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Nasza
gminna
zima

zdj. Seweryn Brudny
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R

ada Gminy w dniu 20 grudnia
przyjê³a bud¿et gminy na rok
2006. Jak co roku opracowanie tego
dokumentu wymaga³o sporz¹dzenia wielu analiz, prognoz i symulacji w zakresie sytuacji finansowej
gminy. Nad przygotowaniem
wszystkich zawartych w nim propozycji pracowalimy ju¿ od wrzenia ubieg³ego roku. Na komisjach

datki na owiatê s¹ niestety o ponad 400 tys.z³. wiêksze od tej kwoty. Wynika to g³ównie ze wzrostu
kosztów p³acowych i dodatkowej,
czwartej lekcji wychowania fizycznego. Dlatego, jeli gmina nie otrzyma wiêkszej subwencji na ten cel
bêdzie musia³a pokryæ te wydatki
szkó³ z w³asnych dochodów. Jest
to problem, o którym piszê nie

Bud¿et wielu wyzwañ

Z³ote Jubileusze

Rady Gminy zosta³y szczegó³owo
omówione i przeanalizowane
wszystkie z³o¿one w trakcie kadencji, przez Radnych, so³ectwa i dzia³aj¹ce w gminie organizacje, wnioski o przeznaczenie rodków finansowych na wskazane cele. Wiele z
nich zosta³o ju¿ wykonanych w tej
kadencji, ale s¹ i takie, które nadal
czekaj¹ na realizacjê.
Jaki wiêc to bêdzie rok jeli chodzi o rozwój gminy czyli o nowe
inwestycje? W g³ównej mierze zale¿y to nie tyle od naszych dochodów podatkowych, bo te potrafimy z doæ du¿¹ dok³adnoci¹ wyli(str. 3) czyæ, ale od tego jaka bêdzie faktyczna wysokoæ subwencji owiatowej jak¹ otrzyma gmina na
prowadzenie
szkó³ podstawowych i gimnazjum. Do projektu bud¿etu
musielimy
przyj¹æ podan¹
w listopadzie,
przez ministerstwo finansów,
prognozê subwencji dla naszej gminy w
wysokoci
3.277.120 z³.
zdj. Dorota Krzy¿anek
Faktyczne wy-

pierwszy raz i nie dotyczy on jedynie naszej gminy, ale wiêkszoci
gmin w naszym kraju, bo na owiatê w bud¿ecie pañstwa przeznacza
siê zbyt ma³o rodków, a dzielone
s¹ one pomiêdzy gminy wed³ug
zasad zmieniaj¹cych siê prawie co
roku. Dla porównania, w roku ubieg³ym pokrycie brakuj¹cych w subwencji owiatowej wydatków na
szko³y wymaga³o wy³o¿enia z naszego bud¿etu blisko 200 tys.z³.
Strach pomyleæ, co bêdzie w nastêpnych latach, jeli owiata bêdzie nadal tak po macoszemu traktowana w bud¿ecie pañstwa.
Nasza gmina jest o tyle w dobrej
sytuacji, ¿e w zwi¹zku ze wzrostem dochodów niepodatkowych
nie musi tak drastycznie ograniczaæ
inwestycji. A plany inwestycyjne
na ten rok s¹ bardzo du¿e, g³ównie
dziêki ju¿ pozyskanym rodkom z
funduszy europejskich: 784 tys.z³.
na rozbudowê oczyszczalni cieków w Dêbowcu oraz 360 tys.z³
na budowê Wielofunkcyjnej wietlicy Wiejskiej w £¹czce, a tak¿e
mo¿liwociom inwestycyjnym jakie daj¹ rodki posiadane na Gminnym Funduszu Ochrony rodowiska. Planujemy tak¿e dalsz¹ wspó³pracê z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony rodowiska w Katowicach w zakresie finansowania, z
c.d. na str 6 i 7
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Z obrad Rady Gminy
Na sesji Rady Gminy Dêbowiec,
która odby³a siê w dniu 20 grudnia
2005r. podjêto uchwa³y m.in. w nastêpuj¹cych sprawach:
1) zaci¹gniêcia po¿yczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizacjê budynku Przedszkola Publicznego oraz
Starej Szko³y w Dêbowcu,
2) zmian bud¿etu gminy na 2005r.,
3) ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasaj¹ z koñcem
roku bud¿etowego 2005,
4) bud¿etu gminy na 2006 rok
(szczegó³owe omówienie w art.
Bud¿et wielu wyzwañ na str.
1, 6 i 7),
5) zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.,
6) uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Narkomanii na
2006r.,
7) uchwalenia gminnego Programu

Profilaktyki Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na
2006r.
W ramach zapytañ i wolnych
wniosków poruszono m.in. nastêpuj¹ce sprawy:
- mo¿liwoci wykonania dojcia do
Orodka Zdrowia w Ogrodzonej
(dojcie to jest zab³ocone i w
z³ym stanie technicznym),
- mo¿liwoci naprawienia drogi
Gajdacz  Broda w Ogrodzonej
- dalszych losów Orodka Kultury w Ogrodzonej
- mo¿liwoci naprawienia przystanku autobusowego w Kostkowicach  Kêpie
- mo¿liwoci uruchomienia owietlenia na drodze £¹czka  Kostkowice
- mo¿liwoci naprawy ul. Wrzosowej w Dêbowcu tak, aby
mieszkañcy mogli korzystaæ z
ca³oci drogi, a nie tylko z jej fragmentu.
Przewodnicz¹cy RG
Adam Pastucha
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ubieg³ym roku firma Ca
nea rozpoczê³a na terenie
Gminy Dêbowiec budowê nowej
siedziby. Inwestycja, która powstaje w Ogrodzonej bêdzie zespo³em magazynowo-biurowym
o ³¹cznej powierzchni 4800m2
przystosowanym do obs³ugi
klientów hurtowych. Zgodnie z
planem powinna zostaæ oddana

W chwili obecnej firma importuje
suszone roliny ozdobne z RPA,
Madagaskaru, Kenii, Brazylii, Australii, Izraela, Indii, Chin, Filipin, Tajlandii, W³och i Hiszpanii, i poszerza
ofertê o inne artyku³y dekoracyjne.
Równolegle do importu rozwija³ siê
eksport, ju¿ w 1997r sprzedano
pierwszy transport produkowanych
kompozycji dekoracyjnych do Au-

CANEA

do u¿ytku w kwietniu 2007r. Te- strii, w chwili obecnej 30% obrotu
ren Gminy Dêbowiec zosta³ wy- to eksport i reeksport (regularnie do
brany pod inwestycjê miêdzy 11 krajów, okazjonalnie do 5 innych).
innymi ze wzglêdu na dogodn¹ Firma posiada filie w Krakowie i Tylokalizacjê oraz liczne walory chach oraz oddzia³y Canea w Czechach i S³owacji. Obecnie firma zajkrajobrazowe.
Firma Canea, której obecna sie- muje siê importem i eksportem ardziba znajduje siê w Cieszynie po- tyku³ów dekoracyjnych ze szczególwsta³a w 1996r. Pocz¹tkowo dzia- nym uwzglêdnieniem suszonych ro³a³a jednoosobowo wytwarzaj¹c lin. Canea eksportuje polsk¹ wikliozdoby z suszonych rolin, które nê, szyszki, wierzbê mand¿ursk¹,
sprzedawane by³y g³ównie na cie- staticê itp. nawet do tak odleg³ych
szyñskich targowiskach. Po pew- krajów jak Indie i USA. Aby dostonym czasie poszerzy³a ofertê o nie- sowaæ siê do bie¿¹cych trendów paprzetworzone, suszone roliny. nuj¹cych w tej dziedzinie firma zleWykorzystuj¹c spore ró¿nice w ce- ca przetwarzanie suszonych rolin nach pomiêdzy ró¿nymi rejonami bielenie i farbowanie. Zatrudnia relaPolski firma zaczê³a sprzedawaæ tywnie niedu¿o pracowników  33
pó³produkty innym producentom osoby. Byæ mo¿e po przeniesieniu
dekoracji. W miarê wzrostu obro- firmy do nowej siedziby w Ogrotów mo¿na by³o pomin¹æ krajo- dzonej, zatrudnienie ulegnie niewielwych poredników i rozpocz¹æ kiemu wzrostowi.
Dorota Krzy¿anek
w³asny import pocz¹tkowo z
Kolejna ju¿ edycja tych regio- W³och i nieco póniej z Indii.
Zdjêcia. na str.12
nalnych zmagañ odby³a siê w tym
roku po drugiej stronie Olzy, w
Czeskim Cieszynie.
Na konkursie nale¿a³o zaprezentowaæ obszerny tekst gwarowy, co nie jest wcale rzecz¹ ³atw¹,
Okres wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku to czas kolêdotym bardziej, ¿e w komisji oce- wania i sk³adania sobie ¿yczeñ. Znakomit¹ ku temu okazj¹ by³y Jase³niaj¹cej wypowiedzi znajdowali ka w wykonaniu dzieci z przedszkola w Iskrzyczynie, które obejrzeæ
siê sami fachowcy z dr Jadwig¹ mo¿na by³o w dniu 29 grudnia 2005r. w tamtejszej stra¿nicy OSP.
Wronicz  pracownikiem naukoPrzedszkolaki przebrane za anio³ki i pastuszków zaprezentowa³y
wym Uniwersytetu Jagielloñskie- ciekawy program artystyczny, który wprowadzi³ wspania³¹, wi¹go  na czele.
teczn¹ atmosferê. piewano kolêdy i recytowano wiersze, nie zabrak³o
Prawie wszystkie pierwsze równie¿ s³odkiego poczêstunku.
miejsca zajê³y dzieci z OgrodzoZgromadzeni rodzice i zaproszeni gocie oczarowani byli wspania³¹
nej. W kategorii przedszkoli na atmosfer¹ i z pewnoci¹ d³ugo bêd¹ pamiêtaæ ten mi³y wieczór, który
pierwszym miejscu znalaz³a siê tak sprawnie przygotowa³y: El¿bieta Marek i Ma³gorzata niegoñ.
Martusia ¯wak z Przedszkola w
Remigiusz Jankowski
Ogrodzonej, natomiast w kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjów zwyciêstwo wywalczy³a
Anna Michalik  uczennica klasy V Szko³y Podstawowej w
Ogrodzonej. Nale¿y dodaæ, ¿e w
pierwszej trójce znaleli siê równie¿ reprezentanci Dêbowca.
Zwyciêzcom oraz pozosta³ym
uczestnikom konkursu nale¿y siê
wielkie uznanie za wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie do tak
trudnej rywalizacji.
Joanna Sabiniok
SP w Ogrodzonej.

Najlepsi w gwarze
Któ¿ dzi jeszcze potrafi mówiæ gwar¹, t¹ nasz¹  cieszyñsk¹?
Zadajemy sobie nieraz to pytanie, zw³aszcza obecnie, w czasach,
gdy ze wszystkich stron s³ychaæ
narzekania na sposób wys³awiania siê naszej m³odzie¿y, u¿ywaj¹cej czêsto niecenzuralnych sformu³owañ.
Okazuje siê jednak, ¿e w Ogrodzonej zdolnoæ pos³ugiwania siê jêzykiem naszych dziadów i pradziadów posiadaj¹ nawet najm³odsi: zarówno dzieci z przedszkola, jak i
uczniowie szko³y podstawowej.
Mo¿na by³o siê o tym przekonaæ podczas miêdzynarodowego
konkursu gwarowego Po cieszyñsku, po naszymu, po obu
stronach Olzy zorganizowanego
przez katowicki oddzia³ Stowarzyszenia Wspólnota Polska
oraz Sekcjê Folklorystyczn¹ Zarz¹du G³ównego PZKO w Czeskim Cieszynie. Ze wzglêdu na
ogromne zainteresowanie, przes³uchania do konkursu odbywa³y
siê przez trzy dni: od 14 do 16
listopada. Wziê³o w nich udzia³
ponad 200 osób  przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych.

