„(…)A czas na chwilę stanął
Po długim ciężkim biegu
I ręce swe zanurza
W puszystym, białym śniegu (…)”
(M. Burek, Pierwszy śnieg)

Wesołych Świąt !
W numerze grudniowym m.in.:
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Wywiad z Wójtem Tomaszem Brannym
i Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem
Chwastkiem s. 2-3
Wywiad świąteczny z proboszczami paraﬁi
s. 8-9
Podsumowanie kursów „Edukacja=lepsza
praca”, „Kobieta pracująca” s. 5-6
Rozmowa z Laureatem Srebrnej Cieszynianki
Władysławem Szwedą s. 7
Nowy dział– Homo Artifex s.19
UKS „Dębowianka” perłą naszej gminy s. 25

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Mieszkańcom Naszej Gminy życzymy
w ten szczególny godowy czas zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła domowego ogniska, życzliwości, przebaczenia
i bliskości dusz przy dzieleniu się opłatkiem. A w Nowym Roku życzymy
dużo uśmiechu, nadziei, szczęścia w prezencie i zdrowia na każdy dzień.
Niechaj Nowy Rok obdarzy Was spokojem, sukcesem i mądrością.
Wszystkim mieszkańcom gminy Dębowiec życzymy wszelkiej pomyślności!
Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec
Zbigniew Chwastek

Wójt Gminy Dębowiec
Tomasz Branny

OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy,

Redaktor naczelna,
Estera Brudny
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Dębowieści

Krok po kroku zbliża się koniec roku kalendarzowego. Dla redakcji Dębowieści był to rok intensywnej pracy, zbierania materiałów aby każdy czytelnik na podstawie przekazywanych informacji
mógł dowiedzieć się jak najwięcej o gminie w której mieszka. W tym mijającym roku zmieniliśmy nie
tylko okładkę ale i treść merytoryczną naszej gazety, pojawiły się nowe działy, ciekawe wywiady,
nowa szata graﬁczna, Gazeta niczym pory roku zmienia się systematycznie. Cieszy mnie także
niezwykle żywiołowa reakcja czytelników na Dębowieści. Często pojawiają się z Państwa strony
nowe propozycje i pomysły z których chętnie korzystamy. Dziękuję wszystkim osobom piszącym
artykuły a także redaktorom Gimnazjalnika za całoroczną współpracę i zaangażowanie.
Niebawem usiądziemy wszyscy przy wigilijnym stole. Zanim jednak to nastąpi czeka nas czas
wielkich przygotowań. Już dziś zapraszamy wszystkich na Pierwszy Kiermasz Bożonarodzeniowy
do Dębowca (17 – 18 grudnia) W nastroju przedświątecznym, będzie okazja do złożenia sobie
życzeń i podzielenia się opłatkiem z sąsiadem. Na Kiermaszu skosztujemy nie tylko smacznej ryby,
gorącego barszczu, placków ale i drobnych ciasteczek przygotowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich. W trakcie Kiermaszu przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji świątecznych. Koniec
roku to także czas podsumowań. W wydaniu świątecznym rok samorządowy podsumowali Wójt
Gminy Dębowiec i Przewodniczący Rady Gminy. Z kolei rok kościelny proboszcze Paraﬁi katolickiej
i ewangelickiej. W tym numerze mamy także dla Państwa prezent w postaci wywiadu z Laureatem
Srebrnej Cieszynianki, W. Szwedą. Pojawił się nowy dział Homo Artifex przedstawiający sylwetki
artystów amatorów, pasjonatów i hobbystów z terenu całej gminy. Dla wszystkich, którzy trzymają
rękę na pulsie mamy w prezencie Kalendarz Noworoczny, niech zbliżający się Nowy Rok mija
Państwu wolniej niż obecny, by móc się nim w pełni nacieszyć. Ze strony Redakcji pragnę złożyć
Państwu najserdeczniejsze życzenia rodzinnego szczęścia, entuzjazmu, spokoju świątecznej
choinki, melodii ulubionej kolędy w sercu, szampańskiego powitania Nowego Roku i przede
wszystkim – miłej lektury Dębowieści.

WYWIAD Z WÓJTEM
W mediach lokalnych, i nie
tylko, pełno jest informacji
o pozyskanych środkach
unijnych i mnogości zrealizowanych inwestycji. Jak na
tym tle prezentuje się gmina
Dębowiec?
Myślę, że pod względem
zrealizowanych inwestycji oraz
pozyskanych środków – w tym
tzw. unijnych, nasza gmina ma
również powody do satysfakcji.
Wiele zadań, ze względu na
niewielką skalę, nie ma szans
na poważne unijne pieniądze.
Staramy się więc pozyskiwać
pieniądze z innych dostępnych nam źródeł. Od początku
kadencji bardzo duży nacisk
kładziemy na poprawę i modernizację infrastruktury drogowej.
Pod tym względem mijający
właśnie rok oceniam bardzo
pozytywnie. Dzięki pozyskanym środkom, w tym z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych i z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych,
oraz stosunkowo niewielkiemu
zaangażowaniu własnych
funduszy, wyremontowaliśmy
drogę Na Pasieki (między
Kostkowicami a Gumnami)
oraz ul. Topolową w Kostkowicach. Najdłuższy wyremontowany odcinek drogowy to ulice
Rajska i Żniwna w Dębowcu.
Kolejna ważna sfera naszych
działań to ochrona środowiska.
Dokończyliśmy budowę kanalizacji w Iskrzyczynie. Cieszę
się, że udało nam się sfinalizować tę inwestycję. Nie obyło
się przy tej okazji bez kłopotów
i problemów z wykonawcą,
a l e d z i ę ki w y ro z umia ł o ś c i
i pomocy mieszkańców udało
się oddać sieć do użytkowania.
Kolejnym, myślę, że najważniejszym zadaniem - jeszcze
realizowanym - jest termomodernizacja Ośrodka Zdrowia
w Dębowcu. Obejmuje ona nie
tylko wymianę wszystkich okien
i drzwi, ocieplenie budynku
i wykonanie elewacji zewnętrznej, ale również modernizację
kotłowni i sieci centralnego
ogrzewania. Równocześnie
z ocieplaniem budynku rozpoczęliśmy dostosowywanie
tego obiektu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, dobudowując szyb windy. W nadchodzącym roku będziemy starali
się pozyskać środki na dofinansowanie zakupu urządzenia dźwigowego. Poza tymi
sferami inwestujemy w rozwój
bazy sportowej i kulturalnej.
Pozyskaliśmy środki unijne
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na budowę
w Dębowcu wielofunkcyjnego

boiska sportowego ze sztuczną
nawierzchnią. Aktualnie mamy
już wyłonionego w przetargu
wykonawcę, który rozpocznie prace z początkiem roku
2010. W tym roku pozyskaliśmy również środki z Programu
Rozwoju Subregionu RPO na
budowę filii Ośrodka Kultury
w Gumnach. I tu także prace
mają ruszyć po nowym roku.
Ale inwestycje realizowane ze środków wspólnotowych to nie wszystko....
Oczywiście. W moim
o d c z u c i u b a rd z o w a ż n y m
wydarzeniem w tym roku była
Spartakiada Sołectw, której
celem była integracja wszystkich mieszkańców gminy. To
wydarzenie bardzo mnie podbudowało, bo nie spodziewałem się tak wielkiego i profesjonalnego zaangażowania
mieszkańców poszczególnych miejscowości. Impreza
w całości została sﬁnansowana
ze środków zewnętrznych,
mam nadzieję, że w przyszłych
latach takie imprezy będą się
cieszyły równie wielkim zainteresowaniem. W roku 2009
pozyskaliśmy także dużą
ilość środków na organizację
różnych kursów dla mieszkańców gminy, między innymi
kurs języka angielskiego, kurs
kosmetyczny, kurs kelnerski,
kurs komputerowy. W związku
z tym, że cieszyły się one
ogromnym zainteresowaniem,
będziemy starać się pozyskiwać środki z Unii na dalsze
tego typu działania. Należy też
wspomnieć, że zakupiliśmy
stroje dla zespołów regionalnych, a środki na ten cel pochodziły w połowie ze środków
gminy i w połowie z dotacji
zewnętrznej. W centrum
Dębowca wybudowaliśmy plac
zabaw dla dzieci, który cieszy
się dużym powodzeniem wśród
naszych milusińskich i ich
rodzin, które w przyjemnej
atmosferze korzystają z jego
walorów. Także i na ten cel
pozyskaliśmy częściowo środki
zewnętrzne. Ta inicjatywa dała
mi do zrozumienia, że powinno
powstać więcej takich miejsc
na terenie gminy.
Od wielu lat wspominano
o potrzebie opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tak, podjęliśmy się także
realizacji tego niezwykle
ważnego zadania. Obecnie
oczekiwanie na warunki
zabudowy wynosi nieraz
k i l k a m i e s i ę c y. P r z y j ę c i e
tego dokumentu, a właściwie
siedmiu dokumentów – każde

sołectwo będzie objęte
osobnym planem – skróci
ten czas do maksimum 30
dni. W obecnych, bardzo
dynamicznych czasach jest
to bardzo istotne z punktu
widzenia inwestora, zarówno
indywidualnego, jak i prowadzącego działalność gospodarczą. Podniesie to walory
gminy i mam nadzieję przyciągnie nowych mieszkańców i firmy. Zakończenie
prac nad planem przewidujemy na 2010 rok.
Jakie cele stawia
sobie Wójt i Urząd Gminy
w 2010 roku? Jakie są
plany i pomysły na przyszłość?
Jednym z ważniejszych
zadań, jakie planujemy
w nadchodzącym roku, jest
kontynuacja remontu jak największej ilości dróg gminnych
i pozyskanie na ten cel środków
unijnych. Ważnym zadaniem
będzie wykonanie wspomnianego już boiska ze sztuczną
nawierzchnią oraz budynku ﬁlii
GOK-u w Gumnach. Pomimo
doﬁnansowania z Unii musimy
najpierw zainwestować środki
wł a sne . D o pi e ro po re a l i zacji zadania otrzymujemy
dotacje. Dlatego te zadania są
tak kosztowne. W roku 2010
planujemy rozpocząć modernizację centrum Dębowca,
w tym: wymienić nawierzchnię zatoki przystankowej oraz
zmodernizować znajdujący się
obok chodnik. Całość planu
moder nizacji składamy do
programu rewitalizacji miejscowości Dębowiec, w którego
zakres wchodzi wymiana wiaty
przystankowej, uatrakcyjnienie
Parku Jubileuszowego, budowa
chodników i kilka innych
zadań, które będą realizowane
po uzyskaniu dofinansowania etapami, przez kilka lat.
Ponieważ park przyciąga coraz
więcej turystów nie możemy
zapominać o ciągłym dbaniu
o jego estetykę. Starając się
przyciągnąć do gminy większą
liczbę turystów, nie zapominamy o mieszkańcach. Właśnie
dlatego powołaliśmy w czerwcu
2008 roku Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki
w Łączce. Ośrodek zaspokaja
potrzeby kulturalne i sportowe
mieszkańców Gminy, a jego
oferta z miesiąca na miesiąc
jest coraz bogatsza. Chciałbym,
aby nasze dzieci i młodzież
coraz liczniej odwiedzali ten
obiekt, bo prowadzone są tam
zajęcia z zakresu plastyki,
muzyki, tańca, śpiewu. Można
tam także skorzystać z dużej
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sali, sali konferencyjnej oraz
noclegów.
Jakie są plusy i minusy
bycia wójtem?
Pomimo tego, że bycie
Wójtem pochłania dużą ilość
czasu, szczególnie czasu spędzanego wspólnie z rodziną,
uważam, że praca ta daje mi
wiele satysfakcji. Funkcja,
którą pełnię jest niezwykle
odpowiedzialna ze względu
na dysponowanie pieniędzmi
publicznymi i organizowanie działań na terenie całej
gminy. Często borykam się
z różnego rodzaju społecznymi
problemami. Jednak właśnie
te wszystkie problemy są mi
bliskie i staram się pomagać jak
tylko mogę w ich rozwiązywaniu. Uważam, że spotkał mnie
wielki zaszczyt, że mogę reprezentować moją rodzinną gminę
i jestem wdzięczny mieszkańcom, że obdarzyli mnie swoim
zaufaniem. Muszę jednocześnie podkreślić, że to, co udało
się do tej pory zrealizować, nie
udałoby się bez zaangażowania wszystkich pracowników
urzędu i gminnych instytucji. Tej pracy na co dzień nie
widać, ale proszę mi wierzyć,
przygotowanie całej dokumentacji, rozliczanie już zrealizowanych zadań, to tytaniczna
praca, którą trzeba wykonać.
Staram się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę i doświadczenie pracowników z dużym
stażem w administracji oraz
kreatywność tych młodszych.
Staram się również korzystać
z życzliwych podpowiedzi
i krytyki mieszkańców, bo to
oni tak naprawdę najważniejszymi beneﬁcjentami naszych
działań.
Dziękuję za rozmowę.
Z Wójtem Gminy Dębowiec
Tomaszem Brannym rozmawiała Estera Brudny

Dębowieści

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY

D o b i e g a j ą c y k o ń c a ro k
skłania nas do podsumowań
również w dziedzinie prac
Rady Gminy. Rada pracowała
z porównywalną do lat
poprzednich intensywnością.
Do miesiąca listopada włącznie
podjętych zostało ok. 70 uchwał
dotyczących różnych zagadnień
p o z o s t a j ą c y c h w z a k re s i e
działania gminy. Posiedzenia
Rady odbywały się co miesiąc,
zwykle w ostatni wtorek. Lipiec
był jedynym wolnym od obrad
miesiącem. Stałym miejscem
spotkań Rady jest Sala Sesyjna
Urzędy Gminy w Dębowcu,
gdzie odbyła się większość
posiedzeń, wyjątek stanowiła
sesja październikowa, która
odbyła się w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Turystyki
w Łączce. Nie narzekaliśmy
również na frekwencję na
sesjach, na każdej sesji odnotowywaliśmy quorum niezbędne
do podejmowania uchwał.
Taką fre kw encję z a w d z i ę czamy głównie opracowanemu planowi prac Rady oraz

harmonogramowi posiedzeń,
który znany jest Radnym już na
początku każdego roku kalendarzowego i pozwala dostosować obowiązki zawodowe
i prywatne do prac Rady.
Ustawowym obowiązkiem
Przewodniczącego Rady Gminy
jest organizowanie pracy rady
oraz prowadzenie obrad rady.
Staram się w tym zakresie
wykonywać swoje obowiązki
rzetelnie i sumiennie, współpracując zarówno z V-ce przewodniczącymi oraz Przewodniczącymi Komisji Rady.
Ja ka b ył a dzi a łalność
poszczególnych Komisji?
Na początku kadencji
Rada gminy powołała 3 stałe
komisje: Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego, Oświaty
i Kultury oraz Komisję
Rewizyjną. Każda z komisji
na początku roku kalendarzowego przedstawiła Radzie
swój plan pracy i najważniejsze tematy, których dotyczyć
będą posiedzenia. Ze względu
na intensywność zagadnień
związanych z budżetem gminy
i tematami pokrewnymi najczęściej odbywała posiedzenia Komisja Budżetu, która
zajmuje się również tematyką
dotyczącą dróg gminnych.
Każda z komisji, oprócz

tematyki bieżącej
posiedzeń, zobowiązana jest opiniować
projekty uchwał kierowanych na sesje.
Z tego obowiązku
wywiązywały się
terminowo wszystkie
k o m i s j e R a d y.
Dzięki wzmożonej
pracy wszystkich
Komisji obrady Rady
Gminy odbywały
się sprawnie
i terminowo.
Czy jest Pan
Przewodniczący
zadowolony z pełnionej
funkcji i jeżeli tak to
dlaczego?
Pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy jest
dla mnie zaszczytem. W skład
Rady wchodzą kompetentni
i zaangażowani radni, dzięki
czemu prowadzenie obrad jest
znacznie ułatwione. Najważniejsze jednak dla mnie jest to,
aby z mojej pracy zadowoleni
byli inni.
Która sesja w 2009 roku
była najbardziej burzliwa
i wzbudziła najwięcej kontrowersji?
Obrady Rady Gminy
Dębowiec nie należą do burzliwych i spektakularnych. Od

