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Lato
w Dębowcu

INFORMACJE
ŁĄCZKA FEST

Dębowieści

Za nami już wyjątkowy czas Zielonych Świąt. Czas niemalże
magiczny bo ich obrzędowość wskazuje na procesy zmian w
przyrodzie. Są one symbolem przejścia pór roku, płodności ale
także zapowiedzią bogactwa żniw i pomyślnych zbiorów. Zgodnie
z tradycją, domy przystrajano gałązkami tataraku, chodzono z
Majem( ustrojonym drzewkiem), które kawalerowie nocą stawiali
przed domami niezamężnych panien. To w Zielone Święta najbardziej uaktywniały się czarownice, a zioła nabierały wyjątkowych właściwości. Zdecydowanie Zielone Świątki to także czas
płodności, której symbolem jest jajko. Na Śląsku Cieszyńskim
przetrwał zwyczaj smażenia jajecznicy. Już po raz drugi, GOKSiT
wraz z KGW Łączka zorganizowali imprezę pod nazwą „ ŁĄCZKA
FEST”, której głównym celem jest pielęgnowanie i zachowanie
naszych zielonoświątkowych obrzędów i tradycji.
W tym roku Łączka Fest wypadła w ostatnią sobotę maja.
Niemal przez cały tydzień padał deszcz dlatego organizatorzy
bali się , że pogoda w trakcie festynu będzie płatać figle. Jednak
w sposób magiczny, jak na Zielone Świątki przystało, słońce
wyjrzało popołudniu zza chmur i piękna pogoda utrzymała się aż
do niedzieli gwarantując wszystkim doskonałą zabawę.
O godzinie 16 po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu gości
przez organizatorów i Wójta Gminy Dębowiec zebrani wysłuchali
części artystycznej.
Niesamowitych wrażeń dostarczył zebranym koncert na 45
gitar. Dzieci z różnych kół gitarowych już od południa trenowały
pod czujnym uchem kierownika pana Mariusza Śniegulskiego
by dać popisowy występ wprowadzając słuchaczy w zachwyt
i zadziwienie. W skupieniu wysłuchano utworów z repertuaru:
Golec Orkiestra, Skaldów, Ryszarda Rynkowskiego, Johnsona
Donovana.
Dzieci z regionalnego zespołu „Ogrodznie” wraz z Panią
Renatą Mendrek, również na tę okazję przygotowały wspaniałe
przedstawienia traktujące o powstaniu KGW w Łączce, na
podstawie bajki pt. „Dziad i Baba” rozbawiając publiczność. Nie
zabrakło również pięknych ludowych tańców.
Po części artystycznej zebrani goście zostali poczęstowani
„wajeśnicą” przygotowaną z 200 jaj przez nasze kochane panie
z KGW w Łączce. Nie zapomniano również o naszych najmłodszych, dla nich Pani Monika Drozd przygotowała różne zabawy
i konkursy. Dzieci zmagały się w różnych konkurencjach sportowych, a dla najlepszych przygotowano nagrody.
A z kotła kusiły już zapachy wspaniałej grochówki przygotowanej prze strażaków z OSP Kostkowice, na grillu skwierczały
soczyste kiełbaski i inne mięsiwa. Panie z KGW Łączka przygotowały regionalną kwaśnice, nie zabrakło również smacznych
kołaczy.
W końcu przyszedł czas na festyn, mogliśmy zacząć zabawę
przy muzyce zespołu Mirax. Tańce i swawole trwały do godziny
drugiej nad ranem.
Pragniemy podziękować wszystkim współorganizatorom
imprezy:
Dzieciom z kół gitarowych (pod kierownictwem Pana Mariusza
Śniegulskiego)
Dzieciom z zespołu regionalnego „Ogrodzanie” (pod kierownictwem Pani Renaty Mendrek)
Paniom z KGW w Łączce, a w szczególności przewodniczącej
Pani Irenie Bączek
Strażakom OSP Kostkowice, za fachową obsługę gastronomiczną
zespołowi Mirax
Naszym sponsorom
Spółdzielni Rolniczej z Simoradza
Spółdzielni Rolniczej z Ogrodzonej
Ubojni bydła P. Karola Chwastka z Dębowca
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji imprezy oraz
wszystkim przybyłym. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się
bawili i zapraszamy w przyszłym roku.

Karina Bogusz
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INFORMACJE
BOISKO JUŻ GOTOWE

I n f r a s t ru k t u r a s p o r t o w a
w naszej gminie powiększyła
się o w pełni profesjonalny
o b i e k t s p o r t o w y. W ł a ś n i e
zakończyły się prace przy
budowie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią
w Dębowcu.
Przypomnijmy, że pieniądze
na ten cel Gmina Dębowiec
otrzymała ze środków Unii
Europejskiej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Na ogrodzonym obiekcie
o wymiarach 50x30m,
znajdują się boiska do piłki
nożnej, siatkówki oraz koszykówki. Wkrótce zostanie także
wykonane oświetlenie boiska
oraz infrastruktura towarzy-

MILIONY DLA DĘBOWCA

sząca. Obok boiska powstaje
także profesjonalna skocznia
do skoku w dal. Cieszę się,
że powstał tak piękny obiekt
w naszej gminie. Dla mnie to
ważne, aby nasi mieszkańcy
mieli dostęp do profesjonalnej
infrastruktury sportowej. Mam
nadzieję, że przyniesie on wiele
radości zarówno dzieciom,
młodzieży, jak i dorosłym
mieszkańcom gminy – wyjaśnia
Tomasz Branny.
Korzystanie z obiektu będzie
możliwe nieodpłatnie, przez
cały rok. Uroczyste otwarcie
nastąpi już w niedługim czasie,
na które już dziś serdecznie
zapraszamy.
Błażej Żebrok

Kolejne miliony wpływają
z e ś ro d k ó w U n i i E u ro p e j skiej do Gminy Dębowiec. Po
niedawnym podpisaniu umowy
o dofinansowanie projektu
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”, na mocy
której nasza gmina otrzyma
3,8 mln zł, przyszedł kolejny
sukces.
Dofinansowane zostaną dwa
projekty Gminy Dębowiec, na
które zostały złożone wnioski
już początkiem roku. Będzie
to „Przebudowa drogi gminnej
Simoradz-Ochaby” oraz „Przebudowa drogi gminnej Tarnawa
w Iskrzyczynie”. Łączna
wartość dofinansowania obu
projektów wynosi ponad milion
złotych.

To nasz kolejny sukces jeśli
chodzi o pozyskiwanie środków
unijnych. Na obu drogach
zaplanowaliśmy kompleksową
przebudowę wraz z wykonaniem nowej podbudowy. Wiem,
że niektórzy się niecierpliwili,
ale nie mamy wpływu na przedłużające się procedury wyboru
wniosków. Zgodnie z harmonogramem projektów w czerwcu
uruchamiamy procedurę przetargową i obie drogi zostaną
wykonane w III kwartale tego
roku – wyjaśnia Wójt Gminy
Dębowiec, Tomasz Branny.
To kolejne kilometry dróg,
które zostaną wyremontowane na terenie naszej gminy
i współfinansowane ze środków
zewnętrznych.
Błażej Żebrok

WINDĄ DO … OŚRODKA
ZDROWIA

KOLEJNY PLAC ZABAW
Mamy dobrą wiadomość dla
najmłodszych mieszkańców
sołectwa Ogrodzona oraz ich
rodziców. W pobliżu budynku
OSP powstanie nowy plac
zabaw dla dzieci. To kolejny, po
Dębowcu, zakątek dla naszych
najmniejszych pociech,
aby w bezpiecznym miejscu
aktywnie mogły spędzać wolny
czas.
Dzięki staraniom władz
gminy udało się pozyskać

środki na ten cel w wysokości
10 000 zł w ramach konkursu
Odnowy Wsi Województwa
Śląskiego. Swój wkład w realiz a c j ę t e g o p ro j e k t u m a j ą
także mieszkańcy sołectwa
Ogrodzona.
Już wkrótce dzieci
z Ogrodzonej będą miały swoje
miejsce do zabawy.
Błażej Żebrok

Niedawno zakończyła
się bardzo duża inwestycja
związana z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia
w Dębowcu. Była ona współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ś ro d o w i s k a i G o s p o d a r k i
Wodnej. To jednak nie koniec
prac w tym budynku.
W celu dostosowania
budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych zostanie
zamontowany dźwig windowy.
Inwestycja ta wyceniona jest
na ponad 115 000 zł, dlatego
też Gmina Dębowiec pozyskała
na ten cel środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji
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Osób Niepełnosprawnych.
– Mimo skromnego budżetu
jakim dysponujemy staram się
zrealizować jak najwięcej inwestycji w naszej gminie. Abyśmy
mogli zrealizować tak ambitne
plany, konieczne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, co skutecznie nam się
udaje– wyjaśnia Wójt Gminy
Dębowiec, Tomasz Branny.
Zgodnie z harmonogramem roboty te mają zostać
wykonane jeszcze w tym roku.
Zdecydowanie ułatwi to dostęp
do tego budynku.
Błażej Żebrok

Dębowieści

INFORMACJE
ANGIELSKI DLA KAŻDEGO
Rekrutacja na kursy odbywa
się do końca czerwca. Można
się zapisać za pomocą strony
internetowej www.debowiec.
cieszyn.pl/694,darmowekursy!!!.html, telefonicznie
(33 853 38 81) oraz osobiście
w Urzędzie Gminy lub
u sołtysów.
Szczegółowe informacje
zostaną przedstawione na
Spotkaniu informacyjnym, które
odbędzie się 16 czerwca 2010
r. o godz. 18.00 w Gminnym
Centrum Kultury w Łączce.
Zapraszamy na nie wszystkich
chętnych do wzięcia udziału
w kursach.
Błażej Żebrok

Na Sesjach Rady
Gminy Dębowiec,
które odbyły się
27 kwietnia 2010
oraz 25 maja 2010r.
podjęto uchwały
m.in. w następujących sprawach:

CZAS NA KOMPUTER
Gmina Dębowiec podjęła się
po raz kolejny realizacji projektu
„Czas na komputer” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Już od lipca ruszają
darmowe kursy komputerowe
przeznaczone dla mieszkańców Gminy Dębowiec. Będą to
trzy odrębne rodzaje kursów:
a) Kurs biurowy (40 godz.
lekcyjnych) będzie się składał
z następujących bloków tematycznych: przetwarzanie tekstu,
arkusze kalkulacyjne, bazy
danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna. Po zakończeniu tego kursu, uczestnicy
będą mieli możliwość uzyskania
certyfikatu ECDL-A. Zaświadcza on, że jego posiadacz
potrafi prawidłowo realizować
przy pomocy komputera podstawowe zadania.
b) Kurs tworzenia stron
internetowych (40 godz. lekcyjnych) – uczestnicy nabiorą
umiejętności stworzenia stron
internetowych. Będą oni mieli
możliwość uzyskania certyfikatu ECDL WebStarter.
c) Kurs projektowania (40
godz. lekcyjnych) – uczestni cy nab io r ą umiejęt n o ś c i

obsługi programu AUTOCAD
służącego do projektowania
technicznego. Będą oni mieli
możliwość uzyskania certyfikatu ECDL CAD.
Odbywać się one będą
w godzinach wieczornych
w Środowiskowym Ośrodku
Kultury w Ogrodzonej i potrwają
do końca września. Uczestnicy będą mieli możliwość
uzyskania certyfikatu ECDL
(European Computer Driving
Licence) Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy.
Rekrutacja na kursy odbywa
się do końca czerwca. Można
się zapisać za pomocą strony
internetowej www.debowiec.
cieszyn.pl/694,darmowekursy!!!.html, telefonicznie
(33 853 38 81) oraz osobiście
w Urzędzie Gminy lub
sołtysów.
Szczegółowe informacje
zostaną przedstawione na
Spotkaniu informacyjnym, które
odbędzie się 16 czerwca 2010
r. o godz. 17.00 w Gminnym
Centrum Kultury w Łączce.
Zapraszamy na nie wszystkich
chętnych do wzięcia udziału
w kursach.
Błażej Żebrok
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▪ zmian budżetu
gminy Dębowiec
na 2010r.
▪ udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu
▪ przyjęcia zadań od
Powiatu Cieszyńskiego dotyczących dróg powiatowych
▪ rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2009r. oraz udzielenia
z tego tytułu absolutorium
Wójtowi Gminy Dębowiec
▪ zbycia ułamkowej części
nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako pgr 764/1
w Gumnach zajętej pod
drogę publiczną S1
▪ przyjęcia darowizny
przyłączy wodociągowych.
▪ wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku
i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o z siedzibą
w Ustroniu.
▪ określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
oraz informacji o przebiegu
realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury za I półrocze roku
budżetowego.
▪ upoważnienia kierownika
ośrodka pomocy społecznej
do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
▪ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
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umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony.
▪ przyjęcia aktualizacji
Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Dębowiec na lata
2009-2012, z perspektywą
na lata 2013-2017.
▪ przyjęcia aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na
lata 2009-2012 z perspektywą do 2020 roku.
W ramach zapytań i wolnych
wniosków poruszono m.in.
następujące sprawy:
▪ Jak będą kształtowały się
koszty przyłączy w związku
budową kolektora wzdłuż ul.
Cieszyńskiej w Dębowcu?
▪ wypłukiwania kamienia
z podbudowy Drogi na Piaski
w Łączce
▪ możliwości budowy
chodnika po przeciwnej
stronie drogi, w ten sposób
uniknąć zwężenia jezdni na
ul. Cieszyńskiej w Dębowcu

Dębowieści

Gmina Dębowiec realizuje
projekt „Angielski dla każdego”
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Już od lipca ruszają
darmowe kursy języka angielskiego, na dwóch poziomach
zaawansowania, a przeznaczone będą dla mieszkańców
Gminy Dębowiec. Odbywać się
one będą w godzinach wieczornych w Gminnym Ośrodku
Kultury w Łączce i potrwają
do końca września. Uczestnicy będą mieli możliwość
uzyskania certyfikatu TOEIC
(Test of English for International Communication).

Z OBRAD RADY GMINY

Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

INFORMACJE
GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
26 maja bieżącego roku
w przytulnej salce przy remizie
OS P w S imo r ad z u o d b y ły
się gminne obchody Dnia
Strażaka.
Tego roku, ze względu na
t ru d n ą s y t u a c j ę z w i ą z a n ą
z powodziami obchody, miały
skromny charakter. Na uroczystość zostali zaproszeni:
Radny Sejmiku Wojewódzkiego, pan Alfred Brudny oraz
Wójt Gminy Dębowiec pan
Tomasz Branny. W obchodach
brali także udział członkowie
Zarządu Gminnego, Straży oraz
delegacje jednostek naszej
gminy. Na spotkaniu zostały
wręczone medale i odznaczenia przyznane na ten rok.
Najważniejszą z nich, srebrną
odznaką za zasługi dla województwa śląskiego, odznaczeni
zostali: druh Józef Bronowski
oraz druh Jan Wojnar. Obaj
działają w naszych szeregach
już ponad 50 lat i w pełni na
to zasłużyli. Wnieśli oni swoją
postawą nieoceniony wkład
w życie lokalnej społeczności.
Laureatom życzymy wielu lat
w zdrowiu i wytrwałości w realizacji swoich pasji. Odznaczenia
wręczył pan Alfred Brudny.

wzorowy strażak druh Wróbel
Mateusz.
W imieniu wszystkich
odznaczonych druh Jan Wojnar
podziękował za tak wysokie
wyróżnienia. Nie zabrak ło
oczywiście „Florianowych”
życzeń i wyrazów uznania zza

stołu prezydialnego, za które
cała brać strażacka serdecznie
dziękuje. Impreza zakończyła
się skromnym posiłkiem i koleżeńskimi pogadankami.
Marcin Szkucik

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 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
gbpdebowiec@op.pl
Urząd Pocztowy w Dębowcu,
tel. 33 856 22 02
Komisariat Policji w Strumieniu
ul. Ks. Londzina 47, 43-246
Strumień,
tel. 33 857 01 45, 857 11 99
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. Szkolna 71,
43 - 426 Dębowiec,
tel.: 33 858 83 92
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Dębowiec
Grupowa Praktyka Lekarzy
Domowych S.C.
ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
tel. 33 856 22 15

GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY

Pozostałe odznaczenia
to: Złoty medal za zasługi
dla pożarnictwa druh Bijok
Tadeusz.
Srebrny medal za zasługi dla
pożarnictwa druhowie Szkucik
Marcin i Masiuk Zdzisław .
Brązowy medal za zasługi
dla pożarnictwa druhna Baszczyńska Elżbieta, oraz odznakę

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

Dębowieści

WYDARZENIA
NAGRODA DLA
SIMORADZA ODEBRANA.
wania Radzie Sołeckiej wsi
Simoradz, za przekazanie tej
nagrody właśnie Szkole Podstawowej. ”Gminna Spartakiada Sołectw odbyła się dzięki
osobistemu zaangażowaniu,
determinacji i konsekwencji
sołtysa Piotra Burawy, który
pokierował grupą równie zaangażowanych osób. Podziękowania kieruję również do
wszystkich Rodziców, miejscowych Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, emerytowanych nauczycieli oraz
w s z y s t k i c h m i e s z k a ń c ó w,
którzy pomogli w organizacji.” – powiedział Dyrektor pan
Krzysztof Błaszczak.
Stella Raszyk

125 LAT MACIERZY
W bieżącym roku przypada
125 rocznica powołania do
życia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, stowarzyszenia, które
jako jedno z nielicznych w kraju
może poszczycić się tak długą
historią. Główne uroczystości odbywały się w Cieszynie
w dniach 28 -29 maja br.
W piątek 28 maja odbył
się Walny Zjazd Delegatów
Macierzy podczas którego
dokonano wyboru Zarządu
Głównego M.Z.C. na nową
kadencję. Natomiast w sobotę
29 maja wszyscy członkowie
oraz zaproszeni goście spotkali
się na uroczystym koncercie
z okazji 125- lecia w Cieszyń-

skim Teatrze. Były uroczyste
przemówienia, odznaczenia,
wyróżnienia, kwiaty itp.
W części artystycznej,
o czym miło mi zakomunikować, wystąpił zespół regionalny „Mali Dębowczanie”
z Dębowca pod kierunkiem
Joanny Czendlik. „Mali Dębowczanie” obok takich zespołów
jak „Strumień”, czy „Wałasi”
wypadli rewelacyjnie, owacjom
nie było końca, był nawet bis.
Członkowie Zarządu
Głównego na pierwszym
spotkaniu w dniu 31 maja br.
wyrażali się z najwyższym
uznaniem o poziomie artystycznym zespołu, a dowodem na to

„Dziękujemy Panu Zbigniewowi Bulandrze, za przekazanie Szkole Podstawowej
w Ogrodzonej gry stacjonarnej „Hokeiści”, która cieszy się
bardzo dużym powodzeniem

wśród uczniów i jest nie lada
atrakcją na przerwach i po
zajęciach szkolnych.”

jest pismo skierowane na ręce
Pani Joanny Czendlik z podziękowaniami dla całego zespołu,
podpisane przez nowo wybraną
Panią Prezes ZG. M.Z.C., które

pozwolę sobie zamieścić na
łamach Dębowieści w całości.

Nauczyciele i uczniowie SP
Ogrodzona

tekst Bronisław Brudny
foto Edward Figna

Szanowna Pani
Joanna Czendlik
Kierownik Zespołu
„MALI DĘBOWCZANIE”

Dębowieści

Dnia 12.03.2010 roku
w strażnicy OSP w Simoradzu
odbyło się zebranie sołeckie,
w trakcie którego doszło do
uroczystego przekazania
nagrody głównej za zwycięstwo
w Spartakiadzie sołectw gminy
Dębowiec. Nagrodę rzeczową
– kosiarkę – o wartości
2000 zł przekazano na ręce
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Simoradzu w obecności
zaproszonych gości: wójta
Tomasza Brannego, zastępcy
wójta Artura Kuleszy, radnego
sejmiku województwa śląskiego
Alfreda Brudnego, sołtysa
Piotra Burawy oraz obecnych
mieszkańców wsi.
Dyrektor szkoły, w imieniu
całej społeczności szkolnej,
złożył serdeczne podzięko-

Z prawdziwą przyjemnością pragnę przekazać
na Pani ręce, a za Jej pośrednictwem całemu Zespołowi,
gorące podziękowania za udział i piękny występ oraz wszelkie
przejawy życzliwości okazane nam podczas niedawnych uroczystości jubileuszowych, związanych ze 125-leciem istnienia
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Naszemu świętowaniu towarzyszył szacunek dla
zacnych Macierzowców, pokoleń miłośników Ziemi Cieszyńskiej za ich umiłowanie małej ojczyzny, uznanie dla
pielęgnowanego przez nich przywiązania do wielowiekowej
tradycji, polskiej kultury i języka oraz krzewienie kultu wiedzy
i wykształcenia.
Sprzyjające refleksjom święto jest jednak wyzwaniem
i zobowiązaniem, by nie tylko pamiętać, lecz, by z pasją urzeczywistniać idee wielkich prekursorów, by z odwagą wypełniać
macierzowe przesłanie: „W szacunku tym, co byli, i w darze
tym, co będą...”
Uprzejmie prosimy zatem raz jeszcze o przyjęcie
wyrazów wdzięczności za uświetnienie swą obecnością
naszych uroczystych obchodów.
Z wyrazami szacunku
Prezes ZG MZC
Marta Kawulok
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WYDARZENIA
OBCHODY DNIA DZIECKA W SIMORADZU
D n i a 0 5 . 0 6 . 2 0 1 0 r. n a
obiektach sportowych klubu
LKS Simoradz odbyła się
impreza zadedykowana najmłodszym mieszkańcom wsi
Simoradz. Sportowy Piknik
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
został zorganizowany przez
klub LKS Simoradz, Szkołę
Podstawową, Przedszkole,
OSP Simoradz, Sołtysa i Radę
Rodziców.
Współpraca ta zaowocowała wieloma atrakcjami dla
dzieci. Z okazji ich święta
zostały przygotowane zawody
dla przedszkolaków, uczniów
klas I-III Szkoły Podstawowej
oraz uczniów klas IV-VI, które
odbyły się na hali sportowej.
Zaproponowane konkurencje
wywołały wiele emocji, ducha
rywalizacji oraz zapewniły
dobrą zabawę. Dzieci rywalizowały drużynowo i indywidualnie. Wśród konkurencji
znalazły się: wyścigi z piłeczką
ping-pongową na łyżeczce,
slalom z piłką, „sadzenie
ziemniaków”, rzuty do kosza,
mini turniej siatkówki, „piłkarzyki” i wiele innych. Wszystkie
dzieci otrzymały nagrody za
udział w konkurencjach sportowych w postaci dyplomów
i słodyczy. Dzięki pięknej
pogodzie, która dopisała mogły
cieszyć również atrakcje poza
salą gimnastyczną. Na boisku
rozłożone zostały dmuchane
zjeżdżalnie, bungee trampolina
i odbyło się również malowanie
twarzy ufundowane przez Radę
Rodziców, a także łowienie
rybek na magnes, przejażdżka
konna i strącanie butelek przy
pomocy wody zorganizowane
przez OSP. Ciekawą atrakcją
byli goście z Muzeum 4 Pułku
Strzelców Podhalańskich,
zaproszeni przez pana Sołtysa
Piotra Burawę. Przygotowali
oni strzelnicę i polową łącznicę
telefoniczną, a sami ubrani byli
w oryginalne stroje żołnierskie.
Szkoła Podstawowa
i Przedszkole pragną serdecznie podziękować Radzie
Rodziców za pomoc w organizacji imprezy oraz ufundowanie nagród dla dzieci i atrakcji,
panu Sołtysowi za pomoc