Jase³ka w Iskrzyczynie
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Szko³y w Dêbowcu (cz.2)
W numerze 6/2006 Dêbowieci w 1 cz. artyku³u Szko³y w Dêbowcu
autorstwa Stanis³awa Kubiciusa, w wyniku b³êdu redakcyjnego, nie zamieszczono ostatniego akapitu dotycz¹cego historii szkó³ przez II wojn¹ wiatow¹. Dla zachowania ci¹g³oci przedstawianej historii akapit ten zamieszczamy poni¿ej (zapisany pismem pochy³ym), choæ tematycznie pozostaje
on w oderwaniu od 2 czêci artyku³u. Za zaistnia³y b³¹d przepraszamy,
przede wszystkim autora artyku³u oraz wszystkich czytelników.
Kierownik, Alojzy Wiochna zosta³
zamordowany przez Niemców w cieszyñskim wiêzieniu 7 padziernika
1944r. W trzeci¹ rocznicê jego mierci wmurowano w przedsionku szko³y
tablicê powiêcon¹ jego pamiêci na
której widnieje napis: Kierownik
tut. szko³y Kpt. rez. WP Alojzy Wiochna zgin¹³ dla sprawy polskiej z r¹k
hitlerowskich we wiêzieniu w Cieszynie 1944. Czeæ jego pamiêci !. Nie
by³ on jedyn¹ ofiar¹ przeladowañ.
W obozie w Dachau mieræ ponieli
wymienieni wczeniej nauczyciel Jan
Bolek i ks. Jan Kula.
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Powa¿n¹ spraw¹ by³a drugorocznoæ, przekraczaj¹ca w niektórych latach nawet 20 %. W roku
szkolnym 1959/60 na 187 uczniów
promocji nie uzyska³o 39, co stanowi³o 21 % wszystkich uczniów.
W szkole prowadzona by³a w
ró¿nych formach praca pozalekcyjna. Dzia³a³y dru¿yny harcerska i
zuchowa. Spó³dzielnia Uczniowska
Iskierka, któr¹ przez wiele lat
opiekowa³ siê Rudolf Stryja zarz¹dza³a szkolnym sklepikiem. Mo¿na w nim by³o nabyæ artyku³y
szkolne i pieczywo dostarczane z
szecioprocentowym rabatem
przez Gminn¹ Spó³dzielniê Samopomoc Ch³opska. Ciekawe inicjatywy podejmowa³y szkolne ko³a
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
oraz Ligi Ochrony Przyrody.
Jednak najwiêksze sukcesy zanotowa³y zespo³y piewacze, wokalne oraz chór, kierowane w latach
piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych
przez wielkiego entuzjastê i mi³onika muzyki, nauczyciela piewu
 Rudolfa Stryjê, brata wybitnego
dyrygenta Karola Stryji. Wystêpowa³y one wielokrotnie w ró¿nych

Ochab czy Skoczowa. Stopieñ organizacji szko³y w Kostkowicach
zmniejsza³ siê i wynosi³ szeæ klas
do 1949 r., piêæ klas do 1964 r., cztery klasy w latach nastêpnych, a¿ do
utraty samodzielnoci i utworzenia
filii podporz¹dkowanej szkole w
Dêbowcu. Po ukoñczeniu najwy¿szej klasy czêæ dzieci kontynuowa³a
dalsz¹ naukê w Dêbowcu. Filia w
Kostkowicach przesta³a istnieæ w
1998 r. z powodu zmniejszaj¹cej siê
z roku na rok liczby dzieci. Trzynacioro pozosta³ych w niej dzieci z
klas I  III przesz³o do szko³y w
Dêbowcu.
Druga wojna wiatowa przerwaOrganizacja szko³y po 1945r.
³a dzia³alnoæ polskiej szko³y. Oku- przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
panci zniszczyli wszystko co polRok
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
skie  podrêczniki, mapy, obrazy,
szkolny
uczniów
oddzia³ów
klas
nauczycieli
lektury. W archiwum szkolnym z
1945/46
192
7
7
5 + 1**
tego okresu nie zachowa³y siê ¿adne
1964/65
216
7
7
7
dokumenty. Ucierpia³ te¿ budynek
1981/82 212+15*
8+2*
8
9 + 3**
zamieniony pod koniec wojny na
koszary. Szko³¹ niemieck¹ w czasie
1998/99
278
14
8
13 + 8**
wojny kierowa³ Kurt Kempfer.
2005/06
198
9
6
15 + 11**
Po zakoñczeniu dzia³añ wojen* uczniowie i oddzia³y filii w Kostkowicach
nych zadania zorganizowania szko** nauczyciele niepe³nozatrudnieni
³y podj¹³ siê Franciszek Wojaczek.
Zajêcia rozpoczê³y siê stosunkowo
Najwy¿szy stan liczebny etapach przegl¹dów artystycznych,
wczenie, bo ju¿ 24 maja 1945 r. uczniów zanotowano w roku szkol- w wiêtach pieni, towarzyszy³y
Prowadzili je oprócz Franciszka nym1995/96: 296 uczniów w 15 imprezom
rodowiskowym,
Wojaczka, który zosta³ kierowni- oddzia³ach, w tym w filii 29 uwietnia³y wiêta pañstwowe, dokiem szko³y  Rudolf Stryja i El¿- uczniów w 2 oddzia³ach. W roku ¿ynki gminne i festyny. Zdobywabieta Holona. W pierwszym roku szkolnym 2005/06 zatrudnieni w ³y liczne nagrody, wyró¿nienia, dyszkolnym, trwaj¹cym zaledwie sie- szkole nauczyciele posiadali stop- plomy uznania, zajmuj¹c czo³owe
dem tygodni, w zajêciach bra³o udzia³ nie awansu zawodowego:
175 dzieci. W ksiêdze ocen znajduje - dyplomowani
- 0%
siê odrêczna uwaga: W roku szkol- - mianowani
- 64 %
nym 1944/45 ¿adne dziecko nie - kontraktowi
- 15 %
otrzyma³o wiadectwa ukoñczenia - sta¿yci
- 21 %
By³a uroczystoæ, szampan i
szko³y. Wszystkie zapisano na rok
W szkole nie pojawia³y siê wiêk- ¿yczenia. 24 stycznia br. dziewiêæ
szkolny 1945/46. W tym roku do sze problemy wychowawcze. Te par ma³¿eñskich z Gminy Dêbogrona nauczycieli do³¹czyli: Maria drobne by³y rozwi¹zywane na bie- wiec, które w 2005 r. obchodzi³y 50Chromik, Hilda Szender i ks. ¿¹co. Rada pedagogiczna stara³a siê lecie po¿ycia ma³¿eñskiego, wiêtoFranciszek Sedlaczek.
zapobiegaæ niew³aciwemu zacho- wa³o ten jubileusz. W 1955 r. zaPo wojnie Publiczna Szko³a Po- waniu. W latach szeædziesi¹tych war³y one zwi¹zek ma³¿eñski powszechna posiada³a siedem klas, wielu uczniów doje¿d¿a³o do szko- dejmuj¹c tym samym decyzjê o rozczyli mia³a pe³n¹ organizacjê. Oprócz ³y rowerami. Zdarza³o siê, ¿e przed poczêciu wspólnej drogi przez
dzieci z Dêbowca uczêszcza³y do lekcjami lub po lekcjach uczniowie ¿ycie.
niej dzieci z Simoradza i Kostko- cigali siê po drogach publicznych,
Anna i Jan Kawulok, Antoniwic, a sporadycznie z Iskrzyczyna nara¿aj¹c swoje bezpieczeñstwo. na i Jan Kocurek, Lidia i Mai Rudnika, gdzie szko³y nie prowa- Tym, którzy mimo napomnieñ nie rian £êczyccy, Agnieszka i Wikdzi³y najwy¿szych klas. Do 1959 r. przestrzegali przepisów, zamyka- tor Gruszczyk, Anna i Józef
z Simoradza przychodzi³y do kla- no w szopie szkolnej rower na ty- Pilch, Helena i Stanis³aw Grzysy szóstej i siódmej te dzieci, które dzieñ. Kara zazwyczaj odnosi³a za- bek, Helena i Boles³aw Wojtas,
mia³y bli¿ej do Dêbowca ni¿ do mierzony skutek.
Otylia i Józef Stuchlik, El¿bie-

lokaty w Wojewódzkich Przegl¹dach Szkolnych Zespo³ów Artystycznych w Katowicach.
Wysoki poziom prezentowa³
szkolny zespó³ dramatyczny. W
wietlicy gromadzkiej przez wiele
lat wystawiane by³y przedstawienia m.in.: Trzewiki szczêcia,
Bañ o zaklêtym kaczorze, Królowa niegu, Jak górnik Malok
kramarzy³ ze Skarbnikiem, Podanie o Piacie, Nowa szata króla,
Za siedmioma górami, Dziewczynka z zapa³kami, Samotny
bia³y ¿agiel, O krasnoludkach i
sierotce Marysi, Zemsta. Utwory sceniczne re¿yserowa³ Rudolf
Mizia. Nie tylko uczniowie wystawiali przygotowane przedstawienia. Rodzice skupieni w komitecie
rodzicielskim utworzyli zespó³ teatralny. Wystawia³ on utwory sceniczne w Dêbowcu oraz okolicznych miejscowociach  Pruchnej,
Ogrodzonej, Chybiu, Koñczycach,
Puñcowie, Grodcu. Zespo³em kierowa³ Józef Stoszek. Pieni¹dze
uzyskane ze sprzeda¿y biletów
przeznaczane by³y na cele szkolne. Jak widaæ, szko³a w tym czasie
pe³ni³a szczególn¹ rolê  kszta³towa³a ¿ycie kulturalne wsi.
Dzia³a³y ko³a zainteresowañ i ko³a
przedmiotowe. Uczestnicz¹cy w
nich uczniowie mogli rozwijaæ swoje zainteresowania, pog³êbiaæ wiedzê, przygotowywaæ siê do udzia³u
w konkursach przedmiotowych.
W fina³ach wojewódzkich konkursów przedmiotowych uczestniczy³o ³¹cznie 11 uczniów z czego:
- z geografii 8 (opiekun Felicja
Dudziñska),
- z jêzyka polskiego 2 (opiekun Janina Góralczyk),
- z historii 1 (opiekun Piotr Galusik).
Stanis³aw Kubicius

