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Uroki naszej zimy
zdj. Piotr Kozie³

Z

asadniczym celem wydawania
naszej gminnej gazety jest jak
najlepsze informowanie mieszkañców gminy o dzia³aniach podejmowanych przez samorz¹d i wszystkich wa¿nych wydarzeniach, jakie
maj¹ miejsce na terenie naszej gminy. Jedn¹ z rzeczy najwa¿niejszych, jak s¹dzê, s¹ informacje o
tym, jakie zamierzenia zosta³y za-

sa na ich wykonanie, o ile nie zaskocz¹ nas zmiany w dochodach.
Na realizacjê pozosta³ych inwestycji zaplanowano natomiast pozyskanie rodków finansowych z funduszy europejskich oraz bud¿etu
pañstwa. Niby to dla nas nic nowego, bo prawie wszystkie nasze dotychczasowe inwestycje realizowane by³y przy udziale dotacji pocho-

BUD¯ET INNY NI¯ ZWYKLE
warte w bud¿ecie gminy i przyjête
do realizacji przez Radê Gminy na
dany rok. Bud¿et to zazwyczaj
plan dochodów, jakie spodziewamy siê uzyskaæ na przestrzeni roku
i dostosowane do nich wydatki. Tak
te¿ stara³em siê go opisywaæ w latach poprzednich.
Tym razem jednak bud¿et gminy na 2005 r. muszê przedstawiæ
nieco inaczej. Dlaczego? Bowiem
uchwalony przez Radê na pocz¹tku grudnia ubieg³ego roku wygl¹da
zupe³nie inaczej od dotychczasowych, wymaga wiêc nieco innego
sposobu jego omówienia. Sk¹d ta
jego odmiennoæ? Czêæ przewidzianych w tym dokumencie inwestycji i remontów planujemy sfinansowaæ ze rodków w³asnych i
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska, istnieje wiêc realna szan-

dz¹cych z ró¿nych róde³ spoza
naszego bud¿etu, zmieni³y siê jednak zasady wprowadzania tych
rodków do bud¿etu. Do tej pory
by³y one uwzglêdniane w naszych
planach finansowych dopiero po
uzyskaniu zapewnienia o ich przyznaniu. Sk³adalimy wiele wniosków
o przyznanie dotacji, do ró¿nych instytucji, ale nie wymaga³o to wpisania w bud¿ecie kwot, o jakie wystêpowalimy ju¿ na tym etapie. Dopiero, kiedy zapada³a decyzja o
przyznaniu rodków na dane zadanie, wprowadzano je do bud¿etu.
Tym razem ju¿ na wstêpnym etapie starañ o pieni¹dze, przed sk³adaniem wniosków o pomoc finansow¹ trzeba je uwzglêdniaæ w trakcie tworzenia bud¿etu na dany rok,
co powoduje pewn¹ nieczytelnoæ
c.d. na str. 6 i 7

Spacerkiem wzd³u¿ Knajki

odcinek 2 czyli dolin¹ Knajki przez Kostkowice
Wêdrówkê wzd³u¿ Knajki 
pierwszy odcinek, zakoñczylimy
niezbyt optymistycznie. Dzikie
wysypiska mieci, odprowadzane
cieki i porozrzucane odpady komunalne nie nastraja³y do dalszego spacerowania. I tu spotyka nas
mi³e zaskoczenie. Odcinek Knajki
od drogi Cieszyn - Bielsko (most
przy dawnej Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej) do mostu ko³o
bazy SKR we Dêbowcu nale¿y w
moim przekonaniu do najbardziej
malowniczych, je¿eli chodzi o
Knajkê. Jednoczenie jest to fragment rzeki jeszcze prawie niezmieniony (poza progami wodnymi w
Kostkowicach i Dêbowcu).
Pierwsz¹ rzecz¹, która rzuca siê
w oczy ka¿demu przebywaj¹cemu w tej czêci Knajki jest obni¿enie siê terenu. Pierwszy odcinek
od róde³ to g³êbokie na kilka metrów w¹wozy, którymi przep³y-
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wa Knajka, natomiast omawiany
obecnie to rozleg³a dolina. Ró¿nica w wysokoci po³o¿enia róde³
Knajki (ok. 360 m. n.p.m.) a omawianego odcinka wynosi tylko 30
m, a konsekwencj¹ tego s¹ wynosz¹ce siê pagórki tworz¹ce pasmo
wzniesieñ od Ogrodzonej a¿ po
Iskrzyczyn.
Druga istotna ró¿nica widoczna
nawet dla niewprawnego oka, to
zmieniaj¹ca siê kolorystyka zwi¹zana z rolinnoci¹ tego terenu.
Odcinek od róde³ stanowi³ g³ówc.d. na str. 3

2

Z obrad Rady Gminy
Na sesji w dniu 1 lutego br. podjêto uchwa³y m.in. w nastêpuj¹cych sprawach:
1) odwo³ania skarbnika Gminy
Dêbowiec  funkcjê t¹ przez
ostatnie 10 lat pe³ni³a mgr Barbara Lipoñska,
2) powo³ania skarbnika Gminy
Dêbowiec  nowym skarbnikiem
zosta³a mgr Ewa Raszka, pracuj¹ca do tej pory w Urzêdzie
Gminy Dêbowiec jako inspektor ds. kontroli wewnêtrznej,
3) utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazw¹ Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Dêbowcu  zespó³ funkcjonowa³ bêdzie od 1 lipca br. i
bêdzie zajmowa³ siê obs³ug¹ finansow¹, administracyjn¹, organizacyjn¹ i gospodarcz¹ szkó³ i
przedszkoli,
4) nadania statutu Gminnemu Zespo³owi Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Dêbowcu,
5) przyjêcia stanowiska dotycz¹cego wynajmu lokalu w GOZ w
Dêbowcu na utworzenie drugiego NZOZ  rada gminy wyrazi³a zgodê aby wynaj¹æ lokal w bu-

dynku orodka zdrowia spó³ce
EuCOR Maciej i Marian Suchodolscy z przeznaczeniem na
utworzenie Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej.
W ramach zapytañ i wolnych
wniosków poruszono nastêpuj¹ce
sprawy:
- wa³êsaj¹cych siê psów w Iskrzycyznie (dzieci boj¹ siê chodziæ do
szko³y),
- rozbiórki przystanków autobusowych na drodze w kierunku
Ha¿lacha,
- mo¿liwoci udostêpnienia mieszkañcom lokali znajduj¹cych siê w
budynku szko³y w Dêbowcu, terenu pod budowê gara¿y w okolicach szko³y,
- prawa skorzystania z pierwokupu nieruchomoci znajduj¹cych siê w Dêbowcu a bêd¹cych
w³asnoci¹ Spó³dzielni Rolniczej,
- partycypacji gminy w kosztach
utrzymania Orodka Zdrowia w
Dêbowcu.
Przewodnicz¹cy RG
Adam Pastucha

Zbiórka odpadów segregowanych
w roku 2005

W
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2004 roku Gmina Dêbo
wiec przyst¹pi³a do sporz¹dzenia Strategii Rozwoju
Gminy Dêbowiec na lata 20042016. Dokument ten przygotowywany by³ pod has³em: Strategia jest niczym, jej tworzenie  wszystkim. Nad strategi¹
pracowa³a tzw. Rada Liderów Lo-

¿eñ. Cz³onkowie Rady Liderów
Lokalnych zostali podzieleni na
4 grupy robocze, z których ka¿da zajmowa³a siê jednym z czterech tematów: 1  kultura (sport),
turystyka i edukacja, 2  gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, 3  rozwój gospodarczy 4  ochrona zdrowia i pomoc

Strategia rozwoju gminy
kalnych, czyli mieszkañców
Gminy Dêbowiec z ró¿nych rodowisk i w ró¿nym wieku, co
zapewnia³o bardzo ró¿norodne
spojrzenie na potrzeby, szanse i
zagro¿enia gminy.
Rada Liderów Lokalnych liczy³a niespe³na 30 osób: studentów, przedsiêbiorców, rolników,
radnych, nauczycieli, lekarzy,
przedstawicieli gminnych organizacji spo³ecznych. Warsztaty,
które odbywa³y siê od lipca do
listopada 2004 roku prowadzi³
Bogdan Kasperek, który by³
g³ównym koordynatorem tworzenia strategii. Punktem wyjcia
do opracowania strategii by³o
przeprowadzenie tzw. analizy
SWOT. Polega³a ona na wskazaniu silnych i s³abych stron gminy jak równie¿ jej szans i zagro-

UWAGA !!!

spo³eczna. Ka¿da grupa mia³a za
zadanie znaleæ silne i s³abe strony oraz szanse i zagro¿enia w
Gminie Dêbowiec w omawianej
przez siebie sferze. To z kolei pozwoli³o na wskazanie po¿¹danych kierunków rozwoju gminy,
jej przysz³ego wizerunku, a tak¿e okrelenia szczegó³owych celów i projektów koniecznych do
realizacji.
W grudniu 2004 roku zosta³
stworzony projekt Strategii Rozwoju Gminy Dêbowiec, a na sesji
Rady Gminy Dêbowiec w dniu 7
grudnia 2004r. radni przyjêli jego
ostateczn¹ wersjê.
Remigiusz Jankowski
* Strategia rozwoju gminy Dêbowiec dostêpna jest na stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl

