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Budżet
gminy

szczegóły str. 8-9

     Gmina Dębowiec
                   w starej fotografii

Jubileusz szkoły w dębowcu
M i n ą ł  j u ż  w i e k  . . .

Szkoła Podstawowa w 
Dębowcu obchodzi w 

tym roku 100-lecie budynku 
szkolnego i 200-lecie szkolnic-
twa na dębowieckiej ziemi.

W ramach obchodów tego 
jubileuszu w szkole odbywają się 
konkursy literackie, recytatorskie 
i plastyczne, poświęcone bla-
skom i cieniom życia szkolnego. 

Jest to też okazja, aby powspo-
minać, jak to było dawniej. Nie 
tylko uczniowie chętnie słucha-

Wiosna w gminie - str. 12

ją opowieści byłych absolwen-
tów i przeglądają stare zdjęcia. 
Również nauczyciele odnajdują 
w archiwum szkoły ciekawe in-
formacje o historii szkolnictwa. 
Mieszkańcy Dębowca będą mieli 
niedługo okazję obejrzeć wysta-
wę fotografii, związaną ze szkołą 
oraz przeczytać publikację na te-
mat historii szkoły – jubilatki.

W kwietniu odbyły się spo-
tkania najstarszych absolwentów 
Szkoły Podstawowej w Dębow-

cu, urodzonych w latach 1908-1940. Natomiast 
14 czerwca 2008 roku zapraszamy wszystkich 
absolwentów oraz mieszkańców Dębowca i 
okolic do wzięcia udziału w uroczystych ob-
chodach 100-lecia budynku szkoły i 200-lecia 
szkolnictwa w Dębowcu. 

W przebiegu uroczystości przewiduje się:
godz. 13.00 Nabożeństwo ekumeniczne w 

Kościele św. Małgorzaty,
godz. 14.00 Część oficjalna obchodów 100-

lecia Szkoły w sali gimnastycznej budynku no-
wej szkoły,

godz. 15.00 Część artystyczna,
godz. 16.00 Zwiedzanie budynku Szkoły 

Jubilatki,
godz. 18.00 Festyn Szkolny w Parku Jubi-

leuszowym. 
Dyrekcja SP w Dębowcu
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wspomnienie tadeusza nawrata

wielofunkcyJna świetlica w łączce

artystyczny zaMęt, czyli
rewia Młodych talentów

Tadeusz Nawrat urodził 
się w 1931 r. w Simora-

dzu na Ziemi Cieszyńskiej. Po 
skończeniu 7 klasy szkoły pod-
stawowej w Skoczowie wstąpił 
do Liceum Ogólnokształcącego 
im. Antoniego Osuchowskiego 
w Cieszynie. Po zdaniu matury 
w 1951 r. za radą prof. Heczki 
rozpoczął studia na wydziale 
nauk ścisłych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Nasz kolega 
Tadeusz posiadał wyjątkowe 
uzdolnienia matematyczne. 
Przez długie lata, zarówno w 
szkole podstawowej, średniej i 
na Uniwersytecie, bardzo chęt-
nie pomagał kolegom, którzy w 
tej dziedzinie nie czuli się moc-
ni. Mimo utraty pełnej spraw-
ności fizycznej potrafił cieszyć 
się życiem, zawsze był otwarty 
na drugiego człowieka. 

Wiedzę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim zdobywał pod kie-
runkiem tak wybitnych matema-
tyków jak: prof. Ważewski, Go-
łąb, Łojasiewicz, Oppial i inni.

Tadeusz interesował się róż-
nymi dziedzinami matematyki, 
najwięcej jednak czasu poświę-
cał czterem działom: algebrze, 
teorii liczb, teorii funkcji rze-
czywistych i analizie oblicze-
niowej. Należał do najlepszych 
studentów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

W związku z bardzo po-
myślnie zdanym egzaminem 
dyplomowym i uzyskiwaniem 
dobrych wyników podczas stu-
diów miał szansę starania się 
o asystenturę na Uczelni. Nie 
okazywał jednak szerszego za-
interesowania w tym kierunku- 
zawsze marzył o powrocie na 

Ziemię Cieszyńską. Ostatecz-
nie, w związku z tak zwanym 
nakazem pracy, został skiero-
wany do pracy na Górny Śląsk. 
Przez 30 lat pracował w Szkol-
nictwie Średnim w Chorzowie. 

Cieszył się autorytetem i po-
szanowaniem wśród młodzieży 
i Grona Pedagogicznego. Ze-
wnętrznym wyrazem zasług 
dydaktyczno–wychowawczych 
Kolegi były nagrody Kuratora i 
odznaczenia państwowe.

Ostatnie lata na emeryturze 
spędzał pod opieką siostry w 
swojej rodzinnej wiosce w Si-
moradzu.

Odszedł od nas dobry Pe-
dagog: systematyczny, grun-
townie wykształcony, o szla-
chetnym sercu, wymagający od 
siebie i od uczniów; oddany du-
szą i sercem sprawom naucza-

nia. Odszedł pedagog miłujący 
młodzież, przekonany o swo-
im posłannictwie pedagogicz-
nym, świadom swoich celów 
i obowiązków. Odszedł od nas 
człowiek szlachetny, uczciwy, 
usłużny, koleżeński; dobry w 
pełnym tego słowa znaczeniu.

Do użytku został odda-
ny budynek Wielo-

funkcyjnej świetlicy wiejskiej 
w Łączce. Do dyspozycji gości 
jest 6 pokoi dwuosobowych 
z łazienkami, kuchnia oraz 
sala konferencyjna. Głównym 
wykonawcą robót była firma 
„Faktoria” Państwa Marii i 
Henryka Szafarczyków z Gola-
sowic. Projekt „Wielofunkcyj-
na świetlica wiejska w Łączce 
– Gminne Centrum Agrotury-

styki” jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ra-
mach Priorytetu 3 – Rozwój 
lokalny, Działanie 3.1 Obszary 
wiejskie, Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 2004 – 2006.

W dniu 28 marca w 
szkole w Iskrzyczy-

nie odbył się coroczny Konkurs 
Talentów. Już po raz czwarty 
zorganizował go Samorząd 
Uczniowski. Młodzi artyści ry-
walizowali w konkurencjach: 
śpiewanie, granie, występ ta-
neczny, występ kabaretowy. Za-
prezentowało się 34 uczniów.

Największą popularnością 
cieszyła się kategoria śpiewanie. 
Aplauz publiczności towarzyszył 
wszystkim występom, jednak 
najwięcej braw otrzymali wyko-
nawcy piosenki o Jożinie z bazin. 
Duże wrażenie na widzach wy-
warły również piękne stroje i re-
kwizyty, które uczestnicy przygo-
towali specjalnie do występów. 

Jurorami w konkursie byli 
uczniowie i  nauczyciele szko-
ły. Najwięcej punktów zdobyli i 
tym samym zwycięzcami zosta-
li: w kategorii śpiewanie - zespół 
w składzie: E. Gill, K. Rzepiela, 
D. Chodura,  A.Gill, J. Drózd, 
M. Kubicius; w kategorii granie 
- B. Kubala; w kategorii występ 
taneczny - K. Greń, M. Rusin; w 
kategorii występ kabaretowy - J. 
Drózd, A. Handzlik, K. Oleksy. 

