Z Simoradza

na biegun
południowy
Minusowa temperatura w połowie roku nie robi większego wrażenia na doktor Katarzynie Greń - badaczce pochodzącej z Simoradza, która od blisko roku przebywa na
Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.
Przyjechaliśmy na stację w grudniu, czyli w czasie
lata antarktycznego. W lecie średnia temperatura to około 3 stopnie Celsjusza (najwięcej, 14 stopni, mieliśmy w lutym). Śniegu było
niewiele. Badania terenowe zaczynaliśmy wcześnie rano, czasem około godziny 5.00. Zimą, np. w czerwcu, słońce wschodziło dopiero około 10:20, a zachodziło około 15:30 - przyznaje Katarzyna Greń.
Greń jest uczestniczką całorocznej wyprawy, w której łącznie bierze udział
17 osób. Na Antarktykę, która oddalona jest o ok. 120 kilometrów od Antarktydy,
trafiła 6 grudnia. Nie jest to jednak jej pierwsza polarna ekspedycja. Nie czuję się
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najlepiej, gdy jest za gorąco. Na Svalbardzie pierwszy raz byłam w 2011
roku. Przebywałam na Stacji Polarnej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
gdzie przez miesiąc zbierałam dane
do mojej pracy magisterskiej. Zakochałam się w rejonach polarnych. Złapała mnie „polarna gorączka”, czyli
nieuleczalny stan umysłu, w którym
tęskni się do tych pustych przestrzeni,
do wolności, jaką daje przebywanie
w Arktyce czy Antarktyce - wyznaje.
Stacja im. H. Arctowskiego prowadzi ciągły monitoring ekologiczny,
hydrologiczny, meteorologiczny, morski i glacjologiczny. Ja odpowiadam
za monitoring hydrologiczny. Jego
celem jest badanie zmian charakterystyki hydrologicznej lodowców, na
przykładzie lodowca Baranowskiego. Obejmuje on ocenę zmienności
wypływów wody z lodowca i analizę
niesionego przez nie materiału - wyjaśnia Katarzyna Greń.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ma spore doświadczenie
w prowadzeniu takich badań. Odkąd
po raz pierwszy wyjechała na biegun
północny w 2011 roku, każde miesiące letnie spędzała na Spitsbergenie,
gdzie przygotowywała nie tylko swoją
pracę magisterską, ale też rozprawę
doktorską.
Prace naukowe na polskiej stacji
antarktycznej trwają od lat 70. ubiegłego wieku. Obecna wyprawa, w której uczestniczy Katarzyna Greń, jest
czterdziestą czwartą z kolei. Chętnych
do pracy na Antarktyce jednak nie
brakuje. W trakcie ubiegłorocznej rekrutacji, którą prowadził Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii
Nauk, wpłynęło ponad 1,5 tys. Zgłoszeń.
Krzysztof Rojowski Portal OX.PL

INFORMACJE
Szanowni Czytelnicy,
przyszedł czas na zimowe wydanie “Dębowieści”. W tym numerze, jak zwykle, nie zabraknie garści informacji z Urzędu
Gminy Dębowiec. Polecam zwłaszcza, artykuł na temat wyremontowanych dróg gminnych oraz wykaz inwestycji, które
znalazły się w budżecie na 2021 rok. Warto również zapoznać się ze
szczegółową informacją na temat opłat oraz zmian dotyczących odpadów
w roku 2021.
W tym numerze nie zabraknie opowieści prosto z bieguna południowego,
a także gwarowego kącika. Dowiecie się co nowego w dębowieckiej bibliotece, u Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębowcu oraz w Przedszkolu
w Iskrzyczynie. To oczywiście tylko niektóre propozycje ciekawych tematów i artykułów w tym, zimowym wydaniu, Dębowieści.
Z kulturalnych propozycji, pomimo pandemii, GOKSiT oferował wydarzenia online (11 listopada, Andrzejki, Mikołaj, świąteczne koncerty). Nie
zabrakło również konkursów z nagrodami. Za udział, w których bardzo
serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję zwycięzcom.
Zachęcam do śledzenia nas na profilu Facebookowym oraz na naszej nowej stronie www.goksit.pl. Przyjemnej lektury, a z okazji Nowego 2021
roku życzę dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Niech w tym
nowym roku świat będzie dla Was piękniejszy. Abyśmy mogli wrócić do
normalności i spotykać się na różnego rodzaju wydarzeniach, już nie tylko
online. Wszystkiego dobrego.
Marta Szymik-Telesz
Dyrektor GOKSiT w Dębowcu

Urząd Gminy Dębowiec,
ul. Katowicka 6, 43-426
Dębowiec,
Tel. 33 853 38 81 lub 33 856 22 85
Tel/fax. 33 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
www: debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Turystyki w Dębowcu
Łączka, ul. Widokowa 10,
43-426 Dębowiec,
Tel. 33 858 83 51, 512 298 558
www.goksit.pl
gok@debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębowcu
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
ul. Szkolna 3
43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 23 45
www.biblioteka.debowiec.com.pl
gbpdebowiec@op.pl
Filia w Ogrodzonej
Ogrodzona, ul. Wiedeńska 18
43-426 Dębowiec
Tel. 514 866 671
Urząd Pocztowy w Dębowcu,
ul. Katowicka 6,
Tel. 33 856 22 02
Komisariat Policji w Skoczowie
ul. Rzeczna 7a,
43-430 Skoczów,
Tel. 33 856 36 10
Powiatowa Straż Pożarna w Cieszynie
Ul. Chemików 16,
43-400 Cieszyn,
Tel.: 33 852 11 06, 998 Fax: 33 852 11 06,
kppspcieszyn@o2.pl
Ochotnicza Straż Pożarna Dębowiec
ul. Katowicka 4,
43-426 Dębowiec,
Tel.: 33 858 83 92
Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel.33 851 40 32

GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY
Skargi i wnioski przyjmowane
są w dniach roboczych
w godzinach:
Poniedziałek 7:30 – 15.30
Wtorek 7:30 – 15.30
Środa 7:30 – 15.30
Czwartek 7:30 – 16.30
Piątek 7:30 – 14.30
Skargi i wnioski przyjmowane są przez
Wójta Gminy, a w razie nieobecności przez
Sekretarza Gminy. W przypadku nieobecności
– w sekretariacie Urzędu Gminy.

Dębowieści

3

INFORMACJE

Budżet na 2021 rok przyjęty jednogłośnie
W 2021 roku Gmina planuje wydać ponad 32,5 mln zł,
a dochody powinny wynieść blisko 30,5 mln zł. Oznacza
to, że 2021 rok zakończy się dla samorządu deficytem na
poziomie blisko 2,1 mln zł, który jednak w przeważającej
części (1,6 mln zł) zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.
W budżecie znalazły się następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce
2. Budowa chodnika wzdłuż ul: Beskidzkiej w Gumnach
(I etap)
3. Budowa chodnika wzdłuż ul. Mirów w Iskrzyczynie (dokumentacja)
4. F. sołecki Ogrodzona – wykonanie chodnika dla pieszych
wzdłuż ul. Centralnej
5. Budowa chodnika od skrzyżowania w centrum do
Ośrodka Zdrowia w Dębowcu
6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowieckiej od OSP do
przystanku w Kostkowicach
7. F. sołecki Simoradz – budowa chodnika przy ul. Sportowej w Simoradzu
8. F. sołecki Łączka – modernizacja ul. Wierzbowej w Łączce
9. Przebudowa sieci oświetlenia drogowego ul. Urocza
w Simoradzu
10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.
Krajobrazowa w Simoradzu
11. Modernizacja ul. Kresowej w Łączce
12. Modernizacja ul. Cytrynowej w Iskrzyczynie
13. Modernizacja ul. Stromej w Iskrzyczynie (dokumentacja)
14. Modernizacja ul. Polnej w Dębowcu (I etap)
15. Modernizacja ul. Spokojnej w Dębowcu
16. Przebudowa przepustu przy ul. Osiedlowej w Kostkowicach
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17. Rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w Gumnach
18. Przebudowa archiwum w budynku Urzędu Gminy
19. Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Cieszynie – dokumentacja
20. F. sołecki Iskrzyczyn – zakup zmywarko – wyparzarki
na wyposażenie kuchni w Sali remizy OSP Iskrzyczyn
21. F. sołecki Kostkowice – modernizacja elewacji na budynku OSP w Kostkowicach
22. Motopompa TOHATSU – dla wszystkich jednostek
OSP
23. Przebudowa toalet w budynku OSP Iskrzyczyn
24. Wymiana rurociągów instalacji wodno-kanalizacyjnej
w SP Dębowiec Filia Iskrzyczyn
25. Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych SP Dębowiec Filia Simoradz
26. Modernizacja dachu w SP Dębowiec Filia Ogrodzona
27. F. sołecki Dębowiec – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Dębowcu ul. Szkolna 7
28. Modernizacja dachu na budynku Ośrodka Zdrowia
w Dębowcu
29. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu
ochrony powietrza – wymiana pieców C. O.
30. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
31. F. sołecki Gumna – budowa placu zabaw i infrastruktury sportowej oraz rekreacji
32. F. sołecki Iskrzyczyn – zakup kosiarki samojezdnej na
boisko sportowe
33. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Gumnach
34. Modernizacja trybun sportowych na obiekcie LKS
„Iskra” Iskrzyczyn

Dębowieści
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Na sesji 27.10.2020r.
podjęte zostały m.in.
uchwały w sprawie:
- bieżących zmian w budżecie Gminy,
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec
w 2021r. oraz opłaty od posiadania psów w 2021r.
- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Dębowiec,
- programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2021, uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r. oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2021r.
Nowe zadania inwestycyjne:
• „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dębowcu” kwota 105.000,00 zł
• „Przebudowa archiwum w budynku Urzędu Gminy”
kwota 20.000,00 zł

Dębowieści

Wykonane remonty
dróg gminnych
W okresie od października do listopada 2020
roku wykonano modernizację kolejnych dróg na
terenie Gminy Dębowiec. W ramach przeprowadzonej inwestycji wyremontowano ulicę Tęczową
i ulicę Graniczną w Ogrodzonej, ulicę Orzechową
w Ogrodzonej oraz Zgodną w Gumnach.
W ramach prac zostały wykonane nowe nawierzchnie asfaltobetonowe składające się z 4 cm
warstwy wyrównawczej i 4 cm warstwy ścieralnej.
Nawierzchnie jezdni zostały ułożone na istniejących podbudowach z kruszywa kamiennego. Przy
wyremontowanych odcinkach zostały utwardzone
pobocza oraz udrożnione rowy i przepusty.
Łączny koszt inwestycji to 431.940,97zł, z czego 97.500,00zł zostało sfinansowane z otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu województwa w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Łączna długość wyremontowanych odcinków
to ponad 1237mb.
Krzysztof Wawak
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Od 1 stycznia 2021 r.
Gmina nie będzie
świadczyła
usługi odbioru
odpadów
komunalnych z firm!!