Z³ote jubileusze
ta i Józef li¿ zostali udekorowani przez Wójta Gminy Adama
Brudny oraz przewodnicz¹cego
Rady Gminy Adama Pastuchê medalami przyznanymi przez prezydenta RP, który doceni³ zgodnoæ
po¿ycia ma³¿eñskiego, trud pracy i
wyrzeczeñ dla dobra za³o¿onej
przed pó³ wiekiem rodziny. Jubilatom wrêczono te¿ kwiaty oraz
okolicznociowe upominki. Uroczystoæ, która odby³a siê w Szkole Podstawowej w Ogrodzonej
uwietniona zosta³a inscenizacj¹
wykonan¹ przez uczniów oraz
wystêpami zespo³u Ogrodzanie.
Dorota Krzy¿anek
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Od dawna mia³am wieczne czar- potrzebuj¹ na wszystko magiczne pióro, którego u¿ywa³am do pi- nych wyt³umaczeñ. Widocznie
sania wa¿niejszych egzaminów, li- niektórym z nas trudno myleæ o
stów, podañ... To by³o wyj¹tko- sobie i swoim losie w kategoriach
Koszt prac zwi¹zanych z mo- wo szczêliwe pióro. Mia³am te¿ odpowiedzialnoci za to, co nas
dernizacj¹ oczyszczalni, polegaj¹- szczêliwy piercionek, dziêki któ- spotyka. Czy nie lepiej zrzuciæ
cych na zmianie technologii remu pamiêtam, wydarzy³o siê w winê na czarnego kota? A kiedy
oczyszczania cieków i zwiêkszeniu jej przepustowoci z 50 do 75
Takie sobie refleksje...
m3 cieków na dobê, wyniesie
875.671,74 z³ netto. Dotychczasowy stalowy kontener pracuj¹cy
od 1993 r., w którym odbywaj¹
siê procesy oczyszczania cieków moim ¿yciu wiele wspania³ych rze- zdamy egzamin... to przecie¿ zazostanie zast¹piony nowymi urz¹- czy. Obowi¹zkowo ³apa³am siê za s³uga tego w³anie pióra, a nie modzeniami pracuj¹cymi w tzw. tech- guzik na widok kominiarza i za- jej pracy, inteligencji i charakteru.
nologii SBR (sekwencyjne reakto- trzymywa³am samochód, gdy czar- To przecie¿ zobowi¹zywa³oby na
ry biologiczne). Na tym etapie ny kot przebieg³ drogê.
przysz³oæ, podczas gdy wiara w
prac oczyszczalnia zostanie wyMinê³y lata i dzisiaj nie jestem magiczn¹ moc pióra zawsze zoposa¿ona w trzy cylindryczne taka przes¹dna. Byæ mo¿e, dlate- stawia furtkê jakiemu zrz¹dzezbiorniki z tworzywa sztucznego go, ¿e podczas studiów pozna³am niu losu.
o poj. 15 m3 ka¿dy, w których cy- psychologiê i z wiêkszym dystanCzêæ zabobonów musia³a jedklicznie bêd¹ oczyszczane cieki sem podchodzê do tych spraw.
nak powstaæ z powodów prakoraz jeden zbiornik do stabilizacji
Ludzie chêtnie upatruj¹ w ró¿- tycznych, choæ dzisiaj czêsto nieosadów. Nowe urz¹dzenia techno- nych zdarzeniach (po¿¹danych i zrozumia³ych, bo zapomnianych.
logiczne umieszczone zostan¹ w nie) rzekomo sprawczej si³y przy- Zbieraniu zió³ towarzyszy niekieistniej¹cym budynku oczyszczal- padkowego zbiegu okolicznoci. dy tajemniczy rytua³. Niektóre
ni. W ramach zadania wykonany Gdybym znalaz³a rano czterolistn¹ mo¿na zrywaæ tylko po przyzostanie tak¿e punkt zlewny do koniczynê, a wieczorem spotka³o- mrozkach w obfitej rosie, inne o
przyjmowania cieków dowo¿o- by mnie co wyj¹tkowego, to ³atwo pó³nocy, przy pe³ni ksiê¿yca... Nie
nych, wzmocnione zostan¹ ¿elbe- mog³abym uwierzyæ w jej moc. Ale jest to takie niem¹dre, przecie¿
towe zbiorniki retencyjne oraz to przecie¿ pojedyncze zdarzenie wp³yw okrelonych czynników
przebudowane pomieszczenie do nie wp³ynê³oby na moje przeko- takich, jak temperatura, wilgotnoæ,
wstêpnego oczyszczania cieków. nania. Chyba, ¿e kto dostatecz- wiat³o... musi mieæ wp³yw na w³aInwestycja zostanie sfinansowa- nie czêsto, powtarza³by mi o ciwoci rolin.
na z 3 róde³: 75 % kosztów sta- szczêliwych koniczynach. WówW niektórych kulturach mê¿nowiæ bêd¹ rodki Unii Europej- czas znalezienie tej rolinki poci¹- czyni do dzisiaj nie wyrusz¹ na
skiej, 10% pochodziæ bêdzie z do- gnê³oby skojarzenie ze sob¹ fak- polowanie bez rytualnej k¹pieli
tacji przekazanej przez bud¿et tów w ³añcuch przyczynowo - nago w rzece. Wprawdzie towapañstwa, a pozosta³e koszty zo- skutkowy.
rzysz¹ temu mod³y do bogini
stan¹ pokryte z Gminnego FunA kiedy znajdê koniczynê i nic ³owów, ale tak naprawdê to wieduszu Ochrony rodowiska i Go- nie bêdzie siê dzia³o... co wtedy? ¿o obmyci myliwi mniej pachn¹
spodarki Wodnej.
Zapomnê o tym znaku, bo okaza³ ludzkim potem, a przez to ³atwiej
Zbigniew Kohut siê mylny.
mog¹ podejæ do zwierzyny.
Co jednak jest w naturze cz³oDo dzisiaj prawie ka¿dy z nas
wieka, co sprzyja bezkrytyczne- wykonuje wiele rozmaitych gemu poddawaniu siê zabobonom, stów bez zastanowienia: ³apiemy
sennikom czy wró¿bom. To co siê za guzik na widok kominiarza,
³alnoæ gospodarcz¹, rozliczaj¹- ka¿e nam zbieraæ dowody potwier- nie zaczynamy wa¿nych spraw od
cych siê na podstawie przepisów dzaj¹ce ich prawdziwoæ, odrzu- poniedzia³ku, lubimy mieæ przy
sobie co, co ma znaczenie talizmao zrycza³towanym podatku do- caæ za dowody na fa³szywoæ.
Niekiedy
ludzie
staj¹
siê
przenu...
chodowym. Za podstawê do obliBarbara Karnas -Greñ
czenia zasi³ku rodzinnego przyj- s¹dni poniewa¿, w g³êbi duszy
muje siê u nich obecnie dochód zadeklarowany przez podatnika, a nie
jak dotychczas szeciokrotnoæ
podatku i sk³adki na ubezpieczeInformujemy, ¿e w dalszym ci¹gu trwa wymiana dowodów osobinie zdrowotne.
stych.
W roku bie¿¹cym wymianie podlegaj¹ dowody ksi¹¿eczkowe
Ponadto, od dnia 9 lutego br.
wchodzi w ¿ycie przepis przy- wydane w latach 1992  1995 oraz wszystkie wydane wczeniej, jeli
znaj¹cy prawo do jednorazowej do tej pory nie zosta³y wymienione, mimo, ¿e by³ taki obowi¹zek.
Do wniosku o wymianê dowodu nale¿y do³¹czyæ 2 zdjêcia oraz akt
zapomogi w wysokoci 1000 z³. z
tytu³u urodzenia dziecka. Wniosek urodzenia (dotyczy osób stanu wolnego: kawaler, panna) lub akt ma³o wyp³atê zapomogi nale¿y z³o- ¿eñstwa (dotyczy osób, które zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski poza gmin¹
¿yæ w terminie 3 miesiêcy od dnia Dêbowiec). Op³ata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 z³. Do
narodzin dziecka. Wniosek z³o¿o- koñca 2007 r. wymianie podlegaj¹ wszystkie ksi¹¿eczkowe dowody
ny po tym terminie nie bêdzie osobiste. Po up³ywie tego terminu dowody takie strac¹ swoja wa¿noæ
i nie bêdzie mo¿na pos³ugiwaæ siê nimi.
móg³ byæ rozpatrzony.
Ilona Miêciel
Zofia Stabrawa

Bêdzie modernizowana
Po trwaj¹cej ponad cztery miesi¹ce procedurze wyboru wykonawcy na modernizacjê i rozbudowê oczyszczalni cieków w Dêbowcu, w dniu 18 stycznia br. zosta³a podpisana z firm¹ FAMEX BIS z Cieszyna umowa na jej realizacjê.
W tocz¹cym siê postêpowaniu
przetargowym na to zadanie zosta³y z³o¿one trzy oferty  dwie
od miejscowych firm oraz jedna
przez firmê ze Szczecina. Komisja
przetargowa po formalnym zbadaniu poprawnoci z³o¿onych ofert i
ustaleniu ich kolejnoci w oparciu
o kryterium oceny, którym by³a
wartoæ ca³oci prac, jako najkorzystniejsz¹ wskaza³a ofertê firmy
Famex  Bis. Z takim rozstrzygniêciem nie zgodzi³a siê firma szczeciñska, trzecia w kolejnoci, jeli
chodzi o cenê, która po zapoznaniu siê z ofertami konkurencji z³o¿y³a, zgodnie z procedur¹ ustawy
o zamówieniach publicznych, protest z ¿¹daniem odrzucenia dwóch
pierwszych ofert jako nie spe³niaj¹cych, jej zdaniem, wymogów
przetargu. Zamawiaj¹cy, tj. nasza
gmina, oddali³ stawiane zarzuty, co
doprowadzi³o do z³o¿enia przez
protestuj¹cego odwo³ania do Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych w Warszawie. Powo³any
przez Prezesa Zespó³ Arbitrów na
rozprawie, jaka odby³a siê 29 grudnia 2005 r. oddali³ wniesione odwo³anie i utrzyma³ w mocy wybór
dokonany przez nasz¹ gminê.

Kto sie boi czarnego kota?

Zmiany w zasi³kach
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Dêbowcu informuje, ¿e w
wyniku nowelizacji ustawy o wiadczeniach rodzinnych nie ma obowi¹zku sk³adania do dnia 15 marca
owiadczenia o dochodzie rodziny
za poprzedni rok kalendarzowy.
Zmieniona zosta³a tak¿e wysokoæ miesiêcznego dochodu obliczanego z jednego hektara przeliczeniowego z kwoty 194 z³ na
135,50 z³. W zwi¹zku z tym osoby utrzymuj¹ce siê z gospodarstwa rolnego, których dochód miesiêczny przed zmian¹ ustawy
przekracza³ w sposób nieznaczny 504 z³ na osobê, obecnie mog¹
sk³adaæ wnioski o przyznanie
wiadczeñ rodzinnych.
Kolejna zmiana w ustawie dotyczy osób prowadz¹cych dzia-

WYMIANA DOWODÓW
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Spacer z przewodnikiem po
wsi Kostkowie (cz.2)
Krótki zarys dziejów i rozwoju do 1975 roku.

