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Dyżury
Wójta

szczegóły str. 3

     Gmina Dębowiec
                   w starej fotografii

RADOSNE ŚWIĘTO PLONÓWRADOSNE ŚWIĘTO PLONÓW
22 września w Dębowcu było wyjątkowo radośnie, słonecznie i kolorowo

Okres żniw wyglądał 
kiedyś zupełnie ina-
czej. Postęp techno-

logiczny sprawił, że rzadko kto 
ma jeszcze woła lub konia, a jeśli 
nawet, to na pewno nie zaprzęga 
ich do pługa. Na dzisiejszych po-
lach królują traktory, które całko-
wicie “wykosiły” 
c z t e r o k o p y t ną 
konkurencję- je-
den koń wiejski 
zastąpiony został 
przez 100 mecha-
nicznych. Zmienił 
się więc świat i 
życie, jednak nie-
odłącznie zwią-
zana ze żniwami 
tradycja dożynek 
wciąż jest bogata 
w zwyczaje zainicjowane przez 
przodków.

Dożynki znali już Słowianie. 
Celem tej imprezy było nie tyl-
ko dzielenie radości z zebranych 
plonów, ale przede wszystkim 
podziękowanie za owoce pracy. 
Świętowaniu towarzyszy wiele 
pięknych zwyczajów m.in. wy-
bieranie gazdów, którymi w tym 
roku byli w Dębowcu Danuta i 
Adam Gałęziowscy. Trudno także 
wyobrazić sobie święto plonów 
bez dożynkowego korowodu, 

Przepióreczka się odzywa,
Idą, idą polem żniwa,
Brzęczą sierpy, brzęczą kosy,
Ciężkie ziarnem lecą kłosy.
Dana! Da-dana!

A ode wsi słychać śpiewki,
Śpieszą chłopcy, śpieszą dziewki,
Niosą grabie, w pole dążą,
Za żeńcami snopy wiążą.
Dana! Da-dana!

Co powiążą ciężkie snopy,
To składają je na kopy;
Dobra ziemia, łaska boża,
Będzie chlebek z tego zboża.
Dana! Da-dana! 

/M. Konopnicka/

który przejechał 
przez wszystkie 
sołectwa Gminy. 
Mieszkańcy chęt-
nie uczestniczyli w 
przejeździe- zareje-
strowanych zostało 
około 35 pojazdów. 
Byli rolnicy, rybacy, 

pszczelarze, myśliwi, nawet zna-
ny w gminie rzeźbiarz z pomysło-
wo ozdobionym fi atem.

W Dębowcu gości powitała 
orkiestra z Pogwizdowa i wójt 
gminy- Tomasz Branny. Remi-
giusz Jankowski wprowadzał 
zebranych tłumnie gości i miesz-
kańców gminy w kolejne etapy 
uroczystości. Na pięknie przy-
gotowanej scenie, pełnej koloro-
wych owoców i zboża, ze swoim 
programem wystąpiły dziecięce 
zespoły: „Mali Dębowczanie” i 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 
wraz z małżonką, Janusz Guziur - 
profesor Uniwersytetu Warmińsko 
- Mazurskiego w Olsztynie, pre-
zes olsztyńskiego Koła Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej. Muzyka mło-
dego zespołu z Simoradza bawiła 
uczestników dożynek do białego 
rana. 

Agnieszka Migacz

Zdjęcia z dożynek - str. 16

„Dębowiec” oraz chór 
z miejscowego gimna-
zjum. 

Pogoda była zachę-
cająca do uczestnictwa 
w imprezie. Wśród 
zgromadzonych byli 
nie tylko mieszkańcy 
gminy i okolic, ale tak-
że: pan Witold Kożdoń 
- Starosta Powiatu Cie-
szyńskiego wraz z mał-
żonką, Alfred Brudny 

- Radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Jerzy Herma - członek 
Zarządu Powiatu Cieszyńskie-
go, Stanisław Kubicius - członek 
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150 LAT DĘBOWIECKIEGO KOŚCIOŁA

„ ( … ) J E S T EŚM Y  Z  L IŚC I ,  K T Ó R E  D RŻĄ ,
T RĄC A N E  DŹW IĘK I E M  W I A T R U ”

Wierni z kościoła pw. 
św. Małgorzaty w 

Dębowcu obchodzili w zeszłym 
miesiącu rocznicę konsekracji 
swojej świątyni. W uroczy-
stościach brał udział nie tyl-
ko obecny proboszcz Marian 
Kubecki oraz przedstawiciele 
władz gminy z wójtem Toma-
szem Brannym, ale także wielu 
pracowników naukowych z KU-
L-u i Uniwersytetu Śląskiego. W 
czasie wieczornych mszy można 
było posłuchać m.in. o sytuacji 
wierzących w kościele, czyha-
jących na nich niebezpieczeń-
stwach, przybliżono historię dę-
bowieckiej parafi i i sylwetkę jej 
konsekratora- biskupa tarnow-
skiego Józefa Puklaskiego.

Uroczystości zgromadzi-
ły także kapłanów z dekanatu 

skoczowskiego oraz księży, którzy w 
przeszłości byli związani z parafi ą. Nie 
zabrakło reprezentacji kościoła ewan-
gelickiego z ks. Adamem Podżorskim, 
proboszczem ze Skoczowa. Uroczystości 
uświetniły także: występy dzieci z dębo-
wieckiego zespołu pod kierownictwem 
Joanny Czendlik, koncert Pawła Selig-
mana, wykładowcy na UŚ w Cieszynie,  
występ parafi alnego chóru kameralnego 
oraz śpiew najmłodszych parafi an. Ob-
chodom towarzyszyły poczty sztandaro-
we strażaków i górników.

Jubileusz obchodzony był przez cały 
tydzień. Rozpoczęły go uroczystości 17 
października- dokładnie w dniu poświę-
cenia kościoła.

Źródło:
„Głos ziemi cieszyńskiej”

Źródło foto:
www.debowiec.bielsko.opoka..org.pl

Śląsk Cieszyński to region 
niezwykle malowniczy 

i bogaty w tradycje. Aby nie za-
pomnieć o dziedzictwie kultury, 
przekazywanym z pokolenia na 
pokolenie organizowane są róż-
nego rodzaju akcje. Jedną z nich 
jest przedsięwzięcie pod nazwą 
„Skarby z cieszyńskiej trówły”. 
Na imprezie trwającej w dniach 
21.09-23.09 nasza gmina repre-
zentowana była przez artystę z 
Łączki- Andrzeja Klimowskiego. 

Impreza odbywa się co roku 
jesienią w śląskim Zamku Sztu-
ki i Przedsiębiorczości. Podczas 
3-dniowego programu, w klima-
cie kultury regionalnej Śląska cie-
szyńskiego, każdy odwiedzający 

SKARBY Z CIESZYŃSKIEJ TRÓWŁY
wzbogaca swoją wiedzę na temat 
tego regionu oraz wynosi coś po-
żytecznego dla ducha. Prezento-
wane rękodzieła, wśród których 
nie zabrakło prac artysty z Łącz-
ki, można było zarówno obejrzeć 
jak i kupić. 

Śląski Zamek Sztuki i Przed-
siębiorczości jest gospodarzem 
i organizatorem wielu imprez, 
szkoleń, wystaw i programów, 
mających na celu promocję Ślą-
ska Cieszyńskiego. Liczne impre-
zy na Zamku sprzyjają budowie 
i integracji społeczności lokalnej 
po obu stronach granicy. Warto 
zapoznać się z działalnością tej 
euroregionalnej instytucji. A.Klimowski z artystyczną rodziną Kożdoń, z Košariská, Republika 

Czeska.

W dniu 8 września 2007r. 
w wieku 84 lat zmarł 

długoletni prezes OSP w Simora-
dzu Ś.P Druch Józef Trombała. 

Urodził się 11 marca 1923r. 
w Pogórzu. W 1946r. wstąpił 
do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Simoradzu. W latach 1958 – 
1980 pełnił funkcję prezesa. Był 
długoletnim członkiem Zarządu 
Gminnego OSP w Dębowcu oraz 

radnym Gminnej Rady Narodo-
wej w Dębowcu. Za działalność 
społeczną i pożarniczą został 
odznaczony złotym krzyżem za-
sługi oraz brązowym, srebrnym 
i złotym medalem za zasługi dla 
pożarnictwa. Do ostatnich dni 
swojego życia został wierny idei 
pożarniczej – pełniąc funkcję 
członka honorowego OSP Simo-
radz. Pogrzeb zmarłego odbył 

się w dniu 11 września 2007r. w 
Simoradzu. W ostatniej drodze 
zmarłemu towarzyszyli : rodzi-
na, grono przyjaciół, mieszkańcy 
Simoradza oraz przedstawiciele 
Rady Gminy i druhowie jedno-
stek OSP z Gminy Dębowiec 
wraz z pocztem sztandarowym. 
Ś.P Druh Józef  Trombała na dłu-
go zostanie w naszej pamięci.