Z OBRAD RADY GMINY
Na Sesjach Rady Gminy
Dębowiec, które odbyły się 27
października oraz 24 listopada
2009r. podjęto uchwały m.in.
w następujących sprawach:
▪ zmian budżetu gminy
Dębowiec na 2009r.
▪ z ac ią g nię cia p o ży c z k i
w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
▪ ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Dębowiec.
▪ ustalenia zwolnień
z podatku od niektórych nieruchomości.
▪ ustalenia wysokości
podatku od środków transportowych
▪ opłaty od posiadania
psów

▪ określenia górnych stawek
opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
▪ wyrażenia zgody na zbycie
w drodze bezprzetargowej
nieruchomości 156/40 zlokalizowanej w Iskrzyczynie na
rzecz użytkownika wieczystego
▪ o k re ś l e n i a w y s o k o ś c i
stawek podatku od środków
transportowych
▪ ustalenia zwolnień
z podatku od środków transportowych
▪ ustalenia opłaty targowej
na terenie Gminy Dębowiec
▪ poboru podatków i opłat
w drodze inkasa

▪ uchwalenia Gminnego
Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.
▪ uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2010r.
▪ wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Dębowiec
do Rady Bibliotecznej
▪ określenia górnych stawek
opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Obrady Sesji październikowej toczyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Łączce.
Była to pierwsza w tym roku
sesja wyjazdowa Rady Gminy.
Radnych gościła Dyrektor
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lat pracom Rady towarzyszy
spokojna atmosfera, a swoją
uwagę staramy się skupiać
na kw e st i a c h mer ytor ycz nych i dokładnym zgłębieniu
danego tematu. Wymiana zdań
i poglądów przybiera zwykle
formę konstruktywnej dyskusji
czego efektem jest w większości jednomyślność w głosowaniu nad uchwałami oraz krótki
czas trwania posiedzeń.
Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy Dębowiec
Zbigniewem Chwastkiem
przeprowadziła E. Brudny

Dębowieści

Zbliża się koniec roku
kalendarzowego również dla
Rady Gminy Dębowiec. Jak
Rada pracowała w 2009r.?
Jaka była frekwencja na
sesji i ile uchwał zostało
podjętych?

Ośrodka Estera Brudny, która
podczas swojego wystąpienia zaprezentowała informacje o działalności Ośrodka
w 2009r. oraz przedstawiła plan
działania na rok 2010.
W ramach zapytań i wolnych
wniosków poruszono m.in.
następujące sprawy:
▪ Czy będą czynione jakieś
kroki w kierunku remontu
przepustu na ul. Cieszyńskiej
w Dębowcu
▪ Czy Gmina przewiduje
budowę placu zabaw przy
GOKSiT w Łączce
▪ Z a b ru d z e ń n a d ro d z e
powstałych przy budowie
gazociągu i możliwości
usunięcia tych zabrudzeń

Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

WYDARZENIA
KOMENTARZ
Na ostatniej sesji Rady
Gminy Dębowiec przyjęto
dwie uchwały, które wymagają
komentarza. Pierwsza z nich
dotyczy opłaty od posiadania
psów. Bardzo wiele wątpliwości
budzą zwolnienia od tej opłaty.
Wynikają one z dwóch źródeł –
ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz uchwały ustalającej taką opłatę. Z ustawy
wynika, że opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1)członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych
i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi
na podstawie ustaw, umów
lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca
stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - pod
warunkiem wzajemności;

2)osób zaliczonych do
znacznego stopnia niepełn o s p r a w n o ś c i w ro z u m i e niu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
3)osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr
223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
4)osób w wieku powyżej 65
lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe
- z tytułu posiadania jednego
psa;
5)podatników podatku
rolnego od gospodarstw

rolnych - z tytułu posiadania
nie więcej niż dwóch psów;
uchwała Rady Gminy
dodatkowo zwalnia od opłaty:
6)psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt,
na podstawie zaświadczenia
wydanego przez schronisko
opieki nad zwierzętami;
7)psy utrzymywane
w hodowli pod warunkiem, że
hodowla psów prowadzona jest
zgodnie z odrębnymi przepisami.
Uwaga, osoby powyżej 65
lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe,
a posiadające psa, muszą
złożyć oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Druga uchwała dotyczy określenia górnych stawek opłat
za usługi w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Stawki
określone w tej uchwale
d o t y c z ą t z w. w y k o n a n i a
zastępczego, w przypadku,
gdy właściciel nieruchomości
nie podpisze umowy na wywóz
śmieci lub wywóz nieczystości z szamba, a w jego imieniu
(tzn. właściciela nieruchomości)
umowę taką podpisze gmina.
Ceny określone w uchwale
nie powinny i nie mogą być
pretekstem do drastycznych
podwyżek za świadczone przez
przedsiębiorców usługi.
Artur Kulesza

EDUKACJA NIE POSZŁA NA MARNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dobiegł końca zorganizowany przez Gminę Dębowiec
projekt „Edukacja = lepsza
praca” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 „Oddolne inicja-

tywy edukacyjne na obszarach
wiejskich”.
Od września do listopada
trwały darmowe kursy językowe
oraz komputerowe, na dwóch
poziomach zaawansowania,
przeznaczone dla mieszkańców Gminy Dębowiec. Obywały
się one w Środowiskowym
Ośrodku Kultury w Ogrodzonej oraz Gminnym Ośrodku
Kultury w Łączce. Uczestnicy kursów komputerowych
mieli możliwość uzyskania
certyfikatu ECDL (European
Computer Driving Licence)

Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy, natomiast
wszyscy, którzy ukończyli kursy
otrzymali stosowne zaświadczenia.
W ramach tego projektu
odbyło się aż 214 godzin
kursów, dzięki czemu swoje
kwalifikacje podniosło 40
mieszkańców Gminy Dębowiec.
Obecnie gmina stara się
o pozyskanie środków na organizację kolejnych kursów.
Błażej Żebrok

!

Chcesz, żeby Gmina
Dębowiec zorganizowała
kolejne kursy? Chcesz wziąć
w nich udział? Masz propozycję tematów kursów? Poinformuj nas o tym. Napisz maila:
ue@debowiec.cieszyn.pl,
zadzwoń na numer 33 853 38
81 wew. 18 lub odwiedź nas
osobiście w Urzędzie Gminy,
pokój nr 22. Zapraszamy do
współpracy!!!
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WYDARZENIA
STYPENDIA MACIERZY
W sali konferencyjnej
Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie dnia
31.10.2009 rozdane zostały
stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej ufundowane
przez Fundusz Stypendialny
Śląska Cieszyńskiego, który
działa przy Zarządzie Głównym
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Przypomnijmy, że inicjatorką
powstania Funduszu była Ewa
Gołębiewska obecna dyrektor
Śl. Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, która
wraz z Prezesem Zarządu
Głównego Macierzy Mariuszem
M a k o w s k i m , w p ro w a d z i ł a
pomysł pomocy dla młodzieży
szczególnie uzdolnionej ze
Śląska Cieszyńskiego w czyn.
Szefową Funduszu Stypendialnego jest pani
Marta Kawulok, która wraz

z prezesem Zarządu Głównego
Macierzy wręczała stypendia.
Tak doniosłą uroczystość
zaszczycili swoją obecnością dostojni goście, a byli to:
europoseł dr Jan Olbrycht,
starosta cieszyński Czesław
Gluza, członek zarządu powiatu
Stanisław Kubicius, dyrektor
Śl. Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości Ewa Gołębiewska,
skarbnik Zarządu Głównego
Macierzy Grażyna Tomecka,
sekretarz Zarządu Głównego
Macierzy Józef Klajsek. Obecni
byli także oprócz stypendystów
ich rodzice, a także dyrektorzy
szkół.
Miło nam poinformować, że
z Gminy Dębowiec stypendia
uzyskali: Agata Grzybek
z Łączki, studentka Politechniki Śląskiej Gliwicach, Ilona
Hernik z Łączki studentka
Uniwersytetu Medycznego

w Krakowie oraz
Damian Kozieł
z
Dębowca,
student Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Jak
powiedział prezes
Z.G. Macierzy
Mariusz Makowski,
stypendium Macierzy
jest swoistą inwestycją w młodych ludzi,
którzy w przyszłości
swoją postawą i działaniem zaświadczą,
że są godnymi spadkobiercami tradycji
i etosu Ziemi Cieszyńskiej.
Bronisław
Brudny

Agata Grzybek odbiera nagrodę.

W niedzielę, 29 listopada
zakończył się kurs kosmetyczny zorganizowany
w ramach projektu „Kobieta
pracująca” współfinansowanego ze środków Unii Europ e j s k i e j , P ro g r a m O p e r a cyjny Kapitał Ludzki, Priorytet
VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich”.
Przez dwa weekendy Gminny
Ośrodek Kultury w Łączce
zamieniał się w salon kosme-

tyczny. Wszystko za sprawą
Pani Moniki Rybak, właścicielki Centrum Szkoleniowego
MONIMAR, która prowadziła
kurs kosmetyczny, zorganizowany przez Gminę Dębowiec.
Kurs ten cieszył się ogromnym
zainteresowaniem ze strony
mieszkanek naszej gminy i jak
widać nie bez powodu: „Kurs
był naprawdę interesujący oraz
bardzo praktyczny. Zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze, a firma prowadząca
wykazywała pełen profesjonalizm”, wyjaśnia Marcelina Rak,
jedna z uczestniczek kursu.

„Inicjatywa władz gminy
dotycząca organizowania darmowych kursów
jest świetnym pomysłem.
To już mój drugi kurs
w ramach tego projektu
i za każdym razem jestem
bardzo zadowolona.
Muszę powiedzieć, że
koleżanki z innych gmin
zazdroszczą mi”, mówi
z uśmiechem Karolina
Wysłuch.
P r z y p o m n i j m y, ż e
w poprzednich miesiącach w ramach tego
projektu odbyły się” „Profesjonalna obsługa
klienta – techniki
sprzedaży i asertywność” oraz „Kurs
kelnerski”. Łącznie zrealizowano 96 godzin
kursów, dzięki którym
25 Pań z terenu naszej
gminy podniosło swoje
kwaliﬁkacje.
Kurs kosmetyczny
był niestety ostatnim
w ramach tego projektu,
jednak na pewno nie
ostatnim zorganizowanym
przez Gminę Dębowiec.
Z tej okazji zespół projektowy serdecznie dziękuje
wszystkim uczestniczkom
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KURSY ZAKOŃCZONE

za wzięcie udziału w projekcie
„Kobieta pracująca”.

!

Błażej Żebrok
Chcesz, żeby Gmina
Dębowiec zorganizowała
kolejne kursy? Chcesz wziąć
w nich udział? Masz propozycję tematów kursów? Poinformuj nas o tym. Napisz maila:
ue@debowiec.cieszyn.pl,
zadzwoń na numer 033 853 38
81 wew. 18 lub odwiedź nas
osobiście w Urzędzie Gminy,
pokój nr 22. Zapraszamy do
współpracy!!!

WYDARZENIA
ROZMOWA Z LAUREATEM
SREBRNEJ CIESZYNIANKI
STANISŁAWEM SZWEDĄ
Radosław Żwak: Witam
serdecznie. Chciałbym Panu
pogratulować zdobycia
lauru Srebrnej Cieszynianki w tegorocznej edycji.
Otrzymał Pan to wyróżnienie za stworzenie monograﬁi
Ogrodzonej pt. „Z dziejów
Ogrodzonej”. Zanim jednak
poruszymy ten temat proszę
mi powiedzieć, gdzie są
Pana korzenie, gdyż wiem,
że nie jest Pan rodowitym
mieszkańcem Ogrodzonej?
Władysław Szweda:
Urodziłem się na Zaolziu,
w S t o n aw i e . P o u ko ń c z e niu pięciu klas miejscowej
Szkoły Ludowej chodziłem
do Polskiego Gimnazjum
z Orłowej. Po wojnie, od 1947
roku, mieszkałem w Cieszynie,
gdzie ukończyłem 3-letnie
Liceum Mechaniczne. Do Ogrodzonej przeniosłem się w 1949
roku, kiedy się tu ożeniłem.
Wybudowaliśmy dom na ojcowiźnie żony.
R. Żwak: Zatem, skąd
zainteresowanie Ogrodzoną?
Skąd się wziął pomysł na
książkę?
W. Szweda: Pomysł na
książkę przyszedł, gdy byłem
na emeryturze, gdy miałem
więcej czasu. Wcześniej pracowałem ponad 40 lat w Cieszyńskiej Fabryce Narzędzi
– CEFANIE. Zawsze interesowałem się historią. Szczególnie
bliska mi była historia naszej
małej Ojczyzny, Śląska Cieszyńskiego. W pierwszej fazie
koncentrowało się to na rodzinnych sprawach, na szukaniu
moich przodków. Zacząłem
też szukać informacji dotyczących rodu mojej żony, rodziny
Herników. Dzięki uprzejmości
ks Grządziela miałem dostęp

do ksiąg metrykalnych. W ten
sposób dotarłem do wielu
ciekawych informacji. Zauważyłem, że jest kilka rodów, które
zasiedlają Ogrodzoną już od
kilkuset lat.
R. Żwak: Ile czasu zajęło
Panu zebranie i opracowanie materiałów tak szczegółowych i tak różnorodnych?
W. Szweda: Można powiedzieć, że materiały zbierałem
p r z e z c a ł e d o ro s ł e ż y c i e .
Z racji pełnionych przeze mnie
funkcji w Kółku Rolniczym
oraz Komitecie Rodzicielskim miałem dostęp do wielu
danych, które później wykorzystałem w książce. Samo
pisanie w formie luźnych
notatek zaczęło się w 1992
roku, jednak większość tekstu
powstała w latach 2004 –
2008.
R. Żwak: Do kogo
kierowana jest Pana publikacja? Czy każdy znajdzie
w niej coś ciekawego?
W. Szweda: Przyświecała
mi idea, żeby ludzie poznali
historię swoich ziem, żeby
wiedzieli, jakie były problemy
po wojnach światowych.
Liczyłem na zainteresowanie
przede wszystkim rdzennych
O g ro d z a n . N a j w a ż n i e j s z a
w książce jest część dotycząca
r o d ó w. O p i s a ł e m w n i e j
rodziny, które istniały w Ogrodzonej przed 1800 rokiem.
Drugą ważną rzeczą są gospdarstwa. Książka jest zaopatrzona w indeks działaczy,
gdzie można znaleźć wykaz
stron z informacjami o każdym
wymienionym w książce
z n a z w i s k a d z i a ł a c z u . To
ułatwia sprawę, gdy szukamy
informacji na przykład o kimś
znajomym.

