środki na projekty edukacyjne
realizowane w ramach programu Kapitał
Ludzki – 470 tys. zł.

W minionym roku źródła zewnętrzne
przysporzyły budżetowi ponad 1,8 mln zł.
Ponad milion złotych uzyskano na usuwa-
nie skutków powodzi, a blisko 550 tys. zł
gmina otrzymała na projekty edukacyjne w
ramach programu Kapitał Ludzki. Pozosta-
łe pieniądze wykorzystano na remonty dróg
i budowę boiska Orlik Plus.

(g)

Setki kilkogramów pomidorów w studzience

KANALIZACJA TO
NIE ŒMIETNIK!

zdarzają się także interwencje u służb ochor-
ny środowiska.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy temat
powrócił. Działający w dobrej wierze w imie-
niu mieszkańców radni i sołtysi dociekali
powodów, dla których oczyszczalnia ścieków
w Woli Dębińskiej nie zawsze radzi sobie ze

Wrzucanie do studzienek kanali-
zacyjnych zagnitych œcieków po-
woduje niszczenie z³o¿a bakteryj-
nego niezbêdnego w procesie
oczyszczania œcieków. W efekcie
oczyszczalnia przestaje pracowaæ
tak jak powinna i œcieki nie s¹
oczyszczane tak jak powinny. Pod-
bne skutki ma odprowadzanie
wód opadowych do sieci kanali-
zacyjnej. Tego rodzaju praktyki s¹
niedozwolone i karane.
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Jeszcze w tym roku przedszko-
le w Woli Dêbiñskiej bêdzie
mia³o swojego patrona. Propo-
zycjê, by przedszkole nosi³o
imiê Jana Paw³a II, Rada
Gminy w Dêbnie przyjê³a
jednog³oœnie.

O nadaniu imienia przedszkolu mówiło się
już od dawna. Grono pedagogiczne przed-
szkola uznało, że patron może pomóc w wy-
chowaniu dzieci. Rozeznanie wśród rodziców
utwierdziło nauczycieli w przekonaniu, że
tym tropem warto iść. Do ustalenia pozosta-
ło już tylko to, kto powinien patronować
przedszkolu. W tym przypadku także więk-
szych różnic zdań nie było. Pojawiały się
wprawdzie różne kandydatury, ale ostatecz-
nie zdecydowana większość postawiła na
Jana Pawła II. Postać papieża poparli zarów-
no nauczyciele, ktorzy w październiku ubie-
głego roku podjęli uchwałę w tej sprawie na
radzie pedagogicznej oraz rodzice.

„Tylko praca daje okazję odkryć nam
nas samych,
pokazać to, czym naprawdę jesteśmy,
a nie tylko to, na co wyglądamy”
 /Joseph Conrad /

Podziêkowanie za 35 lat
pracy pani dyrektor
Halinie Turaj pracuj¹cej
w Publicznym Przedszkolu
w Woli Dêbiñskiej

Pani Halina Turaj jest dyrektorem
tego przedszkola od 1992 roku i od
początku swej pracy jest inicjatorem
wszelkich zmian dotyczących
twórczej organizacji pracy placówki.
W kierowaniu zespołem cechuje się
wysoką kulturą osobistą i dużym
taktem pedagogicznym. Posiada
umiejętność słuchania, udzielania
pomocy przy czym jest zawsze
otwarta na propozycje, inspiruje
i wspomaga nauczycieli w spełnia-
niu przez nich wymagań w zakresie
jakości pracy placówki oraz w
podejmowaniu nowatorstwa peda-
gogicznego. Jest bardzo konsekwent-
na, cieszy się z każdego sukcesu
nauczyciela, chwali jego osiągnięcia
i potrafi docenić – co bardzo ułatwia
pracę i zachęca do podejmowania
nowych wysiłków. Posiada łatwość
nawiązywania przyjaznych kontak-
tów  nie tylko z rodzicami, ale
również z wieloma osobami lokalnej
społeczności. Jest dobrym, mądrym
i ciepłym człowiekiem, stwarza wokół
siebie miłą atmosferę. Dba o dobro
każdego dziecka przebywającego w
przedszkolu.
Wszyscy pracownicy przedszkola
serdecznie dziękuję za współpracę,
życzliwość oraz pomoc w realizowa-
niu przedsięwzięć dla dobra naszych
dzieci. Współpraca z Panią daje nam
wiele doświadczeń i zadowolenia.
Życzymy Pani Dyrektor realizacji
zamierzonych planów, poczucia
satysfakcji z wykonywanych zadań.
Jesteśmy wdzięczni za trud i pracę,
której nie sposób zmierzyć.

PATRON DLA
PRZEDSZKOLA

O inicjatywie powiadomiono władze sa-
morządowe i tym sposobem sprawa trafi-
ła pod obrady Rady Gminy, której uchwa-
ła jest niezbędna, by można było zamiar
sfinalizować. Zgodnie z przypuszczenia-
mi uchwała przeszła jednogłośnie i teraz
nie ma już żadnych przeszkód, żeby
przedszkole przygotowywało się pełną
parą do uroczystości. Oficjalne nadania
imienia planowane jest pod koniec roku
szkolnego, a uroczystość ta byłaby połą-
czona z jubileuszem 60. rocznicy istnie-
nia tej palcówki, która w ostatnim okre-
sie przeżywa szczególnie dobre lata. Po
zakończonym remoncie obiekt spełnia
teraz wszelkie wymagania stawiane tego
typu placówkom, a liczba chętnych do ko-
rzystania z oferty jest większa niż liczba
miejsc. Wszechobecne w kraju problemy
demograficzne przedszkola w Woli Dębiń-
skiej nie dotyczą, bo okolica cieszy się
dużą popularnością. W ostatnich latach w
szybkim tempie przybywa tutaj nowych
domów, a wraz z rodzinami przybywa tak-
że dzieci.

(j)
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as Halina Turaj, dyrektor przedszkola w Woli Dêbiñskiej
Wychowanie dzieci w duchu nauki Jana Pawła II wydaje nam się dobrym pomy-
słem i pozwoli kształcić najmłodszych w duchu poszanowania dla innych, goto-
wych na tworzenie świata lepszego i piękniejszego. Jan Pawel II jest tym bardziej
idealnym kandydatem na patrona przedszkola, że dzieci traktował szczególnie
pragnąc, by radość na ich twarzch gościła zawsze. W związku z planami nadania
imienia ogłosiliśmy już konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach przedszkola-
ków”i rozpoczęliśmy program edukacyjny poświęcony papieżowi.
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Dzieñ Kobiet w gminie Dêbno
w dlaszym ci¹gu traktowany jest
bardzo powa¿nie. Mo¿na siê by³o o
tym przekonaæ m.in. w Woli Dêbiñ-
skiej i w £oniowej.

Wszystkie pracujące w Urzędzie Gmi-
ny panie ósmego marca świętowały w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy. Podczas
przygotowanej dla nich okolicznościowej
uroczystości o powodach, dla których war-
to świętować Dzień Kobiet mówił wójt

zowanych w sołectwie przedsięwzięciach.
Określona ustawowo wielkość funduszu jest
jednak zbyt mała, by korzystając wyłącznie
z tego źródła budowa remizy była możliwa
w ciągu najbliższego roku.

Obok tradycyjnego przeznaczenia na ga-
raże i pomieszczenia dla strażaków, remiza
mogłaby też być wykorzystywana do innych
celów np. na organizację imprez takich jak
wesele. Dzięki temu strażacy zyskaliby tak-
że możliwość uzyskiwania dochodów na
swoją działalność.

(gp)

dzić fundusze, to w optymistycznym wa-
riancie obiekt mógłby być ukończony jesz-
cze w tym roku. Teoretycznie szanse na
to są, bo tego typu inwestycje mogą być
finansowane z programu Leader, z któ-
rego gmina będzie korzystać.

W przeciwnym razie budowa potrwa dłu-
żej. Teraz głównym źródłem finansowania
jest fundusz sołecki, o którego przeznacze-
niu decydują mieszkańcy. Gmina zdecydo-
wała się na jego utworzenie przed dwoma
laty po to, by poszerzyć mieszkańcom moż-
liwość bezpośredniego decydowania o reali-

Nowy budynek remizy strażackiej
chcą jeszcze w tym roku postawić stra-
żacy z OSP w Woli Dębińskiej. – Prace
szybko idą naprzód – cieszy się Wiesław
Cebula, prezes zarządu jednostki.

Obiekt wznoszony jest jako dobudów-
ka do obiektów należących do klubu Orzeł
Dębno. Dzięki temu inwestycja ma być
tańsza, a obiekt będzie mógł być wyko-
rzystywany zarówno przez jednostkę jak
i przez klub. Dzisiaj gotowe są już funda-
menty. Jeśli strażakom uda się zgroma-

Pocz¹tek nowej remizy

¯YCZENIA DLA PAÑ
Gminy Dębno Grzegorz Brach. - Nie mo-
żemy o tym wydarzeniu zapomnieć, bo to
święto przynajmniej połowy ludzkości -
tłumaczył. Do opini tej przychyliły się
przedszkolaki z Woli Dębińskiej, które
swoje uznanie dla pań wyrazili najpierw
artystycznie przygotowując specjalny
okolicznościowy występ wokalno-tanecz-
ny, a następnie symbolicznie wręczając
wszystkim paniom własnoręcznie wyko-
nane kwiaty. Wszystko zarejestrowała
kamera, a relację z tego wydarzenia moż-
na obejrzeć na oficjalnej stronie interne-

towej gminy www.gminadebno.pl pod ha-
słem „filmy”.

Tym samym tropem poszły dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola w Łoniowej. Na uro-
czystość zaproszono panie reprezentujące
Koło Gospodyń Wiejskich w Łoniowej- „Wło-
ścianki”, przedstawicielki Rady Rodziców
oraz panie pracujące w przedszkolu. Były
tańce, wiersze, piosenki i inscenizacja utwo-
ru ”A tulipan śpi”. W rewanżu były nie tyl-
ko brawa, ale i kilka pieśni, i przyśpiewek
ludowych w wykonaniu „Włościanek”.

(p)

Wola Dêbiñska

£oniowa
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Uroczystoœci dla dziadków
O Dniu Babci i Dziadka pamiêta³y dzieci ze szkó³ naszej gminy. Tradycyjnie przygotowa³y dla

dziadków artystyczne prezentacje, ¿yczenia, upominki i ma³e co nieco przy wspólnym stole.

W Biadolinach Szlacheckich uroczystości odbywały się w sali gimnastycznej. Frekwencja była wysoka (ponad 80 osób), atmosfera

bardzo przyjemna, a oferta kulinarna - miła dla podniebienia. Występująca w roli koordynatora imprezy Barbara Jankowska

zadbała o szczegóły. Do gości trafiły oficjalne zaproszenia, artystyczny program obfitował w świąteczne akcenty, wiersze, tańce

i piosenki, a także elementy teatralne. Nie obyło się bez życzeń i podziękowań oraz laurek, a na koniec dziadkowie mogli odpocząć

przy kawie i ciastku.

W Domu Kultury w Jastwi przygotowano dla dziadków uroczyste przedstawienie. Pracowały nad nim przedszkolaki z Przed-

szkola Publicznego w Woli Dębińskiej razem ze swoimi wychowawczyniami. Program uzupełniły tańce i piosenki wykonywane

w specjalnie na tę okoliczność przygotowanych strojach. Rodzice przygotowali coś dla ciała w postaci słodkiego poczęstunku. Było

z jednej strony dużo przyjemnej zabawy, z drugiej wiele powodów do wzruszeń. W uroczystości wzięło udział 120 osób.

W Przedszkolu Publicznym w Łoniowej zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe

wpisaną w kalendarz imprez przedszkolnych. W tym roku dzięki uprzejmości gospodarzy uroczystość odbyła się w budynku Remizy

Strażackiej w Łoniowej. Babcie i dziadkowie mieli okazję obejrzeć montaż słowno – muzyczny przygotowany specjalnie dla nich.

Były wiersze, piosenki, inscenizacje, scenki oraz tańce. Nie obyło się bez podziękowań i życzeń. W rewanżu dziadkowie nie

szczędzili oklasków, całusów i uścisków. (n)
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Rejon nr VIII:
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Do³y, £oniowa,
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Jaworsko

Œmieræ w Dêbnie

Bobicie
z zazdroœci?

Ciężkich obrażeń ciała doznał 34-letni
mężczyzna, który padł ofiarą pobicia w Dęb-
nie. Do napaści doszło w okolicach dyskote-
ki, a prawdopodobną przyczyną była za-
zdrość o dziewczynę. Sprawca pobicia, 22-
latek, spowodował złamanie oczodołu z prze-
mieszczeniem oraz złamanie kości nosa.

