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Zabytkowa
ozdoba
O zabytkową sikawkę wzbogaciła się OSP w Woli Dębińskiej. Mający już 101 lat sprzęt strażacki podarowała jednostce zawodowa straż
pożarna z Brzeska. – To będzie nasz
symbol i nasza ozdoba – cieszy się
Wiesław Cebula, prezes jednostki.
Sikawka z roku 1909 przez lata przechowywana była w magazynach jednostki zawodowej z Brzeska. Nie była w najlepszym stanie, a ząb czasu pozostawiał
na niej coraz wyraźniejsze ślady. Zainteresowanie zabytkowym urządzeniem
wykazali strażacy-ochotnicy z Woli Dębińskiej. Na propozycję przekazania im
sprzętu, zawodowcy odpowiedzieli „tak”
i sikawka trafiła do Woli Dębińskiej. Jej

restauracją i przywróceniem do stanu
sprawności technicznej zajął się osobiście
Wiesław Cebula, któremu podczas prac
remontowych pomagali inni druhowie z
jednostki. Efekt starań jest naprawdę interesujący. – Wygląda jak nowa i można
nią normalnie pompować wodę i gasić
ogień – cieszy się Wiesław Cebula, który
na akcje ratownicze sikawki jednak nie
zamierza zabierać. Chętnie będzie ją eksponował w jednostce jako obiekt zabytkowy oraz podczas świąt i imprez strażackich. Nie ma wątpliwości, że tego rodzaju sprzęt może być dużą atrakcją dla
oglądających i znakiem rozpoznawczym
jednostki.
(g)
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Małgorzata
Mytnik (z prawej,
104 lata) chce
świętować 100.
urodziny swojej
siostry Wiktorii (z
lewej, 93 lata)

UWIELBIA JAZDÊ
SAMOCHODEM
Ma³gorzata Mytnik z £ysej Góry 11 lipca skoñczy³a 104 lata, ale podczas rozmowy nie siada – woli raczej staæ przy
oknie, bo tak jej wygodnie. Rutynowe
pytanie o d³ugowiecznoœæ kwituje od
kilku lat tak samo; „Nie k³óciæ siê, nie
piæ i ¿yæ w zgodzie”.
Dla lekarzy jest raczej niewygodnym
przypadkiem. – Przeczy wszelkim wskazówkom co do zasad żywienia – mówi Wanda Boruch, siostrzenica. Ciocia jada wprawdzie regularnie, ale raczej niezbyt dietetycznie. Zaczyna śniadaniem gdzieś koło
dziewiątej, potem obiad między trzynastą
a czternastą, a na koniec kolacja koło osiemnastej. W menu jest niemal wszystko to, co
zdrowiu ponoć szkodzi. Zawsze lubiła zjeść
tłusto, a cukru używała w nadmiarze. –
Kilogramami go zjada – potwierdza siostrzenica, która już nieraz usiłowała ciocię
powstrzymać przed słodzeniem wszystkiego. Bezskutecznie. Ale na zdrowiu jej podopiecznej jakoś się to nie odbija. Lekarze
po rutynowych badaniach, jakie ostatnio
przeprowadzili, skwitowali krótko: serca i
ciśnienie ma jak u młodego człowieka. Jedyny problem to słuch, ale z tym miała już
problemy znacznie wcześniej.
Z Łysą Górą związana jest od zawsze. Tu się urodziła – sołtys Roman Sacha podkreśla to z dumą, bo Małgorzata Mytnik to
najlepszy dowód na to, że tu w Łysej Górze,
jest dobry klimat do życia. Przed wojną opuściła wprawdzie te tereny pracując pod Wilnem jako nauczyciel i kierownik szkoły, ale
los wkrótce sprowadził ją tu z powrotem.
Wakacyjna wizyta latem 1939 roku z powodu wojennej zawieruchy przedłużyła się aż
do dzisiaj. Z punktu widzenia sołtysa, który
jako ostatni rocznik miejscowych uczniów
trafił pod pedagogiczne skrzydła pani Małgorzaty, to był akurat sprzyjający zbieg okoliczności. Naukę pod jej kierunkiem wspomina dobrze. – Była większa dyscyplina niż
w innych klasach – chwali. Nie tylko on to
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docenia. Na 100. urodzinach nauczycielki
pojawiły się prawdziwe tłumy.
W młodości na brak ruchu nie narzekała.
Wakacje ze znajomymi spędzała najchętniej
w formule wczasów wędrownych. Cele wypraw były bardzo różne: od gór aż po Bałtyk.
Ważne, żeby być w ciągłym ruchu i przemieszczać się z miejsca na miejsce. W roku szkolnym po lekcjach oddawała się pracom w ogródku. Ciągle ją można było zastać przy pieleniu
chwastów, sadzeniu nowych roślin czy kwiatów. Dziś ogródek nadal jej towarzyszy. Ogląda go sobie codziennie przez okno.
Od niedawna ma też zupełnie inna pasję.
– Uwielbia jeździć samochodem. Siostrzeniec Jacek Zabdyr, jak tylko czas pozwala
zabiera ją na weekendowe objazdy. W dniu
wyjazdu ciocia wspierając się na krzesełku
samodzielnie podchodzi do drzwi, gdzie już
czeka wózek, którym podjeżdża do samochodu i… w drogę. Ostatnio zaliczyli Częstochowę, Zakopane, dotarli nawet na południe Słowacji gdzieś pod granicę z Węgrami.
Siostrzeniec miał plan, żeby objechać całe
Tatry, ale zgubił drogę i plany trzeba było
odłożyć na później. Ale ciocia i tak była zadowolona. – Uwielbia te samochodowe wycieczki – zapewnia Wanda Boruch.
Razem z bratem opiekują się ciocią od lat.
Problem był 20 lat temu, gdy złamała nogę
w biodrze. Lekarze mówili, że w tym wieku
to bardzo groźne, ale ona poleżała parę dni
w szpitalu i dziś na nogę nie narzeka. Drugi
raz trzeba było wezwać lekarze niedługo po
100 urodzinach. Złapała gdzieś zapalanie
płuc. Gdy przyjechało pogotowie, lekarze nie
dawali wielkich szans, ale po paru dniach
okazało się, że medycyna na organizmie
Małgorzaty Mytnik zna się nie najlepiej.
Pacjentka doszła do siebie prosząc od razu o
zastąpienie szpitalnego menu porządnym,
domowym jedzeniem. Od tamtej pory powodów do narzekań nie ma. Ma za to nadzieję, że dane jej będzie świętować 100. urodziny swojej siostry Wiktorii, która dziś ma
już za sobą 93 lata życia...
(p)
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Podziêkowania
dla stra¿aków
Podziękowania dla strażakówochotników z gminy Dębno, którzy
zaangażowali się w akcję ratowniczą
i pomoc dla powodzian, złożyli druhom przedstawiciele samorządowych władz i komendant powiatowej
straży pożarnej Mirosław Pęcak.
Powodów do wyróżnienia strażaków nie
brakowało. – Jako pierwsi ruszyli z pomocą
nie czekając aż ich ktoś wezwie – podkreśla wójt Grzegorz Brach. W zabezpieczenie mienia, wałów przeciwpowodziowych i
walkę z powodziową falą zaangażowali się
nie tylko w swojej gminie. Już w maju kilkunastu druhów z OSP w Łoniowej pojechało do gminy Szczurowa, która wtedy
przeżywała szczególnie trudne chwile.
Przez trzy dni pracowali w Woli Przemykowskiej. Jedenastu druhów uszczelniało
wały, wypełniało worki z piaskiem i budowało prowizoryczne zapory przed wodą. W
walkę z żywiołem u sąsiadów włączyli się
także strażacy z innych jednostek w gminie.
Mieszkańców doświadczonych przez
wielką wodę wspierali także po opadnięciu
fali powodziowej. – Zwróciliśmy się z ape-

lem do mieszkańców o przynoszenie darów dla powodzian. Odzew był niespodziewanie duży – opowiada Paweł Kraj, naczelnik OSP w Łoniowej. Ludzie masowo
przynosili żywność i środki czystości. W
sumie do potrzebujących trafił transport
złożony z dwóch busów i przyczepy.
W czerwcu ponownie w pomoc dla poszkodowanych zaangażowali się strażacy
z OSP Łoniowa i OSP Niedźwiedza. Tym
razem strażacy zadbali o rolników. Sami
skosili trawę, wysuszyli ją i zawieźli siano
do rolników z Woli Przemykowskiej i Woli
Rogowskiej. Inicjatywa okazała się bardzo
trafiona, bo na terenach powodziowych
rolnicy nie mieli czym karmić ocalałego
bydła. Transport zapewnili prywatni
przedsiębiorcy: Józef Cichy, Stanisław Pałucki i Mieczysław Pabian.
(p)

Biskup Lechowicz modli³ siê w intencji poleg³ych

W HO£DZIE
OFIAROM NALOTU
Z udzia³em przedstawicieli
samorz¹du i parlamentu
odbywa³y siê w niedzielê, 5
wrzeœnia, w Maszkienicach
uroczystoœci poœwiêcone
pamiêci kilkudziesiêciu ofiar
zbombardowania poci¹gu
pasa¿erskiego we wrzeœniu
1939 roku. Mszy Œwiêtej
koncelebrowanej odprawionej w ich intencji przewodniczy³ ks. Bp Wies³aw Lechowicz.

mocy. Inni wydobywali z rozbitych wagonów ciała ofiar. Na cmentarz w Maszkienicach przywieziono 24 ofiary nalotu, na
pobliskich cmentarzach pochowano pozostałych. Mieszkańcy przynosili deski, by
naprędce klecić trumny przypominające
skrzynie, w których układano po kilka
ciał. Ofiarom nalotu urządzono skromny
pogrzeb z obawy przed powtórzeniem się
ataku.
W minioną niedzielę po wspólnej modlitwie w intencji ofiar wrześniowej tragedii
planowano przejście na cmentarz, by pod
tablicą na mogile pomordowanych złożyć
kwiaty i wieńce. Obfite opady deszczu
spowodowały , że główne uroczystości
odbyły się w kościele. Na cmentarz udała
się kilkuosobowa delegacja.
(g)

Uroczystość zorganizowana z inicjatywy Stanisława Pierzgi, przewodniczącego Rady Gminy w Dębnie , odbyła się już
po raz kolejny. Przed rokiem w 70. rocznicę tragicznego wydarzenia, w którym
śmierć poniosło kilkudziesięciu cywili zapowiadano, że obchody rocznicowe wejdą
na stałe do oficjalnego kalendarza uroczystości gminnych. W tym roku uczyniono zadość tej zapowiedzi.
Obok wiernych w uroczystości wzięli
udział m.in. Grzegorz Brach, Wójt Gminy
Dębno, posłowie RP Edward Czesak i Andrzej Sztorc. Wszyscy podkreślali, że pamięć o wydarzeniach sprzed lat to nasz
obowiązek, bo tylko w ten sposób możemy jako naród zachować swoją tożsamość.
Z relacji świadków nalotu wiadomo, że
pasażerowie pociągu przeżyli gehennę. Z
rozbitych wagonów słychać było jęki rannych ludzi wzywających pomocy. Odwożono ich do Domu Ludowego w Maszkienicach, gdzie udzielano im pierwszej powrzesieñ - paŸdziernik 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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OSP £oniowa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym

Stra¿acka elita
OSP £oniowa do³¹czy³a do
stra¿ackiej elity. W sobotê
4 wrzeœnia jednostka zosta³a
oficjalnie przyjêta do Krajowego Systemu RatowniczoGasniczego. – Jesteœcie wœród
najlepszych jednostek w
województwie. To powód do
dumy i satysfakcji – gratulowa³ druhom z £oniowej Ma³opolski Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej st. bryg. Andrzej Mróz.
Do grona jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub
środowiska, jednostka z Łoniowej aspirowała od dawna. Musiała jednak spełnić konieczne wymagania sprzętowe, a druhowie musieli zdobyć niezbędne kwalifikacje. Cierpliwie z pomocą gminy gromadzono coraz lepszy sprzęt. Wóz bojowy sprowadzono z Niemiec dzięki prywatnym znajomościom i dofinansowaniu z budżetu gminy. Niespełna dwa
lata temu jednostka została wyposażona w
system selektywnego powiadamiania umożliwiający szybsze, a przez to skuteczniejsze
podejmowanie akcji ratowniczych. Od tej pory
alarm pożarowyw tej jednostce uruchamiany jest ze stanowiska dowodzenia Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Brzesku,
co pozwala natychmiast przekazywać informację o zagrożeniu wszystkim strażakom
jednostki maksymalnie przyspieszając czas
rozpoczęcia akcji ratunkowej.
Starania strażaków doceniono i w sobotę prezes OSP w Łoniowej Tadeusz Sacha

Przy okazji wręczono nagrody trzem
strażakom.

4

wraz z wójtem Grzegorzem Brachem mogli odbierać oficjalną decyzję o przyjęciu do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. – Dziękuje wszystkim, którzy przez
lata nas wspierali, za pomoc umożliwiającą
nam dzisiaj rozpoczęcie nowego rozdziału
w naszej pracy – mówił prezes Sacha wymieniając cały szereg sponsorów i przyjaciół jednostki. Słuchało go kilkudziesięciu

W uroczystości wzięło udział wiele
jednostek OSP.

Wójt Grzegorz Brach odbiera decyzję
o włączeniu jednostki do KSRG z
rąk komendanta Andrzeja Mroza.
strażaków z różnych regionów województwa. Byli wśród nich także przedstawiciele OSP w Woli Przemykowskiej, którzy
niedawno naocznie mogli się przekonać,

jak pracują ochotnicy z Łoniowej wspierający kolegów podczas walki z powodzią w
gminie Szczurowa.
Potem po krótkiej prezentacji historii jednostki była okazja do rozmów przy kawie i
herbacie oraz do wymiany doświadczeń.
Wśród zaproszonych gości nie brakowało
druhów, którym także marzy się Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy. Tym chętniej
słuchali jaką drogą się do tego dochodzi.
OSP w Łoniowej w Małopolsce jest 325
jednostką w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ale potrzebnych jest jeszcze kolejnych 20 jednostek do tego, by system działał w pełni sprawnie. W opinii strażaków może to potrwać jeszcze dwa lata.
(gp)

Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy (KSRG) – powsta³ w 1995 roku. Celem jego
istnienia jest ujednolicenie dzia³añ o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagro¿eñ ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, podejmowanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ i inne podmioty ratownicze (g³ównie Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹).
Centralnym organem administracji rz¹dowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego jest Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Swoje
zadania KSRG realizuje poprzez koordynacjê walki z po¿arami i innymi klêskami ¿ywio³owymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaœniczy stanowi integraln¹ czêœæ systemu bezpieczeñstwa pañstwa.
W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaœniczym funkcjonuje:
- 515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaœniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
- 3565 jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych,
- 5 zak³adowych stra¿y po¿arnych,
- 2 zak³adowe s³u¿by ratownicze,
- 11 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, £odzi, Olsztynie, Katowicach, Bia³ymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wroc³awiu oraz Centrum Leczenia Oparzeñ w Siemianowicach Œl¹skich,
- 297 specjalistów krajowych z ró¿nych dziedzin ratownictwa.
Elementami systemu s¹ m.in. Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Pogotowie ratunkowe,Stra¿ Graniczna, Pañstwowa Inspekcja Ochrony Œrodowiska, Pañstwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarz¹dowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne
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¯UKI ODCHODZ¥
DO LAMUSA

Nyska zasłużyła już na odpoczynek.

Stra¿acy z OSP w Maszkienicach i w Sufczynie maj¹ powody do zadowolenia.
Stare i mocno ju¿ wys³u¿one samochody wykorzystywane do transportu zast¹pili autami u¿ywanymi, ale znacznie bardziej zaawansowanymi technicznie i znajduj¹cymi siê w zupe³nie niez³ym stanie.
Auta pozyskano z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która używane

samochody przekazała jednostkom nieodpłatnie. Mimo że są to samochody używane, to z punktu widzenia strażaków
jest to techniczny krok w przód. Do tej
pory ochotnicy korzystali z wysłużonych
„nysek” i „żuków”, które nie tylko pod
względem estetyki, ale przede wszystkim
ze względów bezpieczeństwa do dalszej
eksploatacji raczej się już nie nadają. Auta
podarowane przez komendę po niewielkim remoncie powinny posłużyć strażakom jeszcze kilka lat.
(g)

Lœni¹ce he³my na g³owach
O now¹ motopompê i ozdobne he³my
wzbogacili siê stra¿acy z OSP w Woli
Dêbiñskiej. Motopompê ufundowa³
jednostce Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, a czêœæ galowego stroju – prywatny sponsor.
Motopompa szlamowa o dużej wydajności to urządzenie, którego w jednostce
do tej pory nie było. W ciągu minuty może
wypompować nawet 1400 litrów wody, co
pozwala na uzyskanie szybkich efektów.
Po powodzi to szczególnie ważne, bo porządkowanie domów i zalanych pomieszczeń powinno odbywać się możliwie szybko, by walka z wilgocią miała jakieś szanse powodzenia.

Sprzęt, którego koszt to 6 tys. zł, został już sprawdzony w Maszkienicach,
gdzie wypompowywano wodę z kilku studni. Tempo pracy zrobiło spore wrażenie. –
Ludzie nie dowierzali, że ledwie w kilka
chwil studnia była pusta – mówi Wiesław
Cebula, naczelnik OSP w Woli Dębińskiej.
Poza urządzeniem przydatnym w akcji ratunkowej jednostka otrzymała także pięć ozdobnych hełmów, z których
każdy wart jest 500 zł. Druhowie dzięki
pomocy finansowej Krzysztofa Chamioło, będą teraz mieli stroje reprezentacyjne z prawdziwego zdarzenia. – Będziemy z nich korzystać podczas uroczystości religijnych i patriotycznych – dodaje
Wiesław Cebula.