Wszyscy występujący zostali 
nagrodzeni słodyczami, a zwy-
cięzcy konkursu otrzymali dodat-
kowo pamiątkowe dyplomy.

W przyszłym roku kolejna 
szansa dla tych wszystkich, w któ-
rych drzemie talent artystyczny.

Mariola Wrzos
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z obrad rady GMiny

o sztuce teatru,
czyli warsztaty teatralne ...

kronika policyjna

najpiękniejsze ogródki
w sołectwie „dębowiec”

Na Sesjach Rady Gminy 
Dębowiec, które odby-

ły się  29 lutego  oraz 18 marca  
2008 podjęto uchwały m.in. w 
następujących sprawach:

1. zmian budżetu gminy Dę-
bowiec na 2008r.

2. zmiany uchwały Rady 
Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 
z dnia 28 stycznia 2008r. w spra-
wie zatwierdzenia projektu zesta-
wienia przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2008 rok. 

3. ustalenia  inkasentów oraz ich 
wynagrodzenia za  pobór  podatków 
na terenie Gminy Dębowiec.

4. określenia górnych stawek 
opłat za usługi w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i w 
zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.

5. zmiany uchwały w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania i rozkła-
dania na raty należności pienięż-
nych Gminy Dębowiec oraz jej 
jednostek organizacyjnych, do 
których nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynacja  podatkowa.

6. wprowadzenia opłaty pro-
longacyjnej

7. pozbawienia kategorii dro-
gi gminnej DK1 na odcinku Gum-
na – Międzyświeć (5 km 302m)

8. utworzenia stowarzyszenia 
– Lokalnej Grupy Działania.

9. uchwalenia wysokości diet 
dla sołtysów.

10. wynagrodzenia Wójta 
Gminy.

11. zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Dębowiec nr 293/XXX/06 z dnia 
20 czerwca 2006r. w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Dębowiec

12. zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w ramach regio-
nalnej pomocy dla przedsiębior-
ców na terenie Gminy Dębowiec.

13. zmiany statutu Gminy 
Dębowiec.

14. przyjęcia planu pracy Ko-
misji Rady Gminy Dębowiec na 
2008r.

15. planu pracy Rady Gminy 
Dębowiec na 2008r.

W ramach zapytań i wolnych 
wniosków poruszono m.in. nastę-
pujące sprawy:

- możliwości ustawienia lustra 
na skrzyżowaniu koło p. Heby w 
Ogrodzonej

- możliwości umieszcze-
nia tablicy informacyjnej na ul. 
Żniwnej w Dębowcu

- braku ogrodzenia 10 pól 
wzdłuż drogi ekspresowej w 
Łączce

Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

01.03 w Simoradzu miesz-
kaniec tej wsi kierując samo-
chodem marki Ford Escort 
został przygnieciony przez spa-
dającą gałąź. Uszkodzeniu uległ 
samochód.

18.03 w Ogrodzonej na dro-
dze S-1 kierujący samochodem 
ciężarowym cysterną mieszka-
niec Czech stracił panowanie nad 

pojazdem. W efekcie przewrócił 
się, uszkadzając bariery ener-
gochłonne i blokując na kilka 
godzin oba pasy ruchu. Sprawca 
został ukarany MKG.

21.03 w Ogrodzonej kierują-
cy samochodem marki Fiat Pun-
to potrącił przebiegającą przez 
jezdnię sarnę. Uszkodzeniu uległ 
samochód.

25.03 w Dębowcu na ul. Sko-
czowskiej kierujący samochodem 
VW-golf mieszkaniec Hażlacha  
potrącił przebiegającą przez jezd-
nię sarnę. W wyniku tego uszko-
dzeniu uległ samochód.

26.03 w Simoradzu na 
drodze lokalnej mieszkaniec 
Bielska – Białej kierujący sa-
mochodem marki Citroen na 
prawoskrętnym łuku drogi zde-
rzył się z samochodem marki 
VW, kierowanym przez miesz-

kańca Cieszyna. Sprawcę kolizji 
ukarano MKK.

30.03 z interwencji domowej 
w Iskrzyczynie na izbę wytrzeź-
wień został przywieziony miesz-
kaniec tej miejscowości.

13.04 w Kostkowicach zosta-
ła ujawniona kradzież siatki ogro-
dzeniowej z drogi S-1. Postępo-
wanie prowadzi KP Strumień.

Sporządził dzielnicowy
KP – Strumień

mł.asp. Rafał Pszczółka

10.04. br. na spotkaniu ko-
misji konkursowej „Najpiękniej-
szych ogródków…” wybrano 
przewodniczącego - Romana 
Kłodę oraz sekretarza - Renatę 
Michnik. Urszula Hławiczka, Ka-
rol Lapczyk oraz Zofia Legierska 
zostali członkami tejże komisji. 

Wszelkie zapytania i uwagi moż-
na kierować do ww. osób lub pod 
numer telefonu:  507 057 295. 

Regulamin konkursu i karta 
zgłoszeniowa stanowią wkładkę 
do kwietniowego wydania Dębo-
wieści.

Roman Kłoda

14 kwietnia przeprowadził je 
dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Iskrzyczynie aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku - Białej, Je-
rzy Dziedzic. Było to już drugie 
spotkanie tego sympatycznego 
artysty z młodzieżą naszej szkoły. 
Temat tegorocznych zajęć doty-
czył pracy nad przedstawieniem. 
Uczniowie dowiedzieli się, w jaki 
sposób pracować z tekstem i jak 
kreować postać sceniczną. Bardzo 

chętnie wykonywali swe zadania 
aktorskie, z których wiele wyma-
gało  zastosowania rekwizytów. 
Spróbowali również swoich sił w 
krótkiej pantomimie. 

Warsztaty stanowiły nie tyl-
ko okazję do poszerzenia wiedzy 
o teatrze i zaglądnięcia za kulisy 
sceny, ale  były także zachętą do 
osobistego, twórczego udziału w 
realizacji szkolnych projektów 
teatralnych.  Mariola Wrzos

Aktywna integracja społeczna
w Gminie Dębowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór 
9 osób do projektu systemowego „Aktywna integracja 
społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby nie pracujące, 
które są w wieku aktywności zawodowej i są klientami 
pomocy społecznej.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wyklu-
czeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy 
społecznej.

Celami szczegółowymi są?
1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych
2. Redukcja braku kompetencji społecznych
3. Wzrost zatrudnialności osób nie pracujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu
43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 3
tel. 033 3562242
e-mail: gops@debowiec.cieszyn.pl
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iV środowiskowy konkurs recytatorski

debiut przedszkolnej biblioteki
- Proszę, proszę, rozgość 

się ...Tak powitała 11 marca 
2008r. swych młodych czytelni-
ków nowo otwarta biblioteczka 
przedszkolna w Iskrzyczynie. 
Z jej księgozbioru korzystać 
będą wszystkie dzieci przed-
szkolne.

- Biblioteczka nasza po-
wstała z myślą o populary-
zowaniu czytelnictwa wśród 
najmłodszych - opowiada 
pani Elżbieta Marek, dyrektor 
Przedszkola Publicznego w 
Iskrzyczynie - Mam nadzieję, 
że uda nam się w ten sposób 
rozbudzić zainteresowania czy-
telnicze dzieci i spowodować, 
że w przyszłości czytanie ksią-
żek będzie ich naturalną po-
trzebą. Obcowanie ze słowem 
pisanym przynosi w efekcie 
wiele korzyści, m.in. rozwija 
wyobraźnię dziecka, wzbogaca 
zasób jego słownictwa. 