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 145/XVII/2020
z 25 sierpnia 2020 r., od 1 stycznia
2021 r. właściciele posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne nie
będą rozliczać się z Urzędem Gminy Dębowiec z „opłaty śmieciowej”.
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany
jest podpisać indywidualną umowę
na korzystanie z usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa
domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
Brak posiadania aktualnych umów
na odbiór odpadów komunalnych,
skutkować będzie:
• nałożeniem kary grzywny na
podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r., poz.1439)
• wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku
decyzją administracyjną na podst.
art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r., poz.1439).
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, mogą zostać wezwani
w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania do przedstawienia: kopii
aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.
W związku z powyższym, jeżeli nie
wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie
umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.
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Odpady w roku 2021
W roku 2020 Wójt Gminy Dębowiec
zorganizował przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
na lata 2021-2023. Została złożona tylko jedna oferta przez konsorcjum firm
Eko-Stela Sp. z o. o. – Lider konsorcjum
i Zakład Oczyszczania Miasta Tros- Eko
Sp. z o. o.- członek konsorcjum, która nie
podlegała odrzuceniu.
W przedmiotowej ofercie Konsorcjum firm przedstawiło ceny:
Za tonę odbioru odpadów komunalnych –
448,20 zł brutto
Za tonę zagospodarowania odpadów komunalnych –666,36 zł brutto
W związku z powyższym cena za tonę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z przedłożoną ofertą
wyniosła 1.114,56 zł brutto.
Szacowana ilość odpadów wytwarzanych
na terenie Gminy Dębowiec w latach 2021
do 2023 wyniesie 4.875 ton (tylko nieruchomości zamieszkałe).
Analizując
4.875 ton x 1.114,56 zł za tonę =
5.433.480,00 zł brutto na 3 lata
5.433.480,00 zł : 3 lata = 1.811.160,00 zł
rocznie za wszystkich mieszkańców
Ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że 5 211 osób objętych
jest gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Analizując
1.811.160,00 zł : 12 miesięcy = 150.930,00 zł
miesięcznie za wszystkich mieszkańców
150.930,00 zł : 5 211 osób = 28,96 zł
Analizując ofertę jaką przedstawiało konsorcjum stawka za jednego mieszkańca
wynosiłaby 28,96. (stawka nie uwzględnia kosztów administracyjnych tj. wysyłania blankietów wpłat dla mieszkańców, ważenia odpadów, kosztów obsługi
systemu).
Rada Gminy Dębowiec, uwzględniając propozycje Wójta Gminy Dębowiec,
postanowiła o przyznaniu tzw. ulgi dla
mieszkańców kompostujących odpady
w roku 2021 o 100% większą w stosunku
do roku poprzedniego tj. wzrost ulgi z 1 zł
do 2 zł na jednego mieszkańca.
Zaproponowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i przyjęta Uchwała Rady Gminy Dębowiec
od roku 2021 wynosi:
27 zł od jednego mieszkańca,
25 zł od jednego mieszkańca, który kompostuje bioodpady i zgłosi to do Urzędu
Gminy
W przyjętym budżecie na rok 2021 zaplanowano dopłatę do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z budżetu
Gminy Dębowiec w kwocie 254.049,00 zł.
Analizując tegoroczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dębowiec w roku bieżącym tj. 2020 z budżetu
Gminy Dębowiec dopłacono do systemu
244.000,00 zł.
ZMIANY DOTYCZĄCE ODPADÓW
OD 2021 r.
• Odbiór odpadów będzie cykliczny co
2 tygodnie przez cały rok,
• Bioodpady odbierane będą tylko w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l
lub większych, nie w workach,
• Zbiórka wielkogabarytowa co miesiąc
od marca do listopada – należy dokonać
zgłoszenia telefonicznego 33 856 22 41
w. 27
Firmy nie będą obsługiwane, muszą zawrzeć indywidualne umowy

NOWOŚĆ OD 1 STYCZNIA 2021 R.



BIOODPADY !!!



Od 1 stycznia 2021 r. bioodpady będą odbierane tylko w pojemnikach w kolorze brązowym z
napisem „Bio”.
Do końca grudnia 2020 r. każdy mieszkaniec, który nie kompostuje bioodpadów musi wyposażyć
swoją nieruchomość w pojemnik do zbierania bioodpadów.

