Krótka rozmowa z Wójtem gminy
Dębowiec
- Tomaszem Brannym
Inne oblicze Zimy
Pochłonęła już olbrzymie środki
z budżetu, a dopiero na wiosnę
okaże się jeszcze jakie mamy
zniszczenia dróg. W miarę
możliwości będziemy się starali
doprowadzić je do poprzedniego stanu oraz kontynuować
podjęte w zeszłym roku prace,
polegające na odnawianie
rowów i poboczy.
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Zima to nie tylko bajkowe widoki. Opady śniegu są początkiem
mozolnej pracy...

Panie Wójcie, czy lubi Pan
zimę?
Dotychczas ta pora roku
kojarzyła mi z wędrówkami po
lasach i dokarmianiem zwierząt.
Jednak od kiedy objąłem stanowisko wójta patrzę na zimę
zupełnie inaczej i każde opady
śniegu przyprawiają mnie o ból
głowy. Musimy zadbać przede
wszystkim o to, żeby drogi
na terenie Gminy były przejezdne, aby mieszkańcy nie
mieli problemów z poruszaniem
się po nich. Drogi na terenie
sołectwa Dębowiec odśnieżamy ciągnikiem gminnym,
a w związku z obowiązującymi przepisami nie możemy
odśnieżać prywatnych dróg
i dojazdów. To pierwsza tak
ostra zima za mojej kadencji.

Mieszkańcy, szczególnie
Dębowca, są zainteresowani
kanalizacją w gminie. Na
jakim etapie są prace?
Ponieważ istniejący
projekt został przygotowany
bez pozwolenia na budowę,
a w międzyczasie zmieniły się
przepisy oraz powstały nowe
domy, musieliśmy dokonać
aktualizacji projektów kanalizacji Dębowca oraz Gumien.
Obecnie kompletujemy pełną
dokumentacje w celu uzyskania
pozwolenia na budowę. Prace
te powoli dobiegają końca,
myślę więc, że już w kwietniu
będziemy się mogli ubiegać
o dofinansowanie tej inwestycji
ze środków zewnętrznych.
Czy niepokoi Pana kryzys
finansowy oraz rosnące bezrobocie w powiecie?
Oczywiście, sygnały te są
bardzo niepokojące. Nie mamy
niestety zbyt dużego wpływu
na panującą sytuację. Już
niedługo powinny ruszyć organizowane przez nas darmowe
kursy językowe i komputerowe.
Ciągle staramy się uzyskać
dofinansowanie na kolejne
szkolenia, tak, aby mieszkańcy
gminy mogli podnosić swoje
kwalifikacje. Wpłynie to na
lepszą sytuację mieszkańców
gminy na rynku pracy.

XI Ekumeniczny Koncert
Kolęd
▪▪ Z e s p ó ł R e g i o n a l n y
„Dębowiec” - Joanna
Czendlik,
▪▪ Chór nauczycielski Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Dębowcu – Tadeusz Kraszewski,
▪▪ Chór szkolny - Tadeusz
Kraszewski,
▪▪ C h ó re k e w a n g e l i c k i –
Mariola Cieślar, Ewa Kaleta,
Ilona Kubala,
▪▪ C h ó r g i m n a z j a l n y Tadeusz Kraszewski,
▪▪ Chórek katolicki „Gloria” Joanna Czendlik.

Weekend w Lanskroun
N a z a p ro s z e n i e p o c h o dzącego z Dębowca księdza
Zbigniewa Czendlika do
miejscowości Lanskroun
w Czechach wyjechał Zespół
Regionalny „Dębowiec”.
Wycieczka miała miejsce
w dniach od 9 do 11 stycznia.
Ku uciesze licznie zebranych
mieszkańców Lanskrouny,
w k o ś c i e l e ś w. Wa c ł a w a
zespół dał wspaniały koncert.
Wcześniej jednak członkowie zespołu, wraz z rodzicami
i opiekunami wybrali się na
całodniową wycieczkę do Pragi.

Mimo dokuczającego mrozu na
pewno warto było zwiedzić tą
jedną z najładniejszych europejskich stolic. W sobotę 10
stycznia do Lanskroun przyjechali Wójt Gminy Dębowiec
Tomasz Branny oraz Zastępca
Wójta Artur Kulesza. Dzięki
zaproszeniu księdza Zbigniewa
Czendlika spotkali się oni
z władzami miasta Lanskroun,
Burmistrzem Martinem
Kostalem oraz Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze
Panią Aurelią Krynicką.
Z pewnością wizyta na takim

W dniu 19.02.2009r
w Szkole Podstawowej
w Dębowcu odbył się koncert
muzyki zimowej. Przy pięknej
zimowej scenografii za oknem,
jaką w chwili obecnej możemy
oglądać, uczniowie naszej
placówki przedstawili zgromadzonej widowni kilka utworów
traktujących o zimie.
Można było usłyszeć takie
piosenki jak: „Zła zima”, „Buli”

czy „Dzwonki sań”. Zorganizowany koncert był już trzecim,
w którym wzięło udział kilkunastu uczniów. Do tej poru
mięliśmy okazję oglądać
koncert wiosenny, jesienny
i obecny zimowy.
Dziękuję wszystkim artystom
oraz ich rodzicom, iż kolejny
już raz mogłam liczyć na ich
obecność i zaangażowanie.

szczeblu pozytywnie wpłynie
na promocję nie tylko Zespołu
Regionalnego ale całej Gminy
Dębowiec.
Noclegi wraz ze śniadaniami
dla całej grupy z Dębowca
sfinansował Ksiądz Zbigniew

„Zibi” Czendlik za co serdecznie dziękujemy. Liczymy, że
nawiązana współpraca pozwoli
na występy zespołu w nowych,
coraz bardziej prestiżowych
miejscach.

Strona

2

Danuta Jankowska

Dębowieści

Znowu mogliśmy poczuć
magię Świat Bożego Narodzenia, kiedy to 23 stycznia,
odbył się Ekumeniczny Koncert
Kolęd. W tym roku chóry,
chórki i zespoły spotkały się
w kościele św. Małgorzaty
w Dębowcu.
W koncercie wzięli udział:
▪▪ Chór ewangelicki – który
prowadzi Gabriela Targosz,
▪▪ Z e s p ó ł R e g i o n a l n y
„Szkraby” - Joanna Czendlik,
▪▪ Zespół Regionalny „Mali
Dębowczanie” - Joanna
Czendlik,

Koncert zimowy w szkole
podstawowej

Remigiusz Jankowski

Z obrad Rady Gminy
Na Sesjach Rady Gminy
Dębowiec, które odbyły się
30 grudnia 2008 r, 27 stycznia
2009 oraz 24 lutego 2009.
podjęto uchwały w następujących sprawach:
1. zmian budżetu gminy
Dębowiec na 2008r.
2. ustalenia wysokości
n a j n i ż s z e g o w y n a g ro d z e nia zasadniczego i wartości
jednego punktu dla ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia pracowników Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.
3. przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Dębowiec na lata 2008 – 2013.
4. uchwalenia budżetu
Gminy Dębowiec na 2009 r.

5. przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy Dębowiec
na 2009 rok.
6. przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Dębowiec na 2009
rok.
7 . z a t w i e rd z e n i a re a l i zacji projektu pn. „Kobieta
pracująca”, który zostanie
złożony do konkursu, ogłoszonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach
w ramach Priorytetu VI,
działanie 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
8. zatwierdzenia projektu
zestawienia przychodów
i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
9. zmian budżetu gminy
Dębowiec na 2009r.

