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I Kiermasz Bożonarodzeniowy w Dębowcu za nami!

InfORMAcjE
Mroźna zima i nawałnice
śnieżne dały się w tym roku
wszystkim we znaki. Intensywne i nagłe opady śniegu
sprawiły wiele problemów,
również mieszkańcom naszej
gminy. Redakcja „Dębowieści” postanowiła dowiedzieć
się, jak nasz lokalny samorząd
daje sobie radę z kaprysami
p o g o d y. G m i n a D ę b o w i e c
już na początku października
ogłosiła przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie
dróg gminnych w roku 2009
i 2010. Cały zakres prac został
podzielony na 5 zadań tj.
Zadanie I- teren sołectwa
Dębowiec - (na wschód od
ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej),
Kostkowice oraz Iskrzyczyn
Zadanie II - obejmuje drogi
gminne na terenie sołectwa
Dębowiec - (na zachód od ulicy
Szkolnej i Cieszyńskiej)
Zadanie III - teren sołectwa
Simoradz
Zadanie IV - teren sołectw:
Ogrodzona, Łączka oraz
Gumna
Zadanie V - starą drogę DK
I na terenie gminy Dębowiec
Z przetargu wyłoniono firmy
odśnieżające tj. Usługi transportowe i wulkanizacyjne
– Eugeniusz Kubicius dla
zadania 1, RSP w Simoradzu
– zadanie III, zaś zadanie II,
IV i V - Usługi Instalatorskie
Seweryn Całus.

O

O dodatkowe informacje
związane z odśnieżanieem
lokalnych dróg, zapytaliśmy Wójta Gminy Dębowiec
Tomasza Brannego.
Tegoroczna zima, sprawia
nam wiele utrudnień. Jak
przebiegają prace związane
z odśnieżaniem w Gminie
Dębowiec?
Jako zarządca, staramy
się utrzymywać drogi w stanie
pozwalającym naszym mieszkańcom swobodne poruszanie się po całej gminie. Drogi
gminne po każdych opadach
s ą o d ś n i e ż a n e i w m i a rę
potrzeb posypywane materiałami przeciw poślizgowymi,
w taki sposób aby poruszanie
się po nich było dla użytkowników jak najłatwiejsze i najbezpieczniejsze.
W okresie zimowym Gmina
Dębowiec odśnieża ponad 90
km dróg. Jednak drogi to nie
jedyne miejsca, które staramy
się zimą odśnieżać. Dodatkowo
w zakres naszych obowiązków
dochodzą zatoczki autobusowe, parkingi oraz chodniki
dla pieszych.
Pomimo dobrego sprzętu
jakim dysponuje nasza Gmina,
nie zawsze wygrywamy
w nierównej walce, jaką
toczymy z warunkami atmosferycznymi. Największe problemy
z utrzymaniem w czasie zimy
sprawia stara droga DK1, która

stanowi połączenie między
Skoczowem, Cieszynem oraz
Bielsko - Białą. Większość
z nas właśnie ta drogą dojeżdża
do szkoły czy do pracy, dlatego
też drogę tą staramy się utrzymywać „na czarno” wykorzystując sól techniczną.
Czy koszty związane
z odśnieżaniem mocno nadwyrężyły nasz budżet?
Każdego roku okres zimy
jest dla nas okresem bardzo
niespokojnym, gdyż nie
wiemy czego się spodziewać
oraz jakie środki finansowe
pochłonie. Do tej pory na „Akcję
zima 2009/2010” wydaliśmy
już ponad 90.000,00zł.
W powyższej kwocie nie są
jeszcze ujęte prace, które
wykonaliśmy w czasie trwających ostatnio zawiei i zamieci
śnieżnych. Spowodowały one
konieczność ciągłej pracy
wszystkich naszych ciągników
przez 22 godziny na dobę.
Zdarzały się również sytuację,
w których ciągniki z pługami
nie dawały sobie rady, dlatego
nastąpiła konieczność użycia
sprzętu ciężkiego tj. koparkoładowarek oraz pługów wirnikowych. Po trzech dniach
intensywnych prac udało się
nam doprowadzić wszystkie
drogi do stanu należytego.
Ile było interwencji
w prawie utrudnień zwią-

O

O

O

zanych z dużymi opadami
śniegu?
Codziennie zdarzają się
telefony z prośbami o odśnieżenie lub posypanie jakiegoś
o d c i n k a d ro g i . W s z y s t k i e
te prośby są rozpatrywane
i w miarę możliwości wykonywane. W większości przypadkach są one jednak mylnie
kierowane, gdyż nie dotyczą
dróg będących w zarządzaniu wójta gminy, a tylko te
możemy utrzymywać. Warto
przypomnieć, że główne drogi
biegnące przez teren naszej
gminy są drogami powiatowymi. Dotyczy się to również
dróg prywatnych, za których
utrzymanie odpowiada właściciel. Zdarzają się też telefony
z wulgaryzmami i wyzwiskami,
które nie są miłym aspektem
naszej pracy. Jednak telefon
czy mail z podziękowaniami
dodaje nam otuchy i motywacji
do pracy za co serdecznie
dziękuję. Mogę zapewnić, że
dokładamy wszelkich starań,
aby po naszych drogach
jeździło się bezpiecznie. Proszę
także mieszkańców naszej
gminy o cierpliwość i wyrozumiałość w czasie intensywnych
opadów.

O

Redakcja

Dębowieści

ODPIERAMY ATAK ZIMY

Fot. Jacek i Beata Mońko
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InfORMAcjE
Miliony na ścieki
Miło nam poinformować,
że Gmina Dębowiec uzyskała
dofinansowanie na zadanie
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” w wysokości
aż 3 776 920,00 zł!!! Całość
inwestycji szacowana jest na
kwotę 7 014 875,47 zł.
4 lutego 2010 r. Zarząd
Wo j e w ó d z t w a Ś l ą s k i e g o
Uchwałą nr 272/346/III/2010
zatwierdził listę operacji
w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej - w zakresie
gospodarki wodno - ściekowej
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. W naborze, który
się odbył w dniach 18 maja –
16 lipca 2009 roku, na liście
zakwalifikowanych do współfinansowania z Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
znalazło się 87 Wnioskodawców.
Kanalizacja obejmie swym
zasięgiem mieszkańców rejonu
ulic Cieszyńskiej, Szkolnej,
Rzecznej i Dębowej w Dębowcu
oraz Dębowieckiej w Kostkowicach – Cieszę się, że udało
nam się pozyskać dofinansowanie na budowę tego odcinka
kanalizacji. Przyznam, że przy
naszym skromnym budżecie,
realizacja tego zadania bez
pozyskania środków zewnętrznych nie była by możliwa – nie
kryje zadowolenia Wójt Gminy
Dębowiec, Tomasz Branny
i wyjaśnia: Mamy przygotowaną
pełną dokumentację, czekamy
już tylko na podpisanie umowy
o dofinansowanie z Urzędem

Marszałkowskim i rozpoczniemy procedurę przetargową.
Ze względu na wielkość inwestycji, została ona podzielona
na dwa etapy. Pierwszy z nich
zostanie zakończony jeszcze
w tym roku, zaś cała inwestycja zostanie oddana do użytku
końcem przyszłego roku.
Jest to zdecydowanie
największa kwota dofinansowania, jaką udało się do
tej pory pozyskać Gminie
Dębowiec. Przypomnijmy, że
biorąc pod uwagę także 2009
rok, kwota pozyskanych przez
Gminę Dębowiec środków
zewnętrznych wynosi blisko
5,2 mln zł!!! Pozostałe wnioski
czekają jeszcze na ocenę.

I nfo rmuj e my, że dzięki
staraniom władz Gminy
Dębowiec na frontowej
ścianie budynku Urzędu
Gminy w Dębowcu został
uruchomiony bankomat
Banku Spółdzielczego.

Błażej Żebrok

UwAgA ROlnIcY
Od roku 2010 rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności
bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach
górskich oraz innych obszarach
o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW),
płatności z tytułu realizacji
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt (PROW 2004-2006)
oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
będą mogli ubiegać się o nie
na jednym, wspólnym formularzu wniosku. Wprowadzenie
jednego formularza wniosku dla
10 różnych rodzajów płatności
znosi obowiązek wielokrotnego podawania tych samych
danych. Dla rolników, którzy
ubiegają się o płatności bezpośrednie lub płatności ONW
nic się nie zmieni. Do 15 marca
2010 roku wszyscy rolnicy
otrzymają wstępnie wypełnione
wnioski również w części dotyczącej działek rolnych. Wnioski
wraz z materiałami graficznymi
można składać od 15 marca do
17 maja 2010 roku. Ostateczny
termin składania wniosków mija
11 czerwca, z zastrzeżeniem,
że płatność będzie obniżona
o 1% za każdy dzień roboczy
opóźnienia.

Od 2010 roku, w zasadach
przyznawania płatności
w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego także zaszły
zmiany. I tak rolnikom uprawiającym zagajniki drzew o krótkiej
rotacji jak: brzoza, topola,
robinia akacjowa, wierzba,
będą przysługiwały jednolite
płatności obszarowe. Muszą
jednak pamiętać, aby zadeklarować we wnioskach o dopłaty
bezpośrednie tak wykorzystywane grunty, jako odrębne
d z i a ł k i ro l n e . I n n a w a ż n a
zmiana dotyczy krajowych uzupełniających płatności obszarowych (UPO). Będą one przysługiwały do powierzchni, na
których nie prowadzi się żadnej
uprawy, jeżeli grunty te będą
utrzymywane w dobrej kulturze
rolnej. Dotychczas do takich
gruntów przysługiwała jedynie
jednolita płatność obszarowa.
Rolnicy, którym przysługuje
jednolita płatność obszarowa,
od 2010 roku mogą ubiegać się
o nowe rodzaje wsparcia specjalnego: płatność obszarową
do powierzchni upraw strączkowych i motylkowych drobnonasiennych oraz płatność do
krów i owiec.
Płatność do krów przysługuje rolnikom z 5 województw:
lubelskiego, małopolskiego,

podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Przyznawana będzie właścicielom max.
10 krów w wieku, co najmniej
36 miesięcy.
Płatność do owiec przysługuje rolnikom z województw:
podkarpackiego, małopol skiego, śląskiego i dolnośląskiego. Rolnik ubiegający się
o taki rodzaj wsparcia specjalnego musi posiadać na dzień
31 maja 2010 r. co najmniej 10
maciorek powyżej 18 miesięcy.
Zarówno krowy jak i owce
muszą być zarejestrowane
w siedzibie stada w danym
województwie, muszą być
zgłoszone do rejestru zwierząt
gospodarskich ARiMR oraz
odpowiednio oznakowane.
Na skutek uchylenia unijnych
przepisów, od 2010 roku nie
będą przyznawane płatności
do upraw roślin energetycznych, a w związku ze zniesieniem tych dopłat nie będzie
też przyznawana pomoc do
rzepaku.
Zgodnie z przepisami
Unii Europejskiej, od 2010 r.
nie będą przyznawane także
krajowe płatności uzupełniające
do powierzchni uprawy chmielu
w danym roku związanej
z produkcją. Pozostaną jedynie
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tzw. historyczne dopłaty do
powierzchni upraw chmielu.
ARiMR przypomina:
rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe,
np. płatności bezpośrednie,
ONW, rolnośrodowiskowe czy
pieniądze za zalesione grunty
rolne lub grunty inne niż rolne,
muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad
wzajemnej zgodności (tzw.
cross compliance) w zakresie:
ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury
rolnej. Agencja zwraca uwagę,
że od 1 stycznia 2010 roku
obowiązują dodatkowe normy
i wymagania, które nakładają
obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń
wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych
elementów krajobrazu.
Więcej informacji na stronie
internetowej ARiMR: www.
arimr.gov.pl. Zapraszamy także
do oddziałów regionalnych
i biur powiatowych Agencji.
Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 czynnej przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7 - 21
UG Dębowiec

Dębowieści

InfORMAcjE
Budżet GMiny dęBowiec na 2010 rok
▪ przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie,
▪ przebudowa i modernizacja drogi Simoradz – Ochaby,
▪ boisko wielofunkcyjne
ze sztuczną nawierzchnią
w Dębowcu,
▪ budowa pawilonu
infrastruktury kulturalnej
w Gumnach,
▪ przystosowanie systemu
informatycznego gminnej
administracji samorządowej
do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną,
▪ stworzenie publicznych
punktów dostępu do sieci
Internet.
Łączny koszt tych inwestycji
stanowi dla budżetu wydatek
w kwocie 7.015.838,00 zł.
Ponadto realizowane
będą inwestycje ze środków
własnych gminy, które mają na
celu poprawę bezpieczeństwa
i poziomu życia mieszkańców,
tj. m.in.: budowa chodników,
budowa oświetlenia oraz
zakup nieruchomości
w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Dokończona zostanie Termomodernizacja Ośrodka
Zdrowia w Dębowcu,

zostanie zamontowana winda
przy budynku, na którą staramy
się pozyskać dofinansowanie
z PFRON.

