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Z  o b r a d  r a d y  G m i n y

wniosek gminy dębowiec przyjęty !

Na Sesji Rady Gminy 
Dębowiec, która odbyła się  
9 grudnia 2008 r. podjęto 
uchwały w następujących 
sprawach:
- zmian budżetu gminy Dębo-
wiec na 2008r.
- zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Dębowiec Nr 111/XIII/08 z 
dnia 29 stycznia 2008r. w spra-
wie zatwierdzenia projektu 
zestawienia przychodów i wy-
datków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na 2008 rok.
- ustalenia opłaty targowej na 
terenie Gminy Dębowiec.
- opłat za zajęcie pasa drogo-
wego
- ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla człon-
ków ochotniczych straży po-
żarnych.
- zatwierdzenia taryf oraz za-

sad rozliczania zbiorowego za-
opatrzenia w wodę.
- przyjęcia regulaminu określa-
jącego zasady ustalania i wy-
sokość niektórych składników 
i dodatków wynagrodzenia na-
uczycieli na rok 2009.
- uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych na 2009r.
- uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2009r.
- uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzenne-
go Gminy Dębowiec.
- uchwalenia Planu Odnowy 
Miejscowości Dębowiec opra-
cowanego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013.
- zatwierdzenia realizacji pro-
jektu pn. „Lepszy model” któ-

ry został złożony do konkursu 
ogłoszonego przez Marszałka 
Województwa Śląskiego w ra-
mach Priorytetu VII, poddzia-
łanie 7.2.1 Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach zapytań i wol-
nych wniosków poruszono 
m.in. następujące sprawy:
- możliwości poszerzenia lub 
zabezpieczenia poboczy przy 
drodze z  Herstówek w Dę-
bowcu w kierunku Skoczowa
- procedur świadczenia usług 
medycznych przez NZOZ w Dę-
bowcu w stosunku do osób, które 
mieszkają poza granicami kraju
- możliwości dołączania dru-
ków przelewu do faktur wysta-
wianych przez Urząd Gminy 
- problemu z porzucony-
mi workami ze śmieciami w 
Ogrodzonej.

Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

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

Gmina Dębowiec otrzyma-
ła dofinansowanie z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na 
program „Uczeń na wsi”. Po-
lega on na pomocy w zdoby-
ciu wykształcenia przez osoby 

niepełnosprawne, zamieszku-
jące gminy wiejskie. Wnio-
ski o dofinansowanie zakupu 
m.in. pomocy dydaktycznych, 
instalacji Internetu czy udziału 
w płatnych zajęciach pozasz-
kolnych mogli składać rodzice 
niepełnosprawnych uczniów, 
mieszkających na terenie na-
szej gminy. Program „Uczeń 

na wsi” realizowany będzie 
do 2010 roku, a więc również 
w przyszłym roku szkolnym 
będzie można składać w urzę-
dzie gminy wnioski o dofinan-
sowanie zakupów dla niepeł-
nosprawnych uczniów. 

Remigiusz Jankowski 
Dyrektor GZOSP w Dębowcu 

uczeń na wsi

Miło nam poinformować, 
że wniosek Gminy Dębowiec o 
dofinansowanie projektu „Edu-
kacja = lepsza praca” ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Priory-
tetu IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Dzia-
łanie 9.5 „Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiej-
skich” Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki pozytywnie 
przeszedł wszystkie etapy oce-
ny i otrzymał dofinansowanie 
na jego realizację w wysokości 
niemal 50.000 zł.

Celem projektu „Edukacja 
= lepsza praca” jest pobudzenie 
aktywności mieszkańców Gmi-
ny Dębowiec do podejmowania 
działań na rzecz edukacji oraz 

zwiększenie ich wykształcenia 
w zakresie języków obcych 
oraz informatyki.

Projekt obejmuje organiza-
cję bezpłatnych kursów kom-
puterowych dla początkujących 
i zaawansowanych kończących 
się uzyskaniem certyfikatu 
ECDL (European Computer 
Driving Licence) – Europejski 
Certyfikat Umiejętności Kom-
puterowych oraz kursów języka 
angielskiego dla początkują-
cych i średniozaawansowanych. 
Zajęcia komputerowe będą pro-
wadzone w Centrum Kształce-
nia na Odległość w Ogrodzonej, 
natomiast zajęcia językowe od-
będą się w Gminnym Centrum 
Kultury w Łączce. 

Już od stycznia rozpoczy-

na się rekrutacja uczestników 
projektu, zaś same kursy trwa-
ły będą od lutego do maja, dwa 
razy w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych. W szkole-
niach będą mogły wziąć udział 
osoby dorosłe, zamieszkałe na 
terenie gminy Dębowiec. Za-
praszamy do uczestnictwa w 
zajęciach.

Szczegółowych informacji 
udziela Błażej Żebrok pod nu-
merem tel. 033 853 38 81.

