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L aury cieszynianki  2007L aury cieszynianki  2007

Jak co roku, 11 listopada 
w Teatrze im. A. Mickie-

wicza w Cieszynie miała miej-
sce uroczysta Sesja Rad Gmin 
Ziemi Cieszyńskiej. W czasie 
imprezy odbyło się wręczenie 
Złotych i Srebrnych Cieszynia-
nek. Z Gminy Dębowiec wy-
różniona tą prestiżową nagro-
dą została pani Irena Bączek z 
Łączki. 

Koło Gospodyń wiejskich 
w Łączce, z przewodniczącą 
Ireną Bączek na czele, swo-
im powszechnym i aktywnym 
uczestnictwem w obyczajowo-
ści i kulturze tworzy różnorod-
ność form i metod działania. 
Swoją działalnością propagują 
patriotyzm lokalny, który sta-
nowi początek patriotyzmu na-
rodowego. Gwara cieszyńska 
stanowi dla nich istotny element 
identyfi kacji, podobnie jak strój 
cieszyński. Za ich pośrednic-
twem manifestują przywiąza-
nie do swej małej ojczyzny, 

szczególnie poza jej granicami. 
Uczestniczą czynnie w kształ-
towaniu kultury cieszyńskiej 
w całej swej różnorodności i 
bogactwie, dotyczy to między 
innymi obrzędów, zwyczajów, 
obyczajów, codziennych i świą-
tecznych czynności. 

Od chwili powstania w 
1964r. do dzisiaj KGW Łączka, 
mimo politycznych konfl iktów 
oraz historycznych zawirowań, 
kontynuuje tradycje dziedzic-
twa kulturowego, kulinarnego 
i duchowego. Udział w różnych 
imprezach, konkursach, zaba-
wach, reaktywowanie starych, 

często zapo-
mnianych lub 
wręcz niezna-
nych już obrzę-
dów tworzone 
są z udziałem 
młodzieży i 
dzieci. Przykła-
dem może być 
założenie zespo-
łu śpiewaczego, 
w składzie któ-
rego są zarówno 
osoby dorosłe, 
jak i reprezen-
tanci młodego 
pokolenia. W 
repertuarze ze-
społu znajduje 
się twórczość autorów regional-
nych, co świadczy o autentycz-
nym przywiązaniu do tradycji 
kulturowych naszego regionu. 
Różnorodne są formy działal-
ności KGW: kursy gotowania, 
szycia, ogrodnictwa, hodowli 
itp., a wśród organizowanych 

cyklicznie 
i m p r e z : 
dzień ko-
biet, dzień 
matki, dzień 
dziecka, z 
okazji nocy 
świętojańskiej (zamiast dnia św. 
Walentego), smażenie jajeczni-
cy (Zielone Świątki), andrzej-
kowe lanie wosku, spotkania 
opłatkowe (śpiewanie kolęd), 
wystawy prezentujące doro-
bek członkiń KGW w zakresie 
szydełkowania, haftu, prezen-
tacja wyrobów kulinarnych itp. 
Ponad to KGW organizuje co 

roku konkurs na najpiękniejszy 
ogródek, uczestniczy wspólnie 
z Radą Sołecką oraz Kółkiem 
Rolniczym w organizacji imprez 
takich, jak: dożynki gminne czy 
sołeckie, spartakiada gminna 
oraz w wielu innych. Oprócz 
tego członkinie uczestniczą 
aktywnie w licznych konkur-
sach, kiermaszach, wystawach 
na terenie Śląska Cieszyńskie-
go, lecz również coraz częściej 
poza jego granicami – w Cho-
rzowie czy Katowicach. Brały 
także udział w programie tele-
wizyjnym „Kawa czy Herbata” 
w Warszawie, gdzie podkreślały 
w sposób szczególny swoją toż-
samość regionalną. W konkursie 
„Nasze kulinarne dziedzictwo” 
gospodynie z Łączki na czele 

z Panią Ireną 
Bączek zajęły 
wiele czoło-
wych miejsc w 
różnych kate-
goriach, a „Cie-
szyński Kołacz 
Weselny” został 
na stałe umiesz-
czony w „Ka-
talogu Potraw 

