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Turniej Siatkówki samorządowców

DĘBOWIEC

MISTRZEM

Błażej Żebrok

iesamowitą niespodziankę sprawili
swoich umiejętności. Najpierw obronili
siatkarze z Dębowca, wygrywając
cztery piłki meczowe, by wygrać seta
IX Turniej Piłki Siatkowej Pracownido 14. W tie-breaku nie dali już sobie
ków Samorządowych i Radnych Ziemi
odebrać zwycięstwa i awansowali do
Cieszyńskiej.
finału. W pierwszym meczu finałowym
Zawody odbywały się od rana na salach
nasza drużyna spotkała się z ubiegłow Dębowcu, Simoradzu i Miedzyświeciu. Po
rocznym zwycięzcą i tegorocznym fawolosowaniu zespoły podzielono na trzy grupy. I
rytem, Cieszynem. Po raz kolejny młoda
tak, w grupie A znalazły się zespoły reprezendrużyna gospodarzy rozegrała świetny mecz
tujące: Chybie, Cieszyn, Ustroń i Zebrzydowii wygrała zasłużenie 2:1. Po zwycięstwie Wice, w grupie B: Albrechtice, Dębowiec, Jaworze,
sły nad rozczarowanym wcześniejszą porażką
Wisłę, natomiast w grupie C: Brenną, Goleszów i
Cieszynem, ostatni mecz turnieju decydował o
Hażlach. Rywalizacja w poszczególnych grupach była bardzo
pierwszym miejscu. Tak jak w meczu otwarcia, po przezacięta.
ciwnych stronach siatki stanęły drużyny Wisły i Dębowca.
Nasza drużyna w pierwszym meczu turnieju natrafiła na
Ci, którzy sądzili, że apogeum emocji nastąpiło w półfinale,
groźnego przeciwnika, drużynę z Wisły. Było to dla niej od
mocno się mylili. Po pierwszym wygranym przez nasz zerazu ostre przetarcie, jednak zawodnicy poradzili sobie
spół secie, nastąpiło rozluźnienie i drugiego seta wygrali
znakomicie wygrywając gładko pierwszego seta. Drugoście z Wisły. Prawdziwe emocje miały miejsce w
gi był bardziej wyrównany, jednak końcówka znowu
decydującym secie, granym do 11 punktów. Wiślacy
należała do gospodarzy, którzy wygrali go do 13, a
prowadzili już 9:6, a następnie 10:8. Jednak po raz
cały mecz 2:0. Pozostałe dwa mecze naszej drużyny
kolejny odezwał się wojowniczy charakter drużyny
kończyły się takim samym rezultatem, czego efekgospodarzy, która walczyła do końca i po pasjonutem było pierwsze miejsce w grupie z kompletem
jącej walce wygrała seta stosunkiem 17:15, a tym
punktów.
samym cały turniej. Zwycięska drużyna wystąpiPrawdziwe emocje rozpoczęły się w półfinale.
ła w składzie: Ewa Piekar, Krzysztof Błaszczak,
Nasza drużyna natrafiła na zespół z Zebrzydowic
Tomasz Branny, Jan Krzywoń, Marian Matejczuk,
i była pewna swego. Tymczasem niespodziewaHenryk Raszyk, Krzysztof Sikora, Krzysztof
nie, po emocjonującej końcówce, goście wygrali
Wawak oraz Błażej Żebrok.
pierwszego seta. Do prawdziwego horroru doszło
Cała impreza była świetnie zorganizowana,
Gospodarze okazali się mało
w drugim secie, kiedy to Zebrzydowice prowapoziom
sportowy stał na bardzo wysokim poziogościnni. Okazały puchar
dziły już 14:10. Jednak nasi zawodnicy niesieni pozostał w Gminie Dębowiec ! mie, a emocjami można by obdarować kilka tego
żywiołowym dopingiem, wznieśli się na wyżyny
typu imprez.

Będą radzić
o sporcie
Powołanie Rady Sportu Gminy Dębowiec było przedmiotem
spotkania, które odbyło się 27
kwietnia w Sali Sesyjnej dębowieckiego urzędu. Powołanie
tego ciała doradczego jest ustawowym obowiązkiem samorządu
gminnego. Rada ma zajmować
się opiniowaniem między innymi:
budżetu gminy w zakresie kultury

fizycznej i sportu, planowania
bazy sportowej i planów imprez
sportowych i rekreacyjnych na
terenie Gminy Dębowiec. Bardzo
istotnym zadaniem jest - wspólnie
z Radą Gminy i Wójtem - wyznaczanie strategii rozwoju gminy
pod kątem szeroko rozumianej
kultury fizycznej i sportu. Warto
nadmienić, że członkowie Rady
Sportu wykonują swoje funkcje
społecznie. Skład dębowieckiej
rady zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu, które odbędzie
się pod koniec maja.

Gmina Dębowiec w starej fotografii

foto: Dorota Krzyżanek
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Spotkanie w sprawie dróg

Przymiarki powiatu
5 kwietnia odbyło się spotkanie
wójta gminy Dębowiec - Tomasza Brannego z przedstawicielami
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych (PZDP), Urszulą Kosmą
– zastępcą dyrektora PZDP oraz
Tadeuszem Tomicą. Spotkanie dotyczyło modernizacji drogi powiatowej Kostkowice – Ogrodzona. Na
spotkaniu obecni byli również soł-

tys Ogrodzonej - Ryszard Woźniak
oraz Zbigniew Kohut – kierownik
Referatu Gospodarki Wiejskiej w
UG Dębowiec. Ustalono, że niezbędny jest pilny remont tego odcinka drogi i jeżeli uda się pozyskać
środki unijne, rozpocznie się on
jeszcze w tym roku. Remont będzie
współfinansowany przez UG Dębowiec.
(bŻ) foto: Błażej Żebrok

Nasz dzielnicowy
Mł. asp. Rafał Pszczółka, lat 33, Dyżury w GCI:
Wtorek godz.: 10.00-11.00
mieszka w Chybiu, żonaty, 1 dziePiątek godz.: 18.00 – 19.00
cko. W Policji od 1994 r., dzielTel. do GCI: 033-8577941
nicowy od 1996 r. Ukończone
Komisariat Policji w Struszkolenia: kurs podstawowy
mieniu: 033-8570145,
- Szkoła Policji Kraków,
tel. alarmowy 997
kurs podoficerski dzielOd czerwca 2007
nicowych w Szkole
zostanie
wproPolicji w Słupsku, kurs
wadzony dyżur
aspirancki dzielnicodzielnicowego
wych w Szkole Policji
w terenie. Łączw Katowicach. Naka (pomieszczeleży do Policji Mięnie starej Świetdzynarodowej IPA.
licy) każdy 1
Obecnie pracuje w
Komisariacie Policji
foto: Dorota Krzyżanek wtorek miesiąca
od 11.00-12.00.
w Strumieniu, zajmuje
stanowisko dzielnicowego, pełni Ogrodzona (Świetlica Środowisłużbę dzielnicowego na terenie skowa) każdy 1 czwartek miesiąca godz. 11.00-12.00
gminy Dębowiec.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
15 maja – Dębowiec, Kostkowice
16 maja – Simoradz, Iskrzyczyn
17 maja – Ogrodzona, Gumna,
Łączka
PUNKTY ZBIÓRKI:
Dębowiec: firma DAS, Stacja
Uzdatniania Wody,
Kostkowice: koło bloków, przy
OSP,

Simoradz: dolna brama RSP, Dębina koło Pana Górnioka,
Iskrzyczyn: przy OSP,
Ogrodzona: przy OSP, koło bloków, oczyszczalnia ścieków,
Gumna: przy OSP, przy boisku,
Łączka: przy Świetlicy Wiejskiej.
Zbiórka dotyczy m.in.: mebli, opon,
RTV, AGD, okien oraz dywanów.