Karol Szczurek

Nr 7.
Kiedy za gospodarzy Wowrów zabudowania by³y drewniane. Tu siê
urodzili dwaj ich synowie  Jan Wowra, który zosta³ nauczycielem i
organist¹ w Jaworzu, pow. Bielsko, oraz Pawe³, równie¿ nauczyciel
ko³o Jab³onkowa. Córka z ziêciem, Karolem £omozikiem, wybudowali
murowane zabudowania. Tu, nad potokiem Iskrzyczanka niedaleko od
tego gospodarstwa zbudowano w latach 1950-1960 szyb wiertniczy w
celu poszukiwania kopalin (gazów, wêgla). Obecnie na gospodarstwie
pozosta³a wdowa i gospodarstwo podupad³o; jest tu 7,93 ha ziemi.
Nr 8.
Gospodaruje tu rodzina Kusiów na 5,13 ha ziemi, zabudowania s¹
murowane, gaz zaprowadzony do budynku. Obecnie stawiaj¹ nowy
dom jednorodzinny obok drogi Kostkowice  Dêbowiec.
Nr 9.
By³y tu kiedy drewniane, s³om¹ kryte zabudowania nale¿¹ce do rodziny Kotasów. Obecny gospodarz, Wincenty Kotas w³odarzy na
4,80 ha roli. Wybudowa³ dom mieszkalny i oborê murowan¹, pokryt¹
dachówk¹.
Nr 10.
Mieszkali tu kiedy ciska³owie. ciska³a by³ tak¿e wójtem. Oko³o
roku 1904 sprzeda³ gospodarstwo o powierzchni 6,89 ha ziemi Teperom z Pruchnej. Jan Teper by³ równie¿ przez szereg lat wójtem. Spali³a
siê tam stodo³a, któr¹ odbudowano ³¹cznie z nowym domem, a stary
zburzono.
Nr 11.
By³a tu kiedy kunia Franciszka Kuli, po nim obj¹³ gospodarkê o 6,29
ha ziemi ziêæ Teofil Knyps. Budynek mieszkalny z obor¹ by³ murowany, ale kryty s³om¹. W latach 30-tych Knypsowie sprzedali Rudolfowi Stuchlikowi z Koñczyc Wielkich 3,99 ha ziemi z budynkami, zostawiaj¹c dla siebie 2,30 ha ziemi. Stuchlikowie przeprowadzili gruntowny remont budynku, a dach pokryli dachówk¹. Obecnie po mierci
starych Stuchlików i Knypsów na ca³oci obu gospodarstw gospodarzy Emil Stuchlik.
By³o to za czasów Franciszka Kuli, który pozostawi³ w roku 1900
nowy, drewniany krzy¿ na zakrêcie drogi do Dêbowca i zasadzi³
przy nim dwie lipy, które istniej¹ do dzi. Z¹b czasu sprawi³, ¿e
drewniany krzy¿ zbutwia³ i musiano go w 1970 roku usun¹æ. Przygotowano nowy, kamienny krzy¿ u Stuchlików i chciano go postawiæ
w miejscu starego, ale w³adze partyjne zakaza³y. Spowodowa³o to
niemi³y rozg³os wród spo³eczeñstwa katolickiego i gdy sprawa ucich³a, to kobiety noc¹ postawi³y i umocowa³y krzy¿ na dawnym
miejscu i do dzi tam stoi
Nr 12.
Dawniej za czasów rodziny Ciosków by³y tu zabudowania drewniane
i kryte s³om¹. Po mierci ich nastêpców, Kru¿o³ków, gospodarkê o
obszarze 3,92 ha obj¹³ syn, Rudolf Kru¿o³ek, który te¿ wymurowa³
zabudowania i pokry³ dachówk¹.
Nr 13.  Dziadówka
¯yli tutaj Dziadkowie w budynkach drewnianych i s³om¹ krytych. Od
Dziadków kupi³ gospodarstwo o 3,18 ha ziemi  Jan Siostrzonek,
w³aciciel realnoci pod Nr 5, dla siebie na wymówek. Siostrzonek
rozebra³ stare budynki i wystawi³ nowe  mieszkalny i gospodarcze.
Po zgonie J. Siostrzonka odziedziczy³a to gospodarstwo jego wnuczka, Zuzanna, zamê¿na Sztwiertnia, obecnie wdowa.
Po zbombardowaniu budynku mieszkalnego pod Nr 5 sprowadzi³a siê
tu rodzina Siostrzonków.

Nr 14.
Gospodarzy tutaj rodzina Poñców. Jerzy Poñc by³ serdecznym przyjacielem mego ojca, a by³ to ch³op weso³ego usposobienia, nie pi³ wódki
a jedynie piwo, by³ te¿ przez szereg lat wójtem, choæ w³aciwie urzêdowa³a jego zacna ¿ona. Za ich to urzêdowania zosta³a wybudowana
Szko³a Ludowa w Kostkowicach. Pón Fojt co tydzieñ przychodzi³ do
mego ojca, który go goli³ i strzyg³ mu w³osy. Mia³ silny zarost i szumniastego w¹sa, twarz pe³n¹, czerwon¹ i w³os ju¿ siwy, pali³ fajkê i
cygara. W tym gospodarstwie by³a stara, zabytkowa omioboczna stodo³a s³om¹ kryta, tu¿ obok drogi, która spali³a siê w 1938 r. Wybudowano now¹ stodo³ê, na nowym miejscu, budynek i obory s¹ murowane
i kryte dachówk¹. Przed kilku laty wybudowano nowy dom parterowy, który zamieszkuje prawnuczka Jerzego Poñca zamê¿na Kubieñ,
razem z matk¹ Kubieniowej, wdow¹ po Albinie Poñcu, który poleg³ w
II wojnie wiatowej. Jest tam 9,47 ha ziemi, w tym 0,78 ha lasu, zwanego Brzezin¹.
Nr 15. Szynkówka
Jest to gospodarstwo o bogatej przesz³oci. Przydomek Szynkówka
wi¹¿e siê z wyszynkiem alkoholów i sklepem spo¿ywczym jaki siê
tutaj znajdowa³. Gospodarstwo zamieszkiwa³a rodzina Przyby³ów, a
szynk wydzier¿awiano przewa¿nie ¯ydom. Byli to Straussowie, Mehlowie, Ryszawy, Wala, ciska³owie. Budynek mieszkalny spali³ siê
dwukrotnie. Jerzy Przyby³a by³ dró¿nikiem i ordynansem gminnym.
Pamiêtam, gdy by³em smykiem jak mnie Przyby³a uczy³ fajkê paliæ, a
gdy poci¹gn¹³em i zaci¹gn¹³em siê dymem, to oma³u nie zacz¹³em wymiotowaæ. Po mierci Jerzego Przyby³y sprzedano ca³e gospodarstwo
Józefowi Przybyle z £¹ki Nr 27, inni równie¿ prowadzili gospodê i
sklep. Widocznie przy tym interesie zbankrutowali, bo ca³e gospodarstwo sprzedali Lancom z Wyrchowiny Nr 1. Po mierci starych
Lanców sprzedano ca³oæ Wawrzyczkom z Ma³ych Koñczyc, a gospodê i sklep zlikwidowano. Wtedy to Wilhelm i Zuzanna Kubicjusowie wynajêli u Wawrzyczków mieszkanie, wybudowali solidny drewniany kiosk, w którym otworzyli na nowo sklep spo¿ywczy. Podczas
II wojny wiatowej W. Kubicius umar³, ale wdowa nadal prowadzi³a
sklep. Po wojnie, gdy G.S w Dêbowcu ju¿ dzia³a³, obj¹³ ten sklep w
zaopatrzenie towarowe, a Kubiciusowa zosta³a kierowniczk¹ tego sklepu. Po wybudowaniu nowego, obecnego pawilonu sklepowego  Kubiciusowa sprzeda³a kiosk do Zamarsk, a sama wyprowadzi³a siê do
Cieszyna. Wawrzyczkowie mieli jednego syna, Beniamina, który poleg³ na II wojnie wiatowej, pozostawiaj¹c wdowê i córkê. Wdowa
wysz³a za m¹¿ za W³adys³awa Nitrê, a córka za Waszuta. Nitrowie
wybudowali now¹ stodo³ê i oborê, rozebrali po³owê budynku, (gdzie
by³a gospoda) . Waszutowie wybudowali nowy, piêtrowy dom na nowym miejscu. Jest tam 5,02 ha ziemi, w tym 0,30 ha lasu w Brzezinie.

Dla niepe³nosprawnych
Gmina Dêbowiec uzyska³a dofinansowanie z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na zakup fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepe³nosprawnych. Dowo¿one nim
bêd¹ niepe³nosprawne dzieci z terenu Gminy Dêbowiec na zajêcia
szkolne, rehabilitacyjne i edukacyjne do orodków i szkó³ poza Dêbowcem oraz doranie na zajêcia
rehabilitacyjno - edukacyjne do
szkó³ w Gminie Dêbowiec. Otrzymanie dofinansowania by³o mo¿liwe dziêki z³o¿eniu, za porednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, wniosku do Programu wyrównywania
ró¿nic miêdzy regionami realizo-

wanego przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Gmina wnioskowa³a
o dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepe³nosprawnych w
wysokoci 75% jego wartoci. Po
przeprowadzeniu przetargu zakupiono samochód marki Renault
Trafic, który przeznaczony jest do
przewozu omiu pasa¿erów lub
piêciu pasa¿erów i jednej osoby
na wózku inwalidzkim. Koszt zakupu pojazdu wyniós³ 108 090 z³,
z czego Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zap³aci³ 81 067,50 z³, a Gmina Dêbowiec 27 022,50z³.
Remigiusz Jankowski
Zdjêcia samochodu na str. 12
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czêciowo umarzalnych kredytów
i dotacji, termomodernizacji dalszych obiektów gminnych. W pe³ni przygotowane s¹ wszelkie dokumenty niezbêdne do og³oszenia
przetargów na ocieplenie budynku Starej Szko³y oraz przedszkola w Dêbowcu. W obu tych obiektach zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania wraz z
grzejnikami i zmodernizowane zostan¹ kot³ownie. Oprócz docieplenia cian i wykonania nowych elewacji przewidzielimy tak¿e wymianê czêci okien i drzwi, które
tego wymagaj¹ (czêæ wymieniona zosta³a ju¿ wczeniej) oraz termoizolacjê stropów i wymianê istniej¹cego pokrycia dachowego na
jadalni przedszkola.
Jeli zdo³amy zgromadziæ
wszystkie niezbêdne dokumenty i
skutecznie przeprowadziæ procedury przetargowe planujemy tak¿e w tym roku kompleksow¹ termomodernizacjê budynku szkolnego w Simoradzu. Zostan¹ ocieplone ciany, strop poddasza i
wymienione zostan¹ wszystkie
okna. Bêd¹ce ju¿ w bardzo z³ym
stanie kot³y gazowe zostan¹ zast¹pione nowymi, ale wykonane
przed 20-ma laty centralne ogrzewanie jest jeszcze w doæ dobrym
stanie i na grzejnikach zostan¹ jedynie zamontowane termoregulatory. W bud¿ecie przewidziane
te¿ zosta³y nak³ady na wymianê
drzwi wejciowych w budynku
przedszkolnym w Iskrzyczynie,
docieplenie pó³nocnej ciany remizy w Simoradzu oraz na opracowanie projektowych prac koncepcyjnych nowego pokrycia dachowego na budynku gimnazjum
w Dêbowcu. Dach ten wykonany

DOCHODY
ROLNICTWO I £OWIECTWO
1.030.420 z³
w tym: dochody z dzier¿awy terenów ³owieckich
1.077 z³
dotacja na budowê kanalizacji grawitacyjno-cinieniowej w Iskrzyczynie
1.029.343 z³
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
97.000 z³
w tym: rodki na budowê dróg dojazdowych do pól (FOGR)
96.000 z³
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
153.723 z³
w tym m.in.: dochody z najmu i
dzier¿awy oraz dochody z wieczystego u¿ytkowania
72.923 z³
inne dochody z us³ug zwi¹zanych
z najmem lokali
80.000 z³