KRONIKA POLICYJNA

(dotyczy: okresu od 20.11.08 r., do 22.02.2009 r.)

W dniu 0l grudnia 2008
roku z interwencji domowej
do Izby Wytrzeźwień został
przewiez i on y mi esz kan i ec
Simoradza.
W dniu 02 grudnia 2008
roku mieszkanka Simoradza
zgłożyła zawiadomienie
o znęcaniu się fizycznie i psychicznie nad nią i rodziną
przez jej ojca. Postępowanie
prowadzi KP-Strumień.
W dniu 04 grudnia 2008
roku zgłoszona została
kradzież portfela z zawartością
gotówki i dowodu osobistego
na szkodę mieszkańca Mełna.
Do kradzieży doszło podczas
pobytu w jednej z restauracji na
terenie Gumien.
W dniu 08 grudnia 2008
roku w Dębowcu funkcjonariusze KP-Strumień zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
samochodu m-ki Fiat Uno,
mieszkańca wspomnianej wsi.
W dniu 09 grudnia 2008
roku personel jednego ze
sklepów samoobsługowych
w Dębowcu podczas kradzieży
towaru zatrzymał dwóch nie-

letnich chłopców- mieszkańców Dębowca i Simoradza,
na których zostanie złożony
wniosek do Sądu dla Nieletnich.
W dniu 17 grudnia 2008
roku funkcjonariusze z KPStrumien w Simoradzu zatrzymali nietrzeźwego mieszkańca
tej wsi, który kierował samochodem m-ki Skoda.
W dniu 20 grudnia 2008
roku nieznany sprawca
dokonał uszkodzenia ogrodzenia na jednej z posesji w Kostkowicach Chodnikach.
W dniu 22 grudnia 2008
roku w Dębowcu zatrzymano
mieszkańca Ochab, poszukiwanego listem gończym.
Zatrzymany został osadzony
w Zakładzie Karnym
w Cieszynie.
W dniu 27 grudnia 2008
roku zatrzymano poszukiwaną
listem gończym mieszkankę
Ogrodzonej.
W dniu 28 stycznia 2009
roku mieszkanka Dębowca
złożyła zawiadomienie
o znęcaniu się nad nią fizycznie

OGŁOSZENIE
W związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 195,
poz.1198), uprzejmie infor-

mujemy, ze dowód osobisty
podlega unieważnieniu:
▪▪ z dniem zawiadomienia
o jego utracie lub zniszczeniu,
▪▪ z dniem przekazania przez
osobę trzecią znalezionego
dowodu osobistego,

10. zasad wynagradzania
pracowników nie będących
nauczycielami, zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach na
terenie gminy Dębowiec.
11. przyjęcia jako darowizny
przyłączy wodociągowych wg
załączonej listy.
12. wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku
i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp.
z o.o. z siedzibą w Ustroniu.
W ramach zapytań i wolnych
wniosków poruszono m.in.
następujące sprawy:
- rozeznania sprawy dotyczącej możliwości wydruku
przelewów, które miały by być
dołączane do faktur wystawianych przez Urząd Gminy
- możliwości przeniesienia
naszej gminy pod opiekę Komi-

sariatu Policji w Cieszynie lub
w Skoczowie
- uzyskania odpowiedzi
w sprawie interpelacji, dotyczącej procedur dla mieszkańców
zza granicy w Ośrodku Zdrowia
w Dębowcu
- wysokości średniej płacy
nauczycieli stażystów i kontraktowych w naszej gminie
- możliwości zlikwidowania kolein pośniegowych na
drogach
- wyjaśnienia wypowiedzi
Wójta Gminy w artykule dotyczącym podsumowania prac
obecnej kadencji opublikowanym w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”
Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

i psychicznie przez brata.
Postępowanie pod nadzorem
Prokuratury prowadzi KPStrumień.
W dniu 02 lutego 2009
roku w Simoradzu został
zatrzymany poszukiwany
mieszkaniec tej wsi. Został on
osadzony w Zakładzie Karnym.
W dniu 04 lutego 2009
roku nieznany sprawca
na terenie Hali Sportowej
w Simoradzu dokonał kradzieży
portfela z zawartością gotówki i
dowodu osobistego. Poszkodowaną jest mieszkanka
Simoradza.
W dniu 06 lutego 2009
roku na jednego z mieszkańców Simoradza sporządzono
Wniosek o ukaranie do Sądu za
wysypanie popiołu na miedzę
sąsiada.
W dniu 06 lutego 2009
roku nieznany sprawca
dokonał uszkodzenia wiaty
przystanku PKS w DębowcuKępa. Postępowanie prowadzi
KP-Strumień.
W dniu 12 lutego 2009
roku na osiedlu w Simoradzu
mieszkanka Chybia doprowadziła do kolizji drogowej
z mieszkańcem Simoradza,
jadącym prawidłowo samo-

chodem m-ki Skoda Fabia. Do
zdarzenia doszło w trudnych
warunkach atmosferycznych,
podczas wyjazdu kierującej
samochodem m-ki Audi z drogi
dojazdowej do posesji. W konsekwencji doszło do uszkodzenia zaparkowanego samochodu
m-ki Skoda Octavia, będącego
własnością mieszkańca
Simoradza. Sprawczynię kolizji
ukarano MKK.
W dniu 13 lutego 2009
roku z interwencji domowej do
Izby Wytrzeźwień trafiła awanturująca się mieszkanka Ogrodzonej.
W dniu 15 lutego 2009
r o k u funkcjonariusze KPStrumień zatrzymali poszukiwanego mieszkańca Ogrodzonej
w celu osadzenia w Zakładzie
Karnym.
W dniu 21 lutego 2009
roku funkcjonariusze z KPStrumień w Iskrzyczynie zatrzymali kierującego samochodem osobowym nietrzeźwego
mieszkańca tej wsi.

▪▪ z dniem zgonu jego posiadacza,
▪▪ z dniem odbioru dowodu
osobistego wydanego
w miejsce poprzedniego,
▪▪ z dniem upływu terminu
ważności dowodu osobistego,
▪▪ z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego
posiadacza,

▪▪ po upływie 3 miesięcy
od zaistnienia zmiany
danych osobowych, które
zamieszcza się w dowodzie
osobistym, w przypadku gdy
osoba nie złożyła wniosku
o jego wymianę,
▪▪ w przypadku obywateli
polskich przebywających za
granica termin ten wynosi
4 miesiące.
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mł.asp, Rafał Pszczółka
- . ..
Sporządził
dzielnicowy KP-Strumień

