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Po termomodernizacji

Przedszkole w Ogrodzonej
przed i po termomodernizacji przeprowadzonej w
2004 r. - o realizacji tego
zadania pisalismy w poprzednim numerze Dêbowieci (zdj. Dagmara
Górniak)

Spacerkiem
wzd³u¿ Knajki

Z HISTORII SZKO£Y
W padzierniku tego roku minê³o 40 lat, gdy po raz pierwszy
zadwiêcza³ dzwonek w nowym
budynku Szko³y Podstawowej w
Iskrzyczynie, ale historia szkolnictwa w tej miejscowoci siêga XIX
w. W 1897 r. oddana zosta³a do
u¿ytku pierwsza szko³a w Iskrzyczynie. Do jej wybudowania dosz³o dziêki staraniom ówczesnego
wójta Paw³a Buchty. Do 1896 roku
dzieci z Iskrzyczyna uczêszcza³y do szko³y w Simoradzu.
W czasie II wojny wiatowej budynek szko³y zosta³ czêciowo
zniszczony. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych sale lekcyjne by³y
zdemolowane, brakowa³o ³awek,
szyb w oknach. W 1945 r. ju¿ w
wyzwolonej Polsce rok szkolny
zakoñczy³ siê 14 lipca. Przez miesi¹c prowadzono prace remontowe i ju¿ 16 sierpnia 1945 roku
naukê w szkole rozpoczê³o 77
dzieci w klasach I  VI. Uczniowie
w wieku przypadaj¹cym na klasê
VII uczêszczali do szko³y nr 1 w
Skoczowie. Kierownikiem szko³y
zosta³ Alojzy Pustówka.
Stopniowo uzupe³niano wyposa¿enie sal lekcyjnych. Z pieniê-

dzy uzyskanych podczas festynów szkolnych zakupiono ksi¹¿ki do biblioteki szkolnej. Pierwsze
¿arówki elektryczne zapali³y siê
w szkole podczas wakacji zimoc.d. na str. 6

Przy wigilijnym stole
Jan Kasprowicz

¯e, jako mówi
nam wszystkim
Dawne,
odwieczne orêdzie,
Z pierwsz¹ na
niebie gwiazd¹
Bóg w naszym
domu zasiêdzie.
Sercem Go
przyj¹æ gor¹cym,
Na cie¿aj
otworzyæ wrota Oto co czynie wam ka¿e
Mi³oæ, najwiêksza cnota.

Pierwotny krajobraz puszczañski,
prawdopodobnie dominuj¹cy dawniej w
Beskidzie l¹skim, a tym samym
na Ziemi Cieszyñskiej, pod wp³ywem ingerencji cz³owieka ulega³
przekszta³ceniom zmierzaj¹cym
ku jego degradacji. Ekspansja terytorialna cz³owieka, rozwój rolnictwa (w tym tak¿e gospodarka
rybacka, zak³adanie stawów), postêpuj¹ca urbanizacja spowodowa³y istotne zmiany w pierwot-

nym, lenym krajobrazie tych terenów.
Po³o¿enie Pogórza Cieszyñskiego, jego pod³o¿e geologiczne,
sprzyjaj¹ce warunki klimatyczne i
glebowe oraz specyficzne po³o¿enie w s¹siedztwie Bramy Morawskiej stwarza³o dogodne warunki
migracji rolin z po³udnia. Te w³anie czynniki zadecydowa³y o bogactwie szaty rolinnej na tym terenie.
Artyku³ ten oraz nastêpne, które
c.d. na str. 5

Na zbli¿aj¹ce siê wiêta pragniemy z³o¿yæ
wszystkim mieszkanñcom gminy
¿yczenia prze¿ywania
Bo¿ego Narodzenia
w zdrowiu, radoci
i ciep³ej rodzinnej
atmosferze,
kolejny za Nowy Rok
niech bêdzie czasem
pokoju
oraz realizacji
osobistych zamierzeñ.

Adam Brudny - Wójt Gminy
Adam Pastucha - Przewodnicz¹cy Rady Gminy
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N

2005 r. do 31 stycznia 2006 r.
a sesji w dniu 7 grudnia br.
stawka op³aty za m3 wody wypodjêto uchwa³y m.in. w nastêpuj¹cych sprawach:
nosiæ bêdzie dla wszystkich
1) wysokoci stawek podatku od
odbiorców 3,48 z³.
nieruchomoci na obszarze gmi- 12) wynagrodzenia Wójta Gminy
ny Dêbowiec, ulg i zwolnieñ z
 w zwi¹zku z likwidacj¹ w 2005
podatku od niektórych nieruchor. po³owy tzw. trzynastej penmoci oraz poboru tego podatsji dla wójtów i burmistrzów,
ku w drodze inkasa w 2005
Rada Gminy postanowwi³a czêroku,*
ciowo zrekompensowaæ utra2) ustalenia wzoru deklaracji na
con¹ czêæ zarobków podnopodatek rolny, leny i od niesz¹c dodatek specjalny o 5% tj.

Z obrad Rady Gminy
ruchomoci oraz wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomoci, rolnego i lenego,
3) wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej oraz okrelenia
wysokoci stawek,*
4) ustalenia i poboru oraz terminu
p³atnoci podatku od posiadania psów na obszarze gminy
Dêbowiec,*
6) zmiany uchwa³y Rady Gminy
Dêbowiec Nr 135/XV/04 z dnia
29 czerwca 2004r. w sprawie
przyst¹pienia do zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dêbowiec,
7) wyra¿enia zgody na sprzeda¿
parceli pb. nr 24/1 w Gumnach,
8) zmiany przeznaczenia lokalu w
Iskrzyczynie - pomieszczenia
na I piêtrze Domu Wiejskiego
w Iskrzyczynie o powierzchni: pomieszczenie 1 - 36,14 m2
oraz pomieszczenie 2 
39,11m2, do tej pory u¿ytkowane by³y jako bar, decyzj¹
rady zosta³y przeznaczone na
lokale socjalne,
9) uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na
rok 2005,
10) przyjêcia Strategii Rozwoju
Gminy Dêbowiec,
11) zatwierdzenia taryf oraz zasad
rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodê  od 1 lutego

o kwote 268 z³; ³¹cznie wynagrodzeniewzros³o o 2%,
13) przyjêcia bud¿etu Gminy Dêbowiec na rok 2005,
14) przyjêcia Planu Rozwoju Miejscowoci £¹czka,
15) przyjêcia Planu Rozwoju Miejscowoci Gumna,
16) przyjêcia Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Dêbowiec
(szczegó³owe omówienie na str.
2 w art. Plan gospodarki odpadami).
W ramach zapytañ i wolnych
wniosków poruszono m.in. nastêpuj¹ce sprawy:
- nie uporz¹dkowania terenu i zniszczeñ powsta³ych po Rajdzie Barbórki,
- braku tablicy og³oszeniowej w okolicach ul.¯niwnej w Dêbowcu,
- mo¿liwoci oznakowania zakrêtu
na drodze Dêbowiec  Skoczów,
ko³o rozdzielni gazu,
- zakoñczenie prac zwi¹zanych z
prze³o¿eniem drogi £¹czka 
Kostkowice,
- remontu drogi ko³o Kó³ka Rolniczego w Ogrodzonej i prowadzenia nadzoru nad tymi pracami,
- uporz¹dkowania parkingu za
stra¿nic¹ w Iskrzyczynie,
- z³ej widocznoci na skrzy¿owaniu w centrum Iskrzyczyna.
Przewodnicz¹cy RG
Adam Pastucha
* szczegó³owe omówienie stawek
podatkowych w art. Podatki i
op³aty na 2005 r. na str. 9

Prenumerata Dêbowieci
Wszystkich czytelników informujemy, ¿e tak jak w latach poprzednich, w roku 2004 bêdzie istnia³a mo¿liwoæ prenumeraty
Dêbowieci. Cena rocznej prenumeraty to 5 z³ (6 numerów
czasopisma). Gazety rozprowadzane bêd¹ przez uczniów gimnazjum z terenu gminy i dostarczane bezporednio do domów abonentów. Prenumeratê mo¿na zamawiaæ w redakcji gazety, u so³tysów i w Gimnazjum do 31 stycznia 2004 r.
Redakcja

Plan gospodarki odpadami
Zgodnie z ustaw¹ o odpadach,
na gminy, powiaty i województwa zosta³ na³o¿ony obowi¹zek
opracowania i wdro¿enia 4-letnich
Planów Gospodarki Odpadami.
Na ostatniej sesji Rady Gminy
Dêbowiec, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du Powiatu
Cieszynskiego i Zarz¹du Województwa l¹skiego, przyjêty zosta³ dla naszej gminy, taki w³anie
plan. Opracowany zosta³ przez
firmê EKO  LAND z Bielska
Bia³ej. Jest on integraln¹ czêci¹
opracowanego wczeniej Planu
Ochrony rodowiska. Te dwa dokumenty bêd¹ w najbli¿szych latach wyznacza³y kierunki dzia³añ
zmierzaj¹cych do maksymalnego
uporz¹dkowania wszystkich
spraw zwi¹zanych z wytwarzaniem, zbieraniem, transportem,
odzyskiem i unieszkodliwianiem
odpadów w naszej gminie.
Obok ogólnej charakterystyki
gminy, jej po³o¿enia i krótkiego
rysu historycznego, autorzy Planu opisuj¹ w nim stan aktualny,
prognozy oraz cele w gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
osadami ciekowymi, odpadami
opakowaniowymi i niebezpiecznymi, odpadami powstaj¹cymi w
procesie dzia³alnoci gospodarczej
oraz innymi, w tym zu¿ytymi
oponami, elektronik¹ czy sprzêtami gospodarstw domowych, takimi jak pralki, lodówki i meble. Planowane do osi¹gniêcia cele podzielone s¹ na krótkoterminowe i d³ugoteminowe. Najwa¿niejsze z nich
to koniecznoæ objêcia wszystkich
mieszkañców zorganizowanym
systemem odbioru mieci, gdy¿
obecnie ten obowi¹zek wype³nia
67 % gospodarstw z terenu naszej

gminy. Bêdzie to nastêpowa³o poprzez systematyczn¹ kontrolê
umów na odbiór odpadów b¹d
kontrolê iloci zakupionych worków na odpady w przypadku domów, do których jest utrudniony
dojazd.
Wed³ug posiadanych danych
oko³o 400 gospodarstw w miarê
systematycznie uczestniczy w selektywnej zbiórce odpadów, która
jest prowadzona na terenie gminy
nieodp³atnie od 2 lat.
Wa¿nym do osi¹gniêcia celem, w
tym zakresie dzia³añ, bêdzie wprowadzenie systemu zmniejszaj¹cego iloæ odpadów biodegradowalnych, g³ównie poprzez ich selekcjê domow¹ i kompostowanie w
przydomowych urz¹dzeniach, a
tak¿e selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych. Zalicza siê
do nich odpady zawieraj¹ce PCB i
azbest, zu¿yte oleje, baterie i akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne czy rodki ochrony
rolin. Planuje siê zorganizowanie
w gminie, co najmniej jednego
punktu zbiórki dla tego typu odpadów. W ca³ym okresie rozbudowy obecnego systemu zbiórki odpadów za³o¿ono prowadzenie
wszechstronnej edukacji ekologicznej mieszkañców, w tym równie¿ poprzez lokaln¹ gazetê i realizacjê odpowiednich programów
szkolnych.
Ostatnia czêæ tego planu zosta³a powiêcona mo¿liwociom sfinansowania zadañ inwestycyjnych
z ró¿nego rodzaju dostêpnych aktualnie róde³. (a)
Z ca³ym planem mo¿na zapoznaæ
siê na stronie internetowej gminy:
www.debowiec.cieszyn.pl