OGŁOSZENIE
wójta

W związku z podjęciem 
przez Radę Gminy Dębo-
wiec w  dniu 08 lipca 2008r. 
uchwał o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego dla wszyst-
kich sołectw gminy, za wy-
jątkiem terenów dla których 
jest miejscowy plan lub 
toczy się postępowanie w 
sprawie sporządzenia miej-
scowego planu, uprzejmie 
informuję, iż podziały geo-
dezyjne dokonywane na 
podstawie  ustawy o gospo-
darce nieruchomościami z 
dnia 21 sierpnia  1997r. będą 
mogły być dokonywane 
do dnia 08 stycznia 2009r. 
Po tym terminie zgodnie z 
art.  94 ust. 2 pkt 1 cytowa-
nej wyżej ustawy  wnioski 
złożone w postępowaniu w 
sprawie  podziału nierucho-
mości będzie  zawieszane 
na  okres max  6 miesię-
cy, licząc od dnia złożenia  
wniosku o podział lub do 
czasu  uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.
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KiErmaSZ
ŚwiĄteczny

przedŚwiĄteczna wystawa w czytelni

Mroźny ranek 10.12.2008 r. 
był dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Dębowcu bardzo pra-
cowity. Tego dnia zorganizowany 
bowiem został kiermasz ozdób 
świątecznych, z którego dochód 
przeznaczony będzie na rzecz 
umierających dzieci w Kongo. 

Na kiermaszu zainteresowani 
mogli zakupić ozdoby, wykonane 
przez naszych uczniów oraz ich 
rodziców. Dzieci z wielkim zaan-
gażowaniem i siłą przekonywania 
zachęcali przechodniów do zaku-
pu swoich dzieł, a tym samym do 
wsparcia naszej akcji.

W dniu 8.12.2008 r w Szkole 
Podstawowej w Dębowcu w go-
dzinach 16.00 – 18.00 odbyły się 
zajęcia dla uczniów i ich rodzi-
ców pn. „Świąteczne inspiracje”. 
Gośćmi spotkania były Panie 
Grażyna Pelar i Justyna Kałuża. 

Pierwsza z pań pokazała ze-
branym, w jaki sposób wykonać 
ozdoby świąteczne z takich ma-
teriałów jak szyszki, orzechy, 
żołędzie. Pani Kałuża natomiast 
podzieliła się z zebranymi tech-
nikami wytworów ozdób z ma-
karonu. 

W trakcie opisywanych zajęć 
nauczyciele na czele z dyrekcją, 

Bardzo serdecznie pragniemy 
podziękować wszystkim wycho-
wankom i ich rodzicom za pomoc 
w realizowaniu akcji, jak również 
osobom, które zechciały nabyć 
chociaż drobnostkę dla dobra po-
trzebujących  dzieci.

Nasi uczniowie walczą o ży-
cie swoich rówieśników w dalekiej 
Afryce, którzy są bezbronni wobec 
toczącej się wojny. Oni najlepiej 
rozumieją ich sytuację i potrafią się 
w nią wczuć. Tego samego życzę 
wszystkim dorosłym. Oby w naszym 
kraju nigdy nie zabrakło chleba. 

Danuta Jankowska

ŚwiĄteczne inspiracje
dla pomocy dzieciom

wspólnie z rodzicami stwarza-
li wiązanki na stół wigilijny ze 
zgromadzonych materiałów. 

Wszystkie zrobione ozdoby 
wystawione zostały na sprzedaż, 
podczas organizowanego kier-
maszu świątecznego, z którego 
dochód zostanie przeznaczony na 
wsparcie dzieci z Demokratycz-
nej Republiki Kongo.

Podziękowania kierujemy do 
wszystkich tych, którzy pomogli 
zorganizować spotkanie a szcze-
gólnie tym, którzy tak licznie 
wzięli w nim udział. 

Danuta Jankowska

O pasjach i zainteresowa-
niach ludzi można by dużo pi-
sać. Twórczość ludowa, swojska 
ponownie wróciła do łask i zna-
lazła swoich zwolenników i na-
śladowców. Współczesny czło-
wiek coraz częściej poszukuje 
dla siebie czegoś nowego, wyjąt-
kowego i niepowtarzalnego. 

Niepowtarzalne  i urokliwe 
kartki, ozdoby i prezenty wyko-
nało 18 uczennic z klasy 4,5,6, 
które od września do grudnia 
uczestniczyły w zajęciach po-
zalekcyjnych zorganizowanych 
przez bibliotekę w Ogrodzonej. 
Dziewczęta uczyły się hafto-
wać, robić origami, przygo-
towały choinki z makaronu, 
szyszek, wykonały oryginalne 
karty świąteczne. Wszystkie te 
rzeczy można było podziwiać  i 
kupować na wystawie zorgani-
zowanej od 8-12 grudnia 2008 
roku. Równocześnie w czytelni 

miała miejsce druga wystawa 
,,Igłą haftowane” pani Otylii 
Pleciak ze Skoczowa. Wystawy 
połączone z kiermaszem cieszy-

ły się dużym zainteresowaniem. 
Dochód z kiermaszu zostanie 
przeznaczony na wyjazd uczen-
nic na przedstawienie jasełkowe 
odbywające się co roku  w Cie-

szynie. 5 grudnia z okazji miko-
łajek wszystkie dzieci aktywnie 
uczestniczące w życiu biblioteki 
otrzymały prezenty od Mikołaja.