Regionalnych”. Organizują lub 
uczestniczą w organizowaniu 
wycieczek dla mieszkańców 
wsi i całej gminy. Wyjazdy te 
są bardzo ważnym elementem 
dydaktyczno-poznawczym w 
życiu lokalnej społeczności. 
Członkinie KGW we wszystkich 
imprezach występują w strojach 
cieszyńskich, również młodzież 

i dzieci idą za ich przykładem, 
nosząc strój regionalny. Świad-
czy to o tym, że panie z KGW 
potrafi ą rozbudowywać świado-
mość etniczną i kulturową, tak 
bardzo ważną w kształtowaniu 
postaw u młodzieży. Z inicjaty-
wy KGW w Łączce zawiązał się 
Zespół Teatralny, który przy-
gotowuje się do wystawienia 
sztuki pt. „Wesele Cieszyńskie” 
Walentego Krząszcza. 

Powyższy opis działalno-
ści KGW jest dużym skrótem. 
Ne sposób w kilku słowach 
opisać wiele lat pracy i doko-
nań w różnych dziedzinach. 
Członkinie KGW w pełni za-
sługują na uznanie, a  wyróż-
nienie będzie potwierdzało, że 
praca i działalność na rzecz lo-
kalnej społeczności nie tylko 
ma sens i jest konieczną, aby 
przetrwały pierwotne warto-
ści kulturowe. Najważniejsze 
jest, aby te wartości mogły 
być kontynuowane i przeka-
zywane następnym pokole-
niom, stanowiącym łącznik 
pomiędzy współczesnością, 
a korzeniami naszej kultury 
i żeby mogły przyczyniać się 
do współtworzenia małych oj-
czyzn. Wyróżnienie Pani Ireny 
Bączek będzie stanowiło war-
tość, która zmobilizuje i zde-
terminuje do jeszcze większej 
aktywności, a także umocni w 
przekonaniu, że „to, co robi je 
dobre i na cosi się godzi”.

Dorota Krzyżanek

fo
to

: J
an

 B
ac

za

fo
to

: J
an

 B
ac

za



3Dębowieści, listopad/grudzień 2007

Spacer z przewodnikiem po 
wsi Kostkowice (cz. 12)

Krótki zarys dziejów i rozwoju do 1975 roku.
       Karol Szczurek    

My, sąsiedzi lasu, cierpieli-
śmy szkody, jakie wyrządzała w 
polach i ogrodach zwierzyna le-
śna, natomiast za małą opłatą ko-
rzystaliśmy ze zbieranych malin, 
borówek,  grzybów oraz ściółki 
jesienią i „ukradkiem” suchego 
drzewa („suszki”)na opał i Szczy-
py. Od 1909 r. rozpoczęto etapa-
mi wyrąb lasu od strony Zamarsk, 
co trwało do 1942r. Wywóz drze-
wa z lasu w klocach na tarcice do 
tartaku w Cieszynie odbywał się 
konno, najpierw do Glesingera w 
Sinicy (obecnie czeski Cieszyn) i 
do Habera w Cieszynie (dziś jest 
w pobliżu dworzec autobusowy 
i kolejowy). Musiano wybudo-
wać w „stowkach” przez stru-
myk nowy,  drewniany most oraz 
„wycelować delinami” (wyłożyć 
żerdziami) całą trasę leśną przez 
„dąbki” aż do bitej drogi. Wyrąb 
lasu odbywał się od listopada do 
wczesnej wiosny. Robotnik leśny 
otrzymywał od wyrębu 20-30 pni, 

które trzeba było ściąć, obciąć ga-
łęzie, odciąć wierzchołek i ewen-
tualnie zbutwiałe partie, a kloc 
obedrzeć z kory. Niezdatne na 
budulec lub tarcicę kloce trzeba 
było pociąć na kawałki długości 
1m, rozłupać i ustawić w metry 
kubiczne na opał. Kloce i drzewo 
opałowe odbierał gajowy i nu-
merował. Robotnik otrzymywał 
gałęzie i korę, czasem i pnie-ko-
rzenie. Robotnicy już pilnowali i 
przy zwózce gałęzi zwykle „szpi-
kowali” je czymś solidniejszym 
na opał. Furmani, którzy wywo-
zili z rębiska kloce drzewa 10-20 
m długie pomagali sobie czwórką 
koni w lesie aż wyciągnęli ładu-
nek na bitą drogę. Przy tylnych 
kołach musiał jeden „bykować”, 
tj. kierować nimi zwłaszcza na za-
krętach- i tak przez całą drogę do 
tartaku w Cieszynie. Wielu ma-
łorolnych gospodarzy dorabiało 
sobie w ten sposób zimą, choć za-
robek na zwózkę drzewa, płacony 