Kronika policyjna
4.01 - w Dębowcu na ul. Szkolnej
zatrzymano nietrzeźwego mieszkańca
Pawłowic kierującego samochodem
osobowym marki honda.
19.01 - wprost z domu do bielskiej
Izby Wytrzeźwień trafił nazbyt nerwowy mieszkaniec Dębowca.
22.01 - nieznany sprawca włamał się
do zaparkowanego przy ul. Szkolnej
w Dębowcu samochodu renault należącego do mieszkanki Dębowca.
28.01 - kierujący samochodem marki
ford mieszkaniec Simoradza, podczas
mijania się z innym pojazdem potrącił
idącego poboczem mieszkańca Wilamowic. Pieszy poniósł śmierć na miejscu.
30.01 - nieletni mieszkaniec Dębowca skradł w jednym z debowieckich
sklepów artykuły szkolne. Edukacją
ambitnego ucznia zajmie się teraz sąd
rodzinny.
3.02 - z Łączki do schroniska dla
zwierząt trafił błąkający się husky.
Widocznie uciekł z zaprzęgu.
22.02 - wprost z domu do bielskiej
Izby Wytrzeźwień trafił nazbyt nerwowy mieszkaniec Dębowca.
25.02 - nieznany sprawca skradł
przedni zderzak, wraz z tablicą rejestracyjną z samochodu ciężarowego
zaparkowanego przy prywatnej posesji w Dębowcu.
2.03 - dwaj mieszkańcy Gumien skradli metalowe elementy z jednej z prywatnych posesji. Majątek złomiarzy zuborzał o mandaty karne. Przyszło, poszło.

Działaj lokalnie ...
P

o raz pierwszy Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży
Twórczej zorganizowało Lokalny
Konkurs Grantowy w ramach programu “DZIAŁAJ LOKALNIE V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy
z Akademią Rozwoju Filantropii w
Polsce. Konkurs swoim zasięgiem
obejmuje wszystkie gminy Powiatu
Cieszyńskiego, a jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności do
rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych
miejscowości.

W tegorocznej edycji napłynęła
rekordowa liczba wniosków, bo aż 47.
Tym bardziej miło nam poinformować,
że wśród trzynastu wyróżnionych projektów znalazł się “Bezpieczny dzień”,
który przygotował i objął nad nim patronat Urząd Gminy Dębowiec.
Uroczyste rozdanie umów, które
wręczała prezes Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, pani
Sławomira Kalisz, odbyło się w siedzibie Banku Spółdzielczego w Cieszynie
4 kwietnia. Gminę Dębowiec reprezentowali: z-ca wójta - Artur Kulesza oraz
Błażej Żebrok – odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy unijnych.
(bż)

foto: Błażej Żebrok

3.03 - wprost z domu do bielskiej Izby
Wytrzeźwień trafił nazbyt nerwowy
mieszkaniec Dębowca.
5.03 - nieznany sprawca kradł z zaparkowanej w Gumnach ładowarki
„cyklop” pompę hydrauliczną.
5.03 - mieszkaniec Cieszyna skradł
telefon komórkowy jednej z pracownic sklepu na terenie Dębowca. Miłośnikiem telekomunikacji ma tera
stałą łączność z prokuratura.
5.03 - wprost z domu do bielskiej Izby
Wytrzeźwień trafił krewki mieszkaniec Ogrodzonej.
10.03 - w Dębowcu kierujący samochodem fiat UNO nieprawidłowo wykonał manewr wymijania i zderzył się
z prawidłowo jadącym bmw. Sprawcę
wypadku ukarano mandatem karnym.
18.03 - właściciel jednego z barów na
terenie Dębowca ujawnił włamanie do
swojego lokalu. Łupem sprawcy padł
znajdujący się tam towar. Chyba była
niezła imprezka.
31.03 - nieznany sprawca skradł pokrywę silnika, wraz z elementami mocującymi z samochodu ciężarowego
zaparkowanego przy prywatnej posesji w Dębowcu. Najpierw zderzak,
teraz pokrywa. Niedługo złoży cały
samochód. Nie lepiej przewieźć?
5.04 - poszukiwany listem gończym
mieszkaniec Skoczowa wpadł w
Ogrodzonej w ręce strumieńskiej
policji. Teraz odpocznie w zakładzie
karnym.
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Z obrad Rady Gminy

Podziekowania dla sołtysów

N

N

a Sesjach Rady Gminy Dębowiec, które odbyły się
w dniach 3 i 27 kwietnia podjęto
uchwały m.in. w następujących sprawach:
1. zmian budżetu gminy Dębowiec na
2007 r.
2. ustalenia wysokości najniższego
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznego wynagrodzenia pracowników Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Dębowcu,
3. złożenia oświadczenia o pracy lub
służbie w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31
lipca 1990 r. przez Sekretarza Gminy
– Artura Kulesza,
4. przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu,
6. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż 3 lata,
7. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. oraz
udzielenia z tego tytułu absolutorium
Wójtowi Gminy Dębowiec,
8. ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów
sportowych Gminy Dębowiec,
9. opłaty za udostępnianie informacji
publicznej,
10. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębowiec,
11. zmiany statutów sołectw Gminy
Dębowiec,
W ramach zapytań i wolnych wnio-

sków poruszono m.in. następujące
sprawy:
1. terminu składania materiałów do
„Dębowieści”,
2. planowanych podwyżek dla pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
3. możliwości podłączenia kanalizacji budynków mieszkalnych do kolektora w Iskrzyczynie,
4. finansowania autobusu, dowożącego dzieci do szkoły kursującego m.in.
ulicami Rajską i Szkolną w Dębowcu,
5. zakresu planowanych remontów na
ul. Żniwnej w Dębowcu,
6. zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się dzieci po ul Herstówki w
Dębowcu,
7. możliwości ustawienia barierek
zabezpieczających przy drodze za
stawami na zakręcie z Dębowca w
kierunku Skoczowa,
8. możliwości ograniczenia tonażu samochodów poruszających się po drodze
od posesji p. Raszyka w kierunku drogi
„Na Zadki” w Ogrodzonej,
9. kontynuowana inwestycji dotycząca budowy Parku w Ogrodzonej,
10. możliwości wyremontowania
miejsca w którym zawraca autobus w
Ogrodzonej,
11. możliwości ustawienia znaku ograniczającego prędkość do 50 km/h
na drodze od Łączki w kierunki
Kostkowic,
12. możliwości naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych sąsiadujących z drogą S1 w Łączce,
13. możliwości wyremontowania w
najbliższym czasie Domu Wiejskiego
w Iskrzyczynie,
Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

a Sesji Rady Gminy w
dniu 24 kwietnia Wójt
Gminy Tomasz Branny oraz
Przewodniczący Rady Gminy
Dębowiec w imieniu wszystkich
radnych i mieszkańców złożyli podziękowania dla sołtysów
– Lidii Zborowskiej z Simoradza
oraz Andrzejowi Koneckiemu z

Dębowca. Zaangażowanie, z jakim wykonywali oni swoją pracę, wieloletnie doświadczenie,
sumienne wykonywanie zadań,
troska o mieszkańców, oraz życzliwa współpraca z pracownikami
Urzędu Gminy przyczyniły się
do poprawy wizerunku obydwu
sołectw.

Czy znasz, czy pamiętasz

Minisłownik gwary dębowieckiej
huśla – płuca
hyrtoń – gardło
kinol – nos
kita – lędźwia
kito – udo
lica – policzki
nort – podbicie
parza – pacha
pukiel – garb
szłapa – stopa

bachorz – brzuch
bakomborty – bokobrody
bebechy – wnętrzności
brewa – brwi
bruzdy – zmarszczki
dołek – żołądek
dudek – zwinięty warkocz
fusy – wąsy
gęba – twarz, usta
glaca – łysina

Co i gdzie można załatwić w Urzędzie Gminy. cz. 1
Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych
Nazwa sprawy

ZaÍÚczniki

OpÍata

Wydanie (zmiana) dowodu osobistego

1) Skrócony odpis aktu urodzenia.
2) Skrócony odpis aktu maÍÉe¸stwa.
3) 2 identyczne zdj²cia o formacie 35 x 45 mm.
4) Dotychczasowy dowód osobisty lub aktualny paszport do wglÚdu

30 zÍ

PoÂwiadczenie zameldowania

-

17 zÍ

-

22

ZgÍoszenie pobytu staÍego

1) Dowód osobisty.
2) ZaÂwiadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu
staÍego.
3) Zgoda wÍaÂciciela na zameldowanie lub
zaÂwiadczenie o nadaniu numeru (nieruchomoÂci)
lub akt notarialny.
4) KsiÚÉeczka wojskowa

-

1) Wniosek skÍada si² na specjalnym formularzu dost²pnym w
Urz²dzie Gminy (pok. 22) lub na stronie internetowe
www.debowiec.cieszyn.pl
2) W przypadku zmiany adresu podlega wymianie dowód
osobisty (pkt 3.1)

22

ZgÍoszenie pobytu czasowego
trwajÚcego ponad 3 miesiace

1) Dowód osobisty.
2) KsiÚÉeczka wojskowa.
3) Zgoda wÍaÂciciela na zameldowanie

-

1) Wniosek skÍada si² na specjalnym formularzu dost²pnym w
Urz²dzie Gminy (pok. 22) lub na stronie internetowe
www.debowiec.cieszyn.pl

22

ZgÍoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu staÍego

1) Dowód osobisty.
2) KsiÚÉeczka wojskowa.