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

DYŻURY WÓJTA
LISTOPAD
Kostkowice 22.11. 14:15-15:15
Gumna         22.11. 13:00-14:00
W grudniu dyżurów nie będzie.

Na Sesjach Rady Gminy 
Dębowiec, która odbyła 

się  23 października 2007 r. pod-
jęto uchwały m.in. w następują-
cych sprawach:

1. zmian budżetu gminy Dębo-
wiec na 2007r.,

2. zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Dębowiec w sprawie zatwier-
dzenia projektu, zestawienia przy-
chodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2007r.,

3. zmiany uchwały Rady Gminy 
Dębowiec nr 293/XXX/06 z dnia 20 
czerwca 2006r. w sprawie regulami-
nu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Dębowiec.

4. przyjęcia jako darowizny 
przyłączy wodociągowych wg 
załączonej listy.

5. wyrażenia zgody na pod-
wyższenie kapitału zakładowe-
go, wniesienie majątku i objęcia 
udziałów w Wodociągach Ziemi 
Cieszyńskiej Sp. z o.o z siedzibą 
w Ustroniu.

6. zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Dębowiec z dnia 29 czerwca 
2004r. nr 137/XV/04 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy 
Dębowiec.

7. Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania za-
łożeń dotyczących  utworzenia od 
dnia 1 września 2008r. Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Simo-
radzu

8. Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania za-
łożeń dotyczących zamiaru utwo-
rzenia od dnia 1 września 2008r. 
Zespołu Szkół w Dębowcu

9. Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia opłaty za przygotowa-
nie posiłków dla dzieci w przed-
szkolach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu współpra-
cy samorządu Gminy Dębowiec  
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku pu-
blicznego w roku 2008”.

11. Podjęcie uchwały w spra-
wie wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Cieszynie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie 
przyznania Pani Irenie Bączek 
wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej 
Cieszynianki”.

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

- złego stanu technicznego dro-
gi „Dulski” w Iskrzyczynie

- możliwości zmiany odjazdu 
autobusu „Das” na Podlesie

- możliwości ustalenia popołu-
dniowych godzin dyżurów Wójta 
w Sołectwach

- opóźniającego się terminu 
przebudowy placu przed Szkołą 
Podstawową w Ogrodzonej

- nie działającego oświetlenia 
ulicznego w Iskrzyczynie pod 
wiaduktem

Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

Podczas pożaru na fer-
mie drobiu w Dębow-

cu udusiło się 9 tysięcy kur. 
Straty oszacowano wstępnie 
na 400 tys złotych. Strażacy 
walczyli z ogniem blisko 7 
godzin.

Kurnik podzielony był na 
dwie części, z czego tylko w 
jednej znajdowały się ptaki. 
Pożar pojawił się na nieza-
siedlonym obszarze, jednak 

kłęby dymu bardzo szybko 
przedostały się do drugiego 
segmentu. 60 strażaków, bio-
rących udział w akcji urato-
wało od spalenia część urzą-
dzeń oraz fragment kurnika, 
jednak zwierzętom nie udało 

się pomóc. Mimo wszyst-
ko właściciel fermy, Marian 
Hanak nie zamierza wycofać 
się z interesu. 

Źródło:
„Głos Ziemi Cieszyńskiej”

Kurza ferma w Dębowcu
stanęła w ogniu

ZABÓJCZY ŻYWIOŁ
03.09.07r. – w Simoradzu 

miała miejsce kolizja drogowa 
z udziałem samochodów oso-
bowych m-ki Ford Transit i 
Renault Laguna, kierowanymi 
przez mieszkańców Skoczowa   
i Simoradza. Sprawcę – miesz-
kańca Skoczowa- ukarano 
MKK.

20.09.07r. – w Gumnach 
kierująca samochodem osobo-
wym m-ki Fiat Seicento miesz-
kanka Kostkowic nie ustąpi-
ła pierwszeństwa przejazdu, 
czym doprowadziła do kolizji 
drogowej z samochodem m-ki 
Opel Vectra, kierowanym przez 
mieszkańca Cieszyna. Kobieta 
została ukarana MKK.

23.09.07r. – na izbę wy-
trzeźwień z interwencji domo-
wej został przewieziony miesz-
kaniec Dębowca

30.10.07r. – w Kostkowi-
cach, w jednym ze stawów ryb-
nych, utopił się mieszkaniec 
Iskrzyczyna. Do zdarzenia do-
szło podczas prac z odłowem 
stawu.

Kronika
policyjna

Wójt Gminy Dębowiec informuje, 
iż zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gmi-
ny posiada fi rma: „FANEX” s.c. A.M. 
Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 
133, 43-430 Skoczów - Tel. (033) 
8533446, Tel. (033) 4791013

FIRMY WYKONUJĄCE
USŁUGI ODŚNIEŻANIA

DRÓG  GMINNYCH 2007/2008

Mł. asp. Rafał Pszczółka
Dyżury: Urząd Gminy Dębowiec
Pomieszczenie GCI
wtorek: 10:00-11:00
piątek : 18:00-19:00
tel.: 509 133 153

RSP „PROMIEŃ” W OGRODZO-
NEJ – drogi gminne na terenie sołectw  
OGRODZONA, GUMNA, ŁĄCZKA 
tel. 0605633761
RSP w SIMORADZU – drogi gmin-
ne na terenie sołectwa SIMORADZ 
tel.0502334991
USŁUGI TRANSPORTOWE I 
WULKANIZACYJNE – Eugeniusz 
Kubicius – drogi gminne na terenie 
sołectw DĘBOWIEC (ul. Rolnicza, 
Łęgowa, Wrzosowa, Herstówki, 
Stroma), KOSTKOWICE, ISKRZY-
CZYN – tel.0501337624
KAROL CYWKA – KOSTKOWICE 
(Samlowiec), DĘBOWIEC – 505 543 
322
USŁUGI  TRANSPORTOWE - KA-
ROL CYPCER – stara droga krajowa 
DK 1- 033 8154028
Tel. osoby koordynującej zimowe 
utrzymanie 033 8577940



4 Dębowieści, wrzesień/październik 2007

„Raz na jezdnię wlazła gapa….”

AUDYCJA MUZYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Ostatnie wspomnienia z wakacji…

VI Kolonia letnia w Korlinie
W terminie 16 – 29 lipca 

2007 r. odbył się kolej-
ny letni wypoczynek dla dzieci 
nad morzem (woj. zachodnio-
pomorskie, gmina Postomino), 
zorganizowany przez SP w Simo-
radzu. Na kolonię wyjechało 42 
uczniów: 10 z SP w Iskrzyczynie, 
12 z SP w Dębowcu, 18 z SP w 
Simoradzu oraz 2 spoza szkoły.

Dzieci przebywały pod opie-
ką wykwalifi kowanej i doświad-
czonej kadry, którą stanowili: 
kierownik kolonii- Marzena Bo-
chenek oraz wychowawcy: Jo-
anna Ostafi n, Katarzyna Wardas 
i Szymon Moskała, a także panie 
kucharki: Czesława Polak i Mał-
gorzata Kłoda. 

Wyjazd mógł się odbyć dzię-
ki przychylności sponsorów, 
którymi byli: Gmina Dębowiec, 
CARITAS Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej w Bielsku - Białej, Apte-
ka ARNIKA w Dębowcu, Apteka 

MERKURIUS w Skoczowie oraz 
Bank Spółdzielczy w Skoczowie. 
Sprawy fi nansowe kolonii pro-
wadził LKS „WYZWOLENIE” 
w Simoradzu. Pani Ilona Kurcjus 
uszyła chusty dla kolonistów. 
Składamy serdeczne podzięko-
wania tym wszystkim, którzy po-
mogli w zorganizowaniu kolonii.

Kiedy tylko było możliwe, 
koloniści korzystali z plażowa-
nia, kąpieli morskich i spacerów 
brzegiem morza. Bogaty był tak-
że program turystyczny obozu. 
Odbywały się wycieczki piesze 
po okolicy m. in. nad Jezioro 
Wicko w Łącku oraz wycieczki 
autokarowe do Słupska- zwiedza-
nie Zamku Książąt Pomorskich, 
Darłowa- rejs statkiem „Viking” 
na otwartym morzu, Cisowa- 
wiatraki elektrowni wiatrowej, 
Słowińskiego Parku Narodowego 
z ruchomymi wydmami i latarnią 
morską w Czołpinie, Ustki - spa-

cer promenadą nadmorską oraz 
Marszowa- kąpiel w jeziorze.