Dębowieści

Ostatnie dwa miesiące
minionego roku dla uczniów
Szkoły Podstawowej
w Dębowcu obfitowały, oprócz
solidnej nauki, w szereg przyjemnych chwil i emocjonujących przeżyć .
Końcem listopada odbyły
się tradycyjne Andrzejki.
Nie zabrakło na nich lanego
wosku, ostrużyn z jabłka , czy
wędrówki butów . Te staropolskie wróżby wprowadziły
dzieci w świat marzeń , planów
i dobrej zabawy . Wszystko co
piękne nie mogło się skończyć
zbyt szybko. Tydzień później
odwiedził więc szkołę Mikołaj,
a że w szkole w tym dniu
są same grzeczne dzieciwszystkie otrzymały upragnione prezenty.
Wraz z odwiedzinami tej
od wieków słynącej z dobroci
postaci, nastał czas magii, czas
przygotowań do najpiękniejszych Świąt. W pięknie udekorowanej szkole, przystrojonych
salach w młodszych klasach
odbyły się wigilijki. Popołudniami, codziennie z innej
klasy, przybywali na spotkania
uczniowie, ich rodzice oraz
wychowawcy. Dzieci przygotowały na tę chwilę piękne
występy , jasełka , własnoręcznie wykonane prezenty
dla ukochanych rodziców. Nie
zabrakło tradycyjnej kolędy
i opłatka. W ostatnim dniu

nauki przed przerwą bożonarodzeniową cała brać szkolna
uczestniczyła w uroczystej
akademii świątecznej i z najlepszymi życzeniami wszyscy
udali się na przeżywanie Świąt
w rodzinnym gronie .
A kiedy nastał czas
karnawału, uczniowie z klas
I – III postanowili te radosne
chwile podzielić z ukochanymi dziadkami i zaprosili ich
do wspólnej zabawy. 15 i 16
stycznia 2009 r. zaproszone
babcie, dziadkowie oraz ich
wnuki w pięknych kostiumach, z prezentami i piosenką
na ustach zebrali się w sali
OSP w Dębowcu, by uczcić
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Później pięknie odtańczonym
polonezem rozpoczęto bal –
bal przebierańców. Przy żywej
muzyce, salwach śmiechu
i słodkim poczęstunku minęło
przedpołudnie. Minął też
następny tydzień i przyszły
ferie. A o tym, co w czasie
ferii ……To już zupełnie inna
historia.
Katarzyna Wojtyczko
Dyrektor szkoły oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Dębowcu składają podziękowania:
▪▪ Wójtowi i pracownikom
Urzędu Gminy w Dębowcu
▪▪ Proboszczowi Parafii pw.
św. Małgorzaty ks. Marianowi

Kubeckiemu
▪▪ Pracownikom Banku Spółdzielczego w Skoczowie
▪▪ Państwu Szewczykom.
Piekarnia DĄB
▪▪ Panu Mariuszowi Malik
PPHU DEMAL
▪▪ Jolancie Pawlus – Rus,
Apteka ARNIKA
▪▪ Państwu Górniok , Przedsiębiorstwu Przewozowemu DAS II za finansowe
wsparcie i pomoc w organizacji zimowiska.
1 % dla Twojego dziecka lub
wnuka
Od tego roku istnieje
możliwość przekazania1%
podatku dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Dębowcu.
Stało się to możliwe, ponieważ
staliśmy się partnerami Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Szkołom „ Przyjazna szkoła”.
Co należy zrobić?
W zeznaniu podatkowym np.
PIT – 37 zastosować podany
wzór:
Uwaga !
Pozycje z tego pola w innych
PIT’ach mogą się różnić. Wtedy
należy odnaleźć rubrykę:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE
1% PODATKU NALEŻNEGO
NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
i wypełnić według podanego
na s.7 wzoru.
Z g ro m a d z o n e f u n d u s z e
przeznaczymy na doposażenie
szkoły.
Za każdą przekazaną kwotę
serdecznie dziękujemy!

II KONKURS „NAJPIEKNIEJSZE
OGRÓDKI WSI DĘBOWIEC”
Jak w ubiegłym roku tak
i w tym chcemy zachęcić
Państwa do udziału w II
KONKURSie „NAJPIEKNIEJSZE OGRÓDKI WSI
DĘBOWIEC”. Realizując wnioski zgłoszone przez
uczestników poprzedniego
konkursu zwracamy się
z prośba o dostarczenie

zgłoszenia najpóźniej do
30 kwietnia gdyż pierwszy
przegląd dokonany będzie
początkiem maja. Pozostałe
warunki uczestnictwa pozostają
bez zmian. Kartę zgłoszenia
jak co roku uzyskać można
u sołtysa, na stronie internetowej gminy, w Dębowieściach
oraz u członków komisji.

Mając na uwadze stan
czystości, ładu, porządku
i estetyki poszczególnych
posesji oraz że otoczenie ma
bardzo istotny wpływ na atrakcyjność turystyczną naszej wsi
zapraszamy serdecznie do
udziału w konkursie.

Wyrazy głebokiego żalu i współczucia Panu Karolowi Lapczykowi
z powodu śmierci żony
Składa Rada Solecka Wsi Dębowiec
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i Informator
Urząd Gminy Dębowiec
tel.: 033 853 38 81, 033 856 22 85,
tel./fax: 033 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pI
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)
Pawiatowa Straż Pożarna
w Cieszynie
tel.: 033 852 11 06
OSP Dębowiec
tel.: 033 856 22 23

Dyżury
wójta
MARZEC 2009
12.03.2009
Simoradz 13:00 – 14:00
Iskrzyczyn 14:15 – 15:15
18.03.2009
Łączka 13:00 – 14:00
Ogrodzona 14:15 – 15:15
26.03.2009
Gumna 13:00 – 14:00
Kostkowice 14:15 – 15:15

Dębowieści

„ Stary Rok przeminął,
Nowy się przywinął „

KWIECIEŃ 2009
09.04.2009
Iskrzyczyn 13:00 – 14:00
Simoradz 14:15 – 15:15
16.04.2009
Ogrodzona 13:00 – 14:00
Łączka 14:15 – 15:15
23.04.2009
Kostkowice 13:00 – 14:00
Gumna 14:15 – 15:15

PUNKT
APTECZNY
Ogrodzona 99,
43- 426 Dębowiec
033 856 21 71
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa: 		
Czwartek:
Piątek: 		
Sobota:

8.30 - 16.30
8.30 - 16.30
8.30 - 16.30
8.30 - 16.30
8.30 - 16.30
8.00 - 12.00

Podsumowanie akcji UNICEF „Na ratunek dzieciom
w Kongo”
W związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej
w Dębowcu do akcji UNICEF
„Na ratunek dzieciom
w Kongo”, uczniowie wraz
z opiekunami i koordynatorami
przedsięwzięcia zorganizowali
następujące działania:
1. W dniu 4.12.2008r odbył
się apel informacyjny wraz
z prezentacją na temat „Życie
dzieci w Kongo – działania
UNICEF. W trakcie spotkania
ze społecznością szkolną
koordynatorzy zaprezentowali najważniejsze wiadomości dotyczące podjętej akcji.
Na specjalne zaproszenie
w apelu wziął udział Wójt
Gminy Dębowiec Pan Tomasz
Branny, który wyraził swą

aprobatę dotyczącą promocji
naszego działania i tym samym
zgodził się na przeprowadzenie
na terenie całej Gminy zbiórki
funduszy na podany cel.
2. Przystąpienie do akcji
wymagało od nas przygotowania ogłoszeń i plakatów, które
informowały o naszej działalności. Wykorzystane zostały
również plakaty nadesłane
z UNICEF.
3. W dniu 8.12.2008r odbyły
się zajęcia pn. Świąteczne

inspiracje dekorowania stołu”
– zajęcia praktyczne dla dzieci
i i c h r o d z i c ó w. G o ś ć m i
spotkania były Panie Grażyna
Pelar i Justyna Kałuża. Pierwsza
z pań pokazała zebranym,
w jaki sposób wykonać ozdoby
świąteczne z takich materiałów
jak szyszki, orzechy, żołędzie.
Pani Kałuża natomiast podzieliła się z zebranymi technikami
wytworów ozdób z makaronu.
W trakcie opisywanych
zajęć nauczyciele na czele
z dyrekcją, wspólnie z rodzicami
ze zgromadzonych materiałów stwarzali wiązanki na stół
wigilijny. Wszystkie zrobione
ozdoby wystawione zostały na
sprzedaż, podczas organizowanego kiermaszu świątecznego,
z którego dochód został prze-