1) Odbiorca odpadów musi wiedzieæ, od kogo odbiera mieci segregowane, dlatego te¿ apelujemy o umieszczenie tabliczki z numerem
domu w widocznym miejscu od strony drogi lub numeru budynku
Jak nale¿y segregowaæ odpady?
na oddawanym worku.
2) Firma odbieraj¹ca odpady segregowane doje¿d¿a do posesji tylko
Do worków na PLASTIK nale¿y - zu¿yte ¿arówki i wietlówki,
tam gdzie s¹ utwardzone drogi, nie oznacza to jednak, ¿e osoby
wrzucaæ CZYSTE:
- kapsle, korki i szk³o okienne,
mieszkaj¹ce przy drogach nieutwardzonych nie mog¹ korzystaæ z tej
- opakowania po napojach, PETY - szk³o zbrojone i szyby samochoformy zbiórki odpadów. W takim przypadku worki z odpadami,
(nale¿y pamiêtaæ o usuniêciu nadowe.
opatrzone swoim adresem, mo¿na zostawiæ przy najbli¿szej drodze
krêtek i zgnieceniu),
utwardzonej.
- kubki po produktach mlecznych Do worków na PAPIER nale¿y
3) Od dnia 21 lutego br. mo¿na odebraæ u so³tysów lub w Urzêdzie
- artyku³y gospodarstwa domowe- wrzucaæ:
Gminy w Dêbowcu specjalne naklejki, na których znajduje siê ingo z tworzyw sztucznych,
- ksi¹¿ki, gazety, zeszyty, torby
formacja o terminach zbiórki odpadów selekcjonowanych w 2005 r.
- foliê, reklamówki, woreczki,
papierowe,
oraz jakie odpady s¹ odbierane, a jakie nie.
Nie s¹ odbierane:
- karton, tekturê, foldery, katalogi,
- pojemniki wykonane z tworzyw - opakowania po napojach i mleku
sztucznych w po³¹czeniu z in- Nie s¹ odbierane:
Kwiecieñ
nymi materia³ami,
- papier z domieszk¹ tworzyw
6.04. Dêbowiec i Kostkowice
- zu¿yte akumulatory i baterie
sztucznych,
- papier t³usty i zabrudzony, kalka
7.04. Simoradz i Iskrzyczyn,
Do worków na SZK£O nale¿y
8.04. Ogrodzona, £¹czka oraz Gumna
wrzucaæ CZYSTE:
Do worków na METAL nale¿y
Czerwiec
- butelki, s³oiki oraz inne kolorowe wrzucaæ CZYSTE:
1.06.
Dêbowiec
i Kostkowice
lub bia³e opakowania szklane,
- puszki po napojach i konserwach
- st³uczkê szklan¹ woln¹ od zanie(nale¿y je zgnieæ),
2.06. Simoradz i Iskrzyczyn,
czyszczeñ metalami i tworzywa- - drobny z³om ¿elazny i metali ko3.06. Ogrodzona, £¹czka oraz Gumna
mi
lorowych,
Sierpieñ
Butelki i s³oiki winny byæ pozba- - kapsle z butelek, aluminium.
3.08.
Dêbowiec,
Kostkowie
wione zakrêtek i kapsli, na butel- Nie s¹ odbierane:
4.08. Simoradz i Iskrzyczyn
kach mog¹ zostaæ metalowe ob- - pojemniki po smarach,
r¹czki i nalepki.
- puszki po lakierach i farbach,
5.08. Ogrodzona, £¹czka oraz Gumna
Nie s¹ odbierane:
- opakowania po aerozolach,
- lustra, porcelana, fajans,
- zu¿yte akumulatory i baterie.
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nie pozosta³oci cienistych lasów
gr¹dowych (sk³adaj¹cych siê z
lipy, grabu, jarzêbiny, leszczyny
oraz rolinnoci runa - por. artyku³ poprzedni) lub wykapy i
wysiêki ródliskowe wraz z rolinnoci¹ b³otno-bagienn¹ (przetacznik bobowniczek, skrzyp olbrzymi,
knieæ b³otna, rze¿ucha gorzka,).
Omawiany fragment Knajki to
oprócz zaroli ³êgowych równie¿
s¹siaduj¹ce z rzek¹ murawy kserotermiczne, rowy melioracyjne i stawy ci¹gn¹ce siê od Kostkowic a¿ do granicy z Pruchn¹.
Je¿eli wdrapiemy siê na wznosz¹ce siê na prawym brzegu pagórki (kieruj¹c siê w stronê oczyszczalni cieków) znajdziemy tam
gatunki charakterystyczne dla ciep³olubnych muraw zwanych kserotermicznymi. Szczególnie podczas upalnej i parnej pogody poczujemy mi³y dla nosa zapach macierzanki zwyczajnej, sza³wi ³¹kowej. Nad nimi wznosiæ siê bêd¹
kuliste, puchowe owocostany koziobroda ³¹kowego. Wprawne oko
dostrze¿e ró¿owo-czerwone drobne kwiaty centurii tysi¹cznika (gatunek cile chroniony)  nazywanej czantoryjk¹. Kolorystykê takich pagórków uzupe³niaj¹
niebieskie kwiaty cykorii podró¿nika, ¿ó³te kwiaty mniszka lekarskiego - nazywanego nies³usznie
mleczem, oraz bia³o-ró¿owe
¿agielkowate kwiaty wil¿yny bezbronnej i wil¿yny ciernistej (o ³ody-
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lena Staniek, Józef i Eleonora
Bronowscy, Rudolf i Helena Kaleta, Pawe³ i Maria Waszut, Zygmunt i El¿bieta
Woniak, Adolf i
Anna Ku, Gustaw i Helena
Ma³ysz, Emil i
El¿bieta Stuchlik, Stanis³aw i
Wiktoria Ku.
Wyrazem uznania
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie

s¹ medale przyznawane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ich wrêczenie mia³o miejsce
w czasie uroczystego spotkania jubilatów, które odby³o siê 18 stycznia br. w Szkole Podstawowej w
Iskrzyczynie. Jubilaci otrzymali
medale z rak Wójta Gminy Adama Brudny i Przewodnicz¹cego
RG Adama Pastuchy.
W czêci artystycznej uroczystoci wyst¹pi³ Zespó³ Regionalny
Dêbowiec prowadzony przez Joannê Czendlik i dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Iskrzyczynie
przygotowane przez Mariolê
Wrzos i Joannê Michalsk¹. (dg)

Spacerkiem wzd³u¿ Knajki

odcinek 2 czyli dolin¹ Knajki przez Kostkowice
gach opatrzonych d³ugimi kolcami). Przy odrobinie szczêcia natrafiæ mo¿emy na bardzo rzadkie
ju¿ na tym terenie, pojedyncze egzemplarze dziewiêæsi³a bez³odygowego (gatunek cile chroniony),
którego nasiona dawniej chêtnie
zjadane by³y przez dzieci, co wed³ug wierzeñ mia³o przynosiæ si³ê
i zdrowie. Wymienione gatunki
rolin i szereg innych masowo odwiedzane s¹ przez owady, a w
szczególnoci przez motyle.
Szczególn¹ uwagê zwraca jeden z
najpiêkniejszych motyli - pa
¿eglarz.
Schodz¹c w dó³ wracamy w koryto Knajki. Wczesn¹ wiosn¹ na
przylegaj¹cych ³¹kach znajdziemy
tu drobne ¿ó³te kwiaty z³oci ¿ó³tej,
której towarzyszy fioletowa, rosn¹ca ³anami rze¿ucha ³¹kowa.
Wchodz¹c bezporednio w koryto rzeki na jej niewysokich brzegach dostrze¿emy ¿ó³te, dzwonkowate kwiaty ¿ywokostu bulwiastego. Oko³o 100 m poni¿ej
oczyszczalni cieków (co dobrze
wiadczy o jakoci odprowadzanych z oczyszczalni produktów),
na p³ytkiej terasie natrafimy na
wyj¹tkow¹ rzadkoæ - niewielk¹
rolinkê. Jest to kruszczyk po³abski (gatunek cile chroniony),

WSPÓLNE 50 LAT
4.02.1954 Dêbowiec, 9.04.1954
Dêbowiec, 31.07.1954 Dêbowiec,
30.08.1954 Dêbowiec, 23.09.1954
Rajcza, 21.10.1954 Ha¿lach,
23.10.1954 Cieszyn, 4.11.1954
Ogrodzona, 6.11.1954 Ogrodzona,
8.11.1954 Dêbowiec. Te miejsca i
daty maj¹ charakter szczególny dla
10 par ma³¿eñskich z Gminy Dêbowiec, bowiem oznaczaj¹ dni, w

który nale¿y do storczyków (gatunek zosta³ po raz pierwszy odnotowany na naszym terenie przez
autora w 2001 r., póniejsze poszukiwania potwierdzi³y jego wystêpowanie jeszcze w rezerwacie
Skarpa Wilicka k. Skoczowa, w
Ochabach i Chybiu). Id¹c z biegiem Knajki ca³y czas towarzysz¹
nam zarola gr¹dowe, poroniête
znaczn¹ iloci¹ leszczyny pospolitej, jesiona pospolitego i niestety
topoli berliñskiej. Piszê niestety,
bo jest to gatunek obcy dla naszej
flory i niezbyt korzystnie oddzia³uj¹cy na rodzime gatunki.
W dalszej wêdrówce napotykamy lekko zaniedbane stawy. Tu
wród rolinnoci wodnej rzuca siê
w oczy gruby ko¿uch rzêsy drobnej i spirodelli bezkorzeniowej.
Pomiêdzy nimi pojawiaj¹ siê
strza³kowate licie strza³ki wodnej i ¿abieñca babki wodne, o liciach jajowatych. Obie roliny
maj¹ kwiaty o trzech bia³ych p³atkach, lekko fioletowo zabarwione wewn¹trz. Tu¿ nad brzegiem
kolejna rolina - przybysz - rdestowiec sachaliñski, o imponuj¹cych du¿ych bananowatych liciach. Jest to uciekinier z ogrodów botanicznych, wysokoci do
2,5 m tworzy prawdziwy g¹szcz
trudny do przebycia. W s¹siedztwie starych wierzb ronie paso¿ytnicza rolina o ró¿owych,
³uskowatych liciach  ³uskiewnik ró¿owy. Osoby, które chcia³yby mieæ t¹ dekoracyjn¹ i ciekaw¹
- z punktu widzenia biologii od¿ywiania  rolinê w swoim ogródku, muszê rozczarowaæ. Próba
wykopania tej roliny z korzeniami nie powiedzie siê, gdy¿ pod
ziemi¹ tkwi potê¿nych rozmia-

rów bulwa, a raczej k³¹cze, wielkoci pi³ki.
Jestemy na wysokoci mostu
w Kostkowicach, w czêci zwanej
Stary Dwór. Zaraz przy mocie
w kilku kêpach rosn¹ dwa gatunki
wyki  wyka zarolowa i wyka lena. S¹ to gatunki rzadkie dla naszego terenu (inne stanowisko
wyki zarolowej znajdziemy w
lesie w Ogrodzonej).
Jak ju¿ zosta³o wspomniane, od
Kostkowic ci¹gn¹ siê stawy u¿ytkowane w ró¿nym stopniu. W tych
zapuszczonych, lecz nape³nionych
wod¹ stawach, oprócz wymienionych rolin wodnych zwróc¹ nasz¹
uwagê drobne brodawkowane licie
jedynej wspó³czenie wystêpuj¹cej
na naszym terenie paproci wodnej
 salwinii p³ywaj¹cej. W sprzyjaj¹cych warunkach wytwarza ona na
spodniej stronie zarodnie, w których powstaj¹ zarodniki rozsiewane przy udziale wody. Zarodniki
mog¹ przetrwaæ niesprzyjaj¹ce
warunki nawet kilkanacie lat, a rolina pojawi siê po nape³nieniu stawu wod¹.
Na ca³ej d³ugoci od Ogrodzonej, brzegi Knajki porastaj¹ powszechnie wystêpuj¹ce gatunki
pierwiosnki lekarskiej i pierwiosnki
wynios³ej (oba gatunki pod czêciow¹ ochron¹), a tak¿e kokorycz pe³na i kokorycz pusta, obie o
kwiatach ró¿owo-fioletowych.
Powoli dochodzimy do koñca
drugiego odcinka Knajki. Tutaj coraz bardziej widaæ dzia³alnoæ cz³owieka. Betonowe progi, ofaszynowanie brzegów i wy³o¿one kamieniami skarpy oraz dno rzeki zmienia jej naturalny charakter i wprowadza nas w pewien dyskomfort
przyrodniczy. Nie warto jednak
tym siê zra¿aæ. Przed nami jeszcze inne atrakcje Knajki. Ale to ju¿
w nastêpnym odcinku  Knajka i
³¹ki Na Bagnach.
Chwastek Eugeniusz

których wstêpowa³y one w zwi¹zki ma³¿eñskie lubuj¹c sobie, ¿e
uczyni¹ wszystko, aby ich ma³¿eñstwa by³y zgodne, szczêliwe
i trwa³e. A dlaczego akurat s¹ one
takie wa¿ne? Bo w roku 2004 r. te
w³anie pary ma³¿eñskie obchodzi³y jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego. A s¹ to: Gustaw i
Marta Kurus, Bronis³aw i He-
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Nie³atwo pisaæ o samotnoci i
osamotnieniu. Chcia³oby siê obiektywnie, ale w ka¿dej obiektywnoci tkwi pierwiastek subiektywny.
Ka¿da samotnoæ i ka¿de osamotnienie jest niepodobne do innych.
Odmienne s¹ osobiste sytuacje, ró¿ne s¹ motywy wyboru samotnoci
i przyczyny osamotnienia.
Samotnoæ najczêciej wybieramy wiadomie. Oczywicie nie
wyklucza ona otwarcia na wiat i
ludzi, wrêcz sprzyja mu. Czêsto
taka osoba, jako uwa¿niejszy obserwator, dostrzega problemy
umykaj¹ce uwadze osób zabieganych, nie maj¹cych czasu na chwilkê przemyleñ. Osamotnienia nie
wybiera siê z wielu równorzêdnych
mo¿liwoci, jest narzucone przez
fakty zewnêtrzne. Co zrobiæ, gdy
staje siê naszym udzia³em? Jak
trudno wtedy znaleæ drogê do
wiata innych, kiedy zauwa¿amy
brak zainteresowania ze strony kogokolwiek, jak trudno wyjæ ze stanu osamotnienia. Samotnoæ i osamotnienie nie s¹ zale¿ne od wieku i
p³ci; dotkn¹æ mog¹ ka¿dego z nas.
Cz³owiek samotny nie musi byæ
osamotniony.
Motywem wyboru samotnoci

Takie sobie refleksje...