W czasie trwania całego 
turnusu organizowane były roz-
grywki sportowe m. in. w „dwa 
ognie”, piłkę nożną, siatków-
kę: kadra kontra koloniści oraz 
ogniska, dyskoteki, śpiewy przy 
akompaniamencie gitary. Nie za-
brakło konkursów i zabaw.

Na zakończenie wypoczynku 
dzieci otrzymały na pamiątkę wła-
snoręcznie prowadzony Dziennik 
Kolonisty, w którym opisywały 
swój pobyt na kolonii. Zarówno 
koloniści jak i kadra byli bardzo 
zadowoleni z pobytu nad morzem, 
czego dowodem było ich zacho-
wanie i zżycie się ze sobą.

Joanna Ostafi n

23 października 2007 roku w 
Szkole Podstawowej w Dębowcu 
odbyła się audycja muzyczna dla 
dzieci z zerówki oraz dla uczniów 
klas I – VI.  Jej tytuł to:  „Trąbka” 
- instrumenty dęte blaszane. Spo-
tkanie prowadził Pan Franciszek 
Widnic, który w ciekawy spo-
sób przedstawił zgromadzonym 
uczniom oraz ich opiekunom hi-
storię instrumentu muzycznego, 
jakim jest trąbka.

Prowadzący wykonał kilka 
utworów muzycznych, z któ-
rych największy aplauz wśród 
zgromadzonych wzbudziły „ka-

czuszki”. Spotkanie było niejako 
małym sprawdzianem informacji, 
które młodzi ludzie już posiadali 
na temat omawianego instrumen-
tu i ciekawostek, jakie udało się 
im zapamiętać po audycji.

Na zakończenie prelekcji 
chętni uczniowie mogli wykazać 
się swoimi umiejętnościami gry 
na trąbce. Prezentowana audycja 
została sfi nansowana przez Urząd 
Gminy w Dębowcu i przeprowa-
dzona we wszystkich szkołach 
naszej Gminy.

Danuta Jankowska
- pedagog szkolny

25 września 2007 roku w Szkole 
Podstawowej w Dębowcu odbyło się 
spotkanie klas I – III z policjantem, 
Panem Mariuszem Tomicą, z sekcji 
ruchu drogowego w Pogwizdowie. 

Celem spotkania było przeka-
zanie najmłodszym uczestnikom 
ruchu drogowego pewnych prze-
stróg, dotyczących bezpieczeństwa 
zarówno podczas drogi do i ze 
szkoły, jak również w domu czy na 
podwórku. 

Wizycie Pana policjanta to-
warzyszył program artystyczny pt. 
Raz na jezdnię wlazła gapa, przygo-

towany przez klasę VI a. Zaprezen-
towała ona uczestnikom prelekcji 
kilka scenek, ukazujących niebez-
pieczeństwa zagrażające najmłod-
szym, z których często nie zdają 
sobie oni sprawy.  

W trakcie prelekcji można było 
zobaczyć także liczne prace wy-
konane przez uczniów szkoły pod-
stawowej, traktujące o bezpieczeń-
stwie na drodze oraz znaki drogowe 
wykonane przez uczniów klasy V 
naszej szkoły. 

Danuta Jankowska
– pedagog szkolny
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WIECZÓR ZADUMY I REFLEKSJI
„Śpieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą …”- pod 
takim hasłem w Szkole Pod-
stawowej w Dębowcu w dniu 
29 października 2007r. odbył 
się Wieczór Zadumy i Refl eksji 
przygotowany przez uczniów 
klas V i VI.

Młodzi ludzie zaprezentowa-
li przybyłym gościom tradycje 
i zwyczaje związane z dniem 
Wszystkich Świętych oraz Dniem 
Zadusznym. Jak sama nazwa 
wskazuje, wieczór był czasem 

100 LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DĘBOWCU

BARWY JESIENI
Wtorek 23 października 2007 

roku w Szkole Podstawowej w 
Dębowcu był dniem, w którym 
po zajęciach szkolnych zorga-
nizowano akcję dla chętnych 
uczniów klas I - III pod ogólną 
nazwą „Barwy jesieni”.

Akcja ta miała na celu ukaza-
nie młodym artystom możliwości 
wykonania pięknych prac z mate-
riałów, które „daje” jedna z najpięk-
niejszych pór roku- jesień. Podczas 

spotkania uczestnicy tworzyli swoje 
plastyczne dzieła z takich tworzyw 
jak: różnokolorowe liście, zasuszo-
ne kwiaty, szyszki, kasztany, żołę-
dzie czy zwykłe gałązki drzew. 

Zorganizowane spotkanie 
dało dzieciom możliwość zapre-
zentowania swoich, być może 
odkrytych właśnie, zdolności 
twórczych.

  Danuta Jankowska
- pedagog szkolny

Gdy zżółknie już papier i z pi-
sma zetrze się ślad, wspomnij te 
chwile spędzone razem, między 
nami szeroki świat.

Zbliża się 100 – lecie naszej 
szkoły – Szkoły Podstawowej w 
Dębowcu. Już teraz trwają „gorą-
ce” przygotowania do tej wielkiej 
uroczystości. Naszym marzeniem 
jest, aby ten dzień był dla każ-
dego miłą chwilą, powrotem do 

przeszłości, przyjaźni, młodości... 
Pragniemy, by każdy kto zostawił 
tu cząstkę życia, mógł odnaleźć 
siebie z tamtych lat.

W czasie obchodów uroczy-
stości, które planujemy w mie-
siącu czerwcu 2008 roku, chcie-
libyśmy zorganizować wystawę, 
prezentującą pamiątki związane z 
naszą placówką.  Prosimy wszyst-
kich, którzy przechowują zdjęcia, 

zeszyty, dzienniczki, tarcze, legi-
tymacje itp. o wypożyczenie tych 
cennych pamiątek.

Prosimy również wszystkich, 
którym bliska jest nasza szkoła, 
aby podzielili się z nami - obec-
nie związanymi ze szkołą swo-
imi wspomnieniami z tamtych 
lat. Będą one bardzo pomocne w 
opracowaniu monografi i szkoły.

Zgromadzone materiały pro-

simy składać w sekretariacie 
szkoły od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00. 
Każda rzecz powinna być opisana 
imieniem i nazwiskiem, aby mo-
gła być zwrócona właścicielowi.

Z góry serdecznie wszystkim 
dziękujemy za pomoc i zaangażo-
wanie

Danuta Jankowska
– pedagog szkolny

refl eksji i zadumy nad sensem ży-
cia, przemijania i umierania. 

Przybyli goście mogli równo-
cześnie podziwiać wystawę prac 
plastycznych pt. „Barwy Jesieni” 
wykonaną przez najmłodszych 
uczniów Szkoły Podstawowej w 
Dębowcu. Na zakończenie przed-
stawienia występujący otrzymali 
słodycze i napoje ufundowane 
przez Radę Rodziców SP w Dę-
bowcu.

Danuta Jankowska
- pedagog szkolny
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Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej - Dębowiec
Grupowa Praktyka Lekarzy Domowych S.C.

       pełni usługi w zakresie:
 - podstawowej opieki zdrowotnej 
 - pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej 
 - położnej środowiskowo - rodzinnej 

NZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00. 
Do Praktyki Lekarskiej można się rejestrować osobiście, przez osobę 
trzecią lub telefonicznie pod numerem 033 8562215.

Po godzinie 18 oraz w sobotę, niedzielę i święta pacjenci z 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 skiero-
wania do Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie. W przypad-
kach bardzo poważnych pacjenci udają się do Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie.