R. Żwak: A czy młodzi
ludzie znajdą w niej coś
dla siebie?
W. Szweda: Oczywiście,
oni również powinni dowiedzieć się, jaki był udział ich
przodków w rozwoju naszej
miejscowości, powinni być
z tego dumni. Nie każdy
jednak jest zainteresowany
historią. Młodzi dopiero jak
się zestarzeją będą szukać
korzeni, ale wtedy może już
nie będzie kogo zapytać.
R. Żwak: A jak to
wyglądało od strony technicznej? Sam Pan napisał
cały tekst?
W. S z w e d a : P i s a ł e m
samodzielnie. Korzystałem z informacji Pana Jana
Zmełtego, który od młodych
lat żył sprawami rolniczymi.
Przy jego pomocy odtworzyłem
mapę gospodarstw w Ogrodzonej w latach międzywojennych.
Od rodziny Brodów Rolskich
otrzymałem do wglądu Księgę
Zmarłych Ewangelickiej Gminy
Cmentarnej. Gdy napisałem
o rodach i gospodarstwach,
skserowałem tekst w kilku
kopiach i puściłem obiegiem po
Ogrodzanach. Dzięki temu uzupełniłem moje opracowanie.
W dostępie do informacji dotyczących miejscowych zakładów
i organizacji, pomogli mi inż.
Jan Delong, były pracownik
mleczar ni w ogrodzonej,
Marian Matejczuk, prezes RSP
Promień, Remigiusz Hanusek,
komendant OSP w Ogrodzonej.
R. Żwak: Jaki był nakład
Pana książki?
W. S z w e d a : K s i ą ż k ę
wydałem swoim nakładem
w ilości 30 sztuk. Potem
musiałem zrobić dodruk i razem
jest 80 egzemplarzy. Szczerze
mówiąc nie liczyłem na takie
zainteresowanie.
R. Żwak: Czy jest coś,
czego nie zawarł Pan
w książce, a wydaje się
Panu, że powinno się w niej
znaleźć?
W. S z w e d a : S t a r a ł e m
się obiektywnie przedstawić
wszystkie fakty z ogrodzońskich dziejów, do których udało
mi się dotrzeć.
R. Żwak: Jak Pan zareagował, gdy sie Pan dowiedział, że zostanie Laureatem
Srebrnej Cieszynianki?
Byłem zaskoczony. Bardzo
się cieszę, że mój trud został
doceniony.
R. Żwak: Wspominał Pan
o swoim zaangażowaniu
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w sprawy lokalne, czego one
dotyczyły?
W. S z w e d a : P r z e d e
wszystkim działałem w Kółku
Rolniczym, którego członkiem
Zarządu byłem w latach 19571972 oraz ponownie od 1994
roku, kiedy to Kółko po wystąpieniu z SKR Dębowiec znów
się usamodzielniło. Poza tym
byłem przez 17 lat Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego i Komitetu Rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej (1964 – 1971). Dzieki
rozbudowie udało nam się
podwoić kubaturę budynku.
R. Żwak: Zatem od
samego początku starał się
Pan być częścią społeczności lokalnej?
W. Szweda: Tak, czułem
się coraz bardziej Ogrodzanem, włączałem się w życie
społeczne. Człowiek się
angażował w problemy, to
i krąg znajomych się poszerzał.
Stałem sie patriotą Ogrodzońskim. Wśród sąsiednich miejscowości Ogrodzona zawsze
wypadała bardzo dobrze.
R. Żwak: Czy jest coś, co
chciałby Pan powiedzieć
czytelnikom Dębowieści?
Może znajdzie się ktoś, kto
stworzy kiedyś monografię
Gminy Dębowiec?
W. Szweda: Na łamach
Dębowieści chcę podziękować
dosyć licznej grupie Ogrodzan
za zrozumienie I cierpliwość
w zaspokajaniu stawianych
im czasem zbyt dociekliwych
pytań, dotyczących ogrodzańskich dziejów.
R. Żwak: Dziękuję serdecznie za wywiad. Mam
nadzieję, że wszystko co Pan
wypracował zostanie zapamiętane i na stałe wplecie
się w historię naszej Gminy.

Dębowieści

INFORMACJE
… ORAZ, ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI.
Urząd Stanu Cywilnego
Gminy Dębowiec wraz
z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Sportu i Turystyki w dniu 3
grudnia 2009 r., zorganizował w Łączce uroczystość
obchodów 50-cio i 60-cio lecia
pożycia małżeńskiego par
z Gminy Dębowiec.
Ceremonię otworzył
i prowadził kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Dębowcu
Remigiusz Jankowski.
Następnie do jubilatów zwrócił
się Wójt Gminy Tomasz Branny
gratulując tak wielu lat spędzonych we dwoje. Nie obyło się
bez kwiatów oraz upominków,
k t ó re w rę c z y ł p r z e w o d n i czący Rady Gminy Zbigniew
Chwastek. Swoim występem
uroczystość uświetnił dziecięcy
zespół regionalny „Ogrodza-

nie” ze Szkoły Podstawowej
w Ogrodzonej.
U ro c z y s t e g o w rę c z e n i a
medali nadanych przez Prezydenta RP, za długoletnie
pożycie małżeńskie dziewięciu
parom z naszej gminy, które
obchodzą jubileusz złotych
godów, dokonał Wójt Gminy.
Pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50-lecia
w 2009 roku to: Amalia
i Stanisław Barabach
z Ogrodzonej, Lidia
i Edward Bolek z Gumien,
Amalia i Paweł Hławiczka
z Łączki, Irena i Andrzej
Koneccy z Dębowca,
Anna i Władysław
Kubica z Simoradza,
Maria i Kazimierz Nawrat
z Dębowca, Władysława i Czesław Pfeifer

z Dębowca, Zoﬁa i Jan Smelik
z Simoradza, Helena i Emil
Steller z Dębowca.
Szczególne wyrazy uznania
i szacunku należą się czterem
p a ro m , k t ó re w t y m ro k u
obchodzą jubileusz 60-cio lecia
pożycia małżeńskiego. A są
to: Agnieszka i Gustaw Brudny
z Łączki, Stefania i Józef Puzoń

z Simoradza, Zuzanna i Jerzy
Szarzec z Ogrodzonej, Amalia
i Władysław Szweda z Ogrodzonej.
Wszystkim jubilatom
życzymy dalszych szczęśliwych
lat, pełnych zdrowia i spokoju.
Remigiusz Jankowski

Gościem naszej Biblioteki był Wiesław Drabik ur.
w Krakowie, od 13 lat autor
i ilustrator ciekawych i bardzo
kolorowych bajeczek dla dzieci.
Spotkanie miało miejsce 27
listopada, gdzie licznie zgromadzili się nasi najmłodsi
c z y t e l n i c y, p r z e d s z k o l a k i
z przedszkola w Dębowcu
oraz pierwszoklasiści ze SP
w Dębowcu. Dzieci bardzo

aktywnie uczestniczyły
w spotkaniu odpowiadając na
liczne zagadki zadawane przez
autora, wszystkie dobre odpowiedzi były nagradzane, autor
czytał swoje bajki zachęcając
dzieci do rymowania. Wszyscy
wesoło się bawili a uśmiechnięte buzie dzieci wyraziły
podziękowanie dla Pana
Wiesia.
G. Hałgas

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu zajęła II miejsce
w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską
w Cieszynie pod patronatem
S t a ro s t y C i e s z y ń s k i e g o „Biblioteka Plus” na najlepszą
bibliotekę publiczną powiatu
c i e szyński e g o 2008/2009.
Konkurs zorganizowany został
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WIESŁAW DRABIK – GOŚCIEM GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DĘBOWCU

II

po raz pierwszy, a jego celem
jest popularyzacja i rozwój czytelnictwa na terenie powiatu
cieszyńskiego. Komisja
oceniała 11 bibliotek publicznych naszego powiatu,
z których nasza Biblioteka była
druga.

Gabriela Hałgas

OŚWIATA
ABY TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ
W dniu 19 paździer nika
2 0 0 9 ro k u w P r z e d s z k o l u
Publicznym w Simoradzu
odbyła się uroczystość
„Pasowania na starszaka”.
Chociaż mamy tylko siedmiu
starszaków, to atmosfera była
bardzo podniosła. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, który spotkał
się z wielkim aplauzem wśród
rodziców. Aż trudno uwierzyć,
że tyle już potrafią „nasze
pociechy” – mówili zadowoleni
rodzice. Każdy starszak został
uroczyście „pasowany” i aby
osłodzić im trudy zdobywania
wiedzy otrzymał „róg obfitości”
i życzenia sukcesów na drodze
obowiązków szkolnych.
Po uroczystości odbyło
się spotkanie z rodzicami, na
którym przybliżone zostały
im problemy obecnej reformy
oświatowej dotyczącej właśnie

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W miłej atmosferze wymieniliśmy wiadomości
o dzieciach a rodzice wzbogacili swoją wiedzę na temat
„Jak kształtować percepcję

słuchową u dzieci w wieku
przedszkolnym, aby umożliwić
im naukę czytania”.
Wiesława Jałowiczor-Żbel
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Urząd Gminy Dębowiec,
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,
tel. 0 33 853 38 81 lub 0 33 856
22 85
Tel/fax. 033 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
www: debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębowcu
ul. Katowicka 3, 43- 426 Dębowiec
Tel. 0 33 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu
ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec,
tel. 0 33 856 23 45
gbpdebowiec@op.pl
Urząd Pocztowy w Dębowcu,
tel. 0 33 856 22 02
Komisariat Policji w Strumieniu
ul. Ks. Londzina 47, 43-246
Strumień,
tel. 0 33 857 01 45, 857 11 99
Powiatowa Straż Pożarna
w Cieszynie
Ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn,
Tel.: 0 33 852 11 06, 998
Fax: 0 33 852 11 06,
kppspcieszyn@o2.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W PRZEDSZKOLU W DĘBOWCU
Misie towarzyszą dzieciom
zarówno w chwilach radości,
jak i smutku. Są powiernikami
dziecięcych tajemnic, ocierają
łzy, pomagają zasypiać.
Ta jedna z najpopularniejszych zabawek, obchodzi swoje
święto 25 listopada. W 2002
roku, dokładnie w setną
rocznicę powstania maskotki,
ustanowiono Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Historia
pluszaka wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce
w 1902 r. Wtedy to prezydent
USA Theodore Roosevelt –
zapalony myśliwy – nie dopuścił
do zestrzelenia małego niedźwiadka. Wykorzystano zdrobniałe imię prezydenta i zaczęto
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sprzedawac zabawki pod
nazwą Teddy Bear, która dziś
w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych
misiów.
Miś jest przyjacielem dzieci,
czy wypada zapomniec o urodzinach przyjaciela?
Z okazji Święta Pluszowego Misia zorganizowałyśmy w przedszkolu obchody
tego święta, które trwały cały
tydzień. Każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego
misia – pluszaka.
Wspólnie z pracownikami
Gminnej Biblioteki przybliżyłyśmy dzieciom historię
pluszowego misia oraz
i n n y c h b o h a t e ró w l i t e r a c k i c h i f i l mo wyc h,
zachęcając przy
tym do częstszego
sięgania po literaturę
dziecięcą. Młodsze
dzieci bawiły się przy
piosenkach Kubusia
Puchatka, starsze
z kolei wysłuchały
ciekawostek na
temat życia niedźwiedzi, co bardziej

rozbudziło ich ciekawość.
Dzieci wzięły również udział
w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „ Miś mój przyjaciel” . Najciekawsze prace
z poszczególnych grup zostały
w y s ł a n e d o o rg a n i z a t o r a
konkursu.
Każde dziecko otrzymało
„małe conieco” – czyli słodki
poczęstunek. Wspólnie
z dziecmi zdecydowałyśmy,
że Święto Pluszowego Misia
zostanie na stałe włączone do
kalendarza imprez przedszkolnych.
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Joanna Kraszewska,
Alina Flejszman

Ochotnicza Straż Pożarna
Dębowiec
ul. Szkolna 71,
43 - 426 Dębowiec,
tel.: 0 33 858 83 92
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Dębowiec
Grupowa Praktyka Lekarzy
Domowych S.C.
ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
tel. (033) 856 22 15

GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY
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
nieobecności przez Sekretarza Gminy. W przypadku nieobecności - w sekretariacie
Urzędu Gminy.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
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7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
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OŚWIATA
HISTORIA SZKOLNICTWA W GMINIE DĘBOWIEC
Nie sposób, omawiając
historię powstania gimnazjum,
nie nawiązać do bogatej
tradycji szkolnictwa na Śląsku
Cieszyńskim. Gimnazjaliści
mieli możliwość wysłuchania w maju 2001 r. wykładu
na ten temat, wygłoszonego
przez prof. Daniela Kadłubca,
który podkreślił, że Śląsk
odznaczał się zawsze wysokim
poziomem kultury, oświaty
i czytelnictwa, dzięki czemu
znane było powiedzenie lux ex
Silesia – co oznacza światło
ze Śląska. Rzadko na tym
terenie spotykało się analfabetów, nawet prości chłopi umieli
tu czytać, a pierwsza szkoła
na Śląsku Cieszyńskim –
w Cieszynie – powstała w 1331
r. Swoje rozważania ograniczę
do obszaru, który najbardziej
interesuje zebranych, a więc
terenu naszej gminy.
W obecnych granicach
gminy Dębowiec, w różnych
o k re s a c h i s t n i a ł o s i e d e m
szkół. Nazwijmy je umownie
według nazewnictwa obecnego
szkołami podstawowymi,
chociaż miały inne nazwy:
szkoła ludowa, szkoła ludowa
z określeniem stopnia organizacji np. dwuklasowa szkoła
ludowa, szkoła powszechna,
publiczna szkoła powszechna.
Znajdowały się one w Dębowcu
dwie – posiadając numer 1
i 2, Gumnach, Iskrzyczynie,
Kostkowicach, Ogrodzonej
i Simoradzu. W krótkim okresie
pomiędzy rokiem 1905 i 1908
wszystkie były czynne i prowadziły nauczanie. Obecnie , jak
wszystkim wiadomo, pozostały
cztery.
Pierwsze szkoły powstały
przy parafiach i były utrzymywane i nadzorowane
przez władze kościelne. Najwcześniej, bo już w drugiej
połowie XVII w., powstała
szkoła przy kościele filialnym
w Simoradzu, należącym do
parafii w Dębowcu. Tak więc

zorganizowane nauczanie
w S i m o r a d z u p ro w a dzone jest od ponad
trzystu lat. Kolejne
szkoły powstały w:
- Ogrodzonej około 1750
r. (brak pisanych dokumentów pozwalających
jednoznacznie ustalić
datę powstania),
- Dębowcu, przy
kościele katolickim
w 1807 r., oraz w 1856 r.
założona przez ewangelików, (szkoły oznaczono
numerami 1 i 2),
- Gumnach w 1861 r.
założona przez Ewangelicką Gminę Szkolną,
- Iskrzyczynie w 1897 r.
- Kostkowicach w 1905 r.
W Gumnach i Kostkowicach przez cały okres
istnienia, szkoły mieściły się
w jednym budynku nie zmieniając siedziby w pozostałych
miejscowościach przenoszone były niejednokrotnie do
nowych budynków, jak choćby
w Dębowcu, gdzie obiekt
w którym się znajdujemy jest
czwartym budynkiem szkolnym.
W tym miejscu wypada przypomnieć, że w ubiegłym roku
społeczność Szkoły Podstawowej w Dębowcu obchodziła setną rocznicę budowy
trzeciego budynku szkolnego
i dwusetną rocznicę szkolnictwa w Dębowcu.
W szkołach ludowych
u c z o n o p r z ed e w s z y s t ki m
w języku polskim posługując
się miejscowym narzeczem
czyli dialektem śląskim,
w którym rozmawiano w znakomitej większości domach
rodzinnych uczniów. Z powodu
brak książek w języku polskim
korzystano z podręczników
w języku czeskim (morawskim)
co było istotną przeszkodą do
osiągania właściwego postępu.
W pierwszej połowie XIX w.
w nauczaniu koncentrowano
się na trzech przedmiotach:
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religii, języku ojczystym i matematyce. Raz na tydzień przez
godzinę śpiewano, głównie
pieśni kościelne. Nauka
czytania rozpoczynała się od
rozpoznawania liter. Uczniów
kształcących tą umiejętność
nazywano poznawaczami.
Składaczami określano tych, co
dodawali literę do litery, zaczynając sylabizować. Rachunki
zaczynały się od liczenia do
100, przerabiano jedynie cztery
podstawowe działania matematyczne. Pisano początkowo na
tabliczkach łupkowych, później
na papierze. Wiele uwagi
poświęcano nauce pisania czyli
kaligrafii. W tym czasie Śląsk
Cieszyński podzielony był na
osiem okręgów szkolnych.
Szkoły w Simoradzu i Dębowcu
należały do okręgu skoczowskiego a szkoła w Ogrodzonej
do okręgu cieszyńskiego.
Chociaż nauczyciele
posiadali wysoką pozycję
społeczną (np. przepisami
dekretu z 1811 r. byli całkowicie
zwolnieni ze służby wojskowej)
i zaliczali się do inteligencji,
otrzymywali za swą pracę niskie
wynagrodzenie. Część wynagrodzenia stanowiły produkty
w naturze – drewno na opał,
żywność – dostarczane bezpośrednio przez mieszkańców.
Niejednokrotnie nauczyciele