znaczony na wsparcie dzieci
z Demokratycznej Republiki
Kongo.
4. Mroźny ranek w środę
10.12.2008 r był dla uczniów
Szkoły Podstawowej w
Dębowcu bardzo pracowity.
Te g o d n i a z o rg a n i z o w a n o
bowiem kiermasz ozdób świątecznych, z którego dochód
przeznaczony został na rzecz
umierających dzieci w Kongo.
N a k i e r m a s z u z a i n t e re s o wani mogli zakupić ozdoby,
wykonane przez naszych

uczniów oraz ich rodziców.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem i siłą przekonywania
zachęcali przechodniów do
zakupu swoich dzieł, a tym
samym do wsparcia naszej
akcji.
5. Podczas trwania naszej
akcji w miejscach takich jak:
Urząd Gminy, Sklepy, Apteka
i budynki małej i dużej szkoły
zostały umieszczone specjalnie oznakowane puszki
wykonane przez uczniów, do
których chętni mogli wrzucać
pieniądze.
6. Na ratunek dzieciom
w Kongo odpowiedzieli
również ksiądz Marian Kubecki
proboszcz Parafii św. Małgo-

rzaty w Dębowcu oraz pastor
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Adam Podżorski.
Ogłosili oni w swoich kościołach zbiórkę pieniędzy na
rzecz potrzebujących dzieci,
którą przeprowadzili uczniowie
naszej szkoły.
Po powrocie z dłuższej niż
zwykle przerwy świątecznej
przystąpiliśmy do kontynuacji
naszej akcji.
1. W klasach przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze, których celem było
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ukazanie różnic życia dzieci
mieszkających w Polsce a tych
w Afryce.
2. W trakcie zorganizowanych ferii zimowych uczestnicy wzięli udział w zajęciach
pt. Afryka mojej wyobraźni.
Dzieci za pomocą dowolnych
technik plastycznych przedstawiały swój sposób wyobrażeń
o dalekiej Afryce. Po skończonej pracy prowadzący zaproponowali dzieciom wykonanie
fryzur i makijażu afrykańskiego.
3. Koncert piosenki zimowej
był punktem kulminacyjnym
i zarazem podsumowującym
całą akcję. Został on zorganizowany przez koordynatorów akcji a jego bohaterami
i głównymi wykonawcami byli
nasi uczniowie, którzy wykonywali utwory o tematyce
zimowej. Dochód z owego
koncertu również zasilił konto
UNICEF – „Na ratunek dzieciom
w Kongo”.
Prowadzona akcja UNICEF
„Na ratunek dzieciom w Kongo”
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów,
rodziców jak również środowiska lokalnego. Na wsparcie
mogliśmy liczyć ze strony
Wójta Gminy Dębowiec Pana
Tomasza Brannego jak również
wszystkich instytucji, w których
umieściliśmy nasze puszki
z wizerunkiem dzieci z Afryki.
W t r a k c i e p ro w a d z o n e j
kampanii spotykaliśmy się
zarówno z pozytywnym jej
odbiorem jak również negatywnym. Na szczęście takich
sytuacji nie było wiele. Dziękujemy tym, którzy zrozumieli
istotę prowadzonej akcji, za
przekazane pieniążki, wyciągniętą pomocną dłoń.
Zdajemy sobie sprawę
z faktu, iż w Polsce dzieci
również cierpią z głodu ale jest
to głód: samotności, przemocy
zarówno fizycznej jak i emocjonalnej, zaniedbania uczuciowego. To takim problemom
należy stawić czoła w obecnej
sytuacji.
W małej miejscowości
Dębowiec, gdzie prowadzona
była akcja udało nam się
zebrać 1527,00 zł za co jeszcze
raz Wszystkim dziękujemy!
Koordynatorzy akcji
UNICEF „Na ratunek
dzieciom w Kongo”
Danuta Jankowska, Irena
Chwastek

Dębowieści

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej - Dębowiec

UBEZPIECZENIA - Legierska Zofia

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 bólem
i z zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu przyjmowani
będą bezpłatnie w:

UBEZPIECZ
ul. Herstówki 17

- komunikacyjne
- majątkowe
- rolne
tel. 33 856 23 24 - kredytów
- życiowe
(wieczorem)
- OFE
0509 983 863
Fundusze Inwestycyjne

Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego
w Skoczowie ul. Krzywa 4 tel.: 033 8581990 lub
999

Pacjenci z poważnymi urazami udają się od razu bez skierowania
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.

Dębowieści

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:
Wtorek: 		
8.00 - 18.00
Piątek:
Środa: 		
8.00 - 18.00
Sobota:

8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 12.00

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 (obowiązkowe upraw,
zwierząt, drobiu)
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INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
Śląski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii w Katowicach
informuje, że w województwie
śląskim program zwalczania
choroby Aujeszkyego został
wdrożony we wszystkich
powiatach. Obecnie prowadzone jest już w większości
powiatów trzecie próbkobranie krwi od świń do badania
w kierunku choroby Aujeszkyego. Większość stad świń
w województwie śląskim
uzyskało już status stad seronegatywnych lub urzędowo
wolnych od choroby Aujeszkyego.
W związku z powyższym
hodowca powinien pamiętać
o zasadzie, że do swojego
stada może wprowadzać
świnie pochodzące wyłącznie
ze stad o równorzędnym lub
wyższym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby
Aujeszkyego.
Generalna zasada stanowi, że:
Do stada zarodowego oraz
o pełnym cyklu produkcji, które
uzyskało status potencjalnie
wolnego od wirusa choroby
Aujeszkyego (stado, w którym
w pierwszym próbkobraniu nie stwierdzono wyników
dodatnich) lub seronegatyw-

nego (stado, w którym w drugim
próbkobraniu nie stwierdzono
wyników dodatnich), mogą być
wprowadzanie świnie pochodzące ze stad o równorzędnym lub wyższym statusie epizootycznym w odniesieniu do
choroby Aujeszkyego.
Czyli do stad potencjalnie
wolnych mogą być wprowadzane zwierzęta ze stad:
1. potencjalnie wolnych
(stada, w których w pierwszym
próbkobraniu nie stwierdzono
wyników dodatnich)
2. seronegatywnych (stada,
w których w drugim próbkobraniu nie stwierdzono wyników
dodatnich)
3. urzędowo wolnych
Do stad o statusie seronegatywnym mogą być wprowadzane zwierzęta ze stad:
1. seronegatywnych (stada,
w których w drugim próbkobraniu nie stwierdzono wyników
dodatnich)
2. urzędowo wolnych
Do tuczarni, która uzyskała
status stada seronegatywnego (nie stwierdzono wyników
dodatnich w pierwszym próbkobraniu), mogą być wprowadzane jedynie prosięta lub
warchlaki ze stad o równorzęd-