Biblioteczka przedszkolna 
oferuje swym czytelnikom duży 
wybór. Są w niej bajeczki, ba-
śnie, utwory poetyckie dla dzieci, 
a więc te, po które sięgają naj-
chętniej. - Oczywiście dzieciom 
najmłodszym książki czytać będą 
dorośli- dodaje pani E. Marek- 
Starsze  znają już litery i potrafią 
czytać samodzielnie. Myślę  więc, 
że tutaj role się odwrócą i dorośli 
będą słuchaczami bajek czyta-
nych przez dzieci. 

Wszystkie książki są nowe, 
kolorowe, estetycznie obłożone. 
Zachęcają, by po nie sięgnąć. 

Aby dzieci miały do nich 
swobodny dostęp, zostały wy-
eksponowane w przestronnych 
regałach.

- Księgozbiór, którym w tej 
chwili dysponujemy, w przyszło-
ści zostanie uzupełniony. Planu-
jemy zakup nowych pozycji, ale 
to oczywiście uzależnione jest od 

wysokości funduszy, które będą 
mogły być na ten cel przeznaczo-
ne - wyjaśnia pani dyrektor.

Biblioteczka tylko z nazwy 
jest przedszkolna. W rzeczywi-
stości dzieci mogą czuć się w niej 
jak w prawdziwej bibliotece. Zo-
stały wyznaczone godziny otwar-
cia, wypożyczenia zapisywane są 
w kartach bibliotecznych, obo-
wiązuje regulamin określający 
prawa czytelnika. 

Do odpowiedniego korzysta-
nia z biblioteki i poszanowania 
księgozbioru dzieci zostały przy-
gotowane na przeprowadzonych 
wcześniej zajęciach. Dowiedziały 
się, jak należy dbać o książkę, ko-
rzystać z zakładki, jak czytać, aby 
nie niszczyć wzroku. Wszystkie 
deklarują chęć częstego korzysta-
nia z niej. - A chyba warto, gdyż 
najbardziej wytrwały czytelnik 
otrzyma na koniec roku nagrodę- 
zapewnia pani E. Marek i doda-

je:- Zależy nam, aby czytelnictwo 
dzieci było jak najbardziej efek-
tywne i aby przeczytane książki 
stały się inspiracją do różnora-
kich działań twórczych. Wystawa 
prac plastycznych, wykonanych 
rozmaitymi technikami zostanie 
otwarta w czerwcu, w dniu świę-
ta dzieci. Ponadto zamierzamy 
wspólnie ułożyć i zilustrować na-
szą baśń przedszkolną. Umieści-
my ją oczywiście w biblioteczce. 

Maria Dąbrowska w swej 
pięknej sentencji zauważyła: 
Książka i możność czytania to 
jeden z największych cudów ludz-
kiej cywilizacji. Lektury z półek 
przedszkolnej biblioteczki i rów-
noczesna edukacja czytelnicza 
wśród najmłodszych na pewno 
przyczyniają się do upowszech-
niania czytelnictwa i wyzwalania 
się potrzeby świadomego obco-
wania z literaturą. 

Mariola Wrzos

Środowiskowy Konkurs 
Recytatorski dla dzieci 

szkolnych i przedszkolnych w 
Iskrzyczynie stał się już tradycją. 
Zorganizowany po raz pierwszy 
w 2005r. do dziś cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem 
najmłodszych mieszkańców wsi.

Przyczyną owej popularności 
jest z pewnością formuła konkur-
su, zachęcająca dzieci do uczest-
nictwa w przedsięwzięciu, które 
umożliwia prezentację własnych 
umiejętności recytatorskich. We 
współczesnym świecie skrótów 
wyrazowych, wszechobecnych 
zwrotów obcojęzycznych, ol-
brzymiej konkurencji ze strony 
mediów elektronicznych, tym 
bardziej należy docenić chęci i 
wysiłek dzieci włożony w przy-
gotowanie płynnej recytacji z po-
prawną dykcją oraz artykulacją. 

Tegoroczny konkurs przebie-
gał pod hasłem: „Na zielonym ob-
rusie łąk...” Odbył się 25 lutego w 
szkole podstawowej i jak zwykle 
zgromadził publiczność dziecięcą 
obu placówek oświatowych. Te-
matycznie nawiązywał do proble-
matyki ochrony środowiska i za-
gadnień ekologicznych. Poprzez 
poetyckie poznanie piękna przy-
rody ojczystej, przyjemności z 

możliwości bezpośredniego z nią 
obcowania, łatwiej będzie mło-
dym pokoleniom skutecznie o nią 
dbać i z rozsądkiem szanować.  

Zgodnie z regulaminem na-
grody przyznano w trzech gru-
pach wiekowych. W grupie dzie-
ci przedszkolnych najlepszymi 
okazali się: Sebastian Szczypka 
- I miejsce, Adam Szeruda – II 
miejsce, Dawid Donocik - III 

miejsce. W grupie uczniów klas 
I - III zwyciężyli: Anna Drózd - 
I miejsce, Dawid Krajewski - II 
miejsce, Kalina Supłat - III miej-
sce. Zwycięzcami wśród uczniów 
klas IV - VI zostali: Ewelina Gill 
- I miejsce, Barbara Kubik - II 
miejsce, Wiktoria Cieńciała - III 
miejsce. 

Gościem konkursu był dy-
rektor GZOSP w Dębowcu Re-

migiusz Jankowski. Nagrody 
książkowe dla zwycięzców po raz 
kolejny ufundował Wójt Gminy 
Dębowiec Tomasz Branny. Po-
nadto wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. Z 
pewnością będą one miłą pamiąt-
ką udziału w konkursie i zachętą 
do ponownego występu w przy-
szłym roku. 

M. W.
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finał konkursu bibliotecznego
6 marca br. w siedzibie 

Biblioteki Miejskiej w 
Cieszynie, pełniącej zadania 
biblioteki powiatowej, odbyło 
się uroczyste podsumowanie 
międzynarodowego konkursu 
literacko–plastycznego pod na-
zwą: „Czy w bibliotece też są 
duchy ?”.

Udział wzięli w nim czytel-
nicy bibliotek publicznych po-
wiatu cieszyńskiego, Biblioteki 
Miejskiej w Czeskim Cieszynie, 
wychowankowie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Skoczowie oraz 
członkowie sekcji plastyczno – 
teatralnej przy Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej Kole na Mnisztwie.

Konkurs  odbył się w ramach 
organizowanej przez Bibliotekę 
Miejską w Cieszynie akcji „Fe-
rie z biblioteką 2008”. Celem 
działań było zagospodarowanie 
wolnego czasu w ciekawy i inte-
resujący sposób, zachęcenie do 
korzystania ze zbiorów bibliotek, 
zapoznanie z literaturą dziecięcą 
i młodzieżową, a także dostar-
czenie dzieciom miłych wrażeń 
z uczestnictwa w imprezach bi-
bliotecznych. 