-

1) Wniosek skÍada si² na specjalnym formularzu dost²pnym w
Urz²dzie Gminy (pok. 22) lub na stronie internetowe
www.debowiec.cieszyn.pl
2) ZgÍoszenia dokonuje sie osobiÂcie.

22

PoÂwiadczenie wÍasnor²cznoÂci
podpisu

-

PoÂwiadczenie zgodnoÂci duplikatu,
odpisu, wyciÚgu, wypisu lub kopii
(kserokopii)

-

wytnij i zachowaj

9 zÍ

Uwagi
1) Wniosek skÍada si² na specjalnym formularzu dost²pnym w
Urz²dzie Gminy (pok. 22) lub na stronie internetowe
www.debowiec.cieszyn.pl
2) Wniosku nie nalezy podpisywa¨.
3) Na ÉÚdanie urz²du moÉe by¨ wymagane poÂwiadczenie
obywatelstwa polskiego

Podpisy muszÚ by¨ zÍoÉone przed pracownikiem Urz²du Gminy –
Wójtem, Zast²pcÚ Wójta/Sekretarzem Urz²du.

5 zÍ/str. 1) Kopia musi by¨ wykonana przez pracownika urz²du.
2) OpÍata pobierana jest od kaÉdej peÍnej lub zacz²tej strony.

Nr pokoju
22

13, 11
13, 11
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Wiosna zawitała do Ogrodzonej
Tekst i foto Joanna Sabiniok

P

o nieudanej, zdaniem najmłodszych, zimie wszyscy z niecierpliwością wyglądali nadejścia prawdziwej wiosny, lecz
i tym razem pogoda płatała figle. Nie zraziło to jednak uczniów i
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej, którzy z wielką
energią i zaangażowaniem przygotowywali się na jej powitanietym razem na ludowo.
Uroczystość miała miejsce 24 marca. Z tej okazji zorganizowany
został Dzień Otwarty Szkoły, na który zaproszono przede wszystkim
rodziców. Przybyli również zacni goście –przyjaciele szkoły współpracujący z nią już od dłuższego czasu dzięki inicjatywie pani Bożeny
Michalik. Byli to: Jan Chmiel, Andrzej Klimowski i Stanisław Pońc.
Społeczność szkolną swoją obecnością zaszczycili również
przedstawiciele Urzędu Gminy Dębowiec: Teresa Kałuża oraz Remigiusz Jankowski.
Tego dnia wiosenne słonce rozbłysło uśmiechem dzieci, które z
zapartym tchem prezentowały swoje wyroby: różnobarwne kartki i
ozdoby świąteczne, wykonane na zajęciach szkolnych pod
okiem wychowawców. Można było zakupić te oryginalne, ręcznie wykonane cacka, aby w czasie Świąt dodać
uroku swoim mieszkaniom. Na wystawie znalazły się również niezwykłe budowle, makiety,
hafty oraz puzzle przygotowane w domu w
ramach akcji „Z rodzicami dzieci się nie
nudzą”, zorganizowanej przez bibliotekę szkolno-środowiskową. Zgromadzone na korytarzach prace swą
doskonałością i profesjonalizmem
przeszły oczekiwania samych
pedagogów, było więc na
co popatrzeć.
Dochód z kiermaszu
został przeznaczony na dofinansowanie wycieczek szkolnych, co dostarczyło dzieciom
niezwykłej satysfakcji i nauczyło je, że dzięki pomysłowości,
pracowitości i wytrwałości
można samodzielnie realizować
każde zamierzenie.
Powszechne
zainteresowanie wzbudziła praca ucznia klasy
szóstej Adama Grzybka - znacznych rozmiarów Rotunda cieszyńska wykonana z zapałek i papieru ściernego, nad którą spędził trzy miesiące. Zyskała
nawet uznanie profesjonalisty- artysty-rzeźbiarza z Łączki, Andrzeja
Klimowskiego, który wyróżnił jej autora ofiarując mu własną pracę.
Artysta ten przygotował również na szkolnych korytarzach wystawę
swoich rzeźb i obrazów. Pozostali goście też mieli okazję pochwalić się swoimi osiągnięciami artystycznymi. Poeta ludowy, wieloletni
kierownik zespołów śpiewaczych i regionalnych, Jan Chmiel recyto-

wał swoje wiersze, a nawet, ku uciesze zgromadzonej publiczności,
zaprezentował wiersz przygotowany specjalnie na tę okazję mówiący
o tym, jak to wiosna poszła na laby. Zaś dzięki uprzejmości Aliny
Adamek można było podziwiać niezwykłe robótki- ozdoby świąteczne wykonane na szydełku.
Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Dla zaproszonych gości
przygotowano występy uczniów pod
hasłem „Po naszymu”. Zaprezentowały się zespoły regionalne „ Mali
Ogrodzanie” i „Ogrodzanie” ćwiczący tance ludowe pod kierunkiem
Renaty Mendrek. Wystąpiły
też recytatorki, które już
wielokrotnie reprezentował y
z powodzeniem szkołę na
licznych konkursach gwarowych. Ogólną wesołość
wzbudzili uczniowie klasy
III scenką rodzajową z życia
szkoły. Atmosferę rozgrzały
popularne piosenki śpiewane przy akompaniamencie
gitary czy keyboardu, na
którym zagrał uczeń klasy V
Dawid Iskrzycki. Na zakończenie wszystkim gościom zostały wręczone pamiątkowe upominki, a
uczniów, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy, obdarowano
nagrodami.
Dodatkowo w tym dniu rodzice mieli możliwość spotkania z nauczycielami i porozmawiania o postępach swoich pociech.
Wyjątkowa, niecodzienna atmosfera przekonała wszystkich, że
trud się opłacił i warto co jakiś czas organizować podobne imprezy.

Gminna Biblioteka w Dębowcu zaprasza
15 maja

20 czerwca

„Czy Agatka kocha się w
„Jak radzić sobie z negatywkwiatkach?” - wspólne czytanie nym wpływem rówieśników”wierszyków, pogadanka, warszta- zajęcia wychowawcze, zabawa
ty plastyczno-literackie: wspólne ruchowa oraz zajęcia plastyczne.
układanie wierszy, wykonywanie
papierowych kwiatów i innych
Masz sprawę zadzwoń!
prac plastycznych.

033 853-38-81

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DĘBOWCU
ul. Szkolna 24, tel. (0-33) 8562345
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA

900 - 1500
900 - 1500
1200 - 1800

CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

1200 - 1800
1200 - 1800
NIECZYNNE
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Zabawy, tańce i śpiewy feryjne

Słoń, pająk i inne ...
Nie obyło się również bez tańców
i śpiewów tradycyjnych piosenek
takich jak „Rolnik sam w dolinie,
„Jedzie pociąg z daleka”, czy „Za
górami za lasami” w nieco innej
zmienionej wersji.
Spotkanie zostało podzielone
na trzy części. W pierwszej, dzieci
poznawały swoje imiona w czym
pomocne były zabawy, w któ-