DYŻURY LEKARZY W GRUPOWEJ PRAKTYCE LEKARZY 
DOMOWYCH:
lek. med. Joanna Rabsztyn - pediatra
Poniedziałek:    9.30 – 18.00  (13.00 – 15.00 wizyty)
Wtorek:    8.00 – 12.30  (8.00 – 11.00 szczepienia)
Środa:  11.15 – 18.00  (13.00 – 15.00 wizyty)
Czwartek:    8.00 – 12.30  (8.00 – 10.00 higiena szkolna)
Piątek:    9.30 – 12.30 
lek. med. Zbigniew Kacperski - spec. chorób wewnętrznych
Poniedziałek:    8.15 – 11.45 
Wtorek:  11.15 – 14.00
Środa:    8.15 – 11.45
Czwartek:  11.15 – 13.30 
Piątek:    8.15 – 11.45 oraz 15.00 – 18.00
lek. med. Małgorzata Dec - spec. chorób wewnętrznych
Wtorek:  15.00 – 18.00 
lek. med. Andrzej Kubicius - spec. chorób wewnętrznych
Czwartek:  15.00 – 18.00 
lek. med. Małgorzata Pietrzak - lek. chorób wewnętrznych,
transfuzjolog
(uprawnienia badań na prawo jazdy)
Czwartek:  15.00 – 17.00 

APTEKA „ARNIKA”
mgr farmacji Jolanta Pawlus - Rus
Poniedziałek:  8.00 - 18.00
Wtorek:  8.00 - 18.00
Środa:  8.00 - 18.00
Czwartek:  8.00 - 18.00
Piątek:  8.00 - 18.00
Sobota:  8.00 - 12.00

  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama

  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama  Reklama 

Zl. 5/2007Zl. 2/2007

Ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów

z języka niemieckiego
Tadeusz Michna i Dariusz Heczko

Iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601 261 971

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

Zl
. 1

/2
00

7

PONIEDZIAŁEK        900 - 1500

WTOREK                    900 - 1500 
ŚRODA                     1200 - 1800

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DĘBOWCU

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

CZWARTEK              1200 - 1800

PIĄTEK                    1200 - 1800

SOBOTA               NIECZYNNE
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FINAŁ AKCJI „WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ 2007”

Sto lat temu urodziła się 
szwedzka pisarka litera-

tury dziecięcej, autorka przy-
gód rudowłosej Pippi i dziedzi 
z Bullerbyn – Astrid Lindgren. 
W celu uświetnienia okrągłej 
rocznicy jej urodzin, Bibliote-
ka Miejska w Cieszynie posta-
nowiła zorganizować konkurs 
plastyczny Wakacje z bohatera-
mi Astrid Lindgren. Odbył się 
on w ramach międzynarodowej 
akcji „WAKACJE Z BIBLIO-
TEKĄ 2007”. W konkursie 
wzięły udział niemal wszystkie 
biblioteki publiczne powiatu 
cieszyńskiego, inne instytucje 
kultury oraz szkoły, działające 
po obu stronach Olzy.

Uroczysty fi nał akcji WAKA-
CJE Z BIBLIOTEKĄ 2007, od-
był się 27 września br.              w 
siedzibie Biblioteki Miejskiej w 
Cieszynie. Podczas uroczystości, 
zgodnie z werdyktem jury, które 
obradowało pod przewodnictwem 
mgr Łukasza Konarzewskiego, 
nagrody i wyróżnienia za  prace 
nagrodzone w konkursie plastycz-

nym odebrało 37 uczestników. 
Dodatkowo w uroczystości 

fi nałowej uczestniczyło 35 lau-
reatów konkursu czytelniczego, 
który również odbył się w ramach 
tegorocznych wakacji 2007. Naj-
aktywniejszym czytelnikom na-
szego powiatu, przyznano tytuł 
„Wzorowego Czytelnika Powiatu 
Cieszyńskiego”. 

W gronie zwycięzców kon-
kursu Wakacje z bohaterami 
Astrid Lindgren znalazły się czy-
telniczki Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Dębowcu: Magdalena 
Hanzel i Karolina Staniek oraz 
laureatka konkursu czytelniczego 
-  Beata Jarczyk. 

Podczas uroczystego fi nału 
akcji, odbyło się także spotkanie 
autorskie z pisarzem Andrzejem 
Żakiem. Autor z dużą dozą humo-
ru mówił o swojej twórczości, za-
interesowaniach. Omówił drogę 
książki, od momentu pojawienia 
się pomysłu w głowie autora, aż 
do ukazaniem się jej w księgar-
niach lub bibliotekach. Opowie-
dział jak powstawało jego naj-

bardziej znane dzieło tj. trylogia 
„Władca czasu”, w skład której 
wchodzą powieści: „Wędrów-
ka”, „Archipelag” oraz „Powrót”. 
Opisane w książkach przygody 
są pełne magii i czarów. Poja-
wiają się w nich różne postacie 
legendarne, na przykład Lancelot, 
Merlin. Dzieci uczestniczące w 
spotkaniu z Andrzejem Żakiem, 
mogły wysłuchać fragmentów 
książki, czytanej przez samego 
autora, uczestniczyły także w  
konkursach z nagrodami. Spo-

tkanie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem ze strony dziecięcej, 
nie zabrakło nawet odważnej wy-
miany zdań z autorem. Po spotka-
niu dzieci ustawiły się w długiej 
kolejce, aby otrzymać dedykację 
i autograf w książkach autorstwa 
pana Andrzeja, które wcześniej 
miały okazję zakupić. 

Aleksandra Nowrotek
instruktor - koordynator
ds. bibliotek publicznych

powiatu cieszyńskiego

OCZAMI DZIECKA
Jesień jest w szkole czasem, 

kiedy to częściej mówi 
się dzieciom o bezpieczeństwie. 
Temu zagadnieniu poświęcane są 
lekcje wychowawcze, spotkania 
z pedagogiem, apele zwoływane 
przez dyrektora szkoły. Wszyst-
ko po to, aby zwrócić uczniom 
szczególną uwagę na sytuacje 
niebezpieczne, z którymi mogą 
się spotykać na co dzień.

      Podczas jednego z takich 
spotkań dzieci zasygnalizowały 
prowadzącym, iż bardzo niebez-
pieczne sytuacje spotykają ich 
w drodze do i ze szkoły, a jed-
ną z nich są wałęsające się psy. 
Uczniowie ujawniają, iż często 
zwierzęta są agresywne w sto-

sunku do nich. Psy te mają swoich 
właścicieli, jednak Ci nie poczu-
wają się do obowiązku, aby za-
dbać o skuteczne zabezpieczenie 
czworonogów. Niejednokrotnie po 
zwróceniu uwagi tymże osobom 
możemy usłyszeć cyt.: „Co mogę 
zrobić skoro pies sam ucieka”. 

Być może niejednemu z nas 
odpowiedź ta wydaje się śmiesz-
na, jednak zastanówmy się, czy 
rzeczywiście nie możemy nic 
zrobić, aby zabezpieczyć swojego 
psa? Czy musimy narażać dzieci 
na spotkania ze zwierzętami, któ-
re nie zawsze są przyjacielsko na-
stawione do obcych? 

Danuta Jankowska
– pedagog szkolny

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dębowcu zaprasza dzieci i 
młodzież na zajęcia regionalne, 
warsztaty plastyczne, konkursy 
czytelnicze i literackie wg po-
niższego planu pracy kulturalno-
edukacyjnego:

LISTOPAD
„Halloweenowe latarnie”

BIBLIOTEKA W DĘBOWCU
ZAPRASZA!

-zajęcia plastyczne
-zabawy i wróżby andrzejkowe
Termin: 30 listopada 2007r.

GRUDZIEŃ
„Całus pod jemiołą”
-pogadanka na temat zwyczajów 
świątecznych z wykorzystaniem 
literatury pięknej dla dzieci
Termin: 6 grudnia 2007r.
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„Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć …”

„GÓRA GROSZA  - GÓRĄ SZCZERYCH SERC”

Gmina Dębowiec zaku-
piła ponad tysiąc sztuk pasty 
do zębów, przeznaczonej dla 
dzieci w wieku przedszkol-
nym. Pasty te zostaną prze-

kazane do wszystkich przed-
szkoli na terenie gminy. Nasi 
najmłodsi wychowankowie 
będą mogli myć nimi zęby 
po każdym posiłku w przed-

ROLNIKU!
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa w Katowicach przypomina 
o obowiązku badania opryski-
wacza ciągnikowego – polo-
wego, sadowniczego w cyklu 
3- letnim. Zgłoś się do najbliż-
szej jednostki upoważnionej 
do badań opryskiwaczy.
Badania przeprowadzają mię-
dzy innymi:

1.  Zakład Usługowy „AGRO-
SERWIS” – Jan Moś,    Stara 
Wieś, ul. Dolna 3, tel. (033) 
845-75-96 Czechowice-Dz.,  
ul. Dworcowa 15a, (032) 215-
67-69, kom. 0602289577
2. Gospodarstwo Pomocnicze 
przy Zespole Szkół Rolni-
czych w Pszczynie; ul. Szy-
manowskiego 12, tel. (032) 
210-34-63
3. Przedsiębiorstwo Produkcyj-

KOMUNIKAT 
w sprawie obowiązkowego badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

no-Handlowe „AGROKOM-
PLEKS” Ochaby Wielkie 5, 
Skoczów; tel. (033) 853-56-10 
, tel.(033) 852-87-96
Pamiętaj o odpowiednim 
przygotowaniu opryskiwacza 
do badań:
> wymyj opryskiwacz we-
wnątrz i na zewnątrz
> wypełnij wodą zbiornik 
opryskiwacza w 2/3 jego ob-
jętości

> zamontuj osłony zabezpie-
czające ruchome elementy

Stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem niesprawnym 
technicznie bez aktualnego 
badania, zgodnie z art. 107 
ust. 1 pkt. 30 ustawy z dnia 
18 grudnia 2003r. o ochronie 
roślin, podlega odpowiedzial-
ności karnej.

szkolu. Akcja ta ma na celu 
głównie uświadomienie 
dzieciom konieczności prze-
strzegania zasad higieny i 
systematycznego dbania o 

zęby już od najmłodszych 
lat. 