Z ObRAD RADY gMInY
Na Sesjach Rady Gminy
Dębowiec, które odbyły się 29
grudnia 2009 oraz 26 stycznia
2010r. podjęto uchwały m.in.
w następujących sprawach:
▪ zmian budżetu gminy
Dębowiec na 2009r.,
▪ zatwierdzenia taryf oraz
zasad rozliczania zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
▪ szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Dębowiec oraz jej jednostek
organizacyjnych, mających
charakter cywilnoprawny
oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej przez Gminę Dębowiec.
▪ uchwalenia budżetu
Gminy Dębowiec na 2010 r.,
▪ przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy
Dębowiec na 2010 rok,

▪ przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Dębowiec na
2010 rok,
▪ zmiany uchwały w sprawie
zamiany nieruchomości położonych w Simoradzu,
▪ zmiany Uchwały nr 298/
XXXV/09 Rady Gminy
Dębowiec z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Dębowiec na
2010 r.,
▪ zmian budżetu gminy
Dębowiec na 2010r.,
▪ podwyższenia kryterium
dochodowego określonego
w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego
„pomoc państwa w zakresie
dożywiania” ,
▪ zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Angielski
dla każdego”, który został
złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka
Wo j e w ó d z t w a Ś l ą s k i e g o
w ramach Priorytetu IX,

działanie 9.5 Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
▪ zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Czas na
komputer”, który został
złożony do konkursu
ogłoszonego przez
Marszałka Województwa Śląskiego w ramach
Priorytetu IX, działanie
9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach zapytań
i wolnych wniosków poruszono
m.in. następujące sprawy:
▪ postępu prac związanych ze zmianą nawierzchni
boiska w Simoradzu,
▪ postępu prace nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego
i terminu, kiedy Rada Gminy
będzie mogła zobaczyć
projekt planu,
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Skarbnik Gminy
Iwona Krywulko-Grad

Dębowieści

Dnia 29 grudnia 2009 r.
Rada Gminy Dębowiec
uchwaliła budżet Gminy
Dębowiec na 2010 rok.
Dochody zaplanowano
w łącznej kwocie 17.528.134,00
zł, w tym dochody bieżące
w kwocie 12.283.434,00 zł
i dochody majątkowe w kwocie
5.244.700,00 zł. W dochodach
bieżących zaplanowano kwotę
11.017,00 zł, a w dochodach
majątkowych kwotę
3.897.092,00 zł jako środki
pochodzące z budżetu UE
i środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych, które Gmina
Dębowiec planuje pozyskać
w 2010 r.
Wydatki zaplanowano
w łącznej kwocie 21.815.480,01
zł, w tym wydatki bieżące
w kwocie 13.522.628,00 zł
i wydatki majątkowe w kwocie
8.292.852,01 zł.
Budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie
4.287.346,01 zł, który zostanie
sfinansowany zaciągniętymi
pożyczkami i kredytami oraz
wolnymi środkami.
W budżecie na 2010 rok
znalazło się aż siedem dużych
inwestycji, które będą współfinansowane ze środków UE, tj.:
▪ budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Dębowcu,

▪ interwencji w sprawie
odpadających barierek na
moście na rzece Knajce przy
drodze powiatowej,
▪ problemu wysypywania
przez mieszkańców popiołu
na drogi w okresie zimowym,
▪ zimowego utrzymywania
dróg gminnych,

Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

InfORMAcjE
BeZpłatne Badania MaMMoGraficZne
Dzięki staraniom Urzędu
Gminy w dniu 07 maja br.
od godziny 9.00 na parkingu
w centrum Dębowca w specjalnej mobilnej jednostce,
mammobusie przeprowadzane
będą badania mammograficzne. W/w badania realizowane są bezpłatnie w ramach
Profilaktycznych Programów
Wczesnego Wykrywania Raka

Piersi i Raka Szyjki Macicy. Są
one wykonywane bezpłatnie
u kobiet w grupie wiekowej 50
– 69 lat (roczniki 1941 – 1960,
które przez ostatnie 2 lata nie
miały wykonywanych tego
typu badań. Zapisy będzie
prowadził Urząd Gminy.
Organizatorem akcji jest
NZOZ „Przychodnia Akademicka” z Cieszyna.

cały naszą gazetę. Dziękujemy
i liczymy na wasze wsparcie
również w tym roku. Podziękowania kierujemy także do
lokalnych przedsiębiorców za
możliwość kolportażu. Przypominamy tym samym, że Dębowieści” można nabyć w następujących punktach sprzedaży:
▪ Sklep spożywczy
„BONUS”, Dębowiec, ul.
Skoczowska 1,
▪ Sklep spożywczy „Remal”,
Dębowiec, ul. Katowicka 6,
▪ Punkt kasowy Banku
Spółdzielczego, Dębowiec,
ul. Katowicka 6,
▪ P. H.-U. Krzysztof Janota,
sklep Ogrodzona 133,
▪ Sklep Ogólnospożywczy,
Simoradz 192,
▪ Sklep Ogólnospożywczy
Krystyna Woźniak, Iskrzyczyn 12,
▪ Sklep Ogólnospożywczy
P. H. Janota, Gumna 80.

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

BĄdź Zorientowany w nowyM
roku – cZytaJ „dęBowieSci”!
Nowy rok zawsze jest
dobrym momentem do zmian
i podejmowania nowych
k ro k ó w. P r a g n i e m y p o i n formować wszystkich Czytelników naszej gazety, że
w 2010 r. GOKSiT przejął
w pełni obowiązki redagowania, wydawania oraz kolportażu „Dębowieści”, również
w zakresie finansowym.
Dlatego zachęcamy wszystkich
zainteresowanych współpracą,
do pisania artykułów, nadsyłania interesujących informacji, fotoreportaży i innych
ogłoszeń na adres Redakcji.
Jesteśmy otwarci na współp racę, jak rów nież zal eży
nam na rzetelnej informacji na
temat naszej lokalnej społeczności. Jednocześnie jesteśmy
bardzo wdzięczni wszystkim
osobom, które współpracowały z nami w ubiegłym roku
nadsyłając artykuły, wywiady
i inne materiały, które wzboga-

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

Gmina to przede wszystkim
ludzie, jej mieszkańcy, ich
praca, kultura, osiągnięcia i działalność, wydarzenia
w których uczestniczą – o tym
wszystkim chcemy pisać.
Zachęcamy także wszystkich
reklamodawców do zamieszczania ogłoszeń na łamach
naszego czasopisma.
Zwracamy się do wszystkich osób przesyłających
artykuły z prośbą o nadsyłanie
informacji na adres mailowy:
redakcja@debowiec.com.pl lub
gok@debowiec.cieszyn.pl .
Artykuły można także
osobiście składać w siedzibie
redakcji Łączka 71, 43-426
Dębowiec.
Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr telefonu:
33 858 83 51.
Estera Brudny

W 2010 roku numery „Dębowieści” będą ukazywały się w sprzedaży w następujących terminach:
Numer

Miesiąc

Data ukazania się
w sprzedaży

Data nadsyłania materiałów
do Redakcji*

1 (83)

styczeń/ luty

16.02.2010r.

8.02.2010r.

2 (84)

marzec/kwiecień

15.04.2010r.

7.04.2010r.

3 (85)

maj/czerwiec

15.06.2010r.

7.06.2010r.

4 (86)

lipiec/sierpień

16.08.2010r.

6.08.2010r.

5 (87)

wrzesień/październik

15.10.2010r.

8.10.2010r.

6 (88)

listopad/ grudzień

15.12.2010r.

7.12.2010r,

* Redakcja zwraca się z prośbą o dotrzymywanie terminów nadsyłania materiałów do druku

Redakcja „Dębowieści” serdecznie przeprasza Pana Władysława Szwedę za podanie błędnego imienia
w wywiadzie, który ukazał się w grudniowym numerze naszej gazety.
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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
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

UwAgA ZMIAnY
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 - 16.30
7:30 - 14.30

S k a rg i i w n i o s k i p r z y j mowane są przez Wójta
Gminy, a w razie nieobecności przez Sekretarza Gminy.
W przypadku nieobecności
- w sekretariacie Urzędu
Gminy.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 16.30
7:30 - 14.30

Dębowieści

GopS
„aktywna inteGracJa
SpołecZna w GMinie
dęBowiec ”

Zaczyna się kolejny, trzeci
już rok realizacji przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębowcu zadań wynikających z projektu systemowego
„Aktywna integracja społeczna
w Gminie Dębowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjny Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu
jest zmniejszenie zagrożenia

wykluczeniem społecznym
i zawodowym osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
korzystających z pomocy
GOPS. Podobnie jak w latach
ubiegłych zaplanowane
w projekcie działania przyczynią się do realizacji takich celów
szczegółowych jak podniesienie kwalifikacji zawodowych,
umiejętności poruszania się po
rynku pracy, wiedzy z zakresu
autoprezentacji, motywacji
i innych. Do tej pory ponad
połowa z aktywizowanych
osób znalazła zatrudnienie,
motywuje to do zorganizowania w roku bieżącym podobnej

formy wsparcia. Przeprowadzane będą m.in. następujące kursy dla dwunastu
osób z terenu gminy: bukieciarstwo i florystyka, księgowość komputerowa, kelner
z obsługą kas fiskalnych,
opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, operator
koparko-ładowarki, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, ponadto możliwe będzie
zorganizowanie kursu prawa
jazdy kat. B, a także każdego
innego kursu, dostosowanego
do wymagań i potrzeb przyszłych uczestników projektu.
Planuje się także wsparcie
finansowe dla beneficjentów,
a także zajęcia z doradcą
zawodowym i psychologiem.
Uczestnik projektu powinien
spełniać następujące kryteria:
korzystać z pomocy społecznej, być osobą bezrobotną, lub
nieaktywną zawodowo. Oferta

skierowana jest także dla
osób powracających na rynek
pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad
dzieckiem, młodzież w wieku
od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby po 50 roku
życia z niskim poziomem
kwalifikacji zawodowych czy
niskim poziomem wykształcenia. Projekt zakłada również
wsparcie otoczenia osób
wyżej wymienionych, m. in.
w postaci organizowania opieki
nad osobami zależnymi, przez
wsparcie finansowe itd. Rekrutacja do projektu rozpocznie
się początkiem marca i będzie
trwała do czasu naboru pełnej
liczby uczestników. Pełne informacje pod nr telefonu 33 856
22 42
Ilona Kubala

ZMiany ZaSad uStalania prawa do świadcZenia
pielęGnacyJneGo
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na
których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn.
zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli nie podejmują
lub rezygnują z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad:
- osobą legitymującą się
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością

samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji
(w postanowieniu orzeczenia
o niepełnosprawności w pkt.
7 i 8 powinno być wskazanie
„wymaga”),
- albo osobą legitymującą
się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
W wyniku nowelizacji,
świadczenie pielęgnacyjne
będzie przysługiwało również
osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu,
na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem,
że nie ma osoby spokrewnio-

W związku z tym od 1
marca zmianie ulegną godziny
otwarcia Urzędu Gminy
w Dębowcu i będą one następujące:
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

Joanna Żbel

RODZInA A AlKOHOl

ZMIAnA gODZIn PRAcY Ug
Na stronie inter netowej
Urzędu Gminy przeprowadzona
została ankieta, w której mogli
Państwo odpowiedzieć na
pytanie: „Czy jest Pan/Pani
za wydłużeniem czasu pracy
Urzędu Gminy w czwartek
do 16.30, a skróceniem go
w piątek do 14.30?” W ankiecie
oddano 291 głosów, z czego
59% głosów było na tak.

nej w pierwszym stopniu albo
gdy osoba ta nie jest w stanie
sprawować opieki.
W przypadku, gdy wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
zostanie złożony w okresie
trzech miesięcy, licząc od dnia
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, prawo to będzie ustalane
począwszy od miesiąca,
w którym złożono wniosek
o ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności.

Dębowieści

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębowcu
informuje, że nastąpiła zmiana
zasad przyznawania prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego,
od 1 stycznia 2010 r. prawo do
świadczenia ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny
i na czas nieokreślony, a jeżeli
orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane
na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upływa termin ważności orzeczenia.
Świadczenie pielęgnacyjne
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:

W Szkole Podstawowej w Dębowcu odbyły
się warsztaty dla kl. IV i V.
Tematem zajęć było zagadnienie - „RODZINA A ALKOHOL-”
Panie z Centrum Profilaktyki,
Edukacji i Terapii ‘Kontakt’
w Cieszynie rozmawiały
z dziećmi, jak radzić sobie
z uczuciami i poczuciem
własnej wartości, kiedy
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w rodzinie jest osoba uzależniona.
Warsztaty dla uczniów sfinansowała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dębowcu
za co serdecznie dziękujemy.