Konkurs biblioteczny
rozstrzygnięty
29 marca w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej
zadania biblioteki powiatowej odbyło się uroczyste podsumowanie
konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach akcji „Ferie z
biblioteką 2007”. Tytuł tegorocznego konkursu - „Bohaterowie
baśni, podań i legend” – odbił się
szerokim echem wśród młodych
czytelników. Na finał konkursu
zgłoszono ponad 400 prac, których
autorami w większości byli czytelnicy bibliotek publicznych powiatu
cieszyńskiego. Nadesłano również
wiele prac z Biblioteki Miejskiej w
Czeskim Cieszynie. Do konkursu
przyłączyły się dzieci uczęszczające na zajęcia do Domu Ludowego
w Kaczycach, Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej i wychowankowie
Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie. Tematyka konkursu jest
niezwykle bliska dzieciom. Świat
baśni, bajek to miejsce, do którego
zawsze chętnie wracają. Do baśni
wraca także młodzież w okresie
dorastania. Tam, tak jak w marzeniach, odnajduje to czego człowiek
tak bardzo pragnie – zaspokojenie
potrzeb psychicznych, a więc przede wszystkim miłości i uznania. W

baśni „czary są naturalne a magia
regułą”
Na konkurs napłynęły różnorodne prace. W związku z tym organizatorzy konkursu postanowili
podzielić je na związane z podaniami
i legendami Śląska Cieszyńskiego i
na prace przedstawiające bohaterów
najpopularniejszych baśni, zwłaszcza
baśni Andersena oraz braci Grimm.
W gronie zwycięzców znalazły się:
Agata Szpin i Karolina Staniek. Nagrody laureatom wręczyli: Łukasz
Konarzewski – Naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Izabela Kula – dyrektor
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
Część artystyczną uświetnił
występ zespołu DUO FIX w przedstawieniu muzycznym „Przygody
Pędziwiatra”. Dzięki tajemniczej
„Księdze Przygód” artyści przenieśli
publiczność do różnych krain, takich
jak: Bajkolandia czy Śmiecholandia.
W przedstawieniu najbardziej podobało się dzieciom to, że mogły wystąpić razem z artystami na scenie.
Aleksandra Nowrotek
instruktor - koordynator
ds. bibliotek publicznych
powiatu cieszyńskiego

rych padały imiona uczestników.
Część druga poświecona była
integracji uczestników warsztatów. Tutaj wykorzystane zostały
zabawy takie jak: „Pająk” lub
„Misio”. Ostatnia, trzecia część
spotkania dotyczyła gier i zabaw
drużynowych. Niezawodne okazała się dobrze wszystkim znana
gra „Dwa ognie” oraz zabawa w
„Słonia”. Uczestnicy spotkania
bardzo pilnowali, aby nie zakończyło się ono zbyt wcześnie, a
że było udane, można to zauważyć po twarzach uczestników
na zakończeniowym wspólnym
zdjęciu. Myślę, że śmiało można
uwierzyć temu, który powiedział,

że uśmiech dziecka nie kłamie.
Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy
przyczynili się do umożliwienia
przeprowadzenia warsztatów, a
przede wszystkim Pani dyrektor
Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie Zofii Gajek oraz tym najważniejszym, dla których owe spotkanie zostało zorganizowane czyli
dzieciom, które zechciały przyjść
i z taką spontanicznością i zaangażowaniem brać udział w każdej
zabawie. Sądzę, że dla paru chwil,
w których można obserwować
szczęście i radość dziecka warto
organizować podobne akcje.
Danuta Bulandra

Podziękowanie

Państwu Karolowi i Annie Górniakom – właścicielom firmy
DAS II w Dębowcu za przedłużenie linii autobusu szkolnego Dębowiec Centrum – Podlesie oraz Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Urzędowi Gminy w Dębowcu, Dyrekcji Przedszkola, Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum oraz nauczycielom za zrozumienie problemu związanego z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły
dziękują Rodzice i Dzieci

Łączka - Sala do wynajęcia
Koło Gospodyń Wiejskich oferuje wynajem Świetlicy Wiejskiej
w Łączce na uroczystości okolicznościowe. Na obiekcie znajduje się
sala rekreacyjno-zabawowa wraz z zapleczem socjalnym oraz kuchnia
wyposażona w dwa piece gazowe. Do dyspozycji są również nakrycia na 100 osób. Istnieje również możliwość zamówienia kucharki.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z przewodniczącą
KGW w Łączce Ireną Bączek pod nr telefonu: 033 856-26-89.
Do wynajęcia oferujemy również pomieszczenia sklepu w Łączce.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dębowiec,
tel: 033 853-38-81
Reklama 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)

Zl. 1/2007

16 lutego w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie odbyły się
zajęcia warsztatowe dla dzieci pt.
„Zabawy, tańce i śpiewy feryjne”. Termin dostosowany został
do odbywających się aktualnie
ferii zimowych. Podczas spotkania zaproponowano jego młodym
uczestnikom wiele ciekawych
form spędzania wolnego czasu.
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Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej - Dębowiec

Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama

Grupowa Praktyka Lekarzy Domowych S.C.
pełni usługi w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
- położnej środowiskowo - rodzinnej

Zl. 3/2007

Biuro Rachunkowe

Anna Macihorska

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
Rozliczenia Vat, ZUS, Kadry i Płace

43-426 Dębowiec
Kostkowice,
ul. Dębowiecka 20
tel. (033) 856 20 49
kom. 0 508 276 707

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:
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.
Zl. 4/2007

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
8.15 – 11.45 oraz 15.00 – 18.00
Piątek:
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 Reklama

PRZYKŁADOWE RATY
kwota il. mies.
rata
1000 zł

12

ok. 88 zł

3000 zł

24

ok. 140 zł

5000 zł

36

ok. 169 zł

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

Zl. 2/2007

Zl. 5/2007
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Ferie zimowe w gminie Dębowiec
J

ak zapewne wszyscy wiemy 12 lutego 2007 roku rozpoczęły
się w naszym województwie ferie zimowe, które trwały do 25
lutego. By nasze dzieci nie musiały się nudzić podczas tych dwóch
tygodni grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Dębowcu postanowiło zorganizować różnego rodzaju zajęcia aby każdy uczeń
mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.
12 lutego odbyły się zajęcia polonistyczne, które miały na celu
przeprowadzenie próby przedstawienia wystawianego z okazji „Dnia
Kobiet”. Udział w zajęciach wzięli uczniowie z klasy Va Vb i VI. Zajęcia prowadzone były przez: Małgorzatę Nalepę i Danutę Bulandrę. W
trakcie spotkania omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące
spektaklu czyli dekoracje, rekwizyty, stroje, układy choreograficzne,
muzyka. Uczniowie pod kierunkiem prowadzących odczytywali swe
role, zwracając uwagę na artykulację i gesty.
15 lutego w Szkole Podstawowej w Dębowcu odbył się szkolny
turniej szachowy. Do współzawodnictwa przystąpiło pięciu uczestników. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce wywalczyła Paulina Szendzielarz, drugie Piotr Boruta, trzecie Bartłomiej Szewczyk,
czwarte Seweryn Nawieśniak i piąte Tymoteusz Kaleta. Organizatorem i opiekunem zawodów był dyrektor szkoły - Jerzy Szendzielarz.
15 i 23 lutego w Szkole Podstawowej w Dębowcu prowadzone były
zajęcia dla uczestników konkursu ekologicznego „Eko Planeta”. Inicjatorką
zorganizowanych zajęć była Halina Majętny – nauczycielka przyrody.
Zajęcia matematyczne odbyły się 21 lutego. Uczestniczyło w nich
15 uczniów z klas V i VI Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Celem
spotkań było rozwijanie wyobraźni matematycznej i jednocześnie
rozwiązywanie łamigłówek matematycznych przygotowujących do
konkursu „Kangur matematyczny”. Zajęcia prowadzone były przez
nauczycielkę matematyki - Irenę Chwastek.
Nie zapomnieliśmy również o dzieciach uczęszczających do innych szkół w naszej Gminie. Dlatego też kolejną propozycję zajęć w
trakcie ferii skierowaliśmy do uczniów klas I – III z całej gminy. 20 lutego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębowcu odbył się
Gminny Turniej Halowej Mini Piłki Nożnej. Do udziału w zawodach
zgłosiło się pięć drużyn, które rozegrały między sobą mecze systemem każdy z każdym. Zespoły składały się z czterech zawodników
(3 zawodników grających w polu + bramkarz). Spotkania rozgrywane
były 2x5 min. z 2 minutową przerwą między połowami. Za każdy
wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 punkty, za remis 1 punkt, natomiast za przegraną 0 punktów. Do turnieju zgłosiły się zespoły w
następujących składach:
TYGRYSY
Daniel Duda, Arkadiusz Janota, Arkadiusz Staniek, Maciej Worek
LWY
Robert Majko, Tomasz Staniek, Adam Borkała, Jan Gajdzica.
FC SZOPY PRACZE WYMIATACZE
Jakub Duda, Kacper Ganiek, Denis Zamarski, Artur Najda, Mateusz Boruta.
LKS SIMORADZ
Kacper Wojtek, Paweł Krupa, Maciej Choma, Jakub Szkutek.
REAL MADRYT
Remigiusz Borkała, Tomasz Bochenek, Miriam Kaleta, Karolina
Cyganek
TABELA KOŃCOWA
Miejsce
Nazwa drużyny
Punkty Bramki
I
II
III
IV
V

LKS SIMORADZ
TYGRYSY
LWY
FC SZOPY PRACZE WYMIATACZE
REAL

12
6
4
4
3

25:2
11:9
4:9
3:13
5:15

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy a zawodnicy z drużyn, które uplasowały się na miejscach I –III, otrzymały
również nagrody.