Remigiusz Jankowski
Dyrektor GZOSP

w Dębowcu

W dniach 15 – 26 października 2007 
roku w szkole podstawowej w Dę-

bowcu została przeprowadzona akcja pod 
patronatem ministerstwa edukacji narodo-
wej „góra grosza” na rzecz dzieci z domów 
dziecka. 

Podczas trwania opisywanej akcji uczniowie 
klas szóstych wspólnie z opiekunem samorządu 
szkolnego panią Ireną Chwastek zbierali sym-
boliczne grosze wśród dzieci uczęszczających 
do naszej placówki. Odwiedzili również Apte-

kę, sklepy, pocztę, kwiaciarnię oraz urząd gminy 
w Dębowcu. W sumie udało się zebrać 200 zł I 73 
grosze. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w 
akcję „góra grosza”, za okazane zrozumienie i po-
darowane grosiki. 

Danuta Jankowska
– pedagog szkolny
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Spacer z przewodnikiem po 
wsi Kostkowice (cz. 11)

Krótki zarys dziejów i rozwoju do 1975 roku.
       Karol Szczurek    

Nr 12. Samlowiec
Gospodarstwo o obszarze 

1,55 ha ziemi przejął od Andrzeja 
Murasa syn Jan, kowal ożeniony 
z Amalia Poloczek z Halacha. 
Jan Muras wybudował nową kuź-
nię, stodołę, wiatrak powietrzny 
i wymurował dom mieszkalny. 
Spuściznę po nim objęła córka 
Helena, zamężna za Czesława 
Krzemienia.

Nr 13. Samlowiec
To gospodarstwo utworzył 

Józef Szołtys- budynek mieszkal-
ny z oborą , murowany, stodoła i 
szopa drewniane. Spuściznę o ob-
szarze 1,65 ha przejął syn Karol i 
żona Maria z domu Czupryna.

LASY PAŃSTWOWE
Ogólna powierzchnia lasów 

państwowych na terenie Kost-
kowic, które nazywają „Kostko-
wiokiem” wynosi około 80,00 
ha. Rosną tu głównie świerki, 
modrzewie, sosny, dęby, jesiony, 
brzozy i olchy. Środkiem lasu 

przepływa strumyk, który w Haż-
lachu wpływa do Piotrówki, a ta 
do Olzy. Kiedyś musiały być w 
pobliżu potoku „Lutniówka” sta-
wy, bo pozostały jeszcze dwie gro-
ble, a miejscowi ludzie nazywają 
te pola „do stowków”. Za mojej 
młodości lasy te były własnością 
arcyks. Fryderyka Habsburga, aż 
do 1918 r., do Odrodzonej Polski, 
kiedy Państwo Polskie przejęło 
wszystkie jego lasy i posiadłości. 
Dwory zostały rozparcelowane w 
1929r., częściowo wydzierżawio-
ne, ale lasy pozostały pod zarzą-
dem państwowym po dziś dzień.

Już za czasów austryjackich 
„Kostkowiok” należał do Nad-
leśnictwa w Hażlachu, a po jego 
likwidacji w 1974 r. bezpośred-
nio do Nadleśnictwa w Ustroniu. 
„Kostkowiok” nadzorowali ga-
jowi zamieszkali w gajówce w 
Ogrodzonej nr 38. Z moich cza-
sów pamiętam gajowego Józefa 
Orszulika(1900-1910). Po jego 
odejściu przybył Jan Ogrodzki z 
Wisły-Malinki(1910-1919), po 
jego śmierci pełnił służbę syn 

Rudolf(1919-1921), przeniesio-
ny później do Brennej. Za służby 
Rudolfa Grodzkiego wybuchł w 
marcu, w niedzielne przedpołu-
dnie pożar w rębowisku na skraju 
od strony Zamarsk i spaliło się 
kilkanaście metrów kubicznych 
drzewa gotowego do wywozu. 
Pierwszy raz w życiu widziałem 
jak ogień szybko się rozprze-
strzenia po suszu trawy i szpilek 
drzew. Skuteczną obroną okaza-
ła się zwykła motyka. Opalone 
kloce drwa sprzedano później 
okolicznym gospodarzom po ob-
niżonej cenie.

Po odejściu Rudolfa Grodz-
kiego przybył Franz Rieger z 
Istebnej, skąd go górale wypę-
dzili. Był to rodzony Austriak, 
słabo mówiący po polsku, bar-
dzo służbowy, co powodowało, 
że był nielubiany, nawet niena-
widzony. Ja często goliłem go 
brzytwą. Miał wypadek- został 
postrzelony przez kłusowni-
ka. Rieger twierdził, że był to 
Adam Kajzer z Pasiek, ale w 
sądzie mu tego nie udowod-
niono. Po odejściu Reigera na 
emeryturę, przybył Jan Zmełty 
(1926-1939) z Pruchnej. Za jego 
czasów odbywały się polowania 
prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej, Ignacego Mościckiego w 
lasach: „Kamieniec”, „Lutnia” i 
„Kostkowiok”. Obiady myśliw-

skie odbywały się w gospodzie 
mego brata Jana na „Pasiekach”. 
Wówczas to miewałem dużo 
pracy w przygotowaniu tabli-
czek numerowych dla stanowisk 
strzelców, zaś podczas polowa-
nia nosiłem pelerynę Prezyden-
ta. Gdy wybuchła II wojna świa-
towa, Niemcy usunęli ze służby 
gajowego Zmełtego i postawili 
Karola Nowaka z Pruchnej, 
który pozostał tu aż do 1968 r. 
z tytułem leśniczego. Po przej-
ściu Nowaka na emeryturę, 
placówkę objął leśniczy Wels 
(1968-1969), który wkrótce 
przeniósł się w rejon rybnicki. 
Po nim przybył gajowy Guzik 
(1969-1970), który przeniósł się 
w Bieszczady. W tym okresie 
Welsowi i Guzikowi pomagał 
leśniczy Nowak. Następnie po-
sadę gajowego objął Franciszek 
Łysoń (1970-1974), który na-
stępnie przeniósł się do rejonu 
pszczyńskiego. Po nim przybył 
Teofi l Macura z Halacha, który 
dotąd urzęduje. 

Z czasów austriackich pa-
miętam nadleśniczego Fabra, 
Liszkego, a potem Kurusa i nad-
leśniczego Stefana Jasienickiego. 
Praktykantami leśniczymi byli 
kolejno: Jan z Simoradza, Jan 
Broda i Jan Wróbel z Dębowca 
oraz Andrzej Lanc z Kostkowic.
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R O L N I K U !!!!!

KOMUNIKAT
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 
z późn. zm.[1]) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. wyniosła 
58,29 zł za 1 dt.

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 
245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z 
późn. zm.[1]) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r., wyniosła 147,28 zł za 1m3.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 
1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nowych stawek średniej ceny skupu 
żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna, informujemy, że w 2008 roku ulegną zmianie stawki podatków:

KOMUNIKAT
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.

Śląski Wojewódzki 
Lekarz Weteryna-

rii w Katowicach przypo-
mina, że do dnia 1 stycznia 
2008r. wszystkie podmio-
ty działające na rynku 
pasz   muszą spełniać wy-
mogi Rozporządzenia Nr 
183/2005 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady usta-
nawiającego wymagania 
dotyczące higieny pasz.

Rejestracja, która winna 
być dokonana do 1 stycznia 
2006r. poprzez przekazanie 
zgłoszenia do Powiatowe-

go Lekarza Weterynarii 
była pierwszym krokiem 
do spełnienia dalszych 
wymagań zawartych Roz-
porządzeniu, jednak nie 
wszyscy do chwili obecnej 
wywiązali się z niego. 

Następnym jest spełnie-
nie warunków Rozporzą-
dzenia, właściwych dla da-
nego rodzaju działalności 
i zawiadomienie o tym, w 
określony sposób, Powiato-
wego Lekarza Weterynarii.