Dębowieści

14 października odbyło się
uroczyste spotkanie młodzieży,
nauczycieli i rodziców z okazji
dziesięciolecia Gimnazjum
w Dębowcu. Zamieszczamy
poniżej obszerne fragmenty
wystąpienia Stanisława
Kubiciusa – pierwszego
dyrektora, poświęcone historii
szkolnictwa na terenie gminy.
„Jest mi bardzo miło, że
mogę się spotkać z uczniami
dębowieckiego gimnazjum,
ale nie tylko z obecnymi
uczniami lecz także absolwentami, rodzicami, nauczycielami
– koleżankami i kolegami z którymi przyszło mi wspólnie
o rg a n i z o w a ć n o w ą s z k o ł ę
oraz władzami samorządowymi gminy. Jednak najbardziej cieszy obecność Pana
Rudolfa Mizi – mojego nauczyciela w Szkole Podstawowej
w Dębowcu – kierownika tej
szkoły, przyjaciela młodzieży
i wielkiego społecznika.
Orzymałem, od dyrektor
Pani Felicji Dudzińskiej zadanie,
aby na dzisiejszym spotkaniu
przedstawić historię powstania
Gimnazjum w Dębowcu. Nie
byłoby to zadanie trudne, gdyby
nie fakt, że grono zebranych tu
osób jest znacznie zróżnicowane i pod względem wieku,
i posiadanej wiedzy, i zainteresowań, i wreszcie wymagań
stawianych temu, kogo się
słucha.
Dla historii 10 lat to krótki
okres, jednak w życiu ludzkim
to szmat czasu. Gdzie są Ci,
którzy 1 września 1999 r. po
raz pierwszy usiedli w gimnazjalnych ławkach? Kończą,
w rozpoczętym kilkanaście
dni temu roku akademickim,
ostatni etap edukacji, przystępując na różnych uczelniach
do pisania prac dyplomowych
(magisterskich). Gdzie byli 10
lat temu obecni pierwszoklasiści? Niektórzy z Was przekraczali wtedy próg przedszkola
rozpoczynając nauczanie.

OŚWIATA
zmuszeni byli szukać dodatkowego źródła dochodu
– uprawiali ziemię, trudnili
się rzemiosłem, wykonywali
posługi kościelne: byli organistami, śpiewali na pogrzebach,
prowadzili księgi parafialne.
Zdarzały się przypadki rezygnacji z zawodu a brak nauczycieli powodował zawieszanie
zajęć szkolnych.
Zmianę przepisów przyniosły ustawa z 25 maja 1868 r.
porządkująca stosunek szkoły
do kościoła oraz ustawa
z 14 maja 1869 r. o szkolnictwie ludowym. Najistotniejszą
zmianą było odebranie duchowieństwu nadzoru nad szkołami
i przekazanie go administracji
państwowej. Szkoły zakładane
i prowadzone przez kościoły
i związki wyznaniowe nazwano
prywatnymi, natomiast szkoły
utrzymywane przez gminy polityczne lub państwo określano
jako publiczne. W krótkim
czasie szkoły w Dębowcu
(obie), Simoradzu i Ogrodzonej
stały się publiczne po przekazaniu ich pod zarząd gmin politycznych, gdzie decyzje podejmował przełożony gminy (wójt)
wraz z wydziałem gminnym
(zarządem). Tylko w Gumnach
szkoła pozostała prywatną,
aż do 1901 r. kiedy to Ewangelicka Gmina Szkolna przekazała ją gminie politycznej.
Kolejną zmianą, jaką przyniosła reforma szkolnictwa
w Austrii, było wprowadzenie
w szkołach ludowych jednego
języka wykładowego, którym
był język macierzysty dzieci.
W miejscowościach położonych w obecnych granicach
gminy Dębowiec nie było
z tym problemów – wszyscy
mówili tutaj po polsku. Inaczej
przedstawiała się sytuacja
w zachodnich gminach Śląska
Cieszyńskiego, gdzie odsetek
ludności czeskiej był znaczący.
Domagali się oni, z różnym
skutkiem, nauczania w języku
czeskim.

Podobnie w Bielsku
zamieszkiwanym przez sporą
grupę Niemców.
Sprawami szkolnymi
zaczęły zajmować się rady
szkolne począwszy od miejscowej, poprzez powiatową,
aż po krajową. Rada szkolna
miejscowa posiadała szerokie
uprawnienia. Rozstrzygała
konkursy na stanowisko kiero w n i k a s z k o ł y, u d z i e l a ł a
napomnień nauczycielom zaniedbującym swoje
obowiązki, kierowała do rady
szkolnej wyższego stopnia
propozycje organizacji zajęć
szkolnych, sprawdzała spełnianie przez dzieci obowiązku
szkolnego, wzywała rodziców
lub ich zastępców w celu
usprawiedliwienia nieobecności w szkole. Jeżeli przyczyny
nieobecności nie kwalifikowały się do usprawiedliwienia,
rada karała rodziców grzywną.
W skład rady szkolnej miejscowej wchodzili zwykle: przełożony (wójt) gminy, kierownik
szkoły, miejscowy proboszcz,
zarządca dóbr (majątku) książęcych oraz dwóch rodziców.
Na przełomie XIX i XX w.
zmieniły się granice gmin
szkolnych. Wyłączono z gminy
szkolnej w Dębowcu Iskrzyczyn, po wybudowaniu w tej
miejscowości szkoły w 1897
r. Odtąd dzieci miały bliżej
do szkoły i nie musiały już
chodzić do Simoradza albo
Dębowca. Także Kostkowice
z Samlowcem wyłączone
zostały z gminy szkolnej
w Dębowcu, kiedy w 1905 r.
powstała szkoła w Koskowicach. W 1908 r. szkoły nr 1 i nr
2 zostały połączone i przeniesione do nowego budynku.
W czasie I wojny światowej
szkoły na naszym terenie nie
ucierpiały z powodu działań
wojennych, bitwy i linie frontów
przebiegały z dala od Ziemi
Cieszyńskiej. Większe straty
oraz przerwy w nauce spowodowała wojna polsko-czeska, rozpoczęta wkroczeniem

w styczniu 1919 r. wojsk
czeskich na ziemie położne
na wschód od Olzy. Wojsko,
które zajęło szkołę w Ogrodzonej, zniszczyło sprzęt i wyposażenie, skradło podręczniki
i książki a przerwa w zajęciach
trwała od 29 stycznia do 2
m a rc a . W S i m o r a d z u ro k
szkolny 1919/20 rozpoczął się
dopiero 17 grudnia.
Zakładane szkoły były
początkowo jednoklasowe,
później liczba klas stopniowo
wzrastała, szczególnie
w okresie międzywojennym
po wprowadzeniu w życie tzw.
reformy jędrzejewiczowskiej.
Jej inicjatorem był Janusz
Jędrzejewicz – minister
wyznań religijnych i oświecenia publicznego (1931-34) oraz
premier (1933-34). Reforma
dzieliła szkoły powszechne
utrzymywane przez państwo
i samorząd terytorialny na:
I stopnia obejmujące klasy 1-4,
II stopnia obejmujące klasy 1-6
oraz siedmioklasowe szkoły III
stopnia. Najwyżej zorganizowaną szkołą w tym czasie, była
szkoła II stopnia w Dębowcu,
pozostałe były szkołami
I stopnia. Ponieważ nauka
trwała siedem lat w szkole
I stopnia klasa pierwsza i druga
były jednoroczne, trzecia –
dwuletnia, czwarta – trzyletnia
a w szkole II stopnia klasy od
pierwszej do piątej były jednoroczne, szósta była dwuletnia.
Po wybuchu II wojny
światowej ze szkół zniknęło
wszystko co polskie, polska
mowa, podręczniki, lektury
nawet nauczyciele. Jedni
walczyli za Polskę, inni
zmuszeni byli się ukrywać.
Wielu straciło życie. W obozie
w 1940 r. zmarł Józef Buzek
– kierownik szkoły w Ogrodzonej a Alojzy Wiochna
kierownik szkoły z Dębowca
został w 1944 r. zamordowany
przez Niemców w cieszyńskim
więzieniu.
Po wojnie powstały siedmioklasowe publiczne szkoły

Strona

11

powszechne przemianowane
później na szkoły podstawowe.
Tylko w Dębowcu i Ogrodzonej,
liczba uczniów pozwalała przez
cały czas, utrzymać wszystkie
klasy, czyli pełną organizację.
Pozostałe szkoły, w różnych
okresach były sześcio-,
pięcio-, a nawet czteroklasowe.
W latach 1950 -53 do szkoły
w Gumnach uczęszczało tylko
piętnaścioro dzieci. Zmniejszająca się liczba uczniów oraz
wybudowanie nowej szkoły
w sąsiedniej miejscowości –
K r a s n e j , d o p ro w a d z i ł o 3 1
sierpnia 1956 r. do zamknięcia
szkoły w Gumnach. Podobny
los, chociaż znacznie później,
spotkał szkołę w Kostkowicach. Jej stopień organizacji
zmniejszał się stopniowo. Po
utracie samodzielności szkoła
stała się filią Szkoły Podstawowej w Dębowcu, prowadząc
nauczanie w trzech klasach
oraz oddziale przedszkolnym.
Ostatni dzwonek w tej szkole
zadzwonił w czerwcu 1998 r.
W roku szkolnym 1966/67 do
szkół podstawowych wprowadzono ósmą klasę. W 1973 r.
ustalono nowym podział administracyjny kraju. W miejsce
m a ł y c h g ro m a d p o w s t a ł y
znacznie większe gminy obejmujące od kilku do kilkunastu miejscowości. Gmina
Dębowiec powstała z gromady
Dębowiec i części gromady
Ogrodzona. W tym czasie
pojawiła się też koncepcja
wprowadzenia dziesięcioletniej
szkoły powszechnej. W 1978
r. powołano Zbiorczą Szkołę
Gminną z siedzibą w Dębowcu,
obejmującą cztery szkoły
i cztery przedszkola. Młodzież
ze wszystkich wsi gminy miała
uczęszczać w tej szkole do
wyższych klas – dziewiątej
i dziesiątej. Realizację pomysłu
szkoły dziesięcioletniej zaniechano w latach osiemdziesiątych a reforma nie została
wprowadzona w życie.”
C.D.N.
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Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze, pełnych niespodziewanych
prezentów. Świąt dających radość i
odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy
Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co
właśnie mija.
Życzą nauczyciele i uczniowie

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Zakończyły się pierwsze etapy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskie Kuratorium
Oświaty w Katowicach, do których przystąpiło 45 uczniów naszego gimnazjum. Warunkiem przejścia do
etapu rejonowego było uzyskanie 80 % punktów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 11 uczniów z
6 przedmiotów. Poniższa tabela przedstawia udział i wyniki uczniów po I etapie.
Liczba uczniów
Przedmiot

Etap szkolny

Etap rejonowy

biologia

1

0

fizyka

4

1

chemia

4

0

Nazwiska uczniów
zakwalifikowanych do etapu
rejonowego (powiatowego)

Nazwisko nauczyciela
prowadzącego
W. Kominek

Piotr Boruta

A. Borowiecki
A. Bielejewska

geografia

12

3

Beata Jarczyk
Anna Kuś
Diana Sikora

historia

2

1

Anna Kuś

J. Musiolik

j. angielski

5

1

Diana Sikora

J. Maciałowicz
K. Penkała
A. Wigłasz
A. Wigłasz
J. Hrapkowicz
W. Trzcińska

j. polski

9

3

Joanna Gocman
Beata Jarczyk
Karolina Rzepiela

matematyka

8

2

Diana Sikora
Tomasz Zagóra

F. Dudzińska

Kolejne etapy rejonowe rozpoczną się 12 stycznia 2010 r. Życzymy uczniom kolejnych sukcesów.
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OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH
6 listopada Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką J.
Maciałowicz w przebraniach czarownic, przeprowadził kilka
konkurencji, w których uczniowie klas pierwszych wraz z
wychowawcami mogli wykazać się zarówno możliwościami
fizycznymi, umysłowymi a nawet talentami artystycznymi.
Jedną z najzabawniejszych konkurencji otrzęsin było zjedzenie
ciastka z zawiązanymi oczami na czas, oraz testowanie przypraw
– niezbyt smakowitych oczywiście! W ramach testów fizycznych
pierwszaki pokonywały tor przeszkód, skakały przez skakankę,
w tym w wersji – na ślepo, a także przechodziły pod miotłą
czarownic ustawioną na różnych wysokościach. Pierwszaki
wykazały się także talentem muzycznym w konkursie karaoke
oraz spostrzegawczością w układaniu puzzli z wizerunkiem
wychowawców. Ponadto każda klasa przedstawiła, krótką
prezentację, a na koniec czekała wszystkich największa
atrakcja tego spotkania. W konkurencji tanecznej - „Taniec
z Gwiazdami”, umiejętnościami tanecznymi wykazali się
wychowawcy wraz z uczniami. Tutaj prym na parkiecie wiodła
para pan Marcin Słama i Sara Ciemała - klasa 1a, a tuż za nimi
pozostałe dwie pary w składzie : pani Barbara Szczypka i Jan
Wajdzik- 1c oraz pani Agnieszka Spaczek – Krzywoń wraz z
Damianem Szczypka - 1b.
Po ostatniej konkurencji przewodnicząca SU Agata Szczypka
powitała uczniów klas pierwszych w gronie gimnazjalistów.
Na koniec podliczono punkty po wszystkich zadaniach
największą ich ilość zdobyła klasa 1a i otrzymała skromny
słodki upominek od SU.
Mamy nadzieję, że wszyscy zarówno uczestnicy jak i widzowie
bawili się świetnie i zapraszamy na otrzęsiny za rok!!!
Joanna Maciałowicz

2
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KLASA 1 A

Sara i Weronika:
Sara podśpiewuje a Weronika się raduje
Angelika, Agnieszka, Klaudia:
Aga jest mała ale za to cwana
Angelika ma bzika na punkcie Janosika
Klaudia lubi lody na chłody
Patryk, Robert, Michał:
Patryk to przywódcza głowa co czasem pocieszy i sił doda
Piotrek lubi sport i zjeść dobry tort
Michał to jest ziomek i lubi jeść dużo poziomek
Grzegorz, Przemek:
Grzegorz to jest grzmal i sobie nosi duży szal
Przemek to jest gość lecz pokazuje w sobie złość
Dawid:
Dawid dużo pije aż go nie strzelisz w szyję
Adrian, Adam:
Adrian lubi banany Adam lubi szarady
Dominik, Robert, Kamil:
Domin lubi czasem śpiewać i wieczorem sobie pobiegać
Robert śmiały to koleżka i wieczorem ogląda pieska leszka
Kamil pochodzi z Iskrzyczyna i lubi wieczorem chodzić do
kina
Czasem śmieszni czasem mili lecz zależy to od chwili
Oto nasza droga grupa nie ma w niej żadnego trupa,
do szkoły chodzimy i nie zawsze się uczymy
Słuchać hip-hopu lubimy bo przy nim się świetnie bawimy
Dobre charaktery mamy i dlatego razem się trzymamy

KLASA 1 C

Nasza klasa klasę ma,
każdy orzeł z naszej klasy,
prezentuje poziom klasy.
Czy kto duży czy też mały zasługuje na
pochwały.
Pani Szczypka dumna jest, że jej klasa jest
the best!
Mateusz i Piotrek wspólnie w bierki grają
i od Kacpra z dala się trzymają.
Marcin świstaki hoduje
i przy Kanadzie dobrze się czuje.
Klaudia, Klaudia i Paulina,
czytelników to drużyna.
Kamil i Nikuś to świetni piłkarze,
a przy tym nieźli farciarze.
Tomek na pączkach jest chowany
i w miłości do rajdów wychowany.
Agata z Pauliną na lekcjach się śmieją,
gdy ktoś je upomni ze wstydu zielenieją.
Największym optymistą w klasie jest Kuba,
a duży wzrost to jego chluba.
Seweryn jest bardzo duży,
prawie większy od kałuży.
Paulina i Ala muzyki słuchają,
i w koszykówkę świetnie razem grają.
Krzysiu fanem jest piłkarzy
i o sportowej karierze marzy.
Jasiu dobrze cyrkle składa
i z Kamilem ciągle gada.
Szymon jest dla wszystkich miły,
za to wszyscy go lubimy.