Klaudia Wójtowicz
Danuta Jankowska

KUlTURA
i kierMaSZ BożonarodZeniowy w dęBowcu

Przekupka z owocami, warzywami i drobiem, 1564 r.
Na flamandzkim obrazie,
Joachima Beuckelar’a
„Przekupka z owocami,
warzywami i drobiem” pochodzącym z roku 1564, widzimy
pełny przepych wiejskiego
życia. To umiłowany temat
t w ó r c z o ś c i a r t y s t y, w i z j a
codziennego antwerpskiego
ż y c i a , p e ł n e g o j a r m a rc z nych głosów, kolorów, gwaru
i wspaniałych zapachów. Targi
i kiermasze były inspiracją
wielu malarzy tzw. „małych
mistrzów” holenderskich.
Malarstwo przedstawiające
sceny rodzajowe narodziło się
w Haarlemie, gdzie wówczas
władze miejskie działały
w oparciu o wyjątkowo demokratyczne zasady. Dlatego
o wartości tych dzieł decyduje
prostota codzienności, radość,
obyczajowość i rozmaitość
życia wiejskiego. Kiermasze
rozmaitości mają bowiem swoje
zasłużone miejsce w historii
Europy. Znany jest drezdeński
Strizelmarkt, którego początek
datujemy na 1434 rok, a także
Christkindlesmarkt w Norymberdze, Kiermasz berliński
przyciągający dziś pełne rzesze

turystów a także Kiermasz
monachijski.
W 2 0 0 9 r. b y j a r m a r c z nej tradycji stało się zadość,
odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy w Dębowcu.
W dniach 18 – 19.12.2009r.
w samym centrum Dębowca
niczym grzyby po deszczu,
pojawiły się stoiska z różnorodnymi produktami. Było
stoisko lokalnej „Solanki”, najsłodsze miody Pana Buchalika,
elegancka i bogata oferta
„Dworu Dębowiec”. Dla miłośników książek Macierz Ziemi
Cieszyńskiej zaprezentowała
swoje wydawnictwa. W świątecznym nastroju można było
kupić choinki oraz wigilijnego karpia. Koła Gospodyń
Wiejskich z naszej gminy, jak
zwykle stanęły na wysokości
zadania. KGW Dębowiec
kusiło smacznymi pierogami
i śledzikiem za to KGW Łączka
osłodziło nam życie wspaniałymi drobnymi ciasteczkami.
Kiermasz rozpoczął się od
występu Kapeli Brynioki.
Radośnie i z pełnym impetem
muzyka rozgrzała serca przybyłych. Na siarczysty mróz
najlepsze są jednak ciepłe

życzenia, które złożył Wójt
Gminy Dębowiec Tomasz
Branny wszystkim mieszkańcom. Aby wszystkie życzenia
mogły się spełnić, na nocnym
niebie ukazały się świetliste lampiony. Niosły wysoko
nasze życzenia, symbolicznie
zaznaczając ich spełnienie.
W trakcie Kiermaszu GOKSiT
przygotował gry i zabawy dla
dzieci i młodzieży w sali OSP
Dębowiec. Pod kierownictwem pani Joanny Czendlik
wystąpił w piątek wieczorem
Big Band z Dębowca
z repertuarem świątecznym.
Z samego rana w sobotę
zobaczyliśmy „Jasełka na
ludowo” w wykonaniu dzieci
z SP Ogrodzona, a w kolędowy
nastrój wprowadził nas popołudniu fantastyczny występ chóru
„Vocalis”. Kiermasz brzmiał
świątecznie na wszystkie
strony. Wielkie mrozy nieco
przeszkadzały organizatorom, ale za to zachęciły kółko
modelarzy z Dębowca, żeby
zaprezentować unoszące się
nad Dębowcem balony. „To
idealne warunki do lotu balonu”
mówił Pan Jerzy Szendziel a r z , o p i e k u n g r u p y. N i e
zabrakło również najpiękniejszych aniołków, które sprzedawały przybyłym na Kiermasz
gościom opłatki. W sobotę
wszystkie dzieci mogły brać
udział w zabawach animacyjnych , które odbywały się w sali
OSP. Ciekawą atrakcją było
malowanie twarzy i oczywiście
rozdawanie prezentów przez
Św. Mikołaja.
W przedświątecznym
nastroju na stoiskach handlowych było wszystkiego pod
dostatkiem. Chcielibyśmy, aby
ten kiermasz na stałe wpisał

się także w tradycję naszej
gminy. Znany jest już bowiem
Kiermasz Wielkanocny organizowany w Łączce i otwierający rok kalendarzowy, z kolei
Kiermasz Bożonarodzeniowy
w Dębowcu zamykałby rok
imprez kulturalnych w naszej
gminie. Organizatorem
Kiermaszu był GOKSiT, ale
oczywiście nie zabrakło wielu
w s p ó ł o rg a n i z a t o r ó w, b e z
których ciężko byłoby się
podjąć takiego wyzwania.
Dziękujemy paniom z Kół
Gospodyń Wiejskich z Łączki
oraz z Dębowca za wspaniałą
paletę dobrodziejstw gastron o m i c z n y c h , o d p i e ro g ó w
po smaczne świąteczne ciasteczka. Wielkie podziękowania
należą się Ochotniczej Straży
Pożarnej z Dębowca za udostępnienie całego obiektu OSP
i Strażakom z Simoradza, za
doskonałą obsługę gastronomiczną. Jesteśmy wdzięczni
także kierownikom zespołów
dziecięcych z Ogrodzonej
i Dębowca, którzy sprawili,
że młodzi podopieczni pięknie
zaprezentowali się w Jasełkach,
jak i pozytywnie zaskoczyli brzmieniem Big Bandu.
Podziękowania kierujemy także
do pana Mirosława Gajdacza
i Stowarzyszenia „Inicjatywa” z Ogrodzonej za przygotowanie smażonego karpia
Wszystkim prywatnym
p r z e d s i ę b i o rc o m z t e re n u
g m i n y, j a k i u c z e s t n i k o m
Kiermaszu, życzymy w 2010r.
wszelkiej pomyślności,
obfitości, różnorodności oraz
radości życia codziennego
takiej, jaką dostrzec możemy
w obrazie J. Beuckelar’a.
Estera Brudny

Fot. GOKSiT
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Dębowieści

KUlTURA

Niewielu z nas zdaje sobie
zapewne sprawę z faktu, że
w naszej gminie mamy jeden
z najcenniejszych i najstarszych skarbów historycznych
Ziemi Cieszyńskiej. Dawniej
babcie powiadały: „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”.
W tym numerze „Dębowieści”
chcemy przybliżyć historię
i dzieje jednego z najstarszych
na Śląsku Cieszyńskim obiektu
sakralnego, jakim jest Kościół
Katolicki pw. Św. Jakuba
w Simoradzu.
Simoradzki kościół ma
znaczenie nie tylko regionalne,
ale jest zabytkiem w skali
całego kraju. Jego początki
datowane są bowiem na
XIII – XIV wiek. Zabytek jest
budowlą w stylu gotyckim,
z neogotycka wieżą. Posiada
grube mury szerokości 140 cm.
Najstarszą częścią świątyni
jest ostrołukowo przesklepione
p re z b i t e r i u m . P o c z ą t k o w o
osada Ischrichino obecnego
Iskrzyczyna, płaciła dziesięcinę dla sióstr Norbertanek
z Rybnika o czym świadczy
dokument protekcyjny biskupa
wrocławskiego Wawrzyńca
z 1223 r.). Z tamtego okresu
pochądzą także najwcześniejsze wzmianki na temat pierwszego proboszcza parafii ks.
Tilo, który odczytał, w 1286 r.
klątwę na Henryka księcia wrocławskiego. W 1300r. stara
osada Simoradz została przeniesiona na prawo niemieckie,

a pięć lat później w księdze
fundacyjnej biskupa wrocławskiego zapisano istnienie
parafii „Semoraz” (Simoradz).
W 1447 liczba parafian tej
j e d n e j s p o ś ró d 1 1 p a r a f i i
dekanatu cieszyńskiego liczyła
150 osób. Wraz z nadejściem
reformacji (od 1545r.- 1654r.)
simoradzka parafia należała do
luteran zgodnie z ogólnoeuropejską wówczas zasadą: „Czyja
władza, tego religia”. Od 1655r.,
parafianie z Simoradza i Iskrzyczyna przyjęli z powrotem katolicyzm. W 1655r. przy kościele
w Simoradzu powstała szkoła
z dochodów kościelnych, dla
dzieci z Simoradza, Iskrzyczyna, Dębowca i Kostkowic.
Odgłosy bijącego z drewnianej
wieży dzwonu rozlegał się od
1826r. W 1882 r. ukończono
budowę bardziej stabilnej,
ceglanej wieży kościelnej.
27.XII 1980r. gdy duszpasterstwo pełnił ks. Antoni Basztoń,
r e e r y g o w a n o P a r a f i ę ś w.
Jakuba Apostoła w Simoradzu
(zgodnie z dekretem Ks. bpa
Herberta Bednorza). Od 1999
– 2 0 0 9 r. t r w a ł g ru n t o w n y
remont Kościoła, który wyłonił
z upływem czasu gotyckie
i renesansowe polichromie
w prezbiterium. Dokumentacja
archiwalna może sugerować,
że fara w Simoradzu miała swe
początki znacznie wcześniej.
Nie znamy wszystkich tajemnic
przeszłości tego niezwykłego
zabytku i jednocześnie miejsca

kultu. Prawdą jest, że
genius loci i mistycyzm
przebijają się przez
grube średniowieczne
mury kościoła i są
odczuwalne, nie tylko
dla parafian, wiernych,
ale i dla wielu turystów,
którzy zapewne w tym
roku odwiedzą ten
niezwykły zabytek
architektury sakralnej.
Dziś wiemy, że udokumentowana historyczna droga Parafii
w Simoradzu, tworzonej
niegdyś przez mieszkańców dwóch sołectw
Simoradz i Iskrzyczyn rozpoczęła się
724 lata temu. Można
śmiało stwierdzić, że
od tamtych czasów, aż
do dziś dzieje kościoła
przypominały wielka
wyprawę, ciekawą podróż
przez karty historii. O znaczenie
tej drogi zapytaliśmy Księdza
Proboszcza Parafii Katolickiej
w Simoradzu, Księdza Stanisława Pindla.
Ile jest Kościołów Św.
Jakuba i jakie jest ich
znaczenie w tym roku?
Ks. S. Pindel: W diecezji
bielsko żywieckiej są trzy
kościoły katolickie, których
patronem jest św. Jakub. Są to:
kościół w miejscowości Rzyki
koło Andrychowa, kościół
w Szczyrku (znany zabytek
architektury drewnianej) oraz
nasz kościół w Simoradzu.
Również w Ustroniu jest kościół
ewangelicki pod wezwaniem
św. Jakuba Apostoła, gdzie
niedawno odbywały się uroczystości ekumeniczne. Dwa z tych
kościołów zostały wybrane
Kościołami Jubileuszowymi,
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czyli Kościół w Simoradzu oraz
Kościół w Szczyrku. Kościoły
Jubileuszowe mają swoje
znaczenie, zwłaszcza teraz,
będą bowiem w roku 2010
odwiedzanie nie tylko przez
czcicieli św. Jakuba, przez inne
parafie ale i przez turystów.
Można w nich zyskiwać
dla siebie lub dla zmarłych
odpust zupełny. W tym roku
w Kościołach Jubileuszowych będzie się wiele działo.
Planujemy szereg różnych
spotkań w Simoradzu a dodatkowym atutem simoradzkiego
kościoła jest oczywiście to , że
stanowimy zabytek na skalę
całego kraju. Specjaliści sztuki
twierdzą, że prezbiterium oraz
sakramentarium może sięgać
nawet XIII wieku. Jest to nasz
wielki lokalny skarb.
Czym jest dla Kościoła
i parafian Rok Jakubowy
i czy dziś pamięć o tym

Dębowieści

rok św. JakuBa GeniuS loci kościoła
w SiMoradZu.

KUlTURA
Apostole jest nam do czegoś
potrzebna?
Ks. S. Pindel: Imię Jakub
pochodzi z jezyka hebrajskiego (Jaaqob) i oznacza
w tłumaczeniu :„ Niech Bóg
strzeże”. To właśnie św. Jakub
Apostoł, który jest Ojcem
naszej simoradzkiej parafii jest
także patronem m.in. pielgrzymów, turystów, wojowników
i żeglarzy. Pielgrzym wzmacnia
swoją wiarę poprzez pokonywanie drogi. Jakub był niezłomnym obrońcą wiary i pierwszym
apostołem, który przelał krew
za Chrystusa. Kojarzymy go
przede wszystkim z jednym
z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, obok szlaków do Rzymu
i Jerozolimy.
Czy droga św. Jakuba
kojarzy się z jakimś
symbolem?
Ks. S. Pindel: Początkowo
pielgrzymi, którzy przyby wali do Santiago de Campostela chcieli w jakiś sposób
zachować symbol tej podróży,
a że Santaigo de Compostela
jest miejscowością u wybrzeży
Atlantyku zatem , na pamiątkę
zabierano najczęściej muszlę.
Dlatego symbolem pielgrzymowania jest muszla św. Jakuba.
( także w herbie Benedykta
XVI jest złota muszla pielgrzymia ) .Na początku do Campostela przybywały różne ludy
germańskie,anglosaskie, słowiańskie, romańskie i już tam
następowało łączenie się wielu
kultur, właśnie na szlakach
pielgrzymowych. W później-

