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Szko³a w Iskrzyczynie w
starej i nowej szacie
zdj. Dagmara Górniak

Jesienny Czas
Przysz³a jesieñ - to ju¿ wrzesieñ,
Letni min¹³ czas.
Kasztanów siê nazbiera³o,
Pe³no jakby z deszczem napada³o.
Parasol rozk³adasz niespokojnie,
Jak ¿o³nierz na wojnie, ostro¿nie.
Padziernik ju¿ nadchodzi,
Do domów naszych wchodzi.
Zapasy na zimê zbieramy,
Choæ niechêtnie na ni¹ czekamy.
Jesienny wiatr po wiecie chodzi,
Niejedn¹ twarz powa¿nie och³odzi.

wszystko siê zmieni,
Jab³ko przestanie siê tak rumieniæ.
W zimie ba³wany lepiæ bêdziemy,
Igla i bunkry zbudowaæ zechcemy.
Tomasz Bijok i Jakub Kobiela
SP Simoradz

W zadaniach tegorocznego bud¿etu do najwa¿niejszych nale¿a³y tzw. termorenowacje 4 obiektów gminnych: szkó³ podstawowych w Iskrzyczynie i Ogrodzonej, budynku Urzêdu Gminy oraz
przedszkola w Ogrodzonej. Jedynym docieplonym obiektem w naszej gminie by³a jak dot¹d nowa
szko³a w Dêbowcu oraz sala gimnastyczna.
W ka¿dym z tym obiektów
przewidziano ró¿ne zakresy prac,
zwi¹zane z ich ociepleniem. Zosta³y one poprzedzone opracowaniem dla tych budynków tzw. audytów energetycznych. S¹ to opracowania, w których wylicza siê
efektywnoæ ekonomiczn¹ podejmowanych prac modernizacyjnych w zakresie gruboci docieplenia cian i stropów, doboru wielkoci grzejników i kot³a centralnego ogrzewania, wymiany stolarki
okiennej czy drzwiowej  wyliczany jest prognozowany czas zwrotu planowanych do poniesienia

kosztów. W budynku gminnym,
poniewa¿ wiêkszoæ okien wymieniono ju¿ wczeniej, zosta³o wykonane docieplenie 670 m2 cian
styropianem wraz z elewacj¹ z
cienkowarstwowego tynku mineralnego oraz wymian¹ niektórych
drzwi i okien w czêci parterowej.
Ocieplenie poddasza we³n¹ mineraln¹ zosta³o wykonane zim¹
przez pracowników interwencyjnych skierowanych do gminy
przez Powiatowe Biuro Pracy.
Przewidywany l¹czny koszt wykonania tych prac wyniesie 120
tys. z³. Czêæ tych rodków, w
wys. 82 tys.z³. pochodziæ bêdzie
z tzw. kredytu na termorenowacjê
z 10-letnim okresem sp³aty, natomiast pozosta³e 38 tys. z³. to rodki Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska.
Kredyt termorenowacjny gmina
uzyska³a tak¿e na wykonanie docieplenia budynku przedszkola w
Ogrodzonej, tak¿e z 10-letnim
c.d. na str.3

Reprezentowali Polskê

Ju¿ siê zbiera potê¿na ulewa,
Domy i pola listopad zalewa.
Dzieci siê bawiæ lubi¹ bez koñca,
W b³ocie, w ka³u¿y i w braku s³oñca.
Jesieñ siê koñczy, a zima przychodzi,
Mrone wieczory wróc¹ i wyzwanie
nam rzuc¹.
To wszystko ju¿ minê³o,
³odzi¹ odp³ynê³o,
By za rok cieszyæ nas,
by zapamiêtaæ
siê jeszcze raz.
Nadejdzie zima,

O sukcesach zawodników sekcji judo LKS Simoradz piszemy na str. 11
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Z obrad Rady Gminy
Na sesji Rady Gminy Dêbowiec
w dniu 19 padziernika 2004 r.
podjêto uchwa³y m.in. w nastêpuj¹cych sprawach:
1)zmian bud¿etu gminy na 2004 r.
2)zmiany uchwa³y w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska,
3)ustalenia wysokoci stawek op³at
za zajêcie pasa drogowego (szczegó³owe omówienie na str. 6 w art.
Odp³atny pas drogowy),
4)zajêcia stanowiska w sprawie
okrelenia zasad udzielania pomocy finansowej przez Gminê
Dêbowiec Powiatowi Cieszyñskiemu przy modernizacji dróg
powiatowych na terenie Gminy
Dêbowiec (szczegó³owe omówienie na str. 5 w art. Czy i jak
finansowaæ drogi powiatowe),
5)ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla dyrektorów
i nauczycieli szkó³ i przedszkoli
Gminy Dêbowiec za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze,
6)przyznania lauru Srebrnej Cieszynianki - Rada Gminy w dro-

dze g³osowania tajnego nagrodê
tê przyzna³a Edwardowi Wig³aszowi.
W ramach zapytañ i wolnych
wniosków poruszono m.in. nastêpuj¹ce sprawy:
- mieszkañcy Ogrodzonej  Kamieniec maj¹ problemy z dostarczaniem do ich domów wody w
zwi¹zku z budow¹ drogi ekspresowej; czy jest mo¿liwoæ pod³¹czenia ich do wodoci¹gu od strony Gumien,
- opracowania informacji, o jakie
rodki z Unii Europejskiej mo¿na ubiegaæ siê na realizacjê inwestycji gminnych,
- mo¿liwoci rozbiórki 2 przystanków na ul.Katowickej w Dêbowcu (ko³o lasu), na których nie zatrzymuj¹ siê autobusy, ze wzglêdu na ich z³y stan techniczny i
zamiecanie,
- czy drogi ko³o kó³ka rolniczego i
ko³o kocio³a w Ogrodzonej, po
zakoñczeniu budowy drogi ekspresowej, bêd¹ wyremontowane.
Przewodnicz¹cy RG
Adam Pastucha

Na podstawie art. 27 i art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80, poz.717 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Dêbowiec uchwa³y nr
35/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. o przyst¹pieniu do
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy
Dêbowiec Nr 154/XXI/01 z dnia 26.06.2001 r. w czêci
dotycz¹cej parcel gruntowych nr:
- 449/1, 449/2, 443/1, 443/2, 761 w Iskrzyczynie,
- 1375 w Dêbowcu
- 271/7, 271/8, 271/9, 271/10, 271/11, 271/12 w Simoradzu..
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce zmiany
studium.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na pimie w siedzibie Urzêdu Gminy w Dêbowcu w terminie do dnia

26 listopada 2004r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê , nazwê i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoci, której dotyczy.
Wójt Gminy Dêbowiec
/-/ Adam Brudny
do niego? Miejmy nadziejê ¿e tak zacjê wielu potrzebnych inwestybo to oznacza dodatkowe pieni¹- cji, których koszt przekracza mo¿dze z poza bud¿etu gminy na reali- liwoci finansowe gminy. (dg)

Przesz³y ocenê formaln¹
Jak informowalimy w poprzednim numerze Debowiesci
nasza gmina z³ozy³a 4 wnioski o
dofinansowanie, z funduszy strukturalnych unii europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nastepuj¹cych zadañ:
1.Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno  cinieniowej w
Iskrzyczynie.
2.Modernizacja drogi gminnej ul.
S³oneczna w Dêbowcu.
3.Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni cieków w Dêbowcu.
4.Budowa chodnika dla pieszych
przy Drodze Krajowej Nr 1 w
Ogrodzonej.
Wnioski te pozytywnie przesz³y
pierwszy etap procedury maj¹cej
zdecydowaæ o przyznaniu b¹d nie
dotacji na realizacjê tych zadañ. Ten
pierwszy etap to ocena formalna.
Jego przejcie oznacza, ¿e wniosek
zawiera³ wszelkie wymagane dokumenty i ¿e zosta³ prawid³owo sporz¹dzone. Kolejnym etapem jaki
czeka nasze wnioski jest poddanie

OG£OSZENIE
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dêbowiec

ich ocenie trzyosobowego panelu
ekspertów. Jeli go przejd¹ pozytywnie umieszczone zostan¹ na
tzw. listach rankingowych i poddane III etapowi oceniania czyli
ocenie ich zgodnoci z potrzebami
regionu. Ostatnim etapem jest akceptacja listy rankingowej przez
Zarz¹d Województwa l¹skiego.
Czy wnioski naszej gminy dotr¹

P.S. Jak donosz¹ Wiadomoci Powiatowe wydzia³ Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego przygotowa³ i zlo¿y³ wnioski
o dofinansowanie w ramach ZPORR, a jednym z nich jest Przebudowa drogi powiatowej 04 156 Ogrodzona  Kostkowice. Projekt zak³ada wzmocnienie podbudowy drogi, wykonanie nowej nawierzchni o
szerokosci 5 m, wykonanie poboczy o szerokoci do 0,75 m, odtworzenie rowów odwadniaj¹cych wraz z miejscowym umocnieniem p³ytami
betonowymi oraz przebudowê zjazdów na posesje. Ca³kowity koszt
wed³ug kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.314.025 z³. Jednak od projektu do realizacji droga daleka.