Rachmistrzowie
zapukaj¹ do drzwi
Rachmistrzowie spisowi ju¿ we wrzeœniu
zapukaj¹ do drzwi gospodarstw rolnych w
gminie Dêbno. W ramach Powszechnego
Spisu Rolnego zbieraæ bêd¹ dane potrzebne do przygotowania przez Uniê Europejsk¹
Wspólnej Polityki Rolnej. Zarówno sam
udzia³ w spisie jak i udzielanie prawdziwych
odpowiedzi na pytania rachmistrzów s¹ obowi¹zkowe.
Spis potrwa od 8 wrzeœnia do 31 paŸdziernika. Na terenie gminy Dêbno objêtych nim
zostanie mniej wiêcej 2500 gospodarstw
rolnych o powierzchni powy¿ej 1 hektar 10
procent gospodarstw o powierzchni mniejszej ni¿ hektar.
gospodarstwa odwiedzaæ bêdzie 11 rachmistrzów spisowych, którzy ju¿ wczeœniej
odbyli specjalistyczne szkolenie. W³aœciciele
gospodarstw zd¹¿yli ich ju¿ poznaæ podczas
obchodu przedspisowego. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do osoby dokonuj¹cej spisu, która powinna dysponowaæ odpowiednim identyfikatorem, mo¿na zasiêgn¹æ informacji w biurze spisowym znajduj¹cym siê w Urzêdzie Gminy w Dêbnie –
mówi Renata Kargol.
Spis mo¿e potrwaæ nawet ponad godzinê.
Jego uczestnicy powinni udzielaæ odpowiedzi wyczerpuj¹cych i zgodnych ze stanem
faktycznym. zebrany w spisie materia³ bêdzie wykorzystany jedynie do celów statystycznych.

(g)
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Wygodny
dojazd
Nowa nawierzchnia, szersza jezdnia, barierki zabepziczejaace i lepsze
oznakowani poziomie – to
efekty modernizacji odcinka drogi w Dêbnie od krajowej „czwórki” a¿ do
koœcio³a. Poza popraw¹
komfortu jazdy bêdzie tu
teraz tak¿e bezpieczniej.
Wykonane w drugiej połowie wakacji
prace były możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa małopolskiego, który wsparł przedsięwzięcie
kwotą 96 tys. zł. Mimo dużej liczby wnio-

sków, starania gminy Dębno oceniano
bardzo wysoko. Zadecydował o tym fakt,
że to droga stosunkowo bardzo ruchliwa, przy której znajdują się takie obiekty jak zamek, szkoła, kościół, przedszkole, sklep i restauracja. Gmina z własnego budżetu dołożyła ponad 220 tys.
zł, co pozwoliło na realizację szerokiego zakresu prac. Obok nowej nawierzchni utworzono także na kilku odcinkach
pobocza, urządzono parking przy kościele i wymieniono sześć lamp oświetleniowych. Wzdłuż jedni zamontowano barierki zabezpieczające.
(pg)

6

Zaskakuj¹ce wyniki licytacji

Milion za star¹ gminê!
Tego ma³o kto siê spodziewa³. Wyceniony na niespe³na 300 tys. z³ budynek, w
którym dawniej mieœci³a
siê siedziba urzêdu gminy,
zosta³ sprzedany za okr¹g³y milion. Dziêki temu, ¿e
uczestnicy przetargu licytowali bardzo ostro, skarbnik gminy ma dzisiaj co
dzieliæ. – Sporo nieplanowanych wczeœniej inwestycji zostanie wykonanych –
cieszy siê Grzegorz Brach,
Wójt Gminy Dêbno.
Obiekt wystawiono na przetarg po
dłuższej, publicznej dyskusji na temat
jego wykorzystania. Jedni wskazywali,
że byłoby to dobre miejsce na publiczną
bibliotekę, inni zabiegali, by właśnie w
tym miejscu znalazła się poczta. Pomysł
z biblioteką okazał się jednak dla gminy
zbyt kosztowny, bo wynajmowany przez
ostatnie lata obiekt wymaga gruntowanego remontu, a na lokalizację tam swojej placówki ochoty nie wyraziła ostatecznie poczta.
W efekcie zdecydowano się na sprzedaż nieruchomości w formie publicznej
licytacji. Rzeczoznawca wycenił budynek na niespełna 280 tys. zł, a gmina
ustaliła cenę wywoławczą na 300 tys.
zł. Ustalono, że minimalne postąpienie
w licytacji może wynieść 3 tys. zł. Do
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rywalizacji przystąpiło czterech oferentów, którzy początkowo ostrożnie windowali cenę, by jednak szybko rozkręcić się podbijając cenę od razu nawet o
50 tys. zł. W ostatecznej rozgrywce o
budynek walczyło już tylko dwóch oferentów, a rywalizacja zakończyła się na
milionie złotych. Jeszcze podczas wakacji umowa została notarialnie podpisana, a pieniądze bardzo szybko znalazły się na koncie gminy.
Wójt Grzegorz Brach nie krył satysfakcji z takiego obrotu sprawy. Dotychczasowy najemca budynku utrzymywał
przecież, że obiekt nie ma żadnej wartości. Po nieprzedłużeniu z nim umowy najmu domagał się od gminy odszkodowania w związku z nakładami
poniesionymi na remont i modernizację budynku i nie chciał dobrowolnie
opuścić obiektu. Sprawa znalazła ostatecznie finał w sądzie, którego werdykt
był zgodny z argumentacją samorządu.
Były najemca nie tylko nie otrzymał
odszkodowania, ale musiał zwolnić budynek i ponieść koszty postępowania
sądowego.
Pieniądze, które z tytułu sprzedaży
obiektu, wpłynęły do budżetu gminy
pozwolą w tym roku znacznie zwiększyć zakres inwestycji i remontów. Niemal połowa tej kwoty zostanie zgodnie
z wolą radnych przeznaczona na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, a
jedna czwarta tej sumy wykorzystana
zostanie na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Dodatkowe pieniądze trafią też do jednostek ochotniczych
straży pożarnych, a część tej kwoty zostanie wykorzystana na remonty szkół.
(gep)

WYDARZENIA

£adniejsza szko³a
Spore oszczêdnoœci w zu¿yciu
gazu powinny byæ efektem
termomodernizacji budynku
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Dêbnie. Prace, które
kosztowa³y 135 tys. z³, wykonano jeszcze przed rozpoczêciem roku szkolnego.
Prace polegały głównie na wykonaniu
nowej elewacji i dociepleniu budynku. Ich
efekty widac gołym okiem. Budynek szkoły
wraz z salą gimnastyczną prezentuje się

Ma³gorzata Przepiórka, dyrektor Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Dêbnie
Budynek zyskał na pewno od strony czysto wizualnej, ale z punktu
widzenia kosztów utrzymania szkoły najważniejsze jest to, że
wskutek ocieplenia obiektu styropianem zmniejszy się zużycie energii
cieplnej i rachunki będą na pewno mniejsze. A to dość znacząca
pozycja w naszym budżecie. W sezonie grzewczym płacimy za gaz
nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Co do jakości prac nie mamy
zastrzeżeń. Firma wykonująca roboty robiła wszystko bardzo
solidnie i dokładnie. Z wyjątkiem kilku drobnych usterek nie było
żadnych problemów. A zakres prac był bardzo szeroki. Wymieniono
płytki na wszystkich schodach wejściowych, nowe są także kominy,
rury spustowe, rynny, podbitki przy wejściu głównym i przy sali
gimnastycznej. Częściowo wymienione zostały także okna.

znacznie lepiej, a zużycie energii cieplnej
potrzebnej do ogrzania obiektu zimą będzie
znacznie mniejsze.
Decyzja o termomodernizacji została podjęta po przeprowadzeniu przez wyspecjalizowana firmę audytu energetycznego, z
którego wynikało, że docieplenie obiektu, a
w szczególności tej jego części, w której znajduje się sala gimnastyczna, jest konieczne.
Do tej pory koszty ogrzewania obiektu były
zdecydowanie za wysokie jak na budynek o
takiej kubaturze.
(gp)

Fina³ remontu przedszkola w Woli Dêbiñskiej

Cieplej i taniej
dynku, potem wymieniono wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, odnowiono wnętrza i wymieniono wyposażenie sal dydaktycznych. Urządzono od podstaw kuchnię.
Na samym końcu wykonano nową elewację i ocieplono budynek. Prace prowadzono
w wakacje, by od września dzieci mogły korzystać z oferty przedszkola nie będąc narażonymi na uciążliwości towarzyszące zazwyczaj pracom budowlanym.

Po trzech latach zakoñczy³ siê kapitalny remont budynku przedszkola w Woli
Dêbiñskiej, który kosztowa³ ³¹cznie
180 tys. z³. Efekt jest taki, ¿e dzieci i
nauczyciele maj¹ teraz komfortowe
warunki do pracy i nauki.
Prace prowadzono etapowo, by w żaden
sposób nie zakłócać działalności przedszkola.
Najpierw wykonano roboty związane ze
zmianą układu pomieszczeń wewnątrz bu-

Wykonawca dotrzymał terminu i z początkiem roku szkolnego przedszkolaki miały do dyspozycji budynek odnowiony nie do
poznania. Poza walorami estetycznymi
efekty remontu będzie można przełożyć
także na wymierne korzyści finansowe.
Wskutek docieplenia ścian budynku z pewnością zasadniczo zmniejszą się rachunki za
ogrzewanie obiektu.
(g)

Halina Turaj, dyrektor przedszkola w Woli Dêbiñskiej
Przede wszystkim poprawiono estetykę otoczenia i dzisiaj budynek,
który wcześniej raczej straszył, przyciąga wzrok. Dla dzieci to bardzo
ważne, że mają przyjemne otoczenia. Bardzo się cieszę, że po latach
mamy wreszcie obiekt, który można nazwać przedszkolem z prawdziwego zdarzenia. Bardzo dziękuję wójtowi Grzegorzowi Brachowi, że
nie tylko zauważył problem, ale także go rozwiązał. Poza estetycznymi względami utrzymanie przedszkola powinno być teraz tańsze.
Termomodernizacja pozwoli zmniejszyć zużycie energii. W przyszłości być może uda się jeszcze postawić kropkę nad „i” i plac przy
przedszkolu zostanie wyrównany i wybrukowany.
wrzesieñ - paŸdziernik 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Wójt spodziewa siê
kolejnych skarg

Kolejna pora¿ka
mieszkañców
Starania grupy mieszkañców
Dêbna o stwierdzenie, ¿e
kanalizacjê w Dêbnie i Por¹bce Uszewskiej gmina wybudowa³a niezgodnie z prawem,
po raz kolejny nie przynios³y
skutku. Tym razem ich wniosek odrzuci³ G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Kilku mieszkańców Dębna od wielu miesięcy we wszelkich możliwych urzędach zabiega o to, by budowę sieci kanalizacyjnej w
Dębnie uznać za nielegalną. – W innych
gminach ludzie zabiegają raczej o to, by kanalizację im wybudować, u nas jest grupa,
która ma nieco inne podejście – podkreśla
Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
Osobiście już kilkakrotnie za sprawą
skarg kilku mieszkańców Dębna wyjaśniał
organom administracji państwowej okoliczności inwestycji przedstawiając dokumentację, na podstawie której sieć została wybudowana. Rację wójta potwierdzono już
kilkakrotnie, ale skarżąca się grupa ludzi za
każdym razem, kiedy to tylko jest możliwe,
odwołuje się od decyzji do kolejnej instancji.
W efekcie sprawą zajmował się już Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, wojewoda małopolski.
Ostatnio w sprawę zaangażowany został
także Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Mieszkańcy domagali się od niego,
by stwierdził nieważność decyzji powiatowego inspektora zatwierdzającą użytkowanie kanalizacji, bo – w opinii mieszkańców –
została ona wybudowana z naruszeniem
prawa. Główny inspektor, podobnie jak
przedstawiciele kilku innych instytucji nie
podzielił argumentacji mieszkańców i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji. W
trakcie procedury administracyjnej uruchomionej skargą mieszkańców już wcześniej
okazało się, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wcale nie musiał wydawać
decyzji o użytkowaniu kanalizacji, ponieważ
została ona wybudowana na podstawie wydanego wcześniej pozwolenia na budowę.
Mimo kolejnej decyzji przesądzającej sprawę Wójt Gminy Dębno nie wyklucza, że
mieszkańcy na tym nie poprzestaną. – Sprawa ma najwyraźniej podtekst pozamerytoryczny, a w takich sytuacjach racjonalne
argumenty nie odgrywają większego znaczenia – komentuje.
(p)
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Ruszy³a renowacja œwi¹tyni

Koœció³ bez wilgoci
Rozpocz¹³ siê pierwszy etap
prac renowacyjnych w koœciele w Dêbnie. Ich efektem ma
byæ zabezpieczenie zabytkowej œwi¹tyni przed niszcz¹cym dzia³aniem wilgoci.
Roboty, które prowadzi firma z Olkusza,
kosztować będą ponad 161 tys. zł. Parafia
pozyskała na ten cel pieniądze z budżetu
województwa małopolskiego w wysokości 70
tys. zl dokładając resztę z własnych środków. Niezbędną dokumentację konieczną do
złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej pomogli przygotować gminni
urzędnicy. – Kościół w Dębnie to jeden z
ważniejszych zabytkowych obiektów na terenie gminy, a jako taki stanowi nasze wspólne dobro. Trudno, byśmy nie pomogli załatwić formalności, zwłaszcza, że mamy w tym
doświadczenie – komentuje Marian Kurek,
Sekretarz Gminy.
Zakres prac, które potrwają do końca października, obejmuje osuszanie fundamentów, uzupełnienie brakujących elementów i
uszczelnienie. Wszystko to po to, by wilgoć
nie niszczyła murów. Efekty jej działania są
widoczne m.in. w środku świątyni, gdzie w
niektórych miejscach panoszy się grzyb.
Prowadzone w tej chwili prace to pierwszy etap renowacji zaplanowanej na szerszą
skale. W kolejnych etapach konieczny jest
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remont dachu, a także odnowienie elewacji.
O tym, czy dalsze prace będą kontynuowane i kiedy to nastąpi, trudno w tej chwili

Jedna z najstarszych budowli sakralnych w powiecie brzeskim wybudowana pomiêdzy 1486 a 1502 rokiem.
Na okres powstania wskazuje nie tylko struktura jego œcian, jego architektoniczny kszta³t i rozk³ad wnêtrz, ale
tak¿e rozpiêty miêdzy prezbiterium i
naw¹ ostry ³uk têczy oraz znajduj¹ce
siê w gruboœci pó³nocnej œciany nawy
prowadz¹ce na chór muzyczny schody
oraz liczne kamienne detale architektoniczne takie jak: siedem portali czy
ostro³uczne obramienia otworów
okiennych. We wnêtrzu znajduj¹ siê
interesujê polichromie, marmurowe
epitafia, barwny witra¿, neogotyckie o³tarze oraz tryptyk z obrazem Trójcy
Œwiêtej.
cokolwiek pewnego powiedzieć. Wszystko
zależy od tego, czy parafii uda się pozyskać
pieniądze ze źródeł zewnętrznych.
(g)

WYDARZENIA

Oferta „Rodziny Kolpinga” trafi³a na podatny grunt

Pó³ setki dzieci w œwietlicy
Dziesi¹tki dzieci skorzysta³y
z wakacyjnej oferty dzia³aj¹cej w Dêbnie œwietlicy „U
Kolpinga”. Wolny czas spêdzaæ tu mo¿na tak¿e w roku
szkolnym. Przeciêtnie œwietlicê odwiedza 50 dzieci ka¿dego dnia.
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”,
które w Dębnie reprezentuje Aleksandra
Bilińska, mogło zaoferować dzieciom z
całej gminy ofertę na wakacje dzięki dofinansowaniu z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Propozycja okazała się
„strzałem w dziesiątkę”, bo chętnych
było więcej niż miejsc. W warsztatach
dziennikarskich uczestniczyło przeciętnie 30-35 dzieci, a w odbywających się w
każdy czwartek wyjazdach na basen w
Brzesku brało udział minimum 20 dzieci.
Sporą popularnością cieszyły się także
wycieczki. Do parku rozrywki „Rabkoland” w Rabce Zdroju, krakowskiego zoo i
parku miniatury w Inwałdzie pojechało
za każdym razem 35-40 dzieci. Oferta

była tym bardziej atrakcyjna, że korzystanie z niej było zupełnie bezpłatne.
Wśród uczestników zajęć dominowali
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a najliczniej byli reprezentowani
mieszkańcy Dębna, Woli Dębińskiej i Sufczyna.
Stowarzyszenie na tym nie poprzestanie. – Zajęcia będziemy prowadzić także
w roku szkolnym z tym, że na razie mamy
zapewnione finansowanie do końca grudnia. Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć pieniądze na prowadzenie świetlicy
także w roku przyszłym – mówi Aleksandra Bilińska.