szych czasach,w wiekach
XVI-XVII ranga szlaków pielgrzymkowych zmalała na
s k u t e k w a l k re l i g i j n y c h , e pidemii i klęsk żywiołowych.
W kolejnych wiekach pielgrzymowanie utrudniała rewolucja
francuska i wojny napoleońskie. Dawny blask sanktuarium
przywrócił Papież Polak, gdy
złożył w nim wizytę w 1982r.
To właśnie tu, przy grobie
ś w. J a k u b a A p o s t o ł a , J a n
Paweł II wygłosił homilię, która
przeszła do historii jako Deklaracja Jedności Europy czy też
„Akt europejski” Dopiero Jan
Paweł II przypomniał światu,
że to miejsce wielokulturowego
dialogu jest ważne i od tego
momentu odżyło kultywowanie dawnych szlaków pątniczych. Następnie Rada Europy
określiła w 1987 drogę Św.
Jakuba mianem pierwszego
Europejskiego Szlaku Kulturowego, który został wpisany
na listę światowego dzie dzictwa UNESCO. Również
w Polsce odtwarzano te szlaki
i chcielibyśmy aby Kościół
św Jakuba w Simoradzu, był
jednym z celów drogi pielgrzymów. Jednak aby tak się stało,
czeka nas wiele pracy organizacyjnej. Najprawdopodobniej nasza Parafia znajdzie się
w nowo powstającym Szlaku
Jakubowym, prowadzącym od
Krakowa przez Szczyrk, Rzyki
koło Andrychowa, Wisłę Małą,
Simoradz, Zaolzie w Czechach,
Niemcy aż do Santaigo de
Compostella w Hiszpanii.
Rok Jakubowy jest
pewnie doskonałą okazją do
tego typu przedsięwzięć...
Ks. S. Pindel:
Rok Jakubowy
obchodzony
jest zawsze
w ted y ki edy 25
lipca przypada
w niedzielę.
Następny taki
rok przypada za
dopiero za 11 lat.
2 5 m a rc a 2 0 0 9
roku rozpoczęliśmy 9 – ciomiesięczną Nowennę
d o ś w. J a k u b a
Apostoła. Od tej
pory każdego 25
dnia miesiąca po
Mszy św. wieczornej została odprawiona Nowenna

do Św. Jakuba w formie podziękowań i próśb do św. Jakuba
Ap. oraz do św. Antoniego,
patrona ludzi i rzeczy zagubionych. Obecnie od stycznia do
grudnia 2010 roku, każdego
25 dnia miesiąca mamy
w naszym kościele tzw. „Dzień
otwartych drzwi” w godz.9.00
– 17.00 .Następnie o godz.
17.00 rozpoczniemy Czuwanie
Jakubowe zakończone Błogosławieństwem Świętego Roku
Jubileuszowego, i o godz.
18.00 uroczysta Msza św.
z kazaniem. Tak będzie w tym
roku każdego 25-go. Serdecznie zapraszamy Parafian
oraz wszystkich mieszkańców
naszej Gminy. 1 maja 2010
udajemy się na Jasną Górę, na
III Ogólnopolską Pielgrzymkę
Parafii Jakubowych.Odbędą
się też uroczystości z udziałem
K s . B i s k u p a Ta d e u s z a
Rakoczego. W tym roku czeka
nas wiele uroczystości Jakubowych o charakterze religijnym ale także o charakterze
świeckim. Chcemy z przesłaniem jakubowym dotrzeć do
wszystkich. Pragniemy ewangelizować w kościele ale także
poza kościołem. Takie dzisiaj
mamy czasy i musimy się do
nich dostosować.
Czy pamięć o Apostole
Jakubie jest nam do czegoś
potrzebna w dzisiejszych
czasach?
Ks. S. Pindel: Tak, bo
czasy w których żyjemy charakteryzują się dużym tempem,
stresem, nawałem informacji
i dlatego często zatracamy
w tym chaosie codzienności
to co najważniejsze - wartości.
Wielu ludzi uważa dziś, że
priorytetem są pieniądze i konsumpcja. Jednak wydaje mi się
, że człowiek nigdy do końca
nie zaspokoi swoich aspiarcaji i dlatego tak ważną rolę
pełni strona duchowa. Wszyscy
musimy się uczyć o nią dbać,
bo ona całkowicie zmienia
optykę widzenia siebie i świata
w którym żyjemy.
Mówi Ksiądz o nauce
wiary?
Ks. S. Pindel: Owszem, św.
Jakub często przedstawiany
jest na obrazach z księgą
w ręku.... Dlatego myślę, że od
św. Jakuba możemy nauczyć
się wielu rzeczy: nie tylko wiary,
ale i entuzjazmu pójścia za
Chrystusem, realizacji naszego
powołania, gotowości świad-
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czenia o Bogu z odwagą. Dzisiejszy człowiek byłby o wiele
szczęśliwszy, gdyby nauczył
się od św. Jakuba pozostawienia „łodzi”,symbolizującej ludzkie bezpieczeństwo,
wygodę i bogactwo. To właśnie
Ap. Jakub dał nam wzór postępowania i jest doskonałym
autorytetem, drogowskazem na
czasy współczesne w których
przyszło nam żyć. Jakub
to „Tytan wiary”, „Obrońca
wartości”, „Patron na dzisiejsze
czasy”, bo to on zawsze stał
za Chrystusem, broniąc jednocześnie zasad i jako pierwszy
za niego oddał życie. Apostoł
Jakub jest dla nas dobrym
nauczycielem.
Czego Ksiądz Proboszcz
życzyłby sobie i swoim
wiernym w tym szczególnym
dla kościoła roku?
Ks. S. Pindel: W Roku
Jakubowym najważniejsze jest
odrodzenie duchowe naszych
rodzin i małżeństw, formacja
młodzieży i naszych dzieci.To
odnajdywanie w sobie światła
wiary, radość i pokój w sercu.
Ty c h n i e z w y k l e w a ż n y c h
wartości życzę wszystkim parafianom i osobom, które zawitają
w naszym kościele. W parafii
simoradzkiej jest wiele rodzin
zaangażowanch w życie
kościoła, co jest dla mnie
niezwykle budujące i jestem
za to wdzięczny. Zawsze także
nasi bracia ewangelicy, są
tu mile widziani. Chciałbym
bardzo, żeby dalej tak było
i aby wspólnoty Simoradza
i Iskrzyczyna oraz całej Gminy,
dalej wzajemnie się wspierały,
żebyśmy w dalszym ciągu
podążali drogą za Chrystusem, w duchu braterstwa i zrozumienia. Życzyłbym sobie,
aby wyjątkowość kościoła
w Simoradzu, wraz z jego
wszystkimi atutami religijnymi,
historycznymi, walorami artystycznymi i architektoniczymi,
została dostrzeżona przez
jak największą rzeszę osób,
dlatego zapraszam wszystkich do naszego kościoła.
Zapraszam też na naszą stronę
internetową : www.sw-jakub.
pl
W takim razie życzę,
aby te oczekiwania zostały
spełnione i dziękuję bardzo
za rozmowę.
Estera Brudny

Dębowieści

KUlTURA
od kolędy do kuliGu
tecznych życzeń i dzielenie się
opłatkiem.
Kolejnym styczniowym
wydarzeniem dzieci z DZR
„Mali Dębowczanie” były
występy w cieszyńskich
kościołach, w Krasnej i Parafii
św. Jerzego. Przygotowaliśmy
program składający się z kilkunastu kolęd wraz z akompaniamentem kapeli. Nasze zespoły
zostały entuzjastycznie przyjęte
i za swój występ wynagrodzone gromkimi brawami. Nie
mogło nas również zabraknąć
w trakcie XII Ekumenicznego
Wieczoru Kolęd zorganizowanego w Kościele Ewangelickim w Dębowcu. W trakcie
wspólnego kolędowania
zaprezentowali się także nasi
najmłodsi milusińscy „Dębowieckie Szkraby”. Wielkim
odkryciem tego specjalnego
wieczoru okazała się schola
„Gloria” oraz Młodzieżowy
Zespół Wokalno Instrumentalny, który wykonał kolędy we

współczesnych aranżacjach
oraz utwór zespołu „ABBA”,
pt. „Happy New Year”. Po
intensywnym okresie świątecznym przyszedł czas na
chwilę białego szaleństwa
i odpoczynku dla naszego
zespołu. Dlatego GOKSiT wraz
z rodzicami zorganizował dla
nas kulig. W dniu 23 stycznia
dzięki uprzejmości pana
Józefa Rysia i pana Bogusława
Moskwika konie zaprzęgnięte
w bryczki ruszyły z kopyta. Ku

radości naszych dzieci kulig
mknął przez zaspy i śniegi. Gdy
dotarliśmy do celu wszyscy
mogliśmy zgromadzić się wokół
ogniska, posilić się ciepłymi
kiełbaskami i gorącą herbatką.
Pomimo śniegu i zimowej aury,
spędziliśmy wspólnie niezapomniane chwile.
Kierownik zespołów,
Joanna Czendlik

ogłasza
Serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci na FERIE Z GOKSIT.
W dniach 22 – 26 lutego 2010
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Łączce organizuje
zajęcia przeznaczone dla dzieci
w wieku szkolnym. W programie m.in.
spotkania z bajką, zajęcia plastyczne
a także gry i zabawy. Zaczynamy
codziennie o 15.00. ZAPRASZAMY!

Dębowieści

Śpiewanie kolęd i wzajemne
składanie sobie życzeń,
jest mocno ugruntowanym zwyczajem w tradycji
naszego regionu. Od trzech lat
obrządek ten kultywują dzieci
z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Dębowczanie”.
W tym roku przez 4 dni (2831.12.2009r.) dzieci odwiedzały
domy mieszkańców Dębowca,
głosząc pieśnią radość
z narodzenia Jezusa. Nasze
kolędowanie trwało 4 dni, co
niestety nie wystarczyło, aby
odwiedzić wszystkich mieszkańców, jednak tam gdzie
dotarliśmy, czekało na nas
ciepłe i miłe przyjęcia. Dziękujemy za gościnność i obiecujemy wizytę w przyszłym roku.
Aby tradycji świątecznej stało się zadość w dniu
8.01.2010r. rodzice dzieci
z naszego Zespołu Regionalnego wraz z Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Turystyki w Łączce zorganizowali spotkanie opłatkowe.
Upłynęło ono w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Pociechy
zaśpiewały swoim rodzicom,
babciom i dziadkom kolędy,
a później zachęciły wszystkich
do wspólnego śpiewu. Poczęstunek przygotowano wspólnie,
przynosząc ciasteczka i owoce.
Po występie dzieci otrzymały
drobne upominki od GOKSiT.
W trakcie naszej wigilijki był też
czas na składanie sobie świą-

ZAJĘCIE PROWADZONE W 2010 ROKU W GMINNYM OŚRODKU
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W ŁĄCZCE
ZAJECIA

PROWADZĄCY

GODZINY

Aerobik

Grażyna Brudny

wtorek, czwartek - godz. 18:30

Mariusz Śniegulski

sobota - godz. 08:00

Zajęcia wokalne Mariusz Śniegulski

sobota - godz. 10:00

Kółko plastyczne

piątek - godz. 16:00

Kółko gitarowe
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KUlTURA
kluB koBiet twórcZych
Już od lutego 2010 rusza
K l u b K o b i e t Tw ó r c z y c h
w Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Turystyki w Dębowcu.
Inicjatywa zrodziła się w trakcie
trwania szkoleń organizowanych w ramach gminnego
projektu „Kobieta Pracująca”.
Okazało się bowiem, że
projekty tego typu doskonale
służą społecznej integracji.
Panie wyraziły chęć kontynuacji i organizowania tego typu
spotkań, w trakcie których
będą mogły wspólnie porozmawiać na różne tematy, spotkać
się ze specjalistami wielorakich
dziedzin, poznać się lepiej, czy
zorganizować sobie wycieczkę
w ciekawe miejsca. „Chcemy
zainteresować i zaktywizować
kobiety z terenu całej Gminy
po tzw. trzydziestce, które
niejednokrotnie są aktywne
zawodowo, nie mają dla siebie
czasu, albo zajmują się na
co dzień domem lub opieką
i wychowywaniem dziećmi.
Ta grupa społeczna niejednokrotnie posiada duży potencjał,
który nie zawsze jest wykorzystany. Każda kobieta chce

o siebie dbać, być atrakcyjną,
troszczyć się o swoje zdrowie
zarówno fizyczne , jak i psychiczne. Forma spotkań, jaką
proponujemy, może stać się
doskonałą szansą na złapanie
oddechu, skupieniu się na
własnych potrzebach i zainteresowaniach, porozmawianiu
z innymi w miłej koleżeńskiej
atmosferze” mówi pomysłodawczyni i radna, Danuta
Jankowska.
Spotkania Klubu Kobiet
Twórczych organizowane będą
raz na dwa tygodnie w czwartki
o godzinie 17.30 w Ośrodku
Kultury w Łączce, będą okazją
do zaproszenia gości specjalnych, którzy opowiedzą czym
się zajmują, poradzą i pomogą
w rozwiązaniu codziennych
problemów a także określą , jak
w sposób kreatywny spędzać
czas wolny.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE
Z GMINY JUŻ 18 lutego 2010r.
NA PIERWSZE SPOTKANIE
INAUGURACYJNE W ŁĄCZCE
O GODZINIE 17.30

Klub Kobiet Twórczych
ZAPRASZA WSZYSTKIE
PANIE!
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dać pięk

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Dębowcu

W programie m.in.:
S P O T K A N I E Z B E ATĄ
PSZCZÓŁKĄ – WIZAŻYSTKĄ
(pokaz makijażu, porady

Łączka 71,
43-426 Dębowiec
(33) 858 83 51
512 298 558

kosmetyczne, czyli jak być
piękna i atrakcyjną).
GOKSiT

HOMO ARTIfEX
rękodZieło pani otylii tłocZek
Pani Otylia Tłoczek, prawie
osiemdziesięcio ośmio letnia
mieszkanka sołectwa Iskrzyczyn, od wielu lat zajmuje się
wykonywaniem oryginalnych
prac, stanowiących dekorację
w czasie uroczystości i świąt
kościelnych. W swej twórczości
wykorzystuje między innymi
zboża, ryż, nasiona roślin
strączkowych itp. Tworzywa te
ziarenko po ziarenku, każde
pojedynczo i misternie wykleja,
tworząc w ten sposób niepowtarzalne dzieła. Wśród
licznych prac stworzonych
przez Panią Otylię znajdują
się min.: Krzyże, Monstrancje,
Tablice z Dziesięcioma Przykazaniami, Gołębica - symbol
Ducha św. czy Oko symbol
Trójcy św.
Zainteresowania tego typu
pracami zrodziły się wtedy,

gdy proboszczem Parafii św.
Jakuba Apostoła w Simoradzu
został ks. kanonik Antoni
Basztoń. To on, jak informuje
Pani Otylia, poprosił ją, aby
zrobiła ozdobę na zbliżające
się wówczas święto kościelne.
Pomysł na wykonanie dzieła
artystka zaczerpnęła z czasopisma o tematyce religijnej. I tak
to się zaczęło…
W chwili obecnej, twórczyni
nietuzinkowych prac mimo
sędziwego wieku, nadal
wykonuje swoje prace motywowana przez obecnego proboszcza ks. Stanisława Pindel.
Parafianie nie wyobrażają
już sobie Mszy Dziękczynnej
za zebrane plony czy święta
Bożego Ciała bez wyjątkowych
prac Pani Otylii Tłoczek.
Danuta Jankowska
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KUlTURA
talenty 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, Łączka 71, gok@
debowiec.cieszyn.pl, Łaczka
71, tel. 033 858 83 51.