nym (czyli ze stad, w których
w pierwszym próbkobraniu nie stwierdzono wyników
dodatnich) lub wyższym ( czyli
urzędowo wolnych) statusie
epizootycznym w odniesieniu
do choroby Aujeszkyego.
Do stad zarodowych, stad
o pełnym cyklu produkcji oraz
tuczarni uznanych za urzędowo
w o l n e o d w i ru s a c h o ro b y
Aujeszkyego mogą być wprowadzane jedynie świnie pochodzące ze stada o statusie
urzędowo wolnym od wirusa
choroby Aujeszkyego.
Hodowca powinien
pamiętać, że:
1. nie można kupować
zwierząt ze stad o nieznanym
statusie epizootycznym (stada,
które nie zostały zbadane), ze
stad o niższym statusie epizootycznym, ze stad posiadających status stad zakażonych
wirusem choroby Aujeszkyego.
W przypadku, gdy hodowca
wprowadzi do stada świnie lub
materiał biologiczny pochodzący od świń, niespełniające
wymagań zdrowotnych albo
gdy dla wprowadzonych do
stada świń lub materiału biologicznego nie wystawiono
świadectwa zdrowia, stado to

traci swój status i uznaje się
go za stado o statusie stada
podejrzanego o zakażenie
wirusem choroby Aujeszkyego. W stadzie takim próby do
badań pobierane są na koszt
właściciela stada. W przypadku
stwierdzenia wyniku dodatniego w pobranych próbach
stado to uzyskuje status stada
zakażonego i w przypadku
nakazu eliminacji stada poprzez
ubój hodowcy nie przysługuje
odszkodowanie.
2. Hodowca kupując
zwierzęta oraz materiał biologiczny świń powinien
wymagać od sprzedającego,
aby zwierzęta zaopatrzone
były w świadectwo zdrowia
w momencie sprzedaży.
3 . Hodowcy, którzy nie
pozwolili na przebadanie
swoich stad świń lub nie mają
badanych zwierząt w kierunku
choroby Aujeszkyego z powodu
nie zarejestrowania swojego
stada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
nie mają prawa przemieszczać zwierząt do innych stad,
ani sprzedawać ich w ramach
handlu wewnątrzwspólnotowego.

WNIOSKI STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
14 stycznia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina” złożyła
wniosek o „wybór Lokalnej
Grupy Działania (LGD) do
realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR)”. LGD złożyła
też wniosek na „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”
w ramach ogłoszonego
konkursu przez Zarząd Województwa Śląskiego między 17

listopada 2008 a 15 stycznia
2009, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Lokalna
Strategia Rozwoju, która
została przyjęta uchwałami
z 21.11.08 oraz 05.01.09,
stanowi podstawowy załącznik
do wniosku. Lokalna Strategia
Rozwoju zawiera opis wszystkich niezbędnych informacji i kierunków działań dla

potencjalnych beneficjentów
stowarzyszenia. Niebawem
LGD utworzy swoją stronę
internetową, gdzie Strategia
będzie dostępna dla każdego
użytkownika Internetu, jest
także wyłożona do wglądu w
siedzibie LGD. Urząd Marszałkowski ma 3 miesiące (wraz
z czasem przeznaczonym na
poprawki) na sprawdzenie
wniosku. Dopiero później może
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dojść do podpisania umowy
LGD z Urzędem Marszałkowskim odnośnie realizacji
zapisów zawartych w Lokalnej
Strategii Rozwoju.
Obecnie działa Biuro
Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” w Skoczowie
na ul. Mickiewicza 17, które
udziela wszelkich informacji na
temat LGD.”

Dębowieści

Takie sobie refleksje...
BŁĘKITNA WRÓŻKA NA CO DZIEŃ
od szczęścia motyl unosi się
w przestworza zdążając do
swojego Smuteczka, który
tam, gdzieś daleko, jeszcze
bardziej smutnieje. Nie myli
drogi, bowiem Błękitna Wróżka
wraz z pocałunkiem przekazała
informację o miejscu i sposobie
odnalezienia i rozpoznania....
Z d ą ż a ró ż o w y m o tylek ku
swemu przeznaczeniu... nagle
zauważa szarą nieszczęśliwą
postać, siedzącą na brzegu
rzeki, wpatrującą się żałośnie w
migoczącą wodę. Zatrzepotał
skrzydełkami i lekko wstrzymał
swój lot a potem delikatnie usiadł na sercu dziewczyny. Czułe dotknięcia jego
kruchych skrzydełek, delikatne
pocałunki wiotkich czułek
zaczynają odmieniać dziewczynę. Z każdą chwilą jaśnieje,
jaśnieje... aż nagle radośnie
zaczyna tańczyć. Błękitny
motylek, posłaniec szczęścia
przekazał Jej to, co najcenniejsze – radość i szczęście,
a potemi powrócił do swojej
Błękitnej Wróżki.
Jak wiele jest smutku na
ziemi dobrze wiemy i widzimy
na co dzień. Szczególnie
w okresie okołoświątecznym,

Czy wiesz że…
Jedną z najwcześniejszych
p ró b z e b r a n i a s ł o w n i c t w a
z terenu Śląska Cieszyńskiego
jest praca Andrzeja Cinciały.
Autor to bardzo popular na
postać, znana jako twórca
Podręcznika prawniczego,
Podręcznika dla gmin śląskich,
zbieracz materiałów ludowych,
jeden z przywódców odrodzenia narodowego na Śląsku.
Słownik dialektyczny, czyli
zbiór wyrazów staropolskich
i innych używanych na Śląsku,
w Księstwie Cieszyńskim
z dodatkiem przysłów i frazeologii jest uważany za jego
najlepszą pracę. W 1889 roku
słownik został nagrodzony
przez Akademię Umiejętności

i zakwalifikowany do druku.
Opracowanie to jest pozycją
pokaźnych rozmiarów, zawiera
ponad 10 000 haseł, a sama
praca nad nim trwała ponad
40 lat. Słownik ma charakter
dyferencyjny, a hasła do niego
wybierane były poprzez porównywanie zebranego materiału
ze słownikiem Lindego
i wybieraniu tych, których
glosariusz języka polskiego
nie uwzględniał. Pomijając
ogromną wartość poznawczą
materiału, badacze zwracają
uwagę na niekonsekwencję
w definicjach haseł, które raz
są tłumaczone poprzez odpowiednik literacki, innym razem
w postaci długiego opisu

kiedy pielgrzymki proszących
pukają do mniej lub bardziej
z a m o ż n y c h d o m ó w, k i e d y
świąteczny nastrój miesza się
z głosami proszących
o wsparcie, zdajemy sobie
sprawę, że nasza radość nie
jest radością innych. Otwierają
się portfele, zapełniają
specjalne kosze w supermarketach, brzęczą monety wrzucane
do puszek. Chcemy pomóc
i pomagamy... ale do pewnego
momentu. Przychodzi czas, że
kolęda śpiewana przez kolejną
grupkę osób zbierających datki
budzi w nas rozdrażnienie, i to
nie z powodu kwot, których od
nas oczekują. Może to nagromadzenie próśb, może tłok
proszących przed naszymi
drzwiami, może w końcu bezceremonialne wyciąganie dłoni po
datek wywołują naszą niechęć.
Zdajemy sobie sprawę, że te
, bardzo zresztą chwalebne,
działania, są jedynie półśrodkami. Nie jesteśmy władni, aby
zmienić życie wielu biednych
rodzin z wielu, zresztą różnych,
powodów. Lecz jest jednak
coś, co może mniej wymierne
niż moneta, ale sprawia wiele
dobrego, to... dobre słowo.