Zbiórka odpadów segregowanych
w roku 2005
Luty

2.02. Dêbowiec i Kostkowice
3.02. Simoradz i Iskrzyczyn,
4.02. Ogrodzona, £¹czka oraz Gumna

Kwiecieñ

6.04. Dêbowiec i Kostkowice
7.04. Simoradz i Iskrzyczyn,
8.04. Ogrodzona, £¹czka oraz Gumna

Czerwiec

1.06. Dêbowiec i Kostkowice
2.06. Simoradz i Iskrzyczyn,
3.06. Ogrodzona, £¹czka oraz Gumna
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Cieszynianki 2004
W tym roku ju¿ po raz ósmy
wrêczone zosta³y laury o nazwie
Srebrna Cieszynianka. Tradycyjnie mia³o to miejsce podczas uroczystej sesji rad gmin, która odby³a siê w Teatrze im. Adama Mickiewicza 11 listopada br. Ka¿da z
gmin cz³onkowskich Zwi¹zku Komunalnego Ziemi Cieszyñskiej
wy³oni³a sporód swoich mieszkañców osobê, która zas³u¿y³a siê
w sposób szczególny dla spo³ecznoci, w której dzia³a tzn.
wnios³a nowe, pozytywne wartoci lub jej dzia³ania by³y na tyle nowatorskie, ¿e mog¹ zostaæ uznane za godne naladowania,
polecenia jako wzór. W
naszej gminie za osobê,
która spe³nia te kryteria,
decyzj¹ Rady Gminy zosta³ uznany Edward Wig³asz, wieloletni, aktywny cz³onek Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Dêbowcu, a od 17 lat prezes
tej organizacji.
W uzasadnieniu tej w³anie kandydatury napisano: Za aktywna i pe³n¹
powiêcenia dzia³alnoæ
na rzecz Ochotniczej Sra¿y Po¿arnej w Dêbowcu
Kolejnym, po ZPORR programem, w którym samorz¹dy gminne mog¹ wnioskowaæ o dofinansowanie projektów inwestycyjnych
jest Sektorowy Program Operacyjny  Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz
rozwój obszarów wiejskich (SPORol)przygotowywany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Zewnêtrzne rodki finansowe
jakimi dysponuje Program pochodz¹ z Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie.
W programie okrelono dwa cele
strategiczne:
- poprawa konkurencyjnoci gospodarki rolno  spo¿ywczej oraz
- zrównowa¿ony rozwój obszarów
wiejskich
do osi¹gniêcia których zaplanowano szereg dzia³añ, miêdzy innymi:
u³atwianie startu m³odym rolnikom,
inwestycje w gospodarstwach rolnych, poprawa przetwórstwa i
marketingu artyku³ów rolnych, scalanie gruntów, a tak¿e odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
W ramach ostatniego z powy¿-

oraz za wielki wk³ad pracy w budowê boiska sportowego w Dêbowcu. Edward Wig³asz statuetkê
Srebrnej Cieszynianki otrzyma³ z
r¹k Wójta Gminy Adama Brudny i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Adama Pastuchy.
Wród pozosta³ych laureatów
Srebrnej Cieszynianki w tym roku
znaleli siê: W³adys³aw Dadok,
Ryszard Nikiel, Janina Kisza-Bruell, Irena Klimczak, Anna Koniecz-
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ny, Zbigniew Wa³ach, Roman Rucki, Stefania Kewesz, Roman Kucharczyk, Zygmunt Bia³as, Andrzej Pilch, Karol Klocek.
Natomiast za organizowanie
oraz inicjowanie dzia³alnoci regionalnej i kulturalno-popularyzatorskiej w Kole Macierzy Ziemi Cieszynskiej przy Uniwersytecie
Warminsko-Mazurskim w Olsztynie, tegoroczny laur Honorowej
Cieszynianki przyznano prof. Januszowi Guziurowi. Wyró¿nienie to przyznaje siê osobom, które w szczególny sposób zas³u¿y³y siê dla naszego regionu, przy

czym nie musz¹ one mieszkaæ na
naszym terenie.
Na uroczystej sesji mia³o równie¿ miejsce wrêczenie odznaczeñ
pañstwowych i medalu pami¹tkowego ZKZC. Wród odznaczonych
znalaz³ siê Stanis³aw Kubicius,
mieszkaniec naszej gminy. Z r¹k vce Wojewody l¹skiego Andrzeja
Waliszewskiego otrzyma³ on
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zas³ugi dla rozwoju owiaty na ziemi Cieszyñskiej
oraz uczestniczenie w tworzeniu
nowych struktur szkolnych zwi¹zanych z reform¹ owiaty.(dg)

zdj. Ewa Bojda

Nowe szanse na fundusze
szych dzia³añ dofinansowywane
mog¹ byæ projekty sk³adane przez
samorz¹dy gminne, realizowane w
miejscowociach do 5 000 mieszkañców. Wielkoæ udzielanej pomocy wynosi 80% kosztu zadania, ale
nie wiêcej ni¿ 450 000 z³ dla jednej
miejscowoci. Zg³aszany wniosek
mo¿e obejmowaæ m.in.:
1) budowê lub adaptacjê po³¹czon¹
z remontem oraz wyposa¿aniem
obiektów publicznych pe³ni¹cych funkcje kulturalne (wietlice, domy kultury itp.);
2) budowê, odnawianie i urz¹dzanie placów zabaw, obiektów
sportowych, cie¿ek rowerowych, szlaków pieszych s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego;
3) projekty zwi¹zane z kultywowaniem tradycji spo³ecznoci
lokalnych oraz tradycyjnych
zawodów;
4) kszta³towanie centrów wsi poprzez odnawianie lub budowê

placów, parkingów, chodników,
owietlenia ulicznego itp.;
5) urz¹dzanie terenów zielonych,
parków i innych miejsc wypoczynku;
6) budowê lub przebudowê po³¹czon¹ z remontem elementów
ma³ej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym
systemów informacji wizualnej;
7) rewitalizacjê lub adaptacjê po³¹czon¹ z remontem obiektów zabytkowych u¿ytkowanych na
cele publiczne oraz odnawianie
lub konserwacjê lokalnych pomników historycznych i miejsc
pamiêci;
8) zakup i odnawianie nie u¿ytkowanych obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich
adaptacjê na cele publiczne
Aby móc z³o¿yæ wniosek o pomoc finansow¹ na realizacjê danego
projektu spe³nionych musi byæ kilkanacie warunków, z których jed-

nymi z najwa¿niejszych s¹: posiadanie planu rozwoju miejscowoci
oraz pozwolenia na budowê.
Po wnikliwej analizie zasad
udzielania pomocy i stopnia przygotowania, przez poszczególne so³ectwa naszej gminy, projektów odpowiadaj¹cych zasadom SOP-Rol
postanowiono z³o¿yæ wnioski o
dofinansowanie:
1) robót zwi¹zanych z wykoñczeniem wietlicy Wiejskiej w
£¹czce,
2) budowy Wielofunkcyjnego Pawilonu Sportowego w Gumnach.
W tym celu dla powy¿szych so³ectw opracowane zosta³y Plany
Rozwoju Miejscowoci zawieraj¹ce charakterystykê wsi oraz planowane kierunki rozwoju wraz z ich
opisem, kosztorysem i harmonogramem planowanego przedsiêwziêcia.
Plany zosta³y zgodnie z procedur¹
przyjête uchwa³¹ zebrania wiejskiego w dniu 2 grudnia w £¹czce, a dzieñ
póniej w Gumnach za na posiedzeniu w dniu 7 grudnia zatwierdzi³a je Rada Gminy.
c.d. na str. 5
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Na szczêcie bêdzie nie o chorobach i fizycznych dolegliwociach wspó³czesnego cz³owieka,
ale o tym, w jaki sposób w
m³odych istotach i dopiero kszta³tuj¹cych siê osobowociach rozbudziæ umi³owanie i szacunek do
ojczystych stron.
Kszta³towanie poczucia przywi¹zania do Ma³ej Ojczyzny, poczucia dumy z dziedzictwa kulturowego regionu jest zadaniem z³o¿onym i na pewno nie³atwym w
dobie powszechnej globalizacji i
dehumanizacji wartoci. Ale tym
bardziej, powinno nam doros³ym
zale¿eæ na tym, aby przysz³e
pokolenie nie zatraci³o wiêzi z
najbli¿szym otoczeniem, a tym
samym by³o wiadome swej to¿samoci narodowej. Nie mo¿na

do Kisielowa. Roboty wykonane
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg
Krajowych i Autostrad polega³y na
naprawie pobocza i wykonaniu nowego odwodnienia z koryt betonowych. Wykonane roboty poprawi³y bezpieczeñstwo pieszych poruszaj¹cych siê wzd³u¿ tych dróg.
W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa na drogach naszej gminy poprawiona zosta³a ponadto widocznoæ na niebezpiecznym odcinku
drogi powiatowej Dêbowiec  Skoczów w rejonie przepustu nad po-

tokiem Wilamowickim w Simoradzu. W zwi¹zku z czêstymi kolizjami do jakich dochodzi³o na tym
odcinku drogi zmieniono tam organizacjê ruchu drogowego wprowadzaj¹c pierwszeñstwo przejazdu
dla pojazdów nadje¿d¿aj¹cych od
strony Skoczowa, jednak ze wzglêdu na gêsto rosn¹ce krzaki, utrudniaj¹ce widocznoæ, nadal by³o to
miejsce niebezpieczne. W bie¿¹cym miesi¹cu, w celu poprawienia
widocznoci, na odcinku tym wykarczowano krzewy. (zk)