Oba kroki wymagają 
stosownych druków: DRU-
KU ZGŁOSZENIA DRU-

KU OŚWIADCZENIA.
które można pobrać w 

powiatowych lub woje-
wódzkich inspektoratach 
weterynarii.

Ponadto druki te dostęp-
ne są w Internecie pod na-
stępującymi adresami:

ZGŁOSZENIE http://
k a t o w i c e . w i w. g o v. p l /
do_pobrania/01_hp_183-
2 0 0 5 _ z g l o s z e n i e . p d f 
OŚWIADCZENIE http://
k a t o w i c e . w i w. g o v. p l /
do_pobrania/02_hp_183-
2005_oswiadczenie.pdf 

pod adresem, http://ka-

towice.wiw.gov.pl/do_po-
brania/03_hp_183-2005_
rozporzadzenie.pdf

dostępny jest również 
TEKST Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady Nr 183/2005 usta-
nawiającego wymagania 
dotyczące higieny pasz

Rolniku - Nie zwlekaj 
i przekaż wypełnione do-
kumenty do właściwego 
miejscowo powiatowego 
lekarza weterynarii

OSTATECZNY TER-
MIN UPŁYWA Z DNIEM 
1 STYCZNIA 2008r.

Nazwa podatku 2007 
w z   

2008 
w z  

Gospodarstwa rolne o pow. powy ej 1 ha - za 1 ha przeliczeniowy 88,80 145,70 

Grunty rolne o pow. do 1 ha - za 1 ha fizyczny 177,60 291,45 

Le ny 29,41 32,40 
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N I E S Z C ZĘŚC I A  I N S P I R U JĄ

MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE
W okresie zimowym wa-

runki na drogach lubią za-
skakiwać kierowców.

nadchodzi okres zimy – 
bądźmy przygotowani na wy-
stąpienie śnieżyc, mrozów, za-
wiei i zamieci. Należy przede 
wszystkim słuchać komuni-
katów radiowych i telewizyj-
nych, zachowywać szczegól-
ną ostrożność, poruszając się 
po zaśnieżonym i oblodzonym 
terenie, informować bliskich o 
docelowym miejscu swoich 
podróży.

Pamiętaj, że jedną z wielu 
przyczyn ofi ar śmiertelnych w 
zimie jest niewłaściwe przy-
gotowanie pojazdu do sezonu 
zimowego, oraz braku znajo-
mości postępowania na wypa-
dek unieruchomienia pojazdu, 
lub zabłądzenia podczas po-
dróżowania.

- jeśli musisz wyruszyć 
w podróż, rozważ wykorzy-
stanie publicznych środków 
transportu, jeśli podróżujesz 
samochodem – podróżuj w 
dzień, nie podróżuj samotnie, 
informuj innych          o swoim 
planie podróży. Używaj głów-
nych dróg, unikaj bocznych i 
skrótów,

-przygotuj swój samochód 
do zimy,

-trzymaj „zimowy ze-
staw” w bagażniku swojego 
samochodu (łopatę do śniegu, 
migające światło, rękawice, 
czapkę, koc, linę holowniczą, 

łańcuchy na koła, pojemnik z 
solą kamienna, kable do aku-
mulatora)

- jeśli znajdziesz się na 
bezludnych obszarach leśnych 
lub rolnych, rozepnij dużą 
płachtę (najlepiej jaskrawą) 
na śniegu, aby zwrócić uwagę 
ratowników, lub samolotów 
ratunkowych, co pewien czas 
dawaj sygnały światłami i 
klaksonem.

Jeśli śnieg uwięzi Cię w 
twoim samochodzie:

- zejdź z głównego pasa, 
włącz migające światła alar-
mowe i wywieś jaskrawą tka-
ninę na antenie samochodu 
lub przez okno,

- pozostań w samochodzie 

by ratownicy mogli łatwiej 
Cię znaleźć, 

- nie wychodź z samo-
chodu jeśli nie masz w zasię-
gu widoczności budynków, 
w których mógłbyś znaleźć 
schronienie. Bądź ostrożny-
odległość obserwowana po-
przez zamieć śnieżną może 
być myląca- nawet krótki 
odcinek może być niemożli-
wy do pokonania w głębokim 
śniegu i zamieci,

- wyłączaj silnik i ogrzewa-
nie na dziesięć minut w ciągu 
każdej godziny w celu utrzy-
mania ciepła. Kiedy silnik 
pracuje, lekko otwórz okno, w 
celu wentylacji. Uchroni Cię to 
przed zatruciem tlenkiem wę-

gla. Okresowo usuwaj śnieg i 
lód z rury wydechowej.

- wykonuj ćwiczenia w 
celu rozgrzania organizmu, 
lecz unikaj przemęczenia. 
Ogrzewaj się przykrywając się 
z innymi pasażerami wierzch-
nimi ubraniami i kocami,

- wymieniaj się z innymi 
w czasie snu. Jedna osoba 
musi stale czuwać, by obudzić 
wszystkich, gdy zauważy nad-
chodzącą pomoc,

- w nocy włącz wewnętrz-
ne oświetlenie, by ratownicy 
mogli Cię zobaczyć.

Opracowano
na podstawie poradnika

SL.U.W. WZKOL i SO
w Katowicach.

W zeszłym miesiącu 
(26-27.10.) odby-

ły się w Wiedniu pierwsze na 
świecie targi rozwodowe. Za-
interesowani mogli skonsulto-
wać się z prawnikiem, wynająć 
detektywa lub zrobić test na oj-
costwo. Wszystko oczywiście 
w dobrej wierze- aby pomóc. 
Do niedawna trudno było po-
godzić się z samym faktem co-
raz częstszych rozpadów mał-
żeństw. Z czasem stało się to 

społecznie akceptowalne. Czy 
można się jednak nauczyć to-
lerować rozwodową agitację? 
Ja nie mam wątpliwości, że or-
ganizatorzy targów przekształ-
cają osobisty dramat człowieka 
w publiczny cyrk. Pomysłowo-
ści nie można im odmówić, ale 
co z dobrym smakiem i mo-
ralnością? Dlaczego nie zor-
ganizowano imprezy, dającej 
ludziom szansy odbudowania 
związku i nie zaproszono nie 

detektywów, tym bardziej, że 
to nie Polska, ale terapeutów? 
W momencie kiedy można 
dobrze zarobić wszelkie dy-
wagacje moralno-fi lozofi czne 
za swoim sumieniem zdają się 
być zbędne. 

Zauważyłam, że potencjal-
nym rozwodnikom coraz chęt-
niej się pomaga. Nie tak daw-
no przecież niemiecka polityk 
Gabriele Pauli wysunęła pro-
pozycję okresowych ślubów 

cywilnych. Według jej projek-
tu umowa między małżonka-
mi byłaby zawierana na 7 lat, 
po czym istniałaby możliwość 
jej przedłużenia. Prawie jak 
miłość… Aż dziw bierze, że 
autorem tego pomysłu nie jest 
żaden polski polityk. Niestety, 
pomimo wielkiego potencjału 
do kontrowersyjnych pomy-
słów, żaden z nich długo tym 
krajom nie dorówna.   

Agnieszka Migacz
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KRZYŻÓWKA 
Z HASŁEM
Litery z pól ponumero-

wanych od 1 do 33 utworzą 
rozwiązanie (aforyzm oraz 
nazwisko jej autorki), które 
należy przesłać lub dostar-
czyć, wraz z naklejonym na 
kartkę kuponem wyciętym z 
krzyżówki, na adres redakcji 
w terminie do 31.12.2007r. 
Wśród prawidłowych odpo-
wiedzi zostaną rozlosowane 
nagrody (bony towarowe o 
wartości 20 zł).Rozwiązanie 
z poprzedniego numeru: NIE 
PATRZ NA DATEK, ALE NA 
SERCE. Nagrodę otrzymuje 
Stefania Sikora z Dębowca. 

Poziomo: 3- Zjazd bisku-
pów. 8- uszkodzenie, usterka, wada. 9- wydarzenie, zwykle małej wagi.  10- jednostka natężenia prądu elektrycznego. 11- skład-
nik ćwikły. 14- nakładany za przekroczenie szybkości. 18- frakcja. 20- wyborca. 21- Orzeszkowa. 22- pierwiastek z grupy azo-
towców, As. 23- do spania lub do pływania. 27- potocznie o pieniądzach. 30- mielony lub schabowy. 31- saper. 32- stos słomy. 
33- starodawna nazwa Wysp Brytyjskich.