Chamstwo
w gimnazjum

Troje uczniów z gimnazjum w Łysej Gó-
rze dopuściło się znieważenia nauczyciela.
Dwa chłopcy i dziewczyna obrzuciło peda-
goga wyzwiskami. Naruszyli też jego niety-
kalność cielesną. Z policyjnych ustaleń wy-
nika, że nie mieli żadnego motywu. Za cham-
stwo poniosą odpowiedzialność zgodnie z
obowiązującym prawem.

Pijani kierowcy
1,3 promila alkoholu w organizmie miał

mężczyzna kierujący oplem, który 7 marca
w Dębnie po godzinie 23.00 doprowadził do
kolizji drogowej. Mężczyzna zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i uderzył w seata. Szczę-
śliwie nikt nie ucierpiał wskutek tej kolizji.

W Porąbce Uszewskiej policjanci podczas
rutynowej kontroli zatrzymali jadącego
skodą felicja mieszkańca tej wsi. Okazało
się, że prowadził samochód mając 2,5 promi-
la alkoholu w organizmie. Sprawę 26-letnie-
go kierowcy skierowano do sądu.

Kradzie¿ paliwa
Ze stacji „Orlen” w Sufczynie skradziono

53 litry oleju napędowego. Kierowca audi A6
podjechał pod dystrybutor, zatankował do
pełna, po czym odjechał w siną dal. Pracow-
nik obsługi stacji zdążył wprawdzie zanoto-
wać numery rejestracyjne, ale - jak się oka-
zało - tablice były kradzione.

Uwaga na
w³amania

Przed pozostawianiem niestrzeżonych
nowo budowanych domów przestrzegają poli-
cjanci. W ostatnich tygodniach tego typu obiek-
ty relatywnie często padają łupem złodziei,
którzy łakomią się na pozostawiony w środku
sprzęt. Warto zaopatrzyć się w systemy alar-
mowe lub poprosić sąsiada, by miał baczenie
na pozostawiony bez opieki budynek.

Tragicznie zakończył się wypadek, do któ-
rego doszło we wtorek, 1 marca na krajowej
„czwórce” w Dębnie.  Przed godziną 17 do-
szło tam do czołowego zderzenia renault
clio z samochodem ciężarowym. Z policyj-
nych ustaleń wynika, że kierujący renault
jadąc w kolumnie pojazdów z niewyjaśnio-
nych przyczyn zjechał na przeciwległy pas
ruchu doprowadzając do czołowego zderze-
nia z ciężarówką. Wskutek wypadku kieru-
jący renault - 47-letni mieszkaniec powiatu
brzeskiego zginął na miejscu. Policjanci do-
konali oględzin miejsca zdarzenia z udzia-
łem prokuratora. Przyczyny tego tragicz-
nego wypadku wyjaśni prowadzone postę-
powanie.

Wola Dêbiñska 240, 32-852 Dêbno, telefon:  14 66 58 997
przyjmowanie interesantów:
poniedzia³ek 10:00 - 12:00, czwartek 14:00 - 16:00

Rewir dzielnicowych w Dêbnie

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BRZESKU:
tel. alarmowy 997, oficer dy¿urny: 0-14 66 26 222

aspirant
Grzegorz
Kasprzyk

Rejon nr VII:
Dêbno, Sufczyn,
Wola Dêbiñska,
Maszkienice,
Biadoliny
Szlacheckie,
Per³a

Dzielnicowi
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TEMAT NUMERU

wymaganego quorum jeszcze tego sa-
mego dnia odbędzie się drugie głoso-
wania, które wyznaczone będzie nie
wcześniej niż 15 minut po upływie
pierwszego terminu.

Prawo zgłaszania kandydatów na
sołtysa, członków rady sołeckiej przy-
sługuje mieszkańcom sołectwa. Kan-
dydatów zgłasza się na zebraniu wiej-
skim. Warunkiem skutecznego zgło-
szenia jest wyrażenie przez obecnego
na zebraniu kandydata zgody na kan-
dydowanie.

Głosowanie na sołtysa, członków
rady sołeckiej odbywa się wyłącznie
osobiście za pomocą kart do głosowa-
nia. Na karcie Komisja Skrutacyjna
wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych
kolejno kandydatów. W przypadku
zgłoszenia jednego kandydata również
przeprowadza się głosowanie tajne.
Głos oddany na sołtysa uznaje się za
ważny, jeżeli na karcie do głosowania
pozostawiony został wybrany jeden
kandydat z równoczesnym wykreśle-
niem z karty pozostałych kandydatów.

Wybory so³tysów i cz³onków
rad so³eckich w jednostkach
pomocniczych Gminy Dêbno
og³osi³ Wójt Gminy Dêbno
Grzegorz Brach. Odbêd¹ siê
one w zwi¹zku z up³ywem
kadencji we wszystkich so³ec-
twach w okresie od 18 marca
do 16 kwietnia tego roku.

Mieszkańcy wybierać będą swoich
przedstawicieli w sołectwach podczas
zebrań wiejskich zwołanych w tym
celu. Zarówno sołtysi jak i członkowie
rad sołeckich wybierani są w głosowa-
niu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów,
przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania. Aby wy-
bory były ważne konieczna jest obec-
ność co najmniej 10 procent uprawnio-
nych do głosowania. W razie braku

Wybory so³tysów i rad so³eckich

ZASADY G£OSOWANIA
Głos na członków rady sołeckiej jest
ważny, jeżeli na karcie do głosowania
pozostawiono  wybranych kandydatów
w liczbie, która jest nie większa niż
liczba członków rady sołeckiej w da-
nym sołectwie (zgodna ze statutem
sołectwa) z równoczesnym wykreśle-
niem z listy pozostałych kandydatów.

Za wybranych na sołtysa i na człon-
ków rady sołeckiej uważa się tych kan-
dydatów, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku zgłoszenia
na sołtysa jednego kandydata wybór
uważa się za ważny, jeżeli uzyskał on
co najmniej 1 głos więcej „za” niż gło-
sów „przeciw” (głos „za” oznacza pozo-
stawienie na karcie do głosowania imie-
nia i nazwiska  kandydata, „przeciw”
oznacza jego skreślenie).

Jeżeli w wyborach do rady sołeckiej
kilku kandydatów uzyskało tę samą licz-
bę głosów uprawniających do wejścia w
skład tych organów, przeprowadza się
spośród nich ponowne głosowanie.

(F)

Szczegó³owy harmonogram zebrañ w so³ectwach

1. So³ectwo Maszkienice Dom Ludowy 18.03.2011 r. godz. 18:00

2. So³ectwo Do³y Dom Wiejski 18.03. 2011 r. godz.18:00

3. So³ectwo Jastew Dêbiñskie Centrum Kultury 20.03.2011 r. godz. 17:00

4. So³ectwo £oniowa Remiza OSP 20.03.2011 r. godz. 17:00

5. So³ectwo Sufczyn Remiza OSP 20.03.2011 r. godz. 18:00

6. So³ectwo Per³a Remiza OSP 24.03.2011 r. godz. 18:00

7. So³ectwo Por¹bka Uszewska Remiza OSP 27.03.2011 r. godz. 16:00

8. So³ectwo Jaworsko Remiza OSP 27.03.2011 r. godz. 17:00

9. So³ectwo Wola Dêbiñska Urz¹d Gminy Dêbno /sala narad/ 01.04.2011 r. godz. 18:00

10. So³ectwo NiedŸwiedza Remiza OSP 03.04.2011 r. godz. 18:00

11. So³ectwo £ysa Góra Zespó³ Szkolno-Przedszkolny 03.04.2011 r. godz. 18:00

12. So³ectwo Biadoliny Szlacheckie Dom Kultury 15.04.2011 r. godz. 19:00

13. So³ectwo Dêbno Zespó³ Szkolno-Przedszkolny 16.04.2011 r. godz. 18:00



marzec - kwiecieñ, ̄ ycie Gminy Dêbno 17

INICJATYWY

Opinie

Skutecznoœæ
so³tysa

Janusz Burnóg, so³tys £oniowej
Gwarantem sukcesu w pracy sołtysa jest

dobra współpraca z organizacjami społecz-
nymi i mieszkańcami. Wspólnie można spo-
ro zdziałać. Z efektów mijającej kadencji je-
stem bardzo zadowolony. Udało się dokoń-
czyć inwestycje, które wcześniej wydawały
się niemożliwe do realizacji takie jak remon-
ty wielu dróg czy wykonanie przydrożnych
rowów. W planach na kolejną kadencję jest
rozbudowa remizy, remont dróg asfaltowych
oraz wykonanie oświetlenia boiska sporto-
wego.

Antoni Matura, so³tys Do³ów
Efekty ostatniej kadencji to przede wszyst-

kim amfiteatr. Mieszkańcy chcieli mieć miej-
sce, w którym mogliby organizować imprezy
plenerowe i to się udało zrobić. Pozostaje tyl-
ko jeszcze wykonać dach i mam nadzieję, że
to się uda. Wieś będzie się starała o dofinan-
sowanie. W nadchodzącej kadencji warto by-
łoby wyremontować najbardziej zniszczone
drogi i uzyskać jakieś wsparcie na zabezpie-
czenie terenu przed osuwiskami.

Do udzia³u w wyborach so³tysów i
rad so³eckich zachêca Marian
Kurek, Sekretarz Gminy. - Dobry
so³tys ma du¿y wp³yw na rozwój
wsi - podkreœla.

Poza określonymi w statucie sołectwa
kompetencjami sołtysa i rady sołeckiej,
o pozycji sołtysa decydują w dużej mie-
rze efekty jego pracy i umiejętność
współpracy z mieszkańcami. Sołtys z
jednej strony inicjuje prace w sołectwie,
z drugiej wykonuje zadania nałożone na
niego przez mieszkańców. Na bieżąco
sygnalizuje władzom gminy problemy
mieszkańców swojej wsi, a mieszkańcy
uzyskują od niego wiedzę na temat de-
cyzji podejmowanych przez samorząd
dotyczących wsi.

Dotychczasowa współpraca z samo-
rządami wsi oceniana jest dobrze. - Wójt
przynajmniej raz w roku uczestniczy w
zebraniu wiejskim, gdzie ma możliwość
porozmawiania z mieszkańcami o po-
trzebach i problemach sołectwa. Sołty-
si uczestniczą w posiedzeniach rady
gminy mając możliwość informowania
radnych o potrzebach jednostek, które
reprezentują, a od czasu do czasu odby-
wają się robocze spotkania wójta z soł-
tysami. W sprawie inwestycji komunal-
nych przeprowadzanych w sołectwie
wójt zasięga opinii sołtysa - uważa Se-
kretarz Gminy.

IA Warto wybieraæ

Dotychczasowe dobre doświadczenia
ze współpracy z sołtysami były jednym
z czynników, które zadecydowały o uru-
chomieniu funduszu sołeckiego oddają-
cego część środków budżetowych do bez-
pośredniej dyspozycji sołectw. W tym
roku każda wieś ma do wykorzystania
od ponad 13 do ponad 43 tys. zł.

(m)

Marian Kurek podkreśla spore
kompetencje sołtysów.

Miejscowoœæ ..................... Liczba mieszkañców .............. kwota w 2011 roku

Biadoliny Szlacheckie ......... 904..................................... 22 117

Dêbno .............................. 1 682.................................. 37 053

Do³y ................................. 612..................................... 16 051

Jastew ............................. 497..................................... 13 902

Jaworsko .......................... 682..................................... 17 602

£oniowa ........................... 964..................................... 23 131

£ysa Góra ......................... 1 487.................................. 33 493

Maszkienice ...................... 1 433.................................. 32 399

NiedŸwiedza ...................... 615..................................... 16 130

Per³a ................................ 477..................................... 13 505

Por¹bka Uszewska ............ 1 262.................................. 29 456

Sufczyn ............................. 2 000.................................. 43 557

Wola Dêbiñska .................. 1 688.................................. 37 372

Razem .............................. 14 303................................ 335 768
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Zajêcia ruchowe i plastyczne
dominowa³y w ofercie przygo-
towanej na okres ferii przez
Dêbiñskie Centrum Kultury w
Jastwi. - Nasz¹ ambicj¹ by³o
odci¹gniêcie dzieci od kompu-
terów i internetu i to siê uda³o
- cieszy siê W³odzimierz Gur-
gul, dyrektor DCK.

W sumie z propozycji zajęć skorzystało 43
dzieci, wśród których dominowały dzieci ze
szkół podstawowych. Gimnazjlaliści będący
wprawdzie w mniejszości także znaleźli coś
dla siebie. Za opłatę w wysokości 15 zł tygo-
dniowo pokrywającą koszty zakupu niezbęd-
nych do prowadzenia zajęć materiałów mieli
opiekę od godziny 9 do 15 i możliwość spędze-
nia wolnego czasu w zorganizowany sposób.