ZARA¯ENI BAKCYLEM
bowiem byæ Polakiem w ogóle .
Trzeba mieæ zakorzenienie w konkretnym rodowisku miejscowym, (...)." Tak wiêc sprawa budowania poczucia to¿samoci regionalnej nabiera szczególnego
znaczenia i jest jednym z kluczowych zadañ edukacyjnych przedszkola, a póniej szko³y i rodowiska lokalnego. S³u¿¹ temu m. in.
programy wychowawcze i cie¿ki
edukacyjne realizowane na ró¿nych przedmiotach.
Szko³a Podstawowa w Dêbowcu ju¿ od 20 lat prowadzi wspó³pracê z PTTK w Cieszynie,
uczestnicz¹c dwa razy w roku w

ROBOTY DROGOWE
W roku bie¿¹cym w zakresie modernizacji dróg realizowane by³y zadania zawarte w Wieloletnim Planie
Budowy Dróg Gminy Dêbowiec i
przewidziane na 2004 r. Wykonana
zosta³a modernizacja polegaj¹ca na
po³o¿eniu nawierzchni z masy asfaltowej na drodze osiedla domków
jednorodzinnych w Simoradzu i
Ogrodzonej oraz wykonano przebudowê zwi¹zan¹ ze wzmocnieniem
podbudowy i wykonaniem nawierzchni smo³owej drogi Sztefek-Gruszczyk w Ogrodzonej.
£¹czna d³ugoæ nowych nawierzchni wynios³a 985 m za koszt robót
to blisko 185 tys. z³. z czego 20,2
tys. z³ stanowi dotacja ze rodków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi Pod Lasem w Ogrodzonej gdzie wykonana zosta³a dolna warstwa podbudowy i nawierzchnia t³uczniowa na d³. 997 m.
Wiosn¹ przysz³ego roku planowane jest wykonanie na tym odcinku
nawierzchni z emulsji asfaltowej i

górskich rajdach m³odzie¿owych.
Wêdrówki malowniczymi beskidzkimi szlakami, niezale¿nie od
aury z ca³¹ pewnoci¹ s¹ doskona³ym sposobem na to, aby w
m³odych ludziach budziæ szacunek do ziemi i kszta³towaæ wiêzi
emocjonalne jednostki z Ma³¹ Ojczyzn¹. Korzyci p³yn¹ce z takiego rodzaju spêdzania wolnego
czasu przez dzieci i m³odzie¿ s¹
wielorakie, dotycz¹ bowiem sfery poznawczej, zdrowotnej, estetycznej jak i wychowawczej. Ponadto anga¿uj¹ równie¿ wychowawców oraz rodziców.
25 wrzenia br. tradycyjnie ju¿
nasza
szko³a
uczestniczy³a w
XXII Górskim
Rajdzie M³odzie¿owym na Po¿egnanie lata".
Tym razem celem eskapady by³
Soszów Wielki
(886 m.n.p.m.).
Sw¹ gotowoæ
zdobycia szczytu zg³osi³o 70
m³odych piechurów, pocz¹wszy
od kl. czwartej
do szóstej. Czu-

wali nad nimi nauczyciele ( I.Chwastek, L.Matuszyñski, M.S³ama,
M.Staniek) oraz rodzice (Cz.Czy¿,
I.Miêciel). Na mecie oprócz
smacznej kie³baski i dyplomów
czeka³a wszystkich wielka niespodzianka  wspania³y puchar
oraz pami¹tkowe zdjêcia w nagrodê za najliczniejsze uczestnictwo w rajdzie. Wielce zadowoleni
i dumni z siebie wrócilimy do
Dêbowca.
Kolejnym tego typu wydarzeniem by³ rajd szkolny zorganizowany przez nasz¹ placówkê 23
padziernika br. w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego. 59 - osobowa grupa naszych
uczniów pod opiek¹ nauczycieli
(L.Matuszyñski, J.Szendzielarz ) i
rodziców (J.Duda, A.Gabzdyl,
R.Gawlik, W.Wawrzyczek) ruszy³a z Dziêgielowa Zamku na Tu³, a
potem przez Ma³¹ Czantoriê na
Wielk¹ Czantoriê.
Wspania³ym prze¿yciem dla
wszystkich by³ zjazd kolejk¹ linow¹ ze szczytu do Ustronia.
Organizowanie tego rodzaju
przedsiêwziêæ oraz motywowanie do uczestnictwa w nich dzieci
i m³odzie¿y przez ich rodziców i
wychowawców ma g³êboki sens i
z ca³¹ pewnoci¹ sprzyja kszta³towaniu poczucia wiêzi z Ma³¹
Ojczyzn¹.
Magdalena Staniek
SP Dêbowiec

grysów kamiennych. O ile pozwol¹
warunki atmosferyczne do koñca
roku wykonywane bêd¹ jeszcze
rowy odwodniaj¹ce na odcinkach
uzgodnionych z w³acicielami parcel s¹siaduj¹cych z drog¹. Zakres
wykonanych obecnie prac wyniesie ok. 95 tys. z³, a koñcowy koszt
zgodnie z przetargiem wynosi³ bêdzie 138 tys. z³ w tym dofinansowanie z FOGR  45 tys. z³.
W zakresie poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego w miesi¹cach listopad-grudzieñ wykonane
zosta³o staraniem gminy, po uzgodnieniu z Powiatowym Zarz¹dem
Dróg w Cieszynie, utwardzone
pobocze dla pieszych na odcinku
ok. 180 m pomiêdzy stawami w
Dêbowcu. PZD zobowi¹za³ siê do
wykonania i oznakowania przejcia
dla pieszych w rejonie skrzy¿owania z ul. Spó³dzielcz¹.
Podobne prace zrealizowane zosta³y tak¿e przy drodze krajowej
w Ogrodzonej miêdzy Szko³¹ Podstawow¹, a skrzy¿owaniem z drog¹

Niebezpieczny zakrêt na drodze w Simoradzu po wyciêciu krzewów
(zdj. Dagmara Górniak)
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bêd¹ publikowane maj¹ zachêciæ do
zainteresowania rzek¹ Knajk¹, która jest jedyn¹ z terenu naszej gminy zasilaj¹c¹ królow¹ rzek polskich
 Wis³ê.
Gmina Dêbowiec pod wzglêdem
bogactwa w wody powierzchniowe jest doæ zasobna. Oprócz stawów rybnych, rowów melioracyjnych, pojedynczych ródlenych
oczek wodnych lokalizowane s¹
tutaj ró¿ne rodzaje cieków wodnych, np. potok Iskrzycki, potok
Racznica oraz rzeka Knajka .
Rzeka Knajka i jej dolina bierze
swój pocz¹tek u podnó¿a góry
Che³m (464 m n.p.m), we wsi Godziszów (gm. Goleszów). W dalszym swym biegu, w obrêbie naszej gminy przep³ywa ona przez
wioski: Ogrodzona, Kostkowice,
Dêbowiec.
Rzeka Knajka jest lewobrze¿nym
dop³ywem Wis³y, licz¹cym 17 km.
Pocz¹tkowo bra³a swój pocz¹tek z
dwóch róde³, które zosta³y w latach 80-tych XX wieku przekszta³cone i zmeliorowane. Obecnie za
pocz¹tek tej rzeki uwa¿a siê dwie
odnogi wyp³ywaj¹ce spod wzgórza
Che³m, które po 200 m swego biegu
³¹cz¹ siê. Niewielki spadek rzeki
Knajki, zw³aszcza w jej dolnym
biegu spowodowa³ powstanie szerokiej i doæ p³askiej doliny, w obrêbie której zgrupowa³o siê wiele
stawów rybnych, szczególnie na
odcinku Kostkowice - Dêbowiec Pruchna. Swój niezmieniony bieg
rzeka Knajka zachowa³a jedynie w
swym pocz¹tkowym biegu, od
róde³ do Kostkowic. Od tego miejsca zosta³a zmeliorowana i uregulowana (progi wodne, ofaszynowanie). Wysokoæ poziomu wody w
rzece jest zmienna, co wynika z
tego, i¿ rzeka Knajka przyjmuje
znaczne iloci wody pochodz¹cych
nie tylko z opadów, ale równie¿ ze
zrzutów wody z przylegaj¹cych do
niej stawów (na odcinku Kostkowice - Dêbowiec - Pruchna), szczególnie w okresie jesiennym, podczas od³owów ryb hodowlanych w
tych stawach. Zrzuty wód ze stawów, wzmo¿one opady w okresie
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Spacerkiem
wzd³u¿ Knajki

czerwca-lipca oraz wrzenia i padziernika powoduj¹ gwa³towny
przybór wody, co wywo³uje
wzrost poziomu wody czêsto o 23 m, a to z kolei przyczynia siê do
podnoszenia poziomu wody gruntowej na terenach przyleg³ych,
szczególnie na odcinkach Dêbowiec
- Drogomyl - Pruchna. Koñcowy
odcinek biegu rzeki Knajki tj. Pruchna-B¹ków jest zmieniony nieznacznie. Dopiero odcinek przy ujciu do
rzeki Wis³y w Strumieniu (od drogi
szybkiego ruchu Wis³a-Katowice)
zosta³ uregulowany i obwa³owany.
Tu poziom wody równie¿ ulega
znacznym wahaniom, gdy¿ nastêpuje tzw. cofanie siê wody na skutek dop³ywu z g³ównej rzeki, Wis³y, do której wpada Knajka.
Te cechy terenu, jego ukszta³towanie oraz bogactwo wiata ¿ywego zachêc¹ byæ mo¿e do bli¿szego
kontaktu z przyrod¹ naszej najbli¿szej okolicy. Czy jest jednak rzeczywicie na co popatrzeæ?
Odcinek I - od róde³ Knajki do
Ogrodzonej (droga Cieszyn Bielsko)
Zmienione ród³a Knajki w niczym nie przypominaj¹ typowych
róde³, gdzie woda wyp³ywa z
wnêtrza ziemi. S¹ to dwa p³ytkie
w¹wozy poroniête pozosta³ociami lasu gr¹dowego (grab, buk, leszczyna, lipa), szczególnie malowniczo wygl¹daj¹ce wiosn¹, gdy czeremcha, czerenia ptasia i tarnina
obsypane s¹ bia³ymi kwiatami.
Szczególnie wiosn¹, gdy drzewa nie
s¹ jeszcze ulistnione, w runie zauwa¿yæ mo¿na szereg geofitów
pojawiaj¹cych siê o tej porze. Rolin¹, która rzuca siê w oczy jest
ziarnop³on wiosenny, o z³ocisto¿ó³tych kwiatach, porastaj¹cy runo
du¿ymi p³atami. Przyci¹ga wzrok
kokorycz pe³na i kokorycz pusta,