KARTA ZGŁOSZENIA

Przesłuchania odbędą się
w 26 lutego 2010r w siedzibie
Gminnym Ośrodku 23.01.2010
(piątek). Regulamin i karta
zgłoszeń konkursu znajduje się
na stronie www.ck.debowiec.
com.pl
GOKSiT

Wymagania i potrzeby techniczne:
…...................................................................................................

PRZEGLĄD TALENTÓW
GMINY DĘBOWIEC

.......................................................................................................
.......................................................................................................
Osiągnięcia zespołu / indywidualne:

Nazwa zespołu / imię i nazwisko solisty lub członków duetu:

…………………………………………………………………………

…...................................................................................................

…………………………………………………………………………

.......................................................................................................

……………………………...........................................................…

Kategoria (zaznacz właściwą): taniec, muzyka, sztuki plastyczne, śpiew, sport, inne

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Dokładny adres siedziby zespołu / uczestnika:

(dotyczy wykonawców poniżej 18 roku życia)

…...................................................................................................
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego
…………………………………….

jeśli dotyczy)

(imię oraz nazwisko dziecka)

Ilość osób występujących: ….....................................

w Przeglądzie Talentów Gminy Dębowiec organizowanym przez

Repertuar (tytuł programu, prezentowany talent):

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, który

…...................................................................................................

odbędzie się w dniu 26 lutego 2010r. w siedzibie Ośrodka,

.......................................................................................................

Łączka 71.

.......................................................................................................

……………………………..
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(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

.......................................................................................................
Regulamin „Przeglądu Talentów
Gminy Dębowiec”
1.Organizatorem Przeglądu Talentów
Gminy Dębowiec jest Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu,
Łączka 71, gok@debowiec.cieszyn.pl,
Łaczka 71, tel. 033 858 83 51.
2 . P r z e g l ą d Ta l e n t ó w G m i n y
Dębowiec odbędą się w dniu 26 luty
2010, o godzinie 10.00 w siedzibie
GOKSiT – Łaczka 71.
3.Przegląd odbywa się w następujących kategoriach:
•
Kategoria Tańca
•
Kategoria Muzyczna
•
Kategoria Sztuk Plastycznych
•
Kategoria Śpiewu
•
Kategoria Sportu
•
Kategoria : Inne
4.Do Przeglądu zgłosić się może
każdy mieszkaniec z terenu gminy
Dębowiec lub zorganizowana grupa niezależnie od wieku.
5.Przegląd ma charakter otwartego
przeglądu, w którym wystąpić mogą
soliści, wokaliści oraz zespoły wokalne
i wokalno – instrumentalne, wokalno

teatralne, performerzy, artyści malarze,
graficy, przedstawiciele dyscyplin sportowych itp.
6.Łączny czas prezentacji nie może
przekraczać 10 minut.
7.Rodzaj prezentowanego programu
oraz czas trwania należy przedstawić organizatorom konkursu do dnia
13.02.2010 w formie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony Urzędu
Gminy, w formie papierowej będzie ona
dostępna w najbliższym numerze Dębowieści) lub telefonicznie pod numerami
telefonów 33 858 83 51 i 512298558.
8.Dopuszcza się możliwość zmiany
repertuaru. Należy tego dokonać dwa
dni przed terminem konkursu finałowego poprzez zgłoszenie organizatorowi
na nowej karcie zgłoszenia.
9.Uczestnicy Przeglądu we własnym
zakresie zabezpieczają instrumenty
i podkłady muzyczne oraz inne elementy
niezbędne do wykorzystania w przedstawianym programie. Organizator
zapewnia nagłośnienie.
10.Przegląd ma formułę konkursową. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu
05 marca na stronach internetowych

GOKSiT oraz Urzędu Gminy oraz na
łamach Dębowieści.
11.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych
osobowych na potrzeby konkursu /
ustawa o ochronie danych osobowych
z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833
z póz. zm./
12.W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie
oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wyrażają rodzice (patrz
karta zgłoszeniowa).
13.Udział w konkursie oznacza
akceptację warunków konkursu i regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne
odwołania nie zostaną uwzględnione.
14.Organizator zastrzega sobie
prawo do przerwania lub odwołania
konkursu.
15.Sprawy nie ujęte w regulaminie
rozstrzyga Organizator.
16.Kryteria oceny uczestników
Przeglądu:
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.......................................................................................................
(adres – prosimy o wpisanie miejscowości, numeru domu i ulicy

Jury przeglądu wyłoni na podstawie
punktacji trzy najlepsze programy
w każdej kategorii, których wykonawcy
otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy
castingu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne nagrody za uczestnictwo.
Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:
•
dobór repertuaru /wartości
artystyczne utworów, oraz ich
dobór do możliwości wykonawczych uczestnika,
•
umuzykalnienie,
•
ogólne wrażenie artystyczne
(zastosowanie ciekawych
i zróżnicowanych gatunków
muzycznych, interesująca
aranżacja i oryginalny akompaniament),
•
naturalna i przekonywująca
interpretacja,
•
innowacyjność i pomysłowość
programu,
•
umiejętność autoprezentacji.

bIblIOTEKA
GMinna BiBlioteka puBlicZna w dęBowcu
poleca wydawnictwo SileSiana
Kalendarz Cieszyński rocznik 2010 to doskonała pozycja
dla każdego miłośnika naszego regionu. Jak zwykle zawiera
mnóstwo artykułów o historii, kulturze i zabytkach. Poruszona
została również tematyka ludowa i folklorystyczna. Nie zabrakło
wielu odwołań do roku jubileuszowego jakim jest rok 2010. Sama
okładka poświęcona jest symbolicznie 1200 rocznicy legendarnego założenia Cieszyna.
„Szlacheckie siedziby na Śląsku Cieszyńskim” to album pokazujący zapomnianą historię znakomitych budowli, ich twórców
i właścicieli. To efekt wieloletnich badań podjętych w Muzeum
Śląska Cieszyńskiego przez Pana Mariusza Makowskiego. Dzieło
w przystępnej formie przekazuje wiedzę o wybranych obiektach
architektonicznych z terenu dawnego księstwa Cieszyńskiego.
Jest też skarbnicą wiedzy o dziejach oraz roli szlachty i arystokracji.
Warto wspomnieć, że album jest przedsięwzięciem polskoczeskim, dlatego wszystkie teksty zostały zamieszczone w obu
językach.
Po krótkim wstępie opisującym burzliwe losy Księstwa Cieszyńskiego szczegółowo przedstawiono kilkadziesiąt obiektów
architektonicznych. Wśród takiej ilości budynków znaleźć można
krańcowo odmienne, zarówno pod względem cech architektonicznych, stanu zachowania jak i historii. Ten swoisty przegląd siedzib
szlacheckich jest udokumentowany licznymi fotografiami, mapami

a nawet planami architektonicznymi. Album jest pozycją obowiązkową dla każdego miłośnika kultury i tradycji Ziemi Cieszyńskiej.
Więcej pozycji wydawnictwa Silesiana można przejrzeć
w Gminnej Bibliotece Publicznej. Serdecznie zapraszamy do
lektury.
R. Żwak i G. Hałgas

GwiaZdka cieSZyńSka 100 lat teMu piSała
Wraz z rozpoczęciem
nowego roku pragnę mieszkańcom Naszej Gminy i czytelnikom Dębowieśći zaproponować
nową rubrykę pt „Gwiazdka
Cieszyńska przed 100 laty
pisała”, postaram się państwa
informować co dokładnie sto
lat temu w Naszej Gminie się
wydarzyło, będą to ciekawostki
z życia kulturalnego Naszej
Gminy, a także tematyka spraw
w y z n a n i o w y c h , ro l n i c t w a ,
przemysłu i polityki.
„G w i a z d k a C i e s z y ń ska” początkowo znana jako
„Tygodnik Cieszyński” powstała
w 1848 roku a pierwszym jej
redaktorem został Andrzej
Cinciała, a następnie przez
czterdzieści lat redagował to
pismo Paweł Stalmach. Na
łamach Gwiazdki Cieszyńskiej
poruszano tematykę bardzo
różnorodną
m in. artykuły
oświatowo-literaturoznawcze i poezję, wątki ludowe
w beletrystyce „Gwiazdki”,

problemy międzynarodowe,
a także serwis informacyjny
pt. „Z Cieszyna i okolicy”, to
właśnie ten materiał będzie
publikowany w Naszej lokalnej
gazetce.
Gwiazdka Cieszyńska 12
luty 1910, nr 13
— Z Ogrodzonej.
„Spółkowa kasa oszczędności i pożyczek w Ogrodzonej
odbyła w niedzielę, d. 6. lutego
1910 przy licznym udziale
członków walne zgromadzenie. W obszernem sprawozdaniu z czynności spółki za rok
ubiegły skonstatował skarbnik
nader pomyślny rozwój
interesu, omówił wszystkie
pozycye zamknięcia rachunkowego i bilansu i wykazał
cyfrowo powstanie czystego
zysku. Zgromadzenie przyjęło
sprawozdanie to z zadowoleniem do wiadomości i udzieliło
funkcyo- naryuszom absolutoryum. Bilans wykazuje jako
tan czynny: Gotówkę kasową

2.287 K 34 h, wkładki funduszu
rezerwowego w centrali 1.882
K 80 h, wartość urządzenia
kancelaryjnego 84 K 22 h,
stan udzielonych pożyczek
w 135 kontach 113.849 K
65 h, wkładki w kasie centralnej 33.157 K 60 h, udział
w Związku 230 K, zalegle
odsetki od pożyczek udzielonych 2.724 K 10 h, razem
154.215 K 71 h; jako stan
bierny: fun- dusz rezerwowy
1.882 K 80 h, udziały 118
człon- ków 1.180 K, wkładki
oszczędności 302 lokatorów
150.907 K 50 h, odsetki
naprzód 24 K 24 h, zaległe
podatki 85 K 65 h i czysty zysk
135 K 52 h. Towarów sprowadzono za 3.000 K 31 h.
Z okazyi 60-letniego jubileuszu
panowania cesarza Franciszka
Józefa obdzielono 52 uczniów
wszyst- kich trzech szkół
tutejszej parafii książeczkami
wkładkowemi po 1 K. Zachęta
ta do oszczędności wydała
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błogi skutek, owe 52 K wzrosły
do 295 K 47 h w jednym roku.
Cały czysty zysk przeznaczono dla funduszu rezerwowego a ustanowiono wynagrodzenie skarbnika na rok 1910
kwotą 550 K. Z rady nadzorczej ustąpili pp. Filip Singer,
c. le. pocztmistrz i Jerzy Stanieczek, naczelnik gminy
z Łączki. Obaj zostali jednogłośnie ponownie wybrani.
Kwotę maksymalną dla stanu
udziałów i wkładek oszczędności rozszerzono do 200.000
K. Przebieg walnego zgromadzenia był poważny i spokojny.
W ożywionych debatach kilku
mówców wyraziło szczególniej
p. przewodniczącemu Janowi
Stwiertni i p. skarbnikowi
Janowi Martinkowi wotum jak
największego zaufania”.
Dyrektor GBP, w Dębowcu
G. Hałgas