Ca ³kowit y koszt
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okresem sp³aty. Dla tego obiektu,
oprócz audytu energetycznego,
opracowana zosta³a tak¿e dokumentacja techniczna. Posiadanie
obu tych dokumentów jest niezbêdnym warunkiem do pozyskania tego rodzaju rodków oraz starañ o przyznanie premii termomodernizacyjnej. W obiekcie tym zosta³ przeprowadzony szerszy zakres prac i obejmowa³ po³o¿enie
styropianu o gr.15 cm na 372 m2
dachu oraz jego pokrycie pap¹ termozgrzewaln¹, ocieplenie 503 m2
cian oraz wymianê wszystkich
okien, drzwi wejciowych i balkonowych. W przedszkolu tym
trwaj¹ obecnie prace zwi¹zane z
ca³kowit¹ wymian¹ sieci centralnego ogrzewania ³¹cznie z grzejnikami, które zostan¹ wyposa¿one
w termoregulatory. W przedszkolu zostanie tak¿e zmodernizowana kot³ownia, a jej wyposa¿enie w
urz¹dzenia steruj¹ce pozwoli na
znaczne oszczêdnoci energii. By³
to dot¹d jeden z najbardziej energoch³onnych obiektów owiatowych w naszej gminie, licz¹c te
koszty w odniesieniu do wielko-
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bêd¹ kosztowa³y prawie 340 tys.z³
i zostan¹ sfinansowane z preferencyjnej po¿yczki w wysokoci 139
tys.z³. uzyskanej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony rodowiska,
przy czym istnieje mo¿liwoæ
umo¿enia jej czêci po zakoñczenia zadania, dotacji z tego Funduszu w wysokoci 61 tys.z³ i rodków pochodz¹cych z Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska w
wysokoci 140 tys.z³.
W roku bie¿¹cym nie bêdzie niestety ocieplony budynek Szko³y
Podstawowej w Ogrodzonej ze
wzglêdu na koniecznoæ uniewa¿nienia przez komisje przetargow¹
postêpowania zwi¹zanego z t¹ inwestycj¹. By³o to konieczne, bowiem wszystkie oferty z³o¿one
przez firmy startuj¹ce w przetargu by³y dro¿sze ani¿eli tzw. kosztorys inwestorski i wysokoæ zaplanowanych rodków finansowych. Choæ ró¿nica by³a niewiel-

dobnych zasadach jak w przypadku szko³y w Iskrzyczynie. W ramach zaplanowanych pierwotnie
na ten rok prac, nie by³o przewidziane odnowienie elewacji starej
czêci tego obiektu, który nie bêdzie ocieplany ze wzglêdu na jego
zabytkowy charakter. W zwi¹zku
z przesuniêciem ocieplenia szko³y w Ogrodzonej na przysz³y rok,
istnieje szansa na sfinansowanie z
przysz³orocznego bud¿etu odnowienia elewacji starej czêci szko³y w Ogrodzonej.
Poniewa¿ pozytywnie zakoñczy³a siê procedura przetargowa
na wymianê instalacji c.o. w szkole w Ogrodzonej, to jeszcze przed
sezonem zimowym zostanie ona
zmodernizowana ³¹cznie z wymian¹ grzejników i urz¹dzeniami
steruj¹cymi. Koszt tych prac wyniesie 75 tys.z³ z czego 27 tys.z³
to dotacja z WFO, a 48 tys. z³ to
po¿yczka z tego Funduszu. W
obiekcie tym oprócz wymiany
okien i docieplenia cian ob³o¿ony

styropianem i zabezpieczony
pap¹ termozgrzewaln¹ zostanie
tak¿e dach.
Jak ju¿ informowalimy, do inwestycji przynosz¹cych oszczêdnoci energii, a finansowanych ze
rodków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska, nale¿a tak¿e: wymiana okien w sali sportowej LKS Simoradz oraz czêciowo w budynku dêbowieckiego
przedszkola.
Wszystkie te podejmowane inwestycje, s¹ elementem realizacji
przyjêtego przez Radê Gminy
Programu Ochrony rodowiska.
Ze wzglêdu na koniecznoæ sp³at,
w najbli¿szych latach, kredytów
zaci¹gniêtych na te zadania, inwestycje te nie przynios¹ natychmiastowych oszczêdnoci w bud¿ecie naszej gminy, ale w d³u¿szej perspektywie czasu na pewno dadz¹ bardzo wiele korzyci.
Obok oszczêdnoci i lepszej funkcjonalnoci budynków, du¿e znaczenie ma tak¿e poprawienie,
dziêki przeprowadzonym pracom termorenowacyjnym, ich estetyki.
Adam Brudny
Wójt Gminy

Nauczyciele dyplomowani
1 padziernika br. czterem nauczycielkom z naszej gminy zosta³y
wrêczone akty nadania stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego. Z r¹k Dyrektora Delegatury Kuratorium Owiaty w
Bielsku  Bia³ej Józefa Szczepañczyka akty otrzyma³y: Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie El¿bieta Marek, nauczycielka Gimnazjum w Dêbowcu Wies³awa Trzciñska, nauczycielka
Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie Ma³gorzata niegoñ oraz
prowadz¹ca bibliotekê w Szkole Podstawowej w Ogrodzonej Bo¿ena
Michalik. Uroczystoæ wrêczenia odby³a siê w Szkole Podstawowej
nr 6 im. Zofii Kossak w Pieræcu z udzia³em wyró¿nionych nauczycieli z ca³ego powiatu cieszyñskiego, przedstawicieli gmin i miast oraz
Kuratorium Owiaty. Serdecznie Gratulujemy !!!
Remigiusz Jankowski
zdj. Dagmara Górniak
ci budynku. £¹czny koszt realizacji tego zadania to 262 tys.z³ z
czego 123 tys.z³ to kredyt na termorenowacje, a 139 tys. z³ to rodki Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska.
W Szkole Podstawowej w
Iskrzyczynie 690 m2 cian zosta³o docieplone styropianem, a 360
m2 stropu we³n¹ mineraln¹. Wymieniono ca³¹ stolarkê okienn¹ i
drzwi, a na ukoñczeniu s¹ prace
zwi¹zane z wymian¹ sieci centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami tak¿e wyposa¿onymi w termoregulatory. Kocio³ gazowy, ze
wzgledu na jego jeszcze doæ dobry stan techniczny, nie bêdzie
wymieniony. Wszystkie te prace

ka to jednak zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, dotycz¹cymi
zamówieñ publicznych przetarg
na te roboty musia³ zostaæ uniewa¿niony. Nie by³ to jednak czas
zmarnowany dla tej inwestycji,
bowiem przygotowany zosta³ audyt energetyczny oraz projekt
techniczny, instalacyjny i architektoniczny, posiadamy tak¿e niezbêdne zezwolenia na prowadzenie prac zwi¹zanych z dociepleniem w roku przysz³ym. Ponadto
posiadamy pozytywn¹ decyzjê
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach na
termorenowacjê szko³y w Ogrodzonej, przyznaj¹c¹ nam zarówno dotacjê jak i po¿yczkê na po-

zdj. Ewa Bojda
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Z zagraniczn¹ wizyt¹
W dniach 10-11 wrzenia 2004 r.
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny
Dêbowiec przebywa³ w miejscowoci Lankroun w Czechach na
zaproszenie ks. Zbigniewa Czendlika, gdzie wzi¹³ udzia³ w wiêcie Miasta oraz Dniach Polskich.
W pierwszym dniu naszego pobytu w Czechach zespó³ wyst¹pi³ w miejscowoci ¯yhlinek,
przed oko³o 300-osobowa widowni¹, wród której by³a równie¿ ¿ona
premiera Czech arka Gross. Wystêp zespo³u, pe³en kolorowych
rekwizytów i humoru, wszystkim
bardzo siê podoba³. Na jego zakoñczenie zapiewalimy dwie
piosenki w jêzyku czeskim. Drugi
dzien w Lankroun przepe³niony
by³ atrakcjami. Zespó³ wzi¹³
udzia³ w marszu Lankrounska
Kopa z okazji wiêta Miasta,
który zaprowadzi³ wszystkich
jego uczestników do Pohadkowego Lasu (czyt. Bajkowego Lasu).
W bajkowym lesie moglimy
wzi¹æ udzia³ w ró¿nych grach i
zabawach: rzutach do celu, krê-

glach itp. Przy ka¿dej konkurencji
czuwa³y postacie z bajek np. Rumcajs, Hanka, Cypisek, Czerwony
Kapturek, Wodniki, Czarnoksiê¿nik itp. Po tak udanej zabawie wrócilimy na rynek miasta gdzie wrêczono nam medale i dyplomy.
Niestety czas powrotu zbli¿a³
siê nieub³aganie. Jeszcze tylko
obiad, podziêkowania, po¿egnania
i droga do domu, zreszt¹ bardzo
przyjemna dziêki autokarowi Zbigniewa
Bieguna z Iskrzyczyna, któremu serdecznie
dziêkujemy za bezpieczn¹ i spokojn¹
podró¿.
Jestemy równie¿
wdziêczni Urzêdowi
Gminy w Dêbowcu za
pomoc finansow¹ w
zorganizowaniu tak
wa¿nego wyjazdu oraz
ks. Zbigniewowi Czendlikowi za mi³e przyjêcie i ugoszczenie.
Joanna Czendlik

gimnazjum, natomiast w województwie 60%, za w przypadku tworzenia w³asnego tekstu umiejêtnoæ
W dniu 1 kwietnia 2004 roku ju¿ korzystania z informacji, wykorzy- tê wykaza³o 53% uczniów naszej
po raz trzeci odby³ siê ogólnopol- stania wiedzy w praktyce. Poni¿- gminy i 50% uczniów w skali wiojeski sprawdzian dla uczniów klas sza tabela przedstawia stopieñ opa- wództwa.
W czêci matematyczno  przyszóstych szkó³ podstawowych. nowania danej umiejêtnioci przez
rodniczej
egzaminu zadania
uczniów
szkó³
podstawowych
Zestawy jakie na sprawdzianie
otrzymali uczniowie zawiera³y 25 Gminy Dêbowiec na tle wojewódz- sprawdza³y opanowanie umiejêtnoci i wiadomoci z nastêpuj¹zadañ, w tym 20 zamkniêtych twa l¹skiego.
Uczniowie ostatnich klas gimna- cych obszarów:
(uczeñ wybiera³ jedn¹ odpowied
sporód czterech podanych) oraz zjów równie¿ przyst¹pili do od- 1) umiejêtne stosowanie terminów,
pojêæ i procedur z zakresu przed5 otwartych (uczeñ formu³owa³ bywaj¹cego siê ju¿ po raz trzeci egmiotów matematyczno  przyw³asn¹ odpowied). Okrêgowa zaminu. W dniu 5 maja pisali czêæ
rodniczych niezbêdnych w prakhumanistyczn¹,
a
6
maja