Z punktu widzenia zagospodarowania
wolnego czasu dzieciom i młodzieży to ważna oferta w gminie. Dziś na zajęcia w świetlicy chodzi codziennie przeciętnie 50 dzieci. Do dyspozycji mają warsztaty dziennikarskie, pomoc w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do zajęć w szkole,
a co dwa tygodnie można skorzystać z pomocy psychologa. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, w
których uczestniczą także licealiści przygotowujący się do egzaminu maturalnego.
Uczestnicy zajęć mogą też pograć w pingponga, a świetlica czynna jest od g. 12 do 17.
(gp)

Œlimaki jak grzyby po deszczu

Pe³zaj¹ca plaga
Z plagą ślimaków zmagają się od
tygodni mieszkańcy gminy Dębno.
Mięczaków zjadających niemal
wszystko jest tak dużo, że na posesjach trudno postawić stopę, by się
nie natknąć na nie.
Ślimaki upodobały sobie szczególnie tereny w Porąbce Uszewskiej, Dębnie, Łysej
Górze i Jaworsku. Właściciele posesji codziennie mają ich tam setki. Na działce
wielkości 20 arów można się doliczyć każdego dnia 500-600 ślimaków nagich.
Niszczą niemal doszczętnie wszelką roślinność. Zjadają przydomowe plantacje
warzyw, niszczą trawniki, brudzą chodniki i tarasy.
Nie będący sobie z nimi w stanie poradzić mieszkańcy o pomoc zwrócili się do
samorządu. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd w tej spra-

wie nie może podejmować żadnych decyzji. – Zwróciliśmy się jednak do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o podjęcie stosownych działań, które pozwoliłyby rozwiązać problem– tłumaczy wójt gminy Dębno Grzech Brach.
W odpowiedzi samorządowe władze usłyszały wprawdzie, że ślimak nie jest szkodnikiem, którego zwalczanie ma być podejmowane z urzędu, ale jednocześnie inspekcja nie zostawiła mieszkańców samych sobie. – Zaraz po naszym telefonie
w tej sprawie do urzędu przyjechał pracownik inspekcji, przywiózł ulotki informacyjne, spotkał się z mieszkańcami
Łysej Góry, dogłębnie wyjaśnił im problem
podając też listę środków dopuszczonych
do stosowania, które pozwalają skuteczniej radzić sobie z plagą – informuje wójt
Grzegorz Brach.
Szczegółową instrukcję objaśniającą,
jak można sobie radzić ze ślimakami przy-

gotowały także władze samorządowe
przekazując ją mieszkańcom za pośrednictwem sołtysów. Tą drogą mieszkańcy
dowiedzieli się, że rozwojowi ślimaków
sprzyjają tereny zachwaszczone, zarośnięte rowy i dziko rozrastająca się roślinność. W połączeniu z wilgocią i średnią temperaturą daje to idealne warunki
dla rozmnażania ślimaków, które jako
obojnaki rozmnażają się bardzo łatwo i
szybko. Utrudnić im to można nie dopuszczając do zachwaszczania terenu, wykonując podorywki i bronując pola. W sytuacji, gdy właściciele prywatnych terenów
nie porządkowaliby swoich posesji pod
tym kątem gmina może to zlecić firmie
zewnętrznej obciążając kosztami właściciela działki. W sierpniu tygodniowo wysyłano kilkanaście upomnień do właścicieli działek nie stosujących się do tych
zaleceń.

wrzesieñ - paŸdziernik 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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Przez dwa miesi¹ce zbierali dary dla powodzian

TRANSPORT DLA TRZECH PARAFII
Dwie tony darów dla poszkodowanych przez powódź to efekt prowadzonej w lipcu i w sierpniu współorganizowanej przez Radę Sołecką w Łysej
Górze, Stowarzyszenie „Krakus”, Akcję Katolicką i parafialny oddział Caritas.
Akcja prowadzona była w sklepach na terenie całej gminy. Wystawiono w nich kosze, w których można było zostawiać dary
dla ofiar powodzian. Zbierano przede
wszystkim produkty żywnościowe o dłuż-

szym terminie przydatności do spożycia,
środki czystości oraz narzędzia takie jak
łopaty czy miotły niezbędne przy porządkowaniu domów i posesji. W domu parafialnym
w Łysej Górze można było ponadto zostawiać odzież w dobrym stanie i obuwie.
Reakcja na tę inicjatywę była bardzo przychylna. – Żaden z właścicieli sklepów, którym zaproponowaliśmy udział w akcji, nie
odmówił, a klienci sklepów dzielili się czym
tylko mogli. Wielu kupowało wręcz specjalnie więcej produktów, żeby wspomóc powo-

dzian – relacjonuje Roman Sacha, sołtys
Łysej Góry.
Caritas mająca rozeznanie w skali potrzeb
wskazywał parafie, do których powinny trafić dary. Ostatecznie przygotowano trzy
transporty, które dostarczyły dary do parafii Grobla, Tuchów i Słupiec. Jacek Babiarski nie tylko udostępnił do tego swój samochód, ale też sam wystąpił w roli kierowcy. –
Chciałbym mu za to publicznie podziękować
podobnie jak wszystkich innym uczestnikom
tej akcji – podkreśla sołtys Sacha.

Fundusz so³ecki po raz drugi

GMINA DAJE WIÊCEJ
W gminie Dêbno ponownie
skorzystano z mo¿liwoœci,
jakie daje ustawa i wyodrêbniono w bud¿ecie pieni¹dze
przeznaczone na fundusz
so³ecki. Generalnie efekt jest
taki, ¿e do dyspozycji so³ectw
bêdzie nieco wiêcej pieniêdzy
ni¿ dot¹d, ale za to dok³adnie
trzeba siê bêdzie z ich wydawania rozliczaæ.

Komentuje dla nas

Z ustawowych zapisów gmina w ubiegłym roku mogła skorzystać lub nie. Zdecydowano się na utworzenie funduszu sołeckiego w przekonaniu, że będzie to korzysta sytuacji dla poszczególnych wsi.
Nie wszyscy sołtysi podzieli ten pogląd.
Niektórzy obawiali się, że narzucenie z góry
obszarów, w jakich można wydać sołeckie
pieniądze spowoduje ograniczenia komplikujące realizację zadań na wsi. Zgodnie z
formalnymi wymaganiami sołectwa mogą
korzystać z przyznanej im puli po spełnie-

niu szeregu warunków formalnych. Konieczna jest przede wszystkim decyzja zebrania wiejskiego o przeznaczeniu pieniędzy na konkretny cel, samorząd wymaga
też uzasadnienia wydatków i trzymania się

Marian Kurek, Sekretarz Gminy
Przed rokiem były obawy, że wprowadzenie funduszu sołeckiego
usztywni wydatki w sołectwach. Doświadczenie pokazuje, że
większych problemów nie ma. Pożytek jest natomiast taki, że
wszystko to, co zaplanowano decyzją zebrania wiejskiego jest
zrealizowano lub jest jeszcze w trakcie realizacji i mieszkańcy
nie mają poczucia, że ich decyzje nie są wykonywane. Dotychczas
można było zmieniać plany przyjęte podczas zebrań wiejskich, co
czasem, rodziło różne podejrzenia. Dzisiaj takiego niebezpieczeństwa nie ma, a przyjęcie planu do wykonania stabilizuje politykę
inwestycyjną wsi.

kwot ustalonych według wskazanego w
ustawie algorytmu.
Zwolennicy funduszu sołeckiego podkreślają, że stworzy on szansę na większe wydatki dla sołectw. Dobrym efektem wprowadzenia funduszu ma być także zwiększenie odpowiedzialności rad sołeckich za podejmowane decyzje i zmiany następujące na wsi.
W przyszłym roku fundusz sołecki wyniesie ogółem ponad 335 tys. zł. Poszczególne wsie będą miały do dyspozycji od
ponad 13 tys. zł do ponad 43 tys. zł. Podobnie jak w roku ubiegłym także teraz
w granicach dozwolonych ustawowo gmina zwiększyła wysokość funduszu sołeckiego w niektórych sołectwach dokładając do niego z budżetu gminy.
(g)
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III edycja Festiwalu „Muzyka Lata”

KONCERTOWY MARATON
Piêæ koncertów w ci¹gu miesi¹ca
z³o¿y³o siê na trzeci¹ ju¿ edycjê
Festiwalu Muzyka Lata odbywaj¹cego
siê w Zamku w Dêbnie. Organizatorzy - Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie i
krakowska Grupa Twórcza „Castello”
– przygotowali bardzo zró¿nicowany
program siêgaj¹cy od muzyki barokowej a¿ po wiek XX.
Festiwal ruszył 18 lipca koncertem Aleksandry Świgut, młodej, utalentowanej pianistki, tydzień później zagrał Paweł Kubica, z początkiem sierpnia melomani wysłu-

chali koncertu Tria fortepianowego (Maria
Sławek, Krzysztof Sadłowski, Piotr Różański), następnie zagrał CRACOW DUO (Marek Szlezer, Jan Kalinowski), a w finale
kwintet w składzie: Daniel Stabrawa – I
skrzypce, kierownictwo artystyczne, Maria
Stabrawa – II skrzypce, Ewa Szczepańska –
altówka, Krzysztof Sadłowski – wiolonczela i Piotr Kosiński – fortepian.
W repertuarze, ze względu na 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina dominowały
utwory polskiego geniusza fortepianu. Ale
nie zabrakło też kompozycji innych twór-

ców. W programie znalazły się arcydzieła
muzyki solowej i kameralnej Bacha, Mozarta, Schumanna, Brahmsa, Prokofiewa, Szostakowicza i Szymanowskiego..
Podczas pierwszych koncertów widownia
była skromniejsza niż przed rokiem, ale z
czasem informacja o festiwalu docierała coraz szerzej i w drugiej części wydarzenia,
które odbywało się pod honorowym patronatem posłanki na Sejm RP Urszuli Augustyn, salę koncertową zapełniało już większe grono melomanów.
(n)

Koncert na jubileusz „Solidarnoœci”

BAL Z DUETEM
BAL u PANA BOGA – bardzo wysoko oceniany przez krytyków koncert
w wykonaniu wokalistki Joanny Słowińskiej i akordeonisty Jarosława
Bestera okazał się bardzo interesujący dla widowni zamku w Dębnie. Artystów oklaskiwały tłumy słuchaczy.
Koncert zorganizowany z okazji 30. rocznicy „Solidarności” był wyjątkowy także ze
względu na repertuar. Artyści przygotowali
utwory m.in. Zygmunta Koniecznego, Przemysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego wykonywane do słów Adama Mickie-

Joanna Słowińska

wicza i Stanisława Wyspiańskiego. Wszystko to okazało się dobrze trafiać w gusta publiczności w Dębnie, która najwyraźniej podzielała wysoką ocenę wystawianą artystom
przez krytyków.
Ale też trudno się temu dziwić. Joanna
Słowińska to wszak jedna z najbardziej
wszechstronnych polskich wokalistek, która z autorskimi recitalami występowała w
większości krajów Europy i w USA. Jarosław Bester z kolei (akordeonista, kompozytor) uznawany jest za jednego z najoryginalniejszych muzyków młodego pokolenia
w Europie i na świecie. W swoim dorobku,
poza płytami wydanymi w nowojorskim wydawnictwie Tzadik oraz udziałem w wielu
innych produkcjach fonograficznych, ma na
swoim koncie nagrania dla radia i telewizji
w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Polsce.
Współpracował z wybitnymi muzykami z
kręgu muzyki klasycznej, jak i szeroko rozumianej muzyki awangardowej, m.in. z
Johnem Zornem, Tomaszem Stańką, Donem Byronem, Grażyną Auguścik i wieloma
innymi.

Na koncercie pojawił się także mer
Paryża III dzielnicy.
Nieoczekiwanie dla organizatorów na koncercie pojawił się także mer Paryża XIII dzielnicy, który w czasach stanu wojennego pomagał Polakom, organizował m. in. transporty z darami do Polski. Będąc w Polsce na
urlopie zwiedzał zamki na poludniu kraju, w
Wiśniczu dowiedział się o koncercie w Dębnie i korzystając z okazji przyjechał i oklaskiwał Joannę Słowińską i Jarsława Bestera.

wrzesieñ - paŸdziernik 2010, ¯ycie Gminy Dêbno

(n)

11

KULTURA

Koncert z Chopinem w tle

Carmen w zamkowych komnatach
Nadkomplet publicznoœci
oklaskiwa³ wykonawców
koncertu „Chopin w ogrodach
Hiszpanii”, który odby³ siê
29 sierpnia w sali koncertowej zamku w Dêbnie. Domagaj¹ca siê bisu widownia
wiedzia³a co robi, bo na ariê
z opery „Carmen” Georgesa
Bizeta warto by³o czekaæ.
Koncert duetu Anna Pietrzak (gitara) i
Małgorzaty Przybysz (mezzosopran) był już
drugim z cyklu trzech wydarzeń muzycz-

nych związanych z Fryderykiem Chopinem
współorganizowanych przez Stowarzyszenie PLUS ULTRA w Tarnowie i filię w DębnieTarnowskiego Muzeum Okręgowego. W
maju z recitalem wypełnionym utworami
Fryderyka Chopina wystąpiła pianistka Dominika Szlezynger. W ostatnią niedzielę
sierpnia melomani wysłuchali „Pieśni” Chopina oraz utworów kompozytorów hiszpańskich, którzy w programie obok polskiego
geniusza znaleźli się nieprzypadkowo. Było
to swoiste nawiązanie do biografii polskiego
kompozytora, który czas jakiś spędził na
Majorce mając okazję wsłuchać się w muzykę hiszpańska.
Publiczności zgromadzonej w zamku w
Dębnie, która nie była w stanie zmieścić się
na sali, takie zestawienie najwyraźniej przy-

padło do gustu. Do tego stopnia, że wykonawcy dwukrotnie jeszcze byli wywoływani
na scenę. Gdyby nie ich stanowcze przypomnienie, że tego wieczoru zaplanowano jeszcze inne atrakcje, pewnie na tym by się nie
skończyło. Tymczasem w sali ze słupem czekała na gości wystawa malarstwa Adama
Jańca oraz degustacja wina z winnicy Marcina Ostręgi w Łoniowej. Janiec zaproponował
wystawę monotematyczną, na która zresztą
wskazywał jej tytuł „etiudy królestwa flory”. Oglądający w kwiatach na płótnie mogli
zatem przebierać. Zainteresowani muzyczną
częścią wieczoru płótnom przyglądali się w
towarzystwie Anny Pietrzak i Małgorzaty
Przybysz, które melomanom nie skąpiły czasu wpisując na płytach dedykacje.
(p)

Ma³gorzata Przybysz - mezzosopran
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wroc³awiu w klasie prof. Ewy Czermak. Laureatka II
Nagrody oraz Nagrody Specjalnej na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki
Platówny we Wroc³awiu (2000) oraz finalistka III Miêdzynarodowego Konkursu Wokalnego w
Chinach (Ningbo 2005). Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki.
Swoje umiejêtnoœci wokalne doskonali³a m.in. pod kierunkiem prof. Teresy ¯ylis-Gary. W
2004 roku zadebiutowa³a na scenie Opery Wroc³awskiej w partii Berty w operze „Cyrulik
Sewilski” G. Rossiniego. Kreowa³a równie¿ partie II Norny i Wellgundy w „Zmierzchu Bogów” Richarda Wagnera oraz partie Schwertleite w „Walkirii” oraz Wellgunde w „Zmierzchu
Bogów” R. Wagnera w realizacji Opery Wroc³awskiej.
Wspó³pracowa³a z Filharmonia Kalisk¹, Filharmoni¹ Lubelsk¹, Filharmoni¹ Wroc³awsk¹, Filharmoni¹ Jeleniogórsk¹.

Anna Pietrzak
Wszechstronna gitarzystka oraz pedagog, laureatka kilkunastu krajowych i zagranicznych konkursów gitarowych, wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury oraz Samorz¹du Miasta
Wroc³awia. Wyda³a trzy p³yty, które otrzyma³y pozytywne recenzje w fachowej prasie muzycznej. Solow¹ „La Catedral – XX century guitar music”, „GITANA Electric – eclectic” z udzia³em
znakomitych polskich i zagranicznych muzyków jazzowych oraz „Farewell” w duecie z bratem
£ukaszem. Ukoñczy³a z wyró¿nieniem studia na Akademii Muzycznej im. Karola Lipiñskiego
we Wroc³awiu w klasie gitary st. wyk³. Marka Zieliñskiego i prof. Piotra Zaleskiego oraz
Konserwatorium Muzyczne w Pireus/Grecja w klasie gitary Costasa Cotsiolisa.
Koncertuje solo, w zespo³ach kameralnych oraz z towarzyszeniem orkiestr w kraju i za
granic¹, m.in. w Austrii, Czechach, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, na
Wêgrzech i S³owacji. Jest zapraszana do prowadzenia kursów i warsztatów gitarowych.
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Adam Janiec
Urodzi³ siê w 1961 roku w Paczkowie ko³o
K³odzka, ale od wielu ju¿ lat mieszka wraz z
rodzin¹ w £êtowicach. Od ponad 25 lat maluje g³ównie w technice olejnej, a owoce swoich artystycznych zmagañ pokazywa³ na 35
wystawach indywidualnych i ponad 40 wystawach zbiorowych. To bardzo du¿y i imponuj¹cy dorobek, jak na tak m³odego twórcê.
Jego prace w zamkowym muzeum goszcz¹
ju¿ po raz drugi. Tym razem s¹ to najpiêkniejsze kwiaty: ”stokrotki, fio³ki, kaczeñce i
maki, pod polskim niebem w szczerym polu
wyros³e, w ich zapachu, urodzie jest Polska”.
S¹ to kwiaty, które zawsze zachwyca³y, wzrusza³y i przywo³ywa³y najmilsze wspomnienia
z dzieciñstwa, z czasu beztroski, z domu rodzinnego pe³nego ciep³a i mi³oœci, które kojarzymy z osobami bliskimi…. Ka¿dy z nas
ma swoje ulubione kwiaty, mia³ je tak¿e Fryderyk Chopin. To by³y fio³ki, a Adam Janiec
przypomnia³ nam o tym dedykuj¹c mu kilka
swoich prac ( m. in. „Dla Fryderyka”, „Od
Fryderyka”). Wystawa bêdzie czynna do 20
paŸdziernika. Zachêcamy i serdecznie zapraszamy do jej ogl¹dania. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zakupu prezentowanych na wystawie
obrazów.
JJ

KULTURA

RANKING CZYTELNICZY
Lista jest
przygotowana
w oparciu o
dane statystyczne z
bibliotek
publicznych na
terenie Gminy
Dêbno i obejmuje okres
od 10 lipca
2010 r do
10 wrzeœnia
2010 r.