Nikt nie musi byæ samotny
s¹ czasami wartoci wy¿sze: wybór drogi naukowej, twórczoci artystycznej (pozostaæ samotnym w
imiê koncentracji na g³ównym celu),
powo³ania, wyboru samotnego wychowania dziecka, opieki nad drug¹
osob¹... W osamotnieniu trudniej
¿yæ ni¿ w dobrowolnej samotnoci. Powstaje ono nagle lub tworzy
siê powoli, niepostrze¿enie. Utrata kogo bliskiego to nag³e osamotnienie. Po latach dobrego i szczêliwego, wspólnego ¿ycia, dotkliwie
odczuwa siê stratê wspó³partnera.
Kocha siê bowiem nie tylko czyj¹
dobroæ, m¹droæ, opiekuñczoæ,
partnerstwo, ale i w³asne aktywne
cechy, sumê w³asnych uczuæ, starañ. Wydobycie siê z osamotnienia
po utracie najbli¿szej osoby zale¿y w du¿ej mierze od tego, czy jest
siê otwartym na ludzi, od tego czy
znajdzie siê kto, na kogo przelaæ
bêdzie mo¿na uczucia. W owych
nag³ych osamotnieniach wa¿na jest
rola przyjació³. Ale pomagaj¹c nie

mo¿na wpadaæ w drug¹ skrajnoæ:
w natrêtne pocieszanie. Ka¿dy ma
prawo do samotnoci w cierpieniu,
do przezwyciê¿ania go na w³asny
sposób.
Chronos beltistos iatros (Czas
najlepszym lekarzem). Czy zawsze? Nie wszystko nale¿y pozostawiaæ czasowi. S¹ ludzie, którzy
oczekuj¹ tylko dyskretnego zaznaczenia obecnoci, przyjaznej i
wspó³odczuwaj¹cej (ale nie litoci),
s¹ dalecy od popadniêcia w osamotnienie, potrafi¹ odnaleæ siebie w
tym, co nawet bardzo trudne. Ale
s¹ te¿ inni, bezwolni, oczekuj¹cy,
by zaj¹æ siê nimi ca³kowicie i bez
reszty.
Próbujemy ró¿nych dróg ucieczek przed samotnoci¹, ale one te¿
mêcz¹. Bywa, ¿e t¹ form¹ ucieczki

jest powiêcenie, którego zreszt¹
nikt nie oczekuje, ani nie ¿¹da,
bywa, ¿e uciekamy w alkohol lub
narkotyki. Wszystko to wyraz lêku
przed podjêciem decyzji, choæ w³aciwie nie wiemy, czego chcemy, ani
ku czemu zmierzamy.
Osamotnienie bierze siê st¹d, ¿e
zbyt ma³o uwagi, dobrej uwagi, powiêcamy innym, a zbyt du¿o sobie. Zdarza siê, ¿e pragn¹c innych,
lêkamy siê zarazem zale¿noci od
kogo, odgradzamy siê murem
szorstkoci, zrzêdliwoci, wynios³oci. I tylko dobry obserwator, w
tej ucieczce w mur pozornego ch³odu, zauwa¿y potrzebê ludzkiego ciep³a i pragnienia obecnoci drugiego
cz³owieka. Aby nie byæ osamotnionym, trzeba nadaæ swemu ¿yciu
wy¿szy wymiar i w tym ka¿dy jest
odpowiedzialny za siebie. Zdajê sobie sprawê, ¿e najlepiej by³oby podaæ gotow¹ receptê na niwelowanie
osamotnienia, ale tê, najlepsz¹ dla
siebie, ka¿dy powinien znaleæ sam.
Barbara Karnas-Greñ

KRONIKA POLICYJNA

7.12.2004 r.  w Simoradzu nieletni swoi zachowaniem zagra¿a³ zdrowiu
poruszaj¹cy siê motorowerem mar- i ¿yciu pozosta³ych domowników.
ki Romet, nie ustapi³ pierwszeñ- 7.01.2005 r.  na terenie Przedstwa przejazdu, w wyniku czego szkola Publicznego w Simoradzu
doprowadzi³ do zderzenia z samo- nieznany sprawca dokona³ krachodem marki VW Corrido. Nielet- dzie¿y dowodu osobistego oraz
ni zosta³ przewieziony do szpitala. karty bankomatowej.
26.12.2004 r.  KP w Strumieniu 8.01.2005 r.  w Dêbowcu na ul.
zosta³ powiadomiony o zniszcze- Cieszyñskiej znajduj¹cy siê w staniu transformatora wysokiego na- nie nietrzewym kierowca samopiêcia i kradzie¿y z jego wnêtrza chodu marki Skoda doprowadzi³ do
elementów miedzianych.
kolizji drogowej z samochodem
28.12.2004 r.  KP w strumieniu marki fiat Punto.
powiadomiony zosta³ o w³amaniu 10.01.2005 r.  w wyniku interi kradzie¿y do jakiej dosz³o na bu- wencji publicznej zosta³ zatrzymadowie drogi ekspresowej S-1 w ny do wytrzewienia mieszkaniec
Iskrzyczynie. W³amano siê tam do Simoradza, natomiast na skutek insamochodu marki Jelcz i pojazdu terwencji domowej tak¿e do wywolnobie¿nego i dokonano kradzie- trzewienia zatrzymano mieszañzdj. Anna Brudny
¿y 450 litrów oleju napêdowego o ca Ogrodzonej.
wartoci 1350 z³.
13.01.2005 r. - KP w Strumieniu
1.01.2005 r.  w wyniku interwencji zosta³ powiadomiony i¿ mieszdomowej zatrzymany zosta³ do kanka £¹czki zosta³a napadniêta i
wytrzewienia w Izbie wytrze- okradziona. Sprawca tego czynu
Rozdaniem nagród oraz wystaw¹ zakoñczy³ siê sezon 2004 r. w wieñ mieszkaniec Kostkowic, który zosta³ zatrzymany.(KP)
lotach go³êbi pocztowych Rejonu Ziemia Cieszyñska. Wystawa rozpoczê³a siê w pi¹tek 3 grudnia 2004 r. w Debowcu, kiedy to hodowcy
przywieli swoich podopiecznych. Go³êbie po przyzwyczajeniu siê
do klatek wystawowych zosta³y ocenione przez sêdziego Piotra G³adModernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w Dêbowcu to
kiego. Sobota oraz niedziela by³y dniami, w które mo¿na by³o zwiedzaæ wystawê. W niedzielê 5 grudnia o godz. 11.00 odby³o siê rozdanie nazwa projektu, który jako piaty znalaz³ siê na licie 45 projektów zaaknagród. Bezsprzecznym mistrzem w lotach go³êbi doros³ych zosta³ ceptowanych przez Zarz¹d Województwa l¹skiego do dofinansowania
Gustaw Sikora z oddzia³u Cieszyn. I wicemistrzem zosta³ Karol Pa- z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego programu Operaszek tak¿e z oddzia³u Cieszyn, a II wicemistrzem Józef Kubaczka z cyjnego Rozwoju Regionalnego. Jest tojeden z 4 projektów na realizacje
oddzia³u Skoczów. Takie by³y wyniki rejonowe, natomiast w Okrêgu których gmina nasza stara³a siê pozyskaæ rodki z w/w programu. OgólBielsko-Bia³a, w gronie 2000 cz³onków, Gustaw Sikora zosta³ II wice- ny koszt tego zadania wyniesie 998.795 tys.z³. Z tej kwoty dofinansomistrzem, a Karol Paszek 1 przodownikiem  mo¿emy wiêc byæ dumni wanie z funduszu europejskiego stanowiæ bêdzie 749.095 tys.z³, rodki
z bud¿etu panstwa 99.878 tys.z³, natomiast gmina ze swego bud¿etu na
z tak wspania³ych wyników naszych hodowców.
Leszek Czendlik realizacjê tego zadania bêdzie musia³a przeznaczyæ 149.822 tys.z³.(dg)

Zakoñczenie sezonu

Na licie rankingowej
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Profilaktyka i rozwi¹zywanie
problemów
Na sesji w dniu 28 grudnia 2004 r.
realizuj¹c zadania wynikaj¹ce z
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi Rada Gminy Dêbowiec uchwali³a Gminny Program Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Gminy Dêbowiec na rok
2005. Program ten zosta³ opracowany i przygotowany przez Gminna Komisjê Rozwi¹zywania problemów Alkoholowych, a jego podstawowym za³o¿eniem jest zapobieganie powstawaniu uzale¿nieñ
od alkoholu i narkotyków oraz zjawisk przemocy w szkole i w rodzinie oraz zmniejszanie wystêpuj¹cych ju¿ w tej dziedzinie problemów. Do realizacji tego celu maj¹
przyczynic siê zadania zawarte w
programie a przeznaczone do realizacji w roku 2005.
1. Zwiêkszenie dostêpnoci terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzale¿nionych od alkoholu
poprzez:
1) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Dêbowcu jako miejsca pierwszego
kontaktu z osob¹ uzale¿nion¹,
b¹d wspó³uzale¿nion¹,
2) sfinansowanie us³ug poradni leczenia uzale¿nieñ w zakresie rehabilitacji osób uzale¿nionych od
alkoholu, cz³onków ich rodzin
po podstawowym programie terapeutycznym,
2. Udzielanie rodzinom, w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe pomocy psychospo³ecznej i
prawnej, a w szczególnoci
ochrony przed przemoc¹ w rodzinie:
1) szkolenie pracowników wietlic rodowiskowych, policjan-

tów, kuratorów s¹dowych i pedagogów zwiêkszaj¹c kompetencje w zakresie udzielania pomocy ofiarom alkoholizmu i przemocy,
2) prowadzenie wietlic rodowiskowych w Dêbowcu i Ogrodzonej.
3. Prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
przeciwdzia³aniu narkomani:
1) uruchomienie dzia³añ wczesnej
profilaktyki w szko³ach i rodowisku poprzez twórcze zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i m³odzie¿y przez szko³y,
kluby sportowe i inne instytucje
i organizacje wyznaniowe.
2) wdra¿anie programów profilaktycznych w szko³ach podstawowych i gimnazjum przygotowanych i realizowanych przez teatry profilaktyczne, b¹d pedagogów szkolnych i uczniów,
3) zakup ulotek, plakatów, kaset i
ksi¹¿ek dotycz¹cych profilaktyki i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i narkomanii celem rozprowadzenia ich wród uczniów,
rodziców i nauczycieli,
4) dofinansowanie wypoczynku
zimowego i letniego dla dzieci i
m³odzie¿y (ze rodowisk podwy¿szonego ryzyka), w ramach
którego bêdzie prowadzona dzia³alnoæ informacyjna i edukacyjna dotycz¹ca problemów alko
holowych i narkomanii.
wietlica rodowiskowa w Dêbowcu dzia³aj¹ca na bazie wietlicy
szkolnej w Szkole Podstawowej w
Dêbowcu od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 14.30 do