przez Tartak, nie był wielki i fur-
mani zawsze musieli się targować 
przy kontraktowaniu wywózki. 
Gajowy wydawał furmanom kwit 
dostawy z podaniem pojemności 
w metrach kubicznych. Furmani 
ładowali 2,5m3 do 3,5m3 kloców-
tarcicy i po wydostaniu fur z lasu 
dawali koniom obrok a sami jedli 
drugie śniadanie w gospodzie u 
mego brata, pokrzepiając się pi-
wem lub „achtlikiem” (1/8 litra 
żytniówki). W tym  czasie gajo-
wy spisywał numery kloców, ob-
liczał kubaturę i wypisywał każ-
demu „Fracht”- dowód dostawy 
drzewa dla Tartaku.  Mój brat Jan 
zbudował dla wygody furmanów 
„galandry”, służące do przywią-
zania koni wzdłuż muru gospo-
dy, z korytami na stojakach dla 
obroku oraz na wodę do pojenia 
ich. Studnia z pompą ręczną była 
obok. Dzisiaj transport drzewa 
odbywa się więcej mechanicznie, 
specjalnymi ciężarówkami, które 
obsługuje kilku ludzi. Dziś pozo-
stało jeszcze starego drzewostanu 
około 3 ha, który zresztą ulegnie 
niebawem toporom i piłom.

Po wywózce drzewa gospo-
darze wykupywali pozostałe 
pnie, które wykopywali na opał 
dla swego użytku. Była to ciężka 

i mozolna robota. Po wyrówna-
niu terenu nadleśnictwo sadziło 
młode drzewka ze szkółek, jakie 
w każdym lesie były już przygo-
towane. Sadzenie odbywało się 
wiosną pod nadzorem gajowych 
lub leśniczych praktykantów. 
Zanim młode drzewka wyrosły 
rosła tu trawa zwana „włosiną”, 
doskonała do wyścielania mebli 
i innych tapicerskich potrzeb. 
Gospodarze używali jej na 
ściółkę dla bydła i trzody chlew-
nej. Nadleśnictwo sprzedawało 
działki tej włosiny do skoszenia 
miedzy zasadzonymi drzew-
kami. Był to kłopot niemały, 
gdyż trzeba było uważać, by w 
bujnej trawie nie ściąć drzewek. 
Równolegle wyrosły krzewy 
malin, które dobrze owocowa-
ły, ściągając do zbierania armie 
kobiet i dzieci. Zainteresowała 
się tymi malinami Fabryka Li-
kierów i Soków w Błogocicach 
i upoważniła mego brata Jana 
do skupu zbiorów malin od lu-
dzi za zapłatą. Przez szereg lat 
odwoził on dwa, trzy razy tygo-
dniowo kadzie z malinami, aż 
w miarę rozrostu młodego lasu 
maliny zostały „uduszone” i ich 
skup się skończył.

Ciasteczka, herbatka i wesoła 
piosenka na długie jesienno-zi-
mowe wieczory…

Pod takim hasłem 15.11.2007 
roku w Sali OSP w Iskrzyczynie 
odbyło się spotkanie, którego go-
spodarzami było Koło Gospodyń 
Wiejskich z Iskrzyczyna oraz ze-
spół dziecięcy „Iskierki”. 

Zimowy wieczór był niezwy-
kle atrakcyjny: Panie z KGW 
zaserwowały przepyszne ciasta 

CIASTECZKA, HERBATKA
I WESOŁA PIOSENKA

domowej roboty, natomiast ze-
spół Iskierki przedstawił swój 
repertuar wesołych piosenek. 
Prezentowana inscenizacja była 
zapowiedzią wystąpień cyklicz-
nych, które będą się odbywać w 
sołectwie Iskrzyczyn. Wszyst-
kim zebranym spotkanie bardzo 
się podobało, czego dowodem są 
m.in. prezentowane zdjęcia.