1. E . Misiak
„Wielki myk”
2. E. Misiak
„Ostatni klik”

KRÓLOWIE BIBLIOTEKI
Zestawienie przygotowano
na podstawie liczby
wypo¿yczonych ksi¹¿ek
Jolanta Szpak (£oniowa)
Kinga Koczwara (Dêbno)

3. M. Sandemo
„Saga ludzi lodu”
4. D. Terakowska
„Poczwarka”

Danuta Koczwara (Dêbno)
Lidia Szczecina (Por¹bka Uszewska)
Karolina Szewczyk (£oniowa)
Karolina Marecik (£oniowa)
Ania Kutek (Do³y)

MÓL KSIĄŻKOWY
poleca Danuta ŁAZARZ
James Grady

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce Uszewskiej

Wściekłe psy
Piątka bohaterów przebywająca na leczeniu w tajnym ośrodku psychiatrycznym CIA znajduje zwłoki terapeuty.
Wiedzą, że ktoś próbuje wrobić ich w
morderstwo, więc decydują się na
ucieczkę i odnalezienie sprawcy zabójstwa. Ponieważ przestają brać leki, zakładają, że do chwili całkowitej rozsypki mają zaledwie tydzień i w tym czasie muszą rozwiązać zagadkę. Stopniowo, poprzez retrospekcję, dowiadujemy się, jakie wydarzenia doprowadziły ich do obecnego stanu.

Beata Wawryniuk

Christina Hachfeld-Tapukai

Miłość lwicy
„Miłość lwicy” to ciekawa opowieść Christiny o jej fascynacji Afryką, miłości do wojownika Samburu i pełnym niespodzianek życiu na
Czarnym Lądzie. Schemat jest ten sam co w
„Białej Masajce”, i muszę przyznać, że czytając ciągle porównywałam te dwie powieści i
ich bohaterki, już teraz muszę stwierdzić, że
w tym porównaniu „Lwica” wypada o wiele
lepiej. Sama warstwa językowa jest tu o wiele lepsza, to pewnie
dlatego, że bohaterka pracowała w Niemczech jako dziennikarka

Motyl na szpilce
Jak poradzić sobie w wielkim mieście, kiedy się nie ma pracy, forsy, faceta i perspektyw? Trzeba przy tym
wykarmić siebie i kota, zdławić depresję i udowodnić rodzicom, że wychowali geniusza.
”Motyl na szpilce” to pełen dowcipu
i ciepła portret Ewy Bielskiej, młodej
kobiety z małego miasteczka, szukającej szczęścia w stolicy.
Szereg zabawnych sytuacji, wpadek życiowych i niepowodzeń staje się pretekstem do konfrontacji małomiasteczkowych wyobrażeń o świecie z twardą rzeczywistością metropolii. Zimny prysznic bohaterka przyjmuje z wrodzoną sobie
mieszanką tragizmu i pogody ducha. Szczególnie, że w jej
życiu zaczynają pojawiać się mężczyźni. Czy któryś z nich
okaże się tym jedynym?

Phyllis Reynolds Naylor

Alice na wakacjach
Poznajcie Alice: ma dwanaście lat, ukochanego tatę i brata, dwie najbliższe przyjaciółki i całkiem nowego chłopaka. I niekończącą
się listę pytań. Ile razy trzeba myć zęby
przed całowaniem? Co wypada kupić chłopakowi na urodziny? Jak dobrze wypaść na
plaży? I dlaczego wszystko jest tak skomplikowane, gdy nie ma się mamy?
Alice stara się jak najmądrzej przeżyć Lato
Pierwszego Chłopaka, a jej trzeźwe podejście do życia i poczucie
humoru sprawiają, że na pewno stanie się przyjaciółką wielu swoich
rówieśniczek.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Biadoliny Szlacheckie
z innej strony

P

ołożony na zachodnim krańcu wsi
Biadoliny Szlacheckie, a na pół
nocnym skraju lasów biadolińskich
cmentarz żołnierski nr 271 jest jedną z ponad czterystu nekropolii skrywających prochy żołnierzy armii monarchii austro-węgierskiej i carskiej Rosji, którzy poległych i
zmarli na skutek odniesionych ran w latach 1914-1915 na terenie dawnej Galicji
Zachodniej podczas działań wojennych
pierwszej wojny światowej. Tak jak wszystkie wojenne cmentarze z tamtych czasów
założony został przez jeden z pododdziałów utworzonego przy austriackim C.K. Ministerstwie Wojny IX Wydziału Grobów
Wojennych. Trzeba zaś wiedzieć, iż do pododdziałów tych powoływano nie tylko oficerów i żołnierzy wykonujących w cywilu
przydatne do realizacji stawianych przed
nimi zadań zawody budowlane: murarzy,
kamienia, cieśli czy kowali, ale także architektów, rzeźbiarzy i malarzy. A byli wśród
nich również wybitni architekci i artyści polscy, między innymi Jan Szczepkowski, Franciszek Mazur, Alfons Karpiński, Henryk
Uziębło i Wojciech Kossak. Dzięki temu
wszystkie założone wówczas cmentarze
żołnierskie cechował wysoki poziom artystyczny, znakomite wkomponowanie w otaczający je krajobraz, trwałość i bardzo staranne wykonanie.

Cmentarz ¿o³nierski
Cmentarz wojenny w Biadolinach Szlacheckich założony został najpewniej w drugiej połowie 1915 roku. A jest on jedyną
tego rodzaju nekropolią na terenie gminy
Dębno, albowiem oprócz niego na jej terenie są tylko dwie niewielkie kwatery żołnierskie znajdujące się na cmentarzach parafialnych w Dębnie i Porąbce Uszewskiej.
Plan jego ma kształt prostokąta o wymia-

rach 11,5 x 30 m, a opracowane został w
oparciu o projekt austriackiego architekta,
porucznika Roberta Motke. Jego północne
zamknięcie stanowi kamienny mur z trójkątnym naczółkiem nad częścią centralną i
z wnęką, w której znajduje się tablica z inskrypcją w języku niemieckim: Gdy nas noc
ciemna przytuliła ofiarował nam dobry Bóg
gwiazdkę złotą zwiastującą zwycięstwo i
prowadzącą w górę, ku Tobie, kochana ojczyzno! oraz umieszczony nad nią wyrzeźbiony w kamieniu wieniec pośmiertnej
chwały. Pozostałe boki cmentarza otacza
żelazne ogrodzenie o kamiennych filarach
z pięciometrowej wysokości betonowym
krzyżem na kamiennym cokole, któremu
towarzyszą dwie bramki. Znajduje się na
nim trzydzieści grobów oznaczonych żeliwnymi i drewnianymi krzyżami z emaliowanymi tabliczkami, na których widnieją nazwiska pochowanych w nich 68 żołnierzy

armii austro-węgierskiej i rosyjskiej poległych walkach lub zmarłych w lazaretach
między lutym 1914 a majem 1915 roku. A
są wśród nich i dwa polskie nazwiska: Józefa Zajdy i Adama Chmielowskiego. Oprócz
nich owych grobów jest tu jeszcze zbiorowa mogiła z kilkunastoma bezimiennymi
pochówkami.

Cha³upa „krakowska”
Stojąca w samym centrum wsi Biadoliny
Szlacheckie, na posesji oznaczonej numerem 35, należąca do spadkobierców zmarłej
przed kilku laty Zofii Witkowej chałupa ta
jest przykładem zanikającego już w gminie
Dębno drewnianego wiejskiego budynku
mieszkalnego typu krakowskiego z końca
XIX wieku. A jeszcze kilkadziesiąt lat temu
takie właśnie domy, jak też podobne do towarzysząca jej obórka budynki gospodarcze
stanowiły o obliczu większości wsi naszej
części Małopolski.
Prezentowana w albumie biadolińska chałupa powstała już ponad sto lat temu. Jest
w całości drewniana, o zrębowej konstrukcji wzniesionych z sosnowych płazów pobielanych ścianach Ma jednotraktowy rozkład
wnętrz nakrytych belkowymi stropami.
Mieszkalną jej część stanowi kuchnia o jednym oknie, sąsiadująca z nią ciemna komora i pokój o dwóch oknach, zwany dawniej
„białą izbą” lub „świetlicą” , oddzielony od
kuchni wąską sienią. Poza tym w jej zachodniej części jest też nakryta wraz nią wspólnym dwuspadowym dachem niewielka obórka. czterospadowy. Obejście, które niegdyś
dopełniała drewniana stodoła i zachowana
do dziś drewniana obórka otacza tradycyjny
płot o drewnianych sztachetach.
Andrzej B. Krupiński (fragment
publikacji ZABYTKI GMINY DĘBNO.
Akwarele Andrzeja B. Krupińskiego,
Dębno 2008)
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BEZPIECZEÑSTWO

Ranna motocyklistka
Jedna osoba została ranna w wypadku, do
którego doszło 17 lipca w Woli Dębińskiej. Z
policyjnych ustaleń wynika, że zderzyły się
fiat ducato i motocykl. Wstępnie przyjęto, że
prawdopodobnie kierujący fiatem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu motocyklistce. W
wyniku zdarzenia kierująca motocyklem z
obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

PIJAÑSTWO
NA DROGACH

Skradli… bramê
Nieznani sprawcy w pierwszej połowie lipca skradli bramki wejściowe znajdujące się
w ogrodzeniu oczyszczalni ścieków. Przypuszczalnie łup postanowili zamienić na gotówkę w skupie metali.

Bardzo d³uga
kradzie¿
Nocą z 25 na 26 lipca w Biadolinach Szlacheckich doszło do włamania do sklepu „Groszek”. Rabusie dostali się do środka wycinając otwór w tylnej części sklepu. Towar musieli stamtąd wynosić bardzo długo, bo po
podliczeniu strat okazało się, że sięgnęły one
kwoty 20 tys. zł. Interesował ich głównie
alkohol i papierosy. Sąsiedzi jednak niczego
nie wiedzieli ani nie słyszeli.

Mandat za gapiostwo
Mandat dla sprawcy – taki był finał wypadku, do którego doszło 27 lipca w Sufczynie. Zderzyły się w nim trzy pojazdy osobowe. Kierujący samochodem ciężarowym w
wyniku niezachowania bezpiecznej odległości najechał na tył poprzedzającego go pojazdu iveco, który z kolei uderzył w volkswagena caddy. Szczęśliwie w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Budowlana kradzie¿
Nocą z 29 na 30 lipca w Jaworsku z terenu budowy zniknęło okno dachowe i narzędzia wykorzystywane tam w pracy takie jak
wiertarka czy drabiny aluminiowe. Wysokość strat oszacowano na 3400 zł.

Z³odzieje oleju
Olej napędowy jako przedmiot kradzieży
upatrzył sobie nieznany sprawca lub sprawcy. Najpierw nocą z 9 na 10 sierpnia dobrał
się w Biadolinach Szlacheckich do koparki, z
której spuścił 300 litrów oleju napędowego.
Niedługo potem podobny sposób zastosowano w Porąbce Uszewskiej. Tym razem w oko
wpadła złodziejowi ciężarówka, do której
włamał się w nocy z 13 na 14 sierpnia, a następnie opróżnił jej bak. Tym razem łupem
rabusia padło 200 litrów oleju napędowego.

Pijani kierowcy zatrzymywani na drogach to wci¹¿ norma w gminie Dêbno. W ci¹gu
ostatnich dwóch miesiêcy
policjanci natrafili na szeœciu
kierowców „pod wp³ywem”.
W odstępie ledwie godziny, 15 lipca, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku zatrzymali w Sufczynie dwóch pijanych.
Pierwszy jechał rowerem, drugi kierował
skodą. Obydwaj mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Powyżej 0,3 promi-

la alkoholu miał mężczyzna, który jechał
volkswagen golfem w Dębnie. Trafił na
policyjny patrol, który sprawdził kierowcę pod kątem trzeźwości. Efekt jest taki,
że kierowca odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu. W Sufczynie kolejnego nietrzeźwego kierowcę zatrzymano 2 sierpnia wieczorem. 17-latek kierował motorowerem mając powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna jadący samochodem marki renault 19, który trafił
na policyjny patrol w Porąbce Uszewskiej,
miał natomiast w organizmie 1 promil alkoholu. Z kolei w Łoniowej, 25 sierpnia,
zatrzymano kierującego volkswagenem
passatem, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Policja poszukuje œwiadków
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
prowadzi postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 14
sierpnia 2010 r. o godz. 22:30 w Maszkienicach, gdzie nieznany kierujący po-

trącił pieszego, a następnie oddalił się z
miejsca zdarzenia. Ewentualni świadkowie tego zdarzenia proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w
Brzesku, tel. (14) 66-26-222 lub tel. alarmowy 997.

Œciêta lampa
O sporym szczęściu mogą mówić pasażerowie bmw, które 10 września rano zjechało z drogi, uderzyło w przydrożną lampę i
zatrzymało się na polu. Rozmiękczony grunt
spowodował, że słup oświetleniowy nie stawiał dużego oporu, dzięki czemu łatwo prze-

sunął się po uderzeniu. Cztery osoby podróżujące bmw być może temu zbiegowi okoliczności zawdzięczają, że z wypadku wyszły bez szwanku. Kierująca samochodem
kobieta odmówiła przyjęcia mandatu i sprawa będzie rozstrzygana przez sąd grodzki.

Zgin¹³ pieszy
Tragicznie zakończył się wypadek, do którego doszło 24 sierpnia o g. 20.35 w Dębnie.
Przechodzący przez jezdnię mężczyzna w wieku 59 lat został potrącony samochód renault
espace. W wyniku poniesionych obrażeń pieszy zmarł w szpitalu.
wrzesieñ - paŸdziernik 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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RAPORT POWODZIOWY

Do¿ynkowe œwiê
do bia³ego rana
Do samego rana bawili
siê uczestnicy tegorocznych
do¿ynek odbywaj¹cych siê
w NiedŸwiedzy. W roli gwiazdy tradycyjnego œwiêta wyst¹pi³ kabaret PAKA.
Tradycyjnie, za tegoroczne zbiory dziękowano najpierw podczas polowej mszy świętej w Niedźwiedzy. Potem w imieniu rolników efekty pracy podsumowali starostowie
dożynek Maria Jankowska i Grzegorz Hojnowski, a reprezentacje większości sołectw
Gminy Dębno zaprezentowały wieńce dożynkowe. Każdy z nich oceniało profesjonalne jury przyznając ostatecznie ufundowane przez samorząd nagrody w kategorii
wieńca tradycyjnego i współczesnego. Poziom przygotowanych prac był na tyle wysoki, że jedynym sprawiedliwym wyjściem
okazało się przyznanie kilku nagród równo-

16

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2010

rzędnych. Gościnnie występujący w Niedźwiedzy zespół Otfinowianie przypomniał
dożynkowe obrzędy sprzed lat w składającym się z trzech części widowisku. Eksperci
oglądający przygotowane w tym roku wieńce uzgodnili w tym czasie werdykt i wójt
Grzegorz Brach wraz z posłem Edwardem
Czesakiem mogli wręczyć nagrody.
Po tym, zgodnie z tradycją gospodarz
gminy poczęstował uczestników dożynek
chlebem wypieczonym z tegorocznych zbiorów, rozpoczęła się festynowa część dożynek. Publiczność bawił najpierw słynny z
wielu telewizyjnych występów kabaret
PAKA, a muzyczną oprawę zapewnił zespól
„Bobi”, który spodobał się na tyle, że bisom
wydawało się nie być końca. Żeńska częsć
publiczności nieco więcej uwagi poświęcała
wokaliście grupy, męska nawyraźniej była
pod większym wrażeniem trzech tancerek
towarzyszących liderowi zespołu. Wszystkim do gustu przypadł natomiast repertuar, w którym nie brakowało piosenek znanych od lat z innych wykonań.