czêæ
Komisja Egzaminacyjna w Jaworztyce ¿yciowej i dalszym kszta³nie, która sprawuje pieczê nad matematyczno  przyrodnicz¹. Do
ceniu  tutaj Gimnazjum w Dêsprawdzianem w województwie egzaminu w roku 2004 przyst¹pi³o
bowcu uzyska³o wynik 60 %, w
96
uczniów
klas
trzecich
dêbowiecl¹skim, przygotowa³a raport prewojewództwie 57%,
zentuj¹cy informacje dotycz¹ce kiego Gimnazjum. Przy ocenie czêwyników uzyskanych przez ci himanistycznej brano pod uwa- 2) wyszukiwanie i stosowanie informacji  uczniowie Gimnauczniów województwa l¹skiego. ge 2 umiejêtnoci: czytanie i odbiozjum w Dêbowcu zrealizowali
ru
tekstów
kultury
oraz
tworzenie
Komisja ocenia³a prace uczniów
to w 55%, za w ca³ym wojepod k¹tem piêciu umiejêtnoci: w³asnego tekstu. Co do pierwszej
wództwie w 51%,
czytania ze zrozumieniem, pisania umiejêtnoci jej opanowaniem wy3)
wskazywanie i opisywanie fakkaza³o
siê
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NA TLE WOJEWÓDZTWA

zdj.Jerzy Szendzielarz.
nych i czasowych- uczniowie
Gimnazjum opanowali to w
48%, a rednia w województwie
to 45%,
4) stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejêtnoci do rozwi¹zywania problemów  tu wynik by³ identyczny jak rednia
w województwie l¹skim i wynosi³ 30%.
rednia arytmetyczna na jednego trzecioklaskistê gimnazjum w
czêci humanistycznej, na 50 mo¿liwych punktów, wynios³a: w Gimnazjum w Dêbowcu 29,63, w województwie l¹skim 28,10. W czêci matematyczno  przyrodniczej
natomiast, na 50 mo¿liwych do
uzyskania punktów, rednia w
Gimnazjum w Dêbowcu to 25,30,
a w województwie l¹skim 24,00.
£¹cznie z ca³ego egzaminu, na 100
punktów mo¿liwych do zdobycia,
uczniowie Gimnazjum w Dêbowcu uzyskali redni wynik 54,93, za
w województwie l¹skim 52,10.
Z powy¿szych danych wynika, i¿ zarówno uczniowie Szkó³
Podstawowych z Gminy Dêbowiec, jak i Gimnazjum w Dêbowcu uzyskiwali rednie wyniki bardzo zbli¿one, lub nieco lepsze, od
rednich wyników w województwie l¹skim.
Remigiusz Jankowski

Dêbowieci, wrzesieñ/padziernik 2004

Czy i jaki finansowaæ
drogi powiatowe?
Przez teren naszej gminy przebiega oko³o 105 km dróg. Od momentu powstania samorz¹dów powiatowych 24,7 km tych dróg zarz¹dzanych jest przez powiat i to
w³anie ten samorz¹d ma zapewniæ
ich odpowiedni stan, przeprowadzaæ ich remonty i modernizacje. Od
roku 1998 powiat cieszyñski przeznaczy³ niewiele rodków z w³asnego bud¿etu na modernizacjê dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
Zosta³ wprawdzie zmodernizowany jeden niewielki odcinek drogi powiatowej prowadz¹cej do Ochab, ale
w znacznej czêci sfinansowany by³
ze rodków powodziowych. Tymczasem w op³akanym stanie jest droga Kostkowice-Ogrodzona, Ogrodzona-Kisielów czy Gumna -Zamarski.
Ta pierwsza, na odcinku od centrum Kostkowic do Dolnego Dworu
mia³a szansê byæ modernizowana
bowiem powiat z³o¿y³ wniosek o
przyznanie rodków na ten cel do
funduszu SAPARD, a tak¿e zabezpieczy³ w swoim bud¿ecie wk³ad
w³asny na realizacjê tej inwestycji
w wysokoci ponad 600 tys.z³. co
oznacza, ¿e Rada Powiatu Cieszyñskiego by³a gotowa przeznaczyæ na modernizacjê tego odcinka
drogi Kostkowice-Ogrodzona, w
roku bie¿¹cym tak¹ kwotê. Niestety rodki z funduszu SAPARD nie
zosta³y przyznane.
Obecnie ponownie zosta³ z³o¿ony wniosek o pozyskanie funduszy unijnych na realizacjê tego zadania. Tym razem ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach tego
programu mo¿na otrzymaæ dotacjê
w wysokoci 75 % kosztów zadania oraz dodatkowo 10 % ze rodków bud¿etu pañstwa, natomiast

pozosta³e 15 % to koszty jakie musi
ponieæ wnioskodawca, w tym
przypadku powiat cieszyñski.
Wartoæ inwestycji jak¹ jest przebudowa drogi Kostkowice-Ogrodzona oszacowana zosta³a na gigantyczn¹, jak na dotychczasowy jej
standard, kwotê 1.314 tys.z³.
W czerwcu bie¿¹cego roku, ku
naszemu zaskoczeniu, Starosta
Cieszyñski zwróci³ siê z wnioskiem
czy propozycj¹ (niektórzy odczytaj¹ j¹ jako propozycje nie do odrzucenia) o udzielenie powiatowi
pomocy finansowej w wysokoci
50 % wymaganego udzia³u w³asnego powiatu w tym zadaniu, czyli
nasza gmina mia³aby przeznaczyæ
z w³asnego bud¿etu nieca³e 100
tys.z³ na realizacjê inwestycji, która nale¿y do zadañ powiatu. Tyle
samo chcia³by tym razem przeznaczyæ na to zadanie powiat, zamiast
wczeniej zaakceptowanej przez
Radê Powiatu kwoty 600 tys.z³.
Sprawa wydaje siê na pozór ³atwa
i oczywista,chcemy jedziæ po dobrych drogach powiatowych to dop³acajmy do nich powiatowi. Czy
tak jednak musi byæ i w konsekwencji, do czego taki sposób wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami
ró¿nych szczebli mo¿e doprowadziæ w przysz³oci? Ka¿dy samorz¹d: gminny, powiatowy czy wojewódzki zosta³ powo³any do wykonywania okrelonych zadañ i posiada na ich realizacjê okrelone dochody, którymi samodzielnie gospodaruje. Wiêkszoci samorz¹dów
jednak nie wystarcza rodków na
wszystkie zadania, trzeba wiêc z
koniecznoci wybieraæ to, co najwa¿niejsze. Nasza gmina nie nale¿y do tych bogatych i osobicie jestem przeciwny finansowaniu zadañ powiatowych kosztem na-
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szych w³asnych, w których nam
nikt nie pomo¿e, bo gminy nie maj¹
ju¿ na kogo zrzucaæ swoich obowi¹zków.
Ka¿dy jednak mo¿e mieæ swoje
zdanie i w niektórych gminach naszego powiatu zadania tego samorz¹du w zakresie dróg s¹ realizowane z udzia³em rodków tych gmin,
wg. zasady: jestemy bogaci to na
terenie naszej gminy bêda lepsze
drogi powiatowe. Dlatego te¿ zosta³a podjêta próba wypracowania
przez Wójtów i Burmistrzów
wspólnego stanowiska w sprawie
takiej wspó³pracy, a raczej okrelenia jej nieprzekraczalnych ram,
aby nie dosz³o do sytuacji, ze drogi
powiatowe bêd¹ modernizowane
tylko na terenach tych gmin, które
wyra¿¹ gotowoæ ich wspó³finansowania z powiatem.
Rada naszej gminy na ostatniej
sesji zaakceptowa³a to stanowisko,
które jest kompromisem pomiêdzy
ró¿nymi propozycjami. Zawiera
ono nastêpuj¹ce postanowienia:
1) dofinansowanie zadañ powiatu
przez gminê jest ca³kowicie dobrowolne i brak dofinansowania
nie mo¿e byæ podstaw¹ do zaniechania ich realizacji,
2) preferuje siê podzia³ udzia³u w³asnego 2/3 powiat 1/3 gmina,

3) gminy bêd¹ dofinansowywaæ jedynie zadania dla których udzia³
rodków zewnêtrznych bêdzie
wysoki (co najmniej 70 %),
4) koszty przygotowania zadañ
wraz z dokumentacj¹ techniczn¹
i sporz¹dzeniem wniosków o
rodki pomocowe jest obowi¹zkiem powiatu,
5) kwota udzia³u w kosztach budowy danej drogi, wynikaj¹ca z
procentowego udzia³u odnosiæ siê
bêdzie do wynikowego kosztu
zadania czyli po przetargu,
6) udzia³ gminy w finansowaniu nie
mo¿e byæ wy¿szy ni¿ udzia³
w³asny powiatu,
7) zadania powiatu inicjowane przez
gminy np. budowa chodników,
owietleñ czy innych ponadstandartowych rozwi¹zañ komunikacyjnych np. rond czy sygnalizacji wietlnej nie jest objêta tym
porozumieniem i podlegaæ bêdzie
indywidualnym negocjacjom.
Czy to stanowisko zostanie zaakceptowane przez wszystkie cieszyñskie gminy, czy bêdzie solidarnie przez wszystkie przestrzegane
i czy zatrzyma przerzucanie w³asnych zadañ przez powiat na gminy, poka¿e najbli¿sza przysz³oæ.
Adam Brudny
Wójt Gminy

Takie sobie refleksje ...

JESIENNE SMAKI

Nadesz³a zbyt szybko, ju¿ od
wiosny zapowiadana trzytygodniowym przypieszeniem. Oczekiwana przez turystów górskich,
ogrodników i grzybiarzy, ale czy
wszystkich uszczêliwia? Kojarzy
siê nam ze smutn¹ czêci¹ ¿ycia.
Co, co siê narodzi³o, rozkwit³o,
teraz - umiera, odchodzi w zapomnienie do czasu nastêpnych narodzin.
Na pewno jest kolorowa. Czerwieni¹ jab³ek w sadzie, ¿ó³ci¹ chryzantem, ognistymi barwami bukowych lici. Na pewno aromatyczna zapachem znajdowanych grzybów, rozkrojonych brzoskwiñ, zerwanych liwek. Na pewno ruchliwa, k³êbi¹cymi siê osami nad opad³ymi z drzew gruszkami, biegaj¹cymi zapamiêtale w przedzimowym szale je¿ami, ludmi, którzy
wykorzystuj¹ ostatnie, ciep³e dni
na domowe remonty. Na pewno
gor¹co polityczna...
Ma te¿ swoje smaki. Tylko teraz mo¿emy w pe³ni doceniæ przyjemnoci p³yn¹ce ze spo¿ywania
dojrza³ych cukinii, pomidorów, z
Czy tak powinna wygl¹daæ droga powiatowa? (zdj. Dagmara Górniak) wygryzania pestek ze s³onecznika.