Dębowieści

oświata
hiStoria SZkolnictwa w GMinie dęBowiec cd.
nowego typu szkoły - trzyletniego gimnazjum oraz sześcioklasowej szkoły podstawowej. Drugi etap związany
z powstaniem szkół ponadgimnazjalnych, które tworzył samorządowy powiat rozpoczął się
w 2002 r.
Przygotowania do tworzenia
szkół gimnazjalnych w gminie
poprzedziła dyskusja prowadzona w środowisku zainteresowanych rodziców, nauczycieli oraz radnych gminy. Jedna
z wersji zakładała powstanie
dwóch gimnazjów w Dębowcu
i Ogrodzonej. Argumentem
p rz e m a w i a j ą c y m z a t a ki m
rozwiązaniem był niski koszt
dowozu uczniów do szkoły.
Zwolennicy utworzenia jednego
gimnazjum w Dębowcu,
uważali, że w gminie brak
dostatecznej liczby dzieci, aby
zakładać dwie szkoły. Prognozy
demograficzne wskazywały, że
w kolejnych latach gimnazjalistów będzie ubywać. Ponadto
urządzenie i wyposażenie
dwóch szkół będzie kosztowne.
Ostatecznie, 12 marca 1999 r.
Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie utworzenia jednego
gimnazjum w Dębowcu.
Gimnazjum ulokowano
w obszernym budynku szkoły
podstawowej. Niektóre sale
zajęć i pracownie nie były
wykorzystane po likwidacji najpierw siódmej a potem
ó s m e j k l a s y. W b u d y n k u
użytkowanym już od sześciu
lat, były też niewykończone
pomieszczenia, które adaptowano dla potrzeb gimnazjum.
W pierwszej kolejności w listop a d z i e 1 9 9 9 r. u r z ąd z o n o
świetlicę, bibliotekę i czytelnię.
W marcu 2000 r. uruchomiono
nowoczesny blok żywieniowy
mogący przygotować 400
obiadów dziennie. Największy
zakres robót wykonano latem
2000 r. Do użytku oddano

dwie nowe sale lekcyjne,
szatnię, ubikacje, pokój
nauczycielski, gabinet
dyrekcji. Połączono dwie
części budynku zewnętrznym łącznikiem. Węglowe
kotły centralnego ogrzewania zastąpiono gazowymi.
W następnym roku do
budynku doprowadzono
oddzielnym rurociągiem gaz
ziemny z nieeksploatowanych od wielu lat dębowieckich odwiertów. Zagospodarowano teren przyszkolny
po podjęciu przez Radę
Gminy uchwały w sprawie
założenia Parku Jubileuszowego.
Utworzenie na terenie gminy
jednego gimnazjum wymagało
zorganizowania dowozu
młodzieży z odległych od
szkoły wsi. W tym celu firma
przewozowa DAS II uruchomiła
nową dwunastokilometrową
linię autobusową z Kisielowa
przez Ogrodzoną, Łączkę,
Kostkowice do Dębowca.
Wszyscy uczniowie mieszkający od szkoły w odległości większej niż 3 km otrzymywali zwrot kosztów dojazdu
do szkoły. Ustawowe regulacje
nakładały obowiązek zwrotu
kosztów dojazdu, jeżeli droga
dziecka z domu do szkoły przekraczała 4 km. Tym samym,
władze gminy polepszyły ogólnokrajowy standard w tym
zakresie.
Po uzyskaniu pełnej organizacji w roku szkolnym
2001/02 gimnazjum liczyło 12
oddziałów, do których uczęszczało 295 uczniów. W następnych latach liczba uczniów
kształtowała się na podobnym
poziomie i wynosiła: 286, 284,
285, 283. Średnio oddział liczył
24 uczniów. Do gimnazjum
uczęszczały tez dzieci spoza
gminy, głównie ze Skoczowa,
Hażlacha i Cieszyna.
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W skład pierwszego grona
nauczycieli wchodzili: Bogusław
Czyż – religia ewangelicka,
Felicja Dudzińska – geografia,
Jadwiga Feber – pedagog
szkolny, Dorota Galusik –
sztuka, Piotr Galusik – wiedza
o społeczeństwie, Krystyna
Hanzlik – informatyka, Alicja
Kania – wychowawca świetlicy,
Wioletta Kominek – biologia,
Joanna Kozieł – matematyka,
ks. Marian Kubecki – religia
katolicka, Stanisław Kubicius
– chemia, Roman Krzywoń –
wychowanie fizyczne, Halina
Majętny – wychowanie do życia
w rodzinie, Jolanta Musiolik
– historia, Izabela Pękowska
– fizyka, Beata Rybińska –
wychowanie fizyczne, Ewa
Schinohl – religia katolicka,
Janusz Stanieczek – wychowanie fizyczne, Wiesława
Trzcińska – matematyka, Aleksandra Wigłasz – język polski.
Ponadto zajęcia z języka
angielskiego prowadziło
w ramach praktyk pedagogicznych ośmiu słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Cieszynie.

Dębowieści

Zmiany polityczne
i ustrojowe przyniosły po 1990
r. również zmiany w szkolnictwie. Ustawa z dnia 7
września 1991 r. o systemie
oświaty, wielokrotnie nowelizowana, określa obecnie
całokształt spraw związanych
z edukacją. Gmina Dębowiec 1
kwietnia 1994 r. przejęła na jej
podstawie szkoły podstawowe,
stając się dla nich organem
prowadzącym. Po pięćdziesięciu latach szkoły przestały być
państwowe, stały się gminne.
Finansowanie i zarządzanie
szkołami stało się uprawnieniem a zarazem obowiązkiem
organów gminy – rady i zarządu
gminy (od 2002 r. kompetencje
zarządu posiada wójt gminy).
Nadzór pedagogiczny pozostał
w rękach kuratora oświaty.
Na utrzymanie szkół gmina
o t r z y m u j e , k a ż d e g o ro k u ,
z budżetu państwa subwencję
wyliczaną w oparciu o liczbę
uczniów i kwotę przypadającą na jednego ucznia
nazywaną finansowym standardem podziału subwencji.
Kwota ta w 2009 r. wynosiła
4038 zł 81 gr. Ponieważ jest
wiele typów i rodzajów szkół
w których koszty kształcenia
są różne, istnieje kilkadziesiąt
wag uwzględniających różne
czynniki pozwalających na
obiektywny rozdział środków
pomiędzy gminy powiaty
i województwa. Często gminy
oprócz środków pochodzących z subwencji dokładają
do szkół środki z dochodów
własnych. Tak z pewnością
było w gminie Dębowiec, gdzie
za zgodą radnych, w ciągu
minionych 15 lat, do placówek
trafiły znaczące kwoty, pozwalające poprawić warunki nauki
i wygląd budynków szkolnych.
Kolejna reforma systemu
oświaty zapoczątkowana
została w 1999 r. powstaniem

Stanisław Kubicjus

oświata
św. MikołaJ w SZkole
w dęBowcu

KOncERT ZIMOwY

„My się zimy nie boimy”, to
hasło tegorocznego koncertu
zimowego, który odbył się
w Szkole Podstawowej
w Dębowcu. Rozpoczął się
on w atmosferze tajemniczości, jak również ciągle jeszcze
trwającej magii świąt Bożego
Narodzenia. Artyści z klas I –
VI przedstawili licznie zgromadzonym gościom utwory
muzyczne, traktujące o zimie.
Zebrani mogli także zaśpiewać
kolędy przy akompaniamencie instrumentów takich jak:
organy, tamburyna, gitara
klasyczna, oraz po raz pierwszy
gitara elektryczna.
Nasi artyści nie zapomnieli
również w swoich utworach
o święcie Babci i Dziadka, który
przypada w miesiącu styczniu.
Podczas koncertu zaprezentowali się także uczniowie
z projektu językowego Yummi
English. Zaśpiewali oni trzy
przepiękne pastorałki w języku
angielskim „Rudolph”, „White
Christmas”, „Let it snow”. Po
ich występie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek w postaci
owocowej herbatki i czekola-

dowych serduszek ufundowany
przez Radę Rodziców.
Zimowej magii poddali się
również nauczyciele, którzy
zaśpiewali piosenkę: „Z kopyta
kulig rwie” oraz zarecytowali
wybrane wiersze o zimie.
Koncerty organizowane przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej
w Dębowcu stwarzają naszym
uczniom możliwość zaprezentowania się w sposób humor y s t y c z n y i s p o n t a n i c z n y.
Promujemy dzieci, których
podstawową cechą jest umiejętność zaskakiwania i nieprzewidywalność, a przez to oryginalność.
Serdeczne podziękowania
kierujemy pod adresem wszystkich tych, którzy przyczynili się
do zorganizowania koncertu,
Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla uczestników
oraz wszystkim tym, którzy
zawsze znajdują czas, aby być
z nami.

12 grudnia br. w piątek
Szkołę Podstawową
w Dębowcu odwiedził Św.
Mikołaj wraz ze swoimi elfami
pomocnikami.
Jak co roku gość z Laponii
w ę d ro w a ł p r z y d ź w i ę k a c h
dzwoneczka od klasy do klasy,
wysłuchiwał piosenek, wierszyków i już tylko rozdawał
prezenty.
Wszystkie dzieci, od klasy
pierwszej do klasy szóstej,
były roześmiane i szczęśliwe.
W szkole pozostawił wspaniałą
atmosferę zabawy i radości na
cały dzień, a wśród uczniów
dotąd panuje zdziwienie, że nikt
w tym roku nie dostał rózgi.
Ich uśmiechy, to najlepsza
wdzięczność za dobroć
Państwa – Sponsorów.
Chcielibyśmy serdecznie za
to podziękować następującym
sponsorom:
1. Biuro rachunkowe Anna
Macihorska – Kostkowice,
2. Przedsiębiorstwo tworzyw
sztucznych – Halina Zawada –
Kostkowice,
3. ”BRAPTA” – Dorota Ciuruś –
Dębowiec,
4. Zakład „Kingfryz” - Kinga
Rańda,
5. Zakład optyczny – Karol
Greń – Skoczów,

6. PHU- EKOM- Zdzisław
Janota – Zabłocie,
7. ”Domusik” Handel Artykułami
Przemysłowymi – Mirosław
Dąbrowski – Pawłowice,
8. Zakład Usługowo Handlowy
– Jerzy Koterbicki – Kończyce
Wielkie,
9. Instalatorstwo sanitarne –
Władysław Wróbel – Kostkowice,
10. WIK Sp z o.o – Kostkowice
11.T adeusz Gorgosz –
Gumna,
12. Kiosk Warzywa-Owoce Sylwia Przybyłek – Dębowiec,
13. Kwiaciarnia Barbara Holisz
– Dębowiec,
14. Jajo-Pak – Marek Mędrala
– Dębowiec,
15. TRUMPF MAUXION
CHOCOLATES Sp. z o. o. –
Skoczów,
16. Pizzeria Latino –Przemysław Gacek – Dębowiec,
17. Pub Restauracja „Solanka”
Dębowiec,
18. PPHU Gawimet – Józef
Brudny – Dębowiec/Cieszyn,
19. Apteka „ARNIKA” – Jolanta
Pawlus – Rus – Dębowiec.
Organizatorzy i Obdarowani
Dyrektor Szkoły ,Grono Pedagogiczne

Danuta Jankowska
Klaudia Wójtowicz
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Dębowieści

oświata
„Z dalekieJ prerii, Z wioSki indiańSkieJ….”
Obecny w gronie dzieciaków
jeden z aniołków rozdał opłatki,
czym zainicjował łamanie się
nimi i składanie sobie życzeń.
Tradycji stało się zadość, gdy
na stole pojawiły się potrawy
w i g i l i j n e , k t ó re z e b r a n y m
bardzo smakowały.
Spotkanie z okazji Świąt
Bożego Narodzenia stało się
okazją do ogłoszenia wyników
wewnątrzprzedszkolnego
konkursu plastycznego dla
dzieci i rodziców: „Z mamą,
tatą wykonam świąteczną
kartkę”. Chętnych do udziału
w konkursie nie brakowało.
Należało jednak zorganizować głosowanie, w którym
brało udział kilkoro rodziców
z Rady Rodziców oraz personel
przedszkola. Laureatami
zostali Sylwia i Martyna Kurek
(I miejsce), Renata i Jakub
Matejczuk (II miejsce) oraz
Weronika i Jakub Baścik (III
miejsce).
„ Z a p ro s z o n y m g o ś c i o m
państwu Jerzemu i Grażynie
Gluzom z firmy „Ekochron”
w Ogrodzonej, GOPS
w Dębowcu, dyrektor GOKSiT
pani Esterze Brudny, pani
Bożenie Michalik (nauczyciel
Szkolno-Środowiskowej Biblioteki w Ogrodzonej), oraz pani
Krystynie Hanzlik (Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej) pragniemy serdecznie podziękować za wspieranie naszej placówki przez cały
rok”- te słowa wdzięczności