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

- ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, ZK)
- majatkowe, rolne, (upraw, zwierza, drobiu)

których fioletowo-czerwone kwiaty odwiedzane s¹ przez owady.
Bardziej wprawne oko dostrze¿e
niepozorne bia³e kwiaty czworolistu pospolitego, które przekszta³c¹
siê w granatowo-czarn¹ jagodê o
w³aciwociach truj¹cych. Podobne w³aciwoci ma rosn¹ca tu kokoryczka wielokwiatowa. Tym rolinom towarzyszy konwalijka
dwulistna, o bia³ych kwiatach zebranych w groniaste kwiatostany.
Na wilgotnych brzegach Knajki
wzrok przyci¹gaj¹ szyszkowate
k³osy zarodnikowe najwiêkszego
wystêpuj¹cego w Polsce skrzypu
 skrzypu olbrzymiego, który osi¹ga tu wysokoæ do 1 m. W jego s¹siedztwie ronie bodziszek ¿a³obny
(gatunek zagro¿ony ze wzglêdu na
zanikanie wilgotnych siedlisk). Je¿eli jestemy zaopatrzeni w odpowiednie obuwie, mo¿emy wêdrowaæ samym korytem Knajki. Wtedy dostrze¿emy to co zwykle umyka oczom zwyk³ego miertelnika.
Poruszaj¹c siê korytem Knajki idziemy wzd³u¿ urwistych brzegów,
które miejscami osi¹gaj¹ doæ
znaczn¹ wysokoæ - do 6 m. Oko³o
600 m od róde³, na wysokiej skarpie rzucaj¹ siê w oczy i wabi¹ (na-

wet z odleg³oci kilkunastu metrów), intensywnym, odurzaj¹cym
zapachem purpurowe kwiaty lilii
z³otog³ów. Warto siê wdrapaæ na ten
fragment gr¹du. Tu, na niewielkiej
powierzchni, ok. 2 arów mo¿emy
podziwiaæ takie roliny jak: listerê
jajowat¹ - storczyk, bluszcza pospolitego, kopytnika pospolitego,
pierwiosnkê lekarsk¹, przylaszczkê pospolit¹, marzankê wonn¹,
oraz symbol Ziemi Cieszyñskiej cieszyniankê wiosenn¹ (wszystkie
s¹ gatunkami prawnie chronionymi). Wêdruj¹c korytem Knajki na
zboczach parowów ronie wiciokrzew suchodrzew, o ¿ó³tawych
kwiatach.
Niestety w tym miejscu nale¿a³oby zakoñczyæ zwiedzanie tego
odcinka Knajki. Od skrzy¿owania
z drog¹ na Kisielów do skrzy¿owania z drog¹ Cieszyn - Skoczów,
rzeka zamieniana jest w wysypisko mieci i odpadów komunalnych. Do tego dochodz¹ jeszcze
odprowadzane cieki z posesji.
Na omawianym odcinku Knajki,
od róde³ u podnó¿a góry Che³m
do drogi Cieszyn - Bielsko wystêpuje 146 gatunków rolin naczyniowych, w tym kilka chronionych
i cennych dla przyrody.
W nastêpnym numerze Dêbowieci odcinek II - od drogi Cieszyn  Bielsko do mostu w Kostkowicach.
Eugeniusz Chwatsek
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Nowe szanse na fundusze

Zakres prac zwi¹zanych z budow¹ Wielofunkcyjnego Pawilonu
Sportowego w Gumnach obejmuje
wykonanie stanu surowego ca³oci
pawilonu oraz roboty wykoñczeniowe pozwalaj¹ce na oddanie do
u¿ytkowania pomieszczeñ parteru obejmuj¹cego: 2 ogólnodostêpne sale, 3 magazyny, pomieszczenia socjalne, 2 szatnie z ³azienkami, pomieszczenie gospodarcze
bez czêci przeznaczonej pod remizê OSP. Obiekt bêdzie posiada³
poddasze u¿ytkowe planowane do
wykoñczenia w kolejnym etapie realizacji, na którym znajdowaæ siê
bêdzie sala ogólnodostêpna, sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze oraz docelowo tak¿e sala sportowa. Pawilon s³u¿yæ ma przede
wszystkim 3 organizacjom dzia³aj¹cym na ternie wsi: LKS Korona, OSP i KGW. Sale i zaplecze
zosta³y tak zaplanowane aby mog³y pe³niæ rolê zarówno pomieszczeñ na organizacjê zajêæ sporto-

wych, jak i zebrañ czy spotkañ
cz³onków i w³adz wymienionych
powy¿ej organizacji. Pomieszczenia budynku maj¹ tak¿e s³u¿yæ
mieszkañcom np. jako miejsce zebrañ so³eckich, imprez rekreacyjnosportowych, kulturalnych, zwi¹zanych z obchodami wi¹t.
Prace wykoñczeniowe wietlicy
Wiejskiej w £¹czce obejmuj¹ wykonanie zakresu robót pozwalaj¹cych na przekazanie do u¿ytkowania czêci parterowej obiektu, w
której znajdowaæ siê bêdzie sala
imprez na oko³o 100 osób wraz z
zapleczem kuchennym, sanitariaty,
pomieszczenia gospodarcze oraz
kot³ownia w pomieszczeniach piwnicy.
Aktualnie gmina posiada wiêkszoæ niezbêdnych dokumentów
koniecznych do z³o¿enia wniosków
o dofinansowanie powy¿szych zadañ i czeka na og³oszenie terminu
naboru wniosków do konkursu.
Zbigniew Kohut
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Przez tysi¹clecia mi³oæ by³a
traktowana jako cnota i to we
wszystkich wielkich religiach i
wielu filozofiach (zarówno wschodu jak i zachodu). Mi³oæ to co
wiêcej ni¿ uczucie krótkie i przelotne, które rodzi siê na widok
kogo, kto mo¿e wyci¹gn¹æ nas z
osamotnienia. Mi³oæ to umiejêtnoæ, dar, zdolnoæ, postawa, si³a,
cecha charakteru, która istnieje niezale¿nie od obiektu.
Grecy odró¿niali Erosa i Agape,
a wiêc ludzk¹ i bosk¹ mi³oæ. Platon, tê pierwsz¹, dzieli³ na wszeteczn¹ i niebiañsk¹, czyli tê, która
powodowa³a siê tylko zmys³owoci¹ i tê, która umia³a podporz¹dkowaæ zmys³owoæ celom duchowym, a wiêc piêkniejszym i trwalszym. Agape to mi³oæ Boga do
wiata, nie szukaj¹ca wzajemnoci, czysta i bezinteresowna.
Chrzecijañstwo odró¿nia 4 rodzaje mi³oci: amor, dilectio. amicita i caritas. Tylko amor ma znaczenie neutralne i mo¿e przybieraæ ró¿ne oblicza. Dilectio i amicita to mi³oci tworz¹ce zwi¹zki,
jednocz¹ce ludzi ze sob¹ (bez
wzglêdu na p³eæ). Amicita ma równie¿ znaczenie polityczne. Zaprzyjanieni nie odwa¿¹ siê zdradzaæ, ma³o... tworz¹ wspólnoty

Takie sobie refleksje...

Mi³oæ - sztuka zapomniana
Nie b¹d cyniczny wobec mi³oci,
Albowiem w obliczu wielkiej osch³oci
I rozczarowañ jest ona wieczna jak trawa.
ludzi zorganizowanych dobrowoln¹ i siln¹ wiêzi¹, która umie siê
przeciwstawiæ zapêdom autorytarnym. Najwa¿niejsza jest caritas.
Mi³oæ doskona³a, nios¹ca ¿yczliwoæ, przyjañ i ¿ycie.
Ojcowie Kocio³a traktowali mi³oæ jako najwy¿sz¹ cnotê, obok
nadziei i wiary, udzielan¹ wraz z
³ask¹, przejawiaj¹c¹ siê w bezinteresownych aktach woli zmierzaj¹cych do najwy¿szego dobra. W
tym rozumieniu mi³oæ jest tym
doskonalsza, im bardziej pozwala
cz³owiekowi wyjæ z siebie i
zbli¿yæ do umi³owanego przedmiotu; nie po to, aby go zgarn¹æ
lecz by mu siê oddaæ. Teorie te nie
s¹ abstrakcyjnym wytworem
ch³odnych umys³ów filozoficznoteologicznych. Ka¿dy z nas gdzie
i kiedy zetkn¹³ siê z przykazaniem mi³oci (naczelnym wszak
przykazaniem etyki chrzecijañ-

skiej). Nie zamierzam nak³aniaæ do
przestrzegania owego przeykazania, to prywatna sprawa ka¿dego
z nas, lecz przestrzegajmy tego, co
nazywa siê ogólnymi znakami mi³oci- czyli zasad grzecznoci i akceptowanej obyczajowoci.
Sens mi³oci p³yn¹cy z powagi
chrzecijañskiej - Caritas jest jednak istotny nie tylko jako drogowskaz dla naszych obowi¹zków
wobec innych czy siebie. Zrozumienie go jest niezbêdne dla orientacji w wiecie ludzkich uczuæ i
pora¿ek z nimi zwi¹zanych.
W sprawach mi³oci pope³niamy pomy³ki. Podekscytowanie
bywa tak silne, ¿e czêsto nie zauwa¿amy, i¿ o jego nasileniu decyduje raczej wielkoæ naszej samotnoci. Ka¿dy jest bowiem jak Jonasz - uwi¹zany i samotny. Ka¿dy d¹¿y do zespolenia, bowiem
...pragnienie zespolenia siê z dru-

gim cz³owiekiem jest najpotê¿niejszym d¹¿eniem ludzi. Jest ono najbardziej podstawow¹ namiêtnoci¹, jest si³¹ cementuj¹c¹ ca³y rodzaj ludzki. Klêska na tym polu
oznacza ob³êd lub zag³adê samego
siebie i innych. Bez mi³oci ludzkoæ nie mog³aby istnieæ ani jednej
chwili.
Dla Ericha Fromma mi³oæ to
sprawa zdolnoci, sztuki nie za
obiektu, instynktu czy te¿ przypadkowej fascynacji. Wed³ug niego sztuka ta wymaga dyscypliny,
koncentracji, cierpliwoci i zaanga¿owania siê. Jest wiêc jak malowanie, czytanie itd. Osi¹ga siê j¹
wewnêtrzn¹ prac¹ i pasj¹. Nim
wiêc udamy siê do psychoterapeuty, zastanówmy siê nad swoimi
umiejêtnociami i predyspozycjami potrzebnymi do kochania. Mi³oæ bowiem, zale¿y od nas samych, wiêc wys³uchajmy s³ów w.
Paw³a ....gdybym zna³ wszystkie
tajemnice i posiada³ wszelk¹ wiedzê i wszelk¹ mo¿liw¹ wiarê, tak
i¿bym góry przenosi³, a mi³oci
bym nie mia³, by³bym niczym.
Dla ka¿dego z nas nadszed³ lub
nadejdzie czas poszukiwañ, a kiedy siê szuka, to trzeba wiedzieæ
czego.
Barbara Karnas-Greñ