Przyci¹gaj¹ nas aromaty wydobywaj¹ce siê z wielkich garów, wype³nionych jesiennymi przetworami. I choæ prawdopodobnie nie
wykorzystamy ich w czasie zimy,
jaki atawistyczny pêd pcha nas do
mieszania, gotowania, pasteryzowania. Wymylamy nowe przepisy i jak Pan Mak³owicz wprowadzamy w ¿ycie czêstuj¹c naszych
bliskich, którzy bez wzglêdu na
koñcowy efekt, mówi¹, ¿e dobre.
Zawsze lubi³am oblizywaæ drewniane ³y¿ki, na których pozostawa³y skorupki wspania³ych smaków i
aromatów. Czasami zapodzia³ siê
nawet jaki owoc. Tylko jesieni¹
knedle ze liwkami smakowa³y tak,
¿e wspomina³o siê przez ca³¹ zimê.
A te faszerowane papryki, a miêsa
w sosie borówkowym lub liwkowym, a szarlotki albo biszkoptowe z owocami, a nalewki... i wreszcie dymfoki i smakuj¹ce tylko
jesieni¹ ziemniaki z ogniska.
A potem przychodzi czas smutku i trwa dopóki nie pojawi¹ siê
bia³e p³atki niegu, ascetyczne a jednak weso³e.
Barbara Karnas - Greñ
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Odp³atny pas drogowy
Zmiany wprowadzone do ustawy
o drogach publicznych nak³adaj¹ na
gminê obowi¹zek ustalenia op³at za
zajêcie pasa drogowego. Do tej

pory kwoty te wynika³y wprost z
ustawy, obecnie natomiast ich ustalenie nastêpuje w drodze uchwa³y
podjêtej przez radê gminy.

CO NALE¯Y ROZUMIEÆ POD NAZW¥ PAS DROGOWY?
Z definicji zawartej w samej ustawie wynika ¿e jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz
z przestrzeni¹ nad i pod jego powierzchni¹, w którym s¹ zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z prowadzeniem, zabezpie-

czeniem i obs³ug¹ ruchu, a tak¿e
urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drog¹. W prze³o¿eniu na jêzyk krótki i zwiêz³y
mo¿na powiedzieæ, ¿e pas drogowy to droga + pobocze (chodnik)
+ rów ³¹cznie z tym co jest nad i
pod.

CO TO JEST ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO?
Zgodnie z ustaw¹ dotyczy to 4
spraw, niezwi¹zanych z przebudow¹, remontem, utrzymaniem i
ochron¹ dróg:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z
potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. sieæ wodoci¹gowa,
gazowa, energetyczn¹, telefoniczna),

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie
zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam
(np. ogrodzenie, s³up),
4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione w pkt 1-3
Zajêcie pasa drogowego na wymienione powy¿ej cele, wymaga zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej i podlega op³acie, któr¹
uchwala zarz¹dca dróg.

Odroczenie i s³u¿ba zastêpcza
Zgodnie z ustaw¹ o Powszechzystencji, albo który ukoñczy³ sienym obowi¹zku obrony Rzeczydemdziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia i
pospolitej Polskiej obrona Ojczynie ma innego pe³noletniego cz³onzny jest spraw¹ i obowi¹zkiem
ka rodziny obowi¹zanego do sprawszystkich obywateli Rzeczypowowania tej opieki, albo ze wzglêspolitej Polskiej. W ramach tego
du na obowi¹zek sprawowania tej
obowi¹zku zobowi¹zani s¹ oni do
opieki wynikaj¹cej z prawomocpe³nienia s³u¿by wojskowej. Mê¿nego orzeczenia s¹du - wniosek
czyni, którzy w danym roku kataki poborowy sk³ada do Powialendarzowym koñcz¹ dziewiêtnatowej Komisji Poborowej w Ciecie lat (poborowi), s¹ obowi¹zani
szynie podczas stawienia siê po
stawiæ siê do poboru w okrelonym
raz pierwszy do poboru, lub za
terminie i miejscu przed powiatow¹
porednictwem Wojskowego Kokomisj¹ poborow¹. Do jej zadañ namendanta Uzupe³nieñ w Bielsku
le¿y przede wszystkim okrelanie
 Bia³ej w pozosta³ych przypadzdolnoci poborowych do czynnej
kach.
s³u¿by wojskowej, ale tak¿e orze- 2. Pobieranie nauki w szkole wykanie o udzielaniu odroczeñ zasad¿szej i w zak³adach kszta³cenia
niczej s³u¿by wojskowej czy przynauczycieli  na czas pobierania
znaniu s³u¿by zastêpczej.
tej nauki (nie d³u¿ej ni¿ do koñca
Odroczenia zasadniczej s³u¿by
roku szkolnego, w którym powojskowej udziela siê poboroweborowy koñczy dwudziesty
mu na jego wniosek w nastêpuj¹siódmy rok ¿ycia) - wniosek nacych przypadkach:
le¿y z³o¿yæ bezporednio do
1. Koniecznoæ sprawowania bezWojskowego Komendanta Uzuporedniej opieki nad cz³onkiem
pe³nieñ w Bielsku-Bia³ej.
rodziny wspólnie z nim zamiesz- 3. Pobieranie nauki w szkole ponadka³ym, który nie ukoñczy³ szesgimnazjalnej i ponadpodstawowej
nastego roku ¿ycia lub zosta³
 na czas pobierania tej nauki (nie
uznany za ca³kowicie niezdolned³u¿ej ni¿ do koñca roku szkolnego do pracy i do samodzielnej eggo, w którym poborowy koñczy

JAKIE OP£ATY NA TERENIE GMINY?
W ustawie o drogach publicznych
okrelone zosta³y zasady, w oparciu o które maj¹ byæ naliczane op³aty, a tak¿e ich górne stawki. W
przypadku spraw wymienionych
w punktach 1, 3 i 4 wysokoæ stawek op³aty za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego nie mog¹ przekroczyæ
10 z³ za jeden dzieñ zajmowania
pasa drogowego, a stawka op³aty
dotycz¹cej punktu 2 nie mo¿e
przekroczyæ 200 z³.
Rada Gminy Dêbowiec na sesji w
dniu 19 padziernika uchwali³a nastêpuj¹ce dzienne stawki op³at za
zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg
gminnych:
I. Za zajêcie pasa drogowego na
prowadzenie robót:
1) przy zajêciu jezdni do 20 %
szerokoci - 1,00 z³
2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20 %
do 50 % szerokoci - 2,00 z³
3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50 %
do ca³kowitego zajêcia - 4,00 z³
4) dla pozosta³ych elementów pasa
drogowego jak np. chodniki, pobocza, zatoki postojowe i autobusowe, cie¿ki rowerowe, zieleñce - 1,00 z³
II. Za zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia obiektów budowlanych

1) zajêtego przez rzut poziomy
obiektu budowlanego - 0,30 z³
2) umieszczenie w pasie drogowym reklamy - 1,20 z³
przy czym za umieszczenie reklamy o pow. mniejszej ni¿ 1 m2 pobiera siê op³atê jak za 1 m2
III. Za zajecie pasa drogowego na
inne cele np.
1) pod wydzielone miejsca postojowe poza stref¹ p³atnego parkowania - 0,50 z³
2) w celach innych ni¿ wymienione w powy¿szych punktach na
prawach wy³¹cznoci - 1,00 z³
Natomiast w przypadku zajêcia
pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej
uchwalono nastêpuj¹ce roczne
stawki za 1 m2 pasa drogowego:
1) na drogowym obiekcie in¿ynierskim (obiekt mostowy, tunel,
przepust i konstrukcja oporowa) - 150 z³
2) poza drogowym obiektem in¿ynierskim - 20 z³
Jednoczenie Rada Gminy podjê³a decyzje aby zwolniæ z w/w op³at
podmioty realizuj¹ce zadania z
zakresu infrastruktury gminnej,
których inwestorem jest Gmina
Dêbowiec. (dg)

dwudziesty drugi rok ¿ycia)wniosek nale¿y z³o¿yæ bezporednio do WKU Bielsko-Bia³a.
4. Odroczenie ze wzglêdu na wa¿ne sprawy osobiste lub rodzinne
 poborowy sk³ada wniosek bezporednio do Wojskowego Komendanta Uzupe³nieñ w Bielsku
-Bia³ej.
5. Wybór na pos³a i kandydowanie
do Sejmu  wniosek równie¿ nale¿y z³o¿yæ do WKU B-B
Ponadto poborowi przeznaczeni do zasadniczej s³u¿by wojskowej, którzy nie korzystaj¹ z odroczenia, mog¹ ze wzglêdu na prze-

konania religijne, albo wyznawane
zasady moralne, sk³adaæ wnioski o
skierowanie do s³u¿by zastêpczej.
Organem rozpatruj¹cym takie sprawy dla mieszkañców powiatu cieszyñskiego jest Wojewódzka Komisja d/s S³u¿by Zastêpczej, Urz¹d
Marsza³kowski Województwa l¹skiego, ul. Ligonia 46, 40-032 Katowice, a wnioski o przeznaczenie do s³u¿by zastêpczej nale¿y
kierowaæ do niej za porednictwem
Wojskowego Komendanta Uzupe³nieñ w Bielsku  Bia³ej, ul. Piastowska 14, 43-300 Bielsko-Bia³a .
Teresa Ka³u¿a