TEMAT NUMERU

êtowanie
a
Konkurs wieñca do¿ynkowego
Kategoria wieñca tradycyjnego

I miejsce (400 z³otych): Jastew, NiedŸwiedza, Por¹bka Uszewska, Wola Dêbiñska
II miejsce (250 z³otych): Jaworsko,
Sufczyn
III miejsce (200 z³otych): Maszkienice
wyró¿nienie (100 z³otych): Biadoliny
Szlacheckie
Kategoria wieñca wspó³czesnego
I miejsce ( 300 z³otych): Do³y
II miejsce (200 z³otych): £oniowa
III miejsce (100 z³otych): Dêbno
Wyró¿nienie specjalne: Dêbno
(za wykonanie wieñca w kszta³cie krzy¿a)

W finale królował taniec. W amfiteatrze
w Niedźwiedzy najbardziej wytrwali tańczyli
aż do wczesnych godzin rannych.
(n)

STAROŒCINA – MARIA JANKOWSKA
jest rodowit¹ mieszkank¹ NiedŸwiedzy. Ma
troje dzieci Grzegorza, Katarzynê i Karolinê. Jest tak¿e szczêœliw¹ babci¹ czworga
wnucz¹t. Wraz z mê¿em Micha³em prowadzi tradycyjne gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 3 hektarów oraz hoduje
zwierzêta. Dziêki temu dzieci i wnuki Pañstwa Jankowskich znaj¹ smak prawdziwego
wiejskiego mleka, œmietany, jajek, ciasta
wypieczonego z w³asnej m¹ki, domowych
konfitur oraz wspania³ych wiejskich wêdlin.
Swój czas dzieli pomiêdzy dom, gospodarstwo rolne oraz pracê zawodow¹ gdy¿ od
przesz³o 19 lat jest pracownikiem Poczty
Polskiej. Kocha kwiaty wiêc jej dom i ogród
jest zawsze piêknie ukwiecony. W wypielêgnowanym ogrodzie Pani Marii najpiêkniej
kwitn¹ mieczyki, które lubi szczególnie.
STAROSTA – GRZEGORZ HOJNOWSKI
od przesz³o 20 lat mieszka w NiedŸwiedzy.
Wywodzi siê z rodziny o bogatych tradycjach
rolniczych. Wraz z ¿on¹ Agat¹ maj¹ czwórkê dzieci - Patr ycjê, Marlenê, Nikodema i
Nadiê. Pan Grzegorz jest zawodowym kierowc¹ i najlepszym przyk³adem na to ¿e praca mo¿e dawaæ nie tylko pieni¹dze ale równie¿ szczêœcie. W m³odoœci pracowa³ bowiem jako kierowca PKS-u i je¿d¿¹c przez
NiedŸwiedzê pozna³ swoj¹ dzisiejsz¹ ¿onê.
Obecnie pracuje jako kierowca samochodu
ciê¿arowego na trasach miêdzynarodowych.
Mimo, i¿ rzadko bywa w domu, zawsze chêtnie anga¿uje siê w sprawy parafii i koœcio³a,
a zw³aszcza z przyjemnoœci¹ bierze udzia³
w nabo¿eñstwie jako liturgiczna s³u¿ba o³tarza gdy¿ od najm³odszych lat pe³ni³ pos³ugê
jako ministrant. Lubi sport, a zw³aszcza pi³kê no¿n¹ i po wielu dniach spêdzonych za
kó³kiem chêtnie biega z pi³k¹ - jak sam mówi
– dla zdrowia i figur y.

wrzesieñ - paŸdziernik 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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EDUKACJA

Portugalska wizyta „£oniowiaków”

Przyjêcie godne gwiazdy
W roli gwiazdy XXVI miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Recarei w
pó³nocnej Portugalii wystêpowali w wakacje „£oniowiacy”. – Podczas ka¿dego koncertu zespó³ prezentowa³ siê
jako ostatni – mówi Andrzej
Potêpa, dyrektor Dêbiñskiego
Centrum Kultury.
Wyprawa do Portugali łatwa nie była. We
znaki grupie 38 osób dała się zwłaszcza podróż. Jazda autobusem z krótkimi przerwami przez 60 godzin do przyjemności nie na-
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leżała, ale zdecydowano się na to ze względu na mniejsze koszty, bo wyprawę w okolice Porto uczestnicy finansowali sobie sami.
Pobyt na miejscu trudy podróży wynagrodził jednak z nawiązką. Wśród zespołów folklorystycznych m.in. z Hiszpanii,
Francji i Portugalii „Łoniowiacy” zrobili
naprawdę duże wrażenie. Na tle grup zachodnioeuropejskich prezentujących raczej stonowany spokojny folklor, prezentowali się bardzo dynamicznie. Wrażenie
robiły niemal akrobatyczne układy choreograficzne i barwen stroje. – Publiczność, która oglądała występy trwające od
godziny dwudziestej pierwszej aż do
pierwszej w nocy przyjęła nas bardzo ciepło bez względu na to gdzie występowaliśmy – relacjonuje Andrzej Potępa. Obok
koncertów w mieście odbywały się również pokazy na wzgórzu wśród winnic z
estradą ustawioną na zboczu, która niemal wisiała w powietrzu.
Poza festiwalowymi atrakcjami gospodarze zadbali także o to, by goście mogli poznać nieco ich kraj. Były zatem wycieczki do
Porto, jednego z najstarszych miast Portugali z malowniczymi, wąskimi uliczkami słynącego z niezwykłego wina. Był także czas
na wyjazd do Fatimy i plażowanie nad oceanem, który robił wprawdzie niezwykłe
wrażenie, ale ze względu na niską temperaturę wody nie zachęcał raczej do kąpieli.
Sami Portugalczycy zachęcali za to do
kolejnej wizyty. – Niezwykle mili i otwarci
ludzie, ale nie narzucający się ze swoimi propozycjami – opowiadaj uczestnicy wyprawy, których zakwaterowano w szkole. Gospodarze sami przygotowywali dla nich posiłki, które pozwoliły poznać członkom zespołu walory kuchni śródziemnomorskiej.
Być może Portugalczycy niebawem będą
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mieli okazję poznać charakterystyczne cechu kuchni polskiej. Wstępnie umówiono się
na rewizytę. Okazją dla mógłby być „Krakowiaczek” lub „Święto Łopołki”.
(g)

INICJATYWY

Porozumienie
dla placu zabaw
Tka³y
i dyskutowa³y
Dwanaście uczestniczek spróbowało swoich sił w… tkactwie w ramach
odbywających się w Łoniowej warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiacy”. W ciągu dwóch miesięcy nie tylko
przygotowały swoje pierwsze prace,
ale także miło spędziły czas.

Niespodzianka w postaci
nowoczesnego placu zabaw
czeka³a na rozpoczêcie roku
szkolnego na uczniów Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej. Zestaw zabawowy i
sprawnoœciowy mo¿na by³o
kupiæ i zamontowaæ przed
szko³¹ dziêki wspólnemu
wysi³kowi szko³y i kilku
lokalnych organizacji.

Komentuje dla nas

Plac zabaw, który urządzono obok budynku szkoły, jest częścią szerszego
przedsięwzięcia. Polega ono na utworzeniu przy szkole minikompleksu rekreacyjnego umożliwiającego uczniom spędzanie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu. W przypadku Szkoły w
Porąbce Uszewskiej ma to całkiem spore

znacznie. Budynek, zwłaszcza w części
przeznaczonej dla gimnazjum, nie ma odpowiednio szerokich korytarzy. W efekcie na przerwach uczniowie tłoczą się
przed klasami nie mając możliwości odpocząć w dobrych warunkach. Plac zabaw
umożliwia im to, jeśli tylko jest odpowiednia pogoda.
Urządzenia miejsca do wypoczynku dla
uczniów szkoły poprały także Uczniowski Klub Sportowy „Arabeska”, Stowarzyszenie Agroturystyczne, Rada Sołecka i Rada Rodziców. Wspólnie utworzono
„Porozumienia dla rozwoju kultury fizycznej”, którego efektem były zakończone sukcesem starania o pozyskanie
pieniędzy na zakup i montaż niezbędnych
urządzeń. Wkład własny pochodzący z
dochodów z festynów szkolnych i wsparcia Rady Rodziców pozwolił sięgnąć także
po pieniądze z projektu „Działaj lokalnie”
i dziś uczniowie mają wygodne miejsce, w
którym można odpocząć w przerwie między lekcjami.
(n)

Tomasz Gurgul,
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Por¹bce Uszewskiej
Zaangażowanie społeczności lokalnej w przedsięwzięcie, jak również radość
dzieci bawiących się na placu świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu
obiekty .Plac dostępny jest dla dzieci w godzinach popołudniowych, oczywiście pod opieką dorosłych. Mam nadzieję, że urządzenia będą wykorzystywane w sposób prawidłowy i będą służyć jak najdłużej.

Zajęcia, których inicjatorką była Renata Szpak, zainteresowały zarówno przedstawcielki młodszego pokolenia jak i już
dojrzałe panie. Zarówno nastolatki jak i
poważne gospodynie chciały poznać tajniki tkactwa i sprawdzić się w tym rzemiośle. Wyszło nieźle.
Dwa miesiące pod okiem instruktorki
Lucyny Batko pozwoliły poznać przynajmniej najważniejsze sekrety tkactwa i
opanować rzemiosło na tyle, by pod okiem
instruktorki można było utkać swoje
pierwsze dzieło wykonane bądź to według
własnego projektu bądź to według projektu gotowego.
Poza zdobywaniem umiejętności czysto
technicznych uczestniczki miały także
sporo okazji do wymiany poglądów i opinii, a wspólne zajęcia okazały się sposobem na integrację różnych pokoleń. – Nie
przerywając pracy mogłyśmy ze sobą rozmawiać poruszając różne tematy: od bezpieczeństwa na drogach aż po rozważania na temat sensu nauki w szkole – chwali jedna z uczestniczek.
Zajęcia odbywały się w Publicznej
Szkole Podstawowej w Łoniowej, której
dyrekcja udostępniła pomieszczenia
mimo prowadzonych prac remontowych.
Niezbędne akcesoria takie jak drewniana ramka, motki wełny i nici lniane zapewnił organizator warsztatów, który
postarał się o dofinansowanie z budżetu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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(p)

19

INICJATYWY

Stra¿acka ry

Dwadzieœcia siedem dru¿yn wziê³o
udzia³ w odbywaj¹cych siê w
Por¹bce Uszewskiej gminnych
Zawodach Sportowo-Po¿arnicznych.
Rywalizacjê seniorów wœród
mê¿czyzn wygrali ochotnicy z OSP
w Dêbnie, a w wœród kobiet
najlepsza by³a dru¿yna OSP Per³a.
Wœród dru¿yn juniorskich na
pierwszym miejscu znaleŸli siê
OSP Per³a (dziewczyny) i OSP Do³y
(ch³opcy). Jak zwykle zmagano siê
w dwóch konkurencjach: æwiczeniach
bojowych i sztafecie po¿arniczej
7 x 50 m z przeszkodami. Zespo³y
m³odzie¿owe oceniono w rozwiniêciu bojowym i biegu sztafetowym
400 m z przeszkodami.

Klasyfikacje
Sztafeta po¿arnicza
M³odzie¿owa dru¿yna dziewcz¹t do 16 lat
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym
2 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym
M³odzie¿owa dru¿yna ch³opców do 16 lat
1 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym
2 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym
3 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym
4 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym
5 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym
6 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym
Grupa „C” - kobieca dru¿yna po¿arnicza (pow. 16 lat)
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym
2 miejsce - OSP Wola Dêbiñska ........... z wynikiem ³¹cznym
3 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym
4 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym
5 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym
6 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym
Grupa „A” - mêska dru¿yna po¿arnicza (pow. 18 lat)
1 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym
2 miejsce - OSP Wola Dêbiñska ........... z wynikiem ³¹cznym
3 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym
4 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym
5 miejsce - OSP NiedŸwiedza ............... z wynikiem ³¹cznym
6 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym
7 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym
8 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym
9 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym
10 miejsce - OSP Jastew ...................... z wynikiem ³¹cznym
11 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym
12 miejsce - OSP Jaworsko ................... z wynikiem ³¹cznym
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......... 89,6 pkt.
.........
.........
.........
.........
.........
.........

113,9 pkt.
111,0 pkt.
105,4 pkt.
105,0 pkt.
102,8 pkt.
97,2 pkt.

.........
.........
.........
.........
.........
.........

58,6 pkt.
62,2 pkt.
62,6 pkt.
63,6 pkt.
66,9 pkt.
71,0 pkt.

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

52,7 pkt.
54,1 pkt.
56,7 pkt.
58,3 pkt.
59,1 pkt.
59,8 pkt.
62,0 pkt.
63,0 pkt.
63,4 pkt.
67,7 pkt.
69,1 pkt.
69,2 pkt.

INICJATYWY

ywalizacja na stadionie

Æwiczenie bojowe

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW:

M³odzie¿owa dru¿yna dziewcz¹t do 16 lat
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym 941,8 pkt.
2 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym 887,7 pkt.
M³odzie¿owa dru¿yna ch³opców do 16 lat
1 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym 944,9 pkt.
2 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym 937,5 pkt.
3 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym 914,1 pkt.
4 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym 904,4 pkt.
5 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym 893,0 pkt.
6 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym 883,7 pkt.
7 miejsce - OSP Maszkienice - dyskwalifikacja.
Grupa „C” - kobieca dru¿yna po¿arnicza (pow. 16 lat)
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym 49,5 pkt.
2 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym 67,4 pkt.
3 miejsce - OSP Wola Dêbiñska ........... z wynikiem ³¹cznym 68,3 pkt.
4 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym 70,0 pkt.
5 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym 85,0 pkt.
6 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska - dyskwalifikacja.
Grupa „A” - mêska dru¿yna po¿arnicza (pow. 18 lat)
1 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym ......... 40,0 pkt.
2 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 53,3 pkt.
3 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 51,8 pkt.
4 miejsce - OSP Jastew ...................... z wynikiem ³¹cznym ......... 54,2 pkt.
5 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym ......... 56,8 pkt.
6 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym ......... 59,8 pkt.
7 miejsce - OSP Jaworsko ................... z wynikiem ³¹cznym ......... 60,0 pkt.
8 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym ......... 60,3 pkt.
9 miejsce - OSP NiedŸwiedza ............... z wynikiem ³¹cznym ......... 60,6 pkt.
10 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym ......... 64,2 pkt.
11 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym ......... 69,5 pkt.
12 miejsce - OSP Wola Dêbiñska - dyskwalifikacja.

M³odzie¿owa dru¿yna dziewcz¹t do 16 lat
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym
2 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym
M³odzie¿owa dru¿yna ch³opców do 16 lat
1 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym
2 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym
3 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym
4 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym
5 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym
6 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym
7 miejsce - OSP Maszkienice - dyskwalifikacja.
Grupa „C” - kobieca dru¿yna po¿arnicza (pow. 16 lat)
1 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym
2 miejsce - OSP Wola Dêbiñska ........... z wynikiem ³¹cznym
3 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym
4 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym
5 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym
6 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska - dyskwalifikacja.
Grupa „A” - mêska dru¿yna po¿arnicza (pow. 18 lat)
1 miejsce - OSP Dêbno ....................... z wynikiem ³¹cznym
2 miejsce - OSP Maszkienice ............... z wynikiem ³¹cznym
3 miejsce - OSP Per³a ......................... z wynikiem ³¹cznym
4 miejsce - OSP £oniowa .................... z wynikiem ³¹cznym
5 miejsce - OSP NiedŸwiedza ............... z wynikiem ³¹cznym
6 miejsce - OSP £ysa Góra .................. z wynikiem ³¹cznym
7 miejsce - OSP Jastew ...................... z wynikiem ³¹cznym
8 miejsce - OSP Sufczyn ..................... z wynikiem ³¹cznym
9 miejsce - OSP Por¹bka Uszewska ...... z wynikiem ³¹cznym
10 miejsce - OSP Jaworsko ................... z wynikiem ³¹cznym
11 miejsce - OSP Do³y .......................... z wynikiem ³¹cznym
12 miejsce - OSP Wola Dêbiñska - dyskwalifikacja.

......... 1037,8 pkt.
......... 977,3 pkt.
.........
.........
.........
.........
.........
.........

1050,3 pkt.
1034,7 pkt.
1025,1 pkt.
1018,3 pkt.
995,8 pkt.
988,7 pkt.

.........
.........
.........
.........
.........

108,1 pkt.
130,5 pkt.
133,6 pkt.
134,3 pkt.
156,0 pkt.

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

92,7 pkt.
108,5 pkt.
116,7 pkt.
119,6 pkt.
119,7 pkt.
119,8 pkt.
121,9 pkt.
122,3 pkt.
127,8 pkt.
129,2 pkt.
133,3 pkt.
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NASZA SUBIEKTYWNA OCENA – CENZURKI W SKALI
SZKOLNEJ OD 1 DO 6

STA£Y FRAGMENT GRY
V liga

Orze³ Dêbno
Zespół ze stolicy gminy w poprzednim
sezonie do samego końca walczył o
utrzymanie się w piątej lidze. Teraz z
góry powiedzieć można, że Orzeł opuści
szeregi piątoligowców, co wynika z faktu, że po zakończeniu rozpoczętych w
sierpniu rozgrywek ta klasa rozgrywkowa zostanie zlikwidowana. Patrząc na

dotychczasowe występy podopiecznych
trenera Marka Przeklasy trudno uwierzyć, aby byli oni w stanie osiągnąć lokatę gwarantującą im w przyszłym sezonie występy w czwartej lidze (na pewno zagrają w niej ekipy sklasyfikowane
na pozycjach 1-5, być może również zespoły z miejsc 6-8). Po pięciu rozegranych meczach, Orzeł z dorobkiem jednego zaledwie punktu zajmuje bowiem
przedostatnie miejsce, wyprzedzając jedynie tarnowską Iskrę. W inauguracyjnym meczu drużyna z Dębna zmierzyła
się w Nowym Sączu z tamtejszą Heleną.
Przez ponad pół godziny dębnianie dotrzymywali kroku gospodarzom, w końcowych dziesięciu minutach pierwszej
połowy, po strzałach Marka Olszewskiego stracili jednak dwa gole. Po pięciu
minutach gry w drugiej połowie przewaga gospodarzy wzrosła do trzech trafień, zaś wynik meczu na 4-0 ustalił w
82 min Marek Olszewski, strzelając
trzecią tego dnia bramkę. Trzy dni później, w pierwszym meczu przed własną
publicznością, dębnianie zmierzyli się z
Łososiem Łososina Dolna. W ostatnim
kwadransie pierwszej połowy (35 min),
ekipa trenera Przeklasy objęła prowadzenie po celnym strzale Adriana Gurgula. Niemal dokładnie w połowie drugiej części spotkania miały jednak miej-
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sce wydarzenia, które wstrząsnęły Orłem. W ciągu dwóch minut (65 min i 67
min) goście dwukrotnie pokonali bowiem
Pawła Urbańskiego i wyszli na prowadzenie. Ostatnie w tym pojedynku słowo należało jednak do miejscowych, zaś
konkretnie do Adriana Gurgula, który
w 80 min po raz drugi wpisał się na listę
strzelców, doprowadzając do remisu 22. Takim też rezultatem zakończyło się
to spotkanie i mało kto przypuszczał
chyba wówczas, że w kolejnych trzech
meczach dębnianie nie
zdobędą ani jednego
punktu. W trzeciej kolejce zespół z Dębna znów
zagrał na własnym boisku, tym razem za przeciwnika mając ekipę
Olimpii Pisarzowa, która
w poprzednim sezonie
zajęła spadkowe miejsce,
zaś w piątej lidze utrzymała się tylko dzięki
szczęśliwej dla niej sekwencji zdarzeń w wyższych klasach rozgrywkowych. Już pierwsze
minuty tego spotkania
pokazały, że o zwycięstwo będzie gospodarzom
trudno. W krótkim odstępie czasu stracili oni bowiem dwie bramki i w 16 min
przegrywali 0-2. Wprawdzie minutę
później kontaktowego gola zdobył z
rzutu karnego Paweł Bernady, lecz jeszcze przed przerwą przewaga gości ponownie wzrosła do dwóch bramek, zaś
w 73 min Olimpia prowadziła 5-1. Do-

dystansu, lecz mecz zakończył się ich
porażką 3-5. W ostatnią sobotę sierpnia
Orzeł po raz trzeci z rzędu zagrał przed
swoimi kibicami. Ci, po końcowym
gwizdku spotkania z niedawnym czwartoligowcem, Tuchovią Tuchów, z pewnością nie mieli jednak powodów do zadowolenia. Już do przerwy po dwóch
golach strzelonych przez gości w ciągu
dwóch zaledwie minut (21 min i 23 min),
dębnianie przegrywali 0-2. Na początku
drugiej połowy kolejne dwie bramki dla
Tuchovii zdobył Szymon Martuś - notując tym samym hat-trick - zaś w końcowych minutach tuchowianie jeszcze
dwukrotnie przypieczętowali swoją wyższość, zwyciężając w końcowym rozrachunku aż 6-0. Przyjezdni mieli o tyle
ułatwione zadanie, że w 45 min drugą
żółtą kartką ukarany został Łukasz
Drużkowski i całą drugą połowę gospodarze grali w osłabieniu. W piątym w
tym sezonie meczu, naszej ekipie przyszło zagrać w Grybowie z tamtejszą
Grybovią. Spotkanie to zakończyło się
trzecią z rzędu porażką Orła. Podobnie
jak w inauguracyjnym spotkaniu, pierwsze dwa kwadranse absolutnie nie wskazywały na tak wysoką porażkę gości. W
ostatnich piętnastu minutach pierwszej
połowy grybowianie strzelili jednak trzy
bramki (jedna z nich padła po rzucie
karnym) i było praktycznie po meczu.
Pewna nadzieja na wywiezienie z Grybowa korzystnego rezultatu pojawiła
się w 69 min, gdy gola dla Orła zdobył
Paweł Bernady, lecz prysła ona osiem
minut później po czwartej bramce dla
gospodarzy. Ostatecznie dębnianie przegrali to spotkanie 1-4.
Ocena: 1