Do konkursu zgłoszonych 
zostało łącznie 229 prac pla-
stycznych i literackich, spośród 
których jury w składzie: prze-

wodniczący Łukasz Konarzew-
ski, członek dr Bogdan Dziadzia 
oraz Iwona Kochaniec–Kłębek 
wybrało 34 najlepsze. Kryteria 
oceny obejmowały kreatywność 
i estetykę wykonania pracy oraz 
wiek jej autora. Wszyscy laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody. Z 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Dębowcu nagrodę przyznano 
Agnieszce Żur. Wspaniałe prace 
nadesłane na konkurs uświetniły 
wystawę, która swym tematem 
stworzyła w bibliotece nastrój 
pełen grozy i strachu. Ekspozycję 
można obejrzeć w sali wystawo-
wej Biblioteki Powiatowej w Cie-
szynie (II piętro).

Nagrody wręczył laureatom 
Z-ca Burmistrza Miasta Cieszy-
na - Jan Matuszek oraz Ludwik 
Kuboszek. Poczęstunek dla za-
proszonych gości ufundowała 
Cukiernia „Bajka”.

Dodatkowymi atrakcjami 
dla przybyłych z okolicznych 
miejscowości na uroczysty finał 
dzieci były warsztaty czerpania 
papieru, przygotowane i prowa-
dzone przez firmę Kalander z 
Gliwic oraz wycieczka do Mu-
zeum Drukarstwa w Cieszynie. 
Program uroczystości miał na 
celu zapoznanie dzieci z histo-
rią pisma i książki: od momentu 

wynalezienia papieru aż do po-
jawienia się książki drukowa-
nej. Podczas warsztatów dzieci 
czerpały papier z dębowej kadzi 
papierniczej, uczyły się pisać 
gęsim piórem oraz odciskały 
pieczęci lakowe. Prace wyko-
nane podczas warsztatów moż-
na było zabrać na pamiątkę do 
domu. Prowadzący wystąpili w 
strojach z epoki. Po warsztatach 
dzieci udały się do Muzeum 
Drukarstwa, gdzie za sprawą 
prowadzącego spotkanie pana 
Karola Franka były świadkami 
powstawania druku od podstaw: 
od ręcznego składania czcionek 

poczynając, składu odlewane-
go mechanicznie, na wydruku 
kończąc. Uczestnicy otrzymali 
również ważne informacje hi-
storyczne związane z rozwojem 
„czarnej sztuki”, przekazane w 
przystępnej, czasem wręcz za-
bawnej formie.

Mamy nadzieję, że przyjazd 
do Cieszyna dostarczył laureatom 
oraz obecnym na uroczystości bi-
bliotekarzom, rodzicom i opieku-
nom wielu miłych wrażeń. 

Beata Szweblik
Biblioteka Powiatowa

w Cieszynie

Zabawy na macie dla dzieci od 3 do 18 lat

Zapraszamy wszystkie maluchy na zajęcia Judo w formie zabawy.

  Zajęcia ogólnorozwojowe:
  - gimnastyka
  - gry i zabawy ruchowe
  - wprowadzenie dzieci w świat Judo

Zajęcia będą odbywać się cztery razy w miesiącu,
w każdą niedzielę o godz. 11.00 w LKS Iskrzyczyn

   Koszt zajęć 20 zł/miesięcznie
   Dzieci będą pod opieką instruktora Judo

Zapisy pod nr tel. 514 319 988, 603 957 631
lub w klubie sportowym w Iskrzyczynie
w poniedziałki o godz. 18.00.

XIV
Spartakiada

Sołectw
Gminy Dębowiec

Simoradz

31 maja 2008 roku

boisko w Simoradzu

Zapraszamy
wszystkich

mieszkańców
Gminy Dębowiec

Wykaz konkurencji
podamy już

wkrótce
na tablicach ogłoszeń 

oraz
stronie internetowej

Urzędu Gminy
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Przykładowe raty dla pożyczki gotówkowej
Pożyczka 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł
Liczba rat Rata Rata Rata

12 188 zł 235 zł 282 zł
24 104 zł 130 zł 156 zł
36 77 zł 96 zł 115 zł
48 64 zł 79 zł 95 zł
60 56 zł 70 zł 84 zł
72 51 zł 64 zł 76 zł
84 47 zł 59 zł 71 zł
96 45 zł 56 zł 68 zł

niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej - dębowiec
Grupowa Praktyka lekarzy domowych s.c.

       pełni usługi w zakresie:
 - podstawowej opieki zdrowotnej 
 - pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej 
 - położnej środowiskowo - rodzinnej 
NZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 18.00. 
Do Praktyki Lekarskiej można się rejestrować osobiście, przez 
osobę trzecią lub telefonicznie pod numerem 033 8562215.
Po godzinie 18 oraz w sobotę, niedzielę i święta pacjenci z bó-
lem i z zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu przyj-
mowani będą bezpłatnie w:
Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie
ul. Krzywa 4 tel.: 033 8581990 lub 999
Pacjenci z poważnymi urazami udają się od razu bez skierowa-
nia do Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie. W przypadkach 
bardzo poważnych pacjenci udają się do Szpitala Śląskiego  
w Cieszynie.
DyżURy leKARZy W GRUPoWeJ PRAKTyCe 
leKARZy DoMoWyCh:
lek. med. Joanna Rabsztyn - pediatra
Poniedziałek:    9.30 – 18.00  (13.00 – 15.00 wizyty)
Wtorek:    8.00 – 12.30  (8.00 – 11.00 szczepienia)
Środa:  11.15 – 18.00  (13.00 – 15.00 wizyty)
Czwartek:    8.00 – 12.30  (8.00 – 10.00 higiena szkolna)
Piątek:    9.30 – 12.30 
lek. med. Zbigniew Kacperski - spec. chorób wewnętrznych
Poniedziałek:    8.15 – 11.45 
Wtorek:  11.15 – 14.00
Środa:    8.15 – 11.45
Czwartek:  11.15 – 13.30 
Piątek:                8.15 – 11.45
 15.00 – 18.00
lek. med. Małgorzata Dec - spec. chorób wewnętrznych
Wtorek:  15.00 – 18.00 
lek. med. Andrzej Kubicius - spec. chorób wewnętrznych
Czwartek:  15.00 – 18.00 
lek. med. Małgorzata Pietrzak - lek. chorób wewnętrznych,
transfuzjolog
(uprawnienia badań na prawo jazdy)
Czwartek:  15.00 – 17.00 
APTeKA „ARnIKA”
mgr farmacji Jolanta Pawlus - Rus

  reklama  reklama  reklama  reklama  reklama  reklama 

Zl
. 1

/2
00

8

PKO BP
Agencja w Dębowcu
ul. Skoczowska 1
BONUS
tel. 033 856 25 83
Zapraszamy
od pon.-pt. 8.30 - 16.30
sobota 8.00 - 12.00

43-426 Dębowiec
ul. Herstówki 17

tel. 33 856 23 24
(wieczorem)

0509 983 863

- komunikacyjne
- majątkowe
- rolne
- kredytów
- życiowe
- OFE
Fundusze Inwestycyjne

UBEZPIECZENIA - Legierska Zofia

ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów

z języka niemieckiego
Tadeusz Michna i Dariusz Heczko

iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601 261 971

- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW)
- majątkowe, rolne (upraw, zwierząt, drobiu)