poczêto jeszcze budowanie piê- tysiêcy cegie³ i 25 tysiêcy dachótra. Ze wzglêdu na zimê prace mu- wek. Uroczyste przekazanie szkorarskie musiano jednak przerwaæ. ³y do u¿ytku nast¹pi³o 18 paW czasie zimy prowadzono na- dziernika 1964 roku w obecnowych 1949 roku, po doprowadze- nie poleci³ wykonanie wstêpnych tomiast prace instalatorskie we- ci w³adz, gminnych, owiatowych
niu linii elektrycznej i dziêki temu prac, a mianowicie sporz¹dzenie wn¹trz budynku. Obiektu nie i miejscowego spo³eczeñstwa.
dzieci mog³y odbieraæ audycje ra- map lokalizacyjnych i pomiaro- uda³o siê nakryæ dachem z powo- Tym samym budynek szkolny z
wych. Komitet Rodzicielski po- du braku ludzi oraz nierytmicz- 1897 r. przesta³ pe³niæ funkcje
diowe.
W 1952 roku przebudowano po- kry³ koszty zwi¹zane ze sporz¹- nej dostawy materia³ów budow- szko³y, a w jego murach rozpoczêmieszczenia w szkole, co umo¿li- dzeniem map i planów wstêpnych, lanych. Na szczêcie zima by³a ³o dzia³alnoæ przedszkole.
Do 1968 roku dyrektorem szkowi³o prowadzenie zajêæ tak¿e dla które po up³ywie miesi¹ca by³y ³agodna i budowla nie ucierpia³a
³y by³ Alojzy Pustówka, nastêpuczniów klasy VII. W 1955 Ko- gotowe. Jednak budowê szko³y od mrozów.
Z nastaniem wiosny,15 marca, nie Roman Kubok, Danuta Symitet Rodzicielski zakupi³ dla kilka razy przesuwano. Dopiero
w 1962 roku, po wizycie Kurato- wznowiono prace murarskie i 13 nowiec-Luranc, a od 1997 roku
szko³y pierwszy mikroskop.
Myl zbudowania nowej szko- ra Okrêgu Szkolnego w Katowi- czerwca budynek przykryto da- placówk¹ zarz¹dza Zofia Gajek.
³y wzglêdnie rozbudowania ju¿ cach i Inspektora Jadwiñskiego za- chem. W czasie budowania szko³y Mury nowej szko³y opuci³o ju¿
istniej¹cej powsta³a w 1947 roku, decydowano rozpocz¹æ budowê z pomoc¹ przysz³a miejscowa lud- 601 absolwentów.
noæ i dzieci, które przenios³y 40
Opr. Krystyna Franek
kiedy to ówczesna Rada Narodo- nowej szko³y w Iskrzyczynie.
Prace budowlane prowadzi³o
wa w Dêbowcu, na probê kierownika szko³y w Iskrzyczynie wy- Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo
st¹pi³a z wnioskiem o rozbudowê, Budownictwa Terenowego w Bielalbo budowê nowego budynku sku-Bia³ej. 17 czerwca 1963 roku
szko³y. Sporz¹dzono wówczas rozpoczêto zagospodarowywanie
wstêpne kosztorysy, ale ze wzglê- terenu pod kierunkiem majstra
Dyrekcja Szko³y Podstawowej oraz Publicznego Przeddu na trudne warunki odst¹piono Paw³a Janoty, a 25 lipca przyszkola w Simoradzu serdecznie dziêkuj¹ druhom z OSP w
od realizacji zamierzenia. Kierow- st¹piono do wykonania wykopu
Simoradzu za zorganizowanie spotkania z Miko³ajem.
nik szko³y Alojzy Pustówka zwró- pod budowê. Drugiego wrzenia
Dziêkujemy wszystkim, którzy ufundowali prezenty dla
ci³ siê do Urzêdu Ziemskiego o pierwsz¹ ceg³ê po³o¿y³ Jan Koprzedszkolaków i uczniów oraz powiêcili swój czas w celu
przydzielenie parceli pod budowê hut. Na budowie pracowa³o wównowej szko³y. Sprawa zosta³a za- czas 11 miejscowych robotników.
podtrzymania tradycji tak mi³ej dzieciom.
³atwiona pozytywnie. W 1952 Fundamenty i piwnice zosta³y
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku sk³aroku Gminna Rada Narodowa przykryte stropem i ju¿ 4 padamy wszystkim stra¿akom ¿yczenia zdrowia, szczêcia i
przydzieli³a szkole miejsce pod dziernika zabrano siê do budowy
wszelkiej pomylnoci.
parteru, który szczêliwie ukoñprzysz³¹ budowê.
Inspektorat Szkolny w Cieszy- czono pod koniec listopada i rozc.d. ze str. 1

Z HISTORII SZKO£Y ...

Podziêkowania
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Zaolziañskie kontakty
Nie wszyscy zapewne wiedz¹,
¿e na Zaolziu, w Republice Czeskiej funkcjonuje kilka szkó³ z polskim jêzykiem nauczania. Od niedawna z jedn¹ z takich placówek PSP w Olbrachcicach istniej¹c¹ od
1828 r. wspó³pracuje Szko³a Podstawowa w Ogrodzonej.
Dnia 28 padziernika 2004 r. delegacja z Ogrodzonej, w sk³ad której
weszli nauczyciele i uczniowie, mia³a
okazjê odwiedziæ zaprzyjanion¹
szko³ê. Mali gocie mogli obejrzeæ
budynek szko³y, poznaæ warunki w
jakich zdobywaj¹ wiedzê ich koledzy i kole¿anki z drugiej strony granicy, a tak¿e dowiedzieæ siê, jak spêdzaj¹ oni czas uczestnicz¹c w ró¿norodnych kó³kach zainteresowañ
m.in. pszczelarskim. Nie mieli jednak okazji osobicie siê z nimi spotkaæ, poniewa¿ ten dzieñ by³ dla
dzieci z Czech wolny od nauki ze
wzglêdu na wiêto pañstwowe.
Uczniowie z Ogrodzonej ze zdziwieniem dowiedzieli siê, ¿e do szko³y
uczêszcza tylko 25 dzieci, a ucz¹ siê
one systemem ³¹czenia klas w dwa
zespo³y: jeden to klasa 1 i 2, a drugi
to klasy 3, 4 i 5.

Dziêki uprzejmoci dyrektor
szko³y Jolanty Ko¿usznik oraz Janiny Guñki - nauczycielki w tej¿e
placówce gocie mogli równie¿ zwiedziæ malownicz¹ okolicê Olbrachcic.
Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ okaza³y
siê zajêcia w pracowni ceramicznej,
gdzie dzieci oraz ich opiekunowie
pod kierunkiem pani Jolanty i pani
Janiny wykonywa³y gliniane miseczki zapoznaj¹c siê przy okazji z
ró¿norodnymi technikami plastycznymi, umo¿liwiaj¹cymi wykonywanie z gliny przeró¿nych niezwyk³ych przedmiotów codziennego
u¿ytku. Dzieciom tak bardzo podoba³y siê te zajêcia, ¿e z trudem mog³y siê oderwaæ od swoich wyrobów, których niestety nie zabra³y
ze sob¹, poniewa¿ proces ich utrwalania przez wypalanie w specjalnym
piecu trwa oko³o dwóch tygodni.
Otrzyma³y jednak obietnicê, ¿e dostan¹ wkrótce swoje w³asnorêcznie
wykonane dzie³a.
Okazja do spotkania i zapoznania siê dzieci ze szkó³ po dwóch
stronach Olzy nadarzy³a siê ju¿ niebawem, 25 listopada br. W tym
dniu w szkole w Ogrodzonej ob-

19 DRZEW DO WYCIÊCIA
W oparciu o wnioski kierowane przez mieszkañców gminy do Powiatowego Zarz¹du Dróg Publicznych, dotycz¹cej wycinki drzew wyst¹pi³ on do Gminy Dêbowiec o wydanie decyzji na usuniêcie 19
drzew rosn¹cych w pasie drogowym. Po dokonaniu wizji w terenie, z
udzia³em przedstawicieli Urzêdu Gminy Dêbowiec stwierdzono, i¿
wnioskowane do wycinki drzewa s¹ w z³ym stanie i stanowi¹ zagro¿enie dla uczestników ruchu drogowego i mienia znajduj¹cego siê w ich
s¹siedztwie. W zwi¹zku z tym wydana zosta³a przez Wójta Gminy
decyzja zezwalaj¹ca na wyciêcie wnioskowanych drzew tj.: 2 lip i 12
topoli rosn¹cych przy ul. Katowickiej w Dêbowcu, 4 topoli przy ul.
Skoczowskiej w Dêbowcu i jednej topoli rosn¹cej przy drodze Dêbowiec-Skoczów. Prace te czêciowo zosta³y juz wykonane, a pozosta³e
planowane s¹ do realizacji do koñca 2004 r. (dg)

chodzono Dzieñ Pluszowego Misia. Uroczystoæ zosta³a przygotowana dla m³odszych dzieci przez
bibliotekê szkolno-rodowiskow¹
pod kierunkiem Bo¿eny Michalik,
która ju¿ wczeniej zaczê³a z tej
okazji gromadziæ w czytelni przesympatyczne pluszowe niedwiadki - towarzyszy dzieciñstwa

¿ycia Kubusia Puchatka bawi¹c
zgromadzon¹ dzieciêc¹ publicznoæ.
Po zakoñczeniu czêci artystycznej gocie z Czech zostali zaproszeni do zmagañ sportowych
przeprowadzonych przez Renatê
Mendrek. Przygotowa³a ona pomys³owe konkurencje wykorzy-

uczniów, czasem ich rodziców, a
nawet dziadków. Najstarszy dostojny jubilat liczy³ sobie a¿ 60 lat.
Na uroczystoæ zosta³y zaproszone dzieci z pobliskiego przedszkola, ale najwiêksz¹ sensacjê
wzbudzi³a d³ugo wyczekiwana grupa uczniów z Czech z zaprzyjanionej polskiej szko³y w Olbrachcicach. Gocie przywieli wyroby
ceramiczne, które by³y wykonywane przez uczniów szko³y w Ogrodzonej podczas ich niedawnej wizyty. Zachwytom nad zaskakuj¹cymi efektami prac nie by³o koñca.
Wszystkie dzieci wziê³y udzia³
w przygotowanych na ten dzieñ
wystêpach i konkursach ze s³odkimi nagrodami. Wiele z nich wykaza³o siê du¿¹ znajomoci¹ faktów z
historii i wspó³czesnoci pluszowych misiów. Bardzo podoba³ siê
równie¿ wystêp dziewcz¹t z kl. VI,
które piewa³y, tañczy³y oraz zaprezentowa³y weso³¹ scenkê z

stuj¹c czêsto niedocenian¹ makulaturê, któr¹ w szkole w Ogrodzonej nieustannie siê zbiera, ucz¹c w
ten sposób dba³oci o rodowisko
naturalne.
Po emocjonuj¹cych wycigach
miêdzy reprezentacj¹ szko³y, a goæmi, które zakoñczy³y siê remisem, uczniowie z Olbrachcic spotkali siê jeszcze z klas¹ czwart¹,
która przygotowa³a dla nich wró¿by andrzejkowe i pami¹tkowe
wi¹teczne laurki. Dzieci chêtnie
zosta³yby d³u¿ej, lecz wizyta nieub³aganie dobieg³a koñca.
Nic tak nie cieszy jak nawi¹zywanie przyjani miêdzy cz³onkami ró¿nych, czasem bardzo odmiennych spo³ecznoci. Mo¿na
s¹dziæ, ¿e dziêki takim spotkaniom
m³ode pokolenie wyronie na
¿yczliwych, odpowiedzialnych i
wartociowych ludzi.
Joanna Sabiniok
SP Ogrodzona