w o rg a n i z a c j i , p r e z e s o w i
LKS Simoradz za udostępnienie obiektów sportowych
oraz ufundowanie słodkiego
poczęstunku i pomoc w prowadzeniu zabaw, strażakom
OSP Simoradz za przygotowanie zabaw dla dzieci i pomoc
w rozstawieniu namiotów,
panu Zenonowi Woźniakowi
za wypożyczenie stołów do
„piłkarzów”, nauczycielom
i pracownikom szkoły, a także
rodzicom za liczne przybycie.
Po części sportowej
rozpoczął się festyn „Powitanie
lata” przygotowany przez
Radę Rodziców Przedszkola
oraz występy przedszkolaków. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim
rodzicom za pomoc w organizacji, zapewnienie obsługi
stoisk z napojami, ciastkami
oraz smacznymi przekąskami,
a w szczególności państwu
Cieńciała i Dulewskim.
Przedszkole pragnie również
p o d z i ę k o w a ć s p o n s o ro m ,
dzięki którym impreza nie
mogłaby się odbyć: Hurtownia
„Strumyk” Skoczów, „Brapta”
Dębowiec, „Harbud” Dębowiec,
R S P S i m o r a d z , P. P. U . H .
„WIZ” Zborowski Simoradz,
„KON-KOR” Konrad Marszałek
Ustroń, AGROCHEM
Drogomyśl, „INTECH” Skoczów,
Mokate Ustroń, Salon fryzjerski Elżbieta Malik Simoradz,
CANEA Gumna, Anna Krzywoń
Klubokawiar nia Simoradz,
BRAM-AR Marcin Chraścina
Cieszyn, Fotograf Halina
Szcześniak Cieszyn, Danuta
Wojciech i Krzysztof Morcinek,
Gabinet Kosmetyczny Renata
Smelik, Skoczów, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kryta Pływalnia „Delfin”, Salon
fryzjerski „Gabriela” Simoradz
197, PPHU Karol Chwastek
Dębowiec, Rodzice przedszkolaków, „Per-Med.” Z.J.T. ZIORA
Skoczów Górny Bór 5, Zoner
sp. z o.o. Cieszyn, P.H.U.
Michał Jończyk Myjnia samochodowa Cieszyn.
Stella Raszyk

Strona

7

Dębowieści

WYDARZENIA
ULEWNE DESZCZE W DĘBOWCU
naprawione, korzystając
z okazji, że na terenie gminy
prowadzono roboty cząstkowe,
pobocza te zostały wzmocnione emulsją asfaltową.
Na uzupełnienie ubytków
na drodze powiatowej oraz na
ulicy Topolowej w Kostkowicach z użyto 10 ton kamienia.
Trzeba zwrócić uwagę, że
były to roboty doraźne. Straty
finansowe na terenie gminy
Dębowiec szacowane są na
dzień dzisiejszy na około 300
tys.
„Najbardziej poszkodowanymi w tegorocznej powodzi
są rolnicy, trudno jeszcze może
dzisiaj oszacować straty, ale
zapewne plony w tym roku nie
będą tak obfite, jakbyśmy tego
chcieli, w szczególności zbiory
zbóż jarych.
Rzeka Knajka przepływająca przez teren naszej gminy
w niektórych miejscach wylała
poza koryto.
Problem mieli również właściciele stawów hodowlanych,
które wylały w trakcie powodzi,
tracąc dużą ilość ryb, co uniemożliwiło przejazd pobliskimi
drogami. Szybko jednak zorganizowano objazdy aby każdy
mieszkaniec mógł dojechać do
pracy. W związku z ogłoszonym stanem powodziowym

w Urzędzie Gminy w Dębowcu
zorganizowaliśmy całodobowy,
stały dyżur dla mieszkańców.
W sytuacjach zagrażających
życiu lub zdrowiu można było
się kontaktować ze sztabem
kryzysowym. Co roku na
czyszczenie z namułów przydrożnych rowów i przepustów,
przeznaczamy prawie 50 tyś
zł. z budżetu gminy. To pozwala
w znacznym stopniu zabezpieczyć infrastrukturę na naszym
terenie w takich sytuacjach.
Ogromną pracę wykonały
Ochotnicze Straże Pożarne
z n a s z e j g m i n y. J e s t e m
niezwykle wdzięczny wszystkim
strażakom i innym osobą
zaangażowanym za szybką
i sprawną interwencję za co
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.”
Powiedział Wójt Gminy
Dębowiec Tomasz Branny
Na terenie całego powiatu
w wyniku powodzi straty
poniosły gospodarstwa rolne
i rybne.
Uszkodzona została
popularna „wiślanka” (DK 81
w Skoczowie), a objazd przez
długi czas prowadził przez
Wiślicę, a także przez nasza
gminę. Ucierpiały Biblioteki w Brennej i Skoczowie.
Strumień i Wisła odwołały
imprezy. Także w Strumie-
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niu strażacy walczyli o los
oczyszczalni, na szczęściez sukcesem. Olbrzymie
szkody, zniszczone drogi,
chodniki, mosty, przepusty,
zalane piwnice, domy, straty
w plonach stały się tragedią
nie tylko lokalną ale i ogólnopolską. Rozpacz i bezsilność
wobec żywiołu, ludzi którzy
stracili dorobek swojego życia
wywołuje u nas wielkie współczucie. Wszyscy marzyliśmy
o tym, żeby deszcz przestał
padać. I wreszcie z nadejściem
nowego miesiąca ujrzeliśmy
oczekiwane słońce, a wraz
z nim wielkie spustoszenie, jakiego dokonały w całej
Polsce powodziowe.
Na prawdziwe letnie czasy
musimy jeszcze troszeczkę
poczekać bo kalendarzowe
lato rozpoczyna się 22 czerwca.
Jednak pocieszające jest to, że
jak mówi stare porzekadło:
„Gdy w Medarda deszcz
szeleści będzie lało dni czterdzieści”, Na szczęście w tym
roku 8 czerwca kiedy właśnie
obchodziliśmy imieniny
Medarda, pogoda była
wyjątkowo piękna i słoneczna
co pozwala wierzyć, że letni
czas sianokosów nas nie rozczaruje.
Estera Brudny

Dębowieści

Ulewne deszcze w Dębowcu
15.5.2010 Wojewoda Śląski
ogłosił m.in. na terenie powiatu
cieszyńskiego, pogotowie przeciwpowodziowe . Tego dnia
pojawiły się również pierwsze
informacje na portalach internetowych, na temat niepokojąco szybko wzrastającego
poziomu wód na naszym
terenie. Długotrwałe opady
sprawiły, że „tradycyjnie” jako
pierwsza ucierpiała miejscowość Zebrzydowice. Ulewa
okazała się na tyle gwałtowna,
że tego samego dnia niep r z e j e z d n e b y ł y j u ż d ro g i
w Dębowcu i Pruchnej.
W Gminie Dębowiec
powa ż niejszym uszkodzeniom w tegorocznej powodzi
uległy drogi. W dużej mierze
ucierpiały też niestety drogi
prywatne. W Iskrzyczynie
jedna z dróg dojazdowych do
posesji przy drodze gminnej
Tarnawa obsunęła się i powstał
metrowy uskok. W znacznym
stopniu podmyciu uległy drogi
powiatowe na naszym terenie,
a woda uszkodziła most na
drodze powiatowej Dębowiec
– Ochaby.
Ulewne deszcze spowodowały także wymycie poboczy
w z d ł u ż d ro g i ( s t a re j D K 1 ) .
Uszkodzenia od razu zostały

WYDARZENIA
PODZIĘKOWANIE
S e rd e c z n i e d z i ę k u j ę z a
owocną współpracę w okresie
18 lat dowodzenia Jednostką
Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej
w Skoczowie, wszystkim
którym na sercu leżało
poczucie nie tylko swojego
bezpieczeństwa, ale i bliźniego.
Dziękuję za współpracę
wszystkim burmistrzom,
wójtom, przewodniczącym rad
miasta i gmin oraz wszystkim
samorządowcom gmin
Skoczów, Brenna, Strumień,
Chybie, Dębowiec i Goleszów.
Komendantom i funkcjonariuszom Policji posterunków
w Skoczowie i Strumieniu.
Straży Miejskiej w Skoczowie.

Komendantom Gminnym
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, wszystkim
członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożar nych,
z którymi przyszło mi współdziałać. Zarządowi Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skoczowie .
Podziękowania składam
firmom Retos, Transkom i wielu,
wielu innym, na które zawsze
można było liczyć. Dziękuję
organizacjom pozarządowym.
Szczególne podziękowanie
kieruję do obsady skoczowskiego Pogotowia Ratunkowego za stworzenie „naszych”
procedur współpracy.
Mirosław Bukowczan

GOPS - NABÓR NA
KURSY ZAWODOWE

„KOBIETA CUDEM
WSZECHŚWIATA”

Projekt „Aktywna integracja
społeczna w Gminie Dębowiec”
współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Przypominamy, iż Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
po raz kolejny prowadzi nabór
na kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych zainteresowań w ramach projektu
„Aktywna integracja społeczna
w Gminie Dębowiec”.
Kursy dają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, a tym samym szanse
na znalezienie zatrudnienia.
Po odbytym szkoleniu każdy
z uczestników otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie
p o t w i e rd z a j ą c e u z y s k a n i e
nowych kwalifikacji.
Wybór kursu zależy od
predyspozycji, zainteresowań i oczekiwań klientów,
pracownicy socjalni oferują
pomoc w wyborze właściwego szkolenia. Kursy
można rozpocząć bezpłatnie, a co więcej w ramach
każdego ze szkoleń organizowane są warsztaty z doradcą
zawodowym i wsparcie psychologiczne. W każdym dniu kursu
zapewniony jest posiłek. Osoby

zainteresowane mogą także
liczyć na wsparcie finansowe.
Pomoc kierowana jest dla
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
W przeszłości organizowano m.in. takie kursy jak:
opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, księgowość
komputerowa, nowoczesny
sprzedawca z obsługą kas
fiskalnych, kurs operatora
koparki i ładowarki, kelner
z obsługą kas fiskalnych, bukieciarstwo i florystyka z obsługą
kas fiskalnych, prawo jazdy kat.
B, kurs kroju i szycia itd…

Panie, które w dniu
9 . 0 6 . 2 0 1 0 r. z n a l a z ł y c z a s
i przybyły na spotkanie Klubu
Kobiet Twórczych z pewnością
są usatysfakcjonowane. Można
było bowiem na nim uzyskać
informacje, porady i wskazówki
dotyczące: sposobu ubierania,
poruszania, doboru kolorów,
kosmetyków i biżuterii.
Wszystko to miało służyć
odkryciu w sobie kobiety uwodzicielskiej.