Działania nasze byłyby nie-
możliwe, gdyby nie zaangażo-
wanie instytucji i ludzi dobrej 
woli. Dlatego pragniemy im 
wszystkim podziękować. Dzię-

kujemy Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych  w Dębowcu za fundusze 
przeznaczone na działalność 
pozalekcyjną, firmie ,,MEGAT” 
z Goleszowa, która przekazała 
wzory haftów i kanwę dla na-
szych uczennic, Firmie ,,Canea” 
z Ogrodzonej, która ufundowała 
nagrody dla najbardziej zaangażo-
wanych uczniów oraz przekazała 
materiały potrzebne do wykona-
nia choinek, pani Lidii Twardzik i 
Otylii Pleciak za podarowane nici 
do haftowania i kanwę oraz panu 
Andrzejowi Klimowskiemu, któ-
ry przekazał piękną rzeźbę dla 
naszej placówki. 

,,Dobro jest mało dostrzega-
ne. O nim przeważnie nie mówi 
się, nie pisze: jest wyciszone, nie-
krzykliwe”

Ks. Jan Twardowski

Bożena Michalik 
Bibliotekarz
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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)

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. Zbigniew Kacperski - spec. chorób wewnętrznych 
Poniedziałek: 12.00 – 18.00
Wtorek: 12.00 – 14.30
Środa: 8.15 – 12.00
Czwartek: 12.00 – 14.30
Piątek: 12.00 – 18.00
W tym wizyty domowe.
lek. med. Joanna Rabsztyn - pediatra
Poniedziałek:  9.30 –13.00  (8.00 – 9.30 bilanse na wezwanie)
  (13.00 – 15.00 wizyty)
Wtorek:  11.00 – 12.30  (8.00 – 11.00 szczepienia)
  (12.30 – 15.00 wizyty)
Środa:  11.30 – 18.00  (13.00 – 15.00 wizyty Patronaże)
Czwartek:  10.00 – 12.30  (8.00 – 10.00 higiena szkolna) 
  (12.30 – 15.00 wizyty)
Piątek:  9.30 – 12.45  (8.00 – 9.30 bilanse)
  (12.45 – 14.00 wizyty domowe)
lek. med. Anna lubecka – Macura – spec. chorób wewnętrznych
Wtorek:   15.00 – 18.00  
lek. med. Andrzej Kubicius – spec. chorób wewnętrznych
Ostatni czwartek miesiąca  (16.00 – 18.00)

APTEKA „ARNIKA”
mgr farmacji Jolanta Pawlus - Rus
Poniedziałek:  8.00 - 18.00 Czwartek:  8.00 - 18.00
Wtorek:  8.00 - 18.00 Piątek:  8.00 - 18.00
Środa:  8.00 - 18.00 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
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  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama 

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)

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

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

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

  Podziękowanie

Stowarzyszenie Organizacji Społecznych
„INICJATYWA” w Ogrodzonej
pragnie serdecznie podziękować

wszystkim Paniom, które przyczyniły się
do zorganizowania stoiska z własnymi wypiekami
na DOŻYNKACH GMINNO - POWIATOWYCH 

w Dębowcu w dniu 13 września 2008 roku.
Szczególne podziękowania należą się tym
Paniom, które robiły to bezinteresownie

z wielkim zaangażowaniem.
Dochód z tej akcji zostanie przeznaczony

na cele statutowe stowarzyszenia.

 Z poważaniem Prezes Stowarzyszenia
        Mirosław Gajdacz

PODZIĘKOWANIE

Organizatorzy dożynek składają serdeczne podziękowanie 
Przedsiębiorcom z terenu gminy Dębowiec: 
CANEA Marek Mazurek  Ogrodzona, 
EKOCHRON Przedsiębiorstwo Prywatne Gluza Grażyna
i Jerzy Ogrodzona; 
DARMA  Maciej Bulanda,  Bogumił Zając Ogrodzona;   
RSP „PROMIEŃ” Marian Matejczuk w Ogrodzonej; 
STRASZNY DWÓR  Izabela Pala  Gumna;
RSP  w  Simoradzu  Zbigniew Chwastek; 
RAST Tomasz Cholewik Simorzdz; 
WIK  Tomasz Kluska, Zbigniew Widenka  Kostkowice,
ul. Dworska 82; 
Pizzeria LATINO Aneta Grzybek Dębowiec ul. Skoczowska 7;
Pracownia Sprzętu Alpinistycznego MAŁACHOWSKI s.c. ul. 
Skoczowska 49 Dębowiec;
Salon Fryzjerski Kojma Sylwia Iskrzyczyn;  
Salon fryzjerski KINGA Kinga Zawadzka Dębowiec,
ul. Katowicka 3
DOMBUD Hurtownia Materiałów Budowlanych Ogrodzona 76
BRAPTA  Ciuruś Dorota  ul. Dębowa 8  Dębowiec
Kopalnia i Warzelnia Solanek  Kazimierz Leszczyna
w Dębowcu  ul. Szkolna 32
Wioleta Pawlikowska  Iskrzyczyn 122
Halina i Bogusław Buchalik  Kostkowice, ul. Dworska 24
Kwiaciarnia  Barbara Holisz  ul. Katowicka 6, Dębowiec
Koło Łowieckie  „DĘBOWIEC”
za wsparcie loterii fantowej organizowanej podczas dożynek 
powiatowo gminnych w Dębowcu.
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s p o t k a n i e  w y g i l i j k o w e  w  o g r o d z o n e j

dopłaty do zużytego materiału siewnego

Myśliwska ochoto,
Dniu łowów szczęśliwy!
Hej! Serce jak złoto
ma każdy myśliwy.