Danuta Jankowska
- radna Gminy Dębowiec

E lementy  odb laskowe
w Gmin ie  Dębowiec

W dniu 8.11.2007 roku w Szko-
le Podstawowej w Dębowcu, odbył 
się pokaz elementów odblaskowych 
dla uczniów klas I – III z wszyst-
kich szkół Gminy Dębowiec. Pokaz 
zaprezentowała Fundacja na Rzecz 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
z Bielska – Białej wspólnie z Ko-
mendą Policji Ruchu Drogowego w 
Cieszynie. 

Omawianej prezentacji towa-
rzyszył program artystyczny, przy-
gotowany przez grupę aktorów. W 
interesujący sposób przedstawili 

oni widzom najważniejsze zasady 
poruszania się po jezdni.

Nad przebiegiem imprezy czu-
wała Pani Alina Puszyńska - Prezes 
Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego.

Na zakończenie każdy uczeń 
Gminy Dębowiec z klas I – III 
otrzymał od ww. fundacji edukacyj-
ną książeczkę BĄDŹ BEZPIECZ-
NY NA DRODZE oraz element 
odblaskowy.

Danuta Jankowska
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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
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

  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama 

Zl. 5/2007

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)
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PONIEDZIAŁEK        900 - 1500

WTOREK                    900 - 1500 
ŚRODA                     1200 - 1800

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DĘBOWCU

ul. Szkolna 24, tel. (0-33) 8562345

CZWARTEK              1200 - 1800

PIĄTEK                    1200 - 1800

SOBOTA               NIECZYNNE
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UCHWAŁA nr 92/XI/07
Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 listopada 2007r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Dębowiec, ulg 
i zwolnień z podatku od niektórych nieruchomości w 2008 r.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, ust. 1, art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z 
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557),

Rada Gminy Dębowiec

- u c h w a l a -
§ 1

Określa się wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok obowiązujące na terenie Gminy 
Dębowiec:

Od budynków lub ich części:1. 

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,59 zł
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej                                                                                                  

16,54 zł

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifi kowanym materiałem siewnym                    

8,16 zł

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                                  

3,50 zł

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

3,39 zł

2.   Od gruntów:

a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków                                                  

0,61 zł

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni                
wodnych od 1 ha powierzchni  

 3,74 zł

c) od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej  
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego    

  0,14 zł

d) od 1 m2 gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr”   0,07 zł
                                                                
3. Od budowli:

– wg wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7         2 %                                                                                                               
§  2

Podatek jest płatny w ustawowych  terminach płatności.
§  3

Wprowadzić następujące zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomości:
Budynki i grunty stanowiące własność lub będące we władaniu ochotniczych straży pożarnych i związków a) 
ochotniczych straży pożarnych, w rozumieniu art. 15, pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 24 grudnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 351 z późn. zm.). 
Grunty, budowle i budynki lub ich części związane z obsługą  gminnych oczyszczalni ścieków i kanalizacji b) 
oraz budowle i sieci służące do odprowadzenia ścieków.
Budynki lub ich części, budowle oraz grunty stanowiące mienie komunalne gminy, będące we władaniu c) 
jednostek organizacyjnych gminy, zakładów budżetowych oraz instytucji fi nansowanych z budżetu gminy. 
Budynki, budowle i grunty stanowiące własność lub będące we władaniu stowarzyszeń i organizacji d) 
społecznych, placówek kultury, opieki społecznej i oświaty. 

§  4
Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr  312/XXXIII/06 z dnia 23 października 2006r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Dębowiec, ulg i zwolnień z podatku od niektórych 
nieruchomości w 2007r.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 138, poz. 3909).

§  5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 1. 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz 2. 
na stronie BIP.

P O D A T K I  N A  2 0 0 8  R O K
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UCHWAŁA nr 93/XI/07
Rady Gminy  Dębowiec

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 
12, ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 
557),Rada Gminy Dębowiec

- u c h w a l a -

§ 1.