Tematyką przewodnią było
uzyskanie odpowiedzi na
pytanie jak być piękną wiosną
i latem. Gościem specjalnym
była Pani Gabriela Kukla-Sulikowska, która w bardzo interesujący sposób wprowadziła
gości w omawianą tematykę.
Na ciąg dalszy rozpoczętej
edycji „Jak być piękną o każdej
porze roku” zapraszamy już
wkrótce.
Danuta Jankowska

Wszystkich chętnych
chcących wziąć udział
w projekcie prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Dębowcu, ul.
Katowicka 3 w godzinach od
7:30 do 15:30, lub telefonicznie
33 856-22-42
Ilona Kubala

Strona

9

Dębowieści

KULTURA
DZIEŃ PAMIĘCI NARODOWEJ

To właśnie słowa wiersza
Stanisława Bełzy „KATECHIZM
P O L S K I E G O D Z I E C K A”
w wykonaniu Michała
Soboszka ucznia kl. I Szkoły
Podstawowej w Dębowcu,
stały się mottem Wieczoru
Pamięci Narodowej. Odbył
się on w środę 28.04.2010r.
w Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Turystyki w Łączce.
Wieczór ten został zorganizowany ku pamięci ofiar
zamordowanych w Katyniu

w 1 9 4 0 ro k u . S c e n a r i u s z
spotkania przygotowała Pani
Barbara Branny, zamieszczając w nim istotne i rzetelne
fakty historyczne. Wiersze
traktujące o zbrodni katyńskiej, patriotyzmie i ogromnej
miłości do Ojczyzny prezentowali: Wójt Gminy Dębowiec
Tomasz Branny, zastępca wójta
Artur Kulesza, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew
Chwastek, Dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przed-

szkoli Remigiusz Jankowski,
Radni Gminy Dębowiec Adam
Pastucha i Bronisław Brudny
a także Pani Magdalena
Staniek polonistka. Spotkanie
prowadziły: Barbara Branny,
Ewa Branny oraz Danuta
Jankowska.
Gośćmi specjalnymi
wieczoru byli członkowie cieszyńskiego muzeum IV Pułku
Strzelców Podhalańskich,
którzy na specjalnie przygotowanym stanowisku, zaprezentowali pamiątki z czasów
II wojny światowej. Ogromną
niespodziankę sprawił
przybyły w stroju żołnierskim
Pan Gustaw Brudny, którego
możemy nazwać „żywa
legendą”, gdyż walczył on
w I Dywizji Pancernej Generała
Stanisława Maczka.
Wiktoria Gracka uczennica
kl. VI Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie recytowała wiersz pt. „Śpieszmy się
kochać ludzi…”, podsumowując niejako wszystkie myśli,
które chcieliśmy przekazać
zebranym.
Spotkanie zakończono fragmentem sceny 1. III części
„Dziadów” Adama Mickiewicza
[ … ] Ta rę k a i t a g ł o w a
zostały mi w oku
I zostaną w mej myśli, i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi,
powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty,
Boże na niebie,

„POPOŁUDNIE Z MAMĄ I TATĄ”
„Popołudnie z mamą i tatą”
Pod takim hasłem
27.05.2010r w Hotelu „Dwór
Dębowiec” odbyło się
spotkanie poświęcone mamie
i tacie. Zebrani goście usłyszeli
wiersze i piosenki przygotowane przez dzieci z Iskrzyczyna, Simoradza, Dębowca
i Wisły.
Imprezę swoją obecnością i recytacją uświetnili radni Gminy Dębowiec:
Pani Zofia Legierska i Pan
Bronisław Brudny. Natomiast
Panie Katarzyna Marcol,
Mariola Wrzos i Barbara
Branny z niezwykłą wraż-

liwością przedstawiły utwory
traktujące o znaczeniu kobiet
– matek. Podczas spotkania
gościom towarzyszył zespół
muzyczny grający standardy
muzyki rozrywkowej w składzie:Joanna Michalska-wokal, Jakub Adamus – gitara,
Martin Wałach gitara basowa,
Krzysztof Pszczółka perkusja,
Paweł Moskała – klarnet.
Wszystkim mamom, które
obchodziły już swoje święto
i ojcom, których dzień już
wkrótce składamy serdeczne
życzenia.
Danuta Jankowska
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Zapomnij o mnie.
My Polacy jesteśmy zobowiązani do pamięci o tych,
których zamordowano
w Katyniu w 1940r. Żeby jednak
pamiętać, trzeba najpierw
posiadać rzetelną wiedzę na
temat tego, co się wydarzyło.
Temu właśnie służył Wieczór
Pamięci Narodowej.
Serdeczne podziękowania
pragniemy złożyć:
Wszystkim przedstawiającym wiersze za ich
piękne odtworzenie. Paniom:
Grażynie Brudny za upieczenie
pysznych ciast, Irenie Bączek
za pomoc oraz wszystkim,
którzy włączyli się w organizację tego wieczoru.

Dębowieści

Kto ty jesteś? — Polak mały.
Jaki znak twój? — Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi.
W jakim kraju? — W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? — Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? — Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? — Kocham szczerze.
A w co wierzysz? — W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?— Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien? — Oddać życie.

Danuta Jankowska

KULTURA
„MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ”
„Miłość nie jedno ma imię”
to tytuł koncertu, który odbył
się 26.05.2010r. w kościele
pw. św. Jakuba Apostoła
w Simoradzu. Koncert poświęcony był matkom, które
właśnie tego dnia obchodziły
swoje święto. Osoby, które
były obecne w kościele, mogły
usłyszeć wiersze i piosenki
w wykonaniu dzieci i dorosłych

z terenu Gminy Dębowiec.
Wśród nich były: Dębowieckie
Szkraby, Schola „Gloria” działająca przy parafii św. Małgorzaty w Dębowcu. Oba zespoły
prowadzone są przez Panią
Joannę Czendlik. Wystąpiły
także dzieci ze szkół podstawowych: Dębowca, Iskrzyczyna
i Simoradza.

Wiersze traktujące
o matkach zaprezentowali
również radni Gminy Dębowiec
Pani Wiesława Jałowiczor –
Żbel, Zofia Legierska oraz Pan
Bronisław Brudny. Wzruszające okazały się wystąpienia
Pań Barbary Branny, Katarzyny
Wojtyczko i Barbary Szendzielarz, które odtworzyły zebranym

przepiękne poetyckie historie
o stworzeniu matek.
Serdeczne podziękowania
kierujemy pod adresem wszystkich osób zaangażowanych
w organizację koncertu, występującym, rodzicom i gościom.
Danuta Jankowska

KOLEJNE SPOTKANIA KLUBU KOBIET TWÓRCZYCH
O tym, że biżuteria „nie jedno
ma imię” mogły przekonać
s i ę o s o b y, k t ó re p r z y b y ł y
na spotkanie Klubu Kobiet
Twórczych w dniu 10.05.2010r.
do Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Łączce.
Gośćmi specjalnymi wieczoru
były Panie Jadwiga Dulewska
i Barbara Świba.
Jako pierwsza wystąpiła
Pani Jadwiga Dulewska, przedstawicielka firmy YAKOA, która
produkuje biżuterię z kamieni
szlachetnych, półszlachetnych
oraz pereł. Pani Jadzia oprócz
zademonstrowania wyrobów
f i r m y, p r z y b l i ż y ł a t a k ż e
„znaczenie” każdego z kamieni.

Zebrani mogli również dowiedzieć się, jaki kamień pasuje
do ich znaku zodiaku.
Pani Barbara Świba, opowiedziała zaś o swoim hobby,
jakim jest tworzenie biżuterii
z drewna. Wśród niej znajdują
się: kolczyki, zawieszki, korale,
broszki, bransoletki. Drewno
nie jest jedynym tworzywem,
z którego nasz gość potrafi
uczynić piękne i niepowtarzalne rzeczy. Nie jest jej obce
haftowanie, wyszywanie, szydełkowanie.
W dniu 17 kwietnia br. zorganizowane zostało kolejne
spotkanie Klubu Kobiet
Twórczych. Tym razem odbyło

się ono w wyjątkowym miejscu
znajdującym się na terenie
naszej gminy, jakim jest Hotel
Wellnes „Dwór Dębowiec”.
Wszystkich zgromadzonych przywitała jego Prezes
Pani Janina Hrynek. Tematem
przewodnim były „Aspekty
zdrowego żywienia w kontekście zagrożenia chorobami
cywilizacyjnymi”.
Wykład na ten temat poprowadziła Pani Hanna Psiuk
l e k a r z s p e c j a l i s t a c h o ró b
wewnętrznych oraz medycyny
rodzinnej. Pani doktor opowiedziała zainteresowanym
o chorobach, które nękają nas
ludzi XXI wieku. Zaliczyła do
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nich min: cukrzycę, nowotwory,
zawały serca, otyłość a także
wszelkiego rodzaju uzależnienia.
Przedstawionej teorii
towarzyszyły również porady
praktyczne oraz wskazówki
dotyczące sposobów prowadzenia zdrowego trybu życia
i odżywiania. Każda z uczestniczek otrzymała przykładowe
jadłospisy diety śródziemnomorskiej: DIETA 1000 kcal,
DIETA 1200 kcal, DIETA 1500
kcal.
Danuta Jankowska