Z wielu i różnych okazji
składamy sobie życzenia
radości, pomyślności,
szczęścia... Niech za tymi
ż y c z e n i a m i i d z i e ró w n i e ż
i coś więcej; uśmiech , ciepło
słów, przytulenie , pytanie: czy
mogę pomóc?, troska: jak się
czujesz? Oferta konkretnej
pomocy, choćby przesunięcie
antycznej szafy, której do tej
pory nie można było ruszyć...
To drobne, codzienne gesty,
ale na nie czekają nie tylko inni,
my także. Kiedy sami doświadczamy troski ze stronny drugich
osób, to jakby słońce rozszalało się na pochmurnym niebie.
Minie czas świąteczny, także
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy Jerzego Owsiaka oraz
inne telewizyjne pokazowe
akcje charytatywne, nadal
jednak pozostaną ludzie, którzy
potrzebują naszej opieki bez
względu na to, co możemy
ofiarować i w jakiej postaci.
Oni czekają na błękitne
motyle.

realiów życia. Niestety, zawiłe
dzieje pracy sprawiły, że do
dnia dzisiejszego pozostaje
ona w postaci rękopisów
w Bibliotece PAN w Krakowie.
Opracowania rękopisu jako
pierwszy podjął się zaprzyjaźniony z rodzinią Cinciałów
L. Malinowski, jednak jego
śmierć udaremniła to zamierzenie. Słownik jakiegośmy dotąd
nie posiadali miał więc zostać
przygotowany do druku przez
E.Klicha. Te plany również nie
doczekały się realizacji, gdyż
na początku II wojny światowej
profesor został zamordowany
przez Niemców. Żona Klicha
przekazała oryginał słownika
A. Kleczkowskiemu, którego
czekała od nowa żmudna
praca przy adjustacji pracy

Cinciały. Językoznawca jednak
także wkrótce zmarł. Następnie
rękopis przez długi czas był
w posiadaniu osób prywatnych. W przedmowie do
słownika autor wskazuje cel
jego powstania- pokazanie, że
mowa na Śląsku jest jak najbardziej polska, a nie czeska lub
jeszcze inna, jak twierdzili Czesi
i Niemcy. Zebrany materiał miał
być dowodem świadczącym
o polskości Śląska Cieszyńskiego i jego polskiej przynależności. Jest więc nie tylko
znaczącą syntezą mowy
tamtego okresu, ale przede
wszystkim ważnym głosem
w sprawie mowy na Śląsku
Cieszyńskim.
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Barbara Karnas-Greń

Dębowieści

Za górami, za lasami,
w uroczej dolince, gdzie
zapach tataraku miesza się
z rumiankiem a melisa i mięta
koją zmysły, gdzie miodnie
nagrzane kwiecie nęci
pszczoły...stoi błękitny domek.
A w tym błękitnym domku
mieszka Błękitna Wróżka, która
na przekór wszystkim bajkom
jest piękna i sympatyczna. Nie
żywi się malutkimi (ani dużymi)
chłopcami ani też dziewczynkami, nie lata na miotle, za to
godzinami serfuje w internecie,
aby każdego dnia...Każdego
dnia Błękitna Wróżka z błękitnymi motylami we włosami
siada przed monitorem, aby
smutnym ludziom wysyłać
pocieszanki. Komputer, zaprogramowany bardzo fachowo,
sam znajduje smuteczki na
świecie. Kiedy pojawia się
jakiś, natychmiast żałosnym
skomleniem informuje, gdzie
jest.... Wtedy Błękitna Wróżka
wychodzi na próg błękitnego
domku, wyjmuje z włosów
jednego z błękitnych motyli,
delikatne i czule całuje jego
skrzydełka i otwiera dłonie, aby
pofrunął ku swemu przeznaczeniu. Różowy, już nie błękitny,

Agnieszka Migacz

L i t e r y z p ó l p o n u m e ro wanych od 1 do 33 utworzą
rozwiązanie (aforyzm oraz
nazwisko jego autora), które
należy przesłać lub dostarczyć, wraz z naklejonym na
kartkę kuponem wyciętym
z krzyżówki, na adres redakcji
w terminie do 16.04.2009r.
Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane
nagrody (bony o wartości 20zł).
Rozwiązanie z poprzedniego
numeru: W Bożego Narodzenia czas, niech miłość będzie w
nas, niech pokój wokół panuje
a dobro nad złem króluje.
Nagrodę otrzymuje Pani
Jadwiga Hernik z Łączki.
Gratulujemy!
Poziomo: 3-Rzeczowy lub
osobisty. 8-wielka siła, moc.
9-grządka z kwiatami. 10- pieni
się. 11-sto halerzy. 14-szybka
antylopa. 18-rybacki podbierak.
20-otoczka. 21-nakrycie
głowy sędziego lub profesora.
22- waluta w Indii. 23-wierszzagadka. 27-szal z futra.
30-odgłos pędzącego tabunu
koni. 31-córka Zeusa. 32-

Kupon konkursowy
nr 35

objaw przeziębienia. 33-dawna
miara, czwarta część garnca.
Pionowo: 1-Występ jednego
artysty. 2-krążek kiełbasy.
3-bije waleta. 4- z żyłką
i kołowrotkiem. 5-polna lub
Mleczna. 6-miejsce biwakowa-

Godziny pracy
Urzędu Gminy
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

19-zimą zwisa z dachu.
24-barwna kuzynka wróbla. 25przedmiot. 26- antonim hurtu.
28- płynny tłuszcz. 29-natarcie.
Hata

! UWAGA WAŻNE
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30

Skargi i wnioski przyjmowane są
w dniach roboczych w godzinach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

nia harcerzy. 7-produkt z huty.
11-fiasko lub pieczeń rzymska.
12-pokaz, parada. 13-bieda,
ubóstwo. 15-wóz koczowników
tureckich. 16-hiszpańska rzeka.
17- przeciwieństwo sympatii.
18-miara drogich kamieni.

7:30 - 15.30
7:30 - 16.00
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta Gminy, a w razie
nieobecności przez Sekretarza Gminy. W przypadku nieobecności - w sekretariacie Urzędu Gminy.

Dębowieści
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: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 17,
tel.: 33 852 36 65, fax: 33 857 89 65, www.drukarniamodena.pl.

Roztopy i obfite opady
deszczu zagrażają nie tylko ze
względu na możliwość wystąpienia lokalnych podtopień ale
również w sposób zdecydowany wpływają pracę oczyszczalni ścieków. Prowadzone
przez pracowników urzędu
gminy obserwacje jednoznacznie wskazują na to, że
do gminnej sieci kanalizacyjnej
zostały – w sposób nielegalny podłączone urządzenia służące
do odprowadzenia wody deszczowej z terenów posesji.
Przepustowość oczyszczalni
jest ograniczona, a jej przeciążenie może spowodować nie
tylko uszkodzenie pracujących
w niej urządzeń ale również
zanieczyszczenie ściekami
okolicznych pól i Knajki.
Z resztą, przepisy są jednoznaczne, zabraniając wprowadzania ścieków opadowych
i wód drenażowych do systemu
kanalizacji sanitarnej.
Pragnę jednocześnie przypomnieć, że do kanalizacji nie
można również wprowadzać
odpadów stałych takich jak:
żwir, piasek, popiół, ścinki
skór, materiały tekstylne, inne
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odpady (pampersy, podpaski)
oraz odpadów farb, lakierów
i cementów (np. po opłukaniu
wiader lub puszek po farbach
lub po pracach murarskich).
Pewne zakazy dotyczą również
rolników, a mianowicie zakazem
objęte jest wprowadzanie do
kanalizacji gnojowicy, obornika
lub ścieków z kiszonek.
W związku z tym, że
w ostatnim okresie nasiliły się
awarie urządzeń spowodowane
nieprawidłowym, a czasami
niezgodnym z prawem korzystaniem z sieci kanalizacyjnej, w maju i w czerwcu, upoważnieni pracownicy urzędu
gminy będą prowadzili kontrole
na posesjach, w celu wyeliminowania nieprawidłowości. Należy dodać, że zgodnie
z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, za nieprzestrzeganie zasad prawidłowego
korzystania z urządzeń kanalizacyjnych grozi kara do 10 000
złotych. Ważne jest również
to, że koszty ponoszone na
naprawę urządzeń wpływają na
cenę ścieków.
Tomasz Branny