Przesz³y panel ekspertów
Wiadomo juz ¿e wszystkie wnioski z³o¿one przez nasz¹ gminê celem pozyskania rodków z funduszy strukturalnych unii europejskiej
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przesz³y II etap oceny tj. trzyosobowy panel ekspertów:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno  cinieniowej w Iskrzyczynie,
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków w Dêbowcu,
3. Modernizacja drogi gminnej ul. S³oneczna w Dêbowcu,
4. Budowa chodnika dla pieszych przy Drodze Krajowej Nr 1 w Ogrodzonej.
Pierwsze z wymienionych zadañ uzyska³o 45,33 pkt. na 56 mo¿liwych, drugie 45,67 pkt, trzecie na 52 mozliwe do uzyskania punkty
uzyska³o 37,73 pkt, a czwarte 38,47 pkt. Wnioski te poddane zostana
w III etapie ocenie ich zgodnoci z potrzebami regionu, której dokona
zdj. Dagmara Górniak Regionalny Komitet Steruj¹cy. (dg)
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Dzieñ Pluszowego Misia
Czy to jutro, czy to dzi
Wszystkim jest potrzebny mi!
Czy mo¿na wyobraziæ sobie
wiat bez pluszowego misia? Kto z
nas nie przytula³ siê do tej zabawki?
Nasz najlepszy przyjaciel  mi, zna
nasze radoci, smutki i najskrytsze
tajemnice. Pluszowy Mi obchodzi
25 listopada swój wiatowy dzieñ.
Obchodzi³y go równie¿ dzieci ze
Szko³y Podstawowej w Dêbowcu.
Tego dnia dzieci z klas I-III przysz³y do szko³y ze swoimi ukochanymi misiami. Klasy zamienia³y
siê w Misiolandiê. Tego dnia misie towarzyszy³y dzieciom w znakomitej zabawie. Dzieci zosta³y
przywitane wierszem J. Brzechwy
pt. Niedwied, a nastêpnie wys³ucha³y historii pluszowego misia.
A zaczê³o siê to tak: W 1902 roku,
ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosvelt,
bêd¹c na polowaniu, sprzeciwi³ siê
zabiciu m³odego niedwiadka.
wiadkiem tego wydarzenia by³
Clifford Berryman, który uwieczni³ tê historiê na rysunku. Rysunek
ukaza³ siê w waszyngtoñskiej gazecie Washington Evening Star,
gdzie ujrza³ go Morris Michton,
w³aciciel sklepu z zabawkami.
Michton wpad³ na pomys³, aby
wykonaæ kilka zabawek przedsta-

wiaj¹cych misia i zobaczyæ, jak siê
bêd¹ sprzedawa³y. Jak mo¿na siê
domyleæ, pluszowe misie sprzedawa³y siê znakomicie. Producent
zwróci³ siê z proba do prezydenta
o zezwolenie na nadanie misiom
imienia Teddy ( zdrobnienie od imienia prezydenta) i tak siê nazywaj¹
do tej pory. Po roku Michton za³o¿y³ firmê produkuj¹c¹ zabawki
The Ideal Novelty and Toy Company, istniej¹c¹ do dzisiaj.
W czasie Dnia Pluszowego Misia
dzieci dowiedzia³y siê równie¿ o tym
jak zmienia³ siê wygl¹d zewnêtrzny
misia na przestrzeni lat, a nastêpnie
z wielk¹ chêci¹ przedstawia³y historiê swoich misiów. Wys³ucha³y opowiadania Marii Kownackiej pt. Stary zielony mi i rozmawia³y na temat koniecznoci szanowania zabawek. Ich wypowiedzi wiadczy³y
o doskona³ym zrozumieniu tematu.
W Miêdzynarodowym Dniu
Pluszowego Misia trudno nie
wspomnieæ o s³ynnych misiach takich jak np. Mi Uszatek Czes³awa Janczarskiego, który narodzi³ siê
oko³o 1975 roku. Mi z klapniêtym uszkiem od lat bawi i wzrusza. Jego wierni przyjaciele: Prosiaczek, Króliki- bliniaki i Zaj¹c
czasami s¹ nieznoni, robi¹ ró¿ne
psoty, ale zawsze wszystko dobrze
siê koñczy, a Uszatek k³adzie siê

Miêdzynarodowy Dzieñ
Bibliotek Szkolnych

Biblioteka jest wielka
przez sw¹ gocinnoæ, a
nie przez swe rozmiary.

W dniu 25 padziernika w Bibliotece Szkolnej w Dêbowcu obchodzilimy uroczycie Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych. wiêto to zosta³o zainicjowane przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych (International Association of
School Librarianchip- IASL).
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromn¹ rolê bibliotek w
¿yciu szko³y, w nauce i rozwijaniu zainteresowañ czytelniczych.
W tym roku temat przewodni
brzmia³: Wspó³praca bibliotek,
czytanie i uczenie siê.
Uroczystoæ poprzedzi³a informacja zamieszczona na korytarzu
szkolnym o zbli¿aj¹cym siê wiêcie, w której znalaz³y siê miêdzy
innymi: sentencje s³awnych ludzi

na temat ksi¹¿ki, czytania i biblioteki oraz wiersze na ten temat.
Na 25 padziernika Ko³o Mi³oników Biblioteki przygotowa³o
wiele atrakcji. wi¹tecznie udekorowa³o bibliotekê, przez szkolny radiowêze³ nadano audycjê pt. Po
co szkole biblioteka?, która przypomnia³a o dzia³alnoci biblioteki i
zachêca³a do udzia³u w wiêcie. W
tym dniu wszystkie drogi prowadzi³y do biblioteki, by³o tam t³oczno, s³odko i radonie, a liczba wypo¿yczeñ by³a kilka razy wiêksza
ni¿ przeciêtnie. Na wszystkich
czytelników, którzy tego dnia odwiedzili bibliotekê czeka³a s³odka
niespodzianka. Je¿eli jest wiêto to
powinny byæ i ¿yczenia. Mo¿na je
by³o z³o¿yæ na wielkich arkuszach papieru wywieszonych w
bibliotece. Tak brzmia³y najczêciej
pojawiaj¹ce siê ¿yczenia: Mamy
cich¹ nadziejê, ¿e tak bêdzie przez
ca³y rok, s³odko i kolorowo.

do ³ó¿ka o w³aciwej porze. Na
opowieciach tego misia wychowa³o siê ju¿ kilka pokoleñ i nadal jest
bardzo lubiany. Znany równie¿ z
dobranocek Colargol, jak na prawdziwego misia przysta³o mieszka
w lesie i ma wielu przyjació³ wród
zwierz¹t. A które dziecko nie zna
sympatycznego Kubusia Puchatka,
czyli Misia o bardzo ma³ym rozum-

sie jak: Mi Baloo, Mi Jogi, Gumisie, o oczywicie te prawdziwe
misie, które ¿yj¹ w rodowisku naturalnym.
Dla dzieci przygotowane by³y
równie¿ Misiowe lekturki, na
które sk³ada³y siê ksi¹¿ki popularnonaukowe o niedwiedziach
oraz pozycje z literatury dzieciêcej zwi¹zane z misiem.
zdj. Renata Wojnar

ku. To bohater dwóch ksi¹¿ek brytyjskiego autora, A.A.Milne. Kubu
Puchatek i Chatka Puchatka. Kubu
Puchatek jest znany na ca³ym wiecie. W 1997 roku mianowano go
Ambasadorem Przyjani przy
ONZ. Warszawa potraktowa³a bohatera ksi¹¿ki w sposób szczególny, nazywaj¹c jego imieniem jedn¹
z ulic w centrum miasta. Uczniowie przypomnieli jeszcze takie mi-

Na zakoñczenie zajêæ dzieci i
ich misie wziê³y udzia³ w zabawie ruchowej Stary niedwied
mocno pi.
Misie maj¹ w sobie jak¹ magiê
co niewyt³umaczalnego, dlatego
wszyscy je kochamy, a zw³aszcza
dzieci. Dzieci lubi¹ misie, misie
lubi¹ dzieci! Niech ¿yj¹ misie!
Aneta Haratyk
nauczyciel-bibliotekarz

W ramach obchodów Miêdzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych
odby³ siê równie¿ konkurs plastyczny pt.: Biblioteka moich marzeñ.
Wp³ynê³o na niego 58 prac. Nagrod¹
za najpiêkniejsze prace plastyczne
by³y ksi¹¿ki, które zosta³y wrêczone 12 uczniom na akademii szkolnej.
Ponadto w bibliotece szkolnej
mo¿na by³o obejrzeæ wystawkê pt.:

Dary uczniów. Dziêki akcji, która trwa³a od pocz¹tku roku szkolnego Podaruj ksi¹¿kê bibliotece
nasz ksiêgozbiór powiêkszy³ siê o
ok. 150 cennych pozycji. By³ to
piêkny prezent dla biblioteki. Za t¹
dobroæ osoby te otrzyma³y pisemne podziêkowania w imieniu
wszystkich czytelników.
Aneta Haratyk, Halina Cichoñ
zdj. Aneta Haratyk
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Podatki i op³aty na 2005 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOCI
W stosunku do ubieg³orocznych stawek wzrost tego podatku wynosi
oko³o 3-4%. Bez zmian pozosta³a stawka podatku od gruntów sklasyfikowanych jako drogi. Poni¿ej, obok obowi¹zuj¹cych w tym roku
stawek podatków w nawiasie podano maksymaln¹ wysokoæ podatku
ustalon¹ przez Ministra Finansów na rok 2005.
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych - 0,54 z³
(0,54 z³)
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 15,20 z³ (17,98 z³)
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 7,50 z³ (8,37 z³)
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,20 z³. (3,61 z³)
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,10 z³. (6,01 z³)
6) od budowli wg wartoci okrelonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i
ust. 3-7  2% wartoci (2%)
7) od 1 m2 gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 z³ (0,66 z³)
8) od gruntów pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 z³ (3,52 z³)
9) od 1 m2 gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,12 z³ (0,32 z³)