Dêbowieci, styczeñ/luty 2006
c.d. ze str. 1

Bud¿et wielu wyzwañ

przed 1990 rokiem, pomimo regularnych konserwacji, od wielu lat
sprawia problemy i zdarzaj¹ siê
nag³e spêkania pokrycia papowego wywo³ane zapewne ca³kowitym
brakiem lub wadliwym wykonaniem paroizolacji i ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji. Aby to
stwierdziæ trzeba dokonaæ odkrywki dachu i wykonaæ stosown¹ ekspertyzê oraz podj¹æ decyzjê czy
warto ponosiæ koszty nowego ocieplenia tego p³askiego dachu wraz z
nowym pokryciem czy te¿ podj¹æ
decyzjê o jego zast¹pieniu, podobnie jak na budynku urzêdu, bardziej
nadaj¹cym siê do naszych warunków klimatycznych, tradycyjnym
stromym dachem na drewnianej
wiêbie. By³o by to rozwi¹zanie
dro¿sze, ale na pewno trwalsze i
bezpieczniejsze, a w przysz³oci
daj¹ce mo¿liwoæ wykorzystania
poddasza, o ile bêd¹ takie potrzeby. Decyzja w tej sprawie zapadnie - jak s¹dzê - w nastêpnej kadencji Rady Gminy, ale niezbêdne do
jej podjêcia materia³y chcemy przygotowaæ jeszcze w tym roku.
Tegoroczny bud¿et, podobnie jak
poprzednie, zawiera tak¿e zadania,
których realizacja bêdzie uzale¿niona od pozyskania znacz¹cych dotacji spoza bud¿etu gminy. Przyjêcie
ich do planu bud¿etowego umo¿liwia jednak kontynuacjê starañ o
pozyskanie dotacji na te cele. S¹ to:
1) budowa kanalizacji sanitarnej w
Iskrzyczynie, na któr¹ z³o¿ylimy wniosek o dofinansowanie
50 % kosztów z programu ³ago-

dzenia skutków bezrobocia w
województwie l¹skim,
2) Gminne Centrum Agroturystyki
w £¹czce - czekamy na rozpatrzenie wniosku o przyznanie
dofinansowania w wysokoci
352 tys.z³ z funduszy europejskich,
3) Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach  z³o¿ony
wniosek na dofinansowanie ze
rodków europejskich w wysokoci 579 tys.z³. jest obecnie w
trakcie procedury konkursowej.
Mam nadziejê, ¿e starania te
przynios¹ dobry skutek i kolejne
rodki unijne pomog¹ w realizacji
naszych planów.
Je¿eli chodzi o remonty dróg, to
planujemy zmodernizowaæ drogê
przez osiedle w Simoradzu, a tak¿e
ulicê Len¹ i £êgow¹ w Dêbowcu.
Zabiegamy o uzyskanie dotacji na
remont tych dróg z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Ostateczn¹ nawierzchniê planujemy
po³o¿yæ na wykonanej czêciowo
w roku ubieg³ym drodze PiechaStwarczyk w Simoradzu. W planach na bie¿¹cy rok akceptacjê Rady
uzyska³ tak¿e projekt zaasfaltowania placu parkingowego pomiêdzy
budynkiem urzêdu, a dêbowieckim
gimnazjum, jako kontynuacja inwestycji rozpoczêtej w roku ubieg³ym.
Obok planowanych do wykonania
w tym roku czêci cie¿ek parkowych w Dêbowcu zostanie dokoñczona wymiana nawierzchni chodnika obok budynku przedszkola
wraz z odwodnieniem tego terenu.

Dochody i wydatki bud¿etu gminy w 2006 r.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
128.817 z³
w tym m.in.: dotacje z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
(Urz¹d Wojewódzki)
82.500 z³
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA
ORAZ S¥DOWNICTWA
w tym: dotacje z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych (prowadzenie rejestru wyborców)
1.250 z³
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
10.285 z³
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIA-

DAJ¥CYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ
3.135.963 z³
w tym m.in.:podatki od nieruchomoci
1.284.000 z³
podatek rolny
181.000 z³
podatek leny
9.000 z³
podatek od rodków transportu
64.000 z³
podatki od spadków i darowizn
20.000 z³
wp³ywy z podatku od posiadania
psa
2.500 z³
wp³ywy z op³aty administracyjnej
300 z³
wp³ywy z podatku od czynnoci
cywilno-prawnych
53.000 z³
wp³ywy z op³aty skarbowej
16.500 z³
op³aty za korzystanie z zezwo-

W rejonie Szko³y Podstawowej
w Ogrodzonej zostan¹ wykonane
nowe nawierzchnie placu i czêæ
chodników, planujemy te¿ zakoñczyæ projektowanie terenów zielonych wokó³ tego obiektu i rozpocz¹æ prace zwi¹zane z ich zak³adaniem.
Kontynuowana bêdzie modernizacja przejêtej w roku ubieg³ym od
powiatu drogi Kostkowice - Ogrodzona poprzez u³o¿enie nowych
warstw asfaltu na wykonanej jesieni¹ podbudowie. Czêciowo wybrukowane zostan¹ tak¿e niektóre
odcinki rowów i wjazdy do posesji
po³o¿onych przy tej drodze.
W porozumieniu z mieszkañcami
rejonu po³o¿onego obok lasu Kamieniec w Ogrodzonej zamierzamy
doprowadziæ do wymiany istniej¹cej tam starej sieci wodoci¹gowej.
Planujemy zakupienie stosownych
materia³ów i pomoc w pracach projektowych tak, aby mieszkañcy tego
osiedla mogli po jego zmodernizowaniu i przekazaniu do Wodoci¹gów
Ziemi Cieszyñskiej korzystaæ z
wody na takich samych zasadach,
jak pozostali odbiorcy.
Wa¿nym zadaniem, niezbêdnym
do wykonania w tym roku, jest dalszy proces komputeryzacji w urzêdzie gminy i zakup nowego oraz
wymiana istniej¹cego dot¹d oprogramowania, które bêdzie dostosowane do zmieniaj¹cych siê przepisów tak, aby gmina jak najszybciej
mog³a wywi¹zaæ siê z nak³adanych
ustawami obowi¹zków w zakresie
informatyzacji. S¹ to niestety kosztowne zakupy i zapewne bêd¹
musia³y byæ roz³o¿one na 2 lub nawet 3 lata.
Adam Brudny
Wójt Gminy
leñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
58.500 z³
inne op³aty lokalne
7.000 z³
op³ata eksploatacyjna 12.000 z³
podatki od dzia³alnoci gospodarczej- osoby fizyczne 10.000 z³
udzia³y w podatku dochodowym
od osób fizycznych 1.370.963 z³
udzia³y w podatku dochodowym
od osób prawnych
32.000 z³
ine dochody (m.in. odsetki od nieterminowych p³atnoci) 13.000 z³
RÓ¯NE ROZLICZENIA
4.313.912 z³
w tym: czêæ owiatowa subwencji ogólnej
3.277.120 z³
czêæ wyrównawcza subwencji
ogólnej
934.792 z³
odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych
102.000 z³
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OWIATA I WYCHOWANIE
411.393 z³
w tym: wp³ywy z us³ug 348.642 z³
dotacje otrzymane z funduszy celowych
62.751 z³
POMOC SPO£ECZNA
1.298.700 z³
w tym: dotacje z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ zleconych
1.143.401 z³
dotacje z bud¿etu panstwa na realizacjê zadan w³asnych 155.299 z³
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
106.000 z³
w tym m.in.: wp³ywy z oplaty
produktowej
4000 z³
darowizny mieszkañców na rzecz
ochrony rodowiska
2000 z³
dochody za cieki
100.000 z³
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
716.262 z³
dotacja celowa - Wielofunkcyjna
wietlica Wiejska w £¹czce
360.955 z³
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin pozyskane
z innych róde³ Wielofunkcyjna
wietlica Wiejska w £¹czce 
Gminne Centrum Agroturystyki
352.307 z³
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin pozyskane
z innych róde³  Wielofunkcyjny
Pawilon Sportowy w Gumnach
Centrum rekreacyjno-turystyczne
597.915 z³
Razem dochody w 2006 roku wynios¹
12.001.640 z³
WYDATKI
ROLNICTWO I £OWIECTWO
1.817.897,24 z³
w tym m.in.: wydatki zwi¹zane z
utrzymaniem przepompowni
wody
500 z³
wydatki na budowê kanalizacji grawitacyjno-cinieniowej w Iskrzyczynie
1.029.343 z³
wydatki na modernizacje i rozbudowê oczyszczalni cieków w Debowcu
784.054,24 z³
wyp³aty gmin na rzecz izb rolniczych
4.000 z³
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
583.278 z³
w tym m.in.: wydatki bie¿¹ce i remonty dróg
158.701z³
wynagrodzenia i sk³adniki naliczane od wynagrodzeñpracowników
zwi¹zanych z utrzymaniem dróg
44.577 z³
przebudowa i modernizacja dróg:
1) Stawarczyk  Piecha w Simoradzu
30.000 z³
2) £êgowa w Dêbowcu
110.000 z³

3) Lena w Dêbowcu 96.000
z³
4) droga Simoradz  Ochaby (odcinek przez osiedle) 64.000 z³
5) modernizacja chodnika przy
PP Dêbowiec
20.000 z³
6) przebudowa placu przy Urzêdzie Gminy
60.000 z³
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
21.000 z³
w tym m.in:
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
budynków komunalnych i mieszkañ socjalnych
19.000 z³
DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
16.000 z³
w tym: opracowanie zmian Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
15.000 z³
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.303.103 z³
w tym m.in.: wynagrodzenia i
sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ pracowników realizuj¹cych
zadania zlecone
34.592 z³
diety radnych i inne wydatki
48.200 z³
urzêdy gmin
1.176.811 z³
wynagrodzenia i sk³adniki naliczane od wynagr. pracowników
urzêdu gminy
812.211 z³
wydatki bie¿¹ce
224.100 z³
zakup komputerów i oprogramowania
30.000 z³
zakup samochodu do przewozu osób niepe³nosprawnych
110.000 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
60.285 z³
w tym: dofinansowanie zakupu
paliwa dla Policji
2.000 z³
wydatki zwi¹zane z OSP 48.000
z³ obrona cywilna
9.885 z³
WYDATKI ZWI¥ZANE Z POBOREM PODATKÓW (us³ugi
pocztowe, papier komputerowy,
inkaso so³tysów)
21.000 z³
OBSLUGA D£UGU PUBLICZNEGO (odsetki od po¿yczek i kredytów)
37.000 z³
RÓ¯NE ROZLICZENIA 179.200
z³.
w tym:
rezerwa ogólna
50.000 z³
rezerwa celowa na wydatki owiaty
109.200 z³
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rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
20.000 z³
OWIATA I WYCHOWANIE
5.637.798 z³
szko³y podstawowe: 2.928.504 z³
w tym m.in.: wynagrodzenia i
sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ nauczycieli i pracowników
obs³ugi szkó³
1.994.563,00 z³
pozosta³e wydatki bie¿¹ce
391.936 z³
termomodernizacja Starej Szko³y
218.327 z³
termomodernizacja SP Simoradz
283.678 z³
przebudowa placu i chodników
przy SP Ogrodzona
40.000 z³
przedszkola:
1.135.915 z³
w tym m.in.: wynagrodzenia i
sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ nauczycieli i pracowników
obs³ugi pszedszkoli 757.112 z³
pozosta³e wydatki bie¿¹ce
237.335 z³
termomodernizacja budynku PP
Dêbowiec
141.468 z³
gimnazja
1.277.658 z³
w tym m.in.: wynagrodzenia i
sk³adniki naliczane od wynagrodzeñ nauczycieli i pracowników
obs³ugi gimnazjum
992.590 z³
pozosta³e wydatki bie¿¹ce:
285.068 z³
dowo¿enie uczniów do szkó³
108.150 z³
dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
19.571z³
Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ 150.000 z³
OCHRONA ZDROWIA 84.000 z³
w tym: bie¿¹ce remonty i utrzymanie budynków orodków zdrowia w Dêbowcu i Ogrodzonej
25.500 z³
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programu zwalczania narkomanii
14.000 z³
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programu przeciwdzia³ania alkoholizmowi
44.500 z³
OPIEKA SPO£ECZNA
1.579.104 z³
w tym m.in.: wiadczenia rodzinne
1.122.709 z³
sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acone za osoby pobieraj¹ce

niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej
2.130 z³
zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adniki na ubezpieczenia spo³eczne
205.000 z³
dodatki mieszkaniowe 60.000 z³
orodki pomocy spo³ecznej
158.862 z³
w tym: wynagrodzenia pracowników realizuj¹cych zadania zlecone
86.541 z³
wynagrodzenia pracowników realizuj¹cych zadania w³asne 46.620 z³
pozosta³e wydatki bie¿¹ce 25.701 z³
wydatki zwi¹zane z do¿ywianiem
30.403 z³
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ( w tym wietlice szkolne)
43.300 z³
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
235.364 z³
gospodarka ciekowa i ochrona
wód (utrzymanie oczyszczalni
cieków w Ogrodzonej i Dêbowcu)
121.364 z³
gospodarka odpadami (wywóz
nieczystoci z terenu Gminy)
2.000 z³
owietlenie ulic, placów, dróg
105.000 z³
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1.067.105 z³
w tym: wydatki zwi¹zane z organizacj¹ gminnych imprez kulturalnych
3.650 z³
biblioteki
36.000 z³
druk Dêbowieci
7.250 z³
wydatki maj¹tkowe:
Wielofunkcyjny wietlica Wiejska
w £¹czce
550.463 z³
Wielofunkc. wietlica Wiejska w
£¹czce  Gminne Centrum Agroturystyki
469.742 z³
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
919.764 z³
W tym: dotacje dla klubów sportowych
85.500 z³
dofinansowanie dzia³alnoci sportowej w szko³ach i gminie 34.384 z³
Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach Centrum Rekreacyjno turystyczne 797.220 z³
Razem wydatki w 2006 roku wynios¹ 13.606.448,24 z³.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Dêbowieci zosta³y b³êdnie podane stawki
podatku od posiadania psów na obszarze gminy Dêbowiec. Informujemy, ¿e w 2006 roku podatek od posiadania psów wynosi rocznie:
1) od jednego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 25 z³.,
2) od drugiego psa i nastêpnych 30 z³,
3) z tytu³u posiadania psów w celu pilnowania gospodarstwa rolnego - od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu tzn. trzeciego
i ka¿dego nastêpnego 30 z³. Za zaistnia³¹ pomy³kê przepraszamy!
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Nierzetelne informacje
Jeli kto jest uwa¿nym Czytelnikiem G³osu Ziemi Cieszyñskiej
to w numerze 49 z 9 grudnia 2005 r.
na pewno przeczyta³ na stronie 4
artyku³ DÊBOWIEC: MNIEJ
DLA SO£TYSÓW. Przedstawione w nim zosta³y 2 sprawy bêd¹ce
przedmiotem obrad Rady Naszej
Gminy w dniu 29 listopada 2005 r.
Ze wzglêdu na to, ¿e informacja dotycz¹ca obni¿enia prowizji za pobór podatku naszym So³tysom by³a
nierzetelna i wzbudzi³a wiele pytañ, postanowi³am napisaæ kilka
s³ów wyjanienia.
Zgodnie z ustaw¹ o podatkach i
op³atach lokalnych rada gminy
mo¿e zarz¹dziæ pobór podatku od
osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczyæ inkasentów i okreliæ
wysokoæ wynagrodzenia za inkaso. W naszej gminie tak w³anie
zrobiono. Rada Gminy wyznaczy³a so³tysów jako osoby u których mo¿na wp³acaæ podatki, a
tak¿e zdecydowa³a, ¿e bêd¹ oni
otrzymywaæ prowizjê w wysokoci 5% z ³¹cznej kwoty zebranych
podatków przez danego so³tysa.
By³o to wynagrodzenie nie tylko
za pobór podatku, ale tak¿e za dostarczenie nakazów podatnikom
mieszkaj¹cym na terenie Gminy
Dêbowiec. I tak by³o do roku ubieg³ego. Na sesji w dniu 29 listopada
2005 r. radni podjêli decyzjê o ob-

ka z niego bowiem, ¿e 2 z³ to koszt
jaki ponosi gmina jeli nakazy podatkowe roznoszone s¹ przez so³tysów, ¿e nakazów jest 2000 i ¿e
koszt jaki poniesie gmina z tytu³u
posy³ania nakazów poczt¹, zamiast
ich roznoszenia przez so³tysów,
wyniesie12000 z³. Przykro to
stwierdziæ, ale wszystkie te dane
s¹ nieprawdziwe. Aby to wyjaniæ
pos³u¿ê siê na danymi z 2005 r. Piêcioprocentowa prowizja z tytu³u
rozniesienia nakazów i poboru podatku, czyli koszty jakie z tego tytu³u ponosi gmina, w roku 2005
wynios³y 17100 z³. Z tego so³tysi
otrzymali ogó³em 14500 z³, natomiast reszta tej kwoty przeznaczona zosta³a na zap³acenie pochodnych z tytu³u tego wynagrodzenia.
Jeli 5% daje 17100 z³ to 3%, wiêc
prowizja za pobór podatku stanowiæ bêdzie 10260 z³, a 2% czyli wynagrodzenie za rozniesienie nakazów podatkowych da kwotê 6840
z³. Jeli teraz tê ostatnia kwotê podzielimy przez 1400 (to rzeczywista iloæ nakazów podatkowych
roznoszonych do tej pory przez
so³tysów, a nie 2000) otrzymamy
4,88 z³ - koszt jednego nakazu roz-

noszonego przez so³tysa (a nie 2 z³
jak poda³ autor artyku³u). W roku
bie¿¹cym gmina musi wysy³aæ nakazy poczt¹ albo zawrzeæ z pracownikami urzedu umowy zlecenia na wykonanie tego zadania.
Przy za³o¿eniu pierwszym, a wiêc
wys³aniu poczt¹, koszt wyniesie
7560 z³ (1400 nakazów x 5,40 z³ 
tyle kosztuje wys³anie jednego nakazu za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru), a nie 12000 tys. jak napisano w artykule. Jeli natomiast
gmina zdecyduje siê zawrzeæ
umowy zlecenia ze swoimi pracownikami i za rozniesienie jednego nakazu zap³aci 4 z³ to z tego
tytu³u poniesie koszt w wysokoci 5600 z³.
Na zakoñczenie jeszcze parê
rzeczywistych informacji dotycz¹cych iloci nakazów podatkowych.
Jest ich ogó³em 1800, jednak tylko
1400 wystawionych jest na osoby mieszkaj¹ce stale na terenie
gminy, natomiast 400 dotyczy
osób spoza terenu gminy, którym
zawsze nakazy podatkowe wysy³a siê poczt¹ i nigdy nie by³y one
roznoszone.
Dagmara Górniak

ni¿eniu stawki prowizji do 3%
zebranej kwoty podatku. Dlaczego? Bo zmieniono zapis w ustawie o podatkach i op³atach lokalnych, i obecnie nakazy podatkowe mog¹ byæ dostarczane jedynie
przez pocztê, inn¹ firmê przesy³kow¹ albo przez pracowników
organu podatkowego czyli w naszym przypadku pracowników
Urzêdu Gminy. So³tysi nie bêd¹c
pracownikami Urzêdu Gminy niestety nie mog¹ roznosiæ nakazów
podatkowych i tym kierowano siê
obni¿aj¹c im kwotê prowizji z 5%
do 3%, poniewa¿ z dwóch zadañ
pozosta³o im jedno.
Autor wspomnianego artyku³u
napisa³, ¿e  so³tysom w Dêbowcu obni¿ono ju¿ i tak niskie
uposa¿enia. To pierwsza sprawa,
która w tym artykule wymaga wyjanienia. Bycie so³tysem i osob¹
wyznaczon¹ przez radê gminy na
inkasenta podatków to dwie ró¿ne rzeczy. So³tysom nie obni¿ono
uposa¿eñ - tak jak do tej pory dostaj¹ oni miesiêczne diety w wysokoci 200 z³ za pe³nienie funkcji
so³tysa. Zmniejszono im jedynie
AGENCJA PKO BP O/Cieszyn
wynagrodzenie z tytu³u wype³niaDêbowiec, ul. Skoczowska 1, w sklepie  BONUS
nia zadañ inkasentów podatku,
Pon.
 Pt. 8:30  16:30
poniewa¿ bêd¹ one mniejsze.
Kolejn¹ spraw¹ wymagaj¹c¹
Sob. 8:00  12:00
wyjanienia s¹ podane w artykule - wp³aty, wyp³aty
liczby (prawie wszystkie). Wyni- - realizacja przelewów,
- zak³adanie rachunków osobistych,
- udzielanie kredytów,
- zlecenia sta³e,
- wyp³aty przy u¿yciu kart bankomatowych,
Kolejnym obiektem gminnym, w jakim przeprowadzone zosta³y prace
- przyjmowanie op³at radiowo-telewitermorenowacyjne by³ budynek Ochotniczej Sta¿y Po¿arnej w Kostzyjnych (do 25 ka¿dego miesi¹ca)
kowicach, gdzie w listopadzie ubieg³ego roku wymienione zosta³y 24
okna i dwoje drzwi zewnêtrznych. Koszt prac wyniós³ 29 tys. z³ i OFERUJEMY KORZYSTNE WAzosta³ pokryty w ca³oci z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska RUNKI KREDYTOWE:
i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z przyjêtym bud¿etem gminy, prace - do 35.000 z³ bez porêczycieli,
termorenowacyjne budynków gminnych bêd¹ prowadzone tak¿e w - oprocentowanie ju¿ od 7,9%,
tym roku. Rozstrzygniêto ju¿ przetarg i przyst¹piono do wymiany - maksymalny okres kredytowania do
instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kot³owni w przedszkolu
96 miesiêcy,
i Starej Szkole w Dêbowcu. (zk)
- na dowolny cel, w tym na zakup samochodów osobowych,
- u nas zap³acisz jedne z najni¿szych rat na rynku.

NOWE OKNA I DRZWI

GMINY POLICJI

W dniu 30 grudnia 2005 r. Komisariat Policji w Strumieniu
wzbogaci³ siê o nowy, oznakowany radiowóz marki PEUGEOT
PARTNER. Jest to pierwszy z
trzech radiowozów, jakie otrzyma jednostka policji w Strumieniu. Samochód zosta³ zakupiony
ze rodków, jakie przeznaczy³y
na ten cel samorz¹dy terytorialne

Chybia, Strumienia i Dêbowca.
Drugi z otrzymanych pojazdów to
samochód nieoznakowany. Zosta³
zakupiony ze rodków Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a strumieñska policja otrzyma³a go 9 stycznia bie¿¹cego roku.
Niebawem komisariat otrzyma
równie¿ trzeci samochód, którym
bêdzie oznakowany radiowóz. (dk)

Pr zy k ³ado w a
w ar t o  æ
k r edy t u

M iês iêczn a r at a dla
pr zy k ³ado w ego o k r es u
k o r zy s t an ia z k r edy t u
1 ro k

2 la ta

4 la ta

1 000 z ³

87 z ³

46 z ³

26 z ³

2 000 z ³

174 z ³

92 z ³

52 z ³

5 000 z ³

435 z ³

229 z ³

130 z ³

10 000 z ³

871 z ³

458 z ³

260 z ³
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Pochwa³a drzew
Trudno znaleæ cz³owieka
(zw³aszcza w Dêbowcu), który
nie zwróci³by uwagi na to majestatyczne drzewo, które swoim
pokrojem, twardoci¹ pnia, konarów i wielkoci¹ zas³u¿y³o sobie
na miano królewskiego. Oczywicie chodzi tu o d¹b. Pod tym drzewem redniowieczni w³adcy sprawowali s¹dy i czêsto by³ on te¿
symbolem w³adzy. Je¿eli wierzyæ
przekazom w³anie d¹b by³ pierwszym pomnikiem przyrody, ustanowionym przez legendarnego
króla Kserksesa, który urzeczony jego wielkoci¹ i potê¿nymi konarami zawiesi³ na nim swoje insygnia w³adzy. Tyle legenda. Poza
urod¹ i symbolicznym znaczeniem d¹b ma szereg praktycznych
zastosowañ.
W naszym rodowisku spotykane s¹ g³ównie dwa gatunki  d¹b
szypu³kowy Quercus robur L.,
którego kora jest silnie spêkana,
prawie czarna, a ¿o³êdzie osadzone s¹ na d³ugich szypu³kach oraz
d¹b bezszypu³kowy Quercus petraea (Matt.) Liebl. wystêpuj¹cy
w nizinnych czêciach Polski.
Oba gatunki nale¿¹ do rodziny
bukowatych Fagaceae.
Surowcem zielarskim pozyskiwanym z m³odych pni i grubszych ga³êzi jest kora, zbierana
wczesn¹ wiosn¹. Ze wzglêdu na
wystêpuj¹ce w korze garbniki
oraz kwasy u¿ywana jest jako rodek ci¹gaj¹cy i przeciwzapalny
oraz bakteriobójczy przy stanach
zapalnych jamy ustnej, zapaleniu
dzi¹se³, przy schorzeniach przewodu pokarmowego, chorobach
kobiecych, w leczeniu ¿ylaków
odbytu, a w medycynie ludowej
w leczeniu odmro¿eñ i oparzeñ.
Du¿e znaczenie bakteriobójcze
garbników wykorzystane zosta³o w niszczeniu drobnoustrojów.