Dębowieści
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Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
- podsumowanie 2020 roku
Odświeżone i wyremontowane pomieszczenia, kąciki czytelnicze, wydzielona strefa dla dzieci i młodzieży,
audiobooki, projekt “Mała książka wielki człowiek” oraz
“Śląska Akademia Seniora” - tak w dużym skrócie wyglądał ten trudny rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Dębowcu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu wypiękniała,
ale też zyskała dodatkowe pomieszczenie. Wszystko dzięki
przeprowadzonemu w tym roku remontowi. Nowa podłoga, regały i meble sprawiły, że wnętrze wygląda nowocześnie i przytulnie. Przede wszystkim mamy więcej miejsca,
którego nam brakowało. Regały uginały się od książek, a
nowych pozycji nie mieliśmy już, gdzie układać. Dodatkowe pomieszczenie to około 25 m2 nowej przestrzeni.
Tam znajduje się teraz strefa dla dzieci i młodzieży. Udało nam się również wygospodarować przestrzeń na kąciki czytelnicze. Miejsca, gdzie można wygodnie usiąść i
na przykład przeczytać gazetę, czy przejrzeć przewodniki – przyznaje Gabriela Hałgas Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu.
Wyremontowana biblioteka czeka z utęsknieniem na
czytelników, bo w czasach pandemii, wypożyczanie książek odbywa się przy tzw. zamkniętych drzwiach. Biblioteka jest cały czas otwarta, ale na pewnych zasadach w
związku z pandemią. Nie możemy sobie pozwolić, aby
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czytelnicy mieli dostęp do księgozbioru. W wejściu
mamy wydzieloną strefę, gdzie obsługujemy czytelnika.
Najlepszym rozwiązaniem w tych trudnych czasach jest
zamówienie książki telefonicznie – zwraca uwagę Gabriela Hałgas. Podobnie wygląda sytuacja w filii dębowieckiej
biblioteki, która znajduje się w Ogrodzonej.
Wypożyczanie przy zamkniętych drzwiach nie jest jednak atrakcyjnym rozwiązaniem. Spadek liczby czytelników
i wypożyczeń książek jest odczuwalny – zdradza dębowiecka biblioteka - to około 50% mniej - informują. Obecnie
mają blisko 600 czytelników oraz ponad 7 800 wypożyczeń.
Jak przyznaje Gabriela Hałgas czytelnicy najczęściej sięgali w tym roku po kryminały, polskie obyczajówki, thrillery
oraz erotyki.
Biblioteka swoją ofertę uzupełniła w tym roku o audiobooki i nowe pozycje książkowe. Wzięła również udział w
projekcie “Mała książka wielki człowiek”. Najmłodsi czytelnicy - przedszkolaki, zapisując się do Biblioteki otrzymują kartę małego czytelnika. Zbierają naklejki, dostają
dyplom i czytelniczą wyprawkę (książeczka dla dziecka i
rodzica) - tłumaczy Hałgas.
Jeżeli tylko pandemia na to pozwoli biblioteka chce
kontynuować projekt “Śląska Akademia Seniora”. Ponieważ jak przyznają, pierwszy etap kursu komputerowego
dla seniorów, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Z utęsknieniem czekają również na możliwość powrotu do
stałych zajęć z dziećmi oraz autorskich spotkań.
GOKSiT
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Złote i Diamentowe Gody
małżeństw z Gminy Dębowiec
Z uwagi na obecnie panujące
warunki związane z pandemią oraz
w trosce o naszych Jubilatów zdecydowaliśmy o zmianie formy tegorocznych obchodów Jubileuszu 50 i 60 –
lecia pożycia małżeńskiego. Zamiast
wspólnego świętowania połączonego
z Dniem Seniora odbyły się indywi-

dualne spotkania z Jubilatami. Złote
Gody świętowali małżonkowie, którzy w roku 1970 zawarli związek małżeński. Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie, w imieniu Prezydenta RP,
naszym parom wręczył Wójt Gminy
Dębowiec Pan Tomasz Branny, gratulując małżonkom wspólnie przeżytych
lat oraz życząc kolejnych jubileuszy.
Pary małżeńskie obchodzące
w 2020 roku jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego
to Państwo:
Wanda i Adam Brzezina z Dębowca
Aniela i Czesław Dropczyńscy
z Dębowca
Lidia i Jan Fryda z Gumien
Jadwiga i Józef Herzyk z Łączki
Emilia i Jerzy Kluz z Iskrzyczyna
Teresa i Antoni Zowada z Dębowca

Szczególne wyrazy uznania
i szacunku należą się parom,
które w tym roku obchodzą
jubileusz 60-cio lecia pożycia
małżeńskiego czyli Diamentowe
Gody. A są to Państwo:
Drozd Anna i Gustaw z Dębowca
Hernik Helga i Stanisław
z Gumien
Hojka Felicja i Tomasz z Dębowca
Nawrat Eryka i Stanisław
z Gumien
Wszystkim jubilatom życzymy
dalszych wspólnych szczęśliwych lat,
pełnych zdrowia i spokoju.
Urząd Stanu Cywilnego w Dębowcu