Zl
. 1

/2
00

7

Poniedziałek:  8.00 - 18.00
Wtorek:  8.00 - 18.00
Środa:  8.00 - 18.00

Czwartek:  8.00 - 18.00
Piątek:  8.00 - 18.00
Sobota:  8.00 - 12.00
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MIGAWKI hISToRII
WSI KoSKoWICe

W roku 990 Śląsk i ziemia 
krakowska zostały zajęte przez 
Mieszka I i włączone w grani-
ce państwa polskiego. Później 
dokonano wewnętrznej organi-
zacji tych ziem i odtąd datuje 
się początki cieszyńskiej kasz-
telanii. Zachowało się niewie-
le świadectw i dokumentów z 
tych czasów. Pierwsza pisana 
wzmianka o cieszyńskiej kasz-
telanii pochodzi z bulli papieża 

Wszyscy uczniowie 
klas szóstych szkół 

podstawowych z naszej gminy 
pisali w dniu 8 kwietnia spraw-
dzian szóstoklasistów. Kończy 
on drugi etap edukacji, a więc 
szkołę podstawową. Jest po-
wszechny i obowiązkowy. Ma 
charakter ponadprzedmiotowy, 
czyli pytania w nim zawar-
te sprawdzają ogół materiału 
obowiązującego na tym etapie 
nauczania. Sprawdza on umie-
jętności w zakresie: czytania, 
pisania, rozumowania, korzy-
stania z informacji oraz wyko-
rzystywania wiedzy w prakty-
ce. Każdą z tych umiejętności 
należy traktować ponadprzed-
miotowo. Sprawdzian jest 
opracowywany przez Okręgo-
wą Komisję Egzaminacyjną, w 
oparciu o Podstawę programo-
wą kształcenia ogólnego i stan-
dardy wymagań egzaminacyj-
nych. Poprzedza go wydanie 
informatora zawierającego: 
szczegółowy opis wymagań, 
kryteria oceniania, formę prze-
prowadzania sprawdzianu oraz 
przykłady zadań. Oznacza to, 
że uczniowie podczas spraw-
dzianów próbnych oswajają 
się z metodą przeprowadzania 
sprawdzianu. Prace uczniów 
są kodowane – bez imion i na-

zwisk, a poprawia i ocenia je 
zespół egzaminatorów wpisa-
nych do ewidencji egzamina-
torów. Wynik jest opisany w 
skali punktowej i nie wpływa 
na ukończenie szkoły. Każ-
dy uczeń musi przystąpić do 
sprawdzianu, zaś jego wyniki 
nie mają znaczenia w kwestii 
przyjęcia ucznia do gimna-
zjum. 

22 i 23 kwietnia prze-
prowadzony został egzamin 
gimnazjalny. W dębowieckim 
gimnazjum pisali go wszyscy 
uczniowie klas trzecich. 22 
kwietnia zmagali się z pyta-
niami z części humanistycznej 
zaś dzień później - z części 
matematyczno–przyrodniczej. 
Egzamin gimnazjalny jest 
powszechny i obowiązkowy, 
przeprowadzany  pod koniec 
trzeciego, obowiązkowego 
etapu edukacji, czyli edukacji 
w gimnazjum. Jest warunkiem 
ukończenia szkoły gimna-
zjalnej. Sprawdza on poziom 
opanowania umiejętności i 
wiadomości w zakresie blo-
ków humanistycznego i mate-
matyczno-przyrodniczego w 
obu częściach, uwzględniając 
treści ścieżek międzyprzed-
miotowych. Egzamin bada na-
stępujące umiejętności: 

Hadriana IV. Nosi ona datę 23 
marca 1155. Bulla ta została 
wydana na prośbę ówczesnego 
biskupa wrocławskiego Wal-
tera /1129-1169/ i wymienia 
wszystkie kasztelanie, znajdu-
jące się na obszarach podlega-
jących wrocławskiej diecezji. 
Jest wśród nich wymieniona 
również kasztelania Tescin, 
której wschodnią granicą 
była rzeka Wisła a na półno-
cy dzisiejsze wsie: Strumień, 
Zbytków, Bąków, Pruchna, 

Zebrzydowice. Należy jednak 
przypuszczać, że wówczas na 
terenie wsi Kostkowice były 
jeszcze tylko lasy, prawdopo-
dobnie niezaludnione. Więcej 
dokumentów ocalało z XIII 
wieku. Najstarszy z nich, który 
nas interesuje, jest z roku 1223. 
Jest to dokument nadania przez 
biskupa wrocławskiego Waw-
rzyńca, na rzecz klasztoru ryb-
nickiego, dziesięcin z kilku wsi. 
Z niego widzimy, że istniały już 
wtedy w Księstwie Cieszyń-
skim wsie: Goleszów, Wisła 
(koło Strumienia), Iskrzyczyn, 
Zamarski, Puńców, Bielowicko, 
Ogrodzona. Tym razem śmielej 
możemy domyślać się, że żyło 
w tych czasach także pierwsze 
a może nawet drugie pokolenie 
Kostkowian.

Informator
Urząd  Gminy Dębowiec
tel.: 033 853 38 81, 033 856 22 85
tel./fax: 033 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
http://www.debowiec.cieszyn.pl
Gminny ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dębowcu
tel./fax: 033 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dębowcu
tel.: 033 856 23 45
Urząd Pocztowy w Dębowcu
tel.: 033 856 22 02
Policja (tel. pogotowia 997)
Komisariat Policji 
w Strumieniu 
tel.: 033 857 01 45
Straż Pożarna 
(tel. pogotowia 998)
Państwowa Straż Pożarna 
w Cieszynie 
tel.: 033 852 11 06
oSP Dębowiec  
tel.: 033 856 22 23

Spacer z przewodnikiem po 
wsi Kostkowice (cz. 14)

Krótki zarys dziejów i rozwoju do 1975 roku.
       Karol Szczurek    

* skuteczne porozumiewa-
nie się w różnych sytuacjach, 
prezentacja własnego punktu 
widzenia i branie pod uwagę 
poglądów innych ludzi, po-
prawne posługiwania się języ-
kiem ojczystym, 

* rozwiązywanie proble-
mów w twórczy sposób, 

* poszukiwanie, porządko-
wanie i wykorzystywanie in-
formacji z różnych źródeł oraz 
efektywne posługiwanie się 
technologią informacyjną, 

* odnoszenie do praktyki 
zdobytej wiedzy oraz tworze-
nie potrzebnych doświadczeń 
i nawyków.

Egzamin gimnazjalny koń-
czy się punktowym wynikiem. 
Nie ma wpływu na ukończe-
nie szkoły, ma jednak istotne 
znaczenie w kwestii wyboru 
szkoły ponadgimnazjalnej, 
w której uczeń pragnie kon-
tynuować naukę. Obecnie w 
szkołach ponadgimnazjlanych 
nie ma egzaminów wstęp-
nych. Przy przyjęciu ucznia 
do szkoły brany pod uwagę 
jest właśnie wynik z egzaminu 
gimnazjalnego. 