Określić wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego:

I. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

1 powyżej 3.5 tony do 5.5 tony włącznie 345,00 zł
2 powyżej 5.5 tony do  9 ton włącznie 575,00 zł
3 powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 1.265 ,00 zł

II. Od samochodów ciężarowych,o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

A.  2 osie

Lp. Dopuszczalna masa całkowita Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

1 nie mniej niż 12 ton   -   mniej niż  15 ton 1.323,00 zł 1.350,00 zł
2 nie mniej niż  15 ton 1.438,00 zł 1.450,00 zł
       

3 osie B. 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

1 nie mniej niż 12 ton  -  mniej niż  19 ton 1.610,00 zł 1.650,00 zł
2 nie mniej niż 19 ton  - mniej  23 tony 1.812,00 zł 1.850,00 zł
3 nie mniej niż 23 tony 1.898,00 zł 1.950,00 zł

4 osieC. 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

1 nie mnie niż 12 ton  - mniej niż 25 ton 1.725,00 zł 1.750,00 zł
2 nie mniej niż 25 ton  - mniej niż 29 ton 1.909,00 zł 1.950,00 zł
3 nie mniej niż  29 ton  - mniej  niż 31 ton 2.500,00 zł 2.550,00 zł
4 nie mniej  niż 31 ton 2.500,00 zł 2.550,00 zł
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III. Od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1 nie mniej niż  3.5 tony do 5,5 ton włącznie 978,00 zł
2 Powyżej 5,5 ton i poniżej 9 ton 1.030,00 zł
2 powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.093,00 zł
                                

IV. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

2 osieA. 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa; ciągnik 
balastowy+przyczepa (w tonacv)

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

1 nie mniej niż 12 ton   - mniej niż 25 ton 1.208,00 zł 1.250,00 zł
2 nie mniej niż 25 ton   - mniej niż 31 ton 1.351,00 zł 1.400,00 zł
3 nie mniej niż 31 ton 2.220,00 zł 2.250,00 zł
          

3 osie B. 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa; ciągnik 
balastowy+przyczepa (w tonacv)

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

1 nie mniej niż 12 ton   - mniej niż  40 ton 1.750,00 zł 1.800,00 zł
2 nie mniej niż 40 ton 2.500,00 zł 2.550,00 zł

V. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

1 stawka na rok od 1 przyczepy 414,00 zł

VI. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub 
wyższą niż 12 ton:

1 ośA. 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

1 nie mniej niż 12 ton - mniej niż 25 ton  437,00 zł 480,00 zł
2 nie mniej niż 25 ton  646,00 zł 690,00 zł

 
2 osieB. 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

1 nie mniej niż 12 ton - mniej niż 28 ton  690,00 zł 730,00 zł
2 nie mniej niż 28 ton - mniej niż 33 tony  978,00 zł 1.000,00 zł
3 nie mniej niż 33 tony - mniej niż  38 ton  1.484,00  zł 1.500,00 zł
4 nie mniej niż  38 ton 1.955,00  zł 1.980,00 zł
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3  osieC. 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

1 nie mniej niż 12 ton  - mniej niż 38 ton 1.380,00 zł 1.400,00 zł
2 nie mniej niż 38 ton 1.495,00 zł 1.520,00 zł

VII. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1 mniej niż 30 miejsc  989,00 zł
2 równiej lub wyższej niż 30 miejsc   1.472,00 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportu:1. 

środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej a) 
oraz należące do stowarzyszeń i organizacji społecznych prowadzących działalność 
w zakresie kultury i sportu służące wyłącznie działalności statutowej, z wyjątkiem określonych 
w art. 8, pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

środki transportowe stanowiące własność Gminy, z wyjątkiem określonych w art. 8, pkt 2, 4, 6 b) 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

autobusy, bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane wyłącznie do dowozu dzieci c) 
do szkół oraz wykorzystywane na potrzeby kultury i opieki społecznej.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych związanych z 2. 
prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Podatek od środków transportowych płatny jest w ustawowych terminach płatności tego podatku – bez 
wezwania, na rachunek budżetu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 250/XXVI/05 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2005r. Nr 145, poz. 
3884).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 1. 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w 2. 
sołectwach oraz na stronie BIP.
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UCHWAŁA Nr 95/XI/07
Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada Gminy Dębowiec 

- uchwala -

§ 1. 

 1. Wprowadza się na terenie Gminy Dębowiec opłatę od posiadania psów.

§ 2. 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:
25 zł od jednego psa;1. 
302.  zł od każdego następnego psa posiadanego przez osobę fi zyczną lub przeznaczonego do pilnowania 
gospodarstwa rolnego.