Pionowo: 1- Niefart, brak szczęścia. 2- rozgrywany na boisku. 3- Iowa lub Alaska. 4- złości lub na bank. 5- tworzywo skóro-
podobne. 6- antonim poziomu. 7- głęboki rów z wodą wokół twierdzy. 11- miasto nad Uherką. 12- świńska trawa. 13- Linda lub 
Kociniak.  15- kończy pacierz. 16- leśny ssak z szablami. 17- miłośnik teatru. 18- idzie za pługiem. 19- część naboju. 24- pole-
cenie dla psa. 25- zamek lub ciastko. 26- dychawica. 28- kusa moda. 29- starogrecki instrument muzyczny strunowy, szarpany, 
w kształcie podkowy. Hata

Dwumiesięcznik „Dębowieści”; wydawca: Urząd Gminy 
Dębowiec; redaktor naczelny: Artur Kulesza; adres redakcji: 
Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, 
tel. 853 38 81, fax: 856 22 83; druk: INTERFON, Sp. z o.o. 
ul. Olszaka 5, 43-400 Cieszyn
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytułów i przere-
dagowań materiałów nadesłanych 

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

Skargi i wnioski przyjmowane są w dniach roboczych w godzinach:

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

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta Gminy, a w 
razie jego nieobecności przez Sekretarza Gminy. W przy-
padku ich nieobecności - w sekretariacie Urzędu Gminy.
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Mężczyzna na plaży zachodzi do stanowiska ratowników.
- Panowie ratownicy, nie macie przypadkiem zapałek?
- Proszę oto zapałki. Daj Pan papierosa, zapalimy.
- Proszę bardzo - mężczyzna częstuje ratowników papierosami.
  Zapalają, przez chwilę delektują się aromatem tytoniu.
- Jak leci, panowie? Jakie nastroje? - pyta.
- No, tak sobie. Pracujemy pomalutku...
- Lato w tym roku okropnie gorące, oddychać nie ma czym...
- Strasznie. Spaliliśmy się przy tej robocie od tego cholernego słońca,
  upały, upały... Koszmar!
- A płacą chociaż dobrze?
- Żartujesz Pan? Ledwo można związać koniec z końcem...
- Taa i te ceny złodziejskie...
...
...
- Taa. Ciężko. Ale chłopaki, przyszedłem do Was w konkretnej
  sprawie. Przykro mi, że i ja wam głowę zawracam, ale tam,
  gdzie ta zielona boja, teściowa mi się topi...

* * *
Babcia kupiła sobie papugę. Papuga pyskowała i wymyślała jej ciągle:
Te, jędzowata! 
Babcia dzwoni do sklepu zoologicznego i pyta: - Co zrobić, jeśli pa-
puga, którą kupiłam, brzydko się wyraża?
- Jak to co? Zamknąć ją na pół godziny w zamrażarce!
  Babcia tak zrobiła. Za pół godziny wypuszcza papugę i pyta:
- I co, nauczyłaś się grzeczności?
- Tak, tak! Już nigdy nie będę! Ale... te, jędzowata?
  A za co siedzi kurczak?

HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR
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GRAND PRIX JUDO

U K S  „ D Ę B O W I A N K A ”
R O Z P O C Z Ę Ł A  R O Z G R Y W K I

W październiku rozpo-
częły się rozgrywki 

śląskiej ligi młodziczek, w 
której występuje nasza dru-
żyna UKS ,,Dębowianka”. 
W rywalizacji uczestniczy 39 
zespołów reprezentujących 
kluby z całego województwa 
śląskiego. 

W pierwszym etapie nasze 
siatkarki spotkały się w grupie 
z zespołami MOSM II Tychy i 
Victoria MOSiR Cieszyn. Ro-

zegrano trzy turnieje systemem 
,,każdy z każdym”. Odbyły się 
one w Tychach, Cieszynie i w 
Dębowcu. Nasze zawodniczki 
zapisały na swoim koncie 5 
zwycięstw i tylko 1 porażkę, 
co pozwoliło im zająć pierw-
szą lokatę w grupie i awans 
do grona 24 najlepszych dru-
żyn województwa śląskiego. 
Ożyły w ten sposób nadzie-
je na powtórzenie sukcesu 
sprzed trzech lat, kiedy to ich 

starsze koleżanki wywalczyły 
12 miejsce w województwie 
śląskim. W kolejnym etapie 
nasze siatkarki zmierzą się z 
zespołami MKS PRO Bielsko 
Biała i Olimp Szczyrk. Zma-
gania rozpoczną się już 10 li-
stopada o godz. 10.00 na sali 
gimnazjum Dębowcu. Druży-
na występuje w składzie : Mo-
nika Pasiut, Barbara Sikora 
(kapitan), Agnieszka Szczyp-
ka, Justyna Neniczka, Barbara 

i Katarzyna Siekierka, Anna 
Librowska, Maria Moskwik, 
Sylwia Górniok, Dagmara Po-
rębska, Beata Jarczyk, Agata 
Szczypka oraz Wioletta Dą-
bek, Paulina Szczurek, Beata 
Berglowiec. Zespół prowadzi 
Włodzimierz Habarta.

1 UKS Dębowianka Dębo-
wiec 6 11 10:4

2 VC Victoria MOSiR I 
Cieszyn 6 9 8:7 3

MOSiR II Tychy 6 7 4:11
Turniej nr I - 30.09.2007 - 

Tychy 
UKS Dębowianka Dębo-

wiec - MOSiR II Tychy - 2:0 
(20, 7) 

UKS Dębowianka Dębo-
wiec - VC Victoria-MOSiR I 
Cieszyn - 2:0 (16, 19) 

VC Victoria-MOSiR I Cie-
szyn - MOSiR II Tychy - 2:0 
(9, 14) 

Turniej nr II - 06.10.2007 
- Cieszyn 

VC Victoria-MOSiR I Cie-
szyn - MOSiR II Tychy - 2:1 
(-18, 22, 15) 

UKS Dębowianka Dębo-
wiec - MOSiR II Tychy - 2:0 
(13, 21) 

UKS Dębowianka Dębo-
wiec - VC Victoria-MOSiR I 
Cieszyn - 2:1 (13, -25, 10) 

Turniej nr III - 13.10.2007 
- Dębowiec 

VC Victoria-MOSiR I Cie-
szyn - UKS Dębowianka Dę-
bowiec - 2:0 (23, 21) 

MOSiR II Tychy - VC Vic-
toria-MOSiR I Cieszyn - 2:1 
(8, -14, 12) 

UKS Dębowianka Dębo-
wiec - MOSiR II Tychy - 2:1 
(12, -23, 14)

W dniu 30.09. 2007r. w Szczyrku odbyły się Międzywo-
jewódzkie Grand Prix Judo o Puchar Starosty Powia-

tu Bielskiego. Z LKS „Iskra” Iskrzyczyn wystartowało sześciu 
zawodników, a czterech z nich zajęło miejsca na podium.

Poloczek Mateusz  - waga 33kg; V miejsce
Jarco Dominik  - waga 39kg; III miejsce
Górniak Kamil       - waga 42kg; I miejsce
Zagóra Piotrek       - waga 46kg;V miejsce
Jarco Kamil           -  waga 30kg; III miejsce
Kubica Ryszard     -  waga +59kg; II miejsce

21.10. w Bytomiu odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików i Młodziczek w Judo. Z LKS Iskrzyczyn wy-
startowała Dominika Błasiak, która w wadze 40 kg zdobyła II 
miejsce i przywiozła srebrny medal. 

SREBRO DLA DOMINIKI

Pani Alicji Parchańskiej
Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają

Wójt Gminy Dębowiec
Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

Radni oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Dębowcu
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AWANS DO JUNIORÓW

Jak oni  gral i?
Dobiegła końca runda je-

sienna piłkarskich rozgrywek 
na szczeblu skoczowskiego 
podokręgu. Nadszedł więc 
czas na krótkie podsumowa-
nie występów drużyn rezpre-
zentujących naszą gminę. 

Spośród klubów wystę-
pujących w klasie B najlepiej 
zaprezentował się spadkowicz 
– LKS „Wyzwolenie” Simo-
radz, który na półmetku zma-
gań zajął dobrą, trzecią po-
zycję. Biorąc pod uwagę taki 
sam dorobek punktowy jaki 
posiada druga w tabeli LKS 
Pruchna, na wiosnę Wyzwo-
lenie będzie przystępowało 

do gry z dużymi szansami na 
powrót do A klasy. 