Obcowanie dzieci z przy-
rodą to jedno z zadań przed-
szkola w Iskrzyczynie. Pra-
cując z dziećmi staramy się 
kształtować pozytywny sto-
sunek do przyrody, uwrażli-
wiamy na jej piękno i uświa-
damiamy konieczność troski o 
jej ochronę.

Nasze przedszkole nawią-
zało współpracę z myśliwym 
Koła Łowieckiego „Jastrząb” 
w Pruchnej - Panem Stani-
sławem Trzcińskim. - DARZ 
BÓR! - tymi słowami nasz 
gość powitał dzieci z na-
szego przedszkola w dniu 
4.12.2008r.

Pan myśliwy w ciekawy 
sposób opowiadał o zwycza-
jach małych i dużych zwierząt 
żyjących w naszych lasach, 
ptactwie łownym, sposobach 

ich dokarmiania i różnych za-
chowaniach ludzi w „domu” 
zwierząt. Opowiadał też leśne 
ciekawostki np. o spotkaniu 
z jeżem, które dzieci mile 
wspominają. Mali słuchacze z 
zaciekawieniem oglądali zdję-
cia, patrzyli przez lornetki, 
które pozwalają każdemu my-
śliwemu w wycinkowy spo-
sób wyłowić dużo ciekawych 
szczegółów z życia lasu i jego 
mieszkańców.

Na pamiątkę dzieci otrzy-
mały piękny karmnik, spe-
cjalną karmę dla ptaków od-
wiedzających przedszkolne 
karmniki.

Spotkanie dało dzieciom 
wiele radości, przeżyć, posze-
rzyło zasób wiedzy i „leśne-
go” słownictwa.

E. Marek

Dopłaty do zużytego ma-
teriału siewnego – wnioski 
można składać od 1grudnia 
br. do 15 lutego 2009 r.

Agencja Rynku Rolnego 
informuje, że od 1grudnia br. 
do 15 lutego 2009r., można 
składać wnioski o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany mającej 
charakter pomocy de minimis 
w rolnictwie.

 W powyższym terminie 
dopłatami objęte są:

· zboża ozime (wysiane w 
okresie od 1 lipca do 30 listo-
pada 2008 r.).

Stawki dopłat
Stawka dopłaty do 1 ha po-

wierzchni gruntów ornych ob-
sianych materiałem siewnym 
kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany wynosi: - 100 zł – w 
przypadku zbóż i mieszanek 
zbożowych.

Aby uzyskać dopłatę do 
zużytego materiału siewnego 
należy zachować minimalny 
wysiew, na 1 ha powierzchni 
gruntów ornych, określony 
dla danego rodzaju zboża.

Uwaga - nowy wzór wniosku
Wniosek o dopłatę nale-

ży składać tylko na nowym 
formularzu, opublikowanym 
na stronie internetowej ARR. 
Formularze wniosków wy-
korzystywane w poprzednich 
terminach składnia wniosków 

są nieaktualne i nie będą mo-
gły być podstawą przyznania 
dopłaty.

Wnioski należy składać 
we właściwym, ze względu 
na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę producenta rolnego, 
Oddziale Terenowym ARR.

Szczegółowe warunki 
udzielania dopłat, nowy for-
mularz wniosku oraz instrukcja 
wypełniania wniosku dostępne 
są na stronie internetowej

www.arr.gov.pl

,,Za kilka dni,
gdy spadnie śnieg,
zapłonie pierwsza gwiazdka,
spotkamy się,
by spędzić czas,
każdego rodzinnych
ciepłych gniazdkach.
Usiądziemy przy stole,
pod choinką iglastą.
Wszystkie świeczki
zapłoną,
Będzie ciepło i jasno...”

Dla  każdego z nas świę-
ta to okres szczególny. To nie 
tylko wspomnienie ważnego 
wydarzenia religijnego, ale 

także czas odpoczynku, spo-
tkań  z bliskimi i z rodziną. 
Coraz częściej święta stają 
się ucieczką od codzienności, 
skłaniają do  wyciszenia i re-
fleksji. Stwarzają możliwość 
oderwania się od kłopotów 
dnia codziennego. 

Sposobnością do wspól-
nego spędzenia przedświą-
tecznego czasu, posłuchania 
kolęd, wierszy oraz przypo-
mnienia sobie zwyczajów, tak 
bardzo charakterystycznych 
dla świąt Bożego Narodzenia 
było spotkanie przygotowane 
dla czytelników przez Biblio-

tekę Szkolno-Środowiskową 
w Ogrodzonej. Do wspólne-
go stołu wigilijnego zasiedli 
najbardziej aktywni dorośli 
czytelnicy  naszej biblioteki. 
Uczennice z klasy 4,5,6 przy-
gotowały świąteczny program 
artystyczny. Gośćmi hono-
rowymi spotkania byli: pan 
Jan Chmiel- poeta, dyrygent 
chórów, kierownik zespołów 
regionalnych oraz pani Otylia 
Pleciak ze Skoczowa, autor-
ka wystawy przygotowanej 
w czytelni pt. ,,Igłą haftowa-
ne”. Pasją pani Otylii od 30 lat 
jest haft krzyżykowy. Podczas 

spotkania z czytelnikami po-
dzieliła się  swoimi doświad-
czeniami, odpowiadała na 
pytania zainteresowanych ha-
ftem pań.  