§ 3. 

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku 1. 
powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 2. 
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

§ 4. 

Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Dębowiec.1. 
Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są we wsiach – sołtysi, tj. sołtys 2. 
sołectwa: Dębowiec, Gumna, Iskrzyczyn, Kostkowice, Łączka, Ogrodzona, Simoradz. 

§ 5. 

Pobrane przez inkasenta opłaty powinny być niezwłocznie przekazane do Urzędu Gminy Dębowiec.

§ 6. 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5% od kwoty zainkasowanej.

§ 7. 

Nie pobiera się opłaty od posiadania psów:
za psy będące pomocą dla osób niepełnosprawnych,1. 
za psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – po jednym na każde gospodarstwo 2. 
rolne, 
psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego przez 3. 
schronisko opieki nad zwierzętami,
psy utrzymywane w hodowli pod warunkiem, że hodowla psów prowadzona jest zgodnie z odrębnymi 4. 
przepisami,
za psy należące do osób w wieku powyżej 65 lat.5. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 1. 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz 2. 
na stronie BIP.
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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 ponumerowa-
nych od 1 do 22 utworzą roz-
wiązanie- przysłowie, które 
należy przesłać lub dostar-
czyć, wraz z naklejonym na 
kartkę kuponem wyciętym z 
krzyżówki, na adres redakcji 
w terminie do 29.02.2008r. 
Wśród prawidłowych odpo-
wiedzi zostaną rozlosowane 
nagrody (bony towarowe o 
wartości 20 zł).

UWAGA! Zwycięzca z numeru wrzesień/październik zostanie podany w kolejnym numerze.

Poziomo: 3- Ręczne narzędzie górnicze. 8- wkładane na grzbiet konia do jazdy wierzchem. 9- talizman. 
10- kolega senatora. 11- drzewo owocowe. 14- indiański czarownik. 18- polarna lub poranna. 
20- używane do pieczenia ciasta. 21- silnik. 22- na dwoje wróżyła. 23- morski statek rybacki łowiący ryby za pomocą wło-
ka. 27- stała urzędowa cena. 30- pod gruszą. 31- zakładane w banku. 32- pracuje w szpitalu. 33- ludowy taniec śląski. 
Pionowo: 1- Kolor w kartach. 2- mąż Penelopy. 3- 60 sztuk. 4- sznur dla kowboja. 5- kłamstwo, obłuda. 
6- odblask pożaru. 7- morski ptak. 11- klin poszerzający zwykle dół sukni lub rękaw tworzący rodzaj fałdy. 12- o pracę. 13- 
drewniany stołek. 15- miejsce klęski Hannibala. 16- koniec wyścigu. 17- szósty przypadek w deklinacji polskiej. 18- pasy 
na jezdni. 19- rysunkowa zagadka. 24- słuszność. 25- posag panny młodej. 26- nauka o moralności. 28- z dużym ekranem. 
29- dominuje w powietrzu.           Hata

1 2 3
11

4 5 6 7

8
16 8

9

10
17 10 6

11 12 13
21

14 15 16 17

5 9
18 19

19
20

4
21

3

12 20
22

15 22
23 24 25 26 KUPON NR

14
27 28 29

30
1 2 13

31

32
7

33
18

KUPON KONKURSOWY 
NR 27
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PODSUMOWANIE SAMORZĄDOWEJ
RYWALIZACJI

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

W dniu 14.12.2007 r. w hali 
sportowej LKS „Wyzwole-

nie” Simoradz rozegrano szkolny 
turniej tenisa stołowego. W zawo-
dach uczestniczyły 3-osobowe re-
prezentacje szkół podstawowych 
gminy Dębowiec. Celem rozgrywek 
było wyłonienie najlepszych drużyn 
w kategorii dziewcząt i chłopców. 
Wyniki:
DZIEWCZĘTA 
- DRUŻYNOWO:
I miejsce - SP Simoradz w skła-
dzie: Ewelina Martynek, Kami-
la Gawlas, Adrianna Krupa
II miejsce - SP Iskrzyczyn w 
składzie: Jolanta Cupek, Eweli-
na Gill, Karolina Rzepiela
III miejsce - SP Ogrodzona w 
składzie: Kinga Sadowiska, Wio-
letta Foltyn, Karolina Foltyn
- INDYWIDUALNIE: 1. Ewelina 
Martynek, 2. Kamila Gawlas, 3. 
Adrianna Krupa, 4. Karolina Rze-
piela, 5. Jolanta Cupek, 6. Ewelina 
Gill, 7. Kinga Sadowiska, 8. Karo-
lina Foltyn, 9. Wioletta Foltyn