Ekipa z Dêbna zajmuje niezbyt
chlubne pierwsze miejsce w kla- Klasa „A”
syfikacji na najwiêksz¹ liczbê
straconych bramek. W piêciu K³os £ysa Góra
Po sześciu kolejkach nowego sezonu
meczach bramkarz Or³a, Pawe³
odmłodzona drużyna z Łysej Góry klaUrbañski, a¿ 21 razy wyci¹gaæ syfikowana jest na piątej pozycji, mając
musia³ pi³kê z siatki, przy czym jednak niewielką przewagę nad SpółGrabno i Victorią Bielcza, które
w czterech spotkaniach kapitu- dzielcą
mają jeszcze do rozegrania zaległe melowa³ on przynajmniej czterokrot- cze. W inauguracyjnym pojedynku zespół grającego trenera Mariusza Sachy
nie.
piero wtedy – podobnie jak na wiosnę –
podopieczni trenera Przeklasy wzięli się
do gry, strat jednak nie udało im się już
odrobić. Celny strzał Krzysztofa Pałki
oraz druga w tym meczu „jedenastka”
wykorzystana przez Pawła Bernadego
pozwoliły gospodarzom na zmniejszenie
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zmierzył się na własnym boisku ze Strażakiem Mokrzyska. Biorąc pod uwagę
miejsca zajęte przez oba zespoły w poprzednim sezonie, więcej szans na komplet punktów mieli gospodarze. Przebieg
spotkania zweryfikował jednak te oczekiwania. Rozpoczęło się ono pomyślnie
dla gospodarzy, którzy po kwadransie
gry objęli prowadzenie po celnym strza-

KULTURA

le Bogumiła Szafrańskiego. Cztery minuty później zespół z Mokrzysk doprowadził wprawdzie do remisu, lecz w 20
min po drugim tego dnia celnym uderzeniu Bogumiła Szafrańskiego, Kłos
ponownie wyszedł na prowadzenie. W
końcówce pierwszej połowy goście znów
wyrównali jednak stan meczu, zaś w 84
min Wacław Batko skapitulował po raz
trzeci i mecz zakończył się porażką Kłosa 2-3. Tydzień później ekipa z Łysej
Góry pojechała do Porąbki Uszewskiej,
aby w derbowym pojedynku zmierzyć się
z tamtejszą Victorią. Wynik spotkania
ponownie otworzył – tym razem w 2 min
– Bogumił Szafrański, lecz w 22 min
było już 2-1 dla gospodarzy. Do wyrównania doprowadził w 62 min Dawid Zborowski, zaś na dwie minuty przed końcowym gwizdkiem, drugą w tym spotkaniu, a czwartą w tej rundzie, bramkę
zdobył Bogumił Szafrański. Tym samym
Kłos wygrał 3-2 i piłkarze z Łysej Góry
cieszyć mogli się z pierwszego w tym
sezonie zwycięstwa. Po tej wygranej,
piłkarze Kłosa poszli „za ciosem” i w
trzeciej kolejce znów pokusili się o komplet punktów. Tym razem ich ofiarą w
spotkaniu rozegranym w Łysej Górze
padł zespół Korony Niedzieliska. Na
pierwsze trafienie w tym spotkaniu czekać trzeba było dość długo, bo do 23 min,
kiedy to między słupki wpadła piłka
uderzona przez Damiana Książka. W
drugiej części pierwszej połowy kibice
doczekali się jednak jeszcze trzech celnych strzałów. W 29 min bramkarza
gości do kapitulacji zmusił Przemysław
Kural, w 38 min na 3-0 podwyższył Waldemar Gaweł, zaś w 43 min bramkę
strzelili przyjezdni. Po kilku minutach
gry w drugiej połowie mogło być 3-2,
lecz Jakub Batko obronił rzut karny
podyktowany po faulu Macieja Urbaszewskiego. W 68 min Andaluzja zdobyła kontaktową bramkę i zanosiło się na
nerwową końcówkę. Już trzy minuty
później Maciej Urbaszewski rehabilitując się za sytuację z początku drugiej
połowy, podał jednak do Piotra Matury,

z aś te n po konał rezerw o w e g o
bramkarza
Andaluzji,
ustalając rezultat na 42. Wygrana
ta miała o
tyle większą
wartość, że
już w 35 min
ze względu
na kontuzję
kostki boisko opuścić
musiał Bogumił Szafrański. Kontuzja ta uniemożliwiła najlepszemu snajperowi Kłosa również występ
w wyjazdowym pojedynku z beniaminkiem, Spółdzielcą Grabno. Do przerwy
notowano w tym meczu wynik 1-0 dla
ekipy z Grabna. Gdy jednak w 57 min
boisko opuścić musiał strzelec jedynej
dotąd bramki, Maciej Dębski, wydawało
się, że Kłosa stać będzie na odniesienie
trzeciego z rzędu zwycięstwa. Stało się
jednak inaczej. Grający w osłabieniu gospodarze zdobyli jeszcze dwa gole, zaś
nasz zespół stać było tego dnia jedynie
na strzelenie honorowej bramki - jej
autorem był w 71 min Waldemar Gaweł
– i Kłos musiał pogodzić się z porażką
1-3. Oprócz punktów, goście stracili w
tym środowym meczu również Dawida
Zborowskiego, który po zderzeniu z
bramkarzem Spółdzielcy trafił na kilka
dni do tarnowskiego szpitala. Rzecz ja-

Bogumi³ Szafrañski zdoby³ niemal po³ow¹ (8 z 17) bramek
strzelonych dotychczas przez
ekipê z £ysej Gór y. Supersnajper K³osa bardzo regularnie wpisuje siê przy tym na listê strzelców. Wyst¹pi³ w piêciu meczach
i w czterech z nich zdoby³ po
dwa gole.
sna zawodnika tego zabrakło w rozgrywanym w Łysej Górze pojedynku ze
spadkowiczem z klasy okręgowej, Olimpią Kąty, w spotkaniu tym do zespołu
powrócił natomiast po kontuzji Bogumił Szafrański. I chociaż na boisku pojawił się dopiero w 65 min, to po raz trzeci w tym sezonie zdobył dwie bramki w
meczu. Nim powiększył on jednak swój
dorobek strzelecki, dwukrotnie w ciągu
minuty na listę strzelców wpisał się
Rafał Stolarz i w 17 min Kłos prowadził
2-0. Po sześciu minutach gry w drugiej

połowie kontaktową bramkę zdobyła
wprawdzie Olimpia, lecz w 66 min po raz
pierwszy tego dnia dał o sobie znać Bogumił Szafrański. Trzy minuty później,
goście znów zmniejszyli wprawdzie straty do jednego tylko trafienia, bramka
zdobyta w 76 min przez Bogumiła Szafrańskiego z „jedenastki” przesądziła
jednak o wygranej 4-2 piłkarzy z Łysej
Góry. W szóstej kolejce, Kłos zagrał na
wyjeździe (w Buczach) z Sokołem Borzęcin Górny. Mecz ten zaczął się podobnie jak pojedynek w Porąbce Uszewskiej, czyli od bramki zdobytej w 4 min
przez Bogumiła Szafrańskiego. Po kwadransie gry było wprawdzie 1-1, lecz po
golu strzelonym w 36 min przez Macieja Urbaszewskiego na przerwę oba zespoły zeszły przy jednobramkowym prowadzeniu naszej ekipy. W drugiej połowie gospodarze zdobyli dwie bramki i w
78 min to Sokół wygrywał 3-2. Minutę
później po raz kolejny dał jednak o sobie znać Bogumił Szafrański i mecz zakończył się wynikiem 3-3. Radość piłkarzy Kłosa była tym większa, że ostatniego gola zdobyli oni grając w dziesięciu, gdyż w 66 min drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną, kartką ukarany
został Damian Książek.
Ocena: 4

Sokó³ Maszkienice
Ekipa z Maszkienic w dotychczas rozegranych meczach jest tylko cieniem świetnie spisującego się na wiosnę zespołu, który w rundzie rewanżowej poprzedniego
sezonu zanotował na koncie dziesięć zwycięstw, doznając trzech zaledwie porażek.
Maszkieniczanie rozpoczęli sezon o tydzień później od większości zespołów rywalizujących o punkty w brzeskiej grupie
klasy „A”, gdyż mający się odbyć w pierwszej kolejce derbowy pojedynek z Victorią
Porąbka Uszewska został na prośbę gości
przełożony i rozegrany zostanie dopiero
po zakończeniu rozgrywek, w czwartek
11 listopada. Inauguracyjny mecz przyszło w tej sytuacji rozegrać podopiecznym
grającego trenera Tomasza Rogóża na
boisku w Niedzieliskach. Tamtejsza Korona, która poprzedni sezon zakończyła
na czternastej pozycji i w klasie „A” utrzymała się bardzo szczęśliwie, nie okazała
się zbyt wymagającym rywalem dla naszej ekipy. Największym problemem dla
gości były komary, atakujące bez opamiętania ławkę rezerwowych Sokoła. Do
przerwy, po bramce strzelonej w 38 min,
1-0 prowadzili jednak miejscowi. Po zmianie stron na boisku niepodzielnie panowali już maszkieniczanie. Do remisu doprowadził w 55 min Tomasz Rogóż. Siedem minut później, pierwszą tego dnia
cięg dalszy na stronie 24
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bramkę strzelił wprowadzony na boisko
po przerwie Krzysztof Gurgul, zaś na 3-1
podwyższył w 65 min Patryk Tomczyk. W
85 min, asystujący przy pierwszym i trzecim golu Marcin Słupski postanowił wziąć

Zespó³ z Maszkienic jest w tym
sezonie bardzo bezkompromisowy, w ¿adnym meczu nie podzieli³ siê z rywalem punktami, odnosz¹c dwa zwyciêstwa i doznaj¹c trzech pora¿ek.
sprawę w swoje ręce (czy raczej nogi) i
Sokół prowadził 4-1. Ostatnia bramka
była sprawą rezerwowych graczy gości. W
doliczonym już czasie gry, Cezary Chmielarz podał do Krzysztofa Gurgula, zaś ten
ustalił wynik na 5-1. Tydzień później
Sokół zagrać miał na własnym boisku ze
Spółdzielcą Grabno. Kibice w
Maszkienicach znów nie zobaczyli jednak w akcji swoich
ulubieńców. Ze względu na
ślub Tomasza Rogóża (przy
okazji trenerowi Sokoła i
wybrance jego serca składamy serdeczne gratulacje) spotkanie to zostało bowiem
przełożone na 8 września.
Tak więc w drugim kolejnym
pojedynku maszkieniczanom
przyszło zagrać na wyjeździe.
Tym razem ich rywalem, w
spotkaniu odbywającym się w
ostatnią sobotę sierpnia, był
spadkowicz z klasy okręgowej, Olimpia Kąty. To niezwykle wyrównane, i zakończone rezultatem spotykanym raczej na hokejowych
taflach, spotkanie sędziowała pani Angelika Kuryło. Obecność na boisku przedstawicielki płci pięknej nie przyniosła jednak szczęścia naszej ekipie. Pierwszą
bramkę strzelili po niemal kwadransie gry
gospodarze, lecz w 22 min do remisu doprowadził Patryk Tomczyk. W kolejnych
minutach pierwszej połowy historia powtórzyła się. Na gola strzelonego w 29
min przez Olimpię, celnym strzałem z
rzutu karnego w ostatniej minucie tej
części pojedynku odpowiedział Marcin
Słupski. W 67 min bliżsi wygranej byli przyjezdni, po uderzeniu Krzysztofa Gurgula,
to Sokół prowadził bowiem 3-2. Gospodarze absolutnie nie zamierzali się jednak
poddawać i po golach zdobytych w 75 min
i 80 min, to oni wyszli na prowadzenie 43. Gdy w 85 min drugą tego dnia bramkę
strzelił Patryk Tomczyk, wydawało się,
że pojedynek ten zakończy się podziałem
punktów. Niestety, maszkieniczanie musieli pogodzić się z drugą w tym sezonie
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porażką, zaś bramka decydująca o ich przegranej padła na minutę przed zakończeniem meczu. W ostatni weekend sierpnia
ekipa z Maszkienic zagrała wreszcie przed
własną publicznością. Nie był to jednak
debiut udany, gdyż po bramkach straconych w 23 min i 45 min, nasz zespół uległ
swojemu imiennikowi z Borzęcina Górnego. Punktów nie udało się zdobyć piłkarzom z Maszkienic również w szóstej
kolejce, w której zmierzyli się w Mikołajowicach z tamtejszym Dunajcem. Pojedynek ten rozpoczął się dobrze dla Sokoła, który w 21 min objął prowadzenie za
sprawą trafienia Marcina Słupskiego. Już
cztery minuty później było jednak 1-1, zaś
chwilę przed końcem pierwszej połowy
gospodarze strzelili drugą bramkę. Po
przerwie Dunajec udowodnił swą wyższość zdobyciem kolejnych trzech goli i
maszkieniczanie podobnie jak w Kątach
pogodzić musieli się z utratą pięciu bramek, tym razem przegrywając 1-5. Na do-

miar złego, w 39 min kontuzji doznał Patryk Tomczyk, który z rozciętą nogą trafił na pogotowie. W drugą środę września,
Sokół zagrał ze Spółdzielcą Grabno, we
wspomnianym już zaległym meczu trzeciej kolejki. Pojedynek rozpoczął się z ponad dwudziestominutowym opóźnieniem,
gdyż do Maszkienic nie dotarła wyznaczona trójka sędziowska. Jego bohaterem
okazał się Mateusz Kubala; po bramkach
zdobytych przez niego w 74 min i 79 min,
Sokół wygrał 2-0 i awansował na jedenaste miejsce w tabeli.
Ocena: 3+

Victoria Por¹bka
Uszewska
Za nami jest już wprawdzie sześć kolejek spotkań o mistrzostwo brzeskiej
grupy klasy „A”, lecz zespół z Porąbki
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Uszewskiej zdołał rozegrać tylko trzy
mistrzowskie mecze. W pierwszym terminie Victoria, która w przerwie między sezonami pożegnała się z trenerem
Krzysztofem Chlewskim (jego miejsce
na trenerskiej ławce zajął Józef Migda)
zagrać miała na wyjeździe z Sokołem
Maszkienice, ten derbowy pojedynek na
prośbę gości został jednak przełożony i
rozegrany zostanie 11 listopada. Układ
terminarza sprawił, że pierwszym rywalem ekipy z Porąbki Uszewskiej był
inny zespół z naszej gminy, Kłos Łysa
Góra. Spotkanie to rozpoczęło się bardzo pechowo dla gospodarzy, już w 2 min
bramkę zdobyli bowiem rywale. Po kwadransie gry do remisu doprowadził jednak Mariusz Wnętrzak, zaś bramka
strzelona w 22 min przez Tomasza Bodurę, spowodowała że do przerwy Victoria prowadziła 2-1. Jak się jednak
okazało było to wszystko na co w trzecią niedzielę sierpnia stać było zespół z
Porąbki Uszewskiej. Po zmianie stron,
goście w 62 min wyrównali stan derbowej konfrontacji, zaś dzięki bramce zdobytej na dwie minuty przed upływem
regulaminowego czasu, to piłkarze z
Łysej Góry cieszyć mogli się ze zwycięstwa 3-2. Tydzień później Victoria zmierzyła się na wyjeździe z Uszwią. Nasz
zespół przystąpił do tego pojedynku w
bardzo osłabionym składzie i nie był w
stanie nawiązać walki z gospodarzami,
którzy w tym sezonie wydają się być jednym z głównych pretendentów w walce
o awans do klasy okręgowej. „Katem”
naszej drużyny okazał się w tym pojedynku Grzegorz Płachta, który w 20
min otworzył wynik, zaś na trzy minuty przed końcem pierwszej połowy podwyższył na 2-0. Mało tego, w 70 min po
jego uderzeniu, gospodarze prowadzili
już 4-0 (trzecią bramkę Uszew zdobyła
kwadrans wcześniej). Ekipę z Porąbki
Uszewskiej stać było w tej konfrontacji
na zdobycie jednego tylko gola; po bram-