To  drugie już z kolei spo-
tkanie wigilijkowe  było oka-
zją do wspólnych rozmów, 
podziękowań i życzeń. Biblio-
teka dziękuje wszystkim, któ-
rzy pomogli zorganizować tę 
uroczystość i byli w tym dniu 
razem z nami.  Wyraża  tak-
że wdzięczność za wszystkie 
okazane dowody sympatii.

Bożena Michalik
bibliotekarz

myśliwsko ochoto !
I duszę radosną
jak młody gaj wiosną
i boską beztroską pogodę!
      

Julian Ejsmond „Pieśń myśliwych”
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Niedawno zadano mi py-
tanie; skąd pani bierze tematy 
do swoich felietonów? Są takie 
proste, wręcz oczywiste. Na co 
dzień człowiek nie zastanawia 
się nad pewnymi sprawami, 
dopiero to, co jest ubrane w 
konkretne słowa powoduje, że 
jakaś struna poruszona lekko 
– dźwięknie. Dopiero wtedy  
przychodzi czas na refleksje, 
na wyciągnięcie wniosków.

Cóż.... tematy  do felieto-
nów są wszędzie. To może być 
sytuacja, słowo, zdarzenie. To 
może być wspomnienie miłe 
lub też gorycz porażki,, to 
może być ....  cokolwiek. Ale 
na tyle ważne dla mnie lub dla 
innych, że chce się o tym na-
pisać.

Milowymi krokami zbli-
żają się świąteczne dni. Dla 
jednych wesołe, radosne, wy-
czekiwane, dla innych smutne, 
bo przypominające niedawną 

życiową tragedię. Dla wielu 
rodzinne i domowe, dla nie-
których puste, bez  przynależ-
nego miejsca, ale mimo to i 
tam dzieli się opłatek między 
samotnych. I to właśnie zwy-
czaj dzielenia się opłatkiem 
przenieśliśmy niepostrzeżenie  
na grunt zawodowy. W małych 
i dużych firmach, mimo, że nie 
jest to powszechne, coraz czę-
ściej pracodawcy spotykają się 
ze swoimi pracownikami, aby 
w uroczystej atmosferze, w 
świątecznej oprawie składać 
sobie życzenia wszelkiej po-
myślności. W tym zagonionym 
życiu, to spotkanie, te życzenia 
to bardzo wiele. To nie tylko 
świadectwo zamożności firmy 
lecz także poczucie przynależ-
ności, konsolidacji, to także 
poczucie współodpowiedzial-
ności za swoją firmę. To także 
czas kiedy, podczas „opłat-
kowego spotkania”, można 

poznać nowych pracowników 
lub odnowić stare znajomo-
ści. Widujemy się codziennie, 
wymieniamy uwagami, ale na 
tym kończy się nasza komuni-
kacja. A przecież  każdy z nas  
ma wiele ciekawego do powie-
dzenia i to na różne tematy.

Czy jest tak we wszystkich 
zakładach? Czy więź między-
ludzka jest wystarczająco sil-
na, aby chcieć  razem spędzić  
jedno popołudnie, cieszyć się 

ze swojej obecności, z 
rozmów, bawić żartami, 

wspomnieniami? Na to pyta-
nie odpowiecie sobie Państwo 
sami. Ale niezaprzeczalnie 
miły to gest, kiedy Szef pod-
chodzi do każdego z nas, i w 
ten jeden dzień, składając ży-
czenia świąteczne i noworocz-
ne, okraszając je życzliwością 
i uśmiechem jest  blisko dając 
tym samym wyraz łączności z 
pracownikami. 

Milowymi krokami zbliża-
ją się świąteczne dni.... Niechaj 
będą takie, jakich oczekujemy. 
Życzę zdrowia i wszelkiej po-
myślności. 

Barbara Karnas-Greń

takie sobie refleksje...
t e m a t  l e Ż y  n a  u l i c y
  - wigilijny opłatek
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Litery z pól ponumerowa-
nych od 1 do 83 utworzą rozwią-
zanie, które należy przesłać lub 
dostarczyć, wraz z naklejonym 
na kartkę kuponem wyciętym z 
krzyżówki, na adres redakcji w 
terminie do 20.02. 2009r.  Wśród 
prawidłowych odpowiedzi zosta-
ną rozlosowane nagrody (bony o 
wartości 20zł). Rozwiązanie z po-
przedniego numeru: ZŁE ZIElE 
SZyBKO WZRASTA. Nagrodę 
otrzymuje Pan Edward Figna z 
Gumien. Gratulujemy!

Poziomo: 2 - Napisał „Przed 
potopem’. 4 - rzeka w Słowacji, 
lewy dopływ Dunaju. 5 - imię 
Brodskiego znanego skrzypka. 
6 - kawałek gruntu użytkowany 
pod uprawy rolne albo przezna-
czony pod zabudowę. 10 - Cem-
brzyńska. 11 - Bela 1886-1989, 
działacz węgierskiego i mię-
dzynarodowego ruchu robotni-
czego. 12 - gatunek antylopy. 
14 - poziome ruchome drzewce, 
gik. 16 - rzeka w Wielkiej Bry-
tanii. 17 - gatunek papugi. 19 
- spływa z oka. 22 - gwiżdżący 
ptak. 25 - napój alkoholowy. 26 
- jedno ze zbóż. 27 - derka. 28 - 
urządzenie do stężania solanki. 
30 - poeta z Beocji. 33 - żądli. 
35 - pocztowy lub pokoju. 38 - 