Dębowieści

KULTURA
ZESPÓŁ REGIONALNY
1.05.2010r. Dziecięcy Zespół
Regionalny „Mali Dębowczanie” i „Dębowieckie Szkraby”
brały udział w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych „Złoty Kłos”.
Dzieci zaprezentowały tańce
i zabawy dziecięce regionu
cieszyńskiego. Oba zespoły
odniosły wielki sukces, gdyż
otrzymały WYRÓŻNIENIA
i nagrody rzeczowe. Trzeba
tu zwrócić uwagę, że system
nagradzania to: nagroda
główna, wyróżnienie (nie ma
podziału na miejsca).
22.05. 2010r. DZ R „ M a l i
Dębowczanie” oraz Młodzież o w y Z e s p ó ł Wo k a l n o - I n strumentalny Gimnazjum
w Dębowcu zostali zaproszeni
przez ks. Dariusza Kowalę do
wzięcia udziału w II Parafiadzie w Pietrzykowicach. Mimo
niezbyt sprzyjającej aury dzieci
i młodzież zaprezentowały
bardzo szeroki repertuar i były
gorąco oklaskiwane.
26.05.2010r. DZR „Dębowieckie Szkraby” zostały

zaproszone wraz ze scholą
„G l o r i a ” p r z e z p . D a n u t ę
Jankowską do wzięcia udziału
w programie artystycznym
z okazji Dnia Matki organizowanym przez parafię św. Jakuba
w Simoradzu. Dzieci i młodzież
zostały bardzo miło przyjęte
przez parafian z Simoradza.
2 7 .0 5 .2 0 1 0 r. DZR „Ma l i
Dębowczanie” zaprezentował
program artystyczny „Jako się
kiejsi bawili nasi dziadkowie”
na rynku w Cieszynie z okazji III
Międzynarodowego Festiwalu
Czytania nad Olzą. Po swoim
występie na dzieci czekało
wiele atrakcji: spotkanie
z „Bractwem Rycerskim”, nauka
sztuki cyrkowej, chodzenie na
szczudłach oraz przejażdżka
ciuchcią dookoła rynku. Dzieci
tak świetnie się bawiły, że nie
chciały wracać do domu.
2 9 .0 5 .2 0 1 0 r. DZR „Ma l i
Dębowczanie” miał zaszczyt
występować w Teatrze im.
A. Mickiewicza w Cieszynie
z okazji 125-lecia Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej. Był to

bardzo ważny i udany występ.
Nasz zespół został jako jedyny
wytypowany do udziału w tak
p re s t i ż o w e j u ro c z y s t o ś c i .
Dzieci wraz z kapelą stanęły na
wysokości zadania.
5 . 0 6 . 2 0 1 0 r. D Z R „ M a l i
Dębowczanie” wyjechał na
występy artystyczne do miejscowości Lipnik nad Becvou
(niedaleko Olomouca). Zespół
wziął udział w XV Festiwalu
Zespołów Folklorystycznych

i został entuzjastycznie przyjęty.
Gospodarze przyjęli dzieci wraz
z opiekunami bardzo życzliwie
i miło. Dzieci zapoznały się
z dziećmi czeskimi z zespołu
„Malenicek”, który w przyszłym
roku przyjedzie do naszej miejscowości w ramach wymiany
międzynarodowej. Podróż oraz
pobyt obfitowały w radość,
a dobry humor nie opuszczał
nikogo.
Joanna Czendlik
(kierownik zespołu)

ŚLADAMI ADASIA MAŁYSZA
towiec. Ilość nagród przeszła
nasze oczekiwania. Największe wrażenie zrobiły na nas
kryształowe kule oraz medale
z Olimpiady w Vancouver.
Kolejnym punktem naszej
wycieczki była skocznia im.
Adama Małysza w Wiśle
Malince. Kolejką krzesełkową
wyjechaliśmy na sam jej szczyt,
a później pokonaliśmy jeszcze
kilkadziesiąt schodów by
dotrzeć do punktu „k”. Widok
z tego miejsca jest niesamowity. „Skoczkowie to bardzo
odważni ludzie, wszyscy
z pokorą zgodnie przyznaliśmy”. Ostatnim punktem
naszej wyprawy był Zameczek
Prezydencki w Wiśle Czarne.
Żeby tam wejść musieliśmy
się poddać dokładnej rewizji
i kontroli pracowników Biura
Ochrony Rządu. Warto jednak
było odwiedzić piękną rezydencję, zbudowaną dla ostatniego
prezydenta II RP Ignacego
Mościckiego. W okazałej jadalni
podczas ostatniego pobytu prezydenta Lecha Kaczyńskiego

gościł Adam Małysz na uroczystym śniadaniu. Zwiedziliśmy
również drewniany kościółek
położony na pobliskim wzgórzu.
Pozostawili tam swoje ślady
również śp. Pan Prezydent
Lech Kaczyński i Pani Maria
Kaczyńska, którzy ufundowali
tabernakulum oraz krzyż z relikwiami z Ziemi Świętej. Przed
rezydencją kwitły tulipany
w bladożółtym kolorze, które
wyhodowali holenderscy
ogrodnicy i nazwali je imieniem
Prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Wycieczka bardzo nam
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się udała, dostarczyła nam
wiele niezapomnianych wrażeń.
Istotne było również to , że nie
spadła na nas ani jedna kropla
deszczu, co tej wiosny jest
niebywałe i niezwykłe.
Korzystając z okazji
pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji Ośrodka Kulturalnego w Łączce za sfinansowanie nam tej wycieczki.

Dębowieści

Mimo niepewnej pogody 27
maja dzieci ze szkoły w Ogrodzonej, należące do zespołu
regionalnego „Ogrodzanie”
w nagrodę za pracę w zespole
pojechały na jednodniową
wycieczkę do Wisły. Oto krótka
relacja z tej wyprawy.
Najpierw wspólnie z sympatyczną panią przewodnik
PTTK zwiedziliśmy to urocze
miasteczko, odwiedzając
miejsca związane ze sławnym
Adamem. Wędrówkę rozpoczęliśmy od Muzeum Narciarstwa
założonego przez p. Stawasz.
Mieliśmy też okazję odwiedzić
największy hotel w Wiśle
„G o ł ę b i e w s k i ” o r a z p o d e szliśmy pod dom, w którym
jeszcze mieszka Adam
Małysz z rodziną. W centrum
Wisły zobaczyliśmy słynnego
skoczka, w naturalnych rozmiarach, z kryształową kulą u stóp
wykonanego z białej czekolady.
W i e l u w r a ż e ń d o s t a rc z y ła
nam galeria, w której zostały
z ebran e w s z y s tkie t ro f e a ,
jakie zdobył ten wybitny spor-

Renata Mendrek
(kierownik zespołu)

BIBLIIOTEKA
BAJKOWA KRAINA
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu zaprasza wszystkich najmłodszych czytelników
do specjalnie zaaranżowanej
dla dzieci „Bajkowej Krainy”.
Proponujemy naszym milusińskim kolorowy kącik, gdzie
w miłej atmosferze mogą
czytać swoje ulubione bajeczki.
Do dyspozycji dzieci mamy
kolorowy stolik i wygodne

krzesełka do prac plastycznych, gier czy innych zabaw.
Ponadto organizujemy
spotkania z pisarzami, głośne
czytanie, zajęcia dla dzieci oraz
nocne imprezy w Bibliotece.
Gorąco zapraszamy.
Gabriela Hałgas

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWCU POLECA
Czas wakacji, czas podróży
Indie, Kuba, Brazylia,
a może Włochy
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu pragnie zachęcić
wszystkich zainteresowanych
wakacyjnymi podróżami do
inspirującej lektury, bezcennej
p o m o c y p o d c z a s p o d ró ż y
– przewodników Pascala
I Berlitza.
I n d i e - Wę d ró w k ę p o
Indiach rozpoczniesz prawdopodobnie od Bombaju,
miasta paradoksu współistnienia zamożności i skrajnej
biedy. Z praktycznym przewodnikiem odkryjesz, że
w tym mieście pod warstwą
ciężkich zapachów i hałasu
tli się zmysłowy, przyprawiający o zawroty głowy żar. Stąd
wyruszysz do objętych patronatem UNESCO kompleksów
świątynnych w miejscowościach Adźanta (Ajanta) i Ellora
w p ro w i n c j i M a h a r a s z t r a .
Może odwiedzisz Goa, czyli
ziemię obiecaną dla różnego
rodzaju wyrzutków, dziecikwiatów i wyznawców New
Age, plaże Kerali i Lakszadiwów, może wybierzesz się do

Delhi, a potem Złotej Świątyni
w Amritsarze, do Dźajpur
i Agry, a może
Republika Kuby – państwo
w Ameryce Środkowej
położone na Morzu Karaibskim
w archipelagu Wielkich Antyli.
Państwo to składa się z wyspy
o nazwie Kuba oraz szeregu
otaczających ją mniejszych
wysepek, z których największą
jest Isla de la Juventud. Stolicą
Kuby jest Hawana, a największe miasta to: Santiago de
Cuba, Camagüey, Holguin,
Guantánamo, Santa Clara.
Miłośników pizzy i spaghetti
zapraszamy do Włoch, które
kojarzą się głównie z tymi
daniami, głośnym stylem bycia,
Erosem Ramazzottim, Romeo
i Julią, Watykanem i toskańskim niebem. Oprócz tego to
miejsce, gdzie zaraz po Grecji
narodziła się wielka cywilizacja,
rozwinęła kultura i nauka. Wielu
naszych rodaków w XVI - XVIII
w. podróżowało do Rzymu czy
Padwy, aby zdobyć odpowiednie wykształcenie. Wręcz było
to w dobrym tonie. Włochy
to także wspaniałe zabytki
i piękne krajobrazy. Krysta-

licznie czysta woda, zatoki
(chociażby Kalabrii) z szerokimi
piaszczystymi plażami,
malownicze urwiska skalne
wpadające do błękitnych wód
Morza Tyrreńskiego, a w głębi
lądu wzniesienia pogórza apenińskiego ze szczytami Sila
na północy i Aspromonte na
południu, wśród których znajdziemy nieduże senne miasteczka, gdzie życie płynie
powoli i idealnie charakteryzuje włoski nastrój. Włochy
to także góry, które są dużym
m
atutem tego kraju. Zimą w Alpyy
i Dolomity zjeżdżają miłośnicyy
białego szaleństwa. Włosi są
ą
już na to przygotowani i dbają
ą
o dobrą jakość usług.
Sympatyków gorącej sambyy
zapraszamy do Brazylii naj-mniejszego z wielkich państw
w
świata. Choć jest piątym co
o
do wielkości krajem na Ziemi,,
czterokrotnie większym od
d
Meksyku i ponad dwukrotnie
e
od Indii. Brazylia to kraj gada-tliwych i bardzo życzliwych
h
ludzi lubiących zabawę i taniec,
pięknych dziewiczych plaż
i wspaniałej przyrody.

Te i jeszcze inne przewodniki znajdziesz w naszej Bibliotece, serdecznie zapraszamy.
Hałga
G. Hałgas

GWIAZDKA CIESZYŃSKA 100 LAT TEMU PISAŁA
Gwiazdka Cieszyńska, 22.
czerwca 1910, nr 50
Z Dębowca
„Dębowska ochotnicza straż
pożarna urządza w niedzielę,
dnia 26. b. m. wycieczkę do
lasu arcyks. na Podlesiu obok

p. Ruckiego. Pochód wyruszy
od składu przyborów o godz.
1. po południu z muzyką na
miejsce wycieczki. W pochodzie
weźmie także udział p. kierownik
ze szkolnemi dziatkami; II. i III.
klasa chłopców będą ubrane
w u n i f o r m y. N a m i e j s c u

wycieczki odbędą się różne
gry i zabawy towarzyskie.
W razie niepogody odbędzie się
wycieczka w następną niedzielę,
to jest dnia 3. lipca. Wieczorem
w razie wycieczki będzie pochód
do sali pana Ruckiego, gdzie
odbędzie się zabawa taneczna.
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Ponieważ czysty dochód przeznaczony jest na cele strażackie, przeto uprasza się
uprzejmie Szanowną Publiczność z miejsca i okolicy o liczne
wzięcie udziału. — Komitet.”
Przygotowała G. Hałgas