Do tej pory ¿adnemu z pi³karzy
Victorii nie uda³o siê w tym sezonie str zeliæ pr zynajmniej
dwóch goli. Skromnym bardzo
³upem bramkowym podzieli³o siê
trzech zawodników.
ce strzelonej w 83 min przez osiemnastoletniego Wojciecha Zycha, Victoria
przegrała 1-4. Trzy dni później drużyna
z Porąbki Uszewskiej zmierzyć miała
się ze swoją imienniczką z Bielczy. Podobnie jak pojedynek z Sokołem Maszkienice spotkanie to zostało jednak
przełożone i jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne rozegrane zosta-
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zespołu z Biadolin Szlacheckich 1-3. W
trzecim meczu, podopieczni trenera
Kargula zagrali na własnym boisku z
Iskrą Szczepanów, która w poprzednich
spotkaniach doznała dwóch porażek.
Długo wszystko wskazywało na łatwą
wygraną gospodarzy. Po dwóch kwadransach na prowadzenie ekipę z Biadolin Szlacheckich wyprowadził pozyskany przed sezonem Marek Bryl. W
drugiej połowie dwie bramki strzelił
Marcin Martyniuk i w 62 min Start 77
prowadził 3-0. Potem gole zdobywali już
jednak tylko rywale i mecz zakończył
się wynikiem 3-3.
Ocena: 4
nie 14 listopada. W piątej kolejce, nasz
zespół pojechał do Gwoźdźca na spotkanie z tamtejszym Pogórzem. Victoria
wystąpiła w tym meczu w znacznie
mocniejszym składzie niż w pojedynku
z Uszwią. Nie dość tego, była ekipą posiadającą przez większą część meczu
przewagę optyczną. Cóż jednak z tego,
skoro piłkarze z Porąbki Uszewskiej po
raz kolejny zagrali nieskutecznie i nie
zdołali ani razu zmusić do kapitulacji
dobrze spisującego się między słupkami
bramkarza Pogórza. Gospodarze wyprowadzili tymczasem dwie szybkie kontry,
kończone celnymi strzałami Dawida
Machety (28 min oraz 62 min) i po końcowym gwizdku cieszyć mogli się ze
zwycięstwa 2-0. W pierwszy weekend
września, Victoria zagrać miała na własnym boisku z Olimpią Bucze. Kibice w
Porąbce Uszewskiej liczyli na to, że ich
ulubieńcy przełamią złą passę i zdobędą
pierwsze w tym sezonie punkty. Niestety, oczekiwania te storpedowane zostały przez aurę; ulewne opady deszczu
spowodowały bowiem, że boisko w Porąbce Uszewskiej nie nadawało się do
gry i trzeci już w rundzie jesiennej mecz
naszej ekipy został odwołany. Rozegrane do tej pory spotkania Victorii nie napawają zbytnim optymizmem, zaś nasz
zespół z zerowym dorobkiem punktowym zamyka tabelę.
Ocena: 1

Klasa „B”

Start 77 Biadoliny
Szlacheckie
Większość spotkań czwartej kolejki,
zaplanowanej na pierwszy weekend
września nie doszła do skutku, gdyż po
opadach deszczu boiska nie nadawały się
do gry. Jedynym wyjątkiem był tu pojedynek Arkadii Olszyny ze Startem 77,
który już wcześniej przełożony został
na 14 listopada. Po trzech kolejkach
ekipa z Biadolin Szlacheckich klasyfi-

kowana jest w tabeli na szóstej pozycji.
W pierwszym pojedynku zespół prowadzony przez trenera Jana Kargula zmie-

Grom Sufczyn
Ekipa z Sufczyna klasyfikowana jest
aktualnie na siódmej pozycji, czyli zaledwie o „oczko” niżej od lokalnego rywala. Co ciekawe, drużyna trenowana
przez Rafała Michalca, podobnie jak zespół z Biadolin Radłowskich, ma na
koncie po jednym zwycięstwie, remisie
oraz porażce. W inauguracyjnym meczu, dzięki celnemu strzałowi Bartłomieja Sachy, sufczynianie pokonali 1-0
Pogoń Biadoliny Radłowskie. Znacznie
gorzej powiodło im się w drugiej kolejce, w której w wyjazdowym spotkaniu
zostali rozgromieni 4-0 przez Orzeł
Stróże. W ostatnim rozegranym do tej

W ostatnich dniach sierpnia w
Biadolinach Szlacheckich dosz³o
do transferowego hitu. Pozyskano bowiem Grzegorza Witka,
bramkarza, który ostatnio wystêpowa³ w Olimpii Bucze, zaœ w
swojej karierze broni³ m.in. barw
drugoligowego Okocimskiego
Brzesko, Or³a Dêbno, czy te¿
Pagenu Gnojnik.
Po dotychczasowych spotkaniach nie mo¿na wskazaæ najrzył się na własnym boisku z Tymonem skuteczniejszego zawodnika
Tymowa. Spotkanie to zakończyło się
Gromu, trzech pi³karzy zdoby³o
iście hokejowym wynikiem 8-3. Gospodarze objęli prowadzenie już w 1 min po bowiem po jednej bramce. „Króstrzale Karola Rzepki. W 24 min Start lem” ostatnich podañ jest nato77 prowadził już 4-0, gdyż bramkarza
gości do kapitulacji zmuszali kolejno miast Sebastian Witek, któr y
Mateusz Banaś, Jakub Wojtas oraz asy- asystowa³ przy obu golach strzestujący przy dwóch pierwszych trafielonych z Przyborowem.
niach Marcin Martyniuk. Wynik do
przerwy na 5-1 ustalił w 44 min Maciej
Kozioł. Po zmianie stron kolejne dwie
bramki (w 52 min na 6-1 i w 64 min na 72) zdobył najskuteczniejszy w ubiegłym
sezonie – 24 trafienia – strzelec ekipy z
Biadolin Szlacheckich, Marcin Martyniuk, „swojego” gola strzelił w 74 min
także Andrzej Roczniak. Tydzień później, Start 77 zmierzył się na boisku w
Lipnicy Murowanej z występującą w roli
gospodarza Tęczą Gosprzydowa. Faworytem tego meczu wydawali się być goście, którzy niespełna cztery miesiące
wcześniej, rozgromili u siebie ekipę z
Gosprzydowej 9-0. Boisko zweryfikowało jednak te oczekiwania. Do przerwy
Tęcza prowadziła 1-0. W 56 min do remisu doprowadził wprawdzie Maciej
Kozioł, lecz mecz zakończył się porażką

pory spotkaniu, Grom zmierzył się na
własnym boisku z Przyborowem. Prowadzenie objęli w nim już w 8 min goście, do przerwy notowano zaś wynik
1-1. Po zmianie stron drugiego gola
zdobyli piłkarze z Sufczyna, ostatecznie pojedynek ten zakończył się wynikiem 2-2, zaś bramki dla gospodarzy
strzelili w nim Rafał Niewola i Damian
Czyż. W czasie pierwszego weekendu
września Grom zagrać miał w Tymowej z zamykającym tabelę tamtejszym
Tymonem, ze względu na złe warunki
atmosferyczne pojedynek ten został
jednak odwołany.
Ocena: 4
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VIII edycja Sportowej Ligi Gminy Dêbno

Pi³karski fina³ w Por¹bce
Dru¿yna Karczmy pod Jesionami zwyciê¿y³a w klasyfikacji ogólnej VIII edycji Sportowej Ligi Gminy Dêbno o Puchar Wójta Grzegorza Bracha.
Na drugim miejscu rywalizacjê zakoñczy³a dru¿yna Urzêdu Gminy i Nauczycieli,
a trzecie miejsce z jednakow¹
iloœci¹ punktów zajê³y
dru¿yny: Lektorów z
Dêbna i Turbo-Zimoli.

Opinie o rozgrywkach

Przed obywającą się 7 sierpnia na stadionie w Porąbce Uszewskiej ostatnią rozgrywką sytuacja wciąż nie była wyjaśniona.
Teoretycznie szanse na pierwsze miejsce
miały jeszcze trzy zespoły. Nic dziwnego, że
mecze piłkarskie miały bardzo zacięty przebieg. Do turnieju przystąpiło 10 zespołów,
które zostały podzielone na dwie grupy, w
których rywalizacja toczyła się systemem
każdy z każdym. Mecze odbywały się na
dwóch boiskach, a czas meczu wynosił 2 x 10
minut. Zespoły liczyły po pięciu zawodników
w polu plus bramkarz. Mecze sędziowali sędziowie Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku:
Henryk Matras i Mirosław Nieć.
W fazie grupowej rozgrywek najlepiej poradziły sobie zespoły: Urząd Gminy i Nauczyciele, KINGWAY Jastew, Karczma Pod
Jesionami i Juniorzy Porąbka Uszewska. W

Miros³aw Jab³oñski, Karczma pod
Jesionami
Chętnych do udziału w rozgrywkach u
nas nie brakuje i problemu ze składem
raczej nie mamy. To dobra inicjatywa,
warto ją kontynuować, bo zabawa jest
fajna.

Sebastian Greñ, Lektorzy
Impreza jest dobrze zorganizowana, a
rywalizacja jest dosyć wyrównana.
Mamy z jednej strony dobrą zabawę, a z
drugiej jest to okazja do tego, żeby trochę
pograć.

Piotr Gagatek, OSP Dêbno
Ogólnie biorąc to dobry sposób na
zagospodarowanie wolnego czasu i
popularyzację sportu. To dodatkowa
okazja do tego, żeby pograć, ale mogłoby
być trochę więcej dyscyplin uwzględnionych w rozgrywkach.
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wielkim finale zmierzyły się Urząd Gminy i
Nauczyciele z KIGWAY Jastew. W regulaminowym czasie padł remis 3:3, ale w rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy z

drużyny Urząd Gminy i Nauczyciele, którzy
tym samym zwyciężyli w ostatniej dyscyplinie ligi.
(n)

Grupa I
Lektorzy Dêbno - OSP Dêbno ..................................................................................... 4 : 1
KINGWAY Jastew - Juniorzy Por¹bka Uszewska .......................................................... 2 : 4
LKS Jastrz¹b £oniowa - Lektorzy Dêbno ................................................................... 2 : 5
OSP Dêbno - KINGWAY Jastew ................................................................................... 2 : 4
Juniorzy Por¹bka Uszewska - LKS Jastrz¹b £oniowa .................................................. 1 : 0
Lektorzy Dêbno - KINGWAY Jastew ............................................................................. 0 : 3
OSP Dêbno - Juniorzy Por¹bka Uszewska ................................................................... 0 : 5
KINGWAY Jastew - LKS Jastrz¹b £oniowa ................................................................... 3 : 0
Lektorzy Dêbno - Juniorzy Por¹bka Uszewska ........................................................... 0 : 2
OSP Dêbno - LKS Jastrz¹b £oniowa ........................................................................... 3 : 5
Tabela grupy I
M-ce . Dru¿yna ............................. Mecze ................... Punkty ........................ Bramki
1 ...... Juniorzy P. U. ...................... 4 .......................... 1 2 .............................. 12 : 2
2 ...... KINGWAY Jastew ................. 4 .......................... 9 ................................ 12 : 6
3 ...... Lektorzy Dêbno .................. 4 .......................... 6 ................................ 9 : 8
4 ...... Jastrz¹b £oniowa ............... 4 .......................... 3 ................................ 7 : 12
5 ...... OSP Dêbno ......................... 4 .......................... 0 ................................ 6 : 18

Grupa II
Karczma Pod Jesionami - Zajazd Por¹bka Uszewska .................................................. 1 : 2
OSP Wola Dêbiñska - Turbo-Zimole ........................................................................... 1 : 2
Urz¹d Gminy i Nauczyciele - Karczma Pod Jesionami .................................................. 2 : 5
Zajazd Por¹bka Uszewska - OSP Wola Dêbiñska ........................................................ 3 : 1
Turbo-Zimole - Urz¹d Gminy i Nauczyciele ................................................................. 2 : 3
Karczma Pod Jesionami - OSP Wola Dêbiñska ............................................................ 1 : 0
Zajazd Por¹bka Uszewska - Urz¹d Gminy i Nauczyciele .............................................. 3 : 4
Karczma Pod Jesionami - Turbo-Zimole ...................................................................... 4 : 0
OSP Wola Dêbiñska - Urz¹d Gminy i Nauczyciele ........................................................ 1 : 7
Zajazd Por¹bka Uszewska - Turbo-Zimole .................................................................. 1 : 1
Tabela grupy II
M-ce . Nazwa dru¿yny ................... Mecze ................... Punkty ........................ Bramki
1 ...... Karczma Pod Jesionami ...... 4 .......................... 9 ................................ 11 : 4
2 ...... Urz¹d Gminy i Nauczyciele .. 4 .......................... 9 ................................ 16 :11
3 ...... Zajazd Por¹bka Uszewska .. 4 .......................... 7 ................................ 9 : 7
4 ...... Turbo-Zimole ...................... 4 .......................... 4 ................................ 5 : 9
5 ...... OSP Wola Dêbiñska ............ 4 .......................... 0 ................................ 3 : 13

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2010

SPORT

Dzikie dru¿yny w £ysej Górze
Dru¿yna Domos³awic zwyciê¿y³a w III Turnieju Dzikich
Dru¿yn w Pilce No¿nej o
puchar prezesa LKS „K³os”
£ysa Góra. W rywalizacji
odbywaj¹cej siê 1 sierpnia na
stadionie w £ysej Górze
uczestniczy³o szeœæ zespo³ów.
W tym roku zmagania piłkarskie odbywały się w ramach projektu „Rok aktywnej
Łysej Góry”, który finansowo wspierany był
z budżetu powiatu Brzeskiego. Zgodnie z
regulaminem w rywalizacji mogli wziąć
udział chłopcy urodzeni w roku 1996 i młodsi. Mecze trwające 2 x 7 minut rozgrywano
systemem „każdy z każdym”. Zespoły składały się z czterech zawodników grających w
polu i z bramkarza.
Wszystkie potraktowały turniej bardzo
poważnie. Efekt był taki, że emocji podczas
meczów nie brakowało. Kibice, wśród których nie brakowało także rodziców młodych
piłkarzy, mogli oglądać bardzo zaciętą rywalizację obfitująca w sporą liczbę bramek.
Królem strzelców w turnieju został Piotr
Chmielowski (Domosławice) z 22 trafieniami, drugi w klasyfikacji strzelców był Damian Bodzioch (FC Turtelona) z 14 bramkami, a na trzecim miejscu sklasyfikowano
Bartłomieja Ogara (FC Perła) z 9 bramka-

Klasyfikacja koñcowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domos³awice
FC Tur telona
FC Per³a
Manchester United
Depor tivo La Chi Queno
Dzikie Ma³py

Sk³ady dru¿yn:
FC Tur telona: Damian Bodzioch, Konrad Bojdo, Mateusz Kutek, Szymon Sacha, Damian Œliwa, Kacper Ksi¹¿ek.
Depor tivo La Chi Queno: Adam Dru¿kowski, Kamil Kubala, Sebastian Kubala, Dawid Œliwa, Przemys³aw Rusin.
mi. Najlepszym bramkarzem turnieju został
uznany Szymon Sacha (FC Turtelona).
Organizatorzy, którzy nie kryli satysfakcji z przebiegu zawodów, zapowiadają kontynuację imprezy.- Bardzo cieszy fakt, że do
turnieju zgłosiły się drużyny spoza naszej
miejscowości, zaproponowana przez nas forma spędzania wolnego czasu trafia na podatny grunt. to wszystko sprawia, że chcemy doprowadzić w przyszłym roku do kolejnego turnieju – mówią zgodnie Wacław Batko, prezes LKS „Kłos” Łysa Góra, Jakub
Bujak, kierownik drużyny i Piotr Matura,
inicjator turnieju.
(g)

Dzikie Ma³py: Emil Sowa, Piotr Niemiec,
Mariusz Knapik, Wojciech Smoleñ, Rados³aw Batko, Krzysztof PowroŸnik,
Pawe³ Sowa.
Manchester United: Krzysztof Kural,
Piotr Sak³ak, Tomasz Gurgul, Marek Gurgul, Filip Jarek, Dawid Jarek.
Domos³awice: Chmielowski Piotr,
Chmielowski Kamil, Muszyñski Damian,
Tokarczyk Bar t³omiej, Fior Mariusz,
Paw³owski Tomasz, Tokarczyk Szymon.
FC Per³a: Bar t³omiej Ogar, Adam Wo³ek, Maciej ¯urek, Piotr Jakubas, Patr yk Góral.