l Rzekę obszaru Pogórza 
Śląskiego stanowi długa na 17 
kilometrów Knajka, której źró-
dła znajdują się u podnóża góry 
Chełm(450 m), względnie dalej 
na wschód na terenie wioski Ki-
sielów. Nieduży jej spadek i leni-
wy bieg sprzyjają powstaniu dość 
szerokiego, podmokłego tarasu 
zalewowego, na którym zgrupo-
wało się między Dolnym Dwo-
rem a Dębowcem kilka ciągów 
utworzonych sztucznie, odgrani-
czonych od siebie groblami sta-
wów rybnych. Knajka odwadnia 
też szerokie zgrupowanie stawów 

czy wiesz Że . . .
u stóp wzniesień Pogórza między 
Wiślicą a Dębiną. 

l 1 stycznia 1973 r. utwo-
rzono w powiecie cieszyńskim w 
miejsce istniejących 26 gromad- 
9 gmin. Przed reformą na jed-
nostkę organizacyjną przypadało 
2760 mieszkańców, natomiast po 
wprowadzeniu zmian liczba na 
jednostkę wzrosła do 7975 osób. 
W wyniku reformy w powiecie 
powstały następujące gminy: 
Brenna, Chybie, Dębowiec, Gole-
szów, Hażlach, Istebna, Skoczów, 
Strumień i Zebrzydowice. 

l W 1972 r. istniało 19 spół-
dzielni produkcyjnych w tym 7 
typu wyższego: Dębowiec, Si-
moradz, Zamarski, Goleszów, 
Ogrodzona, Górki Wielkie, Dzię-
gielów i 2 typu niższego: Istebna 
i Ustroń. Spółdzielnie te gospo-
darowały na obszarze 1840 ha 
użytków rolnych i zrzeszały 588 
członków w 29 wsiach powiatu 

cieszyńskiego. Na polach spół-
dzielczych pracowało m. in. 11 
kombajnów zbożowych, 92 cią-
gniki, 2 kombajny do ziemnia-
ków i buraków, prasozbieracze, 
kosiarkoładowacze. Na jeden cią-
gnik dwuosiowy przypadało 20 
ha użytków rolnych.

opracowała:
Agnieszka Migacz

KupoN KoNKurSowy 
Nr 34

dramat muzyczny. 40 - nieproszony to intruz. 41 - dawna miara objętości, achtel. 44 - niefart, brak szczęścia. 45 - pnącze Tarzana.  46 
- zalotnik Jagienki z powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”. Pionowo: 1 - Zbiera się na dnie naczynia, zbiornika. 2 - powoduje przestój 
maszyny. 3 - harmider, wrzawa. 6 - oznaczenie światłoczułości materiałów fotograficznych. 7 - to, co zgubiono. 8 - pojemnik na śmieci. 
9 - czeskie tak. 12 - domino lub poker. 13 - kurze lub strusie. 15 - czarna opiekunka Nel. 18 - płynie przez Genewę. 20 - zapalany na gro-
bie. 21 - małe króla zwierząt. 22 - składnik czekolady. 23 - dawne prymitywne narzędzie do orki. 24 - stolica Norwegii. 28 - afrykański 
kraj nad Zatoką Gwinejską. 29 - wydziela ją wątroba. 31 - dżip, łazik. 32 - prawy dopływ Isere. 34 - wynik dodawania. 36 - liczbowa, 
symetrii lub rzędnych. 37 - głowy, zęba lub serca.38 - jak Wisła szeroka. 39 - przed mi na pięciolinii. 42 - warowny obóz Kozaków 
zaporoskich. 43 - dziewczynka z Zielonego Wzgórza.    

Hata
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konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art.13 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 
873 z późn. zm.) oraz Uchwały 
Rady Gminy Dębowiec Nr 160/
XVIII/08 z dnia 24 czerwca 2008 
roku 

Wójt Gminy Dębowiec ogła-
sza otwarty konkurs ofert na re-
alizację zadania publicznego z 
zakresu kultury fizycznej i sportu 
w 2009r.

Rodzaj zadania, wysokość 
środków publicznych przezna-
czonych na jego realizację

* Szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży

* Upowszechnienie sportu i 
rekreacji.

Na realizację w/w zadania 
przeznacza się środki w wysoko-
ści 50.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji 

na realizację w/w zadania okre-
ślają przepisy:

* ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.),

* ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 
z późn. zm.)

* uchwały Rady Gminy Dę-
bowiec nr 160/XVIII/08 z dnia 24 
czerwca 2008

* Zarządzenia Wójta Gminy 
Dębowiec Nr 295/08 z dnia 13 
sierpnia 2008r. 

1. Uprawnionymi do złożenia 
oferty są podmioty prowadzące 
działalność pożytku publiczne-
go w rozumieniu art. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

2. Złożona oferta musi być 
zgodna ze wzorem określonym w 
rozporządzeniu Ministra

Gospodarki Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wy-
konanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 
264, poz. 2207).

3. Złożenie oferty nie jest 
równoznaczne z przyznaniem 
dotacji. Dotację na realizację 
zadania otrzymają podmioty, 
których oferta zostanie wybrana 
w niniejszym postępowaniu kon-
kursowym.