Piąte miejsce na półmet-
ku wywalczył LKS „Strażak” 
Dębowiec. Jak na beniaminka 
to dobre osiągnięcie, ale ambi-
cje były zdecydowanie więk-
sze. Drużyna miała wyraźnie 
słabszą drugą część rundy, do-
znając czasami zaskakujących 
porażek. -Założenia na ten se-
zon były inne, niestety rzeczy-
wistość okazała się brutalna. 
Mimo wszystko nasza sytuacja 
nie wygląda najgorzej. Mamy 
4 pkt straty do miejsca pre-
miowanego awansem, o które 
będziemy walczyć wiosną. W 

Drużyna LKS Ogro-
dzona w sezonie 

2006,2007 grała w trampka-
rzach i zdobyła na koniec sezo-
nu pierwsze miejsce w tabeli. 
W nagrodę otrzymała od władz 
podokręgu Skoczów Puchar i 
dyplom. Ponieważ większość 
zawodników nie mieściła się 
wiekiem w trampkarzach, 
klub postanowił w tym samym 
składzie zgłosić ich w sezonie 
2007,2008 do Juniorów. W 
grupie tej radzą sobie całkiem 

nieźle. Na mecze dowożą ich 
i opiekują się nimi: Henryk 
Raszyk,  Marian Malejczuk i 
Andrzej Łęczycki. Trenerem 
drużyny jest Karol Brudny

Skład drużyny: Wróbel 
Mateusz, Klimszo Sebastian, 
Jeznach Przemysław, Wróbel 
Wojtek, Twardzik Dariusz, 
Błędowski Remigiusz, Klim-
szo Piotr, Łęczycki Mateusz, 
Niemiec Jarosław, Niemiec 
Grzegorz, Wróbel Bartek, 
Szatenberg Oskar, Czakon 
Bartek

Henryk Raszyk
Foto: Nadzieja na dobre wyniki
LKS Ogrodzona

Seweryn Obracaj z Dę-
bowca został zwycięzcą Ogól-
nopolskiego Biegu Ulicznego 
o „Złoty Dzięgiel”, w kategori 
„Chłopcy - rocznik 1994” . Zma-
gania miały miejsce w minioną 
niedzielę w Dzięgielowie.

Wsród mężczyzn najlep-
szy okazał się po raz trzeci z 
rzędu Jakub Glajcar z Wisły, 
wyprzedzając Jana Micha-
łowskiego z Krakowa oraz 
Jarosława Głowinkowskiego 
z Drogomyśla. Wśród kobiet 
najlepsza okazała się Natalia 
Pszczółka z Bażanowic.

Źródło: www.ox.pl

okresie zimowym potrzebuje-
my wzmocnić zwłaszcza linię 
ataku, ale co z tego wyjdzie, 
zobaczymy - komentuje trener 
Marek Bakun.  

Postawy naszego kolejne-
go reprezentanta w klasie B, 
zajmującego ostatnie miej-
sce, z zerowym dorobkiem 
punktowym – LKS „Startu” 
Ogrodzona nie będziemy ko-
mentować. 

Na najniższym szczeblu 
rozgrywek naszą gminę re-
prezentuje odradzająca się 
LKS „Iskra” Iskrzyczyn. Po 
pierwszej części sezonu pla-
suje się na 4 miejscu klasy 
C. -Jestem zadowolony z po-
stawy chłopaków w tym se-
zonie, choć nie ukrywam, że 

mogło być troszkę lepiej. W 
wyniku braku zgrania zespo-
łu uciekło nam niepotrzebnie 
kilka punktów, zwłaszcza w 
dwóch ostatnich kolejkach. 
Na wiosnę planujemy kolejne 
wzmocnienia dlatego myślę, 
że powalczymy o drugą lokatę 
na koniec sezonu. Chciałbym 
w tym miejscu podziękować 
zarządowi za współpracę 
oraz kibicom za wspaniały 
doping- mówi trener Tomasz 
Zgliczyński.

Mamy nadzieję, że run-
da rewanżowa będzie jeszcze 
bardziej udana dla naszych 
drużyn i na koniec sezonu 
będziemy mogli cieszyć się z 
awansu którejś z nich.

Błażej Żebrok

N a j s z y b s z y  D ę b o w c z a n i n
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Koło łowieckie „Dębowiec” obchodziło swoje urodziny

„BÓR DARZY” JUŻ 60 LAT!

ELEGANCKIE PIĘKNOŚCI

 Dubeltówka nie jest jedynym niezbędnym atrybutem myśliwe-
go. „Dobre oko” i pewna ręka to zdecydowanie za mało, aby móc 
mówić o uprawianiu łowiectwa. Najważniejsze są pasja i miłość do 
przyrody. Członkowie działającego w Dębowcu Koła Łowieckiego 
„Dębowiec” już od 60 lat dbają o zwierzynę. W  zeszłym miesiącu( 
06.10.2007r.) grupa świętowała okrągłą rocznicę swojej działalności. 

O formalnym utworzeniu koła można mówić od roku 1946. Na 
początku trzech kolegów dzierżawiło od Urzędu Gminy 4 tereny ło-
wieckie: wieś Dębowiec- Karol Krzywoń, Simoradz- Rudolf Bran-
ny , Kostkowice i Ogrodzoną- Józef Czupryna- późniejszy prezes 
powstałego koła. Od początku grupa prowadziła intensywną gospo-
darkę łowiecką. Dbali, aby zwierzętom 
nie zabrakło ziarna, siana, żołędzi, 
roślin okopowych czy soli. Budowali 
paśniki, ambony, zasypy, remizy. 60 lat 
to nie tylko okres historii, ale przede 
wszystkim wiele wspaniałych chwil, 
dużo uśmiechu, niejednokrotnie także 
poświęcenia. Członkowie Koła chcieli 
nie tylko upamiętnić ten okres, ale tak-

że podzielić się radością 
swojego zainteresowania.  

Uroczystości rozpo-
częły się w kostkowic-
kim domku myśliwskim. 
Koncepcja jego budowy 
powstała już w 1985r. Za-
wiłości formalne sprawiły, 
że dom został ofi cjalnie 
otwarty w 60 rocznicę dzia-
łalności Koła. Było błogo-

sławieństwo, wspólna modlitwa, 
możliwość obejrzenia pamiątko-
wych zdjęć z łowów. Na uroczy-
stości przybyli przedstawiciele 
władz gminy Dębowiec, z wójtem 
Tomaszem Brannym i jego zastęp-
cą Arturem Kuleszą, ksiądz Adam 
Podżorski ze Skoczowa oraz ks. 
Marian Kubecki z miejscowej 
parafi i w Dębowcu, członkowie 
koła wraz z prezesem - Marianem 

Wojtasem oraz myśliwi 
z całego Podbeskidzia.  
Dalsza część imprezy 
miała miejsce w dębo-
wieckiej strażnicy. Tutaj 
odznaczono medalami 
tych, którzy w znaczą-
cy sposób przysłużyli 
się łowiectwu.  Całej 

imprezie towarzyszył dźwięk rogu myśliwskiego. Sygnalista, którym 
był Karol Folwarczny, wójt sąsiedniej gminy Hażlach zapowiadał w 
odpowiednich momentach m.in. myśliwski posiłek (dzik, jeleń) i jego 
zakończenie. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych 

Te 60 lat, które myśliwi świętowali, nie zawsze było zapewne 
słodkim czasem. Dlaczego? Pomimo pięknej tradycji i przysługi-
wania się przyrodzie, ludzie ci nie mają łatwego życia. – Wciąż są 
traktowani jak intruzy - przyznaje prezes Koła, Marian Wojtas. Ni-
kogo to jednak nie zniechęca. I całe szczęście. Ich pasja i postawa 
sprawiają, że nie sposób odmówić im szacunku i podziwu. 

Agnieszka Migacz

 W tym roku pogoda była 
wymarzona dla grzybiarzy. 
Dorodne kapelusze kusiły nie 
tylko pasjonatów i zawodow-
ców, ale także zaczynających 

swoją leśną przygodę. Z re-
guły początkującym brakuje 
cierpliwości do szukania, tym 
razem jednak potykali się oni 
mimowolnie o leśne skarby. 

Każdy bez ograniczeń mógł 
przygotowywać smakowite 
potrawy, z dodatkiem popular-
nych zajączków (borowik za-
jęczy) i kozaków. Las w tym 
roku oferował nie tylko ucztę 
dla podniebienia, ale także dla 

oczu. Nie sposób było przejść 
obojętnie obok klasycznych, 
wprost z książkowej ilustra-
cji muchomorów. Niestety, co 
najwyżej można było zrobić 
im zdjęcie.  

Agnieszka Migacz
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Przygotowanie strony: Marcin Wowry

Dożynki w dębowcuDożynki w dębowcu