Dębowieści

Awans siatkarek z Dębowca

Osiągnięcia
zawodników
Dębowieści, październik/listopad 2008
„Dębu” Dębowiec15 pkt.
12 Starostwo Powiatowe
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CeLnie strzeLaLi

D r u ż y n a s i a t k a r e k pewnie pokonały zawodniczki
Gimnazjum w Dębowcu po raz z Gimnazjum nr 1 z Cieszyna,
pierwszy od dawna wygrała co można uznać za rewanż za
23 grupie
września odbyła
się kolejna
konkurencja
w rarywalizację wsobotę,
swojej
nieznaczne
porażki
z ubiegłych
V Samorządowej
Ziemibyły
Cieszyńskiej.
i awansowała mach
do finału
powia- lat, Olimpiady
kiedy to górą
dziewstrzelnicy woparte
Goleszowie.
t o w eTym
g o ,razem
k t ó rsamorządowcy
y o d b ę d z i rywalizowali
e czyny znaCieszyna
na
okazali
imprezy, wyprzedzając
Struw UNajlepsi
stroniu
z usię
d zgospodarze
i a ł e m zawodniczkach
VC zespół
Victorii
mienia.Gimnazjum
Bardzo dobrze
nasi reprezentanci,
zajęli trzezespołów
nrspisali
4 ze sięMOSiR
Cieszyn. którzy
W reprezencie miejsce.
Dębowca reprezentowali:
Branny,
Piotr
Skoczowa
orazBarwy
Gimnazjum
tacji szkoły Tomasz
wystąpiły
Barbara
żarskiBarbara
oraz Tomasz
Adamek.
n r 2 Burawa,
z U s t rMirosław
o n i a . ZSobański,
a w o d y Jan
Sikora,
i Katarzyna
Indywidualnie
GreńJustyna
ze Strumienia.
Druga
odbyły się
w minionyzwyciężył
piątek Czesław
Siekierka,
Neniczka,
byławAnna
StanieczekNasze
z Goleszowa,
a trzeci
leszek
Szlauer
również
na Sali
Simoradzu.
Sylwia
Górniok,
Maria
Moskwik,
z Goleszowa.
siatkarki
wygrały rywalizację Dagmara Porebska oraz Sylwia
Warto wspomnieć,
żę w ramach
imprezy
odbył się Idrużyny
Łuczniczy
z koleżankami
z Cieszyna,
Adamik.
Opiekunem
Turniejoraz
Samorządowców,
którego
pomysłodawczynią
była mistrzyni
Kończyc
Pogwizdowa.
jest
Agnieszka Spaczek-KrzyPolski ow pierwsze
łucznictwiemiejsce
bloczkowym
Anna Stanieczek. Tu również najW meczu
woń.
lepsi okazali się reprezentanci Goleszowa, którzy wyprzedzili drużyny
z Ustronia i Dębowca. Indywidualnie triumfował Bogumił Suchy
z Ustronia przed leszkiem Szlauerem i Januszem Michalikiem z
Goleszowa.

W

13
W
13
roku

Istebna

6 pkt.

dniu 17 stycznia 2009
W dniu 18 stycznia 2009
6 pkt.
wJaworze
Mysłowicach odbyły roku w Mysłowicach
odbyły się
s i ę M i s t r z o s t w a Ś l ą s k a Mistrzostwa Śląska w Judo MłoW przypadku
równiej
ilości punktów
uzyskanych
dwie
w* Judo
Młodzików,
Juniorów
dziczek,
Juniorekprzez
Młodszych
lub
więcej
drużyn
o
wyższym
miejscu
w
klasyfikacji
końcowej
M ł o d s z y c h i J u n i o r ó w i Juniorek (dziewczyn). Ze
( cOlimpiady
h ł o p c ó w decydują:
) . W z a w o d a c h stowarzyszenia Sportowego
wzięło udział 244 zawodników „Dąb” Dębowiec wystartowała
z a)
25większa
klubów.liczba
Ze stowarzyszenia
jedna
zawodniczka.
Dominika
startów w zawodach
zaliczanych
do Olimpiady
Sportowego
„Dąb”
Dębowiec
Błasiak,
uczennica Gimnazjum
b) większa ilość
zdobytych
pierwszych
miejsc
wystartowało dwóch zawodni- w Dębowcu, która w wadze do
ków. W wadze ciężkiej +81kg 44 kg zajęła I miejsce, zostając
TuRNIeJ łuCZNICZy
brązowy medal zdobył Ryszard Mistrzynią Śląska w tej wadze
łucznictwo
Kubica, uczeń Szkoły Podstana rok 2009. W zawodach
wowej w Dębowcu.
udział wzięło 87 zawodniczek.

Konkurs Wiedzy Pożarniczej

Klasyfikacja zespołowa (3 pierwsze miejsca)

„Dąb” Dębowiec zaprasza
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Dębowieści

201 pkt.
1 Goleszów
- Leszek Szlauer
76 pkt.
oraz
Jan
Brzezina.
Nagrody
Nowopowstała
sekcja
Judo
Wszyscy
zdajemy
sobie
Janusz
Michalik
68 pkt.
KlASyfIKACJA V OlIMPIADy SAMORZąDOWeJ
w
konkursie
ufundował
wójt
pod
nazwą
Stowarzyszenie
sprawę jak ważne jest dla
nas
Adam
Brudny
57 pkt.
(po 5 konkurencjach)
bezpieczeństwo pożarnicze, G m i n y D ę b o w i e c , Tomas z „DĄB” Dębowiec, działająca
169 pkt.
2 Ustroń
1 cieszy
Strumień
70 pkt.
przy SP w Dębowcu (stara
dlatego
poziom wiedzy, Branny.
Bogumił
Suchy
76 pkt.
2
Dębowiec
68
pkt.
jaki zaprezentowała młodzież Zwycięzcy w kategorii Szkół szkoła) zaprasza dziewczyny
- WiesławdoŚliż
51 pkt.
3 Goleszów
62 pkt.
i chłopców
uprawiania tej
podczas
Konkursu Wiedzy Podstawowych:
Grzegorz
Gogółka
42 pkt.
ciekawej
dyscypliny
sportu.
Pożar4niczej.
Odbył
się
on
Wisła
1. Andrzej Gil62– pkt.
Iskrzyczyn
Z
a
p
i
s
ó
w
d
o
k
o
n
a
ć
m
o
ż
n
a
25 lutego
w
Urzędzie
Gminy
3
Dębowiec
154 pkt.
5 Zebrzydowice
59 pkt.
2. Kamil Staniek
– Iskrzyczyn
w -poniedziałki,
środy i czwartki
w Dębowcu. W tym drugim już 3. Nikodem Sikora –
Tomasz
Branny
61 pkt.
6 Cieszyn
49 pkt.
od 18.00 do 20.00. Dodatkowe
etapie konkursu udział wzięli Ogrodzona
Piotr
Burawa
47 pkt.
7 uczniowie
Brenna poszczegól45 pkt.
informacje pod numerem
najlepsi
Sobański
46 pkt.
- Mirosław
8 Hażlach
43kategorii
pkt.
telefonu
603 957
631.
nych szkół.
Zwycięzcy pojadą Zwycięzcy w
Gimnazjum:36 pkt.
9 Ustroń
Serdecznie zapraszamy
na zawody
powiatowe.
wszystkich
chętnych.
Organizatorem
10 Chybie konkursu 1. Marcin Wojtal
27 pkt.
Źródło: SRiWR
„OlZA” (na stronie szczegółowe wyniki)
2. Dawid Jałowiczor
był Gminny
Komendant
Straży
11 Skoczów
21
pkt.
Pożarnej, Remigiusz Hanusek 3. Artur Kaleta
Foto: SRiWR „OlZA”