4. Rozpatrywane będą wy-
łącznie oferty kompletne i pra-

widłowe, złożone według obo-
wiązującego wzoru i w terminie 
określonym w ogłoszeniu kon-
kursowym.

5. Podmioty, których oferta 
zostanie wybrana w niniejszym 
postępowaniu konkursowym zo-
staną powiadomione o zleceniu 
zadania publicznego.

6. Wysokość dotacji do wy-
branej oferty określona będzie 
każdorazowo w odpowiedniej 
umowie.

Termin składania ofert.
1. Wyznacza się termin skła-

dania ofert do dnia 3 stycznia 
2009 roku, do godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie: 
www.debowiec.cieszyn.pl 

otwarty konkurs oFert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury Fizycznej i  sportu w 2009r.

nabór wniosków z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

Na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o sporcie kwali-
fikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 
1298, z późn. zm.) w oparciu o 
Uchwałę nr 195/XXII/08 Rady 
Gminy Dębowiec z dnia 28 
października 2008 r. w sprawie: 
określenia warunków i trybu 
wspierania finansowego, roz-
woju sportu kwalifikowanego 
na terenie Gminy Dębowiec

Wójt Gminy Dębowiec 
ogłasza nabór wniosków o 

przyznanie dotacji na wspar-

cie projektu z zakresu rozwo-
ju sportu kwalifikowanego w 
2009r.

Przedmiotem jest wyłonie-
nie podmiotów, którym zosta-
nie zlecone wykonanie zadań 
publicznych z zakresu rozwoju 
sportu kwalifikowanego.

Rozpatrywane będą przed-
sięwzięcia klubów w następują-
cym zakresie:

1. przygotowań do udziału 
we współzawodnictwie w okre-
ślonej dyscyplinie sportu kwali-
fikowanego, a w szczególności: 

* zatrudnienia instruktorów, 
trenerów, masażystów i lekarzy,

* zakupu sprzętu sportowe-
go,

* szkoleń instruktorskich i 
trenerskich,

* wynajmu obiektów spor-
towych;

2. udziału w zawodach w 
określonej dyscyplinie sportu 
kwalifikowanego, a w szczegól-
ności:

* organizowania i przepro-
wadzania zawodów i meczy 
– opłaty sędziowskie, obsługa 
techniczna obiektu, 

* finansowania opłat star-
towych i innych kosztów zwią-
zanych z współzawodnictwem 
sportowym, 

* ubezpieczenia zawodni-
ków i zapewnienia odpowied-
niej opieki medycznej,

* pokrycia kosztów trans-
portu na mecze, zawody i obozy 
sportowe,

* udostępniania bazy spor-
towej niezbędnej do przeprowa-
dzania treningów,

* zakupu wody mineralnej i 
napojów izotonicznych;

3. utrzymania, remontu lub 
modernizacji obiektów i urzą-
dzeń sportowych służących upra-
wianiu sportu kwalifikowanego.

Wyznacza się termin skła-
dania ofert do dnia 30 grudnia 
2008 roku, do godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie:
www.debowiec.cieszyn.pl

„ i s k r a ”  i s k r z y c z y n  o d n o s i  s u k c e s y
Dnia 16.11.2008r. w Słupsku 

odbył się Puchar Polski Junio-
rek Młodszych w Judo. Z LKS 
„Iskra” Iskrzyczyn wystartowała 
jedna zawodniczka. Błasiak Do-
minika zajęła siódme miejsce w 
kategorii wagowej do 44 kg.

Dnia 8.11.2008r. w Byto-
miu odbył się Międzynarodowy 
Turniej Liberty w Judo. Z LKS 
„Iskra” Iskrzyczyn wystartowało 
trzech zawodników.

W wadze 60 kg V miejsce za-
jął Sadowski Kamil. W wadze 66 
kg VII miejsce zajął Zagóra To-
masz. W wadze 42 kg VII miejsce 
zajął Stoszek Arkadiusz.

Dnia 12.10.2008r. w Rydułto-
wach odbył się X Turniej Judo Dzieci 
o Puchar Burmistrza Miasta Rydułto-
wy. Z LKS „Iskra” Iskrzyczyn wy-
startowało czterech zawodników.

W wadze 36 kg III miejsce 
zajęła Stoszek Kinga – medal brą-

zowy. W wadze 30 kg V miejsce 
zajął Rakus Patryk. W wadze 46 
kg V miejsce zajął Zagóra Piotr. 
W wadze + 55 kg I miejsce zajął 
Kubica Ryszard – medal złoty.

Dnia 22.11.2008r. w Wi-
śle odbył się V Turniej o Puchar 
Burmistrza Miasta Wisły. Z LKS 
„Iskra” Iskrzyczyn wystartowało 
siedmiu zawodników.

W wadze 36 kg I miejsce za-
jęła Stoszek Kinga – medal złoty.

W wadze + 55 kg I miejsce 
zajęła Kocoń Patrycja – medal 
złoty.