Ferie bez komputera
Pięciu instruktorów prowadziło zajęcia

muzyczne, taneczne, plastyczne i rytmicz-
ne. W pierwszym tygodniu pogoda była na
tyle sprzyjająca, że można było sobie po-
zwolić na zajęcia w plenerze. Były spacery,
jazda na sankach i kulig. W drugim tygo-
dniu śniegu było już mniej i większą popu-
larnością cieszyły się wtedy turnieje tenisa
stołego, piłkarzyków czy bilarda. Rywali-
zacja okazała się na tyle interesująca, że
oblegana zazwyczaj pracownia interneto-
wa tym razem świeciła pustkami. - Trzeba
zrobić zdjęcia, żeby był dowód - żartował
dyrektor Gurgul.

Różnorodna propozycja była możliwa dzię-
ki dofinansowaniu z będącego w dyspoyzcji
gminy budżetu przeznaczonego na profi-
laktykę alkoholową. DCK otrzymało z tego
źródła kilka tysięcy złotych mając tym spo-
sobem środki na prowadzenie zajęć.

Każdy tydzien kończył się podsumowa-
niem dokonań. Organizowano wystawę prac
plastycznych i prezentowano wokalne
umiejętności uczestników zajęć muzycz-
nych, którzy opanowali co najmniej dwie
piosenki. Scena DCK posłużyła także do
pokazania umiejętności aktorskich zarów-
no w wykonaniu profesjonalistów jak i ama-
torów. W roli tych pierwszych wystąpili
aktorzy krakowskiego teatru „Pozytyw-
ka”, którzy pokazali „Opowieści smutnej
rzeki”. Zainteresowanie spektaklem było
na tyle duże, że konieczne było dostawia-
nie krzeseł.

(k)

Konkurs fotograficzny

Anna Myszka – „Zimowy pora-

nek”- Wola Dębińska

Dominika Góral- „Mroźna mozaika”
– Wola Dębińska

Dwudziestu piêciu uczniów ze szkó³
znajduj¹cych siê na terenie gminy
Dêbno wziê³o udzia³ w pi¹tej edycji
Gminnego Konkursu Fotograficzne-
go”, który tym razem poœwiêcony by³
zimowym pejza¿om. O nagrody
rywalizowa³o 71 prac.

Po aparaty sięgnęło 18 uczniów szkół
podstawowych i 7 uczniów gimnazjów.
Wszyscy starali się pokazać nielubianą na
ogół zimę w taki sposób, by wzbudzić u
oglądających chociaż trochę ciepłych uczuć
dla tej pory roku. W wielu wypadkach to
się udało, w czym pomagały także intere-
sujące tytuły, jakimi opatrywano fotogra-
fie.

Finał konkursu odbył się w Zespole Szkół
w Woli Dębińskiej. Dyplomy i nagrody wrę-
czyli laureatom  Bogusława Faron, dyr. ZS
w Woli Dębińskiej i Włodzimierz Gurgul.
Dyr. Dębińskiego Centrum Kultury.

(g)

Maria Dudek – „Otulone śniegiem” –

Wola Dębińska
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ZIMA W OBIEKTYWIE

Magda Marecik – „Zamarznięty
świadek zimowego poranka” – Nie-
dźwiedza

Dominika
Drużkow-

ska –
„Śnieżne
ślady” -

Łoniowa

Magdalena Bąba – „Sady” – Łysa Góra

Marian
Czesak –
„Zimowy
kościół”-
Porąbka
Uszewska

Krzysztof Drużkowski –„Przy lesie”
– Łysa Góra

Mateusz Kłusek – „Wschód słońca

nad sadem”- Wola Dębińska

Laureaci – szko³y podstawowe
I miejsce – Dominika Dru¿kowska – „Œnie-
¿ne œlady” -  £oniowa
II miejsce – Magda Marecik – „Zamarzniêty
œwiadek zimowego poranka” – NiedŸwiedza
II miejsce – Krzysztof Dru¿kowski –„Przy
lesie” – £ysa Góra
III miejsce – Mateusz K³usek – „Wschód s³oñ-
ca nad sadem”- Wola Dêbiñska
III miejsce – Marian Czesak – „Zimowy ko-
œció³”- Por¹bka Uszewska
wyró¿nienie – Magdalena B¹ba – „Sady” –
£ysa Góra

Laureaci - gimnazja
I miejsce – Anna Myszka – „Zimowy pora-
nek”- Wola Dêbiñska
II miejsce – Klaudia Ptasiñska -  „Œnie¿na
pustynia” – Sufczyn
III miejsce –Maria Dudek – „Otulone œnie-
giem” – Wola Dêbiñska
wyró¿nienie - Dominika Góral- „MroŸna mo-
zaika” – Wola Dêbiñska
wyró¿nienie - Kornelia Batko – „W mroŸn¹
noc” – Wola Dêbiñska

Kornelia
Batko

– „W mroźną
noc” – Wola

Dębińska

Klaudia
Ptasińska -
„Śnieżna
pustynia” –
Sufczyn
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Szesnastu uczniów wziê³o udzia³ w
pi¹tej edycji Gminnego Konkursu
Czytelniczego dla klas I-III „Lubiê i
umiem czytaæ”, który w tym roku
odbywa³ siê pod has³em „Œwiat
malowany wierszem”. Tytu³ Gminnego
Eksperta Poezji Dzieciêcej wywalczy³
zespó³  reprezentuj¹cy SP w £ysej
Górze: uczniowie klasy III Oliwia
Sztando i Maciej Prokop, których
przygotowywa³a Zuzanna Sztabiñska.

Organizatorzy konkursu - Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Łoniowej - gościli w tym roku 16 uczniów
z 8 szkół z terenu Gminy Dębno (Biadoli-
ny Szlacheckie, Dębno, Jaworsko, Łonio-
wa, Łysa Góra, Maszkienice, Porąbka
Uszewska, Sufczyn). Rywalizacja obejmo-
wała twórczość  M. Konopnickiej, W. Cho-
tomskiej, J. Tuwima, J. Brzechwy, K. Ma-
kuszyńskiego, M. Walentynowicza i E.
Szelburg-Zarembiny. Szczegółowe pytania
dotyczyły znajomości ponad 50 utworów
tych autorów. Uczniowie pracowali w dwu-
osobowych zespołach złozonych ze Szkol-
nego Mistrza Pięknego Czytania klas I-
III oraz eksperta, który na etapie szkol-
nym wykazał się bardzo dobrą znajomo-

Gminny konkurs czytelniczy

EKSPERCI Z £YSEJ GÓRY

ścią treści utworów literackich. Zespół,
który zdobył najwięcej punktów ze znajo-
mości utworów i Szkolny Mistrz Pięknego
Czytania (po przeczytaniu fragmentu
książki wskazanego przez komisję) wal-
czyli o tytuł „Gminnych ekspertów poezji
dziecięcej”. W tym roku tytuł ten zdobył
zespół z Łysej Góry- uczniowie klasy III-

Oliwia Sztando i Maciej Prokop. Będą oni
reprezentować gminę w Międzypowiato-
wym Konkursie Czytelniczym klas I-III,
który odbędzie się 24 marca 2011 r. w Brze-
sku.  Zespół z Łysej Góry zdobył 86 pkt,
zespół z Biadolin Szlacheckich 79 pkt, re-
prezentacja Łoniowej zgromadziła 76 pkt.,
a drużyna Dębna 73 pkt.

Finał gminnego etapu konkursu zor-
ganziwoanego przez Zespół Szkół w
Woli Dębińskiej oraz Dębińskie Centrum
Kultury odbył się 1 marca. Komisja kon-
kursowa oceniała prace w trzech kate-
goriach wiekowych. Wsród laureatów
znaleźli się w grupie I (6-8 lat): Patryk
Pabian - Łoniowa, Karolina Lewandow-
ska – Wola Dębińska, Kornelia Potępa -
Dębno, Amelia Okrzesa – Wola Dębiń-
ska, Izabela Rojek - Sufczyn, w grupie
II (9-12 lat): Martyna Lewandowska –
Wola Dębińska, Julita Jarosz -  Wola
Dębińska, Karolina Nosek – Dębno ,
Kacper Jeleń – Biadoliny Szlacheckie,
Aneta Matura – Porąbka Uszewska, a
w grupie III: Kornelia Batko - Wola
Dębińska, Karolina Bodura - Wola Dę-
bińska, Lidia Mazur - Wola Dębińska,
Katarzyna Karaś – Wola Dębińska, Bar-
tłomiej Kłusek.

(l)

Znamy laureatów konkursu

PLASTYCZNIE O STRA¯AKACH

ogłoszonego przez Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej. Ko-
misja konkursowa wskazała 15 laure-
atów, których prace wezmą udział w eli-
minacjach powiatowych konkursu.

Siedem szkół wzięło udział w gmin-
nym etapie XIII edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu  Plastycznego dla dzieci i
młodzieży „Powódź, pożar, dniem czy
nocą - straż przychodzi ci z pomocą”
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MÓL KSIĄŻKOWY
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Porąbce Uszewskiej

poleca Danuta ŁAZARZ
M. Strzałkowska

Rady nie od parady
czyli wierszyki z
morałem cz.I i cz.II
Macie przed sobą książkę. która w cie-
kawej. zabawnej formie przekazuje bar-
dzo ważną i potrzebną wiedzę o tym,  jak
postępować z koleżankami i kolegami w

szkole. Jestem pewna, że każdy z Was pragnie być lubiany i
szanowany przez inne dzieci. Każdy chce być popularny wśród
kolegów i marzy o tym, aby obdarzyli oni swoją przyjaźnią, uzna-
niem i podziwem. Są to pragnienia i potrzeby naturalne dla każ-
dego człowieka od lat pięciu do stu.
Wiersze Pani Małgosi Strzałkowskiej zawierają cenne rady i wska-
zówki - jak to wszystko osiągnąć. Każdy z nich kończy się mora-
łem,  czyli krótką mądrością podpowiadającą, co jest w życiu waż-
ne i co trzeba robić, żeby inni ludzie nas lubili. Przeczytajcie te
wierszyki z morałem, a przekonacie się, że osiągnięcie takiego
celu nie jest wcale trudne. Potem zaś przeczytajcie je swoim ro-
dzicom, bo również im mądrości pani Małgosi mogą się przydać.

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

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

Jan Baca  - Do³y

Anna Pabijan - £oniowa

Piotr £azarz - Por¹bka Uszewska

Kinga Krupiñska - £oniowa

Karolina Marecik - £oniowa

Klaudia W¹s - £oniowa

Krystyna Szostak - Do³y

Celina Kaczmarczyk - £oniowa

1. Ishiguro Kazuo
Nie opuszczê

2. Gray John
Mê¿czy¿ni s¹ z Marsa,
Kobiety z Wenus

3. Pawlikowska Beata
W d¿ungli ¿ycia

4. Rosiek Barbara
Alkohol, prochy i ja

5. Cejrowski Wojciech
Gringo wœród dzikich
plemion

E. Nowak

Furteczki
 „Furteczki” to opowieść o dwóch siostrach bliźniaczkach, które wychowywane są przez babcię i prababcię. Ta
pierwsza traktuje je surowo (zero kosmetyków, chłopców i zbytniej swobody), przez drugą są rozpieszczane.
Akcja książki rozpoczyna się początkiem roku szkolnego, kiedy to do ich klasy przychodzi nowy uczeń - przy-
stojny Martin, Anglik. Od samego początku staje się obiektem westchnień każdej dziewczyny, także sióstr.
Żadna z nich jednak nie chce przyznać tego przed siostrą, więc zaczynają się kłótnie o brak wzajemnego
zaufania. O czym jeszcze jest ta powieść? O przyjaźni. Każdy bohater zmienia się, także siostry i Martin, ich
przyjaciele. Każdy z nich uczy się czegoś nowego. Zmiany następują także w domu sióstr. Problemy zdrowotne
babci sprawiają, że dziewczynki uczą się odpowiedzialności.
Książka nie należy do długich i liczy sobie zaledwie 127 stron, ale po jej przeczytaniu myśli się o pewnych
sprawach dłużej, niż trwa jej przeczytanie.

R. Pilcher

Warte ryzyka
 „Czasem warto zaryzykować, bo życie to
fantastyczna przygoda” - swoiste motto na
początek roku :-) .Głownym bohaterem jest
Dan Porter - mężczyzna, któremu wydaje
się, że wiedzie idealne życie. Ma piękny dom,
cudowną (sic!) żonę, trójkę dzieci i dwa psy.
Niedawno stracił pracę w City, ale wydaje
się nie przejmować tym zbytnio. Rozgląda
się za czymś nowym, przy okazji ciesząc się
czasem spędzanym w domu. Jego radości i optymizmu nie
podziela żona Jackie, która jest ciągle zestresowaną i zapra-
cowaną business-woman.
Optymistyczna i niewymagająca  lektura.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie UPADEK POD KRZYŻEM

To niewielkich rozmiarów płaskorzeź-
ba (95 cm x 72 cm) wykonana z różnych
gatunków drewna m. in. z klonu, topoli i
drzew owocowych. Zastosowanie tak róż-
norodnych gatunków było świadome i ce-
lowe. Autor chciał wykorzystać fakt, iż
każdy gatunek drewna ma inne zabarwie-
nie, inny odcień, inną kolorystykę. Na de-
sce, która stanowi podkład są przyklejone
zachodzące, nakładające się na siebie po-
szczególne drewniane elementy.