Kryszta³ dla K³osa
Nagrodę „Kryształu soli” przyznawaną przez Marszałka Województwa
Małopolskiego uhonorowano LKS
„Kłos” Łysa Góra. – To dowód uznania
dla naszej działalności, która wykracza daleko poza sport – cieszą się prezes klubu Wacław Batko i kierownik
klubu Jakub Bujak.
Wyróżnienie podczas szóstej edycji konkursu dla organizacji pożytku publiczne-

go było dla działaczy zaskoczeniem. W
żaden sposób nie zabiegali o promowanie
swoje działalności. Okazało się jednak, że
praca broni się sama. Na prestiżową nagrodę klub zasłużył sobie przede wszystkim działalnością w ciągu ostatnich 2-3
lat. W tym okresie „Kłos” włączył się w
akcję honorowego oddawania krwi, organizację pikniku rekreacyjnego oraz uruchomienie siłowni, z której obok miesz-

kańców Łysej Góry korzystają także
mieszkańcy Sufczyna i Jaworska.
Tego rodzaju szeroka działalność wpisuje
się bardzo dobrze w ideę nagrody ustanowionej w 2005 roku. Od początku ma ona na
celu wspieranie tych organizacji, które prężnie działają na rzecz lokalnego środowiska
podejmując różnego rodzaju inicjatywy aktywizujące mieszkańców.
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Rozmowa z Andrzejem Potêp¹,
dyrektorem Dêbiñskiego Centrum
Kultury

Widownia z c

Uczestnicy turnieju
1. Agencja Eventów Historycznych – Sarmata
2. Dru¿yna Rycerska Jakuba Odrow¹¿a
3. Chor¹giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
4. Grupa Odtwórstwa Historycznego Per Seacula
5. Dru¿yna Zamku Rycerskiego w Chêcinach
6. Wyborowa Chor¹giew Pancerna Falco
7. Niepo³omickie Bractwo Rycerskie
8. Konfraternia Rycerska z Krakowa
9. Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego
10. Prywatna Chor¹giew von Reihl
11. Trzeci Najemny Oddzia³ Piechoty Japoñskiej
12. Krakowska Chor¹giew Nadworna
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13. Cannabis Dei
14. Bractwo Rycerskie Kruk Starostwa
Rabsztyñskiego
15. Fratres Milites Christu De Dobrin
16. Bractwo Rycerskie Ziemi Miechowskiej
17. Grupa „Widar”
18. Zamojskie Bractwo Rycerskie
19. Dru¿yna £ucznicza „Hultaje i Swawolnicy”
20. Memento Mori – Czechy
21. Polska Rewia Konna
22. Grupa Wolty¿ersko - kaskaderska PLOKLAN z Tyczyna
23. Bractwo Rycerskie Œw. Jerzego z Wyszehradu – Wêgry
24. Zakon œw. Jana Jerozolimskiego
25. Teatr Dzieci Ognia
26. Zespó³ muzyki dawnej „Bum Tralala” z
Krakowa

¯ycie Gminy Dêbno, wrzesieñ - paŸdziernik 2010

- W tym roku to ju¿ piêtnasta edycja
turnieju. Formu³a siê powoli nie wyczerpuje?
- Problem wyczerpania siê formu³y zaczyna siê wtedy, gdy frekwencja spada.
Do tej pory tego problemu nie tylko nie
ma, ale publicznoœæ jest coraz liczniejsza. Obserwujê inne turnieje, które maj¹
d³u¿sz¹ tradycjê i tam wci¹¿ jest zainteresowanie, mimo ¿e formu³a co roku
jest podobna.
- Na frekwencjê pracuj¹ nie tylko mieszkañcy okolicy…
- Od dwóch lat korzystamy z badañ prowadzonych przy okazji turnieju przez firmy ubezpieczeniowe, które robi¹ ankiety dla w³asnych celów i jesteœmy pod
wra¿eniem informacji, ¿e widownia turnieju rekrutuje siê niemal z ca³ej Polski. Szczególnie licznie odwiedzaj¹ nas
mieszkañcy Górnego i Dolnego Œl¹ska.
Ale przyje¿d¿aj¹ tak¿e goœcie z Krakowa, Wroc³awia, a nawet z Mazowsza,
Gdañska i W³oc³awka.
- Co ich czeka w tym roku, na co zwróci³by Pan szczególnie uwagê?
- Nawi¹zujemy do 600. rocznicy Bitwy
pod Grunwaldem. To wydarzenie w programie turnieju jest mocno akcentowane. Zaplanowaliœmy miêdzy innymi pokazy rewii konnej, która w repertuarze

ROZMAITOŒCI

YCERSKI

WARKOCZ TARŁÓWNY

19 września 2010r.

PROGRAM
Czêœæ oficjalna
– dziedziniec zamkowy – godz. 11.00
11.30 ¯ycie Sarmaty – Scenki Rodzajowe z XVII
wieku
12.30 Oficjalne Otwarcie Turnieju – Salwa
Armatnia – prezentacja wojsk
13.00 Auxiliares – Kawaleria Rzymska
13.20 Pokazy Walk I W³adania Broni¹ - Wêgierskie Bractwo Rycerskie
13.40 Wolty¿ Kozacki - Kaskaderzy Konni

ca³ej Polski
ma tak¿e prezentacjê jazdy z czasów
Bitwy pod Grunwaldem. Ponadto bêdzie
prezentacja rocznicowej bitwy na… szachownicy, której towarzyszyæ bêdzie komentarz historyczny. Nie zabraknie te¿
inscenizacji bitewnej pod nazwa „Wielka bitwa z Krzy¿akami”.
- Akcenty grunwaldzkie to g³ówny punkt
programu, ale na tym siê chyba nie skoñczy?
- Spore zainteresowanie powinien wywo³aæ turniej na kopie balsowe. Pojedynki bêd¹ toczone „na ostro”, bo balsa to materia³ bardzo ³amliwy i dziêki
temu bezpieczny dla œcieraj¹cych siê
rycerzy, a to gwarantuje z kolei widowiskowoœæ walk. Zaprezentuj¹ siê tak¿e
kozaccy d¿ygici.
- Rycerskim pokazom towarzyszyæ bêd¹
tak¿e akcje charytatywne….
- Obecnoœæ tak du¿ej liczby ludzi to dobra
okazja do organizacji akcji honorowego
oddawania krwi. Do dyspozycji bêdzie najnowoczeœniejszy w kraju ambulans, w
którym chêtni bêd¹ mogli podzieliæ siê
swoj¹ krwi¹ w zamian za co otrzymaj¹
bilet wstêpu i talon na gor¹ce danie.

14.00 Rota Piesza – XV Wiek
14.20 Czescy Landsknechci - Bractwo Rycerskie Memento Mori - Czechy
15.00 £ucznicy Konni
15.20 Fina³ Turnieju £uczniczego
15.40 Wielka Wojna z Krzy¿akami – Inscenizacja Bitewna
16.00 Bitwa Pod Grunwaldem - ¯ywe Szachy
16.30 Konnica Grunwaldzka –
- Przy okazji takiej imprezy nie sposób
pomin¹æ finansów. Ze sponsorami nie
powinno byæ problemu.
- Impreza na tyle dobrze wpisa³a siê w
kalendarz wydarzeñ w regionie, ¿e sponsorzy zg³aszaj¹ siê ju¿ sami. Niezmiennie najwa¿niejszych jest browar Okocim,
a w tym roku interesuj¹ca ofertê z³o¿y³
tak¿e Bank Zachodni WBK, który sponsoruje wy³¹cznie pokaz sztucznych ogni.
- W przypadku imprezy plenerowej do pe³ni szczêœcia potrzebna jest dobra pogoda. Po ubieg³orocznych perypetiach pewnie jest niepokój.
- Zmiana terminu okaza³a siê wtedy dobrym pomys³em, bo pogoda by³a wyœmienita. Tym razem wola³bym jednak nic
podobnego nie prze¿ywaæ.

Akcja honorowego oddawania krwi w ramach programu „Ognisty ratownik, gor¹ca
krew” odbywaæ siê bêdzie podczas turnieju od g. 11.00 do g. 17.00

• turniej zrêcznoœciowy we w³adaniu
boni¹ bia³¹ i drzewcow¹,
• turniej bojowy na Kopie-Joust,
• Bohurt - pojedynki na maczugi turniejowe
17.00 Fina³ Turnieju Bojowego – Wrêczenie
G³ównego Trofeum – „Z³otego Warkocza
Tar³ówny”
17.30 Tricetiletá Válka - Bractwo Rycerskie
Memento Mori - Czechy
17.45 Koncert Muzyki Dawnej
18.00 D¿ygitówka Kozacka - Konnica
18.20 Potop Szwedzki – Inscenizacja Bitewna Z
XVII Wieku
18.40 „Obrona Chor¹¿ego” – Turniej Bojowy
Dru¿yn Rycerskich
19.00 Kanonierzy – „Lud Ognisty” – Przegl¹d
Artylerii Dawnej
19.20 Kazimierz Pu³aski Bohater Dwóch
Narodów - Konnica
19.40 Tañce Dawne
20.00 Musztra Halabardników
20.20 Taniec z Ogniem
20.40 Bitwa z Udzia³em Wszystkich Wojsk,
Artylerii I Konnicy
21.00 Pokaz Sztucznych Ogni

Koncerty w zamku
o godz. 14.00, 15.00 i 16.00
– Zespó³ muzyki dawnej z Krakowa
wrzesieñ - paŸdziernik 2010, ¯ycie Gminy Dêbno
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NOWA OFERTA DCK
Zajêcia muzyczno - jêzykowe

niami gramatycznymi czy zmuszaniem do
przyswajania sobie zbyt wielu słów. Uczenie
się poprzez zabawę oraz z wykorzystaniem
muzyki jest nie tylko przyjemniejsze, ale przynosi dużo lepsze efekty. Poznane słowa i zwroty przechowywane są w pamięci długotrwałej, ponieważ zostały przyswojone w atmosferze odprężenia i zabawy.

stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego nauczania dzieci języka angielskiego.
Dzięki łatwo wpadającym w ucho piosenkom i
rymowankom dzieci dużo szybciej i skuteczniej przyswajają sobie liczne zwroty oraz słowa w języku obcym. To co wyróżnia tę metodę to atmosfera zabawy oraz odprężenia, dzięki którym dzieci podświadomie stają się inte- Zajêcia taneczne
gralną częścią środowiska obcojęzycznego.
Oferujemy zajęcia taneczne z zakresu tańTaka metoda, jak żadna inna daje możliwość ca towarzyskiego, współczesnego oraz kur„osłuchania” się z językiem, a to pomaga za- su dla przedszkolaków lub troszkę starszych
pobiec problemom z nauką języka na wyższych dzieci, w którym wprowadzamy elementy
szczeblach edukacji (powszechne problemy tańca ludowego oraz towarzyskiego. Dzięki
uczniów z ćwiczeniami polegającymi
na słuchaniu obcojęzycznych tekstów i dialogów, tzw.”listening”).
Fundamentem tych zajęć jest metoda „Total Physical Response” - reagowanie całym ciałem oraz autorski program naszej szkoły „First
Steps Method” (nauka poprzez zabawę). Wielu metodyków uważa, iż
nauka języka obcego nie powinna niczym różnic się od nauki języka ojczystego. Aby osiągnąć biegłości w jęW zajęciach wakacyjnych uczestniczyły
zyku obcym, dzieci powinny uczyć się
dziesiątki dzieci. W czasie roku szkolnego
go tak, jak uczyły się swojego ojczynie powinno być inaczej.
stego języka. Najpierw słuchają ( rozumieją co się do nich mówi oraz wykonują profesjonalnym instruktorom zajęcia taneczproste polecenia - „Total Physical Response”), ne stymulują rozwój kreatywności dzieci,
potem uczą się mówic. Zaś czytanie i pisanie kształtują postawy przyszłych artystów,
stanowi dopiero kolejny szczebel „wtajemni- kształtują zainteresowanie ruchem oraz muczenia”. Dwa pierwsze etapy, tj. słuchanie i zyką. A to wszystko w przyjemnej dla dzieci
mówienie (listening oraz speaking) stanowią formie. Nasi instruktorzy są do dyspozycji ropodstawowe ogniwo nauki języka obcego. Po- dziców i uczniów po każdych zajęciach (indyminięcie tych dwóch etapów bądź zbyt szyb- widualne konsultacje). Chętnie odpowiedzą
kie przejście do ćwiczeń związanych z czyta- również na korespondencję elektroniczną.
niem lub pisaniem w obcym języku skutkuje Włączają się w różne imprezy okolicznościopoważnymi problemami z nauką języka an- we, pomagają w organizowaniu uroczystości
gielskiego oraz powoduje u uczniów zniechę- z udziałem uczestników kursu.
cenie do nauki, która często ogranicza się jedynie do obciążania dzieci żmudnymi ćwicze-

Ciasto z borówkami
Składniki:
6 jaj, 1/2 kg mąki, 1 i 1/2 kostki margaryny, 1/2 szklanki cukru do ciasta,
1/2 szklanki cukru do piany, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia, 2 kisiele w proszku (najlepiej wiśniowe).
Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia i posiekać z cukrem,
margaryną i żółtkami. Zarobić ciasto,
a następnie oddzielić 1/3 części i włożyć
do lodówki. Pozostałą część ciasta rozwałkować i wyłożyć na nasmarowaną
masłem blaszkę.
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Białka ubić na sztywną pianę i dodać do niej cukier oraz kisiel w proszku. Do borówek dodać troszkę bułki
tartej.
Ciasto wyłożone na blaszce, także posypać bułką tartą (jednak nie za dużo),
a następnie wyłożyć borówki oraz wylać pianę. Na koniec, pozostałą część
ciasta zetrzeć na tarce, bezpośrednio na
placek. Tworzy się w ten sposób swego
rodzaju kruszonkę.
Tak przygotowane ciasto włożyć do
piekarnika i piec przez ok. 30- 40 min.
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Katarzyna Wójtowicz

NA SERIO I NA LUZIE

CZ£OWIEK
NUMERU

Stanis³aw Pierzga

Znajomi mówią, że najbardziej charakterystyczną cechą Stanisława
Pierzgi jest upór. – Gdy sobie wyznaczy jakiś cel, to nie ma takiej siły, która by go zatrzymała – podkreślają. Z
efektów tej determinacji korzystają
dziś setki mieszkańców gminy.
Bodaj najbardziej spektakularny przykład
konsekwencji w dążeniu do osiągania wyznaczonego celu to kanalizacja w Maszkienicach. Stanisław Pierzga był nie tylko inicjatorem jej budowy, ale także tym, kto zabiegał o dofinansowanie. Przekonywał przy
tym mieszkańców, że warto się zdecydować
na niełatwa inwestycję, bo w dalszej perspektywie to jednak znaczna poprawa komfortu życia i ochrona środowiska. Lekko mu
na pewno nie było, bo w tamtych latach
uciążliwa dla mieszkańców inwestycja bynajmniej nie była oczkiem w głowie samorządowej władzy. Nie mając z tej strony pomocy musiał z problemem zmagać się sam.
Ale swego dopiął, bo w Maszkienicach z kanalizacji mieszkańcy korzystali znacznie
wcześniej niż gdzie indziej.

Udało się mu także przywrócić pamięć o
ofiarach II wojny światowej, niczemu nie
winnych pasażerach pociągu zbombardowanego pod Maszkienicami. Kolejna uroczystość upamiętniająca kilkadziesiąt osób, które zginęły wskutek nalotu, daje nadzieję, że
wydarzenie to na stałe wejdzie do kalendarza gminnych uroczystości.
Od lat zabiega o ukrócenia chamstwa i
brawury kierowców przemierzających gminne drogi. Zwołał w tej sprawie nawet debatę
z udziałem przedstawicieli instytucji i urzędów wojewódzkich współodpowiedzialnych
za bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jego
monity w tej sprawie słychać na sesjach Rady
Gminy w Dębnie regularnie. Głos brzmi tym
donośniej, że od 10 lat jest to głos przewodniczącego Rady Gminy, który nie tylko dba
o sprawny przebieg obrad, ale zawsze jest
ich aktywnym uczestnikiem. O jego skuteczności niejednokrotnie przekonywali się
strażacy, nauczyciele, a także rolnicy, których jako członek koła łowickiego wspierał
w dochodzeniu odszkodowań za szkody spowodowane przez dziką zwierzynę.

Jego oddech czuje na plecach także samorządowa władza. Jako recenzent samorządowych poczynań w dyplomację się raczej
nie bawi nazywając sprawy po imieniu. I chyba dobrze, bo to krytyczne spojrzenie wychodzi najczęściej wszystkim na zdrowie.
(p)

T E S T
Z
¯YCIA
Z natur y jestem…
… spokojny, ciê¿ko wytr¹ciæ mnie z równowagi. Cierpliwy i pozytywnie nastawiony do ¿ycia i otaczaj¹cych mnie ludzi.
Mam s³aboœæ do...
… zdecydowanie do: ³adnych dziewczyn i pi³ki no¿nej.

Imiê i nazwisko:

Jakub Bujak
Wiek: 23 lata
Wykszta³cenie: Technik elektryk
Miejsce pracy:
Jeronimo Martins Dystrybucja
S.A. Wojnicz
Rodzina: m³odszy o trzy lata
brat Kamil
Samochód: Peugeot 406

Moja pasja to…
… jak wy¿ej: spor t, g³ównie pi³ka no¿na. – Obecnie dzia³am na rzecz klubu
LKS „K³os” £ysa Góra, jako kierownik tej dru¿yny.
Moja pier wsza mi³oœæ…
… chyba w latach szko³y podstawowej,
to by³o tak dawno, ¿e nie pamiêtam…
Mój pier wszy cenny przedmiot…
… jak dla ka¿dego m³odego ch³opca,
rower, któr y otrzyma³em na Komuniê
Œw. Inny cenny, na któr y zapracowa³em to samochód.

Moje ¿yciowe osi¹gniêcie…
… Mam dopiero 23 lata i s¹dzê, ¿e
takowe dopiero przede mn¹.
Moja ¿yciowa pora¿ka…
… ¯yciowej jeszcze nie by³o i mam
nadziejê, ¿e mnie ominie. Po ma³ych
pora¿kach staram siê szybko braæ w
garœæ.
Moje najwiêksze marzenie…
… wczasy w ciep³ych krajach - marzenie, które byæ mo¿e wkrótce zrealizujê.
Moja ulubiona lektura…
… przede wszystkim gazety o tematyce spor towej, „¯ycie Gminy”, tak¿e
prasa codzienna. Z lektur szkolnych
na pewno „W pustyni i w puszczy”
Henr yka Sienkiewicza.
Moja praca…
… od 3 lat pracujê w centrum dystrybucyjnym Jeronimo Martins w Wojniczu. To
moja pierwsza, sta³a praca po ukoñczeniu szko³y, która daje mi zadowolenie.
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