Zarz¹dzenie PLW
Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 1/05 z dnia 3 stycznia 2005r. Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Cieszynie ustala siê terenowe obwody badañ
zwierz¹t rzenych i ich miêsa, obwody badañ dla poszczególnych rzeni
oraz wyznacza siê lekarzy weterynarii uprawnionych do przeprowa-

Nazwa
obwodu

Zasiêg dzia³ania

Wyznaczony lekarz

Dêbowiec, skrzyczyn, lek. wet. Krzysztof Pojda
Simoradzu, Ogrodzona, Skoczów ul. Rzeczna 18
Dêbowiec
£¹czka, Kostkowie,
Tel: 853 25 19,
Gumna
607 327 155
Lek.wet.Henryk Studenski,
Ubojnia Byd³a w Gospodarstwie
Cieszyn, ul. Bielska 3a, tel;
Rolnym, Jerzy Broda Ogrodzona 4
852 06 43, 602 634 912
lek.wet. Jaros³aw Hajek
PPUH Karol Chwastek Ubojnia Byd³a, Cieszyn, ul.Jaworowa 10,
Dêbowiec, ul. Rolnicza 19
tel.: 852 20 77, 501 314
850

godz.16.30 proponuje dzieciom i
m³odzie¿y organizacjê czasu wolnego, rozwój zainteresowañ, organizacjê zabaw i zajêæ sportowych. Korzystaj¹cy ze wietlicy mog¹ braæ
udzia³ w zajêciach komputerowych,
korzystaæ z internetu, zajêæ plastycznych, modelarskich i sportowych (tenis sto³owy). Mog¹ równie¿ skorzystaæ z pomocy logopedy, je¿eli zachodzi taka potrzeba.
wietlica rodowiskowa w Ogrodzonej, mieszcz¹ca siê w pomieszczeniach wietlicy szkolnej Szko³y
Podstawowej w Ogrodzonej dzia³a
cztery godziny w tygodniu i prowadzi zajêcia plastyczno - muzyczne jak i inne gry i zabawy inicjowane przez prowadz¹cego zajêcia.
Na terenie gminy zajêcia pozalekcyjne, jakie organizuj¹ dla dzieci i
m³odzie¿y szko³y podstawowe i
kluby sportowe maj¹ na celu zapobieganiu wczesnym kontaktom z alkoholem i propagowanie trzewego stylu ¿ycia wród dzieci i m³odzie¿y.
Szko³a Podstawowa w Simoradzu dwa dni w tygodniu (roda,
pi¹tek) po za koñczeniu lekcji prowadzi dla dzieci i m³odzie¿y zajêcia sportowo- rekreacyjne. Zamierza tak¿e organizowaæ turnieje sportowe: turniej siatkówki, spartakiadê lekkoatletyczn¹ i unihok, w których o zwyciêstwo rywalizowa³yby dzieci i m³odzie¿ z ca³ej gminy.
Szko³a Podstawowa w Dêbowcu
równie¿ proponuje dzieciom i m³o-

dzie¿y zajêcia sportowo - rekreacyjne organizowane w soboty w formie turniejów: tenisa sto³owego, mini
pi³ki siatkowej, biegów prze³ajowych, w których tak¿e wziê³yby
udzia³ dzieci i m³odzie¿ ca³ej gminy.
Dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Dêbowca dzia³aj¹ce na terenie szko³y
Ko³o PCK i Klub Europejski (zajêcia pozalekcyjne) organizuj¹ ro¿ne
konkursy, których zwyciêzcy dostan¹ atrakcyjne nagrody, sfinansowane przez GKRPA w Dêbowcu.
Na terenie Iskrzyczyna dzieci i
m³odzie¿ mog¹ spêdziæ wolny czas
na zajêciach sportowych organizowanych przez miejscowy klub
sportowy LKS Iskra dwa dni w
tygodniu (wtorki i czwartki) od godziny 16.00 do 19.00.
W Ogrodzonej oprócz wietlicy rodowiskowej, w pomieszczeniach budynku Kó³ka Rolniczego
starsze dzieci i m³odzie¿ mog¹
przez piêæ dni w tygodniu od
godz.17.00 do 20.00 korzystaæ z
zajêæ komputerowych, z internetu, oraz pograæ w szachy, bilard i
tenis sto³owy.
W Kostkowicach w pomieszczeniu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
wszyscy chêtni, dysponuj¹cy wolnym czasem mog¹ rozegraæ mecze
tenisa sto³owego. Zajêcia te s¹ prowadzone i nadzorowane przez prezesa OSP Kostkowice przez piêæ
dni w tygodniu w godzinach od
17.00 do 20.00.
Teresa Ka³u¿a

Punkt

Zasiêg
dzia³ania

Wyznaczony lekarz adres,
telefon

Dorany w ka¿dej
miejscowoci po
uzgodnieniu terminów
szczepieñ z PLW

Gumna,
£¹czka,
Ogrodzona

lek. wet. Marcin Goryczka
Cieszyn ul. Moniuszki 4
Tel: 858 21 28, 601 529 210

Dorany w ka¿dej
miejscowoci po
uzgodnieniu terminów
szczepieñ z PLW
Dorany w ka¿dej
miejscowoci po
uzgodnieniu terminów
szczepieñ z PLW

Dêbowiec,
Simoradzu

Iskrzyczyn,
Kostkowice

Zastêpca, adres, telefon
lek. wet. Krzysztof Skórczewski
Skoczów ul. Rzeczna 14,
Tel: 853 34 08, 603 275 261
lek. wet. Krzysztof Skórczewski
Skoczów ul. Rzeczna 14,
Tel: 853 34 08, 603 275 261
lek. wet. Krzysztof Pojda
lek. wet. Krzysztof Skórczewski

lek. wet. Miros³aw Kostka
Ustroñ ul. B³adnicka 11
Tel: 8547 292, 603 508 466
lek. wet. Dorota Kostka
Ustroñ ul. B³adnicka 11
Tel: 8547 292, 603 801 572
lek. wet. Jaros³aw Hajek
Cieszyn, ul. Jaworowa 10
Tel: 852 20 77,
501 314 850

dzania takich badañ dla Gminy
Dêbowiec.(szczegó³y w tabeli
obok)
Zgodnie zarz¹dzenia nr 2/05 z dnia
3 stycznia 2005r. Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Cieszynie
ustala siê sta³e i dorane punkty
szczepienia przeciwko wcieklinie
zwierz¹t oraz wyznacza siê lekarzy weterynarii uprawnionych do
przeprowadzenia takich badañ na
terenie Gminy Dêbowiec (szczegó³y
w tabeli powy¿êj)
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tego dokumentu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e czêæ zaplanowanych dochodów i zwi¹zanych z nimi wydatków inwestycyjnych jest
wprawdzie zapisana w bud¿ecie
jako przewidziane do wykonania w
2005 roku, ale nie oznacza to, i¿
zadania te bêd¹ zrealizowane, wiemy bowiem, ¿e tylko niektóre sk³adane wnioski mog¹ liczyæ na dofinansowanie. Omawiaj¹c wiêc szczegó³owo planowane w roku bie¿¹cym inwestycje podzielê je na dwie
czêci.
Najpierw o tych, które maj¹ oparcie w naszych rodkach w³asnych
lub uzyskanych ju¿ kredytach preferencyjnych czy dotacjach. Pewnie najwiêksz¹ tegoroczn¹ inwestycj¹ bêdzie modernizacja budynku szkolnego w Ogrodzonej. Na sfinansowanie, rozpoczêtych ju¿ w
ubieg³ym roku prac, posiadamy
przyznane rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
w Katowicach. W ramach zaplanowanych robót termomodernizacyjnych zosta³o wykonane ju¿ nowe
centralne ogrzewanie, a w tym roku
bêd¹ wymienione wszystkie okna
oraz ocieplone ciany i dach na tzw.
nowej czêci szko³y. Ca³y obiekt
otrzyma tak¿e now¹ elewacjê. W
tegorocznym bud¿ecie s¹ równie¿
ujête nak³ady na termomodernizacjê przedszkola w Ogrodzonej i budynku Urzêdu Gminy, choæ inwestycje te zakoñczono w roku ubieg³ym. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e
czêæ zap³aty za wykonane roboty
na tych obiektach by³a przewidziana do sfinansowania w styczniu br.
Ze rodków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska zaplanowano
na ten rok ocieplenie budynku remizy OSP w Dêbowcu wraz z wymian¹ czêci okien i drzwi gara¿owych oraz wykonanie nowej elewacji. Natomiast w remizach OSP w
Simoradzu i Kostkowicach zostan¹
wymienione okna. Ze rodków
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Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska zaplanowano tak¿e sfinansowanie wykonania chodników w
Dêbowcu, w ramach projektu budowy cie¿ek parkowych. Mam nadziejê, ¿e nowy uk³ad komunikacji
pieszej, jaki powstanie w wyniku
realizacji tej inwestycji umo¿liwi
dzieciom bezpieczniejsze dojcie do
szko³y podstawowej, przedszkola i
gimnazjum, bowiem chodniki znajduj¹ce siê przy drogach powiatowych s¹ w op³akanym stanie i nie
mog¹ doczekaæ siê naprawy pomimo naszych prób i interwencji. Dla
poprawy bezpieczeñstwa, przy
szko³ach i przedszkolu w Dêbowcu, ju¿ w roku ubieg³ym wykonana
zosta³a droga umo¿liwiaj¹ca, rodzicom przywo¿¹cym dzieci samochodami, parkowanie na dawnym boisku asfaltowym. Wykonane te¿ zostanie dojcie do budynku starej
szko³y od strony parkingu na starym boisku. Jeli powiat upora siê
wreszcie z w³aciwym oznakowaniem przejæ dla pieszych w centrum Dêbowca to mam nadziejê, ¿e
ta przygotowywana od 2 lat zmiana
w ruchu pieszych, w tej czêci gminy zostanie oceniona pozytywnie.
Zaplanowane zosta³o tak¿e zaprojektowanie terenów zielonych wokó³
szko³y w Ogrodzonej i jeli negocjacje z w³adzami RSP Ogrodzona zakoñczone zostan¹ pozytywnie to
planujemy zakup dzia³ki po³o¿onej
na po³udnie od szko³y. W Kostkowicach Kêpie, ze rodków w³asnych
gminy, ma zostaæ dokoñczone boisko wielofunkcyjne - u³o¿ona zostanie nawierzchnia ze sztucznej trawy, co stworzy mo¿liwoæ zagrania
na tym obiekcie w siatkówkê, koszykówkê i tenisa ziemnego. Dla klubów sportowych w Ogrodzonej i
Iskrzyczynie zosta³y przewidziane