Chłopcy:
W wadze 30 kg V miejsce za-

jął Najda Artur. W wadze 46 kg 
III miejsce zajął Zagóra Piotr – 
medal brązowy. W wadze 46 kg 
III miejsce zajął Górniak Kamil 
- medal brązowy. W wadze 55 kg 
V miejsce zajął Rakus Patryk. W 
wadze + 60 kg I miejsce zajął Ku-
bica Ryszard – medal złoty.
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29.11.2008 r. odbyły się 
międzynarodowe zawody JUDO 
„młodzików i juniorów młod-
szych” (dziewcząt i chłopców) 
o „Wielką nagrodę i tytuł..” Po-
varskiej BYSTRICY na Słowa-
cji. Turniej o dużej randze, stał 
na bardzo wysokim poziomie, 
o czym świadczy liczba ponad 
30 ekip z aż 5 krajów (Austrii, 

Węgier, Czech, Słowacji i Pol-
ski). Z Polski w turnieju bra-
ły udział ekipy Judo „Wisły 
Kraków”, Błękitnych Tarnów” 
oraz naszych młodych Judoków 
„MOSiR Cieszyn” i „LKS WY-
ZWOLENIE Simoradz” (warto 
nadmienić, iż nasi sportowcy 
„lali” wszystkich :) )

Cieszyńskie kluby jak i cały 

„Polski Sport” borykają się kło-
potami finansowymi i lokalowy-
mi, ale wola walki, talent i de-
terminacja młodych sportowców 
wsparte doświadczeniem oraz 
zaangażowaniem trenerów spra-
wiają, iż młodzi „cieszyńscy” Ju-
docy mogą być dumni ze swoich 
osiągnięć… Gratulujemy i życzy-
my – dalszych..

Z turnieju prawie wszyscy 
zawodnicy wróci z medalami i 
pucharami, faktem jest, iż eki-
py Cieszyńskie w bezpośrednim 
rankingu medalowym okazały się 
lepsze od wielu renomowanych 
ekip zagranicznych a ciekawostką 
zaś, że były lepsze od pozostałych 
ekip z Polski, co niezbicie świad-
czy o bardzo wysokim poziomie 
tej dyscypliny sportu w naszym 
regionie..

 

osiĄgnięcia młodych judoków

WyNIKI ZAWODÓW NA SŁOWACJI wg przynależności klubowej:                                                                                                    

 Tadeusz RUSIN

MOSiR Cieszyn

IMIę I NAZWISKO MIEJSCE

Karolina Gajdek 1

Dagmara Pajączkowska 1

Albert Ziobrowski 1

Wojtek Nowak 2

Arek Lipa 2

Klaudia Nowak 5-8

Adrian Lipa 5-8

lKS Wyzwolenie Simoradz

IMIę I NAZWISKO MIEJSCE

Adam Lebioda 1

Krzysztof Szworc 1

Dominika Chrapek 3

Przemek Mastalerz 3

Łukasz Mastalerz 3

Klaudia Szworc 3
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Dobiegły końca zmagania w 
ramach V Samorządowej Olim-
piady Ziemi Cieszyńskiej 2008. 
Tegorocznym zwycięzcą okazali 
się reprezentanci Gminy Stru-
mień. Nasza ekipa, podobnie 
jak przed rokiem, zajęła bardzo 
dobre, trzecie miejsce, ustępując 
Goleszowi tylko 2 punktami.

Rywalizacja toczy się w sied-
miu konkurencjach: piłce nożnej,  
siatkówce, pływaniu, bowlingu, 
strzelaniu, szachach oraz tenisie 

stołowym. W tegorocznej edycji 
najlepszy wynik uzyskaliśmy na 
kręgielni, gdzie duet Artur Kulesza 
- Błażej Żebrok zajął drugie miej-
sce. Poza tym jeszcze trzykrotnie 
stawaliśmy na podium, zajmując 
trzecie miejsca w pływaniu, siat-
kówce i strzelaniu, gdzie drużyna 
prowadzona przez Wójta Gminy 
Dębowiec, Tomasza Brannego, 
była bliska wywalczenia drugiego 
miejsca. Jeszcze bliżej zwycię-
stwa byli nasi siatkarze, którzy 

tylko „małymi punktami” ustąpili 
swoim rywalom. Jak co roku pię-
tą achillesową okazały się szachy, 
które miały bardzo duży wpływ na 
ostateczną klasyfikację. 

O podsumowanie olimpiady 
poprosiliśmy Krzysztofa Błasz-
czaka, dyrektora SP Simoradz, 
który tradycyjnie najwięcej, bo 
aż pięciokrotnie, reprezentował 
Gminę Dębowiec: - Patrząc na 
to jakie potęgi są za nami, nale-
ży się cieszyć z zajętego miejsca. 
Jednak muszę przyznać, że zabra-
kło nam szczęścia do poprawienia 
zeszłorocznego wyniku. Poziom 
zawodów z roku na rok się pod-
nosi. Coraz częściej przychodzi 
się mierzyć z profesjonalistami, a 

niestety brakuje mi troszkę udziału 
samorządowców tego najwyższe-
go szczebla, czyli wójtów i bur-
mistrzów. Mnie niezmiennie bawi 
udział w tego typu zawodach i jeśli 
tylko czas pozwala, zawsze chętnie 
biorę w nich udział. 

Opinia pana dyrektora nie jest 
osamotniona i coraz częściej sły-
chać głosy o konieczności zmiany 
regulaminu.

W tym miejscu, Wójt Gmi-
ny Dębowiec, Tomasz Branny, 
pragnie podziękować wszystkim, 
którzy reprezentowali naszą gmi-
nę w rywalizacji samorządowców, 
przyczyniając się do zajęcia  trze-
ciego miejsca.

PODSUMOWANIE  OLIMPIADY  SAMORZĄDOWEJ