Remigiusz Jankowski
Dyrektor GZOSP

w Dębowcu

sPrawdzian szóstoklasistów
i eGzaMin GiMnazJalny w 2008 roku

Zbiórka odpadów
Wielkogabarytowych
Informujemy wszystkich miesz-
kańców, że w czerwcu 2008 
roku Urząd Gminy w Dębowcu 
organizuje wiosenną zbiórkę 
odpadów wielkogabarytowych: 
mebli, opon oraz sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego 
(zamrażarki, lodówki, pralki, 
telewizory, komputery). Pozo-
stałe odpady takie jak: eternit, 
papa, gruz, popiół, odpady nie-
bezpieczne nie będą odbierane. 
Harmonogram zbiórki odpadów 
zostanie podany w majowym 
wydaniu „Dębowieści”, na ta-
blicach ogłoszeń oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy 
www.debowiec.cieszyn.pl

PUnKT APTeCZny 
ogrodzona 99
Poniedziałek:  8.30 - 16.30
Wtorek:            8.30 - 16.30
Środa:               8.30 - 16.30
Czwartek:        8.30 - 16.30
Piątek:              8.30 - 16.30
Sobota:            8.00 - 12.00
Dane teleadresowe:
Punkt Apteczny
Ogrodzona 99 43- 426 Dębowiec
033 856 21 71

UPRZeJMIe InFoRMUJe-
My MIeSZKAŃCÓW, że 
SoBoTA 10 MAJA 2008 r. BĘ-
DZIe DnIeM PRACy URZĘ-
DU GMIny. URZĄD BĘDZIe 
CZynny oD 7:30 – 15:30.
W DnIU 2 MAJA 2008 r. URZĄD 
BĘDZIe nIeCZynny
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budżet GMiny dębowiec na 2008
BUD ET GMINY D BOWIEC NA 2008 rok 

 
Na ostatniej ubieg orocznej sesji Rady Gminy D bowiec, radni uchwalili bud et Gminy D bowiec na 2008 rok. 

Dochody tegorocznego planu finansowego okre lono na kwot  15 638 777 z  i s  one wi ksze od ubieg orocznych o 31 proc., 
natomiast wydatki wynosz  15 734 645 z  - mniej o 1 proc ni  w 2008 roku. Deficyt bud etu wynosi 95868 z , co stanowi 0,61 
proc. 

Dochody bud etu Gminy D bowiec pochodz  g ównie z podatków i op at lokalnych oraz udzia u gminy w podatkach 
p aconych na rzecz bud etu pa stwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych). Kolejnymi ród ami zasilaj cymi 
bud et s : subwencja o wiatowa, dotacje celowe, w tym miedzy innymi na pomoc spo eczn  oraz zadania zlecone gminie przez 
administracj  rz dow . Spory udzia  w dochodach maj  równie , planowane do pozyskania, rodki pozabud etowe, w tym rodki 
pochodz ce z Unii Europejskiej. Najwa niejsze ród a zasilaj ce bud et gminy w 2008 roku zawiera poni sza tabela 
 

ród o dochodów Wykonanie 
2007 r. 

Plan 
2008 r. 

Proc. wzrostu 

Podatek od nieruchomo ci 1 356 000 1 384 000 2,1 
Podatek rolny 366 881 555 000 51,3 
Podatek le ny 8 000 7 700 - 3,8 
Podatek od rodków transportowych 62 000 74 000 19,4 
Podatek od spadków i darowizn 9 500 9 700 2,1 
Wp yw z op at za sprzeda  alkoholu 62 862 58 500 - 6,9 
Udzia  w podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

2 293 848 2 894 519 26,2 

Udzia  w podatku dochodowym od osób prawnych 34 200 35 000 2,3 
Subwencja o wiatowa 3 471 193 3 584 282 3,3 
Cz  wyrównawcza subwencji ogólnej1 808 680 939 974 16,2 
Dotacja celowa z bud etu pa stwa na realizacj  
zada  z zakresu pomocy spo ecznej 

1 625 158 1 567 086 -3,6 

ród a pozabud etowe (UE) 1 861 562 3 642 234 95,65 
 
 

Na 2008 rok przewidziana jest realizacja wydatków na kwot  15 734 645 z . W ramach ogólnej kwoty wydatków planuje si  
wykorzysta : 

 na realizacj  zada  bie cych gminy kwot  10 992 111 z , 
 na wydatki inwestycyjne kwot  4 639 334 z . 

Najwa niejsze wydatki w poszczególnych dzia ach kszta tuj  si  nast puj co: 
 

Rolnictwo i owiectwo 599 870 2 266 034 277,8 
Transport i czno  669 900 1 712 766 155,7 
Gospodarka mieszkaniowa 21 000 63 150 200,7 
Dzia alno  us ugowa 62 900 151 500 140,9 
Administracja publiczna 1 481 734 1 926 277 30,0 
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona ppo  97 128 188 082 93,6 
O wiata i wychowanie 5 530 012 5 628 258 1,8 
Ochrona zdrowia 105 306 134 200 27,4 
Pomoc spo eczna 2 286 927 2 104 861 -8,0 
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 265 555 381 757 43,8 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123 500 582 550 371,7 

 
 
Jak wynika z powy szego zestawienia, najwi ksz  grup  wydatków stanowi  wydatki o wiatowe zwi zane z utrzymaniem szkó  
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dowóz dzieci do szkó  a tak e utrzymanie Gminnego Zespo u Obs ugi Szkó  i Przedszkoli i 
wynosz  5 628 258 z . Wydatki na poszczególne placówki przedstawiaj  si  nast puj co: 

 Szko a Podstawowa w D bowcu   – 850 741 z , 
 Szko a Podstawowa w Iskrzyczynie   – 568 048 z , 
 Szko a Podstawowa w Ogrodzonej   – 621 519 z , 
 Szko a Podstawowa w Simoradzu   –  496 259 z , 
 Gimnazjum w D bowcu   –  1 271 294 z , 
 Przedszkole Publiczne w D bowcu   – 430 570 z , 
 Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie   – 226 307 z , 
 Przedszkole Publiczne w Ogrodzonej   – 325 756 z , 
 Przedszkole Publiczne w Simoradzu   – 235 584 z . 

W ramach dzia u „Rolnictwo i owiectwo” przewiduje si  miedzy innymi: 
 wydatki na budow  kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie, 
 wydatki na budow  kanalizacji sanitarnej w Gumnach, 
 wydatki na budow  kanalizacji sanitarnej w D bowcu. 

Inwestycje drogowe, to kwota 1 712 766 z , w ramach której, planuje si  przebudow  i modernizacj  dróg: 
 Simoradz - Ochaby,  
 Tarnawa w Iskrzyczynie, 
 drogi dojazdowej do zaplecza kuchni Gimnazjum w D bowcu,  
 budow  drogi Rudnik - D bowiec,  

 odtwarzanie poboczy i rowów odwadniaj cych wzd u  dróg gminnych.  
Dodatkowo, zaplanowano równie  wydatki na budow  chodnika w Gumnach. 
Z innych wa nych wydatków nale y wymieni   

 dostosowanie budynku Urz du Gminy i o rodka zdrowia dla potrzeb osób niepe nosprawnych,  
 budowa pawilonu sportowego w Gumnach, 

                                                            
1 Cz  wyrównawcz  subwencji ogólnej otrzymuj  gminy, w których dochody przeliczeniowe s  ni sze od 
dochodów bazowych. 
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 modernizacje budynku stra nicy w Kostkowicach, 
 utworzenie punktów bezp atnego dost pu do sieci Internet, 
 adaptacje pomieszcze  dla potrzeb biblioteki gminnej w D bowcu, 
 rozbudowa budynku OSP w D bowcu na cele kulturalne. 
 przyst pienie do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Tegoroczne inwestycje zamykaj  si  kwot   4 930 334 z .  
 