Ze szkolnego podwórka
We wrzeniu gociem uczniów klasy 5 by³a Dagmara Górniak  redaktor naczelny dwumiesiêcznika Dêbowieci. Uczniowie dowiedzieli
sie jaka jest geneza naszego lokalnego czasopisma i poznali sposób jego
redagowania. Oprócz tego uzyskali wiele cennych informacji dotycz¹cych budowy czasopisma, cyklu wydawniczego, struktury redakcji i
zasad prawa prasowego. Wszystkie te wskazówki uczniowie wykorzystaj¹ przy redagowaniu w³asnej gazetki szkolnej.
14 padziernika odby³y siê uroczystoci zwi¹zane z jubileuszem40lecia dzia³alnoci Szko³y Podstawowej w Iskrzyczynie. Przybyli na
nie przedstawiciele w³adz gminnych, owiatowych, byli nauczyciele i
mieszkañcy wsi. M³odzie¿ szkolna przedstawi³a program artystyczny ukazuj¹cy tradycje regionu, historiê szko³y i jej dzieñ dzisiejszy.
Mariola Wrzos

Dêbowieci, wrzesieñ/padziernik 2004
5 wrzenia br. na boisku pi³karskim w Ogrodzonej, z którego rozci¹ga siê malowniczy widok na Beskidy, odby³a siê X Spartakiada
So³ectw Gminy Dêbowiec. Impreza cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem nie tylko wród mieszkañców gminy. Pomys³ na organizacjê
takich corocznych zawodów zrodzi³
siê w³anie w Gminie Dêbowiec
przezd 11 laty i okaza³ siê byæ bardzo trafiony, poniewa¿ znalaz³ ju¿
swoich naladowców wród innych
miejscowoci naszego regionu.
Konkurencji sportowych by³o
kilkanacie. Ka¿dy móg³ wród nich
znaleæ co na miarê swoich mo¿liwoci. Radni na przyk³ad mieli mo¿liwoæ sprawdziæ swoje si³y, w zdobywaj¹cej w Polsce coraz to wiêksz¹
popularnoæ grze boules, rodem
znad Loary (rzuty na odleg³oæ me-

7

Najlepszym w tej konkurencji okaza³ siê Piotr Piercha³a z Gumien,
który pokona³ szeædziesiêciu kontalowymi kulami, tak aby znalaz³y z Kostkowic Maria Kriu¿o³ek - kurentów.
siê one jak najbli¿ej wyznaczonego Teresa Parzych, któremu uda³o siê
Na spartakiadzie pad³y tak¿e
miejsca). Najlepszym w tej konku- przerzuciæ bezpieczne jajko na od- niekwestionowane rekordy w ¿onrencji okaza³ sie Boles³aw Ciema- leg³oæ a¿ 17 metrów.
glerce pi³k¹ no¿n¹. £ukasz Cekie³a z Ogrodzonej. Poszkodowani nie
Rozwijanie wê¿a stra¿ackiego do ra z Kostkowi podbi³ j¹ 1540 razy,
byli równie¿ so³tysi, których cze- celu, to kolejna dyscyplina. Najlep- a jego s¹siad, Tomasz Pañczuk,
ka³a, do koñca okryta mgie³k¹ tajem- szym okiem i wprawn¹ rêk¹ okaza³ by³ s³abszy tylko o 25 podbiæ. W
nicy konkurencja, a mianowicie - na- siê tutaj Adam Kli z Kostkowic. strza³ach do bramki najcelniejszy
sypanie 1 kilograma piasku do wor- Inny mieszkaniec tej wsi, W³ady- by³ z kolei Mateusz G¹sior z
ka bez u¿ycia wagi. So³tysi okazali s³aw Wróbel, zosta³ mistrzem w Iskrzyczyna.
siê tak dok³adni w tym zadaniu, ¿e nastêpnej konkurencji  ciêciu drzeNie zabrak³o równie¿ konkurentrzeba by³o przeprowadziæ dogryw- wa pi³k¹ do metalu. Pokona³ opór cji dla milusiñskich. Przedszkolakê, która wy³oni³a ostatecznego drewna w 26 sekund. Du¿ym zain- ki ³owi³y rybki, nieco starsze dziezwyciêzcê. Najlepszym piasko- teresowaniem cieszy³a siê równie¿ ci skaka³y na skakance i ciga³y siê
wym rachmistrzem okaza³ siê w ten gra w krêgle i konkurencja rodzinna. w workach.
sposób Ryszard Woniak z Ogro- Wielu kibiców zgromadzi³ tak¿e turW ostatecznej klasyfikacji X
dzonej.
niej siatkówki na trawie, w którym Spartakiadê wygra³a Ogrodzona
Wród konkurencji znalaz³y siê startowa³y trzyosobowe dru¿yny. (70 punktów). Tu¿ za ni¹ by³y
równie¿ niekonwencjonalne dyscy- Zmagania te wygra³a ekipa gospo- Kostkowice (67) i £¹czka (66). Na
pliny, wzbudzaj¹ce wie- darzy przed Gumnami i £¹czk¹.
dalszych pozycjach znalaz³y siê
le miechu i zainteresoAmatorzy strzelania z wiatrów- Gumna (64,5), Simoradz (51,5), Dêwania. Jedn¹ z nich by³ ki mieli równie¿ pole do popisu. bowiec (51) i Iskrzyczyn (46). (kd)
rzut gumofilcem. Artur
Wyle¿uch z Ogrodzonej pos³a³ go na odleg³oæ
19,57 m. Inn¹ humorystyczn¹ konkurencj¹ by³
rzut jajkiem na odleg³oæ,
gdzie jedna osoba rzuca,
a druga musi jajko z³apaæ, co do czynnoci
prostych wcale nie nale¿y... Przekona³o siê o
tym na w³asnym ubraniu kilka osób z publicznoci. Triumfatorkami
tego konkursu by³ duet
zdjêcia: Anna Kozie³

Wielkie zawody

PODZIÊKOWANIA
Organizatorzy X Spartakiady So³ectw Gminy Dêbowiec sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom, którzy pomogli w zorganizowaniu
tej imprezy: RSP Ogrodzona, Firma WIK z Kostkowic, sklep Krzysztofa Janoty z Ogrodzonej, firma Darma z Ogrodzonej, LAKMA Cieszyn,
Sklep Holeksa-Szczypka z Ogrodzonej, firma
EKOCHRON z Ogrodzonej, Stanis³aw Staniek z
Ogrodzonej, DOMBUD Ogrodzona, Zbigniew
Bulandra z Ogrodzonej, Browar-Cieszyn.

Ubezpieczenia
i t³umaczenie dokumentów
z jezyka niemieckiego
Tadeusz Michna i Ewa Raszka
Iskrzyczyn 87,
tel. 856 23 73, 0601261971

- ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, ZK)
- maj¹tkowe, rolne (upraw, zwierz¹t, drobiu)
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Pojêcie konsumpcji winno byæ
znane i bliskie ka¿dej osobie ludzkiej, gdy¿ cz³owiek z natury d¹¿y
do zaspokajania dóbr (zarówno
materialnych jak i wy¿szego rzêdu). Natomiast problem konsumpcji i jej rozmiarów zaczyna budziæ
coraz wiêcej w¹tpliwoci. A odpowied na pytanie - Czy hierarchia
potrzeb ówczesnego cz³owieka
oscyluje wokó³ hierarchii wartoci
materialnych, czy te¿ do zbioru
naszych d¹¿eñ i pragnieñ - bêd¹cych podstaw¹ kszta³towania jakoci ¿ycia - zaliczyæ mo¿emy
tak¿e jego pozamaterialne aspekty w tym depozyt wartoci, bêd¹cy sk³adow¹ urzeczywistniania
rozwoju zrównowa¿onego i trwa³ego ?  jest tematem niniejszych
rozwa¿añ.
Wpierw nale¿y uciliæ dwa pojêcia: konsumpcjonizm i depozyt
wartoci. G³ówn¹ cech¹ konsumpcjonizmu jest nieograniczona chêæ zaspakajania jak najwiêkszej iloci dostêpnych dobór materialnych, nie bacz¹c na ponoszone koszty, zarówno przez wspó³czesne, jak i przysz³e pokolenia.
Zatem jak pisze Fromm: Dawniej
wszystko, co cz³owiek posiada³,
by³o otaczane trosk¹ i dba³oci¹,
wykorzystywane prawie do granic mo¿liwoci. Kupowano po to
by siê trzyma³o, nosi³o, itp.
(...). Dzisiaj wartoci¹ sta³a siê konsumpcja, kupuje siê po to, by zaraz wyrzuciæ. Niezale¿nie od tego,
czy nabywamy samochód, sukienkê czy jaki gad¿et, bawimy siê
nimi przez krótki czas, a gdy siê
znudz¹ (...), bowiem sta³y siê stare (...) kupujemy najmodniejszy
wzór. Miernikiem wartoci staje
siê zatem cena i osi¹gana stopa
zysku, za wszystko co nie podlega wycenie spychane jest na margines i trywializowane (np. czas,
który jest wartoci¹ niemierzaln¹,
wypoczynek, czy g³êboko zakorzenione wartoci duchowe). Okrelenie optymalnego poziomu konsumpcji jest raczej bardzo trudne,
a ustalenie jego wskanika ma charakter niewymierny, gdy¿ po czêci zale¿y od naszych indywidualnych cech i zbioru wartoci, którymi kierujemy siê w ¿yciu. Nie
oznacza to jednak, i¿ dozwolone
staje siê przekraczanie owego poziomu - a zatem nie wyklucza siê
zrównowa¿enia w zakresie konsumpcji i nie zwalnia nas z obowi¹zku dbania o trwa³¹ poprawê
jakoci ¿ycia. Za do depozytu
wartoci zaliczyæ mo¿na nastêpuj¹ce podzbiory (za F. Piontek):
zwi¹zane z godnoci¹ osoby ludz-
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 szans¹ czy zagro¿eniem dla urzeczywistnienia
rozwoju zrównowa¿onego i trwa³ego?
kiej; wynikaj¹ce z prawa naturalnego, a dotycz¹ce: prawa do ¿ycia,
wolnoci, rodziny, wychowania,
pracy, bezpieczeñstwa, odpoczynku, w³asnoci, godnych warunków ¿ycia, cierpienia etc; dotycz¹ce unormowañ moralnych
np.: prawoæ, prawdomównoæ,
godnoæ, zaufanie, szacunek, wytrwa³oæ (...); zachowanie w³aciwych relacji miêdzy naukami podstawowymi a stosowanymi, humanistycznymi a przyrodniczymi i
technicznymi, etc.; prawo do
kszta³cenia wiadomoci zintegrowanej (...).
Niew¹tpliwie nale¿ymy do pokolenia konsumpcjonistów, jedni
w mniejszym inni w wiêkszym
stopniu, a wzorce owej postawy
czerpiemy zarówno ze rodków
masowego przekazu jak i ze wzorców kultur zachodnich. Konsumeryzm nie jest z zasady z³y, lecz
gdy ju¿ osi¹gnie nadmierny poziom i staje siê naszym g³ównym
zajêciem jako ludzi, zaczyna niszczyæ nasz¹ tkankê moraln¹, spo³eczn¹ i ekologiczn¹ za godziwy poziom konsumpcji oznacza
zapewnienie takiego samego dobrobytu dziêki mniejszej iloci
dóbr i us³ug. Wynikiem naszego
b³êdnie pojêtego rozwoju jest
pêd ku procesowi globalizacji, a
pojawiaj¹ce siê koszty obejmuj¹
swym zasiêgiem zarówno: kapita³ ekonomiczny, ludzki (w tym
tzw. choroby XXI wieku tj. stres,
depresja, chroniczny niepokój,
problemy zdrowotne, frustracje,
zanikanie wiêzi miêdzyludzkich i
tradycji kultury) jak i przyrodniczy (w tym zanieczyszczone rodowisko, problem zalegaj¹cych
odpadów i ich recyklingu - do
roku 2025 mo¿liwy jest cztero-,
piêciokrotny przyrost iloci odpadów) etc. Wed³ug Profesora
Uniwersytetu Harwardzkiego
J.B. Schora konsumpcjonizm
jest swego rodzaju chorob¹, za
satysfakcja czerpana z konsumpcji zazwyczaj bywa krótkotrwa³a. Dla wielu mo¿e staæ siê rodzajem na³ogu. Tak, jak ludzie uzale¿nieni od narkotyków wykazuj¹
coraz wiêksz¹ na nie tolerancjê,
tak konsumenci potrzebuj¹ coraz
wiêkszych dawek, aby osi¹gn¹æ
okrelony punkt zniewolenia.
Nadmierna konsumpcja napêdza