MINI PIŁKA SIATKOWA O MISTRZOSTWO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBOWCU
22 lutego na sali gimnastycznej w Dębowcu odbyły się zawody
o mistrzostwo Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Do udziału zgłosiły
się trzy drużyny, które rozegrały między sobą mecze systemem każdy
z każdym, a wszystkie zespoły składały się z czterech zawodników.
Spotkania prowadzone były do dwóch wygranych setów, a każdy set
rozgrywany był do 25 punktów z minimum 2 punktowa przewagą.
Oto składy poszczególnych drużyn:
EXTREME BELIEVE - Dawid Duda, Szymon Szendzielarz, Szymon Bochenek, Kamil Duda,
DELFINY - Katarzyna Czerniak, Katarzyna Gabzdyl, Dagmara
Porębska, Damian Szczypka.
BIG STARS - Michalina Pałka, Gabriela Legierska, Beata Jarczyk, Agata Szczypka.
Klasyfikacja końcowa
PKT
SET
I miejsce EXTREME BELIEVE 4
4:0
II miejsce DELFINY
2
2:3
III miejsce BIG STARS
0
1:4
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Pomysłodawcami i organizatorami obu zawodów byli pan Marcin
Słama i Waldemar Bulandra – nauczyciele wychowania fizycznego.

WYCIECZKA DO FABRYKI SAMOLOTÓW
23 lutego modelarze sekcji modelarskiej „Delfin” w Dębowcu
wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu, mianowicie otrzymali zaproszenie do zwiedzenia fabryki samolotów w Górkach Wielkich.
Po przyjeździe na miejsce i rozpoczęciu zwiedzania linii produkcyjnej, którą szczegółowo omawiał kierownik produkcji, okazało się,
że firma Avionic produkuje kompletne, główne elementy samolotu
EXTRA 300L. Jest to jeden z najbardziej popularnych samolotów
akrobacyjnych na świecie.
Dzięki uprzejmości pracowników firmy mogliśmy w sposób szczegółowy zobaczyć proces produkcyjny konstrukcji skrzydła samolotu,
lotek stateczników, owiewki silnika, fotela pilota itp. Gotowe elementy
samolotu firma Avionic transportuje do Niemiec, gdzie montowany jest
silnik i oprzyrządowanie lotnicze, następnie samolot jest malowany.
Zdobyte doświadczenia w trakcie tej bardzo interesującej wycieczki nie tylko rozbudziły u modelarzy wizję przyszłej pracy, ale
utwierdziły w nich sens podejmowanych działań oraz wzbudziły motywację do dalszej pracy.
Raz jeszcze składamy podziękowania dyrekcji firmy Avionic oraz wójtowi Gminy Dębowiec, który umożliwił transport modelarzy oraz za przychylność w realizacji tych niezwykłych przeżyć modelarzom z Dębowca.
Więcej informacji i zdjęć samolotu EXTRA można znaleźć na
stronie internetowej: www.redbullairrace.com/
Organizatorem i inicjatorem zajęć był Pan Jerzy Szendzielarz
OPRACOWAŁA
Danuta Bulandra - Pedagog SP w Dębowcu
Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama

PIZZERIA I BAR

„Latino”
Serdecznie zaprasza codziennie

Zl. 6/2007

Opracowała Danuta Bulandra

Poniedziałku- piątku 10-22 Pizzeria 11-22
Sobota
10-23 Pizzeria 11-22
Niedziela
11-22 Pizzeria 12-22

0-692 517 855
Dębowiec ul. Skoczowska 7
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Na terenie naszego kraju
stwierdzono ogniska zachodniej
kukurydzianej stonki korzeniowej
(Diabrotica virgifera Le Conte)

Stonka
Zachodnia
kukurydziana
stonka korzeniowa pochodzi z
Ameryki Płn. Gatunek ma dużą
zdolność rozprzestrzeniania się
i adaptowania do warunków istniejących na nowo zasiedlonych
obszarach, co może prowadzić
do bardzo szybkiego rozszerzania
się jego zasięgu występowania i
powiększania populacji.
W 1992 r. szkodnik został
przeniesiony do Europy i od
tego czasu jest już notowany w
większości krajów europejskich,
w tym również w Polsce. Jest
to bardzo groźny szkodnik kukurydzy wywołujący olbrzymie
straty w uprawach tej rośliny na
obszarach, na których występuje.
Również na terenie naszej gminy
stwierdzono występowanie tego
szkodnika.
Podstawową rośliną żywicielską stonki jest kukurydza. Owad
może żerować również na innych
roślinach: niektórych gatunkach
traw, złożonych, motylkowatych
i dyniowatych, jednakże rozwój
larw na tych roślinach jest znacz-

nie ograniczony. Rośliny kukurydzy są uszkadzane przez larwy i
postaci dorosłe, lecz najgroźniejsze są uszkodzenia wywoływane
przez stadium larwalne. Larwy
bytują w glebie, początkowo odżywiają się tkanką zewnętrzną
korzeni, a w miarę wzrostu wgryzają się w głąb. Korzenie są często wydrążone oraz pogryzione aż
do podstawy rośliny, ich końcówki brązowieją. Zniszczenie systemu korzeniowego (zwłaszcza
silne uszkodzenia) prowadzi do
stopniowego zamierania roślin.
Widoczne są deformacje, usychanie i wyleganie całych roślin.
Dorosłe owady odżywiają się
pyłkiem, znamionami kwiatów,
odsłoniętymi ziarnami oraz tkanką liści, jednak preferowany jest

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
pyłek. Mogą one zakłócić proces
zapylania kwiatów kukurydzy,
co skutkuje słabo wypełnionymi
kolbami.
Szkodnik podlega obowiązkowi zwalczania.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu
tel.: 033 856 22 45
Urząd Pocztowy w Dębowcu
tel.: 033 856 22 02
Policja (tel. pogotowia 997)
Komisariat Policji
w Strumieniu
tel.: 033 857 01 45
Straż Pożarna
(tel. pogotowia 998)
Państwowa Straż Pożarna
w Cieszynie
tel.: 033 852 11 06
OSP Dębowiec
tel.: 033 856 22 23

Spacer z przewodnikiem po
wsi Kostkowice (cz. 8)
Krótki zarys dziejów i rozwoju do 1975 roku.

Karol Szczurek
Nr 53
Alojzy Gawlas wybudował w latach 1965 - 70 na działce Raszyków murowany dom i budynek gospodarczy. Gospodaruje na obszarze 2,49 ha ziemi.
Nr 54
Franciszek Rak wybudował w latach 1950 - 60 budynek mieszkalny i
gospodarczy oraz drewnianą stodołę na działce z parcelacji, na 3,16 ha.
Nr 55 - „Strażnica”
Franciszek i Julia Szołtysowie wybudowali na swej działce nowy,
jednorodzinny dom murowany i budynek gospodarczy w latach 196368. Obecnie mieszka tam ich syn Bronisław z rodziną.
Nr 56 – „Strażnica”
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ze Skoczowa na
nabytej od Józefa Żyły parceli wybudowała sklep spożywczy z magazynem, piwnicą i nową studnią – kosztem 240.000 zł, który otwarty
został w marcu 1965r.
Nr 57 – „ Przy Szkole”
Leszek i Halina z domu Byrtus – Baciowie zakupili od Raszki z
Cieszyna parcelę 1,00 ha i rozpoczęli w 1964 r. budowę piętrowego
domu. Ogrodzono ogród o powierzchni 0,30 ha siatką, a resztę ziemi
oddano Lorkowi w dzierżawę. Gdy Leszek Bacia rozwiódł się z żoną,
mieszka ona po repatriacji jej ojca, Ludwika Byrtusa z Anglii z córką
i synem oraz ojcem emerytem.