Kilka słów z bieżącej działalności Koła Gospodyń Wiejskich Dębowiec.
Wszyscy w ostatnich miesiącach żyjemy jakby w uśpieniu, nasze życie
rodzinne, towarzyskie i społeczne zostało zamknięte w ścianach naszych
domów i w kręgu najbliższych, ale to nie do końca cała prawda.
Członkinie KGW w ograniczonym zakresie, dalej realizują się w różnych
zagadnieniach.
W dniu 10 listopada złożyłyśmy 30 sztuk chryzantem na grobach
naszych koleżanek, w ramach zagospodarowania roślin, zgłoszonych do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu przez
panią Dagmarę Lapczyk. Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 13
sztuk, pozostałe 17 na cmentarzu katolickim.
W dniu 13 listopada zgłosiłyśmy udział koła w konkursie “W sercu wsi”
organizowanym przez ARiMR. Celem konkursu było zaprezentowanie w
krótkim - 5 minutowym filmiku, zagospodarowanie funduszy
otrzymanych z dofinansowania. Kilka dni zastanowienia, potem realizacja
i III miejsce, a w nagrodę 800,00 zł na zakup wybranego przez nas
sprzętu ( taboret gazowy), radość tym większa, że konkurencja była nie
mała, 19 Kół Gospodyń Wiejskich z województwa śląskiego uczestniczyło
w tym konkursie.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za pomoc w realizacji
i zgraniu koledze Waldkowi Śniegoń, ta wygrana to też jego zasługa.
Dziękując jeszcze raz, polecamy się na przyszłość.
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Narodowe Święto Niepodległości

W środę 11 listopada Wójt Gminy Dębowiec Tomasz
Branny oraz Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Wawak złożyli biało-czerwone kwiaty oraz zapalili znicz przed pomnikiem upamiętniającym Pierwszy Zrzut Cichociemnych
w Dębowcu. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację

sanitarno-epidemiologiczną Urząd Gminy oraz Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zaprosili mieszkańców
na obchody online. O oprawę artystyczną zadbały siostry
– Antonina Kraszewska i Zofia Kraszewska.
GOKSiT

Trzy nowe ambulanse
w Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym
W poniedziałek 21 grudnia
2020 r. Cieszyńskiemu Pogotowiu
Ratunkowemu uroczyście przekazano trzy nowe ambulanse. Podczas
spotkania krótko omówiono realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Samochody zostały zakupione
z projektu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Projekt dotyczy zakupu
niezbędnego sprzętu medycznego
w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 oraz zwalczania
jego skutków na terenie województwa śląskiego. Zakup ambulansów
był jednym z kilku zadań projektu.
Zakupiliśmy także 3 defibratory,
6 pralko-suszarek, środki dezynfekcyjne, odzież ochronną dla zespołów ratownictwa medycznego oraz
zmodernizowaliśmy infrastrukturę
w celu dostosowania pomieszczeń
do przeprowadzenia dekontaminacji
zespołów ratownictwa medycznego wyliczał Janusz Martynek, kierownik
ds. technicznych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.
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Całkowity koszt projektu wyniósł 2 736 656,31 zł, z czego 2 326 157,86 zł
zostało pokryte ze środków unijnych, 273 665,63 zł ze środków budżetu Państwa, a brakującą resztę 136 832,82 zł pokryto z własnych środków finansowych
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.
Dwa ambulanse będą stacjonowały w Cieszynie, zastąpią pojazdy z 2015
roku o przebiegach ponad 300 tysięcy km, a trzeci samochód w Zebrzydowicach, gdzie zastąpi pojazd z 2013 roku o przebiegu ponad 350000 km.
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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6 grudnia – MIKOŁAJKI
W tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronowirusa
nie mogliśmy się spotkać przy tężni z Mikołajem. Przygotowaliśmy dla Was rozświetlenie choinki online, aby każdy mógł zobaczyć jak piękne jest ustrojona.
Ponadto Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zaprosił wszystkie
dzieci do sieci na mikołajkowe słuchowisko w wykonaniu Hollywoodzkiej Family Cieszyn. Dziękujemy za wspólną zabawę!
GOKSiT

Andrzejki online
W piątek 27 listopada Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu wraz z DJ Adacho zaprosili do wspólnej zabawy andrzejkowej na facebooku. Była klimatyczna muzyka i upominki do wygrania. Dziękujemy za trzy
godziny świetnej zabawy!
Ponadto przedstawiliśmy kilka wróżb andrzejkowych nagrywając dla Was
krótki filmik. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu facebookowego oraz
strony internetowej.
GOKSiT

Dziękujemy !
W centrum Dębowca, przy tężni
wraz z początkiem grudnia pojawiła się przepiękna, żywa choinka. Za
dorodne drzewko bardzo serdecznie
dziękujemy panu Karolowi Hałgasowi. Tym bardziej, że choinka od wielu
lat zdobiła jego ogród i ma wartość
sentymentalną. Jak zdradza Pan Karol została zasadzona w latach 70. Już
wiele razy spisywał ją na straty, bo
długo nie chciała rosnąć. Po latach
stała się jednak pięknym, okazałym
drzewem. Teraz dumnie prezentuje się przy tężni. Za pomoc przy jej
transporcie oraz udekorowaniu, a także przy rozmieszczeniu pozostałych
dekoracji świątecznych dziękujemy
wszystkim zaangażowanym Panom.
GOKSiT