DlA bAbcI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka to
święto, które w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie co
roku obchodzone jest bardzo
uroczyście. Program na tę
wyjątkową uroczystość przygotowują uczniowie kl. I i II pod
kierunkiem swoich wychowawców. Tak było i w tym roku.
Babcie i dziadkowie zgromadzeni w pięknie udekorowanej
sali gimnastycznej szkoły oklaskiwali występy ukochanych
wnucząt.
Dzieci zaprezentowały się
w ciekawym programie artystycznym pt. „Spotkanie
z Babcią i Dziadkiem”
i wręczyły wzruszonym

babciom i dziadkom kolorowe
laurki.
Przed miłymi gośćmi
wystąpili także inni uczniowie
szkoły, przypominając inscenizację jasełek bożonarodzeniowych.
Dalsza część spotkania to
długie rozmowy przy herbatce
i smacznych ciastkach, które
upiekły mamy uczniów.
Spotkanie upłynęło w bardzo
miłej atmosferze i jak zwykle
dostarczyło wielu wzruszeń
nie tylko babciom i dziadkom,
ale również przejętym swym
występem wnukom.
Mariola Wrzos
Fot. Renata Ciężkowska
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przekazują przedszkolaki oraz
personel PP w Ogrodzonej.
Bernadetta Lasyk
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22 grudnia minionego już
ro k u 2 0 0 9 w P r z e d s z k o l u
Publicznym w Ogrodzonej odbyło się, jak co roku
spotkanie opłatkowe. Podczas
spotkania przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności
wokalno-aktorskie. Pojawiły
się postacie nie tylko tradycyjnie kojarzone z szopką
bożonarodzeniową, jak Maryja
i Józef, pastuszkowie, Trzej
Królowie czy chór aniołków.
Do małego Jezuska przybyły
również dzieci z Afryki, Azji
oraz Indii, aby oddać pokłon
i obdarować go podarkami.
Witrażowe anioły, światełka
czy gwiazdki na niebie to
tylko kilka z wielu elementów
dekoracyjnych, które nadały
niezwykle ciepły, świąteczny
nastrój uroczystości. Srebrnobiałe anioły na ciemnozielonym tle, wykonane techniką
koronki klockowej trafiły do
zaproszonych gości w formie
prezentu prosto spod choinki.
„N i m g w ia z d ka z a b ł y ś n i e ,
nim święta przeminą, niech
Wam błogosławi Panienka
z Dzieciną. Niech się Wasze
życie w szczęśliwości splata
dziś, jutro w Nowy Rok i po
wszystkie lata„ - tymi życzeniami mali artyści zakończyli
swą inscenizację.
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oświata
Bal prZeBierańców
Zgodnie z coroczną tradycją
i w tym roku dzieci w Szkole
Podstawowej w Simoradzu
bawiły się wspólnie podczas
balu przebierańców, który
odbył się 26 stycznia. Dzieci
wykazały się ogromną pomysłowością w doborze strojów.
Na początek każdy uczeń
został poproszony o podanie
swojego imienia oraz postaci,
za którą się przebrał. Wśród

dziewczynek najpopularniejszymi strojami w tym roku
okazały się: księżniczki, damy,
wróżki a także kaczka, cyganka
i clown. Chłopcy zaś postawili
na supermanów, spidermanów,
kościotrupy, ale znalazł się
też Zorro, karateka, Indianin,
pirat, czarodziej i wiele innych.
Choć bal przeznaczony był dla
klas młodszych nie zabrakło
na nim kilkoro ich starszych

k o l e g ó w, k t ó r z y z a d b a l i
o oprawę muzyczną a także
różnorodne zabawy. Wśród
nich znalazły się m. in. „gorące
krzesła”, które dostarczyły
dzieciom najwięcej emocji.
Zwieńczeniem zabawy były tra-

dycyjne wybory króla i królowej
balu. W tym samym dniu dla
uczniów klas starszych odbyła
się szkolna dyskoteka.
Stella Raszyk

świĄtecZne prZeżycia w teatrZe
Te a t r i w o g ó l e s z t u k a
w życiu dziecka jest bardzo
ważnym środkiem kształtowania jego osobowości. Aby
czerpać w pełni zadowolenie z odbioru sztuki różnego
rodzaju należy jak najwcześniej zaszczepić w dziecku
zamiłowanie do niej. Ważnym
doświadczeniem społecznym
dla młodego człowieka jest
bezpośredni kontakt z aktorem
i odbiór sztuki teatralnej.

Wspólne oglądanie przedstawień teatralnych jest okazją do
gromadzenia nowych doświadczeń, kształtuje w młodym
człowieku kulturę zachowania
i obyczajów. Między widzem
i aktorem nawiązuje się specyficzny kontakt, dziecko doznaje
uczucia zadowolenia i pragnienia zastosowania w swoim
życiu idei czy postaw przekazywanych przez aktorów.
To z kolei ma duży wpływ na

późniejsze funkcjonowanie
w dorosłym życiu.
Już po raz drugi uczniowie
ze Szkoły Podstawowej
w Ogrodzonej mieli okazję do
przeżywania ,,Jasełek tradycyjnych” w wykonaniu Zespołu
Teatralnego przy Parafii św.
Elżbiety w Cieszynie. W tym
roku wyjazd do teatru był
możliwy dzięki uprzejmości
firmy RECTUS z Gumien, która
przekazała środki na ten cel, za

co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Prawie 3-godzinne przedstawienie , świąteczną scenerię
oraz rozśpiewaną i roztańczoną
grupę 150 aktorów mogła
podziwiać 38-osobowa grupa
dzieci z klas 3-6, która przez
pół roku w różny sposób angażowała się w życie biblioteki.
Uczniowie głęboko przeżyli ,,...
jeszcze jedno Boże Narodzenie..,.” Przygotowali również
słodką niespodziankę dla
najmłodszych
a k t o r ó w, k t ó r ą
wręczyli na scenie
siostrze Jadwidze
Wyrozumskiej.
W imieniu wszystkich dzieci z Ogrodzonej podziękowania złożyła
Ewelinka Broda.
Bożena Michalikbibliotekarz
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oświata
„yuMMy enGliSh”
łeczność gminy Dębowiec.
Prowadzono naukę języka
angielskiego dla uczniów klas
I-VI, rodziców oraz nauczycieli,
w której uwzględniano innowacyjne metody nauczania
jęzków obcych. Innymi działaniami językowymi były:
konkursy dla uczniów- „Wielka
Brytania oczami maluch”
(konkurs szkolny), „Tea Time”
(I Gminny Konkurs Znajomości
Języka Angielskiego, Gminny
Konkurs Piosenki Angielskiej), przedstawienie w języku
angielskim „Cinderella”, Dzień
Języka Angielskiego „English
Day”, „ Happy Haloween”,
wakacje z angielskim „Yellow

wych. Zakładano stopniowe
p od nosz enie umiejętn ości
językowych osób objętych
programem oraz niwelowanie
różnic między kwalifikacjami
językowymi uczniów szkół
wiejskich i miejskich. Odbiorc a m i p ro g r a m u b y ł a s p o -

Submarine”, koncert piosenki
świątecznej „Merry Christmas”.
Na bieżąco tworzone były
pomoce dydaktyczne oraz
gazetki językowe. Dzięki
dotacji szkoła zakupiła sporo
pomocy dydaktycznych, w tym
programy multimedialne do

nauki języka angielskiego dla
dzieci i dorosłych. Otwarto
również biblioteczkę językową
„English Library”, w której
z n a l a z ł y s i ę i n t e re s u j ą c e
pozycje w języku angielskim
oraz filmy i nagrania anglojęzyczne.
Poprzez realizację projektu
zwiększyły się szanse edukacyjne oraz dostęp do nauki
języka. Udało się zmotywować
dzieci, młodzież i dorosłych
do uczenia się języka angielskiego. Dzięki temu wzrosły
umiejętności językowe wśród

czasu wolnego. Poprzez udział
w projekcie uczniowie poznali
kulturę krajów anglojęzycznych,
uczyli się poprzez zabawę
i działanie oraz wiele innych
form aktywizujacych. Wiele
z działań podjętych w trakcie
projektu już na stałe wpisze
się w tradycje szkoły oraz
w szkolny kalendarz imprez
i uroczystości.
Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim uczniom, rodzicom
i nauczycielom za udział
w projekcie językowym „Yummy
English”.

uczniów. Jednocześnie wzrosło
zainteresowanie nauką języka
i dlatego, planuje się kolejne
inicjatywy tego typu.
Dzięki udziale w licznych
konkursach i imprezach językowych rozwinęły się postawy
twórcze i artystyczne wśród
dzieci i młodzieży. Uczniowie
m i e l i m o ż l i w o ś ć r y w a l i z acji, sprawdzenia swojej
wiedzy w praktyce, kontaktu
z językiem w innej sytuacji,
poszerzenia zasobu słownictwa oraz aktywnego spędzenia

Szczególne podziękowania
składam wszystkim zaangażowanym w prawidłową realizację
i przebieg projektu.
W związku z dużym zainteresowaniem i motywacją do
nauki języka angielskiego, po
feriach zimowych wznowione
zostaną dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego dla
uczniów klas IV-VI.
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Dobiegł końca projekt
językowy „Yummy English”,
realizowany w ramach
programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności
ENGLISH TEACHING, którego
krajowym operatorem jest
Nidzicka Fundacja Rozwoju
NIDA.
Projekt miał na celu popularyzację języka angielskiego
wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych na terenie gminy
Dębowiec. Ponadto miał
motywować mieszkańców wsi
do nauki języka angielskiego
poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach i innych
przedsięwzięciach języko-

Aleksandra Żebrok

GIMNAZJALNIK NR 1(46), LUTY 2010

GIMNAZJALNIK
KONKURSY PRZEDMIOTOWE

W styczniu br. odbyły się eliminacje rejonowe konkursów przedmiotowych. Trzech
uczniów naszej szkoły dostało się do etapu wojewódzkiego, uzyskując tytuł finalisty. Są to:
Beata Jarczyk – język polski – opiekun Aleksandra Wigłasz
Anna Kuś - historia – opiekun Jolanta Musiolik
- geografia – opiekun Felicja Dudzińska
Diana Sikora - język angielski – opiekun Joanna Maciałowicz
- geografia – opiekun Felicja Dudzińska
- matematyka – opiekun Joanna Hrapkowicz
Nie znamy jeszcze wyników z fizyki.
Gratulujemy wszystkim finalistkom i życzymy powodzenia w zmaganiach
wojewódzkich!

ZAWODY O MISTRZOSTWO GIMNAZJUM W DĘBOWCU W
TENISIE STOŁOWYM

W dniu 15.01.2010 w sali gimnastycznej w Dębowcu, odbyły się zawody tenisa
stołowego o mistrzostwo Gimnazjum, które zarazem były eliminacjami do reprezentacji
szkoły na szczeblu powiatowym.
Do turnieju przystąpiło 15 zawodników. Po rozlosowaniu przystąpiono do rozgrywek,
które przeprowadzone były systemem do dwóch przegranych.
W wyniku rywalizacji wyłoniono najlepszych zawodników. A oto oni:
Dziewczęta:
1. Paulina Szendzielarz - 1c
2. Agata Szczypka - 3c
3. Beata Jarczyk - 3c
Chłopcy:
1. Bartłomiej Szewczyk - 3a
2. Kamil Duda - 2b
3. Tomasz Kocurek - 1c

MISTRZ ORTOGRAFII
3 grudnia 2009r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”.
Wzięły w nim udział następujące uczennice: Joanna Gocman, Beata Jarczyk i Paulina
Szendzielarz.
Zespół redakcyjny: mgr Krystyna Penkała, mgr Aleksandra Wigłasz, Karolina Rzepiela,
Alicja Gorońska, 2A
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

22 stycznia zakończyliśmy pierwszy semestr nauki. Najlepsze wyniki osiągnęli w nim
następujący uczniowie:
Beata Jarczyk (3c) – 5,36
Anna Kuś (3b) – 5,29
Diana Sikora (2b) – 5,14
Karolina Rzepiela (2b) – 5,14
Joanna Skiba (2b) – 5,07
Piotr Boruta (2c) – 4,92
Marzena Byrtek (3a) – 4,86
Tomasz Zagóra (3b) – 4,86
Alicja Gorońska (1c) – 4,85
Seweryn Obracaj (3b) – 4,79
Agata Szczypka (3c) – 4,79
Paulina Szendzielarz (1c) – 4,75
Gratulujemy osiągniętych wyników oraz mamy nadzieję, że szeregi najlepszych zasilą
kolejni uczniowie.
POWODZENIA!

LEKCJA PRAWA

Dnia 21 stycznia 2010 roku klasy drugie pod
opieką wychowawców udały się do Sądu Rejonowego
w Cieszynie.
Nasze odwiedziny w sądzie rozpoczęły
się od przemowy pani sędzi Marii Krzywoń –
Majewskiej. Opowiadała ona o swojej pracy,
najczęstszych przewinieniach nieletnich oraz ich
odpowiedzialności karnej. Następnie wielu z nas
miało szansę wcielenia się w rolę pracownika sądu.
Zaimprowizowaliśmy naszą własną, niepowtarzalną
rozprawę, która dotyczyła posiadania narkotyków
oraz
obrabowania
banku.
Dzięki
temu
dowiedzieliśmy się, jak powinniśmy się zachowywać
podczas posiedzenia sądu. Również kilku fanów
sędzi Anny Marii Wesołowskiej wykazało się
ponadprogramową wiedzą. Oczywiście nie zabrakło
również nadzwyczaj błyskotliwych osób, które
dysponowały niekończącymi się pytaniami. Na
koniec serdecznie podziękowaliśmy pani sędzi za
poświęcony nam czas.
Wyjazd ten okazał się być dla nas lekcją
wychowawczą oraz pozwolił nam odkryć w sobie
predyspozycje do pracy w sądzie. Na pewno ta
wycieczka na długo pozostanie w naszej pamięci.
Karolina Rzepiela, 2b
2
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II A

Druga A jest zwariowana,
Harcuje z samego rana.
Lecz cieszymy się w tej klasie,
Bo tu mamy jedną Asię.
Nie mówiąc o Ewelinie
I jej uśmiechniętej minie.
Nie zapomnijmy o Basi
I bardzo szalonej Kasi.
Magda - cicha jest dziewczyna,
O nic się nie upomina.
Druga Magda dominuje,
U niej wszystko poskutkuje.
Dla Moniki nic nie trudne,
Lecz zajęcia bardzo nudne.
Mamy tez Natalie dwie,
O nich tu już każdy wie.
Patrycja - kolorowy duszek,
Z kolekcją różnobarwnych ciuszek.
Marzena z Jadzią - dwa krasnale małe,
Lecz w uśmiechaniu to są doskonałe.
Ewelina jest ok,
Bo nic nie urazi jej.
Dominika już nie tak skryta,
Na technice wciąż o coś pyta.
Mamy ładną dziewczyn kolekcję,
Lecz o chłopakach też damy lekcję.
Dominik to luźny gość,
Może czasem dać Ci w kość.
Kuba może wzrostem mały,
Lecz w pomysłach doskonały.
Łukasz z zegarkiem cicho w kącie siedzi,
Na zadawane pytania zna wszystkie
odpowiedzi.