KLASA 1 B
Strona
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MIKOŁAJKI

4 grudnia Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem J. Maciałowicz
zorganizował spotkanie gimnazjalistów ze Świętym Mikołajem.
Po przybyciu Mikołaj sprawdził, czy uczniowie w ciągu ostatniego
roku byli grzeczni, co potwierdziła pani Dyrektor. Następnie
asystentki Mikołaja przeprowadziły trzy konkurencje dla klas,
aby na koniec nagrodzić wszystkich słodyczami.

Jedna z konkurencji - portret
wychowawcy w roli Św. Mikołaja

KONKURS GWARY LUDOWEJ
9 listopada 2009 r. w Hawierzowie - Błędowicach na Zaolziu odbył się VI Konkurs Gwary Ludowej “Po
cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Wzięły w nim udział Magdalena Gilowska, Karolina Suchanek i
Paulina Szendzielarz.

Rada Rodziców
Gimnazjum w Dębowcu
ma zaszczyt zaprosić na

Bal Karnawałowy
który odbędzie się w dniu 16.01.2010 r.
w sali OSP w Dębowcu o godz.20.00.
Koszt uczestnictwa wynosi 140 zł od pary. Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w
balu do 8 stycznia 2010 r.
Uzyskane dochody z balu zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów.
RADA RODZICÓW
Zespół redakcyjny: mgr Krystyna Penkała, mgr Aleksandra Wigłasz, mgr Felicja Dudzińska,
mgr Joanna Maciałowicz
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
4
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
„... CIESZCIE SIĘ, CIESZCIE SIĘ CHRZEŚCIJANIE WRAZ ...”

Ks. Proboszcz Adam Podżorski

W przedświątecznym
nastroju redakcja „Dębowieści” dotarła do Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w.
Św. Małgorzaty i do Paraﬁi
Ewangelicko Augsburskiej Kościoła św. Trójcy
w Skoczowie. Tam zapukaliśmy do drzwi probostw
i porozmawialiśmy z Proboszczami o godowym
czasie i o wymiarze Świąt
Bożonarodzeniowych. Przedstawiamy czytelnikom treść
rozmowy z Ks. Proboszczem Marianem Kubeckim
i Ks. Proboszczem Adamem
Podżorskim.
Czym charakteryzują się
Święta Bożego Narodzenia
w XXI wieku?
Ks. Proboszcz M. Kubecki:
Przygotowaniem do przeżycia
Świąt Narodzenia Pana i zrozumienia Tajemnicy Wcielenia
jest w kościele czas Adwentu.
Cztery niedziele Adwentu to
oczekiwanie. To formowanie
swojego sumienia, by Boży
pokój osiągnąć i obdarzyć
nim innych, przede wszystkim
swoich najbliższych. Dzisiaj
Adwent wyprzedzają reklamy
mikołajkowe i świąteczne, że
dla niektórych kolorystyka
towarów i reklam przynosi
g o r ą c z k ę z a k u p ó w. Ty l k o
w niewielu rodzinach, zdrowych

moralnie utrzymuje się istota
właściwego przygotowania. Po
prostu: Trzeba podjąć program
na Radość, którą przeżyjemy z przyjścia Zbawiciela
i tą radość obdarzyć innych.
Najpierw pokój wewnętrzny,
a potem radość. Tych wartości
nie zakupimy w marketach.
Tam są tylko krótkotrwałe ich
namiastki.

wiciela i wdzięczność Bogu
za Niego. Chrześcijanin obok
uczestnictwa w nabożeństwach winien również w domu,
w gronie rodzinnym radować
się z przyjścia Zbawiciela,
dziękować za to Bogu.

Jak zatem chrześcijanin
powinien obchodzić Święta
Bożego Narodzenia?

Ks. Proboszcz A.Podżorski: Życzenia mają wielkie
znaczenie, bo są wyrazem
naszej życzliwości. Gdy Bóg
spełnia nasze życzenia, jest to
dowodem Jego łaski i wtedy
życzenia zamieniają się w błogosławieństwo. Może powinniśmy też pamiętać o dziękowaniu Bogu za spełnienie
naszych wzajemnych życzeń.
Oprócz stereotypowych życzeń
świątecznych chciejmy życzyć
sobie, a także modlić się o to,
abyśmy mieli więcej miłości do
Boga i do bliźniego.

Ks. Proboszcz A. Podżorski:
Święta Bożego Narodzenie,
jak żadne inne są związane
z wieloma zwyczajami i tradycjami. My w kościele obchodzimy je również bardzo uroczyście, a w domach także
nie brakuje uroczystości
rodzinnych. W kościele mamy
więcej nabożeństw, organizujemy spotkania gwiazdkowe, wieczory kolęd, a i frekwencja na nabożeństwach
jest większa. Stąd zawsze
mamy nadzieje, że głoszenie
Ewangelii o Jezusie Chrystusie, co u nas jest w nabożeństwie rzeczą najważniejszą,
dotrze także do ludzi stojących
z dala od kościoła. Istnieje niebezpieczeństwo, że pośród
wielu zwyczajów chrześcijanin zatraci to, co najważniejsze, radość z przyjścia Zba-

Czego chrześcijanie powinni
sobie życzyć przy wigilijnym
stole?

Ks. Proboszcz M. Kubecki:
Powinniśmy sobie życzyć
Pokoju i Dobra. Z wyciągnięciem ręki składając życzenia
powinniśmy spoglądać sobie
w oczy z miłością i przebaczeniem. Gdy łamiemy opłatek
to dzielimy go, tak jakbyśmy
dzielili swoje serce, swoją
miłość, swój czas, swoje
dobra z drugim. Życzmy sobie
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byśmy mieli czas dla drugiego
człowieka, bo kradnie nam
go świat, handel, reklama,
telewizja, komórki. Życzmy
sobie, byśmy umieli wybierać
człowieka, bo Pan – Życie
zostało nam dane, a „Troska
o Życie” trwa.
Jaki był ten rok dla Parafii
Ewangelickiej w Skoczowie
a jak przeminął w Parafii
Katolickiej w Dębowcu?

Dębowieści

Ks. Proboszcz Marianem Kubecki

Ks. Proboszcz A.Podżorski:
Rok 2009 był kolejnym rokiem
Bożego błogosławieństwa.
Podobnie, jak w ubiegłe lata
mamy wiele powodów do dziękowania Bogu za Jego łaskę.
Praca w parafii rozwija się
dobrze. W tym roku nasz praktykant Eneasz Kowalski został
ordynowany na księdza i został
naszym wikariuszem. Uroczystość ta miała miejsce u nas
w Skoczowie 1 czerwca. Wraz
z swoją małżonką Katarzyną
bardzo się angażują w rozwijaniu pracy w Dębowcu.
Posuwa się naprzód budowa
Domu Zborowego w Dębowcu.
W tym roku zostały wykonane
tynki wewnętrzne, ogrzewanie,
wylewki. Wielu ciągle składa
ofiary regularnie, lub okazjonalnie.

Ks. Proboszcz M. Kubecki:
W naszej Parafii mijający rok

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
był bardzo krótki. Czas uciekał
i wydaje się, że rok trwał tylko
kilka miesięcy. Był to też rok
kosztowny. Remonty elewacji
kościoła i plebanii kosztowały
swoje. Czas urlopowy też
„ zjadły” remonty i były tylko
małe pielgrzymki do Częstochowy i Kalwarii. Był to także
rok ofiarności i jest nadal,
bo remonty w dalszym ciągu
trwają. Prace zewnętrzne są
widoczne, wewnętrzne – są
niewidoczne, trzeba je wyczuć
i podjąć.
Na jakie wydarzenia
związane z okresem świątecznym zapraszają księża
swych paraﬁan?
Ks. Proboszcz M. Kubecki:
Najpierw zapraszam na
s p o t k a n i a a d w e n t o w e . To
wyrażenie oczekiwania i okazja
otwarcia swego serca na „
Słowo Boże”, które stało się
Ciałem. Okazja do remontu
swojego wnętrza i wyścielenia Go na ułożenie Nowonarodzonego. Potem zapraszam
na popasterkowe kolędowanie
Małemu, a zarazem Wielkiemu
w czasie niedzielnych i świątecznych zgromadzeń. Cieszę
się już na nasze ekumeniczne
spotkanie na Koncercie Kolęd
w styczniu
Ks. Proboszcz A.Podżorski: W okresie świątecznym
zapraszam przede wszystkim
na nabożeństwa. Każde
świąteczne nabożeństwo
zawiera głoszenie Ewangelii
o Zbawieniu w Jezusie, uwielbianie Boga w postaci śpiewu,
modlitw, liturgii i czytania Słowa
Bożego. Niejedno będzie
ubogacone śpiewem chóru, lub
występem dzieci. Zapraszam
też na uroczystości gwiazdkowe i koncerty kolęd.
Mi Święta kojarzą się
z kolędami. Jaka jest księży
ulubiona kolęda?
Ks. Proboszcz A.Podżorski: Kolędy mają w większości bardzo piękne melodie i nie
nudzi nam się śpiewać je, lub
słuchać wielokrotnie każdego
roku. Teksty są w większości
sentymentalne. Najcenniejsze

są jednak kolędy podkreślające
cud wcielenia Syna Bożego
i skutek w postaci zbawienia
człowieka. Kolęda winna
również wzywać człowieka do
wiary w ten cud i do przyjęcia
zbawienia z rąk Jezusa. Jedna
z moich ulubionych kolęd to:
„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask
ciemnieje, ma granice Nieskończony.”
Ks. Proboszcz M. Kubecki:
Z kolei moją ulubioną kolędą
jest „ Cicha noc”, bo wprowadza
w tajemnice świętej nocy i „
O gwiazdo betlejemska” bo jest
teologiczna i liturgiczna
Czego księża życzą mieszkańcom Gminy Dębowiec?
Ks. Proboszcz A. Podżorski:
Muszę powiedzieć, że parafianie z gminy Dębowiec są
bardzo aktywni. Docenić
należy i frekwencje na nabożeństwach i zaangażowanie
w paraﬁi i oﬁarność na budowę
Domu Zborowego. W Dębowcu
i Simoradzu ciągle powstają
jakieś nowe inicjatywy Ostatnio
prowadziłem odwiedziny
duszpasterskie w Dębowcu
i Simoradzu, a w przyszłym
roku przyjdzie kolej na Iskrzyczyn i Łączkę. Życzę parafianom z terenu Gminy Dębowiec,
aby nie ustawali w gorliwości
dla Pana i Jego Kościoła.
Ks. Proboszcz M. Kubecki:
Tajemnica Życia, którą przeżywamy niech wzbudzi w nas
uczucia serdeczności miłości
i pokoju, byśmy mieli zadowolenie i Zdrowie do wzajemnych kontaktów. By spotkania
przynosiły nam powtarzanie
atmosfery Betlejemskiej Nocy,
że Chrystus został nam dany.
Dziękuję serdecznie za
rozmowę.
Z ks. M. Kubeckim
Proboszczem parafii
Katolickiej w Dębowcu i ks.
A. Podżorskim proboszczem
Parafii Ewangelickiej
w Skoczowie rozmawiała
Estera Brudny
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ZIMOWE WIERSZE
MARII BUREK

Biała owca
Ruchliwe ﬁranki śniegu
Tarmosi wiatr za mym oknem
Nad gankiem, na daszka brzegu
Zwisają koronek sople
Niskie w ogrodzie jałowce
Udają białe baranki
Bielutką czuję się owcą
W zimowe, śnieżne poranki

Teatrzyk jednej gwiazdki
Na rękawiczki czarniawej puszek
Sfrunął z wysoka biały okruszek
Śnieżna gwiazdeczka jedna, jedyna
Dłoń w rękawiczce bez ruchu trzymam
By ta drobina mi nie uciekła
Lub nie stopiła się z mego ciepła
Mam na swej dłoni mini teatrzyk
Choć za publiczność ja tylko patrzę
Jak roziskrzają się drobne tęcze
Gdy w blasku słońca gwiazdka się wdzięczy
Wzdycham z podziwu, taka jest śliczna
Sześcioramienna i symetryczna
Westchnęłam mocniej- już mam kropelkę
Skończył swój spektakl teatr niewielki
Kariery gwiazdek śnieżnych są krótkie
Łzy z nich zostają – całkiem malutkie
I żal malutki za tym istnieniem
Zgaszonym jednym moim westchnieniem
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KULTURA
KONCERT Z OKAZJI DNIA ŚWIĘTEGO HUBERTA
z Czech dali próbkę swoich
możliwości. Było to prawdziwe
preludium do koncertu, który
rozpoczął się o godz. 18.00
w Kościele Ewangelickim
w Dębowcu. Publiczność
wysłuchała półtoragodzinnego
występu, na który składały się
sygnały, fanfary oraz hejnały
grane na rogach myśliwskich.
Drugą grupą muzyków był chór
męski „Kwiczoły” z Wisły. Ten
działający przy Kole Łowieckim
„Jarząbek” zespół, odśpiewał
oprócz znanych w całej
okolicy utworów jak „Szumi
jawor, szumi”, czy „Szła dzieweczka do laseczka” także
mniej popularne i nieco zapomniane pieśni. Dzięki Pani

Barbarze Branny, która przygotowała merytoryczne wstawki
oraz Pani Ilonie Kubali, która
je z wdziękiem przedstawiła,
można było dowiedzieć się
wiele ciekawych rzeczy dotyczących historii muzyki myśliwskiej. Koncert został zorgani-

zowany przez Urząd Gminy
w Dębowcu przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Sportu i Turystyki, Parafią
Ewangelicką w Skoczowie oraz
KGW w Łączce.
Radosław Żwak