Akcja odblaskowa - „Świeć
przykładem” w Dębowcu
W środę 16 grudnia w centrum Dębowca przed budynkiem OSP odbyła
się akcja „Noś odblaski”. Organizatorami wydarzenia było Radio Bielsko, cieszyńska drogówka oraz Gmina Dębowiec. Podczas akcji rozdano bezpłatnie
odblaski.
GOKSiT
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Nowy podarunek” Krystyna Mirek
Książka o tym, jak ostrożnym należy być, prosząc los o interwencję.
Marta z pozoru ma to, czego pragnie kobieta. Rodzinę. Jednak nie wszystko jest
takim jakie się wydaje. Jej małżeństwo tylko z pozoru jest szczęśliwe. Dzieci zajęte swoimi sprawami. A na domiar złego teściowa krytykuje na każdym kroku
dając wyraz swojemu niezadowoleniu.
Kaja, przebojowa, młoda i ładna. Chwyta życie pełnymi garściami. Ważne jest
dla niej życie na poziomie i bogaci mężczyźni, przez co nie zwraca uwagę na kogoś, dla kogo jej los nie jest obojętny.
Biblioteka

„Odrobina magii” to opowieść o pragnieniach ludzkich serc.
Miłości, przyjaźni, życzliwości.
Zosia, która tracąc miłość swojego życia z całych sił stara się ją
odzyskać. Klara, której związek nie należy do udanych stanęła
przed dylematem, czy walczyć o miłość.
Kosma, dla którego debiut literacki byłby spełnieniem marzeń.
I Pani Jadzia, ciepła i serdeczna, dla której najważniejsza jest rodzina.
Grupa ludzi, pozornie nieznajomych a jednak tak bardzo podobnych do siebie, odkrywa swoje życie na nowo.
Pełna uroku i świątecznych klimatów książka, którą warto mieć na swojej półce w grudniowe wieczory.

Biblioteka

Zastanawialiście się kiedyś co dzieje się z listami do Świętego Mikołaja? Niestety, nie trafiają one do Laponii a do....
Pani Maryli! Siedemdziesięcioletnia, niepozorna staruszka, która wieczorami spełnia dziecięce marzenia.
Chociaż jej życie pozornie wydaje się nudne i monotonne to jednak
skrywa ona swoje tajemnice.
Sprytnie przechwytuje listy do Świętego Mikołaja i przy pomocy grupy wcześniej zwerbowanych osób spełnia marzenia... Niestety nie
wszystko idzie zgodnie z planem i zostaje wezwana do prokuratury...
Pełna humoru, ciepła i życzliwości książka o tym, że dobro wraca,
a czasami te najmniej spodziewane osoby mogą być tymi, które odmienią nasze życie.
Biblioteka

W dniu 22.10.2020 r. w naszej Filii w Ogrodzonej odbyło
się uroczyste pasowanie na czytelnika.
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Dzieci zostały oficjalnie przywitane i zapoznane z zasadami korzystania z biblioteki.
Po części oficjalnej został przeprowadzony egzamin z wiedzy o baśniach i bajkach,
przeprowadzony w formie zagadek. Wszystkie dzieci zdały go na piątkę z plusem.
Aby tradycji stało się zadość, dzieci złożyły ślubowanie, obiecały dbać o książki i stosować się do zasad panujących w bibliotece.
Zostały pasowane na czytelnika przez Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu i otrzymały upominek w postaci książki
„Sklep z babciami” Dominiki Gałki oraz
drobne prezenty.
Biblioteka
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SPORT
Międzywojewódzki
Turniej Judo Młodzików
W dniu 10.10.2020r. odbył się Międzywojewódzki Turniej
Judo Młodzików w Bielsku-Białej. Sekcje Judo Dębowiec
reprezentował Kacper Góralczyk.
Kacper w kategorii wagowej + 90 kg zajął pierwsze miejsce.
Wielkie gratulacje !

W dniach 24-25.10.2020 miał miejsce
Turniej Judo Dzieci w Dębowcu organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe
Dąb Dębowiec
Sekcje Judo z Dębowca reprezentowało siedmiu zawodników :
- Jasiulek Szymon - waga 22kg - 1 miejsce
- Dawid Góralczyk - waga 61kg - 2 miejsce
- Maja Czyż - waga 45 kg - 2 miejsce
- Julia Franek - waga 17kg - 2 miejsce
- Szymon Franek - waga 27kg - 3 miejsce
- Alicja Brzezina - waga 22kg - 1 miejsce
- Marysia Kocurek - waga 22kg - 2 miejsce
Gratulujemy !!

VIII Amatorski Turniej
Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Dębowiec 2020
W turnieju wzięli udział amatorzy ping-ponga z terenu
powiatu cieszyńskiego. Rozdanie nagród miało miejsce we
wtorek (20.10) w GOKSiR w Gumnach.
• I miejsce zajął Bogusław Siekierka,
• II miejsce Krzysztof Krajewski,
• III miejsce Arkadiusz Franiok (nieobecny podczas wręczenia nagród).
Przyznano również wyróżnienie dla najstarszego zawodnika – Mariana Grzybka. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody rzeczowe.
Organizatorem turnieju był LKS „Korona”.