rodki na wykonanie wokó³ tamtejszych boisk pi³karskich specjalnych,
wysokich ogrodzeñ zatrzymuj¹cych
pi³ki.
Pomimo wielu wniosków mieszkañców, dotycz¹cych zainstalowania nowych owietleñ przy drogach, w roku bie¿¹cym zaplanowalimy przeznaczenie rodków najpierw na wymianê istniej¹cych
jeszcze starych energoch³onnych
opraw owietleniowych, w ca³ej
gminie, na nowe oszczêdne.
Jeli chodzi o drogi to planowana jest do budowy ul. Majowa w
Dêbowcu i po³o¿enie nowej nawierzchni przed remiz¹ OSP w
Dêbowcu i na placu za budynkiem
gminnym.
W roku bie¿¹cym nadal bêdzie
mo¿na uzyskaæ dotacjê do budowy przydomowych oczyszczalni
cieków w tych czêciach gminy,
które w obecnych planach nie s¹
przewidywane do objêcia kanalizacj¹ zbiorcz¹.
Do drugiej grupy inwestycji
nale¿¹ te, których realizacja uzale¿niona jest od pozyskania rodków zewnêtrznych, g³ównie z funduszy europejskich. Mamy ich w
tegorocznym bud¿ecie wykazanych wiele, ale taka w³anie jego
konstrukcja ma s³u¿yæ stworzeniu
mo¿liwoci do poszukiwania
róde³ sfinansowania inwestycji i
sk³adania wniosków celem ich pozyskania. Trzeba liczyæ siê z tym,
¿e te poszukiwania i starania mog¹
trwaæ nawet kilka lat, ale kto nie
szuka i nie stara siê, napewno nie
znajdzie, pieni¹dze same nie przychodz¹.
Jesli zostanie og³oszony Program
Odnowy Wsi to zamierzamy do niego zg³osiæ budowê wielofinkcyjnego
Pawilonu Sportowego w Gumnach i

Domu Wiejskiego w £¹czce. W
zwi¹zku z tym tak¿e te inwestycje
umieszczone zosta³y w bud¿ecie
Do ubieg³orocznej edycji tzw.
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
z³o¿ylimy wnioski na cztery inwestycje  kanalizacjê w Iskrzyczynie, budowê ul. S³onecznej w
Dêbowcu, rozbudowê oczyszczalni cieków w Dêbowcu i budowê
chodnika w Ogrodzonej.
Wed³ug aktualnych, oficjalnych
informacji mamy szansê na uzyskanie du¿ej dotacji na rozbudowê
oczyszczalni cieków w Dêbowcu, a na pozosta³e wnioskowane
inwestycje trzeba bêdzie szukaæ
innych róde³ finansowania i ich
wykonanie zapewne przesuniête
bêdzie w czasie. Z robót termomodernizacyjnych planujemy
ocieplenie przedszkola i czêci
budynku Starej Szko³y w Dêbowcu (za wyj¹tkiem elewacji
frontowej ze wzglêdu na jej zabytkowy charakter). Prace te, podobnie jak w innych obiektach obejm¹
te¿ modernizacjê centralnego
ogrzewania. Jeli chodzi o budynki szkolne przygotowywana bêdzie te¿ termomodernizacja szko³y w Simoradzu po³¹czona z wymian¹ wszystkich okien. W przypadku przedszkola w Dêbowcu
realizacja tej inwestycji uzale¿niona jest od pozyskania na ten cel
tzw. kredytu termomodernizacyjnego z 25-procentow¹ premi¹ (jeli zadanie zostanie prawid³owo
zrealizowane to wielkoæ kredytu
zostanie umo¿ona o 1/4) za jeli
chodzi o szko³y od dotacji i preferencyjnego kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach. Inwestycje
te podobnie jak w przypadku szko³y w Ogrodzonej mog¹ byæ realizowane przez okres 2 lat.
Adam Brudny
Wójt Gminy

Prognoza dochodów i wydatki bud¿etu gminy w 2005 r.
DOCHODY

ROLNICTWO I £OWIECTWO
1.262.784 z³
- op³aty za wiadectwa pochodzenia zwierz¹t oraz op³aty za kolczyki
1.600 z³
- dochody z dzier¿awy terenów
³owieckich
1.900 z³
- dotacja na budowê kanalizacji
grawitacyjno-cinieniowej w
Iskrzyczynie
707.451 z³
- dotacja na modernizacjê oczyszczaln i cieków w Dêbowcu
551.833 z³
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
575.442 z³
- dotacja na modernizacjê drogi S³o-

neczna w Dêbowcu 390.383 z³
- dotacja na budowê chodnika przy
drodze krajowej nr 1 w Ogrodzonej
123.059 z³
- dotacja na budowê dróg dojazdowych do pól z Agencji Ochrony
Gruntów Rolnych
62.000 z³
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
124.560 z³
w tym m.in.:
- dochody z najmu i dzier¿awy
oraz dochody z wieczystego u¿ytkowania
60.000 z³
- inne dochody z us³ug zwi¹zanych
z najmem lokali
64.200 z³
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
44.616 z³

w tym m.in.: - dotacje z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ zleconych (Urz¹d Wojewódzki)
34.616 z³
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA
ORAZ S¥DOWNICTWA (dotacje
z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ zleconych - prowadzenie rejestru wyborców)
1.250 z³
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ
2.862.510 z³
w tym m.in.: - podatki od nieru-

chomoci
1.225.000 z³
- podatek rolny
237.000 z³
- podatek leny
7.000 z³
- podatek od rodków transportu
41.000 z³
- podatki od spadków i darowizn
6.000 z³
- wp³ywy z podatku od posiadania psa
2.200 z³
- wp³ywy z op³aty administracyjnej
220 z³
- wp³ywy z podatku od czynnoci cywilno-prawnych 63.000 z³
- wp³ywy z op³aty skarbowej
19.000 z³
- op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoho-
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lowych
58.500 z³
- podatki i op³aty lokalne 6.500 z³
op³ata eksploatacyjna 11.600 z³
- podatki od dzia³alnoci gospodarczej os. fizyczne
5.200 z³
- udzia³y w podatku dochodowym
od osób fiz.
1.155.690 z³
- udzia³y w podatku dochodowym
od osób prawnych
16.500 z³
- ine dochody (m.in.odsetki od nieterminowych p³atnoci) 7.600 z³
RÓ¯NE ROZLICZENIA
4.150.690 z³
- czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego
3.310.484 z³
- czêæ podstawowa subwencji
ogólnej
756.062 z³
- odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych
84.144 z³
OWIATA I WYCHOWANIE
92.600 z³
- wp³ywy z dodatkowych odp³atnoci za przygotowywanie posi³ków w sto³ówkach szkolnych
14.000 z³
- op³ata za przedszkole 78.600 z³
POMOC SPO£ECZNA
1.001.348 z³
- dotacje z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ zleconych
903.162 z³
- dotacje z bud¿etu panstwa na realizacjê zadan w³asnych 98.186 z³
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
529.100 z³
w tym m.in.:
- dotacja na realizacjê inwestycji
Wielofunkcyjna wietlica rodowiskowa w £¹czce (Europejski
Fubndusz Orientacj i Gwarancji w
Rolnictwie)
440.000 z³
- dochody za cieki
88.000 z³
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
443.000 z³
w tym m.in.: dotacja na realizacjê
inwestycji Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach (Europejski Fubndusz Orientacj i Gwarancji w Rolnictwie) 440.000 z³

WYDATKI

ROLNICTWO I £OWIECTWO
1.283.84 z³
w tym m.in.:
- wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
przepompowni wody
7.800 z³
- wydatki na budowê wodoci¹gu
wiejskiego
10.000 z³
- wydatki na budowê kanalizacji
grawitacyjno-cinieniowej w
Iskrzyczynie
707.451 z³
- wydatki na modernizacje i rozbudowê oczyszczalni cieków w
Debowcu
551.833 z³
- wyp³aty gmin na rzecz izb rolni-

czych
5.000 z³
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
970.603 z³
w tym m.in.:
- wydatki bie¿¹ce i remonty dróg
146.350 z³
- wynagrodzenia i sk³adniki naliczane od wynagrodzeñpracowników zwi¹zanych z utzymaniem
dróg
41.000 z³
- modernizacja ul.S³onecznej w Dêbowcu
459.276 z³
- modernizacja ul. Majowej w Dêbowcu
49.500 z³
- budowa chodnika przy drodze
krajowej nr 1 w Ogrodzonej
144.777 z³
- przebudowa placów przy UG i
OSP w Dêbowcu
100.000 z³
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
35.200 z³
- gospodarka gruntami i nieruchomociami (op³aty notarialne, pomiary geodezyjne itp.) 1.200 z³
- wydatki zwi¹zane z utrzymaniem budynków komunalnych i
mieszkañ socjalnych 34.000 z³
DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
(opracowanie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego)
6.000 z³
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.364.962 z³
w tym m.in.:
- wynagrodzenia i sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ pracowników realizuj¹cych zadania zlecone
34.616 z³
- diety radnych i inne wydatki
48.688 z³
- wynagrodzenia i sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ pracowników urzêdu gminy
855.459 z³
- wydatki bie¿¹ce
273.000 z³
- zakup komputerów i oprogramowania
28.000 z³
- termomodernizacja budynku UG
85.000 z³
- wp³aty na rzecz zwi¹zków komunalnych
9.000 z³
- diety so³tysów
25.000 z³
- wydatki reprezentacyjne 6.000 z³
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
(wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadania zleconego  prowadzenie rejestru wyborców)
1.250 z³
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
51.500 z³
- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji
6.000 z³
- wydatki zwi¹zane z OSP 45.500 z³
POBÓR PODATKÓW I WYDATKI ZWI¥ZANE Z POBOREM PODATKÓW (us³ugi pocztowe, papier komputerowy, inka-
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so so³tysów)
27.000 z³
OBSLUGA D£UGU PUBLICZNEGO (odsetki od pozyczek z
WFOiGW na budowê kanalizacji
oraz termomodernizacje) 25.000 z³
RÓ¯NE ROZLICZENIA 79.103 z³
- rezerwa ogólna
64.134 z³
- rezerwa celowa na wydatki
owiaty
4.969 z³
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjna
10.000 z³
OWIATA I WYCHOWANIE
4.791.020 z³
szko³y podstawowe: 2.582.433 z³
w tym m.in.:
- wynagrodzenia i sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ nauczycieli i pracowników obs³ugi szkó³
2.003.406 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce
408.215 z³
- termomodernizacja SP Ogrodzona
170.000 z³
przedszkola:
990.108 z³
w tym m.in.:
- wynagrodzenia i sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ nauczycieli i pracowników obs³ugi pszedsdzkoli
733.108 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce
134.000 z³
- termomodernizacja budynku
przedszkola w Ogrodzonej
123.000 z³
gimnazja
1.063.987 z³
w tym m.in.:
- wynagrodzenia i sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ nauczycieli i pracowników obs³ugi gimnazjum
905.172 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce
158.815 z³
dowo¿enie uczniów do szkó³
117.900 z³
dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
18.592 z³
OCHRONA ZDROWIA 86.000 z³
- bie¿¹ce remonty i utrzymanie budynków orodków zdrowia w Dêbowcu i Ogrodzonej
27.000 z³
- wydatki zwi¹zane z realizacj¹
programu przeciwdzia³ania alkoholizmowi
58.500 z³
OPIEKA SPO£ECZNA 1.279.328 z³
w tym m.in.:
- zasi³ki rodzinne
885.856 z³

- sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acone za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
1.210 z³
- zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adniki na ubezpieczenia spo³eczne
184.973 z³
- dodatki mieszkaniowe 83.000 z³
orodki pomocy spo³ecznej
122.779 z³
- wynagrodzenia pracowników realizuj¹cych zadania zlecone 83.269 z³
- wynagrodzenia pracowników realizuj¹cych zadania w³asne 21.920 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce
17.590 z³
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wietlice szkolne)
35.099 z³
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
740.550 z³
- gospodarka ciekowa i ochrona
wód (utrzymanie oczyszczalni
cieków w Ogrodzonej i Dêbowcu)
100.550 z³
- gospodarka odpadami (wywóz
nieczystoci z terenu Gminy)
2.000 z³
- owietlenie ulic, placów, dróg
(energia, konserwacja owietlenia
ulicznego)
73.000 z³
- utrzymanie domów wiejskich w
£¹czce, Ogrodzonej, Iskrzyczynie
14.000 z³
- budow¹ Wielofunkcyjnej wietlicy rodowiskowej w £¹czce
550.000 z³
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
48.700 z³
- wydatki zwi¹zane z organizacj¹
gminnych imprez kulturalnych
5.900 z³
- biblioteki
35.000 z³
- druk Dêbowieci
7.250 z³
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
686.494 z³
- dotacje dla klubów sportowych
82.350 z³
- dofinansowanie dzia³alnoci
sportowej w szko³ach i gminie
19.144 z³
- Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach
550.000 z³
- boiska sportowe
35.000 z³

Ubezpieczenia
i t³umaczenie dokumentów
z jêzyka niemieckiego
Tadeusz Michna i Dariusz Heczko
Iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601261971

- ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, ZK)
- majatkowe, rolne, (upraw, zwierza, drobiu)
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PO CZWARTE zbiórka odpadów uznawanych za niebezpieczne.
Zaliczane s¹ do nich m.in. baterie i akumulatory, oprawy zawieraj¹ce
rtêæ, farby i kleje, materia³y zawieraj¹ce azbest, oleje, smary i p³yny
hamulcowe a tak¿e rodki ochrony rolin, które s¹ najczêciej lokowane
Zgodnie z zadaniami i celami zawartymi w Gminnym Programie razem z innymi odpadami komunalnymi. W minionym roku zrobiono
Ochrony rodowiska podstawowym priorytetem gospodarki odpa- pierwszy krok w kierunku rozpoczêcia systematycznej zbiórki tych
dami na terenie Gminie Dêbowiec jest znaczne ograniczenie oddzia³y- odpadów na terenie gminy. W ka¿dej ze szkó³ naszej gminy
wania odpadów na rodowisko przyrodnicze i zmniejszenie ich iloci wywo¿onych na sk³adowiska. Jakie kroki
Procentowy udzia³ gospodarstw w wywozie odpadów komunalnych w 2004 r.
s¹ podejmowane aby zmierzaæ do realizacji tak wytyczonych celów.
Simoradz
PO PIERWSZE zbiórka odpadów komunalnych. mieci 70,0%
GumnaKostkowice
odbierane s¹ z posesji w ka¿dy czwarty czwartek mieDêbowiec
si¹ca, a koszty ich wywozu pokrywaj¹ mieszkañcy - 60,0%
Iskrzyczyn
9,35 z³ za kazdy kube³ odpadów. Niestety w roku 2004 50,0%
£¹czka Ogrodzona
tylko 51% gospodarstw domowych korzysta³o z tej for40,0%
my usuwania mieci ze swoich posesji. Zamieszczony
obik wykres przedstawia szczegó³owo jak sytuacja ta 30,0%
kszta³towa³a siê w poszczególnych so³ectwach w 2004
20,0%
r.
PO DRUGIE selektywna zbiórka odpadów. Prowadzo10,0%
na jest ona na terenie gminy od koñca 2002 roku i obej0,0%
muje zbiórkê szk³a, plastiku, metalu oraz papieru. Jej
rezultatem w roku 2003 by³o zebranie 58380 kg odpadów. W roku 2004 liczba ta wzros³a do 69834 kg. Wzros³a tak¿e liczba gospodarstw domowych, które systematycznie gro- prowadzona by³a zbiórka baterii. £¹cznie we wszystkich szko³ach
madz¹ i oddaj¹ mieci selekcjonowane. Obecnie stanowi ona 54%, zebrano ich 146 kg z czego najwiêcej w SP Simoradz  75 kg, w SP
jest wiêc nieco wiêksza od procentowego udzia³u gospodarstw w Ogrodzona i gimnazjum zebrano po 25 kg, w SP Dêbowiec  18 kg, a
zbiórce odpadów komunalnych. Koszy selektywnej zbiórki odpa- najmniej, bo zaledwie 1 kg w SP Iskrzyczyn.
dów ponosi gmina. W 2004 r. by³a to kwota 11013,18 z³, z czego
Dagmara Górniak

Los naszych mieci

2004
szt. worków
Szk³o
2504
Plastik
2452
Papier
646
Metal
257
Razem:
5859

kg
38173
6618
21633
3380
69834

2003
szt. worków
2161
1878
646
8
4693

kg
32410
5070
20900
58380

Ze szkolnego podwórka

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Iskrzyczynie odnieli sukces w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego. Dru¿yna w sk³adzie: Jakub Cieñcia³a, Artur Kaleta, Konrad
Kaleta, Marcin Stec zwyciê¿y³a w gminnym etapie rozgrywek i zakwalifikowa³a siê do dalszych eliminacji. Zwyciêsk¹ dru¿ynê do udzia³u w konkursie w czêci teoretycznej i praktycznej przygotowa³a pani
zakup worków do selekcji to 4425,18 z³, za koszty zbiórki i wywoDanuta Szulecka.
zu to 6588 z³. Powy¿sza tabela przedstawia iloæ odpadów segregowanych zebranych w gminie w 2003 i 2004 r.
PO TRZECIE zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Jest
przeprowadzana raz w roku i daje mo¿liwoæ pozbycia siê z domu
starych pralek, lodówek, mebli, telewizorów itp. a tak¿e zu¿ytych
opon. W roku 2004 efektem takiej zbiórki by³o 120 m3 odpadów
wielkogabarytowych. Wród nich znalaz³o siê 567 sztuk opon z
samochodów osobowych i 242 z samochodów ciê¿arowych.

Wspólne piewanie
Dnia 1 lutego br., na zakoñczenie okresu kolêdowego, w kociele w. Ma³gorzaty w Dêbowcu
odby³ siê ekumeniczny Koncert
Kolêd. Jego organizatorami byli:
Towarzystwo Katechetyczne
JONASZ i parafia w. Ma³gorzaty w Dêbowcu. By³a to ju¿
kolejna edycja kolêdowych spotkañ w Dêbowcu, a wziê³y w niej
udzia³ nastêpuj¹ce zespo³y: Chór
M³odzie¿owy parafii w. Ma³gorzaty w Dêbowcu pod kierunkiem Tadeusza Kraszewskiego,
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny
Dêbowiec pod kierunkiem Jo-

anny Czendlik, chór szko³y podstawowej i gimnazjum w Dêbowcu pod kierunkiem Doroty Galusik oraz m³odzie¿owy zespó³
GOSPEL parafii ewangelickiej.
Wszyscy wykonawcy zaprezentowali siê w sposób bardzo
ciekawy, dostarczaj¹c s³uchaczom wielu wspania³ych wra¿eñ.
Z niecierpliwoci¹ czekamy na
przysz³oroczny koncert, który
tym razem odbêdzie siê w kociele ewangelickim w Dêbowcu.
(JCZ)
Zdjêcia z Koncertu Kolêd na str.
12

W styczniu dzieci szkolne i przedszkolne wyst¹pi³y w miejscowej
sali OSP podczas noworocznego spotkania mieszkañców wsi zorganizowanego przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Iskrzyczynie. Przedstawi³y przygotowany wspólnie program artystyczny nawi¹zuj¹cy
do tradycji wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wystêpy sk³adaj¹ce siê z opisu
zwyczajów wi¹tecznych, kolêd, utworów poetyckich, jase³ek gor¹co
oklaskiwa³a publicznoæ, a panie gospodynie dodatkowo nagrodzi³y
m³odych artystów ró¿nymi smako³ykami.
Równie¿ w styczniu uczniowie naszej szko³y zaprezentowali w
kociele w Simoradzu jase³ka bo¿onarodzeniowe, które przygotowali
pod opiek¹ pani Ma³gorzaty niegoñ.
Mariola Wrzos
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SKORZYSTAÆ Z SZANSY
Integracja z Uni¹ Europejsk¹
stworzy³a nowe warunki dla rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz przedsiêbiorczoci w naszym kraju. Od zesz³ego roku rolnicy jak i przedsiêbiorcy mog¹ staraæ siê o dofinansowanie na okrelone inwestycje.
Ka¿dy ma³y i redni przedsiêbiorca mo¿e rozbudowaæ b¹d
unowoczeniæ sw¹ firmê ponosz¹c
znacznie mniejsze koszty dziêki
dofinansowaniem z Sektorowego
Programu Operacyjnego w ramach
dzia³ania 2.2.1. Wsparcie dla
przedsiêbiorstw dokonuj¹cych nowych inwestycji i 2.3. Wzrost
konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje. rodki finansowe mo¿e
równie¿ otrzymaæ firma wiadcz¹ca us³ugi doradcze innym przedsiêbiorstwom. Mo¿liwoæ tak¹
daje dzia³anie 2.1. Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw poprzez doradztwo. W ramach SPO zadbano i o
te przedsiêbiorstwa, które chc¹
zdobywaæ rynki zagraniczne w
zwi¹zku z tym czêsto bior¹ udzia³
w zagranicznych targach, wystawach czy misjach gospodarczych,
a koszt takich imprez, w wielu

przypadkach mo¿e byæ barier¹
trudn¹ do pokonania. rodki na te
cele daje dzia³anie 2.2.2. Wsparcie
w zakresie internacjonalizacji przedsiêbiorstw. Niedostosowanie siê
do wymagañ z zakresu ochrony
rodowiska w tzw. okresach przejciowych mo¿e spowodowaæ koniecznoæ zakoñczenia dzia³alnoci
danego przedsiêbiorstwa b¹d
znaczne jej ograniczenie. Aby unikn¹æ takiej sytuacji przedsiêbiorca
mo¿e skorzystaæ z dzia³ania 2.4.
Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostosowywania przedsiêbiorstw do wymogów ochrony rodowiska.
O dotacje mog¹ staraæ siê równie¿ osoby prowadz¹ce gospodarstwa rolne. Dotacje te s¹ przyznawane w postaci grantów inwestycyjnych. Szanse na zmodernizowanie gospodarstwa rolnego, zwiêkszenie produkcji czy dostosowanie
gospodarstwa do wymogów ochrony rodowiska, higieny i warunków
utrzymania zwierz¹t daje SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój
obszarów wiejskich w ramach dzia³ania 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. Do³o¿ono wszelkiej starannoci aby u³atwiæ wejcie