Dębowieści

BIBLIIOTEKA
NASZA SZKOŁA CZYTAŁA DZIECIOM

U nas w szkole to już
tradycja, że gdy zbliża się
czerwiec, wszystkie oczy
zwrócone są na bibliotekę.
Wtedy bowiem następuje podsumowanie podejmowanych
w ciągu całego roku działań
związanych z czytelnictwem
i książką. Ponad dwa tygodnie
w Bibliotece Szkolno-Środowiskowej w Ogrodzonej trwała
a k c j a „C a ł a P o l s k a c z y t a
dzieciom”. W ramach akcji
przeprowadzono konkursy na
plakaty, zakładki do książek,
dzienniczki ulubionych lektur,
których opis i ilustracje dzieci
młodsze rozpoczęły już
w styczniu, starsze natomiast
wykonały rysunki do legend.
Przez cały czas trwania akcji

w bibliotece odbywało się
wspólne czytanie, w którym
wzięli udział pracownicy szkoły
i przedszkola oraz rodzice.
W ś ró d c z y t a j ą c y c h g o ś c i
znaleźli się: Anna Szusterze Świetlicy Środowiskowej,
Renata Matejczuk-sekretarka,
Aniela Fender z przedszkola
w Ogrodzonej, Izabela Herzykstażystka, Barbara Pasiekalogopeda oraz rodzice Marta
Zahraj, Karina Oleksy, Edyta
Raszewska, Karina Olszar,
Aneta Żwak. Wszystkim
młodym słuchaczom bardzo
spodobała się czytana przez
dorosłych książka pt. ,,Matylda”
Roalda Dahla. Na każdym
spotkaniu dzieci zadawały
gościom pytania związane
z czytaniem i dobrą książką.
Dziękowały piosenką, która
stała się przebojem szkoły
podczas trwania tej ogólnopolskiej akcji, oraz wręczały
gościom dyplomy.
Nie zabrakło również
uczennic z klasy 5 i 6, które
dwukrotnie odwiedziły przed-

szkolaków, czytając im o przygodach żółwika Franklina .
Na zakończenie obchodów
uczniowie wszystkich klas popisywali się pięknym czytaniem
oraz recytacją utworów. Mamy
nadzieję, że prezentowane
przez uczniów fragmenty
zachęciły i zainspirowały pozostałych słuchaczy do sięgnięcia po owe pozycje. Każdy
uczestnik przeprowadzonych
konkursów otrzymał nagrody
ufundowane przez firmę Canea

M. PIEKARSKA GOŚCIEM BIBLIOTEKI
Małgorzata Karolina
Piekarska gościem Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Dębowcu.
Urodziła się pod znakiem
Lwa 24 lipca 1967 roku
w Warszawie. Mieszka na
Saskiej Kępie w domu po
prababci Leokadii Karolinie
z Przybytkowskich Adamskiej
wraz z synem Maćkiem i psem
jamnikiem o imieniu Zrazik.
Całe życie jest związana
z Warszawą. Tu chodziła do
Szkoły Podstawowej nr 92 im.
Ernesto Che Guevary (dziś
Jana Brzechwy), V Liceum
Ogólnokształcącego im. Ks.
Józefa Poniatowskiego i od
drugiej klasy do XVI Liceum
Ogólnokształcącego im.
Stefanii Sempołowskiej.
Ukończyła historię sztuki na
Uniwersytecie Warszawskim.
Lubi: lato, niezapominajki,

zwierzęta, dzieci i młodzież,
pierogi ruskie i sok jabłkowy,
książki, komiksy o „Tytusie,
Romku i A`Tomku” (ulubiony
cytat to: „myślałem i wymyśliłem bezmyślnik. Stawiać
się go będzie przed zdaniem
nie mającym sensu.”), filmy
(szczególnie „w starym kinie”,
s c i - f i i k o m e d i e ) , m u z y kę
rockową i klasyczną, operę
i balet, sztukę nowożytną
z Rembrandtem na czele
oraz polską sztukę epoki
stanisławowskiej i polskie
malarstwo XIX wieku. Lubi
też gry planszowe, prowadzenie samochodu (zrobiła
prawo jazdy w 1989 roku, bo
po nocach śniło jej się, że
kradnie ojcu samochód i jeżdzi
po mieście), fotografowanie (Pierwszy aparat dostała
na I Komunię Świętą. Była
to Smiena Symbol. Potem

fotografowała lustrzankami:
kilkoma zenitami, jubitielem,
prakticą, canonem, kilkoma
aparatami kompaktowymi
wreszcie ma lustrzankę cyfrową
nikona d40x), uwielbia spacery,
na które niestety nie mam
zbyt wiele czasu (zwłaszcza
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z Gumien oraz Trumf Mauxion
Chocolates w Skoczowie.
Na pamią tkę obchodów
9 edycji ,,Cała Polska czyta
dzieciom”, przy bramie prowadzącej do szkoły wspólnie
zasadzili drzewko - piękny klon,
ufundowany przez pana Stanisława Puzonia z Nierodzimia,
który otrzymał imię ,,Matylda”.
Biblioteka Szkolno-Środowiskowa w Ogrodzonej

Dębowieści

„Cała Polska Czyta Dzieciom
Od Helu , aż do Tatr
Cała Polska Czyta Dzieciom
A może cały świat
Jeśli masz wciąż wątpliwości ,
Powtórzę to wyraźniej
Cała Polska Czyta Dzieciom
Aby miały wyobraźnię.”

po górach - ulubione polskie
góry to: Karkonosze, Stołowe
i Pieniny) oraz jazdę na rowerze
i rolkach. Kocha Warszawę
i nie wyobrażam sobie życia
poza nią.
G.Hałgas

OŚWIATA
WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…
Pierwszy czerwca to święto,
które obchodzi każdy z nas.
W tym właśnie dniu w Szkole
Podstawowej w Dębowcu
na naszych wychowanków
czekało wiele atrakcji. Podczas
wspólnego apelu postanowiliśmy przeprowadzić wybory
do samorządu uczniowskiego. Wszystkim zebranym
zaprezentowali się uczniowie
pragnący pełnić funkcję przewodniczącego szkoły. W śród
nich byli: Tomasz Bochenek,
Patrycja Czendlik, Miriam
Kaleta, Michał Hanzel. Każdy
z kandydatów przedstawił
swój program wyborczy, który
skrupulatnie śledzili uczniowie
klas I – VI, aby później móc
oddać swój głos. Ostatecznie
specjalnie powołana komisja
wyborcza podała, iż przewod-

niczącym Szkoły Podstawowej w Dębowcu został Tomasz
Bochenek, który swoje rządy
wspólnie z samorządem
uczniowskim rozpocznie od 1
września 2010r.
Podczas apelu wystąpili
także uczniowie klasy III, V, i VI.
Klasa III pokazała zebranym
kilka scenek traktujących
o udzielaniu pierwszej pomocy
i zachowaniu się w nagłych,
nieprzewidzianych wypadkach.
Natomiast uczniowie klasy V
i VI przypomnieli o higienie
dbania o zęby i wygląd
zewnętrzny. Na zakończenie spotkania każde dziecko
otrzymało słodki poczęstunek ufundowany przez Radę
Rodziców działającą przy
naszej szkole.
Danuta Jankowska

WSPÓLNA LEKCJA
W piątkowe przedpołudnie
23.04.2010 r. grupa starszaków
z pobliskiego przedszkola pod
opieką p. A. Flejszman przybyła
na wspólne zajęcia z trzecioklasistami i ich obecną wychowawczynią p. K.Wojtyczko,
a przyszłą panią pierwszaków. W czasie 2 godzin, które

obie grupy spędziły ze sobą,
wiele się działo. Były zabawy,
ćwiczenia ruchowe, owocna
praca, sprawdzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności jaką obie grupy posiadają.
Trzecioklasiści musieli podsumować swoje 3 lata w szkole
i to czego się nauczyli, zaś

sześciolatki podołać zadaniom,
które miały na celu przybliżyć
im to czego będzie się od nich
oczekiwać od września. Jak
również pokazać typowy dzień
w szkole.
Na zakończenie starsi
koledzy zaprezentowali przygotowaną piosenkę, a młodsi

poczęstowali wszystkich słodkościami. Zajęcia bardzo się
podobały. Tak to już w szkole
bywa, że lekcje kończą się
zadaniem pracy domowej. Aby
ją sprawdzić musimy spotkanie
powtórzyć. Więc do następnego razu !
mgr Katarzyna Wojtyczko

HOMO ARTIFEX
TADEUSZ NIEWDANA
Bohaterem homo artifex
jest tym razem mieszkaniec sołectwa Simoradz Pan
Tadeusz Niewdana. Z wykształcenia nauczyciel nauczania zintegrowanego i plastyki, z zamiłowania zaś artysta amator. Od
wielu już lat zajmuje się malowaniem i renowacją obrazów,
dekoracją kościołów z okazji
świąt religijnych takich jak:
Boże Narodzenie, Wielkanoc,
prymicje, odpusty, Boże Ciało.
Mieszkańcy Gminy Dębowiec

nie raz mogli się przekonać,
jak pięknie i niepowtarzalnie
wyglądają świątynie przystrojone ręką Pana Tadeusza
Niewdany. Zainteresowania
artysty związane są również ze
starociami, które pieczołowicie
zbiera. Do ostatnich jego dzieł
należy obraz przedstawiający
Kościół Jubileuszowy Pw. św.
Jakuba Apostoła w Simoradzu.
Danuta Jankowska
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OŚWIATA
„SOWA MĄDRA GŁOWA”
13.05.2010 roku odbył się
czwarty raz Gminny Konkurs
Interdyscyplinarny Sowa Mądra
Głowa dla uczniów z kl. I – III
naszej gminy. Nasze sówki
mądre główki musiały się przez
godzinę zmierzyć z testem
obejmującym zakres wiadomości z treści matematycznych,
polonistycznych, społeczno –
przyrodniczych. Po przerwie
ze słodkim poczęstunkiem swój
talent plastyczny prezentowały
wykonując wazoniki z plasteliny.
Efekt był oszałamiający. Jak to
w konkursie bywa zdobywa się
miejsca na podium i poza nim.