nadmiern¹ produkcjê - nie tworz¹c jednoczenie nowych miejsc
pracy, na skutek powsta³ych pracooszczêdnych technologii i przyczyniaj¹c siê do degradacji rodowiska naturalnego. Konsumpcjonistów bardzo trudno nak³oniæ do
zmiany sposobu mylenia z ja
na inni, z teraniejszoci na
teraniejszoæ i przysz³oæ, z
mojego interesu na rzecz dobra
publicznego. Konsumpcja staje
siê celem a nie rodkiem w poprawie jakoci ¿ycia. Czy mo¿na
zatem zmieniæ ów pêd niezrównowa¿onej konsumpcji? Generalnie mo¿na przyj¹æ, i¿ nale¿a³oby
zacz¹æ od wprowadzenia zintegrowanej wiadomoci ekologiczno  ekonomiczno - spo³ecznej na
ka¿dym etapie nauczania, (kszta³cenia  nie szkolenia) bez wzglêdu na wiek, gdy¿ czasem trudno
zmieniæ stare przyzwyczajenia;
po wtóre zmiany modelu produkcji, a co za tym idzie konsumpcji
oraz po trzecie zmiany charakteru i struktury potrzeb  nie nale¿y tej struktury uto¿samiaæ z
ograniczaniem potrzeb podstawowych. Konsumencka mentalnoæ - wed³ug Duringa - znajduje
wyraz w takim oto stwierdzeniu:
Tak jak wiêzi rodzinne, tak równie¿ zniknê³a gospodarka komunalna  zosta³a zniszczona pod
lepym naporem gospodarki pieniê¿nej, a kraina ponowoczesnoci, w której ¿yjemy obfituje w
takie oto przemiany: jednoci

zaprzeczono wieloci¹, podobieñstwu  ró¿nic¹, porz¹dkowi  chaosem a absolutnoci wartoci  relatywizmem za jakoci  ilociom, st¹d te¿ konsumpcjonizm
podwa¿y³ przyjêty depozyt wartoci.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e
zrównowa¿ony poziom konsumpcji to taki, gdy konsumujemy
dobra materialne i us³ugi w stopniu wystarczaj¹cym by zaspokajaæ
podstawowe potrzeby i osi¹gn¹æ
wy¿sz¹ jakoæ ¿ycia, minimalizuj¹c zu¿ycie zasobów naturalnych,
materia³ów szkodliwych dla rodowiska powstaj¹cych na wszystkich etapach produkcji, nie ograniczaj¹c jednoczenie praw nastêpnych pokoleñ do takiej konsumpcji oraz nie zapominaj¹c o rozwoju w³asnej osobowoci opartej
na depozycie wartoci.
Reasumuj¹c, konsumpcjonizm
jest sprzeczny z istot¹ rozwoju
zrównowa¿onego i trwa³ego za
dokument rz¹dowy przyjêty
przez Radê Ministrów w dniu 14
padziernika 2003 roku pt.: Strategia zmian wzorców produkcji i
konsumpcji na sprzyjaj¹ce realizacji zasad trwa³ego, zrównowa¿onego rozwoju wyznacza cele i
kierunki w urzeczywistnianiu na
ka¿dym ze szczebli rozwoju zrównowa¿onego i trwa³ego, poczynaj¹c od gospodarstw domowych,
przez sektor biznesu na w³adzach
(nie tylko lokalnych) koñcz¹c.
Klaudia Wójtowicz
Katedra Teorii
i Programowania Rozwoju
Akademia Techniczno
 Humanistyczna
w Bielsku - Bia³ej
* tekst w cudzys³owiu zosta³ zaczerpniêty z literatury fachowej

Wypoczynek w liczbach
Jak co roku pod koniec wrzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu analizuje dane dotycz¹ce iloci uczniów korzystaj¹cych z
wypoczynku podczas letnich wakacji. Sprawozdanie dotyczace wypoczynku dzieci ucz¹cych siê w naszych szko³ach przygotowa³a równiez nasza gmina. Wynika z niego, i¿ w letnie wakacje w roku 2004
sporód 495 uczniów szkó³ podstawowych z wypoczynku w formie
wyjazdowej skorzysta³o 119 osób, w tym 21 bylo za granic¹. 40
uczniów skorzysta³o z wypoczynku organizowanego (kolonia nad
morzem w Gminie Postomino). Sporód 289 gimnazjalistów z Gimnazjum w Dêbowcu, 100 uczniów wyjecha³o na wakacje poza gminê, w
tym 21 za granicê. 35 uczniów skorzysta³o z wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania. Z danych tych wynika, ¿e w roku
szkolnym 2003/2004 sporód 784 uczniów z terenu Gminy Dêbowiec,
259 spêdzi³o wakacje poza granicami gminy. S¹ to dane uzyskane na
podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzanych wród uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjum.
Remigiusz Jankowski
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ednym z narzêdzi przekszta³ceñ w polskim rolnictwie, po przyst¹ - zakupu, instalacji i budowy
standardów higienicznych propieniu do Unii europejskiej, jest Sektorowy Program Operacyjny
urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie
dukcji rolnej.
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego i rozwój obrodowiska (dotyczy projek- Zakup sprzêtu, maszyn lub urz¹szarów wiejskich". Przeznaczony jest on g³ównie dla rolników i przedtów w zakresie sk³adowania dzeñ u¿ywanych kwalifikuje siê do
siêbiorców dzia³aj¹cych w bran¿y przetwórstwa artyku³ów rolnych i
odchodów zwierzêcych, odpa- wspó³finansowania pod warunma na celu:
dów, mycia i czyszczenia sprzê- kiem, ¿e:
1) poprawê konkurencyjnoci oraz trwa³y i zrównowa¿ony rozwój
tu), poprawie warunków utrzy- 1) sprzêt ten w ci¹gu ostatnich 7
sektora rolnego
lat od daty zakupu nie zosta³ na2) wsparcie rozwoju obszarów
byty z wykorzystaniem pomowiejskich,
cy krajowej lub wspólnotowej;
3) wsparcie dla przemys³u prze2 )cena sprzêtu nie przekracza jego
twórczego w celu poprawy jego
wartoci rynkowej i jest ni¿sza od
konkurencyjnoci,
ceny podobnego nowego sprzêtu;
Obecnie wdra¿ane s¹ 2 dzia³ania w
3) sprzêt posiada w³aciwoci
ramach tego programu: dzia³anie
techniczne niezbêdne do realiza1.1 - Inwestycje w gospodarcji projektu i spe³nia obowi¹zustwach rolnych, dzia³anie 1.2 - U³atwienie startu m³odym rolnikom
mania zwierz¹t i podniesieniu
j¹ce normy i standardy.

Unijne pieni¹dze
dla rolników

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

U³atwienie startu m³odym rolnikom

Celem tego dzia³ania jest poprawienie konkurencyjnoci gospodarstw rolnych poprzez wzrost
jakoci produkcji, jej skalê i profil, obni¿enie kosztów produkcji
oraz spe³nienie wymogów w zakresie ochrony rodowiska, higieny i warunków utrzymania zwierz¹t. Osobami ubiegaj¹cymi siê o
pomoc finansow¹ w ramach tego
programu mog¹ byæ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoæ rolnicz¹-obywatele pañstw cz³onkowskich UE oraz osoby prawne, zarejestrowane w Rejestrze
Przedsiêbiorców w Krajowym
Rejestrze S¹dowym jako prowadz¹cy dzia³alnoæ rolnicz¹. Maksymalnie mo¿na uzyskaæ pomoc
finansow¹ w wysokoci:
1) 50% kosztów kwalifikowanych projektu lub
2) 55 % kosztów kwalifikowanych projektu, gdy wnioskodawc¹ jest m³ody rolnik lub
3) 60 - 65% w przypadku gospodarstw po³o¿onych na obszarach o niekorzystnych warunkach (nie dotyczy to naszej
gminy).
Maksymalna kwota pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie trwania programu nie
mo¿e przekroczyæ 300.000 z³. Pomoc mo¿e byæ przyznana pod
warunkiem, ¿e gospodarstwo:
- jest prowadzone przez osobê o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
- jest ¿ywotne pod wzglêdem ekonomicznym lub osi¹gnie ¿ywotnoæ ekonomiczn¹ po zakoñczeniu planowanej inwestycji,
- spe³nia minimalne standardy w
zakresie higieny, ochrony rodowiska i warunków utrzymania
zwierz¹t lub spe³ni je po realizacji planowanego przedsiêwziêcia.