UKS Dêbowianka"
- kolejny rok za nami
Pierwsze pó³rocze mijaj¹cego
roku to przygotowania dru¿yny
dziewcz¹t do startu w rozgrywkach l¹skiej ligi m³odziczek. W
maju dru¿yna dêbowieckiego gimnazjum, oparta na zawodniczkach
UKS-u, wyst¹pi³a na Turnieju o
Puchar Dyrektora II LO im.
M.Kopernika w Cieszynie, na
który zosta³y zaproszone cztery najlepsze zespo³y gimnazjalne dziewcz¹t powiatu cieszyñskiego. Dru¿yna z Dêbowca wygra³a z finalistami powiatowego
wspó³zawodnictwa, a mianowicie G-4 ze Skoczowa i G-1 z Cieszyna. W meczu decyduj¹cym o
zajêciu pierwszego miejsca przegra³y z G-2 z Ustronia. W czerwcu odby³ siê kolejny ju¿ Turniej
o Puchar Wójta Gminy Dêbowiec. Nasza dru¿yna zajê³a w nim
trzecie miejsce, a zwyciêstwo
odnios³a dru¿yna z Czeskiego
Cieszyna. Mamy nadziejê, ¿e
bêdzie to pocz¹tek owocnej
wspó³pracy ponad granicami. We
wrzeniu po przerwie wakacyjnej wznowiono treningi. Zespó³

rozegra³ kilka meczów sparingowych z MUKS Cieszyn, a na pocz¹tku padziernika wzi¹³ udzia³
w turnieju zorganizowanym przez
reaktywowan¹ sekcjê siatkówki
dziewcz¹t TS Victoria" Cieszyn.
Nasze siatkarki zajê³y czwarte
miejsce w gronie szeciu dru¿yn
(pora¿ka ma³ymi punktami z BKSem).
W po³owie padziernika dziewczêta wyjecha³y na trzydniowe
zgrupowanie sportowe
do Jaworzynki, które zaowocowa³o dobrym
startem w pierwszym
etapie l¹skiej ligi m³odziczek. W etapie tym dru¿yna rozegra³a mecze z
BKS Stal" Bielsko Bia³a, TS Victoria" Cieszyn, GOKSiR Buczkowice. Pierwszy turniej
zakoñczy³ siê du¿¹ niespodziank¹, gdy¿ na
parkiecie BKS-u nasze
dziewczêta wygra³y z TS
Victoria" Cieszyn 2:0 i
pokona³y 2:1 gospody-

9
10) od 1 m2 gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako dr
(drogi) - 0,06 z³ (0,32 z³)
OP£ATA ADMINISTRACYJNA
Op³atê administracyjn¹ pobiera siê za wykonane czynnoci urzêdowe
nie objête op³at¹ skarbow¹, której wysokoæ okrelaj¹ odrêbne przepisy. Stawki op³at administracyjnych uchwalone przez radê gminy na
2005 r. s¹ nastêpuj¹ce
1) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 20 z³
2) za wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 13 z³
3) za powiadczenie przez Wójta Gminy owiadczenia o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego 26 z³
4) za wypis ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego 26 z³
5) za wypis i wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 50 z³
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
Obowi¹zek p³acenia podatku od posiadania psów ci¹¿y na osobach
fizycznych posiadaj¹cych psy. Jego stawki uchwalone zosta³y na poziomie roku ubieg³ego i wynosz¹:
a) od jednego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu - 25.00 z³
b) od drugiego psa i nastêpnych - 30.00 z³
c) z tytu³u posiadania psów w celu pilnowania gospodarstwa rolnego
 od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu tzn. trzeciego i
ka¿dego nastêpnego - 30.00 z³.
Piêædziesi¹t procent stawki podatku p³aciæ bêd¹ emeryci lub rencici w
wieku do 65 lat mieszkaj¹cy samotnie oraz osoby, które sta³y siê w³acicielami psów po 30 czerwca roku podatkowego. Podatków od posiadania psów nie pobiera siê od:
- w³acicieli psów przebywaj¹cych czasowo na terenie gminy, jeli
podatek zosta³ uiszczony w miejscu sta³ego pobytu,
- w³acicieli szczeni¹t do 8 tygodni.
Podatek od posiadania psów p³atny jest do 31 maja roku podatkowego lub
do dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa, u inkasentów, w kasie
Urzêdu Gminy lub na rachunek bankowy bud¿etu gminy bez wezwania.
Opr. Dagmara Górniak
nie. Nie usz³o to uwadze bielskich
dziennikarzy i w Kronice Beskidzkiej ukaza³ siê obszerny artyku³ o
tym zwyciêstwie i dêbowieckiej
siatkówce. Gospodarzem kolejnych
zawodów by³a nasza dru¿yna i
znów dwa zwyciêstwa po 2:0 nad
Victori¹ i Buczkowicami. O zajêciu
pierwszego miejsca w grupie decydowa³ ostatni turniej w Buczkowicach. Wygrana 2:0 (25:6, 25:8) z
Buczkowicami dawa³a nadziejê na
powtórny sukces w meczu z BKSem. Niestety nie uda³o siê i przewag¹ jednego seta BKS zaj¹³ pierwsze miejsce w grupie. Obie dru¿yny awansowa³y do czo³owej szes-

nastki województwa l¹skiego, co i
tak wydaje siê du¿ym sukcesem naszych siatkarek, dla których jest to
pierwszy sezon w rozgrywkach ligowych. W drugim etapie l¹skiej
ligi m³odziczek nasza dru¿yna znalaz³a siê w grupie z MOSiR Tychy,
UKS MOSM Bytom, MKS Bielsko Bia³a. Rozgrywki trwaj¹ i o wynikach naszej dru¿yny wkrótce poinformujemy.
UKS serdecznie dziêkuje Dyrekcji Gimnazjum w Dêbowcu za
ca³oroczn¹ wspó³pracê. Przypominamy, ¿e m³ode adeptki siatkówki trenuj¹ pod okiem trenera W³odzimierza Habarty.(Rem)
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Poziomo: 2 - droga lotu pocisku, 4 - procentowa w banku, 7 - obszar, okolica, 8 gatunek jab³ek, 10 - utwór poetycki, 13 - gatunek papugi, 15 - bon na zakupy, 18 stolica Afganistanu, 20 - w³aciciel ziemski na Rusi, 23 - leno-parkowy kuzyn
wróbla, 24 - przywidzenie, z³udzenie, 25 - zmieni³o siê w niego brzydkie kacz¹tko, 26 - bardzo du¿a poduszka, 28 - zwarty t³um, falanga, zastêp, 31 - t³uszcz
4
kuchenny, 32 - nandu, stru amerykañski, 34 - zadarty lub orli, 39 - szybkie,
33
pieszne dzia³anie, 42 - graniczy z Tajlandi¹, Laosem i Wietnamem, 46 v7
tafla lodu, 47 - imiê Farrow, aktorki amerykañskiej, 48 - wykaz, lista, 51 nazwa dolnego biegu rzeki Apurimac w Peru, 53 - mêczy po nadu¿yciu
8
alkoholu, 54 - solny lub chlebowy, 56  s³owo, 57 - wymar³y przodek
byd³a domowego, 58 - z Bejrutem, 60 - rodzaj kanapy, 61 - rozk³ad na
czêci sk³adowe, 62 - ryba z w¹sami, 63 - z niego rozwija siê kwiat, 64
10
11
27
- pled, derka.
15
Pionowo: 1 - symbol kobaltu, 2 - odg³os pêdz¹cych koni, 3 obiadowa dok³adka, 4 - liczba z toastu, 5 - wiatr znad jeziora
18
19
2
44
Garda, 6 - miasto w zach. czêci Iraku, 8 - broñ ¿mii, 9 - ptak
wodny, 10 - jak Wis³a szeroka, 11 - silna karta w grze, 12 4
dom pszczó³, 13 - czeskie tak, 14 - imiê ¿eñskie, 16 - wa24
rowna rezydencja w Hiszpanii, 17 - personel, za³oga np.
12
hotelowa, 18  pastora³ka, 19 - z pêpkiem, 21 - drzewo
42
23
owocowe, 22 - pojazd Nerona, 26 - gra na koniach, 27 26
27
jednostka oporu elektrycznego, 29 - przed re na piê57
18
31
ciolinii, 30 - miasto w. Franciszka, 33 - obni¿ony o
29
38
pó³ton dwiêk e, 35 - kolor w kartach, 36 - sarmac35
36
ki pan, 37 - bywa cenniejsza ni¿ obraz, 38 - p³aszcz
35
bez rêkawów noszony przez Beduinów, 39 39
40
41
53
55
37
bezpieczeñstwa w samochodzie, 40 - kula ziem46
ska, 41 - stolica Armenii, 43  Wo³odyjowski,
39
19
44 - znak graficzny, ³¹cznik, 45 - niechêæ, ura48
49
50
51
49
68
za, pretensja, 49 - kursuje do Ystad, 50 - wstrz¹s,
silne prze¿ycie, 52 - czêæ wycigu, 53 - za³o- 56
30
6
47
¿y³ Kraków, 54 - faleza, stromy brzeg morski,
60
55 - staro¿ytne liczyd³o, 56 - sumiasty pod
43
45
26
62
nosem, 59 - zero, nul. (Hata)
15

51

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 65 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 stycznia br.
Wród osób, które nadel¹ prawid³owe rozwi¹zania zostan¹ rozlosowa-

ZAWODY JUDO
W Rydu³towach, 26 wrzenia br.
odby³ siê Turniej Judo Dzieci o Puchar Starosty Powiatu Wodzis³awskiego. Simoradzki klub reprezentowa³o w nim 9 zawodników, którzy w klasyfikacji dru¿ynowej zajêli 3 miejsce i otrzymali pami¹tkowy puchar. Nie gorzej zaprezentowali siê indywidualnie. Pierwsze

miejsca i z³ote medale wywalczyli: Klaudia Skurzok i Damian
Bieniek, drugie miejsca i srebrne
medale: Dominika B³asiak, Katarzyna Szkaradnik, Wioletta
Porêbska, Sebastian Bieniek,
natomiast br¹zowy medal i trzecie
miejsce: Ryszard Kubica.
Dnia 17 padziernika br. 3 za-
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52