Michał często słucha muzykę,
Co mu się udziela na matematykę.
Bartek najlepszy jest w fizyce,
O teorii Newtona opowie obficie.
Sebastian się prawie nie odzywa,
Lecz zawołany, szybko przybywa.
Kamila w szkole wszyscy znają,
I dobre zdanie o nim mają.

Adam z Arkiem rozgadani,
Pod tablicę wciąż wzywani.
O traktorach ciągle rozmyślają
Paweł z Dawidem i jedynki mają.
Olaf dokoła sieje śmiech,
Posłuchać jego, to nie jest grzech.
I na koniec najlepszy klasowy “ananas”:
Mateusz, co chce robić wszystko naraz.
Niezła z nas jest szokująca gromada,
Troszczy się o nią p. Mariusz Zawada.
Wszyscy się bardzo “kochamy”
I “parę” uwag w dzienniku mamy.
Nasza klasa jest the Best,
Bo ogólnie fajna jest.
3
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AKADEMIA BOŻONARODZENIOWA
Dnia 22 XII 2009r. w naszej szkole odbyła
się uroczysta akademia z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia, jednocząc szkołę
podstawową i gimnazjum. Uroczystość rozpoczęły
panie dyrektorki Felicja Dudzińska i Katarzyna
Rymar, życząc wszystkim wesołych, zdrowych i
rodzinnych świąt. Po części oficjalnej nadszedł
czas na część artystyczną. Jak co roku nasze drogie
panie katechetki przygotowały jasełka, w których
zaprezentowali się uczniowie ze szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Nie obyło się bez pomyłek, lecz
przedstawienie wypadło znakomicie. Przyczyniły
się do tego złote ręce panów konserwatorów oraz
inwencja twórcza pań katechetek oraz naszych
uczniów. Całą akademię uświetnił niezawodny chór,
tym razem pod batutą pani Joanny Czendlik. Atrakcją
i wielką niespodzianką okazał się nowopowstały
zespół instrumentalny, który nie powstałby bez pani
Joanny.
Alicja Gorońska, 1c

4
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dęBowiec od kuchni
kGw łĄcZka poleca
KAPUSTA Z FASOLĄ

u t ł u c n a p i u re . Na st ę pni e
połączyć z wcześniej poszatkowaną i ugotowaną kapusta,
dokładnie wymieszać. Gdyby
potrawa była zbyt gęsta, można
dodać trochę wywaru. Przed
podaniem okrasić słoniną,
podsmażoną cebulą i posypać
zmielonym pieprzem.

Składniki:
2 szklanki fasoli
Główka kapusty
1,5 kg. ziemniaków
Słonina
Cebula
Pieprz, sól

PULPECIKI RYŻOWE

Sposób wykonania:
Namoczoną poprzedniego dnia fasolę ugotować.
Pod koniec gotowania
wrzucić obrane i wypłukane
ziemniaki, osolić i gotować
aż będą miękkie. Ugotowane
ziemniaki z fasolą odcedzić
(wywaru jednak nie wylewać)

Składniki:
1 szklanka ryżu
25 dkg pieczarek
2 jajka
3 cebule
3 ząbki czosnku
2 łyżki natki pietruszki

Olej, bułka tarta, pieprz, sól.

Z tak przygotowanego
farszu uformować pulpeciki
(kulki). Obtoczyć je najpierw
w bułce tartej, następnie
w pianie z białek i ponownie
w bułce. Do dużej ilości rozgrzanego tłuszczu wkładać po
kilka i i usmażyć na złotobrązowy kolor. Osączyć na pergaminie. Po usmażeniu wszystkich pulpetów, tłuszcz lekko
przestudzić, usmażyć na nim
pokrojoną w talarki cebulę
i przełożyć nią ryżowe klopsiki.
Można podawać z dowolną
surówką jako drugie danie.

Sposób wykonania:
Do trzech szklanek wrzącej
wody wsypać ryż i gotować
około 10 min. po czym
odstawić, aby „doszedł”.
Na rozgrzanym tłuszczu
podsmażyć na jasnozłoty kolor
drobno posiekaną cebulę,
d o d a ć u m y t e i p o k ro j o n e
w plasterki pieczarki, smażyć
jeszcze ok. 15 minut.
Ostudzony ryż zmieszać z pieczarkami, żółtkami jaj, drobno
posiekanym czosnkiem,
natką pietruszki i przyprawić
pieprzem i solą.

SMACZNEGO
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie (przysłowie), które
należy przesłać lub dostarczyć, wraz z naklejonym na
kartkę kuponem wyciętym
z krzyżówki, na adres redakcji
w terminie do 31 marca 2010.
Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane
nagrody (bony o wartości 20zł).
Rozwiązanie z poprzedniego
numeru: „Co krzywe z natury,
nie rade proste bywa”. Nagrodę

12

otrzymuje Pani Wanda Kaleta
z Ogrodzonej. Gratulujemy.
Poziomo:4-Twórca dzieła.10-gaz o ostrym zapachu.11-Legień lub Nastula.12ptak rybożer ny.13-portowy
szynk.14-duchowny mający
ostatnie z czterech święceń.15samochód lub elektrowóz.19domek z gałęzi.
22-rodzaj balkonu.23tkanina z Torunia.26-okręt.27matka Artemidy.31-Pluton lub
Uran.34-lekarska lub pobo-

6
rowa.35-sklejka.36 gromada,
zgraja.37-bigos lub zrazy.38-na
towarze z ceną.
Pionowo:1-Drużyna harcerska.2-eskorta.3-z białym
rymem.4-dokumenty sprawy.5-rybi tłuszcz.6-zżera żelazo.7-szlachecki herb polski.8przetwór owocowy.9-regulator
chodu zegarka.16-kłujący
chwast.
17-odmiana chalcedonu.18śpiewak w cerkwi.19-produkt

Strona

23

z huty.20-mongolski hodowca
bydła.
21-sarmacki pan.24-daw.
szpital wojskowy.25-walizeczka
na podręczne drobiazgi.26ubezpiecza kolumnę w marszu.28-działo.29-poczet,
świta.30-dowódca kozaków.32Michnik lub Asnyk.33-śląska
gra w karty. 34-narzuta na
tapczan.
Hata

Dębowieści

Sport
SukceSy Judoków StowarZySZenia „dĄB”
W dniu 16-17.01.2010 w Bytomiu odbyły się Mistrzostwa Śląska Młodzików, Juniorów
Młodszych i Juniorów. Ze Stowarzyszenie Sportowego “DĄB” Dębowiec wystartowało 7 zawodników i 2 zawodniczki. Łącznie w zawodach uczestniczyło 211 zawodników i 100 zawodniczek.
Poniżej przedstawiamy wyniki uzyskane przez naszych reprezentantów:
ZAWODNIK

KATEGORIA WIEKOWA

Magdalena Kolaczek
Dominika Błasiak
Tomasz Zagóra
Kamil Sadowski
Kamil Górniak
Patryk Wyleżoł
Mateusz Mohr
Piotr Zagóra
Ryszard Kubica

KATEGORIA WAGOWA

LOKATA

młodziczki
juniorki

44 kg
44 kg

II miejsce
I miejsce

juniorzy młodsi
juniorzy młodsi
młodzicy
młodzicy
młodzicy
młodzicy
młodzicy

73 kg
66 kg
55 kg
50 kg
42 kg
66 kg
+81 kg

VII miejsce
VII miejsce
III miejsce
VII miejce
VII miejsce
V miejsce
I miejsce

ZAWODNIK

KATEGORIA WIEKOWA

Magdalena Kolaczek
Dominika Błasiak
Martyna Kurek
Martyna Ihas
Natalia Mohr
Tomasz Zagóra
Kamil Sadowski
Ryszard Kubica
Kamil Górniak
Patryk Wyleżoł
Mateusz Mohr
Grzegorz Chmiel
Marcin Czernik
Jakub Chmiel

juniorzy młodsi
juniorzy młodsi
młodzicy
młodzicy
młodzicy
młodzicy
młodzicy
dzieci
dzieci

KATEGORIA WAGOWA

LOKATA

45 kg
44 kg
35 kg
23 kg
25 kg

I miejsce
II miejsce
II miejsce
I miejsce
II miejsce

73 kg
63 kg
+ 90 kg
55 kg
46 kg
41 kg
55 kg
19 kg
20 kg

III miejsce
III miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejce
II miejsce
II miejsce
I miejsce
I miejsce

W dniu 12.12.2009 Zarząd Stowarzyszenia Sportowego “DĄB” Dębowiec zorganizował dla zawodników sekcji judo rodzinną wigilijkę. Dzieci obdarowane zostały paczkami
świątecznymi przez Mikołaja i zasiadły do wspólnej kolacji przygotowanej przez
rodziców.Łamały się opłatkiem, życząc sobie dalszych sukcesów w nauce i sporcie
w nowym 2010 roku.
Henryk Kubica
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W dniu 06.12.2009 w Pile odbyły się zawody Pucharu Polski Młodzików. W zawodach
brało udział 213 zawodników. Ze Stowarzyszenie Sportowego “DĄB” Dębowiec wystartowało dwóch zawodników. Duży sukces osiągnął Ryszard Kubica, który w wadze
+90 kg zajął 7 miejsce, co oznacza, że w tej kategorii wagowej jest siódmym zawodnikiem w kraju. W kolejnym Turnieju Judo Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych
w Sosnowcu, 13.12.2009 zawodnicy z Dębowca zajęli następujące miejsca:

Sport
GMinny turnieJ teniSa
StołoweGo SZkół
podStawowych

CHŁOPCY
Turniej indywidualny
Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Staniek Tomasz
Wróbel Adam
Wigłasz Piotr
Orawski Daniel
Wojtek Kacper
Michalik Krzysztof
Matuszny Tomasz
Gil Andrzej
Jarco Dominik
Rokowski Jakub
Górski Sebastian
Gajdacz Mateusz

SP Dębowiec
SP Dębowiec
SP Dębowiec
SP Simoradz
SP Simoradz
SP Ogrodzona
SP Iskrzyczyn
SP Iskrzyczyn
SP Iskrzyczyn
SP Simoradz
SP Ogrodzona
SP Ogrodzona

W piątek 29.01.2010 r. w hali Ludowego Klubu Sportowego
„Wyzwolenie” w Simoradzu rozegrano Gminny Turniej Tenisa
Stołowego szkół podstawowych. Udział wzięło 24 zawodników
i zawodniczek z 4 szkół.
Zespoły szkolne składające się z 3 dziewczyn i 3 chłopców
walczyły w turnieju indywidualnym. Suma punktów zdobytych
przez poszczególnych zawodników decydowała o miejscu
w turnieju drużynowym.
DZIEWCZĘTA
Turniej indywidualny
Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Liczba
punktów

1.

Pietrzyk Ewa

SP Iskrzyczyn

12

2.

Jaworska Natalia

SP Simoradz

11

3.

Kocaj Agnieszka

SP Simoradz

10

4.

Matuszny Magda

SP Iskrzyczyn

9

5.

Herczyk Aneta

SP Ogrodzona

8

6.

Kozieł Patrycja

SP Ogrodzona

7

7.

Foltyn Karolina

SP Ogrodzona

6

8.

Czernik Alicja

SP Simoradz

5

9.

Kliś Gabriela

SP Dębowiec

4

10.

Boruta Nikola

SP Iskrzyczyn

3

11.

Pydych Agnieszka

SP Dębowiec

2

12.

Cyganek Karolina

SP Dębowiec

1

Liczba
punktów
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Turniej drużynowy
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

SP Dębowiec
SP Simoradz
SP Iskrzyczyn
SP Ogrodzona

33 pkt.
20 pkt.
15 pkt.
10 pkt.

Zwycięskie zespoły – SP Simoradz w kategorii dziewcząt i SP
Dębowiec w kategorii chłopców reprezentować będą naszą gminę
na zawodach rejonowych 4.02.2010 r. w Chybiu.
O rg a n i z a t o re m z a w o d ó w b y ł a S z k o ł a P o d s t a w o w a
w Simoradzu.
Serdecznie dziękuję Prezesowi LKS „Wyzwolenie” w Simoradzu
panu Janowi Krzywoniowi za przychylność i pomoc w organizacji
turnieju, a panom Markowi Kubiciusowi i Krzysztofowi Jonkiszowi
za przewiezienie stołów.
K. Błaszczak

Turniej drużynowy
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

SP Simoradz
SP Iskrzyczyn
SP Ogrodzona
SP Dębowiec

26 pkt.
24 pkt.
21 pkt.
7 pkt.
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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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oGłoSZenia

REKlAMY

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Łączce
zaprasza wszystkich chętnych
do udziału w Przeglądzie Talentów.
Już 26 lutego 2010r.

Karta zgłoszeniowa i regulamin na
www.ck.debowiec.com.pl
Informacje pod numerem telefonu
(33) 858 83 51 lub 512298558
Łączka71, 43-426 Dębowiec
www.ck.debowiec.com.pl
(33) 858 83 51, 512 298 558
gok@debowiec.cieszyn.pl
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,

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.
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