Pomoc finansowa, w postaci jednorazowej premii, wyp³acana bêdzie m³odemu rolnikowi, który
rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa w celu u³atwienia rozpoczêcia dzia³alnoci i
modernizacji przejmowanego gospodarstwa.
Pomoc mo¿e byæ przyznana rolnikowi, który:
1) jest pe³noletni i nie przekroczy³
40 roku ¿ycia w dniu z³o¿enia
kompletnego wniosku o pomoc
finansow¹,
2) podj¹³ prowadzenie gospodarstwa rolnego po raz pierwszy,
nie wczeniej ni¿ 12 miesiêcy
przed z³o¿eniem wniosku,
3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, oparte na wykszta³ceniu lub dowiadczeniu
nabytym w trakcie pracy w rolnictwie lub uzupe³ni wykszta³cenie w ci¹gu 3 lat,
4) jest w³acicielem gospodarstwa
lub dzier¿awi gospodarstwo z
zasobu skarbu pañstwa,
5) jest ubezpieczony w KRUS jako
prowadz¹cy gospodarstwo rolne,
zobowi¹zuje siê do prowadzenia
gospodarstwa przez okres, co
najmniej 5 lat od dnia wyp³acenia pomocy finansowej.
Ponadto gospodarstwo m³odego rolnika musi spe³niaæ wymogi
¿ywotnoci ekonomicznej oraz
ochrony rodowiska, higieny i
warunków utrzymania zwierz¹t w
chwili, gdy rolnik ubiega siê o pomoc lub spe³niæ je nie póniej ni¿
po 3 latach od rozpoczêcia prowadzenia tego gospodarstwa przez
odbiorcê pomocy. Pomoc udzielana bêdzie w formie premii, w wysokoci 50.000 z³
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ m
in.: zawiadczenie z KRUS, za-

Refundacji podlegaj¹ koszty kwalifikowane dotycz¹ce:
- budowy, remontu po³¹czonego z
modernizacj¹ budynków lub budowli s³u¿¹cych do produkcji rolnej oraz do przechowywania i
magazynowania produktów rolnych wraz z zakupem i monta¿em instalacji technicznej i wyposa¿enia;
- zakupu lub instalacji maszyn,
urz¹dzeñ, wyposa¿enia lub narzêdzi do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania,
przygotowania produktów rolnych do sprzeda¿y;
- zakupu gruntów rolnych, w czêci stanowi¹cej nie wiêcej ni¿ 10%
kosztów kwalifikowanych projektu ( w przypadku zakupu
gruntów z nasadzeniami lub naniesieniami warunek nieprzekroczenia poziomu 10% kosztów
kwalifikowanych projektu dotyczy jedynie kosztów ziemi);
- zakupu budynków lub budowli,
o ile zakup ten jest cile zwi¹zany z celami projektu;
- zak³adania sadów lub plantacji
wieloletnich, obejmuj¹ce wy³¹cznie zakup kwalifikowanego materia³u rolinnego, wyposa¿enia
tj. konstrukcji do podtrzymywania rolin oraz folii lub agrow³ókniny do ció³kowania oraz koszty grodzenia nowozak³adanych
sadów lub plantacji;
- wyposa¿ania pastwisk: grodzenia,
budowy wiat dla zwierz¹t, zakupu i instalacji urz¹dzeñ do pojenia
zwierz¹t oraz budowy ujêæ wody
lub jej doprowadzania;
- zakupu zwierz¹t hodowlanych
(stada podstawowego) - zwierz¹t
nale¿¹cych do gatunków gospodarskich;
- budowy, zakupu i instalacji urz¹dzeñ do nawadniania upraw;

wiadczenie o wielkoci gospodarstwa i braku zaleg³oci podatkowych, dokumenty potwierdzaj¹ce wykszta³cenie rolnicze, posiadane kwalifikacje zawodowe, plan
projektu, wyliczenie ¿ywotnoci
ekonomicznej gospodarstwa na
podstawie wartoci Standardowej
Nadwy¿ki Bezporedniej, owiadczenie potwierdzaj¹ce spe³nienie
minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony rodowiska i
warunków utrzymania zwierz¹t w
gospodarstwie.
Wype³niony wniosek wraz z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ osobicie,
przez pe³nomocnika b¹d te¿
przes³aæ listem poleconym do
Oddzia³u Regionalnego ARiMR
w Czêstochowie (ul. J.Sobieskiego 7, 42-200 Czêsrochowa).
Wnioski o uzyskanie pomocy
finansowej na dzia³anie 1.1 i 1.2
wraz z za³¹cznikami dostêpne s¹
na stronach internetowych
ARiMR i Ministerstwa Rolnictwa,
w biurze powiatowym AriMR.
Rolnicy nie maj¹cy dostêpu do internetu mog¹ skorzystaæ z komputerów dostêpnych w Gminnym
Centrum Informacji mieszcz¹cym
siê przy Urzêdzie Gminy w Dêbowcu, tam te¿ zostanie im udzielona pomoc przy obs³udze komputerów.
Ponadto szczegó³owe informacje na temat obu dzia³añ mo¿na
uzyskaæ w biurze powiatowym
ARiMR w Miêdzywieciu tel:
8578574, 8530324/23, Oddziale
regionalnym ARiMR w Czêstochowie tel: (034) 3243877,
3249428, Orodku Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie tel:
8520894 oraz Urzêdzie Gminy w
Dêbowcu.
Infolinia ARiMR: 0 800 380 084
Opr. Krzysztof Parchañski
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KRZY¯ÓWKA Z
HAS£EM
Poziomo: 3 - krzy¿ak lub tarantula, 8 - pisemne za¿alenie, 9 - letni
miesi¹c, 10 - klejnot z muszli, 11 
jase³ka, 14  faworki, 18 - pokarm
dla zwierz¹t, 20  sto³ek, 21 - bylina wodna, 22 - zdrowe warzywo,
23 - dzie³o, rozprawa naukowa, 27
- do gry w badmintona, 30 - kie³basa z os³a, 31 - pocisk do broni palnej, 32 - festyn lub potañcówka, 33
 wafel,
Pionowo: 1 - wyj¹tkowy egzemplarz, 2  lad, 3 - do krycia dachów, 4 - m³oda owca, 5 - samica
konia, 6 - sprzeczka, konflikt, 7 pojedyncza linijka wiersza, 11 przys³owiowy sk¹piec, 12 - lecê w
poñczosze, 13  wydatek, 15 - górska ³¹ka, 16  wargi, 17 - ostatnia
wola, 18 - op³ata pocztowa, 19 tytu³ dostojnika arabskiego, 24 ewolucja narciarska, 25 - szkolna
izba, 26 - siostra Balladyny, 28 zakazany temat, 29 - kontynent za
Uralem. (Hata)
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 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 listopada br. Wród
prawid³owych odpowiedzi zostan¹ rozlosowane nagrody. Nazwiska wylosowanych osób szukajcie w listopadowo-grudniowym numerze Dêbowieci. Nagrody Rozwi¹zanie z poprzedniego numeru: Kto pod kim
do³ki kopie, sam w nie wpadaotrzymuj¹: Monika Nawrat z Simoradza, Marta Wac³awik z Dêbowca

Wspomnienie lata ... z bibliotek¹
30 wrzenia br. w siedzibie Biblioteki Powiatowej w Cieszynie
odby³o siê uroczyste podsumowanie letniej akcji Wakacje z bibliotek¹ 2004. Tegoroczna akcja obejmowa³a: konkurs czytelniczy na
najwiêksz¹ iloæ przeczytanych w
okresie wakacji ksi¹¿ek, konkurs
plastyczny oraz plebiscyt Bibliomaniak na wakacyjne przeboje
prozy dzieciêco-m³odzie¿owej. Z
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Dêbowcu tytu³ Wzorowego Czytelnika Powiatu Cieszyñskiego
zdoby³y Justyna Staniek i Gabriela Legierska, które podczas
wakacji najczêciej odwiedza³y bibliotekê i przeczyta³y najwiêcej
ksi¹¿ek..
Bohaterowie naszych czasów
to konkurs plastyczny na rysunek
lub pracê przestrzenn¹, przedstawiaj¹c¹ wizerunek ¿yj¹cej wspó³czenie osoby, uznawanej przez
czytelnika za wa¿n¹ i godn¹ nala-
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downictwa. Celem zrealizowanego
konkursu by³a pomoc dzieciom i
m³odzie¿y w odnalezieniu wspó³czesnych autorytetów, jako odbicia uznawanych przez nich norm i
wartoci. Z GBP w Dêbowcu do
konkursu na szczeblu powiatowym
zg³oszone zosta³y a¿ 22 prace plastyczne, bêd¹ce pok³osiem odbywaj¹cych siê w bibliotece warsztatów wychowawczo-plastycznych.
Wród nades³anych prac dominowali bohaterowie tradycyjnych
orodków ¿ycia spo³ecznego,
zw³aszcza z krêgu rodziny i Kocio³a, choæ nie brakowa³o równie¿
gwiazd muzyki i sportu. Zgodnie z
werdyktem trzyosobowego jury,
obraduj¹cego pod przewodnictwem
mgr £ukasza Konarzewskiego, nagrody otrzyma³y: Teresa Parchañska za namalowany farbami
portret piosenkarki i Justyna Staniek za wykonan¹ pastelami pracê przedstawiaj¹c¹ Jana Paw³a II.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dêbowcu czynna:
pn. - pt. w godz. od 12.00  18.00
Ponadto Biblioteka zaprasza dzieci i m³odzie¿ na nastêpuj¹ce zajecia:
25 listopada br. - zajêciach pt. Andrzejkowy wieczór z Katarzyn¹,
9 grudnia br. - GBP w Dêbowcu zaprasza czytelników na Spotkanie z
Miko³ajem.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w GBP w Dêbowcu (nr tel.
8562345)