Sukcesy siatkarek UKS
Rozgrywki o mistrzostwo województwa l¹skiego m³odziczek w
pi³ce siatkowej nabra³y tempa. Niestety, nie uda³o siê wystêpuj¹cej
w nich dru¿ynie UKS ,,Dêbowianka awansowaæ do najlepszej
ósemki zespo³ów województwa
l¹skiego. W II etapie rozgrywek
l¹skiej ligi, mimo wyrównanej i
ambitnej rywalizacji, nie sprosta³y dru¿ynom: MOS Bytom i MKS
Bielsko Bia³a, w sk³adzie, którego
graj¹ reprezentantki makroregionu
i kraju. W meczach z zespo³em
MOSIR-u Tychy nasze dziewczêta zanotowa³y jedn¹ wygran¹ i
jedn¹ pora¿kê. Walcz¹c o miejsca
9-16 w województwie dru¿yna
UKS Dêbowianka spotka³a siê
w swojej grupie z BKS-em Bielsko Bia³a, STS Victori¹ Lubliniec i
MTS AS Myszków. M³ode siatkarki naszego UKS-u potwierdzi³y swoje umiejêtnoci wygrywaj¹c wszystkie mecze i bezapelacyjnie zajê³y pierwsze miejsce w grupie. W pierwszym turnieju na parkiecie bielskiego BKS-u pokona³y
zespó³ gospodyñ 2:1 oraz zespó³

z Myszkowa 2:0. W kolejnym turnieju wykorzysta³y atut w³asnego
parkietu i wygra³y zdecydowanie z
STS Victori¹ Lubliniec 2:0 i 2:1 z
dziewczêtami z Myszkowa. W
ostatnim turnieju w Lubliñcu nasze
siatkarki wygra³y z gospodyniami
2:0 i pokona³y BKS Bielsko Bia³a
takim samym wynikiem. Zwyciêstwa te nabieraj¹ jeszcze wiêkszego
znaczenia w obliczu faktu, ¿e wymienione dru¿yny s¹ zapleczem
pierwszej i trzeciej ligi seniorek naszego kraju. Wkrótce ostatni ju¿
etap, w którym nasze dziewczêta
bêd¹ walczyæ o miejsce w pierwszej dziesi¹tce województwa l¹skiego. Liczymy, ¿e podtrzymaj¹
dobr¹ passê i wywalcz¹ miejsce w
gronie najlepszych dziesiêciu dru¿yn województwa l¹skiego. Przypominamy, ¿e m³ode siatkarki trenuj¹ce pod okiem W³odzimierza Habarty wystêpuj¹ w sk³adzie: M.Pasieka (kapitan), J.Cielar, M.Morawska, K.Konieczny, W.Majêtny, A.Pisiut, K.Michalik, M.Moskwik, K.Moskwik, A.Klimowska,
A.Wawrzyczek.(Rem)
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na rynek nowym, m³odym, dopiero obejmuj¹cym gospodarstwo rolnikom. Dzia³anie 1.2. U³atwianie
startu m³odym rolnikom pozwala
m³odemu rolnikowi na otrzymanie
dofinansowania w postaci bezzwrotnej premii aby u³atwiæ mu
rozpoczêcie samodzielnej dzia³alnoci. Aby nasze produkty mog³y
zdobywaæ zagraniczny rynek modernizacji musi ulec wiele zak³a-

dów zajmuj¹cych siê przetwórstwem i marketingiem produktów
rolnych. Na cele te wyznaczono
dzia³anie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych, a rodki s¹ przekazywane
w postaci grantu.
Poni¿ej zamieszczamy informacje dotyczac¹ inwestycji na jakie
mo¿na uzyskaæ dotacje z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dotacje dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które posiadaj¹
siedzibê na terenie RP
Dzia³anie 2.1Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez doradztwo
Dotacje na zwiêkszenie konkurencyjnoci polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez u³atwienie dostêpu do specjalistycznej pomocy doradczej
Dzia³anie 2.2 Wsparcie dla przedsiêbiorstw dokonuj¹cych nowych
inwestycji
Dotacje na wsparcie nowych inwestycji, prowadz¹cych do zasadniczych zmian produkcji, produktu
lub procesu produkcyjnego oraz

wzrostu skali umiêdzynarodowienia
przedsiêbiorstw poprzez promocjê.
Dzia³anie 2.3 Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje
Dotacje na unowoczenienie oferty produktowej i technologicznej
ma³ych i rednich przedsiebiorstw.
Dzia³anie 2.4 Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostosowywania przedsiêbiorstw do wymogów
ochrony rodowiska
Dotacje na wsparcie dzia³añ dostosowawczych w zakresie spe³nienia
wymogów ochrony rodowiska

Dotacje dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹.
Dzia³anie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
Dotacje na:
1) zakup, budowê lub remont po³¹czony z modernizacj¹ budynków lub
budowli s³u¿¹cych produkcji rolnej;
2) zakup lub instalacjê maszyn,
urz¹dzeñ lub narzêdzi do produkcji rolnej;
3) zakup stada podstawowego
zwierz¹t hodowlanych;
4) zak³adanie sadów lub plantacji
wieloletnich;
5) zakup, instalacja lub budowa
urz¹dzeñ do nawadniania upraw;
6) zakup, instalacja lub budowa
urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie rodowiska;
Dzia³anie 1.2 U³atwianie startu
m³odym rolnikom.
Dotacje na u³atwienie zak³adania lub
przejmowania gospodarstw przez
m³odych rolników oraz wsparcie
modernizacji tych gospodarstw
Dzia³anie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych.
Dotacje na:
1) poprawê warunków sanitarnohigienicznych i weterynaryjnych
produkcji;
2) tworzenie nowych i racjonalizacjê istniej¹cych kana³ów zbytu,
3) poprawê jakoci produktów,
4) zmniejszeniu negatywnego
wp³ywu na rodowisko,
5) poprawê dobrostanu zwierz¹t,

6) wprowadzanie nowych i modernizacjê istniej¹cych technologii
produkcji,
Dzia³anie 2.4 Ró¿nicowanie dzia³alnoci rolniczej i zbli¿onej do
rolnictwa w celu zapewnienia
ró¿norodnoci dzia³añ lub alternatywnych róde³ dochodu
Dotacje na:
1) tworzenie alternatywnych
róde³ dochodów w rolnictwie np.
agroturystyka,
2) u³atwianie dostêpu rolników
oraz pozosta³ych mieszkañców
wsi do us³ug,
3) zwiêkszanie op³acalnoci produkcji i us³ug w gospodarstwie;
Dzia³anie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury, technicznej
zwi¹zanej z rolnictwem.
Dotacje na:
1) poprawê lub umo¿liwienie rolnikom dostêpu do infrastruktury
technicznej;
2) ochronê i poprawê stanu rodowiska naturalnego,
3) poprawê warunków sanitarno
 higienicznych na obszarach wiejskich;
4) poprawê organizacji produkcji
rolniczej.
Szczegó³owe informacje na temat
dotacji mo¿na znaleæ na stronie
internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl lub uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Dêbowcu - Piotr
Kozie³.
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Amatorzy w akcji c.d.
Jak ju¿ pisalimy w ostatnim numerze Dêbowieci od 21 listopada
2004 r. trwaj¹ rozgrywki Ligii Siatkówki So³ectw Gminy Dêbowiec.
Do tej pory rozegrano VI kolejek a do ostatecznej klasyfikacji pozosta³a jeszcze jedna. Wyniki III, IV, V i VI kolejki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
V Kolejka
III Kolejka
3:1
Ogrodzona - £¹czka
3:1 Simoradz - Dêbowiec
3:0
Simoradz -Kostkowice
3:1 Gumna - Kostkowice
3:2
Iskrzyczyn - Dêbowiec
3:2 Ogrodzona - Iskrzyczyn
VI Kolejka
IV Kolejka
3:0
Ogrodzona - Gumna
3:2 Gumna - £¹czka
1:3
Simoradz - £¹czka
2:3 Debowiec - Ogrodzona
2:3
Dêbowiec - Kostkowice
1:3 Simoradz - Iskrzyczyn
Na ostatni¹ VI kolejkê zaprasza- Pawilon Sportowy Simoradz
my 6 marca br. kiedy to rozegrane godz. 14.00 Kostkowice 
zostan¹ nastêpuj¹ce mecze:
Iskrzyczyn
godz. 16.00 Simoradz
Rozegrane
Lp.
Dru¿yna
Punkty  Gumna
mecze
Sala gimnastyczna
Dêbowiec
1
Ogrodzona
6
12
godz. 14.00 £¹czka 
2
Gumna
5
9
Dêbowiec (dg)
3
Iskrzyczyn
5
8

4
5
6
7

Simoradz
Kostkowice
£¹czka
Dêbowiec

5
5
5
5

7
7
6
5

Zdjêcia czterech dru¿yn uczestniczacych w
rozgrywkach na str. 12

O FINA£
10 stycznia br. rozegrany zosta³ turniej pi³ki siatkowej szkó³ gimnazjalnych. Zwyciêstwo w nim dawa³ udzia³ w rozgrywkach fina³owych
powiatu cieszyñskiego. W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny dziewcz¹t i
ch³opców z 4 gmin: Ha¿lacha, Cieszyna, Zebrzydowic i Dêbowca.
Mecze dziewcz¹t rozgrywane by³y w Dêbowcu, natomiast ch³opcy
rywalizowali na hali sportowej w Simoradzu. Zarówno w kategorii
dziewcz¹t jak i ch³opców wejcie do powiatowego fina³u rozgrywek
pi³ki siatkowej zapewni³y sobie cieszyñskie dru¿yny: dziewcz¹t z
gimnazjum nr 1 i ch³opców z gimnazjum nr 3. Na dalszych miejscach
uplasowa³y siê:

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM
4

Poziomo: 1- Kat, siepacz. 8- wynik odejmowania. 9kobieta zamê¿na. 10- zespó³ tkanek. 11- z szyb¹. 14rybie koci. 15- ryba lub azjatycka rzeka. 18- s¹siad Iraku. 19- nimfa wodna lub motyl. 22- potok. 23- znak
12
pisarski. 24- zespó³ kilku maszyn po³¹czonych w jedn¹
1 ca³oæ.
13
Pionowo: 2- Szybkoæ. 3- podobieñstwo rzeczy, sytuacji. 4- mocny trunek z ry¿u. 5- przetwór owocowy. 6- ptasie lub na naboje. 7- rezydencja króla. 12jego jednostk¹ jest wolt. 13- samowystarczalnoæ gospodarcza kraju. 16- to, co, o czym mówi dzie³o sztuki. 17- jesienny kwiat. 20- odblask po¿aru. 21- korab
18 Noego. (Hata)
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworz¹
rozwi¹zanie, które nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ,
wraz z naklejonym na kartkê kuponem wyciêtym z
5
krzy¿ówki, na adres redakcji w terminie do 15 marca
br. Wród osób, które nadel¹ prawid³owe rozwi¹zania zostan¹ rozlosowane nagrody (bony towarowe o
wartoci 20 z³). Nazwiska wylosowanych osób podamy w marcowo-kwietniowym numerze Dêbowieci.
Rozwi¹zanie z poprzedniego numeru: Narodzi³ siê Jezus Chrystus, b¹dmy weseli, chwa³ê mu na wysokociach nuc¹ anieli.
Nagrody otrzymuj¹: Wanda Chrobok z Simoradza i Gustaw Czy¿
z Dêbowca.