Planowane wydatki w poszczególnych so ectwach: 
D bowiec  

Budowa dojazdu do zaplecza kuchni Gimnazjum w D bowcu 
Rozbudowa stra nicy OSP na cele kulturalne - Fundusze UE 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
Dostosowanie budynku o rodka zdrowia i urz du gminy dla potrzeb osób niepe nosprawnych 
Adaptacja pomieszcze  Biblioteki Gminnej w D bowcu 
Odtworzenie infrastruktury drogowej (odbudowa rowów i poboczy) 
Remont drogi Ma achowski - Ochrona Gruntów Rolnych 

Ogrodzona 
Wymiana i remont przystanków autobusowych 
Utworzenie Centrum Kszta cenia na Odleg o  
Odtworzenie infrastruktury drogowej (odbudowa rowów i poboczy) 
Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej - Fundusze UE 

Gumna 
Budowa pawilonu sportowego 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt 
Odtworzenie infrastruktury drogowej (odbudowa rowów i poboczy) 

Iskrzyczyn 
Modernizacja drogi Tarnawa - Fundusze UE 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt 
Odtworzenie infrastruktury drogowej (odbudowa rowów i poboczy) 
Doko czenie kanalizacji  

Simoradz 
Modernizacja drogi Simoradz - Ochaby - Fundusze UE 
Wodoci g Gabzdyl - Jonkisz 
Odtworzenie infrastruktury drogowej (odbudowa rowów i poboczy) 

Kostkowice 
Modernizacja stra nicy OSP 
Odtworzenie infrastruktury drogowej (odbudowa rowów i poboczy) 
Wykonanie barier ochronnych - most ul. Topolowa 

czka 
Modernizacja drogi „Na Piaski” - projekt 
Odtworzenie infrastruktury drogowej (odbudowa rowów i poboczy) 

 
 
Bud et Gminy D bowiec charakteryzuje si  minimalnym deficytem. Nie jest planem ostro nym. Jego realizacja w du ej mierze jest 
uzale niona od post pu prac nad uwalnianiem rodków unijnych przez bud et pa stwa i podejmowaniem odpowiednich dzia a  przez 
Marsza ka Województwa l skiego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

budżet GMiny dębowiec na 2008

Dyrektor: mgr Gabriela Hałgas

Bibliotekarz: Regina Serwotka

Biblioteka czynna:

Poniedziałek: 8.00 - 17.00
Wtorek: 8.00 - 17.00
Środa: 10.00 - 18.00

Czwartek: 10.00 - 18.00
Piątek: 10.00 - 18.00

Dane teleadresowe:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 24

43-426 Dębowiec
tel. 033 856 23 45

Plan zajęć kulturalno-edukacyjnych
na miesiąc maj i czerwiec

MAJ
Temat:  „Ogródek króliczka”
Forma:
 Wspólne czytanie
 1. Pogadanka
 2. Warsztaty plastyczno-manualne:
     lepienie warzyw z plasteliny
TERMIN - 15 maja 2008 r. - godz. 14.00

CZERWIEC
Temat:  „Letnie krajobrazy”
Forma:
 1. Zajęcia plastyczne - wyklejanki z bibuły, papieru
   i innych materiałów
Termin: 12 czerwca 2008 r. - godz. 14.00
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KRZyżÓWKA 
Z hASŁeM

Dwumiesięcznik „Dębowieści”; wydawca: Urząd Gminy 
Dębowiec; redaktor naczelny: Artur Kulesza; adres redakcji: 
Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, 
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 tytułów i przere-
dagowań materiałów nadesłanych. 

Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek     7:30 - 15:30
Wtorek     7:30 - 15:30
Środa     7:30 - 15:30
Czwartek     7:30 - 15:30
Piątek     7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmowane są w dniach roboczych
w godzinach:

Poniedziałek     7:30 - 15:30
Wtorek     7:30 - 16:00
Środa     7:30 - 15:30
Czwartek     7:30 - 15:30
Piątek     7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta 
Gminy, a w razie jego nieobecności przez Sekre-
tarza Gminy. W przypadku ich nieobecności - w 
sekretariacie Urzędu Gminy.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 
utworzą rozwiązanie (przysłowie), które nale-
ży przesłać lub dostarczyć, wraz z naklejonym 
na kartkę kuponem wyciętym z krzyżówki, na 
adres redakcji w terminie do 23 maja 2008r. 
Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną 
rozlosowane nagrody (bony o wartości 20zł). 
Rozwiązanie z poprzedniego numeru: ZNA-
MY DOBRO A CZYNIMY ZŁO - EPIKUR. 
nagrodę otrzymuje Urszula Jasiewicz z Dę-
bowca.

Poziomo: 4-Jedna z muz. 10-towar, wyrób. 
11-awitaminoza. 12-córka Zeusa. 13-prawnik, 
obrońca. 14-rymowana zagadka. 15-imię żeńskie. 19-owoc leśny lub ogrodowy. 22-okrągła w cyrku. 23-weksel ciągniony. 
26-rozpad w partii. 27-daw. uczucie zażenowania, zakłopotania. 31-wojskowe polecenie. 34-dzieła uznane. 35-daw. czło-
nek rady miejskiej. 36-ryba z rodziny łososiowatych. 37-jedna z akrobacji lotniczych. 38-warzywo na barszcz.   
   
Pionowo: 1-Wymaga załatwienia. 2-po separacji. 3-wyrzuca lawę. 4-stała posada. 5-grecki bóg wojny. 6-utuczony wieprz. 
7-warowna rezydencja w Hiszpanii. 8-sprawdzian wiedzy. 9-niedołęga, ślamazara. 16-pora kanikuły. 17-koks lub węgiel. 
18-żył z Ewą w raju. 19-mięczak morski. 20-imię męskie. 21-wonny olejek z lawendy. 24-pasek z grubej skóry. 25-agent, 
szpieg. 26-rewolta, bunt. 28-szkliwo. 29-wróg Ormuzda. 30-dowódca kozaków. 32-chodzi w turbanie. 33-tatarak. 34-
chroni głowę kolarza.

Hata

KupoN 
KoNKurSowy 
Nr 29
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eliMinacJe do oliMPiady w Judo

ekologiczne
powitanie wiosny

Dnia 5 kwietnia w Bytomiu odbyły się Eliminacje do 
Olimpiady Młodzieży w Judo. Z LKS „Iskra” Iskrzy-

czyn wystartowały dwie zawodniczki. W wadze 44 kg V miejsce 
zajęła Dominika Błasiak. W wadze 63 kg I miejsce zajęła Wio-
letta Porębska.

Dnia 30 marca w Rybniku odbyły się zawody o Puchar 
Polski Juniorek w Judo. Z LKS „Iskra” Iskrzyczyn 

wystartowała jedna zawodniczka. Wioletta Porębska w wadze 
63kg zajęła V miejsce.

ekologia  mądre słowo,
Co to znaczy ?
– powiedz sowo.
Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała.
- To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach,
ludziach, ptakach. 
Mówiąc krótko

w paru zdaniach
o wzajemnych
powiązaniach
Miedzy nimi,
bo to wszystko
To jest nasze środowisko.
Masz je chronić
i szanować-
Powiedziała mądra sowa.