Jednak dla wszystkich uczestników konkursu fakt, iż zostali
do niego zgłoszeni to już jest
sukces i wygrana. Ponieważ
każdy z nich prezentuje wysoki
poziom intelektualny, kulturowy,
i odznacza się talentem.
Dziękujemy p. wójtowi
Tomaszowi Brannemu za ufundowanie nagród. Również
podziękowania składamy
wychowawcom z wszystkich szkół w gminie, którzy
zechcieli przybyć wraz
z dziećmi i zasiąść w komisji.
W przyszłym roku jubileusz:
V edycja konkursu. Do zoba-

czenia za rok sowy mądre
głowy. Tegorocznym zwycięzcom wielkie gratulacje składają
organizatorzy nauczyciele z SP
w Dębowcu mgr Katarzyna
Wojtyczko, mgr Mariola Cieślar.
Oto wyniki:

Klasa II
1.Adam Szeruda SP Iskrzyczyn
2.Wiktoria Kojma SP Simoradz
3 . We r o n i k a B o g u s z S P
Dębowiec
Klasa III

Klasa I
1.Aleksandra Sobczak SP
Dębowiec
2. Łukasz Lizak SP Iskrzyczyn
3. Dominika Samol SP
Dębowiec

1.Patrycja Raszewska SP
Ogrodzona
2.Michał Biegun SP Iskrzyczyn
3.Michał Konieczny SP
Dębowiec
mgr Katarzyna Wojtyczko

Kolejna już edycja Konkursu
M ł o d y c h Ta l e n t ó w o d b y ł a
się w Szkole Podstawowej
w Simoradzu 31.05.2010r.
Tegoroczny konkurs zdecydowanie zdominowały występy
muzyczne i taneczne.
Wśród dziewczyn zarówno
z klas starszych jak i młodszych
górowały układy taneczne do
podkładów muzycznych oraz
balet w wykonaniu dziewczynek
z klasy pierwszej. W kategorii
klas starszych zdecydowanie wygrały uczennice klasy
VI, które zaproponowały układ
taneczny do piosenki Hannah
M o n t a n y. C h ł o p c y z k l a s
starszych postawili natomiast
na zaśpiewanie piosenki
Funky Polaka pt. „Pamiętaj
(synu mój)”, który towarzyszy bokserowi Tomaszowi

Adamkowi podczas wychodzenia na ring przed każdą
walką. Ich młodsi koledzy
z klasy I postanowili natomiast
odświeżyć bardzo znany
zespół „The Beatles” i zagrali
oraz zaśpiewali z playbacku.
Występ ten zachwycił publiczność, która nagrodziła młodych
artystów gromkimi brawami.
Jedyny występ solowy przedstawiła uczennica klasy V Anna
Ciosk, która zagrała na gitarze
i zaśpiewała.
Dzieciom, które odważyły
się zaprezentować swoje umiejętności należą się ogromne
brawa za pomysły i odwagę
wystąpienia przed publicznością.
Stella Raszyk

MAMA - NAJLEPSZA WRÓŻKA
Pod takim hasłem odbyły się
w naszym przedszkolu tegoroczne obchody Dnia Matki.
Przedszkolaki z Iskrzyczyna poprzez wiersze,
piosenki i tańce wyraziły
swoim mamusiom miłość
i wdzięczność. Wszystkie

mamy otrzymały też akcesoria
wróżek - czapki i różdżki, choć
i bez nich, dla swych pociech
potrafią „wyczarować” prawie
wszystko.
Małgorzata Śniegoń
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KONKURS MŁODYCH TALENTÓW

OŚWIATA
RODZICE - DZIECIOM
W tym roku dla przedszkolaków z Iskrzyczyna przygotowaliśmy nietypową niespodziankę. Stało się to za sprawą
ich rodziców, którzy wcielili
się w postacie Misia Uszatka
i jego przyjaciół. Przygotowana
scenka rozpoczęła wspólne
świętowanie Dnia Dziecka,
które przebiegało pod hasłem
„Dzień Dziecka z Uszatkiem”.
Dzieci wspólnie z rodzicami

tańczyły, śpiewały, malowały
oraz brały udział w różnych
konkursach. Na koniec
spotkania otrzymały misiowe
torebki pełne słodkości. Mamy
nadzieję, że to wspólne świętowanie na długo pozostanie
w pamięci naszych wychowanków i ich rodziców.
Małgorzata Śniegoń

STRAŻAK Z 6 KLASY
Drugi raz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum
zmierzyli się w eliminacjach
gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Sprawdzian wiedzy był dwus t o p n i o w y t j . t e o re t y c z n y
i praktyczny i przeprowadzony
został 12 marca w Sali sesyjnej
urzędu i w remizie strażackiej.
Poziom był bardzo wyrównany.
Uczniowie wykazali się
dużą wiedzą, ale bezkonkurencyjny okazał się Krzysiu
Hernik ze Szkoły Podstawowej
w Ogrodzonej i Kamil Franek

z Gimnazjum. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody z rąk
Wójta Gminy Pana Tomasza
Brannego, który doceniał
naukę i wysiłek uczniów. Zwycięzców czekała dalsza nauka,
bo za dwa tygodnie 28 marca
finał powiatowy w remizie
OSP w Kończycach Wielkich.
Tu t a j ró w n i e ż p o w a l c z y l i .
Kamił Franek pokonał wszystkich gimnazjalistów. Krzysiu
Hernik był pierwszy po części
teoretycznej, jednak praktyka
trochę zawiodła i ostatecznie uplasował się na trzecim
miejscu. Jesteśmy bardzo

dumni z ich poczynań. Krzysiu
pytany przez kolegów, czy zainteresował go zawód strażaka,
odpowiadał, że nie zastanawiał

się jeszcze nad tym ... a może
WARTO.

choć musiały liczyć się z ograniczeniami związanymi z niewielkimi rozmiarami sali gimnastycznej.
Po obiedzie był czas dla
„artystów”. Dzieci popisywały
się swoimi talentami: grą na

skrzypcach, gitarze, umiejętnościami wokalnymi, aktorskimi.
Nie zabrakło świetnych kabareciarzy.

SP Ogrodzona

SZKOŁA W OGRODZONEJ
Maj i czerwiec to dwa najpiękniejsze miesiące w roku.
Są w nich dni szczególnie miłe:
Dzień Matki, Dzień Dziecka,
Dzień Taty. W tym czasie jest
również koniec roku szkolnego
i początek wakacji.
W Szkole Podstawowej
w Ogrodzonej dla swoich ukochanych mam klasy pierwsza
i trzecia zorganizowały zajęcia
otwarte. Była to dla dzieci
świetna okazja zaprezentowania swych umiejętności. Mogły
pokazać czego się nauczyły,
jak radzą sobie w grupie,
w środowisku szkolnym.
Tematyka zajęć oczywiście
związana była z Dniem Matki.
Po zajęciach dzieci składały

swoim mamom życzenia oraz
w rę c z y ł y w y k o n a n e p r z e z
siebie prezenty. Na zakończenie mamy wspólnie usiadły
przy kawie, herbacie i ciasteczku by porozmawiać ze
sobą i z nauczycielem wychowawcą.
Dzień Dziecka w naszej
szkole, to tradycyjnie dzień
sportu i różnorakich talentów.
Od rana w tym dniu zamiast
lekcji odbywały się rozgrywki
sportowe, w których rywalizowały ze sobą zespoły klasowe.
Mimo nieprzyjaznej pogody
piłki, skakanki, szarfy, ringo
poszły w ruch. Dzieci z bardzo
wielkim zaangażowaniem
wzięły udział w zawodach,
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OŚWIATA
„WAKACJE! SŁODKIE WAKACJE!”
2010” bardzo dobry wynik
uzyskali: A. Szeruda, P. Żur, D.
Donocik, P. Sławińska. Wyróżnienia otrzymali: T. Cieńciała,
M. Staniek, A. Pietrzyk, M.
M a t u s z n a , W. C i e ń c i a ł a .
Najwyższe lokaty, wynik bardzo
dobry, osiągnęli także uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu
Ekologicznego „Eko-Planeta”
– T. Cieńciała i P. Sławińska.
Natomiast drużyna w składzie:
A. Gill, T. Matuszny, P. Rakus
zajęła I miejsce w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
Uczniowie naszej szkoły
wyróżnili się również w konkursach organizowanych dla szkół
Gminy Dębowiec. W Gminnym
Konkursie Wiedzy Interdyscyplinarnej „Sowa – Mądra
Głowa”, który przeznaczony
jest dla uczniów nauczania zintegrowanego, A. Szeruda zajął
I miejsce, a na drugim miejscu
uplasowali się M. Biegun
i Ł. Lizak. Wśród uczestników Gminnego Konkursu
Recytatorskiego znalazła się
J. Chwastek, która zajęła III
miejsce. Drużyna w składzie:
A . G i l l , T. M a t u s z n y, M .
Poloczek wywalczyła II miejsce
w Gminnym Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.
Udział w gminnych
zawodach sportowych
szkół podstawowych także
zakończył się sukcesami.
D ru ż y n a c h ł o p c ó w z a j ę ł a
I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym i II w turnieju piłki
nożnej. Dziewczęta wywalczyły
II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym i w turnieju tenisa
stołowego.
Działania szkoły służą środowisku lokalnemu.

Niezwykle uroczyście
obchodzony był Dzień Babci
i D z i a d k a , D z i e ń M a m y,
a uczennica Wiktoria Gracka
występowała podczas różnych
uroczystości gminnych,
recytując utwory poetyckie.
Bardzo dużym osiągnięciem wszystkich uczniów kl. VI
jest wynik uzyskany w sprawd z i a n i e k oń c z ąc y m n a u kę
w szkole podstawowej. Jego
średnia krajowa wynosi 25
pkt., podczas gdy uczniowie
szkoły osiągnęli wynik 29,5
pkt. Stanowi on bardzo satysfakcjonujące ukoronowanie sześcioletniego wysiłku
włożonego w proces kształcenia i zapowiedź dalszych
sukcesów szkolnych.

Chwilami odpoczynku
od nauki były wyjazdy na
spektakle teatralne „Baśnie
polskie”, „Sposób na Alcybiadesa” oraz imprezy uatrakc y j n i a j ą c e ż y c i e u c z n i ó w.
Wśród nich znalazły się m.in.
dyskoteki, bal przebierańców,
poczta walentynkowa, Konkurs
Talentów, jasełka bożonarodzeniowe, powitanie wiosny.
Rok szkolny dobiega końca.
I choć jest to niewątpliwie
powód do wielkiej radości,
jego wspomnienie pozostanie
równie radosnym przeżyciem
z powodu osiągniętych w nim
sukcesów.
Mariola Wrzos
Fot. R. Ciężkowska

„KONKURS RECYTATORSKI WESOŁY ZWIERZYNIEC”
31 maja 2010 roku w Szkole
Podstawowej w Dębowcu odbył
się szkolny konkurs recytatorski dla najmłodszych uczniów.
Dzieci same dobierały sobie
repertuar, jedynie hasłem przewodnim był wesoły zwierzyniec, co oznaczało, iż wiersze
miały traktować o zwierzętach.

Tak też się stało. Królowały
wiersze J. Tuwima, J. Brzechwy
i M. Konopnickiej. Wszyscy
pięknie się prezentowali, co
było później nie lada trudnością dla jury, aby wyłonić zwycięzców. Po obradach wyniki
są następujące:

I miejsce Maria Branny
II miejsce Estera Witoszek,
Patryk Wojtowicz, Tomasz
Pelar
III miejsce Weronika Bogusz
Wyróżnienia Kornelia Kozok,
Gaja Wypich, Laura Krawiec
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Tak, to wspaniała perspektywa dla uczniów na najbliższe dwa miesiące. Przed nimi
wakacyjne wędrówki, podróże,
odpoczynek po wytężonej,
całorocznej nauce. Odpoczynek tym bardziej zasłużony,
iż wielu z nich nie ograniczyło
swojej aktywności szkolnej
tylko do zajęć obowiązkowych. W Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie bardzo
duża grupa uczniów podjęła
dodatkowe wyzwanie, którym
było uczestnictwo w różnych
konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,
programach artystycznych
i imprezach organizowanych
w szkole i poza nią. Wszystkim
zadaniom towarzyszyły
staranne i solidne przygotowania przebiegające pod
opieką nauczycieli. Efektem
były wysokie lokaty zajmowane
w różnorakich zmaganiach
konkursowych.
Niewątpliwym i znaczącym
sukcesem jest wynik uzyskany
przez Paulinę Sławińską
w Konkursie Interdyscyplinarnym dla Szkół Podstawowych. Jako jedyna uczennica
z terenu Gminy Dębowiec
przebrnęła pomyślnie przez
wszystkie etapy kwalifikacji
tego niezwykle wymagającego konkursu i została jego
finalistką. Natomiast Tomasz
Cieńciała został laureatem
XIII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy
Biblijnej.
Również inni uczniowie
bardzo chętnie uczestniczyli
w różnorodnych konkursach
przedmiotowych o zasięgu
ogólnopolskim. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2010” i „Kangurek