Nr 58 - „Strażnica”
Budynek Strażnicy Pożarnej ze świetlicą wybudowano na parceli Józefa i Heleny Machejów – Nr 23, którą ofiarowali Kołu Straży
Pożarnej w Kostkowicach. Budowę ukończono w 1935 r. a później
dokupiono jeszcze 10 arów ziemi do ewentualnej dalszej rozbudowy.
Oddzielna Kronika Straży Pożarnej omawia te sprawy.
Nr 59
Paweł Raszka wybudował murowany dom w latach 1970 - 75 i
gospodaruje na 0,98 ha ziemi.
N-ry: 60, 61, 62 – „Kępa”
Są to budynki piętrowe, każdy na 4 rodziny wybudowane w latach
1965 - 70 dla pracowników dworu „Na Kępie”.
Nr 63 – „Przy Buczynie”
Na pozostałej reszcie działki 0,80 ha ziemi po Raszykach wybudował Jozef Groń nowy, murowany dom i budynek gospodarczy i gospodaruje tam z rodziną.
Nr 64
Na wyłączonej z posiadłości Nr 10 Pawła Tepera działce o powierzchni 0,09 ha wybudowano nowoczesny dom piętrowy dla Pawła
Tepera juniora z rodziną.
Nr 65
Jest to budynek piętrowy, czterorodzinny dla pracowników dworskich, na miejscu Nr 26.
Nr 66 – „Szękówka”
Budynek piętrowy, jednorodzinny na „Szękówce” zamieszkuje
rodzina Pawła i Marii z domu Wawrzyczek – Waszutowie. Dom zbudowano w latach 1968 – 73
Nr 67
Dom piętrowy, jednorodzinny, wybudowany w latach 1974 – 75
na parceli posiadłości Nr 51 swojego ojca Ludwika Gawłowskiego,
zajmuje syn Stanisław z rodziną.
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Takie sobie refleksje...

Spotkanie z matką
...Ona mi pierwsza pokazała
księżyc
I pierwszy śnieg na
świerkach,
I pierwszy deszcz...
Tobie zawdzięczam, że pojawiłam się na tym najwspanialszym
świecie. Ty dałaś mi szczęśliwe
dzieciństwo, chroniłaś przed nocnymi smokami opowiadając bajkiimprowizacje. Ty pilnowałaś, aby
Twoje dzieci nie poniosła fantazja,
która często przynosiła guzy i zadrapania. Ty uczyłaś uśmiechu,
otwartości do ludzi i uczyłaś nauki
wszelakiej. Przytulałaś, kiedy zdarzało się nieszczęście i broniłaś,

kiedy ktoś chciał skrzywdzić Twoje dzieci. Byłaś opoką.
To Ty obejmowałaś ciepłymi ramionami, kiedy przerażeni
światem szukaliśmy schronienia. Obdarowywałaś słodyczami
i całusami widząc nasze łzy w
oczach. Ale kiedy uparci wciąż i
wciąż płataliśmy figle, rozdawałaś reprymendy.
Kroczyłaś dostojnie obok
przez wszystkie etapy naszej nauki. Nauczycielka Życia. Razem
z nami zachwycałaś się literami,
razem z nami brnęłaś w ciekawy
świat matematyki, razem z nami
śpiewałaś, rysowałaś i podróżo-
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wałaś. To dzięki Tobie mogliśmy
zaspokoić głód poznawania. To
nic, że musieliśmy mocno pracować, aby wiedza zaowocowała,
zostało w nas poczucie twojej stałej obecności.
Zaszczepiłaś w nas zasady
nieśmiertelne; miłości, odpowiedzialności, solidarności rodzinnej. Brniemy przez życie dalej i
gdziekolwiek jesteśmy, pamiętamy jacy powinniśmy być. To
Twoja zasługa.
I czasami, kiedy nasze życiowe ścieżki się krzywią, głęboko
zakorzenione poczucie wartości
pomaga wybrnąć z kłopotliwych
sytuacji. To również Ty. Chcemy
Ci podziękować za wszystko, mając nadzieję, że potrafimy przekazać to innym. Twoje dzieci
Barbara

Dyżury Wójta
MAJ
Simoradz
Iskrzyczyn
Ogrodzona
Łączka

17.05
17.05
24.05
24.05

13:00 - 14:00
14:15 - 15:15
14:15 - 15:15
13:00 - 14:00

14.06
14.06
21.06
21.06
28.06
28.06

14:15 - 15:15
13:00 - 14:00
14:15 - 15:15
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
14:15 - 15:15

Czerwiec
Kostkowice
Gumna
Simoradz
Iskrzyczyn
Ogrodzona
Łączka

Masz sprawę zadzwoń!
033 853-38-81

LKS Ogrodzona
trener seniorów: Alojzy Foltyn
trener trampkarzy: Marcin Krzempek
Skład seniorów: Łukasz Sikora,
Michał Kania, Leszek Krajewski,
Adam Krajewski, Robert Kaźmierczak, Grzegorz Łydziński, Sławomir Nieckarz, Tomasz Nieckarz,
Janusz Pietrzyk, Maciej Omorczyk,
Rafał Sierant, Krystian Sierant, Łukasz Balcar, Andrzej Siąkała, Robert Woźniak, Łukasz Raszyk, Błażej Chruszcz, Marcin Krzempek,
Marcin Sitko, Grzegorz Wereszka,
Dominik Kotrys, Robert Mikler,
Roman Bulandra.

Nadal napływają wnioski
na inwestycje
Zaświadczenia i wnioski z ARiMR i ARR

ZMIANY W OPŁATACH
11 kwietnia weszły w zycie
przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Zgodnie z
jej zapisami od tego dnia nie podlega opłacie skarbowej „dokonanie czynności urzędowej, wydanie
zaświadczenia i zezwolenia przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach
z zakresu wykonywania przez te
agencje zadań w ramach realizacji
Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem
zadań w zakresie administrowania
obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi.”

Mając na uwadze powyższe,
od czynności urzędowych dokonywanych przez ARR począwszy od dnia 11 kwietnia 2007 r.,
wskutek złożenia wniosków przed
tą datą, powinna zostać pobrana
opłata skarbowa. W przypadku jej
nieuiszczenia czynność może zostać dokonana tylko na podstawie
art. 261 § 4 pkt 1 k.p.a. (jeżeli za
niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub
wgląd na ważny interes stron).
W stosunku do decyzji wydawanych na wnioski składane od dnia
11 kwietnia 2007 r. obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej nie powstaje. Nie dotyczy to pełnomocnictw
składanych w ARR oraz czynności
z zakresu administrowania obrotem
towarowym z zagranicą.

W

związku z faktem, że
nadal wpływają „pocztą” wnioski od rolników na dofinansowanie inwestycji w ramach
SPO, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zmuszona
jest przesunąć termin ustalenia kolejności wniosków. Zapowiedziane
na 26 kwietnia br. ustalenie kolejności naboru wniosków odbędzie
się 23 maja br. z udziałem przedstawicieli rolników.
Przesuwając ten termin Agencja chce w ten sposób zagwarantować wszystkim rolnikom, którzy 16
kwietnia br. złożyli wnioski lub wysłali je „pocztą” jednakowe szanse
na uzyskanie dofinansowania.
W dniu 16 kwietnia br. osobiście złożyło wnioski w Oddziałach
Regionalnych Agencji blisko 3,5
tys. rolników.
Do 25 kwietnia ARiMR otrzymała 10 tys. wniosków od rolników, którzy wysłali je listownie
lub przesyłkami kurierskimi. Dzię-

kujemy rolnikom, że wsłuchali się
w apel Kierownictwa Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
ARiMR decydując się na dostarczenie wniosków „pocztą”.
Do 25 kwietnia br. wpłynęło łącznie do ARiMR ponad 13,5
tys. wniosków na dofinansowanie
inwestycji w dodatkowym naborze
na wygospodarowane przez Agencję pieniądze.
ARiMR na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych
w lata 2004 – 2006 dysponowała
kwotą 2,28 mld zł. Dotychczas w
ramach tych pieniędzy zawarto
umowy z ponad 22 tys. rolników.
Rolnikom wypłacono już ponad
1,52 mld zł. Kolejne płatności są
realizowane. Do wykorzystania w
ramach SPO pozostało ok. 230 mln
zł. I na te środki przyjmowane były
wnioski od rolników 16 kwietnia.
Radosław Iwański, p.o. rzecznik
prasowy ARiMR
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KRZYŻÓWKA
Z HASŁEM