CHŁOPCY
- DRUŻYNOWO:
I miejsce - SP Dębowiec w skła-
dzie: Kamil Duda, Dariusz Sta-
niek, Adam Staniek
II miejsce - SP Ogrodzona w 
składzie: Nikodem Sikora, Do-
minik Kurek, Dawid Iskrzycki
III miejsce - SP  Simoradz w 
składzie:  Andrzej Siekierka, 
Piotr Boboń, Olaf Warzecha 
IV miejsce - SP Iskrzyczyn w 
skladzie: Dawid Gill, Kamil Sta-
niek, Andrzej Gill

- INDYWIDUALNIE: 1. Ka-
mil Duda, 2. Dariusz Staniek, 3. 
Adam Staniek, 4. Andrzej Sie-
kierka, 5. Nikodem Sikora, 6. 
Dominik Kurek, 7. Piotr Boboń, 
8. Dawid Iskrzycki, 9. Olaf Wa-
rzecha, 10.Dawid Gill, 11. Kamil 
Staniek, 12. Andrzej Gill
Zwycięskie drużyny będą reprezen-
towały gminę Dębowiec na mistrzo-
stwach powiatu cieszyńskiego szkół 
podstawowych. Zawody zorgani-
zowała SP w Simoradzu. Dyplomy 
ufundowała Gmina Dębowiec. 

mgr K. Błaszczak 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DĘBOWIEC

Dobiegły końca zmagania pra-
cowników samorządowych po-
wiatu cieszyńskiego  w ramach 
IV Olimpiady Samorządowej 
Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej 
2007. Duży sukces w rozgryw-
kach odnieśli reprezentanci na-
szej gminy, którzy w końcowej 
klasyfi kacji zajęli 3 miejsce.
Początek olimpiady nie był dla 
nas zbyt udany. W turnieju piłki 
nożnej halowej zajęliśmy dopiero 
9 miejsce, nie wychodząc z gru-
py eliminacyjnej. Jak się później 
okazało, był to nasz najsłabszy 
występ. Jednak szybko otrząsnę-
liśmy się po tej porażce odnosząc 
wspaniałe zwycięstwo w turnieju 
siatkówki, którego byliśmy go-
spodarzem. Były to niezwykle 
emocjonujące zawody, z pamięt-
nym półfi nałem z Zebrzydowi-
cami.  Po tym sukcesie na krótko 
objęliśmy prowadzenie w klasy-
fi kacji generalnej. Pozycji tej nie 
udało się utrzymać po kolejnych 
konkurencjach, jednak nigdy na-
sza reprezentacja nie wypadła 
poza czołową trójkę. Najczęściej 
zajmowaliśmy miejsce tuż poza 
podium, jak to miało miejsce w 

kręglach, strzelaniu i tenisie sto-
łowym. Nieco gorzej poszło nam 
w rozgrywkach szachowych, ale 
8 miejsce ujmy nam nie przynosi. 
Całkiem dobry wynik uzyskali-
śmy również na pływalni, gdzie 
w licznie obsadzonych zawodach 
zajęliśmy 6 miejsce.
Trudno nie cieszyć się z 3 miej-
sca, jednak patrząc na końcową 
tabelę pewien niedosyt pozostaje. 
-Uważam, że to bardzo fajna ini-
cjatywa. Zawsze bardzo chętnie 
uczestniczę w tych zawodach.  
Dobrze jest wstać od biurka i 
wolną sobotę trochę się poruszać 
oraz spotkać się z ludźmi. Cieszę 
się, że taka mała gmina jak nasza 
zdobyła tak dobre miejsce. Żałuję 
tylko, że nie wszystkie gminy bio-
rą tak licznie udział w tej impre-
zie.  - podsumowuje Krzysztof 
Błaszczak, który najczęściej, bo 
aż czterokrotnie, reprezentował 
gminę Dębowiec. 
Warto wspomnieć, że w rywaliza-
cję sportową aktywnie włączyły 
się władze naszej gminy. Wielo-
krotnie naszą gminę reprezento-
wał wójt, Tomasz Branny, oraz 
sekretarz gminy, Artur Kulesza. 