Płaskorzeźba, o której mowa, znajduje
się obecnie na stałej ekspozycji w Kaplicy,
w Muzeum Zamek w Dębnie, a pochodzi
ze zbiorów książąt Sanguszków z Gum-
nisk k/Tarnowa. Powstała około połowy
XVII wieku, a za jej autora uznawany jest
Adam Eck (Egg), artysta stolarz, rzeźbiarz
pochodzący z miasta Eger (obecnie jest to
miasto Cheb w zachodniej części Czech, w
pobliżu granicy z Niemcami), w którym
spędził niemal całe swoje życie i gdzie
zmarł w 1664 roku. Należał do grupy arty-
stów z Eger, którzy dzięki swoim pracom
w technice reliefu intarsjowanego zdobyli
duży i znaczący rozgłos, a co za tym idzie,
także liczne zamówienia i zlecenia. Praco-
wali głównie przy wykonywaniu dekoracji
ołtarzowych i wystrojach wnętrz kościel-
nych. Tematyka pasyjna zajmowała waż-
ne miejsce w twórczości Ecka. W latach
1640-1650 powstało kilka cykli Męki Pań-
skiej (niektóre płyty reliefowe znajdują się
w Berlinie, w zbiorach Kunstgewerbemu-
seum ). Adam Eck znany jest także jako
autor ołtarza w kościele zamkowym w
Seeberg, przy którym pracował w latach
1657-1658, jego autorstwa jest także pła-
skorzeźba św. Jerzego walczącego ze smo-
kiem (obecnie w skarbcu kościoła parafial-
nego w Altotting), oraz 3-częściowy relief
w drewnie dębowym wielobarwnie malo-
wanym, a przedstawiający sceny z przypo-
wieści o Synu Marnotrawnym (sygnowa-
ny „Egg z Eger”). Intarsjowana płasko-
rzeźba reliefowa ze sceną Upadku pod
Krzyżem jest  przypuszczalnie częścią któ-
regoś z takich cykli pasyjnych. Zanim po-
wstanie taka płaskorzeźba najpierw wy-

konywany jest projekt i rysunek graficzny
przenoszony zostaje na deskę. Często
rzeźbiarze posługiwali się gotowymi wzor-
nikami lub czerpali inspiracje z istnieją-
cych już obrazów, z twórczości innych ar-
tystów. Tak też mogło być w przypadku
Adama Ecka  - autora płaskorzeźby, gdyż
cała kompozycja, układ i ilość postaci w
przedstawionej przez niego scenie Upad-
ku Chrystusa pod Krzyżem bardzo wyraź-
nie nawiązuje do znanego dzieła Piotra
Rubensa „Droga na Kalwarię” (obecnie w
Brukseli, w Musee Rogal des Beaux –
Arts). Na pierwszym planie po prawej stro-
nie widzimy upadek Chrystusa przygnia-
tanego ciężarem ogromnego krzyża.
Odziany jest jeszcze w długą szatę, z wiel-
kim wysiłkiem wspiera się na obu rękach i
zwraca swoją twarz w stronę św. Weroni-
ki, która przyklęknęła i chustą ociera pot
z jego twarzy. Na pierwszym planie widocz-
ny jest także Szymon Cyrenejczyk, który
pomaga w dźwiganiu potężnego krzyża. Z

lewej strony kompozycji artysta umieścił
Matkę Boską, której towarzyszy umiło-
wany uczeń Jezusa – Jan. Drugoplanowo
przedstawiono najprawdopodobniej dwóch
łotrów, którzy mają być ukrzyżowani ra-
zem z Chrystusem. Oni też są zaangażo-
wani w dźwiganie krzyża. Eskortuje ich
grupa pięciu uzbrojonych żołnierzy rzym-
skich. Cała kompozycja pełna jest dynami-
ki i ekspresji widocznej zwłaszcza w dra-
matycznych ruchach postaci, w układach
fałd szat i napiętych mięśni. Dramaturgię
tej sceny dodatkowo potęgują kłębiące się
na niebie chmury oraz pochylone konary
drzew. Jedynym elementem równowagi i
statyki w tej dramatycznej scenie jest sto-
jąca postać skamieniałej w bólu Marii i św.
Jana, oraz widoczni w głębi dwaj jeźdźcy.
To niewielkie dzieło powstało zapewne pod
wpływem wewnętrznej i estetycznej po-
trzeby samego mistrza. Poprzez kształty,
stonowaną kolorystykę, odpowiednio za-
stosowaną technikę nadał zewnętrzną

formę swoim ducho-
wym przeżyciom. Za-
pewne założeniem au-
tora było, aby to dzie-
ło zachwycało, poru-
szało, przemawiało, by
służyło i dzięki temu
żyło, bo prawdziwa
sztuka zawsze pozo-
staje poza zasięgiem
czasu, komercjaliza-
cji… Istnieje wciąż na
nowo, dla każdego in-
dywidualnie, dla pięk-
na, dla prawdy….

J.Januś
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mowej przez młodych piłkarzy z Dębna są z
pewnością wielce obiecujące. W pierwszym
z nich, w pierwszą niedzielę lutego Orzeł
pewnie pokonał 6-2 seniorów Pogoni Biado-
liny Radłowskie. Po dwa gole dla zwycięz-
ców zdobyli w tym spotkaniu Dominik Prze-
klasa oraz Dawid Zydroń, po razie do siatki
trafiali zaś Mateusz Witek oraz Jakub Ku-
morek. Trzy dni później dębnianie zmierzyli
się z występującymi w lidze małopolskiej ju-
niorami Okocimskiego Brzesko, po dwóch
trafieniach Dominika Hebdy oraz bramce
Mirosława Morysa, wygrywając ten pojedy-
nek 3-2. Kolejny mecz przyniósł ekipie tre-
nera Pawła Bernadego kolejne wysokie zwy-
cięstwo. Wygrali oni 5-1 z juniorskim zespo-
łem Strażaka Mokrzyska, a autorami zwy-
cięskich goli byli: Dominik Hebda 2, Mate-
usz Rylewicz, Mateusz Kural oraz Mateusz
Hamowski. W ostatni weekend lutego, dęb-
nianie rozgromili 12-1 występującą w klasie
„B” ekipę seniorów Startu-77 Biadoliny
Szlacheckie. Najskuteczniejszym zawodni-
kiem Orła był w tym meczu zdobywca trzech

W sobotę drugiego kwietnia zainau-
gurowana zostanie rewanżowa runda
spotkań o mistrzostwo pierwszej ligi
juniorów starszych prowadzonej przez
Tarnowski Okręgowy Związek Piłki
Nożnej.

Na jej rozpoczęcie – i pierwszy wyjazdowy
mecz z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza – z
ogromnym zainteresowaniem czekać będą
kibice w Dębnie. Trenowana przez Pawła
Bernadego ekipa Orła spisuje się bowiem w
tym sezonie wręcz rewelacyjnie i walczy o
awans do Małopolskiej Ligi Juniorów Star-
szych. Po pierwszej rundzie dębnianie zaj-
mują w tabeli drugie miejsce, mając tyle samo
punktów co liderująca na półmetku Tarno-
via Tarnów. W rundzie jesiennej zespół Orła
zanotował na koncie dziewięć zwycięstw,
zremisował po 1-1 z Tarnovią (na wyjeździe)
i Wolanią Wola Rzędzińska (w Dębnie) oraz
przegrał na własnym boisku 1-2 z ekipą z
Niecieczy i 2-3 w wyjazdowym pojedynku ze
Szreniawą Nowy Wiśnicz. Wyniki meczów
sparingowych rozegranych w przerwie zi-

turnieju trzy punkty i sklasyfikowani zo-
stali w gronie sześciu drużyn na piątej pozy-
cji. W pierwszym spotkaniu na dużym bo-
isku, Orzeł rozgromił 8-1 występującą
w klasie „A” Victorię Koszyce Małe,
w kolejnych meczach sparingowych
nie wiodło mu się już jednak tak do-
brze. Po remisie 1-1 z grającą w klasie
okręgowej Rylovią Rylowa, przyszła
niespodziewana porażka 3-6 z wystę-
pującą w klasie „B” Pogonią Biadoliny
Radłowskie. Inna sprawa, że w tym
drugim meczu, ze względu na zajęcia
na studiach oraz studniówki, trener
Osiecki nie miał do dyspozycji nawet

jedenastu zawodników i Orzeł
cały mecz rozgrywał w ośmiu. Kłopo-
ty personalne (brak kilku piłkarzy)
miały również wpływ na kolejną po-
rażkę ekipy z Dębna, która uległa 0-3
liderowi klasy okręgowej, Jadowni-
czance Jadowniki. W meczu z lokal-
nym rywalem, Victorią Porąbka
Uszewska wydawało się, że dębnianie
odniosą zwycięstwo, do przerwy pro-
wadzili bowiem 4-0. Ostatecznie mecz
ten zakończył się jednak remisem 5-5.

W tej sytuacji na drugą wygraną swoich ulu-
bieńców, kibice Orła czekać musieli do rozgry-
wanego na bocznym boisku w Dębnie poje-
dynku z Dunajcem Zakliczyn, w którym go-
spodarze dość nieoczekiwanie pokonali czwar-

Zajmujący po rundzie jesiennej
ostatnie miejsce w piątej lidze piłka-
rze Orła Dębno, tradycyjnie przygoto-
wania do wiosennych występów roz-
poczęli od udziału w rozgrywanym w
Ciężkowicach Halowym Turnieju im.
Zbigniewa Gałka.

Nie był to jednak zbyt udany występ dla
podopiecznych trenera Zbigniewa Osieckie-
go. Po bezbramkowym remisie z innym pią-
toligowcem, Iskrą Tarnów, dębnianie prze-
grali 0-3 z liderem piątej ligi Tuchovią Tu-
chów i ulegli 0-6 czwartoligowemu BKS Boch-
nia. Ostatnie dwa mecze ekipy z Dębna za-
kończyły się podziałem punktów. Najpierw

zremisowali 2-2 z piątoligową Olimpią Woj-
nicz, zaś na zakończenie zanotowali taki sam
wynik w meczu z gospodarzami zawodów,
występującą w klasie okręgowej, Ciężko-
wianką. Ostatecznie wywalczyli więc w tym

toligowca 4-3. Pocieszającym dla kibiców w
Dębnie może być fakt, że Orzeł w przerwie
zimowej nie doznał żadnych osłabień kadro-

wych. Adrian Gurgul był wprawdzie testowa-
ny w Wolanii Wola Rzędzińska, a Paweł Pła-
neta przymierzany był do gry w BKS Bochnia,
ostatecznie obaj oni zagrają jednak wiosną w
Dębnie. Ich nowym kolegą będzie Tomasz Cno-
ta, występujący do tej pory w piątoligowym
Piaście Czchów. Zespół wzmocnią także Ar-
kadiusz Gurgul i Maciej Rudek. Obaj oni są
wychowankami Orła, ale zostali wytransfe-
rowani do innych klubów i w Dębnie zagrają
na zasadzie wypożyczenia odpowiednio z Ry-
lovii Rylowa oraz Gromu Sufczyn. Drużyna
wspomagana będzie również bardzo dobrze
radzącymi sobie w pierwszej lidze juniorów
starszych, młodymi piłkarzami Orła.

   (T)

bramek, Dominik Przeklasa, po dwa gole
zdobyli Mirosław Morys, Jakub Kumorek i
Mateusz Hamowski, na listę strzelców wpi-
sali się również Dawid Koczwara, Michał
Gurgul oraz Dominik Hebda. Piąty mecz
kontrolny przyniósł podopiecznym trenera
Bernadego wygraną 5-3 - po dwóch bram-
kach strzelonych przez Jakuba Kumorka
oraz golach Roberta Siemieńca, Karola Ogara
i Dominika Hebdy - z grającą w klasie „A”
Victorią Bielcza. W pojedynku z juniorami
Rylovii Rylowa dębnianie niemal powtórzyli
wynik z meczu ze Startem-77, gromiąc ry-
wala 11-1. Bramki dla Orła zdobyło w tym
meczu sześciu zawodników: Dominik Heb-
da 3, Krzysztof Hebda 2, Dawid Zydroń 2,
Mirosław Morys 2, Dominik Przeklasa i
Mateusz Hamowski. Do rundy wiosennej
zespół z Dębna przystąpi wzmocniony wy-
pożyczonym z Sokoła Maszkienice, Mate-
usza Kuralem. Trwają także rozmowy na
temat przejścia do Orła, Michała Gurgula z
Pogoni Biadoliny Radłowskie.