12

Dębowieści

PRZEDSZKOLE

„MigaMY” w Przedszkolu Publicznym w Iskrzyczynie
W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Publicznym w Iskrzyczynie realizowany jest innowacyjny program
integracyjny z nauką języka migowego i komunikacji alternatywnej o nazwie „MigaMY”.
W przedszkolu prowadzone są zajęcia, w ramach których dzieci uczą się języka migowego. Przedszkole jest jednooddziałową placówką zlokalizowaną w sołectwie Iskrzyczyn. Dyrektor przedszkola Pani mgr Iwona Donocik (nauczyciel, logopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny) zaproponowała działania włączające
dla dzieci w zakresie poznania nowej formy komunikacji jaką jest język
migowy. „Chcemy być
w pełni dostępni pod
kątem włączania edukacyjnego i społecznego dla innych” – powiedziała Iwona Donocik.
Program „MigaMY”
ma umożliwić przedszkolakom łatwą komunikację z osobami głuchymi, które mogą spotkać na swojej drodze
życia. Dlaczego wybraliśmy właśnie te osoby?
W naszym najbliższym
środowisku
mieszkają osoby słabosłyszące,
niedosłyszące,
które
wymagają dodatkowego
wsparcia. Chcemy pomagać im i ich rodzinom w zakresie komunikacji. Często też dzieci uczą swoich rodziców,
poprzez co nasze działania zwiększają zasięg. „Do mojej
mamy w pracy przychodzą osoby głuche. Nauczyłam
moją mamę mówić dzień dobry i teraz może się z nimi
przywitać” – powiedziała dziewczynka uczęszczająca do
naszego przedszkola. Cieszymy się, że nasze działania są
efektywne!
Program realizuje nauczyciel współorganizujący proces kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami Pani mgr
Justyna Piasecka (nauczyciel, pedagog specjalny, surdopedagog) pod opieką mgr Iwony Donocik. Dzieci w ramach
programu uczą się podstawowych słów w obrębie zwrotów
grzecznościowych, nazw zwierząt, przedmiotów, osób, kolorów, zabawek, nazw czynności przedszkolaka, pożywienia, pojazdów, zawodów czy też słownictwa związanego
z kalendarzem tj. dni tygodnia, miesiące, pory roku. Nasze
dzieci „śpiewają” również w języku migowym. W swoim
repertuarze mają min. piosenkę „Grzeczne słówka”, którą
można posłuchać i obejrzeć na profilu naszego Facebooka.
Innowacyjne są również podstawowe działania edukacyjne realizowane przez nauczycieli Panią mgr Iwonę
Donocik i Panią mgr Małgorzatę Śniegoń w obrębie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która jest
wzbogacona o znaki języka migowego, jakich uczą się dzie-
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ci podczas poznawania liter alfabetu, czy też liczebników
głównych.
„W świecie różnorodnych kultur i różnorodnych ludzi,
którzy je tworzą, potrzebujemy otwartości na drugiego
człowieka – „Innego” - niezależnie czy jest nim rówieśnik
z drugiego końca świata czy kolega/koleżanka z grupy
szkolnej czy przedszkolnej”.
Dlatego też Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie realizuje w grudniu 2020r. akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Razem na święta”. Dzieci pod kierunkiem Pań mgr Iwony
Donocik i mgr Justyny
Piaseckiej przygotowują Jasełka pod hasłem
„W naszym Betlejem...,
gdzie się spełnił cud”.
Z uwagi na czas pandemii nie możemy zaprosić gości do naszego
przedszkola by mogli
obejrzeć przedstawienie.
Ale dzięki uprzejmości
Pani Marty Szymik-Telesz, dyrektor GOKSiT
w Dębowcu oraz Pana
Waldemara Śniegonia,
możliwe było nagranie
naszej uroczystości i rozpropagowanie jej wśród
społeczności, tak by było
dostępne dla wszystkich.
Nagranie Jasełek jest
dla nas ważne o tyle, że
chcielibyśmy podzielić się nim z osobami starszymi, niepełnosprawnymi. W tym celu do nagrania zostało przygotowane tłumaczenie treści przez tłumacza języka migowego Panią mgr Annę Wojtas-Rduch z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dekorację do naszego przedsięwzięcia
przygotowały Panie Aneta Cieślar i Marta Kocman - studentki III roku kierunku Oligofrenopedagogika z Arteterapią Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Sztuki
i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Ważne jest podkreślenie faktu, iż wszystkie w/w działania są realizowane bezpłatnie w ramach wolontariatu.
Dlatego też serdecznie dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia oraz rodzicom naszych przedszkolaków za wsparcie naszych działań podczas prób i ćwiczeń wierszy, kolęd
i pastorałek.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia naszego nagrania z tłumaczeniem na język migowy, które znajdziecie
Państwo na stronie internetowej www.przedszkole.iskrzyczyn.pl/ i naszym profilu na Facebooku www.facebook.
com/PrzedszkolePublicznewIskrzyczynie oraz na portalu
OX.PL.
Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie
Iwona Donocik
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Roztomili Dębowczanie
Łostatnio, żech napisoł, że móm rod waszóm dziedzine
i przedstowcie se, że mie to do dzisia fórt dzier-ży. Dzisio
w tym pisaniu, bydym mioł we starości wasze zdrowi, bo
ło mało co, a wasza dziedzina zustałaby bez dochtora. Nie
wiym jako sie to podarziło waszymu fojtowi, ale uż łod lata
s tymi mjynszymi boleściami możecie zaś we swoji dziedzinie być łopatrowani. Tak rozmyślóm skyrs czymu ci dochtorzi, kierzi tam was rychlij lyczyli i łopatrowoli kansi se
poszli. Możne, że w inszej dziedzinie dostali lepszy płat, tóż
zebrali swoji manatki i sie łod was wykludzili. Możne też,
że rychlij psziszli na to, że uż wóm sie na nic nie przidajóm, bo ta waszo słóno woda zrobiła sie naroz przidajno
na wszecki insze boleści. Abo możne, że moc ludzi s waszej
dziedziny zaczło sie lyczyć w Cieszynie idochtorzi musieli
was wykryślić ze swojich szlabikorzy. Bo nie wiym czy wiycie, ale u nas dochtorzi, a ci wasi na zicher też, dostowajóm
yno pinióndze za to, że sie u nich w szlabikorzu nóndziecie.
Tóż też tymu ni majóm tego we starości wiela was dziynnie
do niech przidzie i wiela z was, do sie oklupać po plucach.
Możne, że kiejsi nondzie sie gdosi i korze waszym dochtoróm za lyczyni normalnie płacić, to isto wtynczos na zicher
wszedcy Dymbowczanie bydóm dożywać do stu roków –
czego jo wóm z całego serca życzym. Nie wiym, czy w tych