Również przedstawiciele Rady 
Gminy, z przewodniczącym Zbi-
gniewem Chwastkiem oraz jego 
zastępcą Marianem Matejczu-
kiem  na czele  reprezentowali 
naszą gminę w samorządowych 
zmaganiach.   
Przygotowania do kolejnej edy-
cji Olimpiady Samorządowej już 
rozpoczęliśmy ponieważ plany 
na przyszłość są bardzo ambitne. 
Liczymy, że w kolejnej edycji uda 
się zająć jeszcze wyższe miejsce.

Klasyfi kacja końcowa:
1 Goleszów 98 pkt. 
2 Wisła 89 pkt. 
3 Dębowiec 88 pkt.
4 Hażlach 86 pkt. 
5 Chybie 81 pkt. 
6 Skoczów 77 pkt. 
7 Cieszyn 77 pkt. 
8 Brenna 74 pkt. 
9 Zebrzydowice 63 pkt. 
10 Ustroń 58 pkt. 
11 Strumień 45 pkt. 
12 Jaworze 41 pkt. 
13 Istebna 28 pkt. 
14 Powiat Cieszyński 24 pkt. 

Błażej Żebrok

DYŻURY WÓJTA
10.01.2008
Simoradz 13.00 – 14.00
Iskrzyczyn 14.15 – 15.15
17.01.2008
Łączka 13.00 – 14.00
Ogrodzona 14.15 – 15.15
24.01.2008
Kostkowice 13.00 – 14.00
Gumna 14.15 – 15.15
7.02.2008
Iskrzyczyn 17.00 – 18.00
Simoradz 18.15 – 19.15
14.02.2008
Ogrodzona 17.00 – 18.00
Łączka 18.15 – 19.15
21.02.2007
Gumna 17.00 – 18.00
Kostkowice 18.15 – 19.15

OGŁOSZENIE
KOLEGIUM SĘDZIÓW

KOLEGIUM SEDZIÓW 
Podokręgu Piłki Noznej w Sko-
czowie w miesiącu styczniu 2008 
r. organizuje kurs dla kandyda-
tów (dziewcząt i chłopców) na 
sędziego piłki nożnej. Wszelkie 
informacje, dotyczące warunków 
uczestnictwa w ww. kursie (wiek, 
stan zdrowia, termin, miejsce) 
można uzyskać dzwoniąc pod 
numery telefonów: 605 735 135 
oraz 504 191 585.

Przewodniczący
Kolegium Sędziów

Józef Mazur

Mł. asp. Rafał Pszczółka
Dyżury: Urząd Gminy Dębowiec
Pomieszczenie GCI
wtorek: 10:00-11:00
piątek : 18:00-19:00
tel.: 509 133 153
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W dniu 24 listopada 2007 
r. w strażnicy OSP w 

Dębowcu siedem par z naszej 
gminy uroczyście obchodziło  ju-
bileusz złotych godów. Z tej oka-
zji Wójt Gminy, Tomasz Branny, 
wręczył jubilatom medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, 
nadane przez prezydenta RP. 

Uroczystość otworzył kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego, Re-
migiusz Jankowski. Następnie do 
jubilatów zwrócił się wójt gminy, 
gratulując tak wspaniałej rocz-
nicy. Nie obyło się bez kwiatów 

oraz drobnych upominków, które 
wręczył przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Chwastek. Swo-
im występem uroczystość uświet-
nił dziecięcy zespół regionalny 
„Dębowiec”. Pary małżeńskie, 
obchodzące jubileusz 50-lecia to: 
Irena i Emil Guznar, Małgorzata i 
Paweł Wowry, Otylia i Kazimierz 
Staniek, Helena i Gustaw Czyż, 
Stefania i Jan Sikora, Julia i Jan 
Kuś oraz Władysława i Marian 
Pykacz. Złotym jubilatom życzy-
my dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia i spokoju.

dniu 24 listopada 2007
r. w strażnicy OSP w
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oraz drobnych upominków, które 
wręczył przewodniczący Rady 
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