�������������� �����������������������������
��������������������������������������������������������� !"�#$�%&�
����������������'������(#���)��*�������
�������*������*�+�������
,����,����+�����������.�
��������*�������*����������������
+���������.�
�������0�����������*����������������
,�����/�����������
�����/�+������
����������� ������

Strona

10

UDANY SEZON SIATKAREK Z DĘBOWCA
Kiedy ostatnio pisaliśmy
o naszych dziewczętach, trenujących w sekcji siatkówki
UKS ,,Dębowianka”, trwały
jeszcze rozgrywki o mistrzostwo województwa śląskiego
w kategorii młodziczek
w sezonie 2007/2008. Przypomnijmy, że nasze siatkarki tylko
ze względu na gorszy bilans
setów w swojej grupie, nie
znalazły się w gronie 16 najlepszych drużyn naszego województwa. Potem były już tylko
same zwycięstwa. Najpierw
w rywalizacji z drużynami
z Gliwic i Czeladzi zdobyły
komplet punktów, pokonując
swoje rywalki bez straty seta.
TABELA 1
Podobnie było na ostatnim
etapie rozgrywek, w którym
nasze siatkarki po raz kolejny
nie dały żadnych szans koleżankom z Zabrza, Czeladzi
oraz Dąbrowy Górniczej.

TABELA 2
Tak więc po serii zwycięstw
nasze dziewczęta wywalczyły 17 miejsce w województwie śląskim na 38 zespołów
występujących w rozgrywkach
w kategorii młodziczek. Po
udanym sezonie młode siatkarki
z Dębowca nie spoczęły
na laurach- nadal ciężko
pracowały na treningach, rozgrywały mecze sparingowe
oraz uczestniczyły w różnych

turniejach. I tak w maju 2008
roku zajęły 3 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Polonijnym
Młodziczek o Puchar Starosty
Bielskiego. Rozgrywany był on
w Szczyrku, gdzie dziewczyny
rywalizowały min. z zespołami
z Tychów, Będzina, Szczyrku
oraz z Republiki Czeskiej.
W c z e r w c u , w c o ro c z n y m
Tu r n i e j u o P u c h a r W ó j t a
Gminy Dębowiec, pierwszy raz
od dłuższego czasu wywal-

TABELA 1

czyły 1 miejsce i w związku
z tym puchar wójta pozostał
w Dębowcu. Ponadto dwukrotnie w czerwcu i wrześniu
nasze dziewczęta okazywały
się najlepsze w Turniejach
o Puchar GOSiR-u Wilkowice.
Pokonały w nich m.in.
zespoły: MKS Bielsko Biała,
LKS ,,Orzeł” Kozy, GTS Sikret
Gliwice czy GOSiR Wilkowice.
Siatkarki UKS-u rywalizowały
także w zawodach siatkówki
p l a ż o w e j , re p re z e n t o w a ł y
nasze gimnazjum w różnych
innych turniejach, jak również
naszą gminę w imprezie Powiat
Bez Granic. Drużyna występowała w składzie : Barbara
Sikora (kapitan), Monika
Pasiut, Agnieszka Szczypka,
Barbara i Katarzyna Siekierka,
Justyna Neniczka, Sylwia
Górniok, Maria Moskwik, Anna
L i b ro w s k a . W n a s t ę p n y m
numerze napiszemy już o przygotowaniach do bieżącego
sezonu oraz rywalizacji
w kategorii kadetek.

TABELA 2

Zima w Dębowcu

przygotował:
Marcin Wowry,
foto: L. Wowry,
A.Migacz
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Dębowieści

FERIE Z POMYSŁEM

i białym szaleństwem w Brennej
Bukowej.
Każdego dnia zadowolenie dzieci malowało się na ich
twarzach. W pełni gotowości
stawiały się codziennie na
porannym apelu, przygotowane
do zajęć i podekscytowane czekającym ich wyjazdem. Bogaty
program nie pozwalał nikomu
na nudę, a humor dopisywał
wszystkim. Uczniowie mogli
ze sobą spędzić czas w innych
relacjach i okolicznościach
niż bywa to na co dzień, a to
również uczy.
Dla nas organizatorów najważniejsze było to, iż cel jaki
założyliśmy sobie, podejmując się organizacji tego wypoczynku, został osiągnięty.
Dzieci mogły bezpiecznie,
atrakcyjnie, zdrowo i różnorodnie spędzić swój wolny czas
w okresie ferii. O tym, że
tak było w rzeczywistości
świadczą: entuzjazm i chęć

Strona

udział przyszli aktorzy, którzy
przygotowują spektakl Pt. „Pani
Twardowska”.
Możemy jednak zapewnić,
że wiele atrakcji planujemy
również w trakcie półkolonii,
która odbędzie się w czasie
wakacji, a na które już dzisiaj
zapraszamy!
Organizatorzy - nauczyciele
Szkoły Podstawowej
w Dębowcu

Dębowieści

Te g o ro c z n e f e r i e w S P
w Dębowcu były wyjątkowe
i bardzo różniły się od tych
w minionych latach. Dzięki
pomysłowości Pani dyrektor
Katarzyny Rymar i chętnym
nauczycielom udało się zorganizować tygodniowe zimowisko
dla zainteresowanych dzieci.
A tych ostatnich nie brakowało
mimo ospy, która zaczęła się
panoszyć na dobre.
Bogaty w różnorodne zajęcia
i wyjazdy program przyciągał
uwagę rodziców i ich pociech.
Opieka nad dziećmi rozpoczynała się o 7.00, a od 8.00 do
15.30 odbywały się zajęcia:
sportowe, plastyczne, plastyczno – techniczne, informatyczne, profilaktyczne. Oprócz
tego były wyjazdy na lodowisko
i do kina w Cieszynie, na basen
do Skoczowa i warsztaty
z tańca współczesnego.
Ostatni dzień zimowiska uwieńczony był kuligiem z ogniskiem

uczestnictwa w zaoferowanych zajęciach, okrzyki radości
w basenie, determinacja na
tafli lodowiska i żal wyrażony
w ostatnim dniu zimowiska, że
to już koniec .
W drugim tygodniu ferii
w budynku szkoły odbywały
się zajęcia przyrodnicze
i matematyczne, których celem
było przygotowanie uczniów
do udziału w konkursach
Eko – planeta oraz Kangur.
W zajęciach teatralnych brali
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