   (T)

Przed rund¹ wiosenn¹ w Orle Dêbno

Pi¹toligowcy z nowymi zawodnikami

Juniorzy Or³a myœl¹ o awansie

Od wygranej do wygranej
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mobójczego strzału zawodnika Kłosa. Trzeci
mecz kontrolny oznaczał dla piłkarzy Vic-
torii konfrontację z innym rywalem „zza
miedzy”, Orłem Dębno. Do przerwy wyda-
wało się, że mecz ten zakończy się pewną
wygraną piątoligowców, którzy na drugą
połowę wyszli przy prowadzeniu 4-0. Po
zmianie stron Victoria odrobiła jednak stra-
ty i spotkanie zakończyło się remisem 5-5.
Ponownie dwie bramki strzelił w tym spo-
tkaniu Paweł Fejkiel, dwukrotnie między
słupki trafił również Wojciech Zych, piąty
gol był zaś dziełem Mariusza Wnętrzaka.
Zwycięsko zakończyli porąbczanie także
czwarty pojedynek sparingowy, w którym
po strzałach Jonasza Nadolnika, Piotra Pa-
łuckiego i Tomasza Bodury pokonali 3-0
Grom Sufczyn. Jeżeli chodzi o personalia, w
porównaniu z rundą wiosenną, w Victorii

nie dojdzie praktycznie do żadnych
zmian, jeżeli nie liczyć uzupełnienia skła-
du młodymi piłkarzami z drużyny junio-
rów. Do drużyny wrócić miał wprawdzie
Łukasz Zych, ze względu na sprawy za-
wodowe najprawdopodobniej wiosną nie
zobaczymy go jednak w składzie ekipy z
Porąbki Uszewskiej.

K³os £ysa Góra
W odróżnieniu do Victorii, drużyna z

Łysej Góry niezbyt dobrze zaprezento-
wała się w dwóch pierwszych spotkaniach
sparingowych. W inauguracyjnym meczu
kontrolnym, ekipa grającego trenera
Mariusza Sachy nie sprostała w Woli
Dębińskiej Victorii Porąbka Uszewska, po
dwóch trafieniach Bogumiła Szafrańskie-
go przegrywając z lokalnym rywalem 2-
3. Bardzo niekorzystny wynik osiągnęli

łysogórzanie w rozgrywanym w Gwoźdźcu
pojedynku z inną drużyną występującą w
brzeskiej grupie klasie „A”, tamtejszym Po-
górzem. Narzekający na fatalny stan boiska
piłkarze z Łysej Góry przegrali ten pojedy-
nek aż 1-8, przy czym jedyną bramkę dla Kło-
sa strzelił rzecz jasna niezawodny Bogumił
Szafrański. Trzeci mecz sparingowy przy-
niósł jednak Kłosowi zwycięstwo. W spotka-
niu rozgrywanym na bocznym boisku Orła
Dębno pokonali oni 3-1 występującą w klasie
okręgowej Iskrę Łęki. Oprócz Bogumiła Sza-
frańskiego, bramki dla naszej drużyny strze-
lili Mateusz Bibro oraz Dawid Zborowski. W
składzie drużyny z Łysej Góry nie zaszły
większe zmiany w porównaniu z rundą je-
sienną. Jeżeli chodzi o nowe twarze, treningi
wznowił niezwykle doświadczony Jan Bury,
jest też szansa, że do drużyny wróci wspo-
mniany Mateusz Bibro występujący ostatnio
w juniorach Okocimskiego Brzesko. Z zespo-
łu nikt natomiast nie odszedł, choć dwie pro-
pozycje zmiany barw klubowych miał Bogu-
mił Szafrański.

   (T)

czyło się wynikiem 3-2 dla Sokoła, dla któ-
rego bramki zdobyli Marek Węgrzyn,
Krzysztof Węgrzyn oraz Krzysztof Gurgul.
W szóstym meczu kontrolnym, Sokół za-
grał w pierwszą niedzielę marca na własnym
boisku z szóstym zespołem tarnowsko-no-
wosądeckiej grupy piątej ligi, Piastem
Czchów. Pojedynek ten zakończył się wyni-
kiem 9-2 dla gości, zaś bramki dla maszkie-
niczan strzelili Rafał Seidler i Marcin Słup-
ski (z rzutu karnego). Tydzień później masz-
kieniczanie zagrali w Bobrownikach Małych
z występującą w tarnowskiej grupie klasy
„A” ekipą Bobrów Bobrovii i po bramce zdo-
bytej na początku drugiej połowy przez Ra-
fała Seidlera, wygrali 1-0. Wiosną w Sokole
nie zobaczymy Mateusza Kurala, który na
pół roku wypożyczony został do ekipy ju-
niorów Orła Dębno. Nowymi twarzami w

zespole będą natomiast wspomniani już Da-
wid Rogóż, Witold Kraj, Jan Kargul, Rafał
Seidler oraz Tomasz Świerczek, który po-
wrócił z półrocznego wypożyczenia do Star-
tu-77 Biadoliny Szlacheckie.

Victoria Por¹bka Uszewska
Postawa w meczach sparingowych ekipy

z Porąbki Uszewskiej napawać może miej-
scowych kibiców optymizmem podobnym do
tego, jaki w ich serca wlały z pewnością ostat-
nie występy tego zespołu w rundzie jesien-
nej. W pierwszym meczu kontrolnym
(wszystkie one odbywały się na boisku w
Woli Dębińskiej) zespół trenera Józefa Mig-
dy zmierzył się z dobrze znanym sobie ry-
walem, Temidą Złota. Pojedynek ten zakoń-
czył się wynikiem 2-1 dla Victorii, dla której
bramki strzelili Piotr Pałucki i Paweł Fej-
kiel. W kolejnym sparingu ekipa z Porąbki
Uszewskiej zagrała z innym zespołem z na-
szej gminy, Kłosem Łysa Góra, wygrywając
tym razem 3-2. Największy udział w tej
wygranej miał strzelec dwóch goli Paweł
Fejkiel, trzecie trafienie było efektem sa-

Na pierwszy weekend marca zapla-
nowana jest pierwsza kolejka spotkań
rewanżowej rundy brzeskiej grupy
klasy „A”. Pora więc zaprezentować,
jak do wiosennych pojedynków przy-
gotowywały się zespoły z naszej gmi-
ny.

Sokó³ Maszkienice
Maszkieniczanie rozpoczęli cykl kontrol-

nych pojedynków od wysokiego „C”. W
pierwszym meczu wygrali na wyjeździe 7-0
z grającą w tarnowskiej pierwszej lidze ju-
niorów starszych ekipą Strażaka Mokrzy-
ska. Najskuteczniejszym strzelcem Sokoła
był w tym meczu Krzysztof Gurgul, który
trzykrotnie wpisał się na listę strzelców, po
jednym golu zdobyli zaś: Marcin Słupski,
Mateusz Kubala, Krzysztof Hajdo i Andrzej
Węgrzyn. W pierwszą sobotę lutego,
Sokół zagrał w Maszkienicach z wystę-
pującą w Małopolskiej Lidze Juniorów
Starszych, drużyną Okocimskiego Brze-
sko. Mimo że grano 2x40 minut, wynik
tego spotkania był bardziej hokejowy niż
piłkarski (usprawiedliwieniem może być
nierówne boisko oraz porywisty wiatr),
ekipa z Maszkienic wygrała go bowiem
6-5. Cztery gole dla zwycięzców zdobył,
nie występujący w pierwszym sparingu
nowy nabytek Sokoła, Rafał Seidler, po
jednej bramce strzelili zaś Rafał Maciaś i
Przemysław Sowa. W spotkaniu tym w
ekipie z Maszkienic testowany był Wi-
told Kraj, grający ostatnio w Iskrze Łęki.
Kolejnymi rywalami podopiecznych gra-
jącego trenera Tomasza Rogóża były
zespoły występujące w tarnowskiej kla-
sie okręgowej: piętnasty na półmetku
Pagen Gnojnik oraz lider po pierwszej run-
dzie, Jadowniczanka Jadowniki. Mimo spo-
rej różnicy miejsc dzielącej te ekipy, oba roz-
grywane w Maszkienicach mecze zakończy-
ły się porażkami naszego zespołu 3-5. W
pojedynku z Pagenem, bramki dla Sokoła
strzelili: Krzysztof Węgrzyn i Krzysztof
Gurgul, piłkę do własnej bramki skierował
również zawodnik z Gnojnika. W spotkaniu
tym w bramce ekipy z Maszkienic zadebiu-
tował Dawid Rogóż (wychowanek Okocim-
skiego Brzesko, ostatnio grający w Jadow-
niczance), po dłuższej przerwie spowodowa-
nej kontuzją w składzie Sokoła znalazł się
także Jan Kargul. W konfrontacji z Jadow-
niczanką gole dla gospodarzy strzelili zaś
Tomasz Rogóż i Andrzej Węgrzyn, „jede-
nastkę” wykorzystał ponadto Rafał Maciaś.
W kolejnym spotkaniu maszkieniczanie za-
grać mieli z Dąbrovią Dąbrową Tarnowska,
ostatecznie po raz drugi zmierzyli się jed-
nak w Mokrzyskach z juniorami tamtejsze-
go Strażaka. Spotkanie to (grano w nim 2x40
minut) miało o wiele bardziej zacięty prze-
bieg niż pierwszy mecz tych drużyn i zakoń-

Sparingi dru¿yn klasy „A”

Komplet zwyciêstw Victorii
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Wyniki w kategorii dziewcz¹t:
Eliminacje grupa A
1. SP Maszkienice – SP Wola Dêbiñska ................................... 0:30
2. SP Maszkienice – SP £ysa Góra .......................................... 0:12
3. SP Wola Dêbiñska – SP £ysa Góra ........................................ 8:0
Eliminacje grupa B
1. SP Biadoliny Szlacheckie -  SP Por¹bka Uszewska .................. 6:9
2. SP Por¹bka Uszewska - SP Sufczyn ...................................... 18:0
3. SP Sufczyn – SP Biadoliny Szlacheckie ................................ 14:0
Pó³fina³y:
SP Wola Dêbiñska – SP Biadoliny Szlacheckie . 4:3 (po II dogrywkach)
SP Por¹bka Uszewska – SP £ysa Góra ....................................... 6:4
Mecz o III miejsce:
SP Biadoliny Szlacheckie – SP £ysa Góra ................................... 6:5
Fina³: SP Por¹bka Uszewska – SP Wola Dêbiñska ..................... 6:16
I miejsce: SP Wola Dêbiñska: Daria Kural, Justyna Kwal, Karolina P³a-
neta, Natalia Wiœniowska, Anna Wo³ek, Kamila Gadzina, Anita Rega,
Natalia Piekarz, Aldona Bodura, Klaudia Gadzina, Angelika Kubala. Opie-
kun: Joanna Nowak.
II miejsce: SP Por¹bka Uszewska: Joanna Moskal, Anna Nadolnik,
Gabriela Mro¿ek, Monika  Bodura, Aleksandra Pabian, Weronika Bra-
chucy, Kamila Nadolnik, Anna Koziol, Weronika Lubowiecka, Natalia Ko-
loch. Opiekun: Miko³aj Gurgul.
III miejsce: SP Biadoliny Szlacheckie: Joanna Dawid, Julia Gadzia³a,
Klaudia Gêbka, Agata Ogar, Karolina Gêbka, Patrycja Malec, Karolina
Bartosz, Weronika Boryczko, Natalia Wid³o, Anna Wid³o, Izabela Bo-
gusz. Opiekun: Pawe³ Sacha.