„KOLOROWE KREDKI W PUDEŁECZKU NOSZĘ …”
W Gminnym Ośrodku Kultury
Turystyki i Sportu w Łączce od
6 Listopada ruszyły pełną parą
zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku od 5 do 12 lat. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów, ponieważ już
na pierwszym spotkaniu zjawiło
się około 15 roześmianych
dzieci, a na następnych było już
coraz weselej. Młodzi uczestnicy zajęć od razu zabrali się
do pracy, w ruch poszły kredki,
ołówki i farby, dzieci były pełne
zapału do pracy, do odkrywania
i poznawania nowych technik
plastycznych i technicznych.
Celem naszych zajęć jest zdobywanie doświadczeń warsztatowych, rozwijanie wyobraźni
plastycznej oraz doskonalenie
pracy indywidualnej i zespołowej, kształcenie tolerancji
wobec innych ludzi, a przede
wszystkim twórcze spędzanie

czasu w gronie rówieśników.
Dzieci uczą się nowych technik
plastycznych , doskonalą swoje
zdolności manualne, ale mają
również okazję do podzielenia
się swoimi doświadczeniami
i zaprezentowania własnych
umiejętności innym uczestnikom. Zajęcia to wspaniała
okazja żeby uczyć się od siebie
nawzajem, poprzez pracę
w grupie dzieci uczą się tolerancji, szacunku, współpracy
z innymi. Na zajęciach
panuje miła atmosfera
sprzyjająca twórczym
działaniom, śmiech
i zabawa towarzyszą
przy każdej wykonywanej czynności. Mamy
nadzieję, że nasze
kółko plastyczne będzie
prężnie się rozwijać
i naszą energią, chęcią
działania, zarazimy też

inne dzieci w naszej gminie.
Jak pisał R. Fleck-Bangert:
„Jest ważne, aby umożliwić
dzieciom jak najwięcej twórczej
swobody, nie zasypywać ich
niepotrzebnymi pytaniami,
respektować ich intymny świat,
być otwartym na pozawerbalne
sygnały i w sposób suwerenny
traktować niewyjaśnione
tajemnice.” DO ZOBACZENIA
NA NASZYCH ZAJĘCIACH!
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Z okazji Dnia Świętego
Huberta – patrona myśliwych
i jeźdźców, w sobotnie popołudnie 7 listopada odbył się długo
oczekiwany Koncert Muzyki
Myśliwskiej. Zanim jednak
zaproszeni muzycy rozpoczęli
swoje popisy, uczestniczyli
w poczęstunku przygotowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki. Dwie grupy
m u z y k ó w, o ś m i o o s o b o w y
Zespół Trębaczy z okolic
Potštátu (Czechy) oraz chór
„Kwiczoły” z Wisły przyjechali
do naszej Gminy na zaproszenie Wójta Tomasza Brannego.
Po krótkim pobycie w Łączce,
muzycy odwiedzili jeszcze
Dwór Dębowiec, gdzie goście

Zajęcia plastyczne odbywają
się w każdy Piątek w dwóch
grupach wiekowych:
GRUPA I – od 5 do 9 roku
życia godz. 16:00 – 17:30
GRUPA II – od 10 do 12
roku życia godz.17:30 – 19:00
Monika Drozd

KULTURA
PRZEDPOŁUDNIE Z FRANKLINEM
„O, jesteś, czekałam
na ciebie, kocham cię,
kocham cię…” - to powitanie
4-letniej dziewczynki, która
wraz ze swoją mamą przyszła
w sobotnie przedpołudnie
do szkoły w Ogrodzonej
na spotkanie z niecodziennym gościem, świadczyło
o n ap i ę ci u, o cz e ki w a n i u i
emocjach, jakie towarzyszyły
dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym przed rozpoczęciem
imprezy czytelniczo-rozrywkowej zatytułowanej „Przedpołudnie z Franklinem”. Dzieci
przedszkolne i młodsi uczniowie
z wypiekami na twarzy podchodzili do sympatycznego,

zielonego żółwika, witającego
wszystkich w drzwiach szkoły.
Przejęte maluchy częstowały się cukierkami, podawały
rączkę i robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z bajkową
postacią. Zanim rozpoczęła
się wspólna zabawa w czytelni
na dużym ekranie, dzieci
w towarzystwie Franklina,
oglądały bajki z jego udziałem.
Wreszcie wszyscy przenieśli się do sali gimnastycznej, gdzie czekało mnóstwo
fajnej zabawy i niespodzianek.
Maluchy żywiołowo zareagowały na zagubienie Franklina,
który zaszył się między bibliotecznymi regałami. Następnie
wzięły udział w zgaduj-zgaduli
na temat książeczek o sympatycznym
żółwiku, które jak się okazało
- młodzi czytelnicy znają
bardzo dobrze.
Uczniowie
z klasy 5
przygotowali głośne
c z y t a n i e
z podziałem
na role ksią-

żeczki pt. ,,Franklin idzie do
szkoły”. Wielką frajdą dla
milusińskich było wspólne
odśpiewanie refrenu piosenki
,,Hej, hej, hej Franklinie,
dziś zabawa pewnie nas nie
minie, a jak przyjdą przyjaciele, będzie wszystkim
nam weselej”, którą ułożyli
wcześniej uczniowie.
Dodatkowo można było
z a t a ń c z y ć z b o h a t e re m
spotkania, który już po
chwili razem z dziewczynami
z klasy 6 i całą salą ćwiczył
aerobik.
Drugą część spotkania
poprowadziła pani Sławomira
Kalisz z Cieszyńskiego
Stowarzyszenia Młodzieży
Twórczej, która zaprezentowała
niełatwą sztukę żonglowania
pojkami. Zaprosiła dzieci do
ćwiczeń ze wstążką oraz przeprowadziła żywiołowe, dynamiczne zabawy, angażując do
nich wielu chętnych.
Podczas trwania imprezy
rodzice mieli również możliwość
obejrzenia prac plastycznych
naszych uczniów, wykonanych
z tej okazji oraz nabycia książeczek na kiermaszu. Wspólne
zdjęcie z Franklinem zakończyło miłe spotkanie.

Walter Scott powiedział:
,,Życie bez radości jest jak
lampka bez oliwy”, dlatego
stwarzajmy naszym dzieciom
jak najwięcej sytuacji, w których
ich radość będzie pełna. Biblioteka dziękuje wszystkim
ro d z i c o m , k t ó r z y z a d b a l i
o to, aby ich pociechy mogły
przeżyć spotkanie z bohaterem
książkowym .
Bożena Michalik
bibliotekarz

HOMO ARTIFEX
SYLWETKA ARTYSTY AMATORA BOGUSŁAWA ŻBELA
Pan Bogusław Żbel urodził
się 24 marca 1957 roku
w Cieszynie. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową jako
Formierz - Odlewnik. Od 37 lat
pracuje w zawodzie Kontroler
Jakości i Obsługa RTG w Teksid

Iron Poland w Skoczowie. Pan
Żbel mieszka w Iskrzyczynie z żoną Brygidą i dwiema
córkami Joanną i Kingą. Od
kilkunastu lat jego zainteresowania skupiają się wokół
malarstwa, rzeźby i fotografii.
P a n
Bogusław
Ż b e l
przyznaje,
iż zamiłowanie do
malarstwa
i rzeźby
zrodziło
s
i
ę
u niego już
w szkole
podstawowej na
lekcjach

plastyki. To wtedy powstawały jego pierwsze amatorskie dzieła malarskie, które
jak przyznaję tak podobały się
nauczycielom, że zostawiali
je sobie na pamiątkę. Zamił o wa ni e do rze źby ro zpo częło się w momencie, kiedy
pewnego popołudnia zobaczył
kawałek drewna, z którego
po pewnym czasie wykonał
pierwszą swoją rzeźbę „kobietę
z papugami na głowie”. Tak
się zaczęło. Później w życiu
Pana Bogusława rozpoczął się
etap służby wojskowej. Tutaj
pogłębiał swoje zamiłowanie
do rzeźbienia, za co został
uhonorowany dyplomem za
aktywną działalność społeczną
w zakresie upowszechniania
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kultury w Karpackiej Brygadzie
Wojsk Ochrony Pogranicza.
Obecnie, w wolnych
chwilach, Pan Bogusław
zajmuje się rzeźbieniem ornamentów meblowych oraz
odnawianiem figur kościelnych takich jak: anioły, krzyże,
postacie świętych, brakujących
części ołtarzy. Warto podkreślić, iż wszystkie dzieła artysta
amator wykonuje w czynie społecznym.
Największym marzeniem
Pana Bogusława Żbela jest
u k o ń c z e n i e r z e ź b y, k t ó r ą
aktualnie wykonuje. Niestety
na razie nie chce zdradzać co
będzie ona przedstawiała.
Danuta Jankowska

Dębowieści

KULTURA
WYJĄTKOWY WIECZÓR Z EDITH PIAF

1

M. Dietrich, Jestem
po to by kochać mnie, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 200

ganizował recital Edith Piaf
w wykonaniu aktorki Katarzyny
Dendys Koseckiej oraz znakomitego pianisty Tomasza Pali.
Niedawno mogliśmy obejrzeć
na ekranach kin ﬁlm opisujący
życie sławnej francuskiej śpiewaczki i pieśniarki. W rolę
artystki Piaf, wcieliła się nagrodzona za swoją rolę Oscarem
i Złotym Globem Marion
Cotillard, natomiast reżyserował
Olivier Dahan. Dzieło filmowe
z całą pewnością cenne ale
jednak spektakl żywego aktora
p t . „U w i e r z y ł a m w m i ł o ś ć
Milordzie” pozostawia niezapomniane wrażenia. Kosecka
gra Piaf całą sobą , jest dramatyczna, pełna wdzięku, rozflirtowana w głosie , tryskająca humorom i przeżywająca
każde miłosne niepowodzenie z godnością prawdziwej

kobiety. Życie Edith przypomina tym samym huśtawkę
wzlotów i upadków zawsze
jednak splecione wielkim
sercem, jakim aktorka może
darzyć scenę.
Koncert jest pierwszą tego
typu gminną inicjatywą skierowaną do osób, które z pełnym
zapałem zaangażowały się
w organizację Dożynek. To
swoisty rodzaj podziękowań.
„Tegoroczne Dożynki w Ogrodzonej wymagały pracy i przygotowań przede wszystkim ze
strony uczestników korowodu
dożynkowego, sołtysów, Kół
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenia „Ogrodzanie”, jak
i pracowników Urzędu Gminy.”
– powiedział Wójt Gminy
Tomasz Branny argumentując
tym samym cel przedsięwzięcia.
Koncert dla uczestników korowodu dożynkowego
rozpoczął się o godzinie 18.00.
Gdy goście zasiedli na widowni

i przygasły światła, wszyscy
poczuli teatralną atmosferę.
„Cieszymy się że zaangażowali się Państwo w tę lokalną
inicjatywę Święta Plonów
i chcemy podziękować za trud
jaki włożyliście w przygotowanie Dożynek, dlatego dzisiejszy wieczór dedykujemy Wam
w ramach podziękowań za
uczestnictwo i mamy nadzieję,
że taki rodzaj podziękowań
stanie się tradycją w naszej
gminie” – mówiła dyrektor
Ośrodka Kultury witając przybyłych gości.
Podczas całego racitalu rozbrzmiewały w Ośrodku brawa.
Były momenty wzruszenia
i uśmiechu. Artyści bisowali,
a po spektaklu goście mogli
porozmawiać przy lampce
wina o swoich wrażeniach,
które mamy nadzieje, na długo
zapadną w ich pamięci.
GOKSiT

Dębowieści

„ Z przerażeniem patrzyłam
na to, jak szastała swymi
siłami, jak brała sobie trzech
kochanków naraz, a ja czułam
się jak kuzynka z prowincji.
W ogóle tego nie zauważała.
Cały czas bez przerwy, zajęta
była swoimi uczuciami, swoim
zawodem, swoja wiarą w najró ż n i e j s z e d z i w n e r z e c z y,
swoja namiętnością dla świata
w ogóle i określonych ludzi
w szczególności” tak pisała
Marlena Dietrich 1 w biografii
o swej przyjaciółce Edith
Piaf. O prawdziwości tych
słów mogliśmy przekonać się
29 listopada 2009r. podczas
wyjątkowego wydarzenia.
Gminny Ośrodek Kultury zor-
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TAKIE SOBIE REFLEKSJE..
POWIDOK...
Kiedy spoglądasz na
coś pod słońce intensywnie,
mocno przeżywając a potem
zamkniesz oczy, to zarys oglądanego obrazu pojawi się
ponownie. To powidok...
365 dni „otwartych oczu”,
dni przeżywanych monotonnie,
szaro, radośnie lub awanturniczo, spokojnie lub w rozgardiaszu, w szczęściu, w tragedii.
365 dni, które zostawiają ślad
w naszych umysłach.
Wieczorem, w oczekiwaniu
na błogosławiony sen, kiedy
powieki iluzorycznie odgradzają nas od zewnętrznego
świata wspominamy, przypominamy sobie minione dni.
Przeżycia, które wyryły swój
ślad w naszym życiu wracają,
jak fala. Zapełniają nasz
umysł dręcząc lub napełniając
ponownym szczęściem. W tej
ostatniej chwili przed snem,
w przyśpieszonym tempie,
przewija się film naszych dni.
To nie tylko ostatni rok, z jego
zwycięstwami i porażkami,
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie (przysłowie), które
należy przesłać lub dostarczyć,
wraz z naklejonym na kartkę
kuponem wyciętym z krzyżówki,
na adres redakcji w terminie do
31 stycznia 2010r. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną
rozlosowane nagrody (bony o
wartości 40zł).
Poziomo: 1-Kromka chleba.
4 - z n a n y G re k . 6 - w o j e n n y
można zakopać. 9-część
obiadu. 10-kolej podziemna.
11-pracuje w skafandrze.
12-odmiana jabłoni. 13-był
ukryty w Sezamie. 16-znak
zodiaku. 19- wystaje z dachu.
20-rozmowy lub lekcji.
21-droga, szlak. 24-walet lub
król. 27-zabronienie. 30-wiatr
jak proszek do prania. 31-daw.
b u d a k u p i e c k a . 3 2 - b ro ń
Dawida. 33-tropikalne pnącze.
34-słowo. 35-grający mebel.
Pionowo: 1-Wybieg dla
koni. 2-chwat, zuch. 3-córka
Zeusa. 4-suwak. 5-doskonały
mówca. 7-klejnot z muszli.
8-duża, drapieżna ryba morska.
13-sąsiad Anglika. 14-siły
zbrojne państwa. 15-szajka,
gang. 16-kijek. 17-telefonu

to całe życie powraca, czy
chcemy tego, czy nie.
Twoje 365 dni... wstrząsnęły
światem, czy tylko zmieniły
bieg Twojego losu? Co zostało
pod powiekami?
U progu nowego roku 2010
zadałam to pytanie moim
znajomym chcąc poznać ich
opinie a tym samym móc podsumować, na ile poprzedni rok
był udany. Ile różnych osobowości tyle różnorodnych
odczuć. Od tragicznych do
maksymalnie szczęśliwych:
Porażka, mająca kontur mojej
rodziny.
Zbyt szybko wypowiedziane
słowa, straciłam przyjaciela,
był dla mnie wszystkim.
Źle zainwestowane uczucia,
przepadło 5 lat
Te dni były bezmyślne, nic
nie jest warte zapamiętania.
Nie spełniłem przyrzeczeń
składanych sobie i innym.
Drzewa, drzewa...banalne
lecz piękne brzozy - praca
dyplomowa.
Studiuję, jakoś sobie radzę.