1

2

3

4

5

8

6

7

9
22

14

11

27

10

Litery z pól ponumerowanych od 1 do
5
17
16
11
12
35 utworzą rozwiązanie (aforyzm oraz na21
2
34
zwisko jego autora), które należy przesłać
13
lub dostarczyć, wraz z naklejonym na kartkę
6
4
30
kuponem wyciętym z krzyżówki, na adres re14
15
16
17
18
19
KUPON
NR
dakcji w terminie do 20 czerwca. Wśród praKUPON
widłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane
20
KONKURSOWY
nagrody (bony towarowe o wartości 20 zł).
9
35
Rozwiązanie z poprzedniego numeru: „ZnaNR 23
21
my dobro, a czynimy zło - Epikur”.
33
29
1
Nagrody otrzymują: Edward Figna
22
(Gumna) i Sławomir Górniok (Dębowiec).
31
Poziomo: 3- Społeczeństwo danego kra23
ju. 8- personel pracujący w sklepie, na stat28
15
10
13
8
ku. 9- podatek pośredni. 10- na biegunach.
24
25
26
11- zgiełk, wrzawa, hałas. 12- tarlak. 13- dodatnia elektroda. 17- o kimś bardzo dobrym,
27
28
29
30
31
łagodnym, szlachetnym. 20- małosolna lub
20
odchudzająca. 21- złość, wściekłość, irytacja.
32
33
22- szeroki szal z futra. 23- gatunek makaro19
18
23
12
34
nu. 24- droga do przebycia. 27- orator, kra7
somówca. 32- spadek, dziedzictwo. 33- au35
36
stralijski ssak z torbą. 34- szarak. 35- dobra
32
3
25
okazja, pomyślna okoliczność. 36- wzięty do
37
niewoli. 37- opłacone brawa.
26
24
Pionowo: 1- Donosiciel. 2- laluś, fircyk.
3- produkt destylacji ropy naftowej. 4- styl w modzie nawiązujący do przeszłości. 5- georginia. 6- bunkier. 7- armata. 14- okres przed Bożym
Narodzeniem. 15- w Starym Testamencie imię Boga jedynego, Jahwe. 16- to co bawi, cieszy, rozrywka. 17- choroba gardła. 18- tytuł powieści
F. Dostojewskiego. 19- członek sądu reprezentujący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. 25- Zawisza Czarny lub Zyndram z
Miszkowic. 26- odpoczynek południowy w niektórych krajach, drzemka poobiednia. 27- flamaster. 28- domowa, biologiczna, światowa. 29papier wartościowy. 30- ogłoszenie w gazecie. 31- telefonu lub mieszkania.
Hata

OKRĘGOWA STACJA
CHEMICZNO-ROLNICZA
w Gliwicach
ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice
tel. (032) 231-26-31, (032) 231-74-19, (032) 231-62-69
www.schr.gov.pl, e-mail: schr@schr.gliwice.pl
Alicja Gregorczyk-J 660-436-282
OFERUJE PT ROLNIKOM I DZIAŁKOWICZOM USŁUGI
W ZAKRESIE:
- badania gleb na odczyn i zasobność (makro- i mikroelementów)
wraz z ustaleniem zalecanych dawek nawożenia i wapnowania,
- oznaczania skażenia gleb i roślin metalami ciężkimi,
- oznaczania zawartości azotanów w płodach rolnych,
- analizy nawozów mineralnych, organicznych, płodów rolnych
i pasz gospodarskich.
OPRACOWUJE:
- zalecenia nawozowe dla
poszczególnych upraw, także
ogrodniczych i warzywniczych,
- plany nawożenia,
- mapy odczynu i zasobności gleb
w makro- i mikroelementy.
PROWADZI:
- poradnictwo nawozowe poszczególnych upraw,
- szkolenia z zakresu nawożenia i wapnowania,
- badania na rzecz ochrony środowiska rolniczego.

Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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

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 jego nieobecności przez Sekretarza Gminy. W przypadku ich nieobecności - w sekretariacie Urzędu Gminy.

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 przeredagowań materiałów nadesłanych
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Turniej w obiektywie

Dębowiecka drużyna w pełnym składzie: Stoją od lewej: Przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Chwastek, Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny, kapitan i
jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Matejczuk, Krzysztof
Wawak, Krzysztof Błaszczak, Jan Krzywoń, Henryk Raszyk. Niżej (od lewej):
Ewa Piekar, Błażej Żebrok, Krzysztof Sikora.

Którą stronę wybrać? A może zagrywkę? Kapitanowie drużyn Dębowca i Wisły
przed pierwszym spotkaniem. Nawet nie przypuszczają, że przyjdzie im zmierzyć się jeszcze raz.

Taniec radości po ostatnim decydującym punkcie.

Puchar trafia w godne ręce. Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny wręcza
trofeum IX Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych i Radnych
Ziemi Cieszyńskiej kapitanowi reprezentacji Gminy Dębowiec - Marianowi
Matejczukowi.

WYNIKI:
GRUPA A - DĘBOWIEC
Cieszyn - Ustroń - 2:0 (15:7, 15:9)
Zebrzydowice - Chybie - 2:0 (15:12, 15:8)
Cieszyn - Chybie - 2:1 (15:12, 12:15, 11:7)
Zebrzydowice - Ustroń - 2:1 (7:15, 15:13, 11:9)
Cieszyn - Zebrzydowice - 2:0 (15:8, 15:10)
Ustroń - Chybie - 2:0 (15:12, 15:7)
TABELA GRUPY A
Dryżyna
Mecze Punkty
1. Cieszyn
3
6
2. Zebrzydowice 3
5
3. Ustroń
3
4
4. Chybie
3
3

6:1
4:3
3:4
1:6

GRUPA B - SIMORADZ
Dębowiec - Wisła - 2:0 (15:9, 15:13)
Albrechtice - Jaworze - 2:1 (14:16, 11:15, 11:7)
Dębowiec - Jaworze - 2:0 (15:10, 15:10)
Wisła - Albrechtice - 2:1 (7:15, 15:7, 11:9)
Dębowiec - Albrechtice - 2:0 (15:12, 15:13)
Wisła - Jaworze - 2:0 (15:7, 15:7)
TABELA GRUPY B
Drużyna
Mecze Punkty
1. Dębowiec
3
6
2. Wisła
3
5

6:0
4:3

3. Albrechtice
4. Jaworze

3
3

4
3

3:5
1:6

GRUPA C - MIĘDZYŚWIEĆ
Hażlach - Goleszów - 2:0 (15:7, 15:9)
Hażlach - Brenna - 2:0 (15:7, 15:9)
Goleszów - Brenna - 2:0 (15:9, 16:14)
TABELA GRUPY C
Drużyna
Mecze Punkty
1. Hażlach
2
4
2. Goleszów
2
3
3. Brenna
2
2

4:0
2:2
0:4

PÓŁFINAŁY - SIMORADZ
Cieszyn - Goleszów - 2:0 (15:6, 15:1)
Dębowiec - Zebrzydowice - 2:1 (13:15, 16:14, 11:8)
Wisła - Hażlach - 2:0 (15:11, 15:11)
GRUPA FINAŁOWA - SIMORADZ
Dębowiec - Cieszyn - 2:1 (15:11, 12:15, 11:5)
Wisła - Cieszyn - 2:1 (8:15, 15:12, 11:4)
Dębowiec - Wisła - 2:1 (15:10, 9:15, 17:15)
SKŁADY DRUŻYN:

Albrechtice: Jana Feberová, Marcela Krauzovičová, Pavla Martinková, Jindřích Dobrovolný,
Vít Feber, Milan Klívar, Petr Krauzovič, Stanislav
Martinek