Podwójnym zwycięstwem reprezen-
tantów Szkoły Podstawowej w Woli
Dębińskiej zakończyła się rywalizacja
w mini-koszykówce chłopców i dziew-
cząt odbywająca się w Maszkienicach
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Nowa hala sportowa w Maszkienicach po
raz pierwszy była areną zmagań sportowych
w ramach tego cyklu rozgrywek. Ściany go-
spodarzom tym razem nie pomagały. Do tur-
nieju zgłosiło się sześć zespołów SP Sufczyn,
SP Łysa Góra, SP Biadoliny Szlacheckie, SP

Wyniki w kategorii ch³opców:
Eliminacje grupa A
1. SP £ysa Góra – SP Sufczyn ................................................... 2:0
2. SP £ysa Góra – SP Biadoliny Szlacheckie ..............................  8:0
3. SP Sufczyn – SP Biadoliny Szlacheckie .................................. 2:7
Eliminacje grupa B
1. SP Maszkienice – SP Wola Dêbiñska ..................................... 2:3
2. SP Maszkienice – SP Por¹bka Uszewska ............................... 4:2
3. SP Wola Dêbiñska – SP Por¹bka Uszewska ............................ 5:4
Pó³fina³y:
SP Wola Dêbiñska – SP Biadoliny Szlacheckie ............................ 6:2
SP £ysa Góra – SP Maszkienice ................................................ 1:2
Mecz o III miejsce:
SP £ysa Góra – SP Biadoliny Szlacheckie ................................... 4:6
Fina³: SP Maszkienice – SP Wola Dêbiñska ................................ 0:2
I miejsce: SP Wola Dêbiñska:  Sebastian Bartosz, Artur Hebda, Maciej
Burnóg, Koczwara Jakub, Urbaszewski Adrian, Rados³aw Batko, Damian
Serwatka, Dawid Duda, Bart³omiej Gromala, Filip Jarek, Wojciech Pomy-
kacz. Opiekun: Rafa³ Michalec.
II miejsce: SP Maszkienice: £ukasz Paj¹k, Wojciech Kubala, £ukasz
Wid³o, Mateusz Duda, Mateusz Wasy³ek, Daniel Kita, Mateusz Wêgrzyn,
Tomasz Paj¹k, Piotr Wronkowski, Wies³aw Wyczesany, Krystian Dreli-
charz, Konrad Zydroñ. Opiekun: Tomasz Œwierczek.
III miejsce: SP Biadoliny szlacheckie: Arkadiusz Florczak, Filip Pasula,
Adrian K³usek, Maciej ̄ urek, Bart³omiej Pasula, Igor K³usek, Bart³omiej
K³usek, Patryk Góral, Jaros³aw D¹broœ, Mateusz Bednarek, £ukasz Ta-
tara, Kacper Su³ek. Opiekun: Pawe³ Sacha.

Silna Wola

Wola Dębińska, SP Porąbka Uszewska i go-
spodarz SP Maszkienice. W rywalizacji dziew-
cząt gospodynie odpadły w eliminacjach.
Znacznie lepiej wiodło się chłopcom z SP w

Maszkienicach, którzy dotarli do finału. Bez-
konkurencyjna zarówno wśród dziewcząt jak
i chłopców okazała się ekipa z Woli Dębiń-
skiej, która wygrała wszystkie swoje mecze.

Pierwsze sportowe kroki

Juniorzy K³osa £ysa Góra

Sportowy bohater

Jeœli ju¿ bohater to W³adys³aw Kozakie-

wicz…

Sportowe wydarzenie z moim udzia³em

Awans z dru¿yn¹ K³osa do klasy okrêgowej w

latach 80 –tych, dot¹d to najwy¿szy szcze-

bel rozgrywek w historii klubu

Mój sportowy sukces

Trzecie miejsce na zawodach wojewódz-

kich w tenisie sto³owym (w latach szko³y

podstawowej)

SPRINTEM

Mariusz Sacha
graj¹cy trener  w dru¿ynie K³os

£ysa Góra, mieszka w Sufczynie

Moja sportowa pora¿ka

Wielkiego sportu nie uprawia³em - wiel-

kich pora¿ek nie mia³em

¯ycie bez sportu
Praca, rodzina... sport

Ulubiona dyscyplina

Pi³ka no¿na, narty

Najnudniejsza dyscyplina

(Seriale tv) Formu³a 1
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Trzy turnieje rozegrano na
obiekcie sportowym Orlik
2012 w Dêbnie w ramach
akcji „Ferie na orlikach
2011”. Wziê³o w nich
udzia³ kilkudziesiêciu
ch³opców ze szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów z ca-
³ej gminy. Rywalizacja
by³a mo¿liwa dziêki dofi-
nansowaniu z bud¿etu
gminy Dêbno.

W turnieju piłkarskim o
zwycięstwo walczyły cztery
drużyny w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjów
oraz cztery drużyny w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych
i średnich. Mecze trwające
dwa razy po 8 minut rozgry-
wano systemem „każdy z
każdym”.

Podobny system zastoso-
wano także w turnieju uni-
hokeja, w którym uczestni-
czyły także cztery drużyny.
Tym razem mecze trwały
nieco krócej, bo dwa razy po
7 minut.

Osobna rywalizacja toczy-
ła się ponadto w turnieju
gier i zbaw, w którym zma-
gano się w 7 konkurencjach
takich jak: dart , król strzel-
ców – piłka nożna, mistrz
żonglerki, rzut do celu, rzut
szarfą na odległość, król
strzelców - rzut do kosza,
mistrz skakanki.

Obok gospodarze zagrali także gimnazja-
liści z Łysej Góry i Porąbki Uszewskiej. Osta-
teczni zwycięzcy turnieju wygrali oba swoje
mecze w tym samym stosunku 3:0 w se-
tach. Zwycięska drużyna występowała w
składzie: Paweł Sowa, Tomasz Roczniak,
Dominik Przeklasa, Jerzy Śledź, Rafał Ko-
czwara, Jakub Świączkowski, Łukasz Ha-

Reprezentacja Zespołu Szkół w Woli
Dębińskiej wygrała Gminną Gimnazja-
dę Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatko-
wej Chłopców o Puchar Wójta Gminy
Dębno Grzegorza Bracha. Do rywali-
zacji odbywajacej się ósmego marca w
ZS w Woli Dębińskiej przystąpiły trzy
zespoły.

Siatkarska dominacja

WYNIKI ZAWODÓW
Wola Dêbiñska : Por¹bka Uszewska 3:0 (25:13, 25:21, 25:19)
Por¹bka Uszewska : £ysa Góra 1:3 (14:25, 25:21, 12:25, 24:26)
Wola Dêbiñska : £ysa Góra 3:0 (25:22, 25:23, 25:15)

KLASYFIKACJA KOÑCOWA: I – Wola Dêbiñska, II – £ysa Góra, III – Por¹bka Uszewska

mowski, Łukasz Czosnyka, Jacek Kubala,
Paweł Przeklasa, Piotr Jakubas.

Organizatorem imprezy był Urząd Gmi-
ny Dębno oraz Zespół Szkół w Woli Dębiń-
skiej, a zawody przygotował Rafał Michalec
– koordynator Sportu w Gminie Dębno.

(p)

Wyniki

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ SZKÓ£ PODSTA-
WOWYCH I GIMNAZJÓW

Wola Dêbiñska – FC Kalesony ............ 7:1

Victoria Por¹bka Usz. – Wiejski Terror .. 7:0

Wola Dêbiñska - Victoria Por¹bka Usz. .. 4:1

Wiejski Terror - FC Kalesony .............. 2:4

Wola Dêbiñska – Wiejski Terror .......... 0:8

FC Kalesony – Victoria Por¹bka Usz. .. 2:8

I miejsce – Wola Dêbiñska w sk³adzie: Da-
wid Koczwara, Tomasz Roczniak, Kamil Ba-
sta, £ukasz Hamowski, Dominik Przeklasa,
Karol Ogar, Kamil Bojdo.

TURNIEJ UNIHOKEJA

Œwinie pancerne – Pentagram ............ 9:2

Gang dzikich wieprzy – Orliki ............. 3:2

Œwinie pancerne - Gang dzikich wieprzy . 4:2

Pentagram – Orliki ........................... 2:3

Pentagram - Gang dzikich wieprzy ...... 0:2

Orliki - Œwinie pancerne..................... 3:3

I miejsce – Œwinie Pancerne: Dawid Koczwa-
ra, Karol Ogar, Tomasz Roczniak, £ukasz
Hamowski, Pawe³ Sowa.

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ GIMNAZJÓW
I SZKÓ£ ŒREDNICH

Rakiet Fjuel – Real Madryt ................ 2:3

Barcelona – CSK Moskwa .................. 3:0

Rakiet – Barcelona ........................... 9:5

CSK Moskwa – Real Madryt .............. 1:4

Real Madryt – Barcelona ................. 11:1

CSK Moskwa – Rakiet ....................... 0:3

I miejsce – Real Madryt – Micha³ K³usek,
Micha³ Zych, Patryk Stolarz, Miros³aw Mo-
rys, Rafa³ Bojdo, Piotr Bodzioch, Mariusz
Gicala.

Ferie na boisku
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Niespodziewane rozstrzygniêcie przynio-
s³a tegoroczna Liga Zak³adów Pracy i
Stowarzyszeñ Gminy Dêbno. W rywali-
zacji pi³karskiej triumfowa³ debiutuj¹cy
w rozgrywkach zespó³ Clubu & Pizzerii
Exclusive. O mistrzostwie decydowa³a
dopiero ostatnia kolejka i bezpoœredni
mecz pomiêdzy kandydatami do tytu³u.

Do ostatniej chwili o mistrzostwo wal-
czyły drużyny Exclusive i Petro Awy. Roz-
strzygnięcie zapadło dopiero 20 lutego, w
sobotę w trakcie ostatniej kolejki. Przed
spotkaniem  faworytem była drużyna Pe-
tro Awy złożona z zawodników V -ligo-
wego Orła Dębno, która z powodzeniem
występuje w III lidze powiatowej ligi fut-

Niespodziewany mistrz
salu w Brzesku, zajmując drugą lokatę w
tych rozgrywkach.

Zespół Clubu & Pizzerii Exclusive mający
jako debiutant teoretycznie mniejsze szan-
se okazał się jednak bardziej zdetermino-
wany i po zwycięstwie nad drużyną Petro
Awy  w stosunku 11-6 zawodnicy tej druży-
ny mogli świętować  zwycięstwo w LZPiS.

Obie drużyny dostarczyły licznie zgroma-
dzonym kibicom wielu emocji. Początek po-
jedynku był wręcz wymarzony dla teamu
Exclusive, gdyż stosunkowo szybko i z łatwo-
ścią zaaplikowali rywalom cztery bramki. Po
ok. 10 min. gry mecz został przerwany na
ok. 5 min., gdyż po starciu z Mateuszem
Gawłem, golkiper  Petro Awy –Konrad Ku-
sion nie podnosił się z parkietu. To nieco
wytrąciło z równowagi dominujący na par-
kiecie zespół Exclusive, który stracił  dwie

bramki, jednak zespołowi Petro Awy pozwo-
liło to  jedynie zmniejszyć rozmiary porażki.

Dominacja Clubu & Pizzerii Exclusive pod-
czas tej potyczki była bezdyskusyjna, tylko
w pierwszej połowie Petro usiłowało nawią-
zać kontakt z rywalem, a wynik  w pełni
oddaje to co działo się na parkiecie.

Club & Pizzeria Exclusive: Batko – Ksią-
żek, Bibro, Szafrański, Bujak, Kubala,
Gaweł, Tyrkiel

Bramki:, 1-0 Bibro, 2-0 Tyrkiel, 3-0 Ksią-
żek, 4-0 Bibro, 4-1 D. Zydroń  -k., 4-2 Płane-
ta, 5-2 Szafrański, 5-3 D. Zydroń, 6-3 Sza-
frański, 6-4 Greń, 7-4 Bibro, 7-5 Greń, 8-5
Książek, 9-5 Szafrański, 10-5 Szafrański, 10-
6 Greń, 11-6 Tyrkiel

Sędziowali: P. Kopytko (Brzesko), oraz M.
Nieć  (Dębno).

Dru¿yna M Pkt. Z R P Bramki
1 CLUB & PIZZERIA EXCLUSIVE DÊBNO 12 33 11 0 1 119-50
2 Disco Disco 12 28 9 1 2 96-60
3 Petro Awa 12 28 9 1 2 98-56
4 Victoria Por¹bka Uszewska Juniorzy 12 24 8 0 4 92-48
5 Karczma pod Jesionami 12 22 7 1 4 100-54
6 Kingway Jastew 12 20 6 2 4 68-48
7 Format 12 20 6 2 4 62-78
8 Zajazd Por¹bka Uszewska 12 19 6 1 5 71-63
9 Grom Sufczyn 12 12 4 0 8 53-96
10 Jastrz¹b £oniowa 12 10 3 1 8 50-100
11 Kilerzy £oniowa 12 8 2 2 8 72-74
12 Klec-Bud 12 3 1 0 11 50-120
13 OSP Dêbno 12 1 0 1 11 50-134