II MISTRZOSTWA GMINY
W dniu 4 lutego br. (pi¹tek) na wodnicy mogli posiliæ siê p¹czkami
zboczu Kaplicówki w Skoczowie, i rozgrzaæ gor¹c¹ herbat¹.
O godz. 12:00 rozpoczê³a siê kona trasach wokó³ wyci¹gu narciarskiego Pod Dêbem, odby³y siê II lejna zabawa, któr¹ by³ rozgrywaMistrzostwa Gminy Dêbowiec w ny jednoczenie z zawodami
Narciarstwie Alpejskim i równole- Zjazd na byle czym!!!. Dzieci
gle zawody narciarsko - skiboboWYNIKI
we o Puchar KaGrupa I Klasy I-III
plicówki w kon1. Kamila Gawlas  SP Simoradz
32,06 s.
kurencji slalom2. Micha³ Gawlas  SP Simoradz
33,33 s.
gigant Gminy
3. Paulina Szendzielarz - SP Dêbowiec 37,78 s.
Skoczów.
Grupa II Klasy IV-VI -dziewczyny
Impreza by³a
1. Karolina Popko  SP Ogrodzona
34,32 s.
adresowana dla
2. Anna Wojnar - SP Simoradz
38,12 s.
dzieci i m³odzie3. Monika Cielar - SP Dêbowiec
39,66 s.
¿y ze szkó³ podGrupa II Klasy IV-VI -ch³opcy
stawowych i
1. Mateusz ¯uk - SP Simoradz
29,84 s.
gimnazjum. Po2. Szymon Szendzielarz SP Dêbowiec 33,47 s.
goda dopisa³a
3. Marcin Poloczek- SP ISkrzyczyn
35,31 s.
znakomicie,
Gimnazjum w Dêbowcu
wieci³o s³oñce i
1. Joachim Moska³a
27,50 s.
choæ by³o nieco
2. Mariusz Cielar
30,55 s.
mrono, pano3. Józef Gabzdyl
30,89 s.
wa³a naprawdê
gor¹ca atmosfera.
Impreza cieszy³a siê sporym zainteresowaniem, startowa³y na ró¿nych, mieszw tym roku wziê³o w niej udzia³ ok. nych wehiku³ach. Najwa¿niejsza
250 uczestników, w tym 30 z Gmi- by³a dobra zabawa!
ny Dêbowiec. Po przejazdach zaRemigiusz Jankowski
Dziewczêta
II Gimnazjum Zebrzydowice
III Gimnazjum Dêbowiec
IV Gimnazjum Koñczyce Wielski
(reprezentacja Gminy Ha¿lach)

Ch³opcy
II Gimnazjum Koñczyce Wielkie
(reprezentacja Gminy Ha¿lach)
III Gimnazjum Dêbowiec
IV Gimnazjum Zebrzydowice
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Mini
siatkówka
Dnia 7 stycznia br. w Szkole
Podstawowej w Dêbowcu rozegrane zosta³y zawody Mini Pi³ki
Siatkowe Szkó³ Podstawowych
Gminy Dêbowiec. Wziê³y w nich
udzia³ dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców szkó³ z Dêbowca, Simoradza
i Ogrodzonej. Wród dziewcz¹t
zwyciê¿y³a dru¿yna z Dêbowca,
która wygra³a oba rozegrane mecze, na drugim miejscu uplasowa³
siê Simoradz wygrywaj¹c mecz z
Ogrodzona i przegrywaj¹c z Dêbowcem, a na trzecim miejscu Dêbowiec, który przegra³ oba rozegrane mecze. Zwyciêska dru¿yna
SP Dêbowiec gra³a w sk³adzie:

(ab)
Agata Ha³gas, Paulina Szczu- Paulina Michnik, Andrea skwik, Grzegorz Kozok, Pawe³
rek, Anna Musiolik, Karolina Szczypka.
Chwastek, Micha³ Stabrawa DaWród ch³opców najlepsz¹ oka- niel Michnik, Adam Grzebielec.
Polaczek, Marzena Drozd, Ewa
Wawrzyczek, Aneta Lebioda, za³a siê dru¿yna z Dêbowca, która Ogrodzona wygrywaj¹c mecz z Siwygra³a oba swoje mecze. Do zwy- moradzem i przegrywaj¹c z Dêciêstwa tego przyczyni³: Krzysz- bowcem zapewni³a sobie 2 miejsce,
tof Ka³u¿a, Jakub Borkowski, a Simoradz po dwóch przegranych
Krystian Stolpa, Adam Mo- meczach zaj¹³ miejsce trzecie. (dg)
m zaj¹³ pierwsze miejsce w Halowych Mistrzostwach l¹ska Juniorów M³odszych. Z takim wynikiem pojecha³ do Spale, na MiZajêciem drugiego miejsca zakoñczy³ siê udzia³ dru¿yny Gminy Dêstrzostwa Polski i wywalczy³ wicemistrzostwo Polski, bowiec w III Turnieju Samorz¹dowców Ziemi Cieszyñskiej w tenisie
a do z³ota zabrak³o mu sto³owym. Odby³ siê on w Cieszynie 11 grudnia 2004 r. a wziê³o w nim
zaledwie 5 cm. Obec- udzia³ 6 dru¿yn: Brenna, Goleszów, Cieszyn, Skoczów, Dêbowiec i
nie £ukasz Haratyk Starostwo Powiatowe. Dru¿yna naszej gminy w sk³adzie: Zbigniew
reprezentuje SPRINT Sikora, Krzysztof B³aszczak i Jerzy Szendzielorz zdoby³a 50 pkt.,
Bielsko-Bia³a i trenu- zaledwie o 2 mniej ni¿ zwyciêzcy turnieju, zespó³ z Cieszyna i o 8 pkt
je pod okiem Piotra wiêcej ni¿ dru¿yna Starostwa Powiatowego, która uplasowa³a siê na
Galona, gdzie prze- miejscu trzecim. Nasza dru¿yna tak¿e w klasyfikacji indywidualnej
szed³ z MUKS SZS zaprezentowa³a siê nie gorzej, zajmuj¹c wród 18 zawodników miejCieszyn. Jednak swo- sca: 3  Zbigniew Sikora, 8  Krzysztof B³aszczak i 11 - Jerzy Szenje pierwsze kroki w dzielorz. (dg)
uprawianej dyscyplinie stawia³ jako uczeñ
Gimnazjum w Dêbowcu prowadzony
przez Janusza Stanieczka.(Rem)

Kolejne sukcesy
£ukasz Haratyk, absolwent dêbowieckiego gimnazjum odniós³
kolejne sukcesy w uprawianej
dyscyplinie sportowej  pchniêciu kula. Osi¹gaj¹c rezultat 18,72
zdj. Piotr Kozie³

Na drugim miejscu

ROZGRYWKI JUDO
W dniach 18 grudnia 2004 r. i 6
lutego br. w Mys³owicach odby³y
siê dwa kolejne rzuty Ligi Szkolnej
Judo. W pierwszym z nich wystartowa³o 11 zawodników sekcji judo
LKS Simoradz. Sporód nich 3 miejsca pierwsze wywalczyli  Wioleta Porêbska (50 kg), Damian Bieniek (42 kg), Ryszard Kubica (50
kg), miejsca drugie zajêli  Monika
Kubica (52 kg), Tomasz Zagóra
(51 kg), natomiast 4 zawodników
zajê³o miejsca trzecie  Kamil Górniok (30 kg), Sebastian Bieniek
(33 kg), Daniel Raszyk (60 kg),
B³a¿ej Szewczyk (66 kg).
W drugim rzucie ligi równie¿

wziê³o udzia³ 11 zawodników simoradzkiego klubu, a najlepsze
miejsca wywalczyli: Wioleta Porêbska, Monika Kubica Ryszard
Kubica  miejsca pierwsze, Damian Bieniek - miejsce drugie, Artur Kula, Sebastian Bieniek,
Pawe³ Burdek, Tomasz Zagóra
 miejsca trzecie.
Dnia 12 lutego br. odby³y siê eliminacje do Mistrzostw Polski
M³odzików. Wystartowa³o w nich
3 zawodników LKS Simoradz:
Wioleta Porêbska, Monika Kubica, Damian Bieniek. Wszyscy
oni w swoich kategoriach wagowych zajêli drugie miejsca.(HK)

(ab)

Dwumiesiêcznik Dêbowieci; wydawca: Urz¹d Gminy Dêbowiec; redaktor naczelny: Dagmara Górniak; adres redakcji:
Urz¹d Gminy Dêbowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dêbowiec,
tel. 853 38 81, fax: 856 22 83; druk: INTERFON, Sp. z o.o. ul.
Olszaka 5, 43-400 Cieszyn
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytu³ów i przeredagowañ materia³ów nades³anych
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Wspólne piewanie
zdj. Jerzy Szendzielarz

II MISTRZOSTWA GMINY
zdj. Piotr Kozie³

Amatorzy w akcji c.d.

Reprezentacje Gumien i Ogrodzonej: stoja od lewej - Krzysztof Baszczyñski, Miros³aw Sobañski, Jan ¯arski, Krzysztof Wardas, Krzysztof
Jab³oñski, Anna Ciema³a, Marek Klimosz, Tomasz Poñc, Jan Wys³uch,
Zdzis³aw Masiuk (sêdzia), Marian Matejczuk, na dole od lewej - Przemys³aw Raszka, Marcelina Sobañska, Ryszard Broda, Kamil Hajduk,
Mariusz Hanzlik, Dariusz Broda. W sk³adach dru¿yn grali tak¿e: Marek Jab³oñski, Jan Hanzlik

Reprezentacje Simoradza i £¹czki: od lewej stoj¹ - Adam Brudny, Seweryn Brudny, Piotr Librowski, Krzysztof Sikora, Marek Kluz, Piotr
Kru¿o³ek, Dominik Pytel, Wojciech Kubacki, S³awomir Kli; na dole od
lewej - Zbigniew Sikora,Ewa Duda, Katarzyna Sikora, Marcin Sikora,
Jaros³aw Gruszka, Rafa³ Hejnowicz, Jan Krzywoñ. W sk³adach dru¿yn
grali tak¿e: £ukasz Poloczek, Wojciech Kru¿o³ek, Rados³aw ¯wak,
Agnieszka Pytel, Krzysztof Krzywoñ, Rajmund Raszyk, Roman Krzywoñ, Magdalena Rakus.