11

KRZY¯ÓWKA Z
HAS£EM

3
13

5

32

34

64

22
12

16

67

32

20

33
66

52

60

50

5

21

40

25
31

3

56
47

53

61

28

41

30
16

38
43

48

44

65
17
58

59

62

29

34

37
42

22
20

57

63

14

9

28

21

9

17

25

14

1

13

23
63

KUPON
KONKURSOWY NR 8

6

54
58
36

8

55
7
46
64

45

24

59
10
54

ne nagrody (bony towarowe o wartoci 20 z³). Nazwiska wylosowanych
osób podamy w styczniowo-lutowym numerze Dêbowieci. Rozwi¹zanie z poprzedniego numeru: Sto bab, sto rad. Nagrody otrzymuj¹:
Gra¿yna Olma z Dêbowca i Ludmi³a Wyszomirska z Poznania.
wodników LKS Simoradz wziê³o
udzia³ w Mistrzostwach l¹ska
M³odzików w Judo, które odby³y
siê w Gliwicach. Dwie zawodniczki: Katarzyna Szkaradnik i Monika Kubica w swoich kategoriach wagowych wywalczy³y trzecie miejsce i br¹zowe medale, natomiast ich klubowy kolega w wadze 60 kg zaj¹³ miejsce VI.
Dnia 27 listopada br. w Mys³owicach odby³ sie Miêdzynarodowy Turniej Judo Miko³aj 2004.
Wziê³o w nim udzia³ 278 zawodników z 15 klubów, w tym tak¿e
LKS Simoradz, który reprezentowa³o 13 zawodników. Najlepiej
sporód nich zaprezentowali siê:
Klaudia Skurzok ( 38 kg)  1 miejsce, Wioleta Porêbska (48 kg) 
1 miejsce, Sebastian Bieniek (34
kg) - 1 miejsce, Monika Kubica
(52 kg)  2 miejsce.
Tak¿e w atmosferze swiêta
Miko³aja odby³ siê 4 grudnia br.
w Simoradzu Miko³ajkowy Turniej Judo. Wziê³o w nim udzia³
144 zawodników reprezentuj¹-

cych 10 klubów. W grupie dziewcz¹t rozegrano walki w 8 kategoriach wagowych. W wadze 43 kg
Klaudia Skurzok wywalczy³a
I miejsce, natomiast w wadze 31
kg Dominika B³asiak zajê³a
miejsce II. W grupie ch³opców
walki odby³y siê w 10 kategoriach wagowych, a sporód zawodników LKS Simoradz czo³owe miejsca wywalczy³o 4 reprezentantów tego klubu: Sebastian Bieniek (34 kg)  I miejsce, Pawe³ Burdek (39 kg)  I
miejsce, Kamil Górniak 928 kg)
 II miejsce, Ryszard Kubica
(powy¿ej 45 kg)  II miejsce.
Klasyfikacja dru¿ynowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
Ch³opcy:
I miejsce  GKS Czarni Bytom
II miejsce  Piast Cieszyn
III miejsce  LKS Simoradz
Dziewczyny
I miejsce  Gwardia Bielsko-Bia³a
II miejsce  UKS Sokó³ Pisarzowice
III miejsce  UKS Wis³a. (HK)
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AMATORZY W AKCJI

Od 21 listopada 2004 r. trwaj¹
rozgrywki Ligii Siatkówki So³ectw
Gminy Dêbowiec. Ich organizatorem jest Urz¹d Gminy Dêbowiec.
Bior¹ w nich udzia³ dru¿yny
wszystkich so³ectw gminy. Mecze
rozgrywane bêd¹ w 7 kolejkach, a
ka¿da dru¿yna rozegra po 6 meczy. Zgodnie z regulaminem rozgrywek amatorskiej ligi pi³ki siatkowej, w sk³ad dru¿yn mog¹ wchodziæ tylko mieszkañcy zameldowani
i mieszkaj¹cy na terenie gminy oraz
uczniowie i absolwenci Gimnazjum
w Dêbowcu, natomiast sêdziowaniem meczy zajmuj¹ siê osoby
wyznaczone przez kapitanów dru¿yn i zatwierdzone przez organizatora. Mecze rozgrywane s¹ do
trzech wygranych setów, do 25
pkt. w secie, natomiast jeli wynik
meczu jest 2 : 2 to pi¹ty set rozgrywany jest do 15. O kolejnoci gier i
par w zestawieniu zdecydowa³o lo-

sowanie, za o ostatecznym wyniku rozgrywek decydowaæ bêd¹
punkty (wygrany mecz  2 pkt.,
przegrany  1 pkt., walkower  0
pkt). Jeli nie bêdzie mo¿liwe ustalenie kolejnoci w oparciu o punkty, brane bêd¹ pod uwagê sety, a
nastêpnie tzw. ma³e punkty.
Wszystkie mecze rozgrywane bêd¹
na salach gimnastycznych w Dêbowcu i Simoradzu.
Do tej pory rozegrane zosta³y 2
kolejki rozgrywek. 21 listopada br.
w Simoradzu Ogrodzona pokona³a
Kostkowice 3 : 0, a Iskrzyczyn
£¹czkê 3 : 2. Natomiast na sali gimnastycznej w Dêbowcu gospodarze przegrali z Gumnami 0 : 3.
Druga kolejka rozgrywek odby³a siê 5 grudnia br., a jej wyniki
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Iskrzyczyn  Gumna 0 : 3
Simoradz  Ogrodzona 0 : 3
Kostkowice  £¹czka 3 : 1 (dg)

Turniej szachowy
17 listopada w Gimnazjum w Debowcu odby³ siê turniej szachowy, w
którym udzia³ wziê³o 30 m³odych szachistów z gimnazjum i szkó³
podstawowych. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim, na dystansie 5 rund, oddzielnie dla gimnazjalistów i uczniów szkó³ podstawowych. W ten sposób wy³oniona zosyta³a reprezentacja gminy, która reprezentowaæ bêdzie j¹ na zawodach powiatowych.
Najlepszymi z gimnazjalistów byli: 5) Wojciech Wróbel
3 pkt
1) S³awomir Gabry 5 pkt
6) Oskar Szarfenberg 3 pkt
7) Bartosz Parchañski 3 pkt
2) Piotr Chwastek
4 pkt
8) Alicja Ka³u¿a
3 pkt
3) Marcin Szczurek
4 pkt
4) Damian Kozie³
3 pkt
9) Adrian Herzyk
3 pkt
Wród uczniów szkó³ podstawowych najlepiej zaprezentowali siê:
1) Grzegorz Kubacki
SP Simoradz 4,5 pkt
2) Piotr Klimosz
SP Ogrodzona 4 pkt
3) Pawe³ Chwastek
SP Dêbowiec 3 pkt
4) Micha³ Stabrawa
SP Dêbowiec 3 pkt
5) Bartosz Woniak
SP Simoradz 2,5 pkt
6) Szymon Baszczyñski
SP Dêbowiec 2,5 pkt
7) Joanna Herczyk
SP Ogrodzona 2,5 pkt
8) Anna Wys³uch
SP Ogrodzona 2,5 pkt
Turniej zorganizowa³ i sêdziowa³ Stanis³aw Kubicius. (SK)

zdj. Jerzy Szendzielarz

zdj. Dagmara Górniak

Terminarz kolejnych rozgrywek przedstawia siê nastêpuj¹co:
III kolejka 9.01.2005 r.
Pawilon Sportowy Simoradz
godz.14.00 Ogrodzona  £¹czka
godz.16.00 Simoradz  Kostkowice
Sala gimnastyczna Dêbowiec
godz.14.00 Iskrzyczyn  Dêbowiec
IV kolejka 23.01.2005 r.
Pawilon Sportowy Simoradz
godz.14.00 Ogrodzona  Gumnach
godz.16.00 Simoradz  £¹czka
Sala gimnastyczna Dêbowiec
godz.14.00 Dêbowiec  Kostkowice
V kolejka 6.02.2005 r.
Pawilon Sportowy Simoradz
godz.14.00 Ogrodzona  Iskrzyczyn

godz.16.00 Kostkowice  Gumna
Sala gimnastyczna Dêbowiec
godz.14.00 Dêbowiec  Simoradz
VI kolejka 20.02.2005 r.
Pawilon Sportowy Simoradz
godz.14.00 £¹czka  Gumna
godz.16.00 Simoradz - Iskrzyczyn
Sala gimnastyczna Dêbowiec
godz.14.00 Dêbowiec  Ogrodzona
VII kolejka 6.03.2005 r.
Pawilon Sportowy Simoradz
godz.14.00 Kostkowice  Iskrzyczyn
godz.16.00 Simoradz  Gumna
Sala gimnastyczna Dêbowiec
godz.14.00 £¹czka  Dêbowiec

ZAPRASZAMY DO DOPINGOWANIA SWOICH DRU¯YN!!!

Zimowe utrzymanie dróg
W tym roku zima choæ na krótko juz do nas zawita³a. A jeli zima to
zawsze te same pytania i problemy. Czy drogi bêd¹ odnie¿one, czy
zima znów zaskoczy drogowców. Kto i jakie drogi na terenie gminy
bêdzie odnie¿a³ w tym sezonie zimowym. W wyniku przetargu w tym
roku zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie naszej gminy, o
³¹cznej d³ugoci 75 km, bêdzie zadaniem 4 wykonawców:
1) RSP Simoradz (tel. 853 39 16, kom. 0502334991)  drogi gminne w
Simoradzu,
2 ) SKR Dêbowiec (tel. 856 22 18) drogi gminne w Iskrzyczynie, czêæ
Kostkowic oraz teren Dêbowca na wschód od ul. Szkolnej i ul. Cieszyñskiej (w stronê Iskrzyczyna i Simoradza)
3) gminy (tel. 857 79 40)  drogi gminne w Dêbowcu na zachód od ul.
Cieszyñskiej i ul. Szkolnej
4) RSP Ogrodzona (kom. 605633761)  drogi gminne w Ogrodzonej,
£¹czce i czêæ Kostkowic
Natomiast odnie¿anie dróg powiatowych i wojewódzkich prowadz¹cych przez teren naszej gminy wykonywaæ bêdzie Firma Transportowo
 Us³ugowo  Handlowa MIROTRANS z Jaworzynki (tel. 855 50 14).
Jednostk¹ koordynuj¹c¹ zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie naszej gminy jest Powiatowy Zarz¹d Dróg Publicznych. (dg)

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 (10)
zdj. Dagmara Górniak

Widok z wiaduktu w Ogrodzonej w stronê Gumien

Spacerkiem
wzd³u¿ Knajki

Budowa k³adki dla pieszych nad droga ekspresow¹ w Gumnach

zdj. Eugeniusz Chwastek

gr¹¿el ¿ó³ty
zachy³ka trójk¹tna
okrê¿nica bagienna

³uskiewnik ró¿owy

koz³ek lekarski

rutewka orlikolistna