W plebiscycie na ksi¹¿kê lata
2004 najm³odsi u¿ytkownicy GBP
w Dêbowcu, podobnie jak i bibliotek ca³ego powiatu cieszyñskiego,
wybrali seriê ksi¹¿ek o Harrym Potterze J. K. Rowling, seriê o Koszmarnym Karolku Francescy Simon
oraz Pamiêtnik ksiê¿niczki M. Cabot. Nastêpne miejsca zajê³y kolejno: banie w opracowaniu W. Disneya, komiksy, seria o przygodach
Martynki autorstwa G. Delahaye.
Nieustann¹ popularnoci¹ cieszy³y

siê równie¿ serie ksi¹¿ek dla dorastaj¹cych dziewcz¹t, banie H. Ch.
Andersena oraz powieci A. Lindgren.
Imprezê fina³ow¹ z udzia³em 68
czytelników bibliotek ca³ego powiatu uwietni³ wystêp Teatru Bajka
z Czeskiego Cieszyna. Nagrody dla
laureatów ufundowa³ Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Eldom z Cieszyna, za poczêstunek Zak³ad Cukierniczy Bajka z Górek Wielkich.
Izabela Kula

O Puchar Ksiêstwa
29 sierpnia br. odby³ siê w Gumnach II Turniej o Puchar Ksiêstwa
Cieszyñskiego w pi³ce no¿nej. O
miano najlepszej walczy³o w nim
6 dru¿yn: A.S.P.N. (czyli Autonomiczna sekcja Pi³ki Noznej), LKS
Korona Gumna, Karton-Pak, Polifarb Cieszyn, Osiedle Piastowskie, PasKal (czyli dru¿yna Pastwisk i Kalembic). Z rozgrywek
grupowych do pó³fina³ów wesz³y
dru¿yny: LKS Korona, Polifarb
Cieszyn, A.S.P.N. i Osiedle Piastowskie. Ta ostatnia po zaciêtym

meczu wyeliminowa³a z dalszej
gry LKS Koronê, wygrywaj¹c 3:1,
natomiast w drugim pó³finale Polifarb Cieszyn pokona³ A.S.P.N.
wynikiem 2:0. O rezultacie meczu
o trzecie miejsce zadecydowa³y
rzuty karne, z których zwyciêsko
wysz³a dru¿yna A.S.P.N i to ona
zdoby³a Br¹zowy Puchar Turnieju. Natomiast zwyciêzc¹ II Turnieju o Puchar Ksiêstwa Cieszyñskiego zosta³ Polifarb Cieszyn,
który w finale pokona³ Osiedle Piastowskie 5:0. (dg)

Zbiórka odpadów segregowanych
Grudzieñ

6.12. Dêbowiec i Kostkowice
7.12. Simoradz i Iskrzyczyn,
8.12. Ogrodzona, £¹czka oraz Gumna

Dêbowieci, wrzesieñ/padziernik 2004
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PRZE£AJE

Mini pi³ka no¿na
Na boisku przy Szkole Podstawowej w Dêbowcu 8 padziernika br. rozegrano zawody mini pi³ki
no¿nej szkó³ podstawowych. Do
udzia³u w nich swoje reprezentacje
wystawi³y: SP Iskrzyczyn, SP Dêbowiec, SP Simoradz, SP Ogrodzo-

na. Pierwsze miejsce w zawodach
wywalczy³a reprezentacja z Dêbowca w sk³adzie: Krzysztof Ka³u¿a, Jakub Borkowski, Wojciech Studnik, Micha³ Stabrawa,
Tomasz Ka³u¿a, Pawe³ Chwastek, Adam Moskwik, Grzegorz

zdj.Jerzy Szendzielarz
Kozok, Mateusz Kocoñ, Damian
Melnik, Damian Gabzdyl, Adam
Grzebielec. Królem strzelców zosta³ zawodnik SP Ogrodzona Grzegorz Niemiec, który strzeli³ 18
bramek. Dalsze miejsca zajê³y:
II  SP Simoradz
III  SP Ogrodzona
IV  SP Iskrzyczyn (Rem)

Reprezentacja Gimnazjum w
Dêbowcu wziê³a udzia³ w sztafetowych biegach prze³ajowych Powiatu Cieszyñskiego. Zawody
przeprowadzono 7 padziernika
br. w Chybiu. Ch³opcy startuj¹cy
w biegu 6 x 1000 m zajêli 8 miejsce z czasem 18 min 14 sek. W
sk³ad dru¿yny wchodzili: Jaros³aw Niemiec, £ukasz Borski,
Mateusz Jeremi, £ukasz G¹sior, Daniel Raszyk, Adrian He¿yk, Marcin Szczurek, Konrad
Wierzgoñ. Dru¿yna dziewcz¹t w
sk³adzie: Stella Czendlik, Maria Wys³uch, Debora Wierzgoñ,
Karolina Wierzgoñ, Teresa Parchañska, Joanna Czerniak, w
biegu 6 x 800 m zajê³a miejsce 9 z
czasem 15 min 34 sek. (Rem)

Tenis sto³owy

W dniu 11.10.2004 r. w hali sportowej LKS Simoradz odby³y siê
zawody tenisa sto³owego. Wziê³y w nich udzia³ uczennice i uczniowie
szkó³ podstawowych Gminy Dêbowiec. Najlepsze miejsca zajêli:
dziewczyny
I miejsce  Agata PASIEKA, SP Iskrzyczyn
II miejsce  Agnieszka GREÑ, SP Iskrzyczyn
III miejsce  Barbara SIEKIERKA, SP Simoradz
chlopcy
I miejsce  Bartosz WONIAK, SP Simoradz
II miejsce  Pawe³ CHWASTEK, SP Dêbowiec
III miejsce  Jakub BORKOWSKI, SP Dêbowiec
IV miejsce - Marcin STEC, SP Iskrzyczyn.

Reprezentowali Polskê
W dniach 26  29 sierpnia br. w
Szolnok na Wêgrzech odby³ siê
Miêdzynarodowy Turniej Dzieci
miast zaprzyjanionych z tym
miastem. W turnieju wziê³o udzia³
oko³o 200 zawodników z Wêgier,
W³och, Niemiec, Izraela i Polski.
Ludowy Klub Sportowy z Simoradza prezentowa³o na turnieju 9
zawodników, którzy w klasyfikacji dru¿ynowej wywalczyli I miejsce zdobywaj¹c ³¹cznie 9 medali,
z czego 5 z³otych, 3 srebrne i 1
br¹zowy. Ponadto 2 zawodniczki
sekcji judo  Klaudia Skurzok i
Wioleta Porêbska - zosta³y nagrodzone pucharami za najlepiej
rozegrane technicznie walki. Obie

w swoich kategoriach wagowych
wywalczy³y z³ote medale. Nie gorzej spisali siê pozostali reprezentanci simoradzkiego klubu:
Dominika B³asiak  I miejsce
Sebastian Bieniek  I miejsce
Damian Bieniek  I miejsce
Sonia Stañczyk  II miejsce
Patryk Bocek  II miejsce
Michal Gajdek  III miejsce
Zawodnicy oraz trener sekcji judo
LKS Simoradz dziêkuj¹ sponsorom,
dziêki którym dzieci mog³y uczestniczyæ w wyjedzie na miêdzynarodowy turniej na Wêgry. Dzieci nasze, choæ z tak ma³ego klubu, jako
jedyne reprezentowa³y Polskê i nie
przynios³y nam wstydu. (HK)

DALSZE SUKCESY

£ukasz Haratyk, absolwent Gimnazjum w Dêbowcu, mo¿e poszczyciæ siê dalszymi sukcesami w uprawianej przez siebie dyscyplinie  rzucie kul¹. W mistrzostwach Polski Juniorów M³odszych rocznik 1987/1988 zaj¹³ 6 miejsce osi¹gaj¹c wynik 16,74 m. Wynik ten by³
jednoczenie drugim w roczniku reprezentowanym przez £ukasza
Haratyka, a mianowicie 1988.(Rem)

zdj. Remigiusz Jankowski

SZTAFETY PRZE£AJOWE
17 wrzenia br. na boisku przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie odby³y siê zawody w biegach prze³ajowych. Wziê³y w nich udzia³
6-osobowe reprezentacje wszystkich szkó³ podstawowych z terenu
Gminy Dêbowiec. Zawody rozegrano osobno w kategorii ch³opców i
dziewcz¹t. Klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
Dziewczyny
I miejsce SP Ogrodzona
II miejsce SP Iskrzyczyn
III miejsce SP Dêbowiec
IV miejsce SP Simoradz

Ch³opcy
I miejsce SP Dêbowiec
II miejsce SP Iskrzyczyn
III miejsce SP Simoradz
IV miejsce SP Ogrodzona

Na zwyciêstwo dru¿yny dziewcz¹t zapracowa³y: Anna Michalik, Anna
Szoblik, Ewelina Salomon, Joanna Kli, Natalia Chrobok, Karolina
Popko, za wród ch³opców: Marcin Dobner, Damian Melnik, Krzysztof Ka³u¿a, Szymon Wróbel, Adam Moskwik, Damian Gabzdyl. (Rem)

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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Budowa ekspresówki w
kadrze (9)
zdj. Zbigniew Kohut

Tak wygl¹da odcinek ekspresówki prowadz¹cy z £¹czki przez Iskrzyczyn do Miêdzywiecia

Jeszcze niedawno, na tym odcinku w Gumnach by³y tylko dwa pasy
drogi krajowej.

Obchody 40-lecia Szko³y
Podstawowej w Iskrzyczynie
zdj. Leszek D¹bek