23.04 – Victoria Por¹bka Uszewska – Pogórze GwoŸdziec ..... 12.00
30.04 – Sokó³ Maszkienice – Dunajec Miko³ajowice .............. 17.00
1.05 – K³os £ysa Góra – Sokó³ Borzêcin Górny ..................... 11.00
1.05 – Olimpia Bucze – Victoria Por¹bka Uszewska .............. 17.00
3.05 – Dunajec Miko³ajowice – K³os £ysa Góra ...................... 17.00
3.05 – Temida Z³ota – Sokó³ Maszkienice ............................. 17.30
3.05 – Victoria Por¹bka Uszewska – Iva Iwkowa .................... 11.30
7.05 – Andaluzja Rudy Rysie – Victoria Por¹bka Uszewska ... 16.00
8.05 – K³os £ysa Góra – Sokó³ Maszkienice ......................... 11.00
14.05 – Sokó³ Maszkienice – Uszew .................................... 17.00
15.05 – Temida Z³ota – K³os £ysa Góra ................................ 14.00
15.05 – Victoria Por¹bka Uszewska – Stra¿ak Mokrzyska .... 11.30
22.05 – Uszew – K³os £ysa Góra .......................................... 17.00
22.05 – Victoria Bielcza – Sokó³ Maszkienice ....................... 14.00
22.05 – Victoria Por¹bka Uszewska – Temida Z³ota .............. 11.30
28.05 – K³os £ysa Góra – Victoria Bielcza ............................ 17.00
28.05 - Sokó³ Maszkienice – Pogórze GwoŸdziec .................. 17.00
29.05 – Korona Niedzieliska – Victoria Por¹bka Uszewska ... 17.00
4.06 – Pogórze GwoŸdziec – K³os £ysa Góra ......................... 16.00
5.06 – Olimpia Bucze – Sokó³ Maszkienice ........................... 16.00
5.06 – Victoria Por¹bka Uszewska – Spó³dzielca Grabno ...... 11.30
11.06 – Sokó³ Maszkienice – Iva Iwkowa .............................. 17.30
12.06 – K³os £ysa Góra – Olimpia Bucze .............................. 17.00
12.06 – Olimpia K¹ty – Victoria Por¹bka Uszewska .............. 17.00
19.06 - Andaluzja Rudy Rysie – Sokó³ Maszkienice ............... 17.00
19.06 – Iva Iwkowa – K³os £ysa Góra .................................... 17.00
19.06 – Victoria Por¹bka Uszewska – Sokó³ Borzêcin Górny . 17.00
26.06 – Dunajec Miko³ajowice – Victoria Por¹bka Uszewska . 14.00
26.06 – K³os £ysa Góra – Andaluzja Rudy Rysie ................... 14.00
26.06 - Sokó³ Maszkienice – Stra¿ak Mokrzyska .................. 14.00

V liga
20.03 – Orze³ Dêbno – Helena Nowy S¹cz ............................. 15.00
27.03 – £osoœ £ososina Dolna – Orze³ Dêbno ...................... 16.00
3.04 – Olimpia Pisarzowa – Orze³ Dêbno .............................. 16.00
10.04 – Tuchovia Tuchów – Orze³ Dêbno ............................... 16.30
17.04 – Orze³ Dêbno – Grybovia Grybów............................... 17.00
23.04 – Skalnik Kamionka Wielka – Orze³ Dêbno ................. 14.00
30.04 – Orze³ Dêbno – Piast Czchów .................................... 17.00
3.05 – Orze³ Dêbno – Olimpia Wojnicz ................................... 17.00
8.05 – Iskra Tarnów – Orze³ Dêbno ....................................... 17.00
15.05 – Orze³ Dêbno – Tymbark ........................................... 17.00
22.05 – Polan ¯abno – Orze³ Dêbno ..................................... 17.00
28.05 – Orze³ Dêbno – Termalica Bruk-Bet II Nieciecza ......... 17.00
4.06 – Barciczanka Barcice – Orze³ Dêbno ............................ 17.00
12.06 – Nowa Jastrz¹bka – Orze³ Dêbno .............................. 17.00
18.06 – Watra Bia³ka Tatrzañska – Orze³ Dêbno .................. 17.00

Klasa „A”
27.03 – Stra¿ak Mokrzyska – K³os £ysa Góra ...................... 14.00
27.03 – Victoria Por¹bka Uszewska – Sokó³ Maszkienice ..... 11.30
2.04 – Sokó³ Maszkienice – Korona Niedzieliska .................. 17.00
3.04 – K³os £ysa Góra – Victoria Por¹bka Uszewska ............. 11.00
9.04 – Spó³dzielca Grabno – Sokó³ Maszkienice ................... 17.00
10.04 – Korona Niedzieliska – K³os £ysa Góra ..................... 17.00
10.04 – Victoria Por¹bka Uszewska – Uszew ........................ 11.30
16.04 – K³os £ysa Góra – Spó³dzielca Grabno ...................... 17.00
16.04 – Sokó³ Maszkienice – Olimpia K¹ty ........................... 17.00
17.04 – Victoria Bielcza – Victoria Por¹bka Uszewska .......... 17.00
23.04 – Olimpia K¹ty – K³os £ysa Góra ................................ 11.00
23.04 – Sokó³ Borzêcin Górny – Sokó³ Maszkienice ............. 11.00

Pi³karskie terminarze
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CO? GDZIE? KIEDY?

Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

11 maja 2011r.
Miêdzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Olim-
piadach
Konkurs przebiega w dwóch etapach – etap
I szkolny – ka¿da szko³a przeprowadza we
w³asnym zakresie. Do fina³u szko³a mo¿e
wytypowaæ 5 uczniów. Etap II – fina³, prze-
prowadza go komisja powo³ana przez SCE
w Tarnowie.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Por¹bce
Uszewskiej, Dêbiñskie Centrum Kultury,
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarno-
wie.

13 maja 2011r.
Gminny Konkurs – „Historia w obrazach
Jana Matejki”
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

18 maja 2011r.
VI Gminny Konkurs Jêzykowy „Niechaj
narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Pola-
cy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹”
Konkurs adresowany jest do gimnazjali-
stów. Zostanie przeprowadzony w Zespole
Szkó³ w Woli Dêbiñskiej. Uczestnicy bêd¹
zmagaæ siê z nastêpuj¹cymi zadaniami:
przekszta³canie tekstu, poprawianie b³ê-
dów jêzykowych, uzupe³nianie tekstu z lu-
kami, rozwi¹zywanie krzy¿ówek, rebusów.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Zespó³ Szkó³ w Woli Dêbiñskiej

19 maja 2011r.
XIV Przegl¹d Dorobku Artystycznego
Szkó³ Podstawowych w Jaworsku
Przegl¹d kierowany do uczniów klas I-VI.
Ka¿d¹ szko³ê mo¿e reprezentowaæ grupa
maksymalnie 12 osobowa. W programie
nie przekraczaj¹cym 20 minut uczestnicy
mog¹ zaprezentowaæ kilka z wymienionych
form artystycznych: piosenki, tañce, utwo-
ry instrumentalne, kabaret lub inne formy
muzyczno-rozrywkowe.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Publiczna Szko³a Podstawowa w Jawor-
sku

19 maja 2011r.
Wewn¹trz przedszkolny konkurs wiedzy
o Janie Pawle II
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w
Woli Dêbiñskiej, Dêbiñskie Centrum Kul-
tury

21 maja 2011r.
Wernisa¿ wystawy Pleneru Malarskiego
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Zamek w Dêbnie

21 marca 2011r.
VII Gminny Konkurs Recytatorski „Po-
ezja jest jak obraz”
Konkurs przeprowadzony bêdzie w trzech
kategoriach wiekowych: uczniowie klas I -
III, uczniowie klas IV - VI i uczniowie gim-
nazjum. Komisja bêdzie oceniaæ wyg³asza-
ne z pamiêci utwory pod wzglêdem zasto-
sowania odpowiedniej interpretacji, kultu-
ry s³owa, umiejêtnoœci doboru tekstu w
skali od 1 – 3.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Zespó³ Szkó³ w Sufczynie

1 kwietnia 2011r.
Gminny konkurs „ Œpiewamy, recytuje-
my i tañczymy Papie¿owi w VI rocznicê
œmierci”
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ soliœci,
duety i grupy taneczne z przedszkoli i klas
„0” (nie wiêcej ni¿ 6 osób). Czas trwania
piosenki, wiersza i tañca nie powinien prze-
kraczaæ 6 minut.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Przedszkole Publiczne w Woli Dêbiñ-
skiej

8 kwietnia 2011r.
Gminny etap VIII Miêdzypowiatowego
Konkursu Ortograficznego dla uczniów
klas I-III szkó³ podstawowych
Uczniowie pisz¹ dyktando sprawdzaj¹ce
znajomoœæ zasad or tografii zawar tych w
programie nauczania kl.I-III szko³y podsta-
wowej zgodnie z regulaminem konkursu za-
mieszczonym na stronie SCE w Tarnowie.
Konkurs odbêdzie siê w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Dêbnie.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Dêbnie,
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarno-
wie

12 kwietnia 2011r.
XII Szkolne Spotkania Teatralne w Nie-
dŸwiedzy
Uczestnikami mog¹ byæ zespo³y teatralne
ze szkó³ podstawowych sk³adaj¹ce siê z
uczniów wybranej klasy lub ró¿nych klas.
Grupa nie mo¿e przekraczaæ 12 osób. Mak-
symalny czas prezentacji 15 min. Nieza-
le¿nie od zajêtego miejsca wszyscy uczest-
nicy otrzymuj¹ nagrodê zbiorow¹ w posta-
ci wyjazdu na spektakl teatralny.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Publiczna Szko³a Podstawowa w Nie-
dŸwiedzy

14 kwietnia 2011r.
II Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiêk-
niejsza Pisanka Wielkanocna”
Konkurs  kierowany jest do wychowanków
przedszkoli, uczniów szkó³ podstawowych
oraz gimnazjalnych z terenu gminy Dêbno.

Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
ry, Publiczna Szko³a Podstawowa w Jawor-
sku

17 kwietnia 2011r.
Wiosenne Spotkania przy Kawie w Zam-
ku w Dêbnie
Cykliczne spotkania inspirowane czterema
porami roku po³¹czone z degustacj¹ ró¿-
nych napojów (kawa, wino, herbata, piwo)
organizowane ju¿ od wielu lat maj¹ na celu
promowanie m³odych talentów (np. studen-
tów uczelni ar tystycznych).
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêb-
nie, Dêbiñskie Centrum Kultury

28 kwietnia 2011r.
XVI Gminny Konkurs Ortograficzny o tytu³
„Mistrza ortografii gminy Dêbno” dla klas
IV, V i VI
W zmaganiach o tytu³ Mistrza Or tografii
mo¿e braæ udzia³ po dwóch finalistów eta-
pu szkolnego wy³onionych w ka¿dej ze
szkó³. Konkurs sk³ada siê z dwóch czêœci:
w pierwszej uczniowie pisz¹ dyktando, w
drugiej - uzupe³niaj¹ test z³o¿ony z zadañ
sprawdzaj¹cych znajomoœæ zasad or togra-
fii zawartych w programie nauczania szko³y
podstawowej oraz ogólne umiejêtnoœci jê-
zykowo - or tograficzne poprzez ró¿nego ro-
dzaju zadania: teksty z lukami, krzy¿ów-
ki, rebusy, ³amig³ówki.
Organizatorzy: Dêbiñskie Centrum Kultu-
r y, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Masz-
kienicach

1 maja 2011r.
Gminny Dzieñ Stra¿aka w Sufczynie
W gminie Dêbno przyj¹³ siê zwyczaj orga-
nizowania Gminnego Dnia Stra¿aka w
pierwsz¹ niedzielê maja. W tym roku go-
spodarzem tej uroczystoœci jest Sufczyn.
Organizatorzy: Zarz¹d Gminny OSP, Urz¹d
Gminy Dêbno, Dêbiñskie Centrum Kultury

4-5-6 maj 2011r.
Plener Malarski
Plener ma charakter konkursu integracyj-
nego. Bior¹ w nim udzia³ uczniowie szkó³
plastycznych z Tarnowa i uczestnicy warsz-
tatów Terapii Zajêciowej w Tarnowie i Brze-
sku, oraz uczniowie gimnazjów z terenu
gminy Dêbno.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dêb-
nie, Dêbiñskie Centrum Kultury

10 maja 2011r.
X Gminna Ma³a Olimpiada Matematycz-
na dla klas I-III
Olimpiada adresowana jest do uczniów klas
I - III szkó³ podstawowych z terenu gminy
Dêbno. Ka¿d¹ szko³ê mo¿e reprezentowaæ
najwy¿ej dwóch uczniów wy³onionych w eli-
minacjach szkolnych.
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ZDROWIE

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

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
program profilaktyki kardiologicznej

bez recepty

K³opot
z kamieniami

Kamienie w pęcherzyku żółciowym to znany
wszystkim temat, bo każdy zna kogoś kto miał,
ma lub będzie miał kamień w pęcherzyku.

Spotyka się je częściej u kobiet, a ryzyko
wystąpienia wzrasta z wiekiem - po 60 roku
życia kamienie ma  co trzecia kobieta. Tylko 3
osoby na 10 mające kamienie w drogach żół-
ciowych, odczuwa objawy, pozostałe nic nie
czują (są one wykrywane przypadkowo w
USG). Chorobie sprzyja otyłość, niedoczyn-
ność tarczycy, ciąża, estrogeny czyli żeńskie
hormony płciowe, cukrzyca.

Objawy kamienia to ostry ból pod prawym
żebrem. Pjawia się najczęściej po spożyciu tłu-
stego pokarmu, może promieniować do prawej
łopatki jako tzw. kolka żółciowa. Objawy alar-
mujące dla pacjenta to ból trwający dłużej niż
6 godzin, wysoka gorączka, dreszcze. Świadczą
one o powikłaniach kamicy i wtedy należy
skontaktować się z lekarzem.