Tymi słowami rozpoczę-
ły się obchody Ekologicznego 
Powitania Wiosny. Miały one 
miejsce 19 marca 2008 roku w 
Szkole Podstawowej w Ogro-
dzonej. Gośćmi zaproszonymi 
na tę imprezę byli przedstawi-
ciele Urzędu Gminy w Dębow-
cu: pani Marzena Gabzdyl i pan 
Błażej Żebrok. Przybył również  
pan Andrzej Borowski, z którym 
od czterech lat biblioteka współ-
pracuje w zakresie odzyskiwa-
nia surowców wtórnych. Gość-
mi honorowymi byli:  dyrektor 

Leśnego Parku Niespodzianek 
pan Paweł Machnowski oraz 
dwóch sokolników z ptakami 
drapieżnymi. Mieliśmy okazję 
wysłuchać krótkiej prelekcji na 
temat życia zwierząt w Leśnym 
Parku, dowiedzieć się, co zro-
bić, aby zostać sokolnikiem oraz 
obejrzeć mini pokaz lotów. 

Niespodzianką i nie-
małym zaskoczeniem 
był występ pani Joanny 
Michalskiej i Anny Cie-
mały, które wcieliły się 
w role Norka i Karola 
w przedstawieniu pt. 
,,Segregacja u Kraw-
czyków”. W przygo-
towanym na tę okazję 
programie wzięli udział 
uczniowie ze wszyst-
kich klas. Wystąpił chór 
szkolny prowadzony 
przez panią Joannę Mi-
chalską, klasa VI, która  
na kółku teatralnym, prowa-
dzonym przez Joannę Sabiniok, 
przygotowała scenkę: ,,Dzikie 
wysypisko”. Klasa III w ramach 
zajęć bibliotecznych zaprezen-
towała się w przedstawieniu 
słowno-muzycznym: ,,Baba 
Jaga i Przyroda.” Nie zabrakło 
pięknych recytacji o tematyce 

ekologicznej, opisu drzew, przy-
gotowanych przez klasę piątą, 
hymnu szkolnych ekologów 
oraz haseł ekologicznych, wzno-
szonych przez wszystkie klasy 
wspólnie z wychowawcami. 

Wszyscy wspaniale się ba-
wili, a przy tym uczyli się, w jaki 
sposób szanować środowisko, a 
co za tym idzie - chronić swoje 
zdrowie. Celem podejmowanych 
działań powinno być tworzenie 

trwałych nawyków i zachowań 
ekologicznego stylu życia w 
domu, w szkole i w najbliższym  
otoczeniu, angażowanie dzieci, 
młodzieży i  dorosłych do podej-
mowania działań na rzecz ochro-
ny środowiska naturalnego. 
Chodzi tu m.in. o: zmniejszenie 
ilości wytwarzanych odpadów, 

mniejsze zużycie wody, ener-
gii elektrycznej i cieplnej oraz 
zmniejszenie marnotrawstwa 
surowców poprzez  zbiórki ma-
kulatury, puszek aluminiowych, 
opakowań plastikowych, a także 
poprzez zakup towarów w opa-
kowaniach, które można oddać 
do recyklingu. 

Chroniąc środowisko, zbie-
rajmy szkodliwe dla ziemi zu-
żyte baterie, segregujmy odpa-
dy, zbierajmy surowce wtórne, 
sadźmy młode drzewka i sprzą-
tajmy naszą planetę- wówczas 
świat wokół nas, świat przyrody, 
będzie piękny i tajemniczy.

Podczas spotkania zostały 
ogłoszone wyniki I-go etapu 
szkolnego dyktanda, tematycz-
nie związanego z ekologią. 
Podsumowano także tegoroczną 
zbiórkę makulatury, puszek oraz 
baterii. Na zakończenie wszyscy 
goście otrzymali podarunki wy-
konane przez uczniów: pięknie 
haftowane kartki świąteczne 
oraz koszyczki zrobione z szy-
szek. Młodzi uczestnicy nato-
miast otrzymali słodki poczę-
stunek. Imprezie towarzyszyła 
wystawa książek i czasopism o 
tematyce przyrodniczej oraz  ga-
zetka i plakaty, wykonane przez 
uczniów i nauczycieli. 

,,KTO KRĘGOSŁUP CZĘ-
STO ZGINA, TEGO CZYSTA 
BĘDZIE GMINA”.

Bożena Michalik - bibliotekarz

Puchar Polski w Judo
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Marzec, wycho-
dzę na balkon, 

jeszcze chłód, wszystko 
śpi snem zimowym. Lecz 
jest już w powietrzu coś, 
co zaczyna przenikać do 
krwi.... życie! Powoli, bar-
dzo powoli przyroda bu-
dzi się z długiego snu. W 
zapomnienie odchodzą so-
ple lodu zimno zwisające 
z rynien domostw, odcho-
dzą śnieżne zaspy sięga-
jące znaków drogowych, 
wszechwładny chłód ści-
nający krew i wolę.

Kwiecień, ten sam bal-
kon. Ziemia pachnie tak 
nieśmiało, wręcz dziewi-
czo... czymś innym, czymś 
świeżym, znanym i nie-
znanym zarazem. Po pra-

wej stronie dęby majesta-
tyczne, dostojne.. uśpione 
jeszcze. Od tylu lat stoją na 
straży tego domu, symbol 
siły i opieki. One potrzebu-
ją większej dawki słońca i 
ciepła niż mizerne trawki, 
ale już coś drga w nich... 
już mgiełka zielono-żół-

takie sobie refleksje

buchnęło
wiosną

ta wzdłuż konarów. Obok 
panny- strzeliste topole 
szykują się do odwieczne-
go tańca z życiem. Gibkie, 

giętkie, przybra-
ne tiulem zielo-
ności. To jeszcze 
nie liście, nie listki nawet. 
I wszędzie ta mgła, seledy-
nowa świeża mgła. Tylko 
brzozy, najodważniejsze, 
niepokorne... nie akceptują 
chłodu, zimnych deszczy i 

swe białe ramiona otwiera-
ją dla innych. Takie ciepłe, 
aksamitne, aksamitnością 
skóry człowieczej. Sta-

wy, mieniące 
się każdym 
podmuchem 
wiatru, biało-
różowe jabło-
nie roztacza-

jące wokół słodki zapach... 
O! A to co? Co tak napa-
stliwie daje znać o sobie? 
Bączku, nie za wcześnie? 
Twoje siostry pszczoły, 
gdzieś w zakamarkach śpią 
smacznie.

A oto już maj, choć na-
dal ten sam balkon. Wszyst-
ko pachnie agresywniej, 
zapach życia już rozpoczę-
tego. Wokół jednorodny 
krzyk: jesteśmy! kwitnie-
my! Świat się zapełnił pę-
katą zielonością. Cieszy 
nas.. będzie cieszyć długo, 
tak długo, aż któregoś dnia 
zauważymy brunatności, 
zeschnięte liście i trawy, 
smutek jesieni.. Zima...

I tak trwa ten odwiecz-
ny taniec życia i śmierci 
natury. Fascynujący, pełen 
zdziwień codziennych.

Barbara Karnas-Greń
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