Mam zamiar kupić samochód
a w sierpniu ślub.
Wiele pracy, ale na wiosnę
już we własnym domu.
W potyczce z chorobą...zwyciężyłam!!
Trzy lata... jadę 500 km, jest
taka, jak myślałem.
Dużo się działo i wciąż
dzieje. Matura, wybór kierunku
dalszej edukacji. Szukam
n o w y c h d ró g , k t ó re m a j ą
prowadzić mnie do przodu, ze
starych zszedłem, zobaczyłem
ich koniec - ślepe ulice. ....
Tak niewiele a tak wiele
zarazem.
Nowy rok jest świetną okazją
do rozrachunków i składania
przyrzeczeń. Jesteśmy
nagminnie oceniani przez
otoczenie, co wcale nie wpływa
na nas budująco. Bywa, że
odstajemy od wyobrażeń innych
i trzeba wielkiej siły charakteru,
aby nie popaść w przygnębienie pod naporem miażdżącej
krytyki. Ale nasza niepokorna
dusza, wbrew tym negatywnym ocenom, wie, jaka chce
być. My wiemy, jakimi chcemy

lub mieszkania. 18-typ
opla. 22-rosyjska złotówka.
23-przyjęcie po pogrzebie.
25-Gajos lub Pokora.

26-oblicze. 27-do wykorzystania w przyszłości. 28-krasula.
29-widmo, upiór.
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Barbara Karnas-Greń
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być ludźmi. Żyjemy wprawdzie
w czasie teraźniejszym, ale
w naturalny sposób spoglądamy w przyszłość obiecując
(przede wszystkim sobie), że
będziemy słowni. Obietnice te
pozwalają nam wejść ponownie
w stan wewnętrznej harmonii
a tym samym wyrzucić, gdzieś
na margines życia, niezadowolenie z własnej osoby. I dobrze!
Dlaczego mamy nosić ze sobą
ten niepotrzebny „plecak”!
I tak każdy z nas zdaje sobie
doskonale sprawę, że może
sprawić komuś bliskiemu
zawód. Kiedy za obietnicami
nie podążają czyny, kiedy
stajemy się mało wiarygodni...
kiedy.. .
A kiedy i ten rok zacznie
zbliżać się ku końcowi przyjdzie
ponownie czas na analizy, na
postanowienia, na poprawę. Na
wspomnienia, chwilę zadumy,
na marzenia. Życzę Państwu,
aby powidoki były, jak najpiękniejsze.
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GOPS
DZIEŃ SENIORA
w kilku zdaniach docenił on
pracę zebranych na rzecz
rodzin i społeczności lokalnej
oraz ich zaangażowanie
w życie społeczne. Przekazał
też pozdrowienia od nieobecnego Przewodniczącego
Rady Gminy Dębowiec Pana
Zbigniewa Chwastka.
Na spotkaniu obecnych
było 100 osób z terenu Gminy
Dębowiec. Wielu uczestników przekroczyło 80-ty rok
życia. Najstarszą uczestniczką
spotkania była Pani Julia
Opioła z Dębowca, która ma 96
lat. Sędziwym wiekiem cieszyła
się także Pani Julia Fabijan
z Simoradza mająca 86 lat.

Wśród mężczyzn było dwóch
83 latków. Starszym okazał się
Pan Alojzy Nawrat. Najdłuższy
staż małżeński mieli państwo
Agnieszka i Gustaw Brudny
z Łączki. Zostali oni obdarowani wiązankami kwiatów.
U ro c z y s t o ś ć u ś w i e t n i ł y
występy dzieci: Mali Dębowczanie pod opieką Pani Asi
Czendlik i Ogrodzanie pod
opieką Pani Renaty Mendrek.
Podczas występu wielu
zebranym zakręciła się łza
w oku, widząc radość i zaangażowanie występujących dzieci,
które niejednokrotnie były
wnukami zebranych. Występy

OBIADY DLA DZIECI
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębowcu
informuje, że świadczona jest
nadal pomoc w formie pokrywania kosztów obiadów dla dzieci
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz
szkołach ponadgimnazjalnych.
Przeznaczona jest dla dzieci
z rodzin, w których dochód nie
przekracza 526,50zł na osobę.

dzieci były nagrodzone entuzjastycznymi brawami.
Jedną z atrakcji spotkania
była loteria fantowa. Wszystkie
losy były pełne i loteria cieszyła
s i ę d u ż y m z a i n t e re s o w a niem. Organizatorzy dziękują
wszystkim, którzy przez swe
zaangażowanie i wsparcie
rzeczowe i finansowe przyczynili się do zorganizowania
i uświetnienia spotkania. Mamy
nadzieję, że za rok spotkają się
wszyscy w dobrych humorach
i dobrym zdrowiu.
Zofia Stabrawa

KONFERENCJA

Aby uzyskać pomoc, bądź
kontynuację przyznanej pomocy
należy zgłosić się do pracownika socjalnego, który przeprowadzi w miejscu zamieszkania
zgłaszającej się osoby wywiad
środowiskowy (między innymi
ustalone zostanie spełnione
kryterium dochodowe oraz
sytuacja bytowa rodziny)
Prośby o przyznanie
posiłków można składać
w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu, ul.
Katowicka 3, bliższe
informacje pod numerem
telefonu (033) 856-22-42
Joanna Grynia

Konferencja podsumowująca projekt „Aktywna Integracja Społeczna w Gminie
Dębowiec” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
informuje o zbliżającym się
terminie Konferencji podsumowującej projekt „Aktywna
Integracja Społeczna w Gminie
Dębowiec”. Odbędzie się
ona 17 grudnia 2009 roku,
o godzinie 14-tej w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu
i Turystyki w Łączce.
Konferencja ma na celu podsumowanie podjętych działań
w ramach projektu, oficjalne
wręczenie certyfikatów pozyskania nowych kwalifikacji.
Gośćmi zaproszonymi są beneﬁcjenci projektu, Wójt Tomasz
Branny oraz Artur Kulesza,
a także radni Gminy Dębowiec,
Ośrodek Szkoleniowy oraz
potencjalni pracodawcy.

Strona

22

Dębowieści

W dniu 14 listopada 2009
roku Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Dębowcu
d z i ę k i w s p a rc i u i p o m o c y
licznych sponsorów przy
skromnym posiłku przygotowanym przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Łączce zorganizował w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Turystyki
tradycyjny „Dzień Seniora.”
Najstarsi mieszkańcy naszej
gminy mieli możliwość spotkać
się przy kawie i porozmawiać w życzliwej atmosferze.
Uroczystość uświetnił Wójt
Gminy Dębowiec Pan Tomasz
Branny, który skierował do
zebranych serdeczne słowa,

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Umożliwienie powrotu na rynek pracy,
zdobycie nowych kwalifikacji
zawodowych oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych poprzez warsztaty
z doradcą zawodowym i psychologiem. Możliwe było także
zdobycie praca jazdy.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej realizując projekty
systemowe, planuje kontynuację zadania w nowym roku
2010.
Ilona Kubala

DĘBOWIEC OD KUCHNI
Karp smażony i zupy rybne

Później przyjęły się i w terenach

wtedy w miodzie i dzieląc się

cienki i gorący. Smarowało

stały się tradycyjnymi daniami

górskich. W Wigilię u gazdów

nim składano sobie życzenia.

się go masłem i posypywało

Śląska Cieszyńskiego, gdzieś

dzielono się opłatkiem białym,

Na stół podawano wówczas

o d ro b i n ą c u k ru . N a t a k i e

od lat dwudziestych minionego

a dla bydła przeznaczano

„biołom kapuste” gotowaną

rarytasy można było sobie

stulecia. Głównie występo-

opłatek czerwony. Po pierwszej

trochę, umaszczoną tłuszczem

pozwolić raz w roku. Poniżej

wały na stołach wigilijnych

wojnie światowej panowała

i całe gotowane ziemniaki

przedstawiamy Państwu

w miejscowościach położo-

wielka bieda, z trudem

Placek z mąki, ja i mleka

przepisy wigilijne Pań z KGW

nych w rejonach rzek i stawów.

zdobyty opłatek maczano

upieczony w brytfannie, był

Łączka.

MOCZKA
Składniki:
0,5 kg piernika (rozmoczyć
w zimnej wodzie)
½ kg. śliwek suszonych
ugotować
w niewielkiej
1 opakowanie rodzynek
ilości wody
1 torebka migdałów
1 torebka ﬁg
orzechy włoskie
1 czekolada mleczna
puszka ananasów
puszka brzoskwiń
1 budyń czekoladowy
Sposób wykonania:
Do podgotowanych
wcześniej bakalii dodać rozmoczony w zimnej wodzie
piernik. Wszystko na chwilę
podgotować, dodać 1opakowanie ananasów i 1 opakowanie pokrojonych brzoskwiń.
Do smaku dodać ok. 0,5 kg
cukru. Rozpuścić 1 budyń czekoladowy w 1/3 szklanki wody.
Połączyć wszystko i zagotować.
Odstawić w chłodne miejsce aż
stężeje.

BIOŁO KAPUSTA
Składniki:
1 kg białej kapusty
0,1 kg masła
0,05 kg mąki
1 duży ziemniak
sól, pieprz
Sposób wykonania:
Poszatkować białą kapustę,
ugotować do miękkości
i odcedzić. Zrobić zasmażkę
na maśle, dodać mąkę, rozprowadzić wywarem z ziemniaków i dodać tarty ziemniak.
Połączyć zasmażkę z kapustą,
Doprawić do smaku.

R O S Ó Ł RY B N O GRZYBOWY
Składniki:
wywar z ryb (sandacz,
szczupak)
0,40 kg włoszczyzny
0,05 kg suszonych prawdziwków
1 szt. jajo (białko) do klarowania
sól, liść laurowy, ziele angielskie
Sposób wykonania:
Ryby ugotować w wywarze
z w ł o s z c z y z n y. O d d z i e l n e
ugotować namoczone grzyby.
Do wywaru z ryb dodać wywaru
grzybowego. Otrzymujemy
wyborny rosół przypominający
dobry bulion mięsny. Bulion
można sklarować białkiem.
Podawać z uszkami.

GAŹDZINKI Z ŁĄCZKI ŻYCZĄ WSZYSTKIM
SMACZNEGO I WESOŁYCH ŚWIĄT!
Strona
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SPORT
SUKCESY MŁODYCH PIŁKARZY LKS SIMORADZ
Adam Homa, Kamil Kieczka,
Kamil Pałach, Tomasz Zagóra,
Rafał Macura, Mateusz Jarco.
Obecnie drużyna trenuje na sali
2 razy w tygodniu przygotowując się do turniejów halowych.
Początkiem stycznia rozpoczną
się przygotowania do rundy
wiosennej, która z pewnością
przyniesie wiele emocji.
W natłoku informacji dotyczących poczynań klubów
piłkarskich z naszej Gminy
prawie zupełnie giną niezwykle
ważne informacje o poczynaniach naszych najmłodszych
piłkarzy. Warto wiedzieć, że
po awansie drużyny juniorów
LKS Wyzwolenie Simoradz do
klasy okręgowej, automatycznie do tej klasy rozgrywkowej
promocję uzyskała drużyna
trampkarzy (obecnie roczniki
1995 i młodsi). Wszyscy
w Klubie podchodziliśmy do
tego wyzwania z nieskrywaną
obawą. Młody wiek naszej
drużyny oraz jej osłabienie
spowodowane odejściem kilku
chłopców z powrotem do klubu
w Iskrzyczynie (przez kilka lat
grali oni razem z nami) sprawiły,
że mieliśmy głowy pełne
zmartwień . Nasze wątpliwości
okazały się nieuzasadnione, co
najlepiej potwierdzają wyniki.

Ta najmłodsza drużyna w lidze
na półmetku zajęła 7 miejsce
zdobywając 11 punktów w 10
meczach. Jest to tym większy
sukces, że drużyny naszych
rywali składają się z piłkarzy
ćwiczących w szkołach sportowych z roczników 1995 i
1996. Niejednokrotnie po zsumowaniu wieku zawodników
okazywało się, że byliśmy o 10
lat młodsi!
Kadrę zespołu w tyn sezonie
t w o rz ą : ( z ro c z n i ka 19 95)
Andrzej Siekierka, Piotr Boboń,
Olaf Warzecha, Dominik Kurek i
Kamil Ryszka, (z rocznika 1996)
Przemysław Wróbel i Nikodem
Sikora, (z rocznika 1997) Paweł
Krupa, Kacper Wojtek, Daniel
Niemiec, Jakub Gacek, Daniel
Orawski, Jakub Szkutek i Denis
Zamarski, (z rocznika 1998)
Maciej Homa, Bartek Łata,
Michał Bijok i Kacper Ciszek
oraz z rocznika 1999 Jakub
Rokowski.
Zdobywcami bramek byli
Nikodem Sikora (najlepszy
strzelec), Paweł Krupa,
Przemysław Wróbel i Daniel
Niemiec, natomiast występy we
wszystkich meczach w sezonie
zanotowali Andrzej Siekierka,
Kamil Ryszka, Nikodem Sikora,
Przemysław Wróbel, Paweł

TURNIEJ JUDO
W dniu 18.10.2009 w Sosnowcu odbył się Turniej Judo
Zawodnicy Stowarzyszenia Sportowego „DĄB” Dębowiec
miejsca:
ZAWODNIK
KATEGORIA WAGOWA
Ryszard Kubica
+80kg
Tomasz Zagóra
73 kg
Kamil Sadowski
66 kg
Kamil Górniak
55 kg
Arkadiusz Stoszek
52 kg
Grzegorz Chmiel
55 kg
Filip Czylok
35 kg
Patryk Wyleżoł
42 kg
Dominika Błasiak
52 kg
Magdalena Kolaczek
44 kg

dzieci i młodzieży.
zajęli następujące
LOKATA
I miejsce
II miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce
I miejsce
II miejsce
II miejsce
II miejsce
II miejsce

W dniu 07.11.2009 w Bytomiu odbył się Międzynarodowy Turniej Judo o Puchar
LIBERTY. W zawodach brało udział 213 zawodników. Ze Stowarzyszenia Sportowego „DĄB” Dębowiec wystartowało dwóch zawodników i zajęli następujące
miejsca:
ZAWODNIK
KATEGORIA WAGOWA
LOKATA
Ryszard Kubica
+81kg
II miejsce
Kamil Górniak
55 kg
V miejsce

Krupa, Daniel Niemiec i Maciek
Homa.
Wychowawcami i opiekunami drużyny są od 2 lat Adam
i Seweryn Brudny, a także
Zbigniew Sikora pełniący
funkcję kierownika drużyny.
Znaczący wkład w funkcjonowanie tej drużyny wnoszą
rodzice zawodników. Nie tylko
dowożą chłopców na treningi i
liczne turnieje, ale także w większości wyjeżdżają z nami na
mecze. Najczęściej w minionej
rundzie byli z nami Zbigniew
Sikora, Adam Siekierka,
Tadeusz Bijok oraz Krzysztof
Wojtek. Pomimo awansu nasze
drużyny nie otrzymały żadnego
wsparcia i borykaliśmy się z
kłopotami sprzętowymi.
Dopiero pod koniec rozgrywek
zespół otrzymał nowy komplet
strojów dzięki wsparciu miejscowych firm: „WIZ” Wojciecha
i Z y g m u n t a Z b o ro w s k i c h ,
Biura Usług „AJSEA” Adama
Brudnego oraz Pracowni Projektowej Krzysztofa Wojtka z
Simoradza.
Należy pamiętać, że obie
drużyny młodzieżowe to przyszłość naszego klubu, warto
więc poświęcać im dużo
wysiłku.
Jan Krzywoń