Dostêpne preparaty opieraj¹ siê
na wyci¹gu z kory, który ³¹czony
jest zwykle z innymi zio³ami wykazuj¹cymi podobne dzia³anie.
Mieszanki te maj¹ zastosowanie w
nastêpuj¹cych schorzeniach:
Choroby przewodu pokarmowego
 przy wzdêciach i chorobach
wrzodowych ¿o³¹dka sporz¹dzamy odwar ze sproszkowanych
¿o³êdzi lub kory w proporcji 3 garci na 0,25 l wody.
Choroby kobiece (obfite krwawienie
miesiêczne) - odwar z kory pijemy 3
razy dziennie po 1/2 szklanki.
Stany zapalne jamy ustnej - sporz¹dzamy odwar z kory: jedn¹
³y¿kê odwaru zalewamy szklank¹
wody i gotujemy przez 5 minut.
Do p³ukania jamy ustnej stosujemy w rozcieñczeniu 1:1.
Stany zapalne skóry i zmiany skórne - odwar z 3 - 5 ³y¿ek kory zalewamy 2 l wody, gotujemy 5  7 minut, nastêpnie wlewamy do k¹pieli
o temperaturze 37oC. K¹piel powinna trwaæ od 10 do15 minut.
¯ylaki odbytu oraz nadmierna potliwoæ nóg - zastosowanie lecznicze ma sproszkowana kora. Gotujemy pod przykryciem 25 g
sproszkowanej kory oraz 25 g
kwiatów rumianku, przecedzamy
i nastêpnie wlewamy do miski,
uzupe³niaj¹c 10 l wody o temp.
37oC.
Kolejn¹ rolin¹, która na sta³e
wesz³a w nasz codzienny krajobraz
jest dziki bez czarny Sambucus
nigra L., nale¿¹cy do rodziny przewiertniowatych Caprifoliacae.
Mo¿na go znaleæ prawie wszêdzie tam, gdzie tylko cz³owiek udostêpni mu siedlisko. Pierwsze historyczne wzmianki o tym gatunku pochodz¹ ju¿ z czasów staro¿ytnej Grecji.
W Polsce wystêpuj¹ trzy gatunki
bzu i wszystkie odnaleæ mo¿na

Zbiórka segregowanych
Informujemy mieszkañców gminy, ¿e w 2006 r. odpady segregowane bêd¹ odbierane, co miesi¹c, a nie raz na 2 miesi¹ce jak mia³o
to miejsce w roku ubieg³ym. Poni¿ej zamieszczamy najbli¿sze terminy odbioru.

Kostkowice,
Dêbowiec
2.03 (czwartek)
3.04 (poniedzia³ek)
4.05 (czwartek)
5.06 (poniedzia³ek)

Simoradz,
Iskrzyczyn
3.03 (pi¹tek)
4.04 (wtorek)
5.05 (pi¹tek)
6.06 (wtorek)

£¹czka, Gumna,
Ogrodzona
4.03 (sobota)
5.04 (roda)
6.05 (sobota)
7.06 (roda)

na naszym terenie lub w najbli¿szej okolicy. Oprócz dzikiego bzu
czarnego s¹ to: powszechnie wystêpuj¹cy w zarolach nadrzecznych, zrêbach, przychaciach i podwórkach - dziki bez koralowy
Sambucus racemosa L., wystêpuj¹cy na obrze¿ach lasów oraz dziki bez hebd Sambucus ebulus L.,
porastaj¹cy górê Che³m (gmina
Goleszów).
Dziki bez czarny Sambucus nigra L. jest powszechnie znany i
czêsto stosowany nie tylko w stanach chorobowych.
Schorzenia uk³adu pokarmowego 
przy biegunkach zastosowanie
lecznicze ma napar z drobno roztartego kwiatu.
Oty³oæ  zastosowanie lecznicze
ma kora zbierana jesieni¹ z m³odych ga³¹zek, wysuszona i przechowywana w szczelnym pojemniku. Z 2 ³y¿ek suszu przygotowuje siê wywar i pije wieczorem
po posi³ku.
Napotnie i moczopêdnie  zastosowanie lecznicze ma kwiat. Jedn¹
³y¿kê suszonego (w temp. 40o C)
kwiatu zalewamy szklank¹ wrz¹tku i trzymamy pod przykryciem
ok. 15 minut. Napar ten pijemy
trzy razy dziennie.
Bóle migrenowe i newralgiczne zastosowanie lecznicze maja owoce - 2 ³y¿ki owoców gotowaæ przez
15 minut w szklance wody, odcedziæ i piæ 1  2 razy dziennie.
Przeziêbienia i katar - zastosowanie lecznicze ma kwiat  napar z
kwiatów (stê¿enie wg potrzeb)
stosowany do inhalacji.
UWAGA !
Dziki bez czarny Sambucus nigra L jest rolin¹ truj¹c¹! Nale¿y zbieraæ dojrza³e, czarne owoce.
Przetwory alkoholowe np. wina i

nalewki mog¹ powodowaæ zatrucia, natomiast sok z owoców mo¿na stosowaæ do barwienia i klarowania wina.
Drzewem, którego widok przynosi cz³owiekowi uspokojenie, a jednoczenie wprawia w stan zadumy,
czy nawet smutku jest brzoza.
Brzoza brodawkowata Betula
pendula Roth. nale¿y do rodziny
brzozowatych Betulaceae. Jest
drzewem dorastaj¹cym do 20 m
wysokoci, jej kora ³uszczy siê
okrê¿nie, m³ode ga³¹zki s¹ ciemne
i nagie, czêsto pokryte ¿ywiczn¹
wydzielin¹. Badania naukowe wykazuj¹, ¿e wydzielina ta wchodzi
w sk³ad propolisu. Zawiera cenny
kwas betulinowy, dzia³aj¹cy bakteriobójczo, grzybobójczo, ¿ó³ciopêdnie oraz regeneruj¹co na w¹trobê. Preparaty znajduj¹ce siê w handlu oraz kosmetyki lecz¹ ³ojotok
oraz wzmacniaj¹ cebulki w³osowe.
Surowcem zielarskim s¹ p¹ki, sok,
licie.
Choroby uk³adu pokarmowego
- przy chorobie w¹troby zastosowanie lecznicze ma sok, który pijemy w iloci 20  25 kropli, natomiast przy nie¿ytach
¿o³¹dka pijemy napar z suszonych lici.
Choroby stawów i reumatyczne 
zastosowanie lecznicze maj¹ m³ode wiosenne licie, które przyrz¹dzamy w postaci naparu herbaty i
pijemy 3 razy dziennie po 1/2
szklanki.
Kuracja wiosenna - wie¿y, wiosenny sok brzozy dzia³a wzmacniaj¹co w stanach ogólnego os³abienia. Sok brzozy mo¿na utrwalaæ alkoholem. Nale¿y stosowaæ po
40  50 kropli na szklankê wody i
piæ 3  4 razy dziennie.
Eugeniusz Chwastek

Przywrócone wiatu!
Jest w naszej gminie wiele niezwykle urokliwych, cichych i malowniczo po³o¿onych miejsc gdzie ¿ycie jakby wolniej p³ynie. Jednym z
nich jest bez w¹tpienia, po³o¿ony przy granicy z Ba¿anowicami, zak¹tek zwany Zadki. Nie wiadomo sk¹d wziê³a siê taka nazwa, ale u¿ywana musi byæ ju¿ od dawna, bo mo¿na j¹ znaleæ w najstarszych
dokumentach geodezyjnych.
Byæ mo¿e nazwa ma jaki zwi¹zek z tym, ¿e jest stamt¹d wszêdzie
daleko? Kto wie? Prowadz¹ca do tego miejsca droga nazwana Na
Zadki biegnie od centrum Ogrodzonej do Ba¿anowic i ma ³¹cznnie
3577 mb.
W ostatnich latach droga ta fragmentami by³a modernizowana, za
jednym wyj¹tkiem  odcinkiem o d³ugoci 700 m, który po³o¿ony jest
na terenie gminy Goleszów, a korzystaj¹ z niego g³ównie nasi mieszkañcy. Pod koniec ubieg³ego roku gmina Goleszów wykona³a na tym
odcinku now¹ nawierzchniê asfaltow¹ i mieszkañcy maj¹ teraz dobry
dojazd zarówno do Ogrodzonej, jak i Ba¿anowic. (a)
Serdecznie dziêkujemy goleszowskim samorz¹dowcom!
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KRZY¯ÓWKA
Z HAS£EM
Poziomo: 3  ¿eton, 8 - wierzcho³ek, czubek, 9 - ga³gan, nicpoñ, 10
- miejsce zamieszkania, 11 - otwór
na szczycie wulkanu, 14 - octowa
do ledzi, 18 - dawny zeszyt, 20 w parze z guzikiem, 21 - szpieg,
szpicel, 22 - taniec lub grzyb, 23 Janda lub Dymna, 27 - konflikt
zbrojny, 30 - z rzepk¹, 31 - okres
godowy u ryb, 32 - p³ytka stali
lub z³ota, 33 - ciasto biszkoptowe
zwiniête w rulon, nadziane kremem,
Pionowo: 1 - powab, wdziêk, urok,
2 - dominuje w powietrzu, 3 - nasza ciê¿arówka, 4 - niewielki grzejnik gazowy lub elektryczny do
wody dla potrzeb domowych, 5 niezbêdne w karetce, 6 - podobny
do elipsy, 7 - zagrywka w siatkówce, 11 - dok³adne odtworzenie orygina³u dzie³a sztuki, dokumentu, 12
- (At) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 85, 13 - zamek b³yskawiczny
lub ciastko z kremem, 15 - natarcie, 16 - szkic literacki, 17 - uczucie niechêci, wstrêtu do kogo albo
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do czego, 18 - sk³adnik czekolady, 19 - wódz wyprawy po z³ote
runo, 24 - os³ona lampy, 25 - trawa wyrastaj¹ca powtórnie po skoszeniu; potraw, 26 - okrelona
suma pieniêdzy, 28 - drugi okres
ery mezozoicznej, 29 - rzymski
bóg mi³oci. (Hata)
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 34 utworz¹ rozwi¹zanie, które
nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ, wraz z naklejonym na kartkê kuponem
wyciêtym z krzy¿ówki, na adres redakcji w terminie do 15 marca 2006 r.
Wród osób, które nadel¹ prawid³owe odpowiedzi zostan¹ rozlosowane nagrody (bony towarowe o wartoci 20 z³). Rozwi¹zanie z poprzedniego numeru: Z Narodzenia Pana dzieñ dzi weso³y. Wyspiewuja chwa³ê Bogu ¿ywio³y. Nagrody otrzymuj¹: Irena Ka³u¿a z
Dêbowca i Bogus³aw Kluz z Iskrzyczyna.