Wilijowy dziyń
Nastroje serdeczne – bielutki gołębie,
pierniczek na nici, świyczka wilijowo,
gałązka smrekowo kansi z lasa głębi
wónią świąt sie wpyto w kolędnicze słowo.
Gwiazda stzrybno świyci na wyrszczku radości,
w świyrgotaniu dziecek rozpyrskły sie chwile,
jasność i śpiywani w izbie sie rozgości
jako na choince świycące motyle.
Rodzino szczęśliwo – Betleem cudowne,
kaj niebo w pieluszkach usnęło spokojnie,
kaj se podrzymują jak powiarki downe
pod niskim tragarzym – zwyczaje dostojne.
W sztrucli zaplecione zwykłe ludzki sprawy
spoczną se w sąsiedztwie bochynka nowego,
z biołego opłatka, z gwiozdkowej oprawy
widać jasną radość dnia wilijowego.
Och, serce człowiecze, gwiazdą ostrzybrzóne,
zrób tak, coby przeca, coby nigdy więcej….
coby ufnie w stróne taty wyciągnióne
w próżni nie zawisły mdłe rączki dziecięce.
Aniela Kupiec
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dzisiejszych czasach, to by cosi dało, bo przeca dochtorzi
lyczóm yno was na to, co im nałopowidocie przez telefón.
Dobrze dzisio majóm yno ci, kierzy majóm takóm chybe
na swojim zdrowiu, kieróm idzie dobrze wyłoślić swojimu
dochtorowi. Dejmy na to, jak gdosi se złómie klepeto, abo
pajtnie pitwokym po palcu, to dochtór na zicher bydzie
wiedzioł do kogo i kaj was posłać. A eszcze lepszyj bydzie,
jak tym telefónym strzelicie se fotke tego złómanego klepeta i poślecie jóm swojimu dochtorowi. Abo jak s palca giszy
krew, to na zicher dochtór wóm poradzi cobyście se s podstólka wyciągli jegłe s nitkóm i prziszyli sami tyn ur-znióny
palec.
Mini słownik: dziedzina-wieś, fórt- ciągle, we starości -na uwadze, dochtór- lekarz, podarziło- udało się,
fojt- wójt, łopatrowani- opiekowani, skyrs- dlaczego, rychlij- szybciej, kansi- gdzieś, płat-wypłata, wykludziliwyprowadzili, prziszli na to- wpadli na to, przidajnopomocna, szlabikorz- notatnik, na zicher- na pewno,
oklupać- opukać, nóndzie- znajdzie, gdosi- ktoś, chyba- feler, wyłoślić- wytłumaczyć, klepeto- noga, pajtnie- utnie, pitwok- nóż, kaj- gdzie, giszy- leje się, podstólek- szuflada, jegła- igła, ur-znióny- ucięty
Kawały/ wice
1.- Roz jedyn wachtyrz w hareście pyto sie złodziyja : -Za
co tu siedzisz ? - Za nic- prawi mu złodziyj ! Jak to za nic ?
-Bo widzicie panie wachtyrzu, jak żech sie do tego kszeftu
włómoł, to tam nic w nim nie było.
2.-Roz jedyn dochtór po wojnie badoł dziecka we szkole
i jednej baby, kiero przyszła ze swojim chłapcym sie pyto.A czy tyn wasz kluk uż przechodził odre ?- Ni panie dochtorze , bo my sóm zza Buga !
3.- Kiejsi jedyn hawiyrz prziszeł do dochtora i mu prawi : Łod miesiónca ni mogym se nónś placu !- Co nerwy ? - Każ
tam ! - Głowa ? -Każ tam ! - Serce ? -Każ tam ! To co wóm
dolygo ? Moja paniczka wyciepła mie s chałupy i prawiła
mi, że jak nie nóndym tych 1000,- zł kierech przepił to sie
móm dóma nie pokazować !
FJD

Dębowieści

KULTURA

Konkurs fotograficzny ,,Zwierzak w Gminie Dębowiec” - rozstrzygnięty

Po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły na Konkurs, według zgodności z tematyką, komisja postanowiła przyznać
nagrody, zgodnie z Regulaminem „Zwierzak w Gminie Dębowiec” następującym osobom:
I. miejsce: Renata Rauser
II. miejsce: Natalia Legierska
Wyróżnienie: Gabriela Hałgas, Marcelina Tomosz
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział
w konkursie i nadesłane zdjęcia.
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