Dębowieści

Juniorzy LKS Wyzwolenie Simoradz w sezonie
2009/2010 godnie reprezentują
naszą Gminę w rozgrywkach
Klasy Okręgowej Juniorów B
. Początek rundy jesiennej nie
należał jednak do udanych.
Porażki w pierwszych kolejkach
z Porąbką i Goleszowem
nie napawały optymizmem.
W kolejnych meczach było
już tylko lepiej. Zwycięstwa
z Pogórzem 5:1, z Wisłą 6:0
podbudowały wychowanków
Romana Krzywonia. Mecze z
Czechowicami i Strumieniem
mogły się podobać nawet najbardziej wybrednym kibicom
piłki nożnej. Wszystkie drużyny
w lidze prezentują wyrównany
poziom gry, niemniej jednak
z a w o d n i c y „W y z w o l e n i a ”
zdobyli w rundzie jesiennej 17
punktów, co pozwoliło im zająć
3 miejsce. W gronie najskuteczniejszych strzelców w drużynie
z 8 bramkami na swoim koncie
znalazł się Kamil Brzózka
przed Grzegorzem Piechą,
który zdobył 6 bramek. W skład
d ru ż yn y w c h o d z ą : Ł u k a s z
Ciosk, Grzegorz Piecha, Kamil
Brzózka, Damian Bołuk, Konrad
Cieślar, Grzegorz Niemiec,
Robert Nowak, Mateusz
G ą s i o r, S e b a s t i a n M i c z a ,

Kamil
Górniak i Ryszard Kubica po turnieju w Bytomiu

INFORMACJA
Informujemy, że zawodnicy wymienieni w artykule „Sukcesy judoków”,w numerze 5 (81) „Dębowieści”, na stronie 16, Wojciech,
Nowak, Klaudia Nowak oraz Albert Ziobrowski są reprezentantami klubu MOSIR Cieszyn.
Redakcja
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WYWIAD Z TRENEREM WŁODZIMIERZEM HABARTĄ
Jak Pan ocenia kończący
się sezon? Czy udało się zrealizować wszystkie plany?
Tru d n o n a r a z i e m ó w i ć
o końcu sezonu , skończyła
się pierwsza faza rozgrywek,
która decydowała o tym,
które zespoły będą walczyć
w finałowej 8 o mistrzostwo
i prawo do gry o II ligę a kto
będzie walczył o utrzymanie.
Nam udało się zrealizować
podstawowy cel czyli utrzymanie, i to w 1 etapie (2 najlepsze
drużyny Graja o II ligę, a 2
ostatnie spadają). Przypomina
mi się w tym momencie wywiad
z 2006 roku z Głosu Ziemi
Cieszyńskiej kiedy to przedstawiciele wszystkich klubów
siatkarskich naszego regionu
wypowiadali się na temat
swojej działalności. Wtedy nikt
głośno nawet nie wspominał
o drużynie seniorskiej i to
w III lidze, Minęły jednak
3 lata i mamy w Dębowcu
drużynę, która potrafiła wygrać
z Jaworznem, spadkowiczem
z II ligi
Jak się przedstawia
Wasza sytuacja kadrowa?
Czy zawodniczki wytrzymały
trudy sezonu?
Obecnie w zespole trenuje
12 siatkarek. Jest to połączenie młodości z doświadczeniem z dużym akcentem
na młodość, bo większość
z nich to dziewczyny w wieku
kadetek i juniorek. Przydarzyły
się w trakcie sezonu drobne
kontuzje i urazy, ostatnio rozgrywająca Ania Pietras doznała
poważnego skręcenia stawu
skokowego. Dziewczyny wiedzą
jednak o co walczą i dzielnie
radzą sobie z trudami sezonu –
3 treningi po 2 godziny i mecze
w weekendy.

stanie się naszym udziałem to
będziemy mogli powiedzieć że
wykonaliśmy plan w 110 procentach. I tak już nieźle namieszaliśmy w tabeli. II liga to
jednak zupełnie inny poziom,
praktycznie pełne zawodowstwo, pieniądze i to nie małe dla
każdej zawodniczki co miesiąc,
wymogi związane z halą,
a koszty organizacji, transportu
i sędziów są dla wielu kibiców
siatkówki po prostu niewyobrażalne.
Kiedy i z kim gracie
następny mecz?
5 listopada rozegrana
zostanie ostatnia kolejka
s p o t k a ń w 1 ru n d z i e , m y
akurat pauzujemy i będziemy
czekać na terminarz spotkań
w kolejnym etapie. Wszystko
wskazuje, że zagramy w nim
z drużynami z Katowic,
Lublińca, Dąbrowy Górniczej
i Radzionkowa, przy założeniu
wycofania się z dalszych gier
lidera 2 grupy Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Sosnowca.
Ale to już chyba w styczniu.
Jakie plany snuje przed
drużyną jej trener? Czy
przewidujecie jakieś zmiany
kadrowe?
Bardzo chciałbym, aby ten
zespół pograł co najmniej w tej
III lidze przez najbliższe 3 lata.
Kiedy dziewczyny ukończą
wiek juniorek i szkoły ponadgimnazjalne pójdą zapewne na

studia, lub rozpoczną pracę.
Dla większości przygoda
z wyczynową siatkówką się
zakończy. Będzie to jednak
bardzo trudne zadanie, ale kto
wie. Zmiany kadrowe na tym
poziomie wiążą się już tylko
z ze zmianą barw klubowych,
wypożyczeniem a myśląc
o wyższych celach z dużymi
nakładami finansowymi. Więc
nie przewidujemy specjalnych
przetasowań.
Proszę jeszcze przypomnieć nam ile dziewczyn
obecnie trenuje, czy
wszystkie wywodzą się
z terenu Gminy Dębowiec?
Obecnie trenuje w drużynie
seniorskiej 12 siatkarek,
większość związana jest
z klubem od początku swojej
kariery, choć na wypożyczeniu grają też u nas dziewczęta
z MKS-u Ustroń. Chciałbym
w tym miejscu podkreślić rolę
filara zespołu, kapitana tej
drużyny Agnieszki SpaczekKrzywoń, wychowanki naszego
klubu, a obecnie nauczycielki wychowania fizycznego
w Gimnazjum w Dębowcu.
Zestawienie zespołu to:
Rozgrywające: Anna Pietras,
Barbara Siekierka.
Przyjmujące: Agnieszka
Spaczek-Krzywoń, Monika
Pasiut, Katarzyna Siekierka,
Anna Ciemała.
Atakujące: Justyna
Neniczka, Joanna Franek.

Środkowe: Karolina Janik,
Anna Szturc.
Libero: Żaneta Hulbój,
Agnieszka Szczypka
W jakich dniach odbywają
się treningi?
Trenujemy w poniedziałki,
środy i czwartki, a mecze rozgrywamy na sali Gimnazjum
w Dębowcu w soboty o 18.30.
W tym sezonie nasz klub
w rozgrywkach reprezentowały
2 sekcje kadetki i seniorki. Od
stycznia organizujemy nabór
dla dziewcząt z klas 4-6 szkół
podstawowych, aby mogły
pójść w ślady swoich starszych
koleżanek. Już teraz zapraszamy wszystkie dziewczęta
z całej gminy Dębowiec.
Komu chciałby Pan
podziękować?
C h c i a ł b y m b a rd z o s e rdecznie podziękować za
kolejny rok współpracy pani
prezes naszego klubu Renacie
Michnik, Urzędowi Gminy
Dębowiec, Dyrekcji Gimnazjum
w Dębowcu, rodzicom
i wszystkim sympatykom UKS
„Dębowianka” oraz złożyć
życzenia wszelkiego Błogosławieństwa na nadchodzące
święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2010.
Z trenerem rozmawiał
Radosław Żwak

Czy drużyna UKS Dębowianki jest w stanie walczyć
o awans do wyższej klasy
r o z gr y w k o w e j ? C o Wa s
czeka jeszcze w tym roku?
Wiadomo, że apetyt rośnie
w miarę jedzenia , ale staramy
się realnie oceniać nasze możliwości zwłaszcza jako beniaminka. Będziemy walczyć
o najlepszą czwórkę i udział
w turnieju finałowym i jeśli to
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OGŁOSZENIA
„AKADEMIA TALENTÓW GMINY DĘBOWIEC”
Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki w Dębowcu
ogłasza casting do
„Akademii Talentów Gminy
Dębowiec”.
Celem tego przedsięwzięcia jest poznanie możliwości,
ukrytych talentów i zdolności
mieszkańców naszej Gminy,
jak i popularyzacja działań
artystycznych. Chcemy w ten
sposób zachęcić wszystkich
tych , którzy potrafią zaprezentować swoje umiejętności
w zakresie:
Teatru,
Tańca,
Muzyki,
Sztuk plastycznych,
Śpiewu,
Sportu,

Innych zdolności (np literackich, zręcznościowych, akrobatycznych).
Organizatorem castingu
Akademia Talentów Gminy
Dębowiec jest Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Turystyki
w Dębowcu,
Przesłuchania odbędą się
w 06 lutego 2010r w siedzibie
Gminnym Ośrodku 23.01.2010
( sobota). Do Akademii Talentów
Gminy Dębowiec mogą zgłosić
wszyscy mieszkańcy Gminy.
Osoby niepełnoletnie powinny
zostać zgłoszone do castingu
przez rodzica. Na prezentację każdego wykonywanego
programu Organizator przewiduje 15 minut.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem
telefon 33 858 83 51, drogą
mailową gok@debowiec.
cieszyn.pl. Regulamin i karta
zgłoszeń konkursu znajduje się
na stronie www.ck.debowiec.
com.pl
Zgłoszenia należy nadsyłać
do dnia 15 stycznie 2010r.
Przesłuchania mają charakter
k o n k u r s o w y, a O rg a n i z a tor przewidział nagrody. Jury
będzie brał pod uwagę:
▪ dobór repertuaru/wartości
artystyczne utworów oraz ich
dobór do możliwość wykonawczych uczestnika,
▪ umuzykalnienie,
▪ ogólne wrażenia artystyczne (zastosowanie

ciekawych i zróżnicowanych gatunków muzycznych,
literackich , plastycznych,
interesująca aranżacja, oryginalny akompaniament),
naturalna i przekonywująca
interpretacja prezentowanego programu,
▪ innowacyjność i pomysłowość programu,
▪ umiejętność autoprezentacji,
▪ ogólna estetyka wykonania
programu.
Jury wyłoni zwycięzców po
zakończeniu przesłuchań.
GOKSiT

INFORMACJA

Działania „Cieszyńska Kraina”,
procedurami oraz instrukcją
wypełnienia wniosku.
Szczegółowe informacje
dotyczące terminów spotkań
oraz dyżurów konsultacyjnych
świadczonych przez pracowników LGD, będą dostępne na
stronach internetowych wszystkich gmin oraz LGD.
Jednocześnie zwracamy
uwagę wszystkim osobom
chcącym wziąć udział
w w/w konkursie, iż istnieje
konieczność posiadania numeru
i d e n t y f i k a c j i p ro d u c e n t ó w
rolnych, który wydaje Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu.
Druk na którym należy zwrócić
się do agencji udostępniony
jest na stronie internetowej
LGD www.cieszynskakraina.pl
Dominika Pędzińska

Z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć
serdeczne życzenia, aby te
wyjątkowe dni upłynęły
w rytmie radosnej kolędy,
która głosi światu pokój,
aby nadzieja płynąca ze
Żłobka Pana przysłoniła troski i zmartwienia,
a łaska Dzieciątka Jezus
towarzyszyła w całym
Nowym Roku, dając
zdrowie i siły potrzebne
do podejmowania trudu
każdego, nowego dnia.

Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
Dz. U. Z 2007 Nr 251, poz.
1885 z późn. zm. do dnia
21.12.2009r. Należy dokonać
przeklasyfikowania na kody
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Powyższa zmiana
wymaga złożenia pisemnego
wniosku w Urzędzie Gminy
w Dębowcu i jest dokonywana
bezpłatnie.

Dębowieści

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Cieszyńska
Kraina” pragnie poinformować, że wystąpiło z wnioskiem
o ogłoszenie konkursu
w ramach działania 413
Wdrażanie Lokalnych Strategii
R o z w o j u „ M a ł e P ro j e k t y ” .
Planowany termin składania
wniosków za pośrednictwem
LGD „Cieszyńska Kraina” to
30 listopad 2009 – 29 grudzień
2009r.
W związku z tą informacją
Stowarzyszenie zwróciło się
z prośbą o możliwość przeprowadzenia w Państwa Gminie
spotkania informacyjnego dotyczącego składania wniosków
z w/w działania. Spotkanie
to ma na celu zaznajomienie
mieszkańców, pracodawców,
pracowników Gminy i innych
jednostek organizacyjnych
z podstawowymi wiadomościami o Lokalnej Grupie

Informujemy przedsięb i o rc ó w z a rej e s t ro w an y c h
w ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej
przez Wójta Gminy Dębowiec
posiadających wpis, w którym
rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej jest określony
według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 oraz
posiadają jeszcze słowny opis
działalności, że na podstawie
Rozporządzenia Rady

Czesław Gluza
Starosta Cieszyński
*Ogłoszenie płatne
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REKLAMY

Ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów
z języka niemieckiego

PKO BP
Agencja w Dębowcu
ul. Skoczowska 1
BONUS
tel. 33 856 25 83
Zapraszamy
od pon.-pt. 8.30 - 16.30
sobota 8.00 - 12.00

Tadeusz Michna i Dariusz Heczko
Iskrzyczyn 87
tel. 33 856 23 73, 601 261 971
- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW)
- majątkowe, rolne (obowiązkowe upraw,
zwierząt, drobiu)

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ!
Chcesz żeby Twoja firma miała więcej klientów?
Chcesz zareklamować jakieś ważne wydarzenie lub
przedstawić ofertę dla zainteresowanych odbiorców?
Skontaktuj się z nami i zareklamuj swoje usługi lub
produkty!
Zachęcamy przedsiębiorców do zamieszczenia
reklamy na łamach gazety gminnej „Dębowieści”.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z redakcją: 33 858 83 51 lub 512 298 558, gok@debowiec.
cieszyn.pl .
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Dębowieści

Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Gminy na

Hotel Wellness
„Dwór Dębowiec”

DZIEŃ
OTWARTY

Zaprasza na niezapomniany

Hotelu Wellness

„Dwór Dębowiec”

12.12.2009

Hotel Wellness
„Dwór Dębowiec”
Ul. Spółdzielcza 6
326 Dębowiec
Tel. 33 858 85 85

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania
się z wnętrzami Dworu Dębowiec po remoncie
W PROGRAMIE
•Dla naszych gości przygotowaliśmy
niezwykłą wycieczkę po wnętrzach
dworu (zapraszamy od godz. 10:00)
•MoŜliwość skorzystania z pełnego
asortymentu kawiarni z rabatem
gościnnym 30%
•Tylko w tym dniu do nabycia specjalne
karnety dla mieszkańców Dębowca na
korzystanie ze strefy wellness i spa hotelu

Hotel Wellness „Dwór Dębowiec”
ul. Spółdzielcza 6
43
43426 Dębowiec
tel. 033 858
85885
8585
email marketing@dwordebowiec.pl
www.dwordebowiec.pl

•Od
Od godz. 19:00 zabawa z DJ
(wstęp 15zł /os )

Dwumiesięcznik „Dębowieści”; Redaktor naczelna: Estera
Brudny; stali współpracownicy: Błażej Żebrok, Radosław Żwak,
Monika Drozd, Barbara Karnas-Greń; adres redakcji: Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka 71,

W cenie:

Muzyka na Ŝywo,
Pokaz tańca z nauką tańca,
Ciepła kolacja, bufet szwedzki, ciepła przekąska,
Lampka szampana na osobę,
0,5 l wódki na parę, 0,5 l soku na parę

Oferta specjalna:

moŜliwość dokupienia obiadu noworocznego

moŜliwość korzystania z oferty zabiegów
wellness i spa ze zniŜką 20%
specjalne ceny na pełen asortyment kawiarni

Gościem specjalnym Balu będzie Astrolog, który podzieli się z Państwem dobrą wróŜbą na Nowy Rok.
Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych sesji z numerologii i tarota.

43-426 Dębowiec; adres e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl; tel:
33 858 83 51;
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o.,
43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 17, tel.: 33 852 36 65, fax: 33 857
89 65, www.drukarniamodena.pl.