Do wypalania ceramiki
Gminny program profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych jest czêci¹ gminnej
strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Jego celem
jest udostêpienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzale¿nionym od alkoholu,
minimalizowanie skutków spo¿ycia alkoholu i stosowania przemocy, uwiadamianie spo³eczeñstwu, a w szczególnoci dzieciom
i m³odzie¿y o zagro¿eñ zwi¹zanych z uzale¿nieniami, udzielanie
rodzinom z problemem alkoholowym pomocy prawnej i psychospo³ecznej oraz podejmowanie
dzia³añ ograniczaj¹cych dostêpnoæ alkoholu. Cele te realizowane s¹ m.in. poprzez prowadzenie
wietlic rodowiskowych w Dêbowcu i Ogrodzonej, i finansowanie prowadzonych tam zajêæ profilaktycznych. W tej pierwszej
prowadzone s¹ dla dzieci i m³odzie¿y zajêcia komputerowe, plastyczne, sportowe, a tak¿e z zakresu ceramiki artystycznej. Te
ostatnie do niedawna by³y zajêciami wyjazdowymi, bo prowadzonymi w pracowni Filii Uniwersytetu l¹skiego w Cieszynie.

Coraz wiêksze zainteresowanie
ceramik¹ sprawi³o jednak, ¿e
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych postanowi³a stworzyæ warunki do prowadzenia tych zajêæ w wietlicy
rodowiskowej w Dêbowcu.
Poczynione zosta³y dzia³ania w
tym kierunku i tak oto dzieci i m³odzie¿ z Dêbowca pod kierunkiem
Doroty Galusik bêd¹ tworzyæ dzie³a z gliny, które sprawi¹ im wielka
frajdê, a tak¿e pozwol¹ rozwin¹æ
artystyczne zainteresowania oraz
byæ mo¿e zachêc¹ niezdecydowanych do podjêcia trudu wykonania
w³asnej rzeby. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki zakupieniu pieca komorowego do wypa³u ceramiki artystycznej. Koszt zakupu pieca wyniós³ 13.400 z³. Kwota ta uzyskana
zosta³a z oszczêdnoci rodków
przeznaczonych na realizacjê zadañ
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Z czasem z pracowni
bêd¹ mog³y korzystaæ tak¿e dzieci
z innych szkó³ z terenu naszej gminy, a zajêcia z ceramiki artystycznej
bêd¹ mog³y zostaæ w³¹czone do programu zajêæ szkolnych.
Teresa Ka³u¿a

zdj. Jerzy Szendzielarz

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DÊBOWCU
ul. Szkolna 24, tel. (0-33) 8562345
PONIEDZIA£EK
WTOREK
RODA

1200 - 1800 CZWARTEK
1200 - 1800 PI¥TEK
1200 - 1800 SOBOTA

900 - 1500
1200 - 1800
NIECZYNNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Dêbowcu zaprasza na nastêpuj¹ce zajêcia:
28 marca br., godz. 14.00
Wielkanocne zwyczaje na l¹sku Cieszyñskim
- pogadankê na temat zwyczajów i obrzêdów oraz warsztaty plastyczne.
25 kwietnia br., godz. 14.00
Czytaj ksi¹¿eczki z bibliotecznej pó³eczki
- lekcjê i konkurs biblioteczny na umiejêtnoæ korzystania z biblioteki
oraz znajomoæ zawartoci i uk³adu ksiêgozbioru.
Do wygrania atrakcyjne nagrody!
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Mistrzostwa l¹ska
Dnia 15 stycznia br. w
Bytomiu odby³y siê Mistrzostwa l¹ska Juniorów,
Juniorów M³odszych i M³odzików w Judo. Wród 7 zawodników, którzy reprezentowali LKS Iskra Iskrzyczyn do najlepszych mo¿emy zaliczyæ: juniorkê Ma³gorzatê Kubica, która zajê³a III miejsce, Wiolettê Porêbsk¹ i Monikê Kubica,
które zajê³y odpowiednio
pierwsze i trzecie miejsca reprezentuj¹c juniorki m³odsze. Natomiast wród m³odziczek na uwagê zas³uguje
III pozycja Klaudii Skurzok. Nieco s³abiej zaprezentowali siê juniorzy m³odsi, sporód których Dariusz Jarmoszko zaj¹³ pi¹te miejsce, a Daniel
Raszyk znalaz³ siê na siódmej pozycji. (H.K)

Mistrzostwa na Kaplicówce
W dniu 4 lutego br. na stoku Kaplicówki w Skoczowie odby³y siê
III Mistrzostwa Gminy Dêbowiec
w narciarstwie alpejskim. Zawodnicy startowali w nastêpuj¹cych
kategoriach wiekowych: klasy IIII, klasy IV-VI, gimnazja, oraz kategoria Open. W kategorii klas IIII najlepsze wyniki uzyskali:
Paulina Szendzielarz, która
zdoby³a I miejsce, za ni¹ w klasyfikacji znaleli siê: Szymon Klimowski, Mateusz Poloczek i
Pawe³ Stanieczek. Wród zawod-

ników startuj¹cych w kategorii klas
IV-VI zwyciêstwo odniós³ Szymon Szendzielarz wyprzedzaj¹c Annê Wojnar. Najlepszym
gimnazjalist¹ okaza³ siê Józef
Gabzdyl przed Marcinem Drewniakiem, Marcinem Poloczkiem
i Szymonem Wojnarem.
Zwyciêstwo w kategorii Open
odniós³ Jerzy Szendzielarz, wyprzedzaj¹c Kamila Klimowskiego i Waldemara niegonia.
Dorota Krzy¿anek
Zdjêcia z mistrzostw na str. 12

Liga siatkówki
Trwaj¹ rozgrywki drugiej edycji Ligi Siatkówki So³ectw Gminy Dêbowiec. Do tej pory rozegrane zosta³y nastêpuj¹ce spotkania:
I kolejka - 13.11.2005
Gumna - Dêbowiec - 3:1
Iskrzyczyn - £¹czka - 2:3
Simoradz - Kostkowice- 3:2
II kolejka - 27.11.2005
Simoradz - Dêbowiec - 3:0
Ogrodzona - £¹czka - 2:3
Iskrzyczyn - Kostkowice- 3:2
III kolejka - 11.12.2005
Ogrodzona - Dêbowiec - 0:3
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Dnia 18.12.05 w Mys³owicach odby³ siê V turniej Judo Miko³aj
2005. Z LKS Iskra Iskrzyczyn wystartowa³o w nim16 zawodników. Wród dziewczyn pierwsze miejsca i z³ote medale wywalczy³y: Dominika B³asiak w wadze 32 kg, Klaudia Skurzok w wadze
47 kg i Monika Kubica w wadze 57 kg. Natomiast medal br¹zowy,
wynikami swoich walk, zapewni³a sobie Wioletta Porêbska. Wród
ch³opców srebrny medal zdoby³ Artur Kula, a Ryszard Kubica,
Tomasz Matuszny oraz Tomasz Zagóra wywalczyli medale br¹zowe, zajmuj¹c trzeci¹ pozycjê w swoich kategoriach wagowych.
Dnia 8 stycznia 2006 r. w Sosnowcu odby³ siê Turniej Judo M³odzików i Dzieci z okazji Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Z LKS
Iskra Iskrzyczyn wziê³o w nich udzia³ 10 zawodników. Sporód nich
Dominika B³asiak w wadze 32 kg zajê³a I miejsce zdobywaj¹c z³oty
medal, Wioletta Porêbska oraz Monika Kubica zajê³y II miejsca, a
Klaudia Skurzok wywalczy³a medal br¹zowy zajmuj¹c III pozycjê.
Wród ch³opców w swoich kategoriach wagowych najlepsi okazali siê
Ryszard Kubica oraz Dariusz Jarmuszko, a Daniel Raszyk, Tomasz Zagóra oraz Artur Kula zdobyli medale br¹zowe. (H.K)

Z minionej dzia³alnoci
Sekcja Judo, rozpoczê³a swoj¹
dzia³alnoæ w LKS Iskra Iskrzyczyn w lipcu 2005r. W ubieg³ym
roku jej zawodnicy z du¿ym powodzeniem startowali w zawodach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Obecnie sekcja liczy
35 zawodników i zawodniczek,
sk³ada siê z dwóch grup treningowych i jest najliczniejsz¹ sekcj¹
w naszej gminie. Dotychczas zawodnicy zdobyli 44 medale, w
tym 21 medali z³otych, piêæ medali srebrnych oraz osiemnacie
medali br¹zowych. Do najwiêkszych sukcesów mo¿na zaliczyæ
br¹zowy medal zdobyty przez
Wiolettê Porêbsk¹ oraz pi¹te
miejsce Moniki Kubicy podczas
rozgrywek o Puchar Polski. Na
Miêdzynarodowym Turnieju
Przyjani na Wêgrzech zawodnicy zajêli dru¿ynowo I miejsce, a
indywidualnie zdobyli 4 medale
z³ote oraz 1 srebrny. Sukcesem za-

koñczy³ siê równie¿ Miêdzynarodowy Turniej Liberty w Bytomiu, gdzie zawodnikom uda³o siê
zdobyæ dwa medale z³ote i jeden
br¹zowy.
Indywidualnie du¿e sukcesy
odniós³ Mariusz Duda w Ju-jitsu zdobywaj¹c br¹zowe medale w
Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski.
Du¿ymi sukcesami mog¹ siê
równie¿ poszczyciæ zawodnicy
startuj¹cy w rozgrywkach Ligi
Szkolnej. Do wyró¿niaj¹cych siê
zawodników mo¿emy zaliczyæ
Mateusza Poloczka, Dominika
Jarco, Kamila Jarco oraz Tomasza Matusznego.
Sekcja Judo w Iskrzyczynie zosta³a wzmocniona now¹ instruktork¹, która bêdzie prowadzi³a treningi sekcji dziewczyn. Jest ni¹
Magdalena Kubica, zawodniczka i zdobywczyni siedmiu medali
w Mistrzostwach Polski. (H.K)
zdj. Adam Brudny

Gumna - Kostkowice- 0:3
Simoradz - £¹czka - 3:0
IV kolejka - 18.12.2005
Iskrzyczyn - Dêbowiec- 1:3
Gumna - £¹czka - 3:0
Ogrodzona - Simoradz - 1:3
V kolejka - 15.01.2006
Dêbowiec - £¹czka - 3:1
Ogrodzona - Kostkowice- 1:3
Gumna - Iskrzyczyn - 3:0

Po V kolejce wyniki rozgrywek przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: na
prowadzenie wysunê³y siê Simoradz, Gumna i Dêbowiec ze zdobytymi 8 punktami, £¹czka zdoby³a 7 punktów, Kostkowice 5, a Iskrzyczyn i Ogrodzona po 4 punkty. Turniej fina³owy, z udzia³em 4 najlepszych dru¿yn, zaplanowany zosta³ na 12 marca br. Aktualne wyniki
rozgrywek przedstawiamy na stronie www.debowiec.cieszyn.pl.(dk)

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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CANEA

Zdjêcia zamieszczono dziêki uprzejmoci w³aciciela firmy Canea
Marka Mazurka

... a to zaledwie parê przyk³adów wytwarzanych przez ni¹ kompozycji.
Tak ju¿ niedlugo bêdzie wygl¹da³a siedziba firmy CANEA w Ogrodzonej....

Mistrzostwa na
Kaplicówce
zdj. Ewa Bojda

Dla
niepe³nosprawnych
zdj. Dorota Krzy¿anek