Wykrywanie jest dosyć proste i bezbolesne
(rzadkość w medycynie), bo ponad 95 % ka-
mieni możemy zdiagnozować  w badaniu USG.
Ale co robić, gdy już mamy kamień? Po pierw-
sze - dieta. Zaleca się wówczas spożywanie pie-
czywa typu graham, chleb staropolski, bułki z
ziarnami, średniej grubości kasze (kasza jęcz-
mienna średnia, kasza jaglana, kasza krakow-
ska), makaron biały, biały ryż. Warzywa i owo-
ce winny być spożywane głównie w postaci
musów, przecierów, najlepiej, żeby były goto-
wane lub pieczone. Ograniczeniu podlegają
ciężkostrawne owoce i warzywa: śliwki, czere-
śnie, gruszki, kapusta, cebula, czosnek i wa-
rzywa strączkowe. W przypadku kamicy żół-
ciowej bezobjawowej stosuje się dietę bogatą
w błonnik pokarmowy z ograniczeniem tłusz-
czu.

Wprowadza się zatem produkty zbożowe z
pełnego ziarna, świeże warzywa i owoce. Bar-
dzo polecane są surówki warzywne, owocowe
z dodatkiem otręb lub zarodków pszennych.

Leczenie ma charakter przeciwbólowy, roz-
kurczowy i operacyjny metodą otwartą lub la-
paroskopowo (do omówienia z chirurgiem). Na
koniec uwaga: bezobjawowa kamica pęcherzy-
ka żółciowego u osób po 50 roku życia nie jest
wskazaniem do usuwania pęcherzyka.



¯ycie Gminy Dêbno,  marzec - kwiecieñ 201130

ROZMAITOŒCI

Ciasto jogurtowe
Ciasto: 4 jajka, 3/4 szklanki cukru, 3/4
szklanki mąki,
Krem: 0,5 litra bitej smietany 36%, 2 ga-
laretki pomarańczowe
Dekoracja: 2 galaretki pomarańczowe,
delicje

WYKONANIE
Ciasto: białka ubijamy, dodajemy powo-
li cukier kryształ, po ubiciu wymieszać
ubitą pianę z żółtkami, a następnie wsy-
pujemy mąkę i mieszamy delikatnie ca-
łość.

Biszkopt pieczemy na średniej blaszce do-
mowej w temperaturze 210 stopni przez ok. 5
minut
Krem: 20 dag galaretki rozpuścić w 1,5
szklanki wody i pozostawić do  ostudzenia.
Następnie schłodzoną śmietanę ubijamy na
sztywno, a potem ostudzoną galaretkę doda-
jemy do śmietany ciągle mieszając. Gotowy
krem wykładamy na biszkopt w foremce.
Dekoracja: na krem układamy delicje i
całość zalewamy galaretką.
Ciasto pozostawić na 3 godziny w lodówce
do schłodzenia.

Krzysztof Jaje
Cukiernia w Woli Dêbiñskiej

Grzegorz

Gurgul
miejsce zamieszkania:

Dêbno

miejsce pracy:

Komenda Powiatowa Policji

Brzesko WRD, radny Rady

Gminy w Dêbnie

Egzamin na prawo jazdy
Jako „g³odny jazdy” siedemnastolatek (w 1991r po-
zwala³y na to obowi¹zuj¹ce przepisy), egzamin na
prawo jazdy zda³em za pierwszym podejœciem, kat
B oczywiœcie na Fiacie 126p, kat A na MZ ETZ 150.

Pierwszy samochód
10 letni Fiat 126p kupiony jesieni¹ 1992r do kapi-
talnego remontu (czerwony). Wyremontowany przez
tatê przy mojej i brata pomocy wiosn¹ opuœci³ gara¿.
Do dziœ pamiêtam te emocje, mog³em w nim spaæ
i jeœæ, by³ po prostu spe³nieniem marzeñ, a co naj-
wa¿niejsze w dowodzie rejestracyjnym widnia³o moje
imiê i nazwisko.(partycypowa³em w kosztach)

Pierwszy mandat
Jazda bez „kasku” na motorze przy posterunku mili-
cji. Nawiasem mówi¹c dosta³em go od pana z któ-
rym póŸniej pracowa³em. Do dzisiaj obaj siê z tego
œmiejemy.

Najd³u¿sza trasa
Nad Morze Ba³tyckie i z powrotem.

Najwiêksza prêdkoœæ
„Du¿a” - wiêksza ni¿ maksymalna, któr¹ podawa³
producent pojazdu którym jecha³em,  ale to by³ po-
œcig za piratem drogowym s³u¿bowym radiowozem.

Samochód marzeñ
Ju¿ jest w moim gara¿u: bia³y, 25-letni Fiat 125p :)

139,5 tys. z³otych
przeznaczono w tym roku z budżetu Gminy Dębo na zadania z

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
O pieniądze mogły  ubiegać się organizacje pozarządowe spełniają-
ce wymogi formalne określone w regulaminie konkursu.  Warun-
kiem uzyskania rekomendacji dla dofinansowani oferty było uzy-
skanie minimum 50 procent maksymalnej liczby punktów.  Osta-
tecznie pieniądze podzielono pomiędzy 12 organizacji przyznając
im od 2,5 tys. zł do 33 tys. zł.
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LKS Orze³ Dêbno ...................................... 33.000,00 z³
LKS Start 77  Biadoliny Szlacheckie ........... 15.000,00 z³
LKS K³os  £ysa Góra ................................. 20.000,00 z³
LKS Victoria  Por¹bka Uszewska ................ 18.000,00 z³
LKS Sokó³  Maszkienice ............................ 15.500,00 z³
LKS Jastrz¹b  £oniowa .............................. 12.000,00 z³
LKS Grom  Sufczyn ................................... 10.000,00 z³
LKS Wolania  Wola Dêbiñska ....................... 9.000,00 z³
UKS Arabeska Por¹bka Uszewska ................ 2.500,00 z³
RTMKL w NiedŸwiedzy ................................. 2.500,00 z³
LUKS Sufczyn ............................................. 2.500,00 z³

Ile na liczniku?

VIII Rodzinny Turniej Tenisa Sto³owego o
Puchar Dyrektora Szko³y i Puchar Dyrektora
Dêbiñskiego Centrum Kultury rozegrano 5
marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
£ysej Górze. Przy sto³ach stanêli rodzice i
dzieci. W rywalizacji uczestniczy³o 13 dru-
¿yn. W kategorii "ojciec i syn" wygra³ Marek

Gurgul i tata Tadeusz, a w kategorii
rodzic i dziecko zwyciê¿y³a Karoli-

na Cieœla i mama Aneta
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NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
N U M E R U Andrzej Potêpa

T E S T
Z ¯YCIA

Imiê i nazwisko:

W³odzimierz Gurgul

Wiek: 56 lat-strzelec

Wykszta³cenie: wy¿sze  na wydziale

matematyczno – przyrodniczym

Uniwersytetu Warszawskiego,  studia

podyplomowe z zakresu zarz¹dzania

ponad to szereg kursów, szkoleñ i

uprawnieñ.

Rodzina: ¿ona  Krystyna, córka

Magdalena z mê¿em Adamem i

miesiêcznym Hugo, syn Maciej z ¿on¹

Sylwi¹ i Filipem (2,5 roku),   Evey

(siedem miesiêcy)  oraz  syn Micha³

jeszcze singiel

Samochód: Ford Fokus combi

Z natury jestem…
...niepoprawnym  optymist¹, pozytywnie

nastawionym do ludzi.

Mam s³aboœæ do…
...s³odyczy, co widaæ.

Moja pasja to…
...sztuka w szerokim tego s³owa znacze-

niu. A ponad to aktywnoœæ  ¿yciowa  któ-

ra przejawia siê w wielu ró¿norodnych

dziedzinach: dzia³alnoœci spo³ecznej-lo-

kalnej, turystyce krajoznawczej i górskiej,

pielêgnacji ogrodu, uprawianie amator-

skie sportu (pi³ka  no¿na, rower, narty,

p³ywanie, rolki, szybownictwo).

Moja pierwsza mi³oœæ…
...kole¿anka ze szko³y œredniej, a póŸ-

niej moja ¿ona.

Mój pierwszy cenny przedmiot...

...poniewa¿ emocjonalnie przywi¹zujê siê

do przedmiotów  by³o ich bardzo wiele i

to niekoniecznie o du¿ej wartoœci  mate-

rialnej. W dzieciñstwie by³ to zwyk³y ro-

wer,  dawa³ mi wiele radoœci, o który dba-

³em z wielk¹ starannoœci¹.

¯yciowe osi¹gniêcie…
...rozrastaj¹ca siê rodzina, któr¹  sta-

ra³em siê wspieraæ i budowaæ. Teraz

daje mi ona poczucie nie zmarnowa-

nego czasu.

¯yciowa pora¿ka…
...dziêki opatrznoœci jakoœ mnie omi-

ja³y wiêksze pora¿ki ¿yciowe, a drobne

potkniêcia mnie wzmacnia³y. Wynika³y

ze zwyk³ego ryzyka ¿ycia wiêc podlega-

³y korekcie.

Moje najwiêksze marzenie…

...mam ich wiele. Apetyt roœnie w mia-

rê jedzenia wiêc i moje marzenia siê

ci¹gle zmienia³y i zmieniaj¹. Zawsze

by³o ich du¿o i trudno powiedzieæ, któ-

re jest najwiêksze. Wiêkszoœæ uda³o

siê zrealizowaæ  ale myœlê, ¿e na dzieñ

dzisiejszy takim najwiêkszym by³by wy-

jazd do Australii  przynajmniej na kilka

miesiêcy.

Moja ulubiona lektura…

...„Sto lat samotnoœci”  jako jedna z

niewielu czytana przeze mnie wielokrot-

nie. Piêkna i g³êboka lektura. Za ka¿-

dym razem czytaj¹c mia³em wra¿enie

jakbym czyta³ inn¹ ksi¹¿kê.

Moja praca...
...od niedawna uleg³a zmianie i coraz bar-

dziej mi siê podoba.

nia, obecne na kulturalnej mapie gminy i
regionu od wielu lat. „Krakowiaczek” - je-
den z najbardziej prestiżowych przeglądów
zespołów folklorystycznych - zyskał na-
wet w związku z jubileuszową edycją nowy
impuls, a Turniej Rycerski „O złoty war-
kocz Tarłówny” mimo finansowych pro-
blemów przetrwał najtrudniejszy okres
gromadząc co roku kilkanaście tysięcy lu-
dzi.  Działająca przy DCK kapela ludowa
stała się z czasem jednym z najwyżej oce-
nianych tego typu zespołów nie tylko w
województwie, ale i w całym kraju.

Mieszkańcy efekty tej działalności doce-
niali podwójnie. Wyraz swojej ocenie dawali
zwykle poprzez liczny udział w imprezach
gminnych organizowanych i koordynowa-
nych przez DCK, a także poprzez wysokie
popracie w wyborach samorządowych. Jako
kandydat do Rady Powiatu Brzeskiego An-
drzej Potępa uzyskiwał w swoim okręgu
wyborcznym bardzo dobre wyniki wygrywa-
jąc nawet nieoficjalną rywalizację na liczbę
zdobytych głosów. Przekładało się to także
na jego pozycję w radzie, w której pełnił nie

Andrzej Potępa od wielu lat jest
obecny w życiu publicznym ciesząc się
dużym szacunkiem i popularnością
wśród mieszkańców. Jako dyrektor
Dębińskiego Centrum Kultury wyka-
zywał się umiejętnościami organiza-
torskimi, a jako radny powiatowy był
autorem wielu inicjatyw, których re-
alizacji umiał dopilnować. Dziś jako
starosta brzeski ma szansę pokazać,
że potrafi myśleć kategoriami całego
powiatu.

Przez długie lata kierował Dębińskim
Centrum Kultury. Gdy nie miało ono jesz-
cze swojej siedziby, radził sobie skupiając
się przede wszystkim na organizacji im-
prez plenerowych. Po przeprowadzce do
Jastwi szybko zmienił formułę, urucho-
miając szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i
młodzieży prowadzonych w dobrze wypo-
sażonych pracowniach przez profesjonal-
nych instruktorów. Efekt jest taki, że dziś
trudno sobie wyobrazić gminę bez tej ofer-
ty. Równocześnie udało się utrzymać w
kalendarzu imprez najważniejsze wydarze-

tylko funkcje w komisjach, ale też był jej
przewodniczącym.

W ostatnich wyborach udowdnił, że nie
brakuje mu także talentów politycznych.
Będąc koalicjantem mniejszościowym objął
funkcję starosty brzeskiego stając się tym
samym pierwszym mieszkańcem gminy
Dębno na tym stanowisku.
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