Z drużyną Zebrzydowic przyszło stoczyć prawdziwy bój.
Brenna: Adam Bojda, Krzysztof Holeksa, Janusz
Jasiński, Damian Nowak, Marcin Skiba, Krystian
Żyłka
Chybie: Mirosław Ćwieczek, Piotr Gmuzdek,
Krzysztof Krzempek, Artur Maciałowicz, Gabriela
Matloch, Irenusz Nowrotek, Mirosław Wardas
Cieszyn: Leszek Cieślar, Zdzisław Gorzelany,
Wiesław Klimczak, Grzegorz Konieczny, Stanisław
Mucek, Kazimierz Płusa, Grzegorz Szewieczek,
Andrzej Zysek
Goleszów: Genowefa Gabzdyl, Alicja Szkutek, Tomasz Beczała, Dariusz Gołyszny, Tomasz Jaszowski,
Michał Madzia, Michał Sikora, Stanisław Ślęczka
Hażlach: Dariusz Bąkowski, Seweryn Brudny,
Zbigniew Karpeta, Czesław Konieczny, Marcin

Kraus, Rafał Machej, Jerzy Zawiślak, Przemysław
Żebrok
Jaworze: Leszek Baron, Mirosław Chrobok, Tadeusz Gruszczyk, Jan Kuś, Aleksander Machnik,
Zbigniew Putek
Ustroń: Mirosław Cholewa, Grzegorz Gogółka,
Jarosław Grzybowski, Stanisław Malina, Piotr
Markuzel, Mirosław Melcer
Wisła: Tadeusz Chmiel, Tomasz Bujok, Jan Małysz, Andrzej Szalbot, Leszek Szalbot, Piotr Szarzec, Jarosław Śliwka, Ryszard Wrzecionko
Zebrzydowice: Dariusz Gaweł, Wojciech Giza,
Grzegorz Kukuczka, Janusz Sikora, Władysław
Siwek, Czesław Tulorz, Roman Wenglorz, Wacław Żagan
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Kiermasz świąteczny
kwietnia w Świetlicy
Wiejskiej w Łączce odbył
się kiermasz świąteczny zorganizowany przez miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich. Stoły uginały się od przepysznych wypieków: mazurków, bab i baranków,
udekorowanych
tradycyjnymi
sposobami.
Nie lada atrakcją było sporych rozmiarów jajo strusia, przyozdobione nićmi. Przykuwało
ono uwagę wielu gości. Można
było również zobaczyć pokazy
starych zwyczajów na przykład
”chodzenia z goiczkiem”, lukrowania baranków, przygotowania
paschy oraz wiele innych. Co
jakiś czas na scenie pojawiał się

chór wiejski przy KGW z repertuarem cieszyńskich pieśni ludowych. Impreza ta wzbudziła duże
zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy, a swoją obecnością zaszczycili ją wójt gminy
- Tomasz Branny wraz z całą rodziną oraz jego zastępca - Artur
Kulesza.
Wypieki rozeszły się w mig i
niektórzy musieli się obejść tylko
smakiem. Zadowolenia z udanego kiermaszu nie kryje pani Irena
Bączek, przewodnicząca KGW w
Łączce, która już myśli o organizacji następnej imprezy. Czekamy na
kolejne tak udane przedsięwzięcia
na terenie naszej gminy.
(bż)

foto: Błażej Żebrok
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Siatkarski turniej sołectw

GUMNA GÓRĄ
portowy kwiecień w
Gminie Dębowiec stał
pod znakiem siatkówki. 21 odbył się IX turniej samorzadowców - o czy obszernie piszemy w
bieżącym wydaniu „Dębowieci”,
a niespełna tydzień wcześniej,
gościnna hala w Simoradzu gościła drużyny walczące o prymat
w gminie. Finał rozgrywek stał
na bardzo wysokim poziomie,
którego nie musiałyby wstydzić
się ligowe - zawodowe parkiety.
Walczący z wielkim zaangażowaniem o każda piłkę, każdy punkt
zawodnicy wznosili się na wy-

żyny swoich umiejętności, za co
byli nagradzani gromkimi oklaskami zgromadzonej na widowni
publiczności. W walce o pierwsze
miejsce starły się reprezentacje
sołectw: Gumna i Łączka. Po
zaciętej walce palma pierwszeństwa przypadła zawodnikom z
Gumien.
(ak)
Mirosław Sobański z Gumien
wielokrotnie dawał przykład
młodszym kolegom jak należy
walczyć.

Mądrze chrońmy dzikie zwierzęta

J

est miesiąc maj, przyroda
budzi się do życia. Ptaki wysiadują jaja, zwierzęta rodzą swoje
potomstwo…
W trosce o dobro naszej przyrody, aby zapobiec wielu tragediom,
których nie raz przez naszą niewiedzę
jesteśmy autorami, chciałbym podzielić się kilkoma uwagami w związku z
przypadkowymi kontaktami z dzikimi
młodymi zwierzętami i ptakami. Wielu z nas, nie znając biologii i sposobów zachowań dzikich zwierząt, „z
dobrego serca” stara się im pomóc,
wyrządzając przy tym nieodwracalną
krzywdę, która kończy się najczęściej
śmiercią zwierzęcia.
Nasza okolica obfituje w sarny,
zające, bażanty, dzikie kaczki, łyski,
które wraz z nami bytują w naszym
środowisku. To również dzięki staraniom myśliwych (którzy w głównej

foto: Artur Kulesza
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mierze są hodowcami tych zwierząt),
możemy podziwiać ich piękno, napawać się śpiewem, z daleka obserwować ich rozwój. Myśliwi gospodarują
populacją zwierzyny łownej zgodnie
z etyką i zasadami ochrony, obowiązującymi w Polsce.
Często zdarza się tak, że podczas
sianokosów, żniw lub nawet spacerów po okolicy natrafiamy na młode
sarny, zające, bażanty czy kaczki.
Nierzadko wydaje się nam, że zostały one porzucone przez rodziców i w
dobrej wierze przygarniamy je, przynosząc do domów, karmimy, poimy.
Czasami, ale bardzo rzadko, udaje
się nam zachować przy życiu zabrane stworzenie. Jednakże Chciałbym
Państwa ostrzec przed takim postępowaniem. Moja rada brzmi następująco: NIE DZIAŁAJMY POCHOPNIE. W momencie odnalezienia,

według naszej oceny, porzuconej małej sarny (lub innego dzikiego stworzenia) NIGDY GO NIE DOTYKAJMY, a jedynie z możliwie najdalszej
odległości obserwujmy czy pokazujmy dzieciom, nie podchodząc blisko.
W krótkim czasie oddalmy się i PO
KILKU GODZINACH sprawdźmy,
czy sytuacja się zmieniła, czy przyszła matka, czy młode jest nadal
porzucone. Ingerować można po
24 godzinach. Przygarnięcie każdej
zwierzyny łownej jest NIEZGODNE
Z PRAWEM, jest usankcjonowane
wysoką grzywną, a także nieetyczne
– zabiera matce dziecko, które bez jej
obecności najczęściej ginie. Chcąc
tego uniknąć, apeluję do wszystkich
o bardzo rozważne działanie. Jeżeli
już nastąpi kontakt z młodą sarną,
dzikiem, czy zającem - aby profesjonalnie z nim postąpić, należy skontaktować się z myśliwym lub inną
osobą zorientowaną w zagadnieniu.
Odmienna sytuacja ma miejsce wte-

dy, gdy mamy do czynienia ze zwierzyną okaleczoną lub martwą na skutek wypadku drogowego lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia. Jesteśmy
wtedy zobowiązani powiadomić nie
myśliwego, lecz POLICJĘ, która
zna zasady postępowania, zgodnie
z aktualnymi przepisami. Przestrzegam przed zabieraniem takich sztuk
na użytek własny, gdyż nie raz są
to osobniki chore i istnieje duże zagrożenie infekcji. Przypominam, że
choroby odzwierzęce są bardzo niebezpieczne.
Dbajmy o otaczającą nas przyrodę, właściwym i rozważnym postępowaniem chrońmy ją i bądźmy jej
sprzymierzeńcami, gdyż sami jesteśmy jej ogniwem.
W razie wszelkich wątpliwości na tematy związane z przyrodą i
łowiectwem, służę radą i jestem do
dyspozycji pod numerem telefonu:
501 349 971.
Mieczysław Branny