O rg a n i z a t o r k i k o n k u r s u
Mariola Cieślar, Katarzyna
Wojtyczko wszystkim zwycięzcom gratulują !

mgr Katarzyna Wojtyczko

OŚWIATA
ORTOGRAFICZNE ZMAGANIA W SIMORADZU
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Simoradzu zorganizowała Gminny Konkurs Ortograficzny, który odbył się 21
maja 2010r.
Uczestnicy – reprezentanci
szkół z Ogrodzonej, Dębowca
i Simoradza – walczyli o palmę
pierwszeństwa w indywidualnych zmaganiach. Uczniowie
mieli za zadanie napisać tekst
ze słuchu bogaty w wyrazy
o trudnej pisowni. W tym roku
dyktanda nie należały do
najłatwiejszych i trzeba było

wykazać się nie lada umiejętnościami, by napisać je bezbłędnie.
W tegorocznym konkursie
wzięło udział 24 uczniów.
Najlepszą znajomością reguł
ortograficznych wykazali się:
w grupie młodszej:
1.Kinga Rusin (SP Simoradz)
2 . To m a s z B o c h e n e k ( S P
Dębowiec)
3.Remigiusz Borkała (SP
Dębowiec)

w grupie starszej:
1.Łukasz Czendlik (SP
Dębowiec)
2.Gabriela Kliś (SP Dębowiec)
3 . K a ro l i n a L e g i e r s k a ( S P
Simoradz) i Patrycja Czendlik
(SP Dębowiec)
Dzięki pomocy Pani
Krystyny Moskały i Pani
Edyty Wójcik, które pomagały
poprawiać dyktanda, konkurs
został sprawnie przeprowadzony, za co serdecznie dziękujemy. Laureaci otrzymali

pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody książkowe ufundowane przez Gminny Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Dębowcu. W trakcie oczekiwania na wyniki, dzieci posilały
się pysznymi drożdżówkami
ufundowanymi przez piekarnię
Państwa Szewczyków.
Na kolejne zmagania z zawiłościami polskiej ortografii
zapraszamy w przyszłym roku.
Natalia Szewczyk

KÓŁKO TEATRALNE
Szkoła Podstawowa
w Simoradzu w swojej bogatej
ofercie zajęć pozalekcyjnych
zachęca dzieci między innymi
do rozwoju ich działalności
twórczej. Oferta kierowana jest
do uczniów klas IV-VI, a zajęcia
w wymiarze godzina tygodniowo odbywają się w każdy
czwartek od 13.40 do 14.25.
Lekcje te cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród
uczniów, co z zadowoleniem
przyjmuje prowadząca zajęcia
nauczycielka języka polskiego,
pani Natalia Szewczyk.
Podczas zajęć dzieci uczą się
prawidłowej dykcji, ćwiczą
ekspresję sceniczną, pamięć,
radzenie sobie ze stresem
podczas występów, a także
wcielanie się w różne role.

Większość uroczystości
szkolnych uczestnicy kółka
uświetniają swoimi występami,
które przynoszą ich kolegom
i koleżankom wspaniałą
zabawę, a młodszych
zachęcają do uczestnictwa
w tych zajęciach w przyszłości. W tegorocznym kalendarzu
wystąpień znalazło się między
i n n y m i p rz e d s t a wi e ni e pt .
„Zamieszanie w krainie bajek”
przygotowane w październiku
z okazji Miesiąca Bibliotek
Szkolnych, połączone z uroczystym pasowaniem pierwszoklasistów na czytelników biblioteki
szkolnej. Następnym, równie
uroczym był występ z okazji
Wa l e n t y n e k z a t y t u ł o w a n y
„Miłość niejedno ma imię” oraz
przygotowany z okazji Świato-

wego Dnia Książki występ pt.
„Dwanaście miesięcy”.
Każdy, kto choć raz wystąpił
na scenie wie, jak cenne są
wówczas zdobywane doświadczenia, a uśmiech na twarzach
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młodych aktorów po występie
jest największym dowodem
na to, że warto tę sferę życia
dzieci rozwijać.
Stella Raszyk
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GIMNAZJALNIK
POBYT W ANGLII 4.05 – 12.05.2010
SOCRATES COMENIUS - ANGLIA, TURCJA, SZWECJA, POLSKA
posażenia, jak i na lekcjach wychowania
fizycznego, które obejmowały taniec i
różnorodne gry zespołowe. Po południu
udaliśmy się do tzw. Down House, czyli
miejsca, gdzie przez wiele lat mieszkał
i pracował naukowiec, Charles Darwin,
który zasłynął z teorii ewolucji.
Dzień 4: Najważniejszym wydarzeniem
dnia czwartego było spotkanie podsumowujące całą pracę wykonaną w
ramach programu Socrates Comenius.
Nasza grupa przybliżyła wszystkim
zg romadzony m
najsławniejszych
Polaków w żarto-

bliwy sposób, ku naszemu
zaskoczeniu, większość z
nich nie była znana. Przedstawiliśmy także krótka
prezentację o katastrofie
pod Smoleńskiem, która zakończyliśmy
patriotycznym akcentem, śpiewając
„Piechotę”. Wielu ludzi wyraziło gratulowało nam występu, co było wspaniałą
nagrodą za trud długich przygotowań.
Dzień 5: Cały weekend przeznaczony
był na zwiedzanie Londynu, sobotnimi
atrakcjami były: widok budynków Parlamentu, prawdopodobnie najsłynniejszy zegar świata: Big Ben, Picadilly Circus, China Town, Buckhingham Palace i
efektowna zmiana warty, Leicester Square, Trafalgar Square, Kensington Museum (gdzie obejrzeliśmy działy: dinozaury, nauka, ciało, transport), National

Gallery, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć
słynne obrazy najwybitniejszych malarzy takich jak Van Gogh, Picasso a na
koniec dnia przechadzka po Coven Garden.
Dzień 6: Niedzielny poranek rozpoczął się od zwiedzania obserwatorium
w Greenwich, oczywiście nie mogliśmy
sobie odmówić zrobienia pamiątkowego
zdjęcia stojąc na dwóch półkulach. W
kierunku kolejnej atrakcji udaliśmy się
statkiem. Godzinny rejs po Tamizie dostarczył nam niezapomnianych wrażeń
w postaci widoków najsłynniejszych
londyńskich obiektów takich jak Tower
Bridge i Tower of London. Na drugim
brzegu czekała już na nas kolejna atrakcja, którą było kino 4D i krótkometrażowy film o London Eye na którym po
niedługim czasie się znaleźliśmy. ten
dzień, choć spokojniejszy, był dla nas
najbardziej interesujący z całego pobytu na wyspach.
Dzień 7: W poniedziałek odbyło się
uroczyste spotkanie z burmistrzem
okręgu Bromley, na którym poznaliśmy codzienne życie i obowiązki
człowieka dbającego o dobro i zadowolenie ogółu. Kolejnym punktem był Rochester Castle, najlepiej
zachowanych ruin zamku średniowiecznego, do którego dotarliśmy
w godzinach popołudniowych, tuż
obok znajdowała się katedra, której
n i e omieszkaliśmy odwiedzić.
Dzień 8: Przedostatni dzień naszego pobytu spędziliśmy na spotkaniu w szkole, zwiedzaniu Eltham Palace, w którym
swego czasu mieszkał Henryk VIII wraz
z rodziną. Wieczorem wszyscy graliśmy w kręgle, co dostarczyło nam wielu
emocji i pozytywnych wrażeń. Wtedy to
cała grupa Socrates Comenius widziała
się po raz ostatni.
Dzień 9: Podzieleni na dwie grupy dojechaliśmy na lotnisko, z którego samolot do Polski zabrał nas o godzinie
16:15 czasu miejscowego. Wspominaniu
wspólnie spędzonych, radosnych chwil
nie było końca, jednak wszyscy zgodnie
przyznali że: „wszędzie dobrze, ale w
domu najlepiej”.
Beata Jarczyk, Magdalena Gilowska

Dębowieści

Dzień 1: O godzinie 9:30 wyjechaliśmy
z Dębowca choć pogoda była już typowo angielska. Nasza grupa składała się
z dziesięciu uczniów, w tym: Paulina
Szendzielarz, Alicja Gorońska, Katarzyna Siewko, Szymon Bochenek, Olaf
Warzecha, Magdalena Gilowska, Beata Jarczyk, Justyna Michalska, Marta
Lapczyk, Szymon Szendzielarz. Koordynatorem naszego projektu jest pani
mgr Joanna Maciałowicz. Po odprawie
o godzinie 13:55 wylecieliśmy z lotniska
w Pyrzowicach. Na lotnisko Stansted
przybyliśmy około godziny 15 czasu
angielskiego. Na miejscu czekał na nas
kierowca busu szkolnego. Po godzinnej jeździe
wszyscy zostali zakwaterowani w domach.
Dzień 2: O godzinie 8:45
rozpoczęły się lekcje i
spotkanie organizacyjne
w bibliotece. Poznawaliśmy się nawzajem opowiadając o swoich zainteresowaniach i wymieniając
się informacjami dotyczącymi
krajów partnerskich. Kolejnym
punktem planu dnia drugiego
była wycieczka do schronów
Chislehurst Caves używanych
w czasie drugiej wojny światowej, które były równocześnie
jaskiniami. Największą atrakcją tego dnia jednak okazały
się wieczorne popisy grup w
Folk Clubie. Każde z państw
prezentowało własną muzykę
i taniec regionalny. Nasza grupa zaśpiewała dwa utwory: „Hej, bystra
woda” oraz „Hej, Sokoły” wsparte „tańcem” jak i prezentacją stroju śląskiego.
Polacy okazali się najbardziej aktywną
grupą wokalną i taneczną, przyłączając
się do występów innych państw.
Dzień 3: Czwartek upłynął na zwiedzaniu szkoły. Byliśmy oprowadzani
po klasach i uczestniczyliśmy w różnego rodzaju zajęciach, mieliśmy okazję
uświadomić sobie jak wielkie są różnice
w naszych programach nauczania oraz
sposobach przyswajania wiedzy. Najwięcej czasu spędziliśmy w sali muzycznej, która zadziwiła nas bogactwem wy-
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SOCRATES COMENIUS - PODSUMOWANIE
Wyjazd do Londynu był już ostatnim w ramach dwuletniego projektu „Budowanie mostów wielokulturowej Europy”. Przez
dwa lata udało nam się zrealizować wszystkie ustalone założenia i zadania. Projekt pozwolił uczniom Gimnazjum w Dębowcu na poznanie świata poza granicami gminy, zwiedzenie egzotycznej Turcji, tradycyjnej Szwecji oraz nowoczesnej Anglii.
Gościliśmy państwa partnerskie w naszej urokliwej miejscowości, starając się pokazać walory naszej ziemi z jak najlepszej
strony. Wiele się nauczyliśmy o różnych kulturach, zwłaszcza historii, geografii, tańcu i muzyce. Poznaliśmy kuchnie narodowe, stroje ludowe, najciekawsze miejsca i zabytki danego kraju, ćwiczyliśmy znajomość języka obcego oraz poznaliśmy wielu
ciekawych ludzi, z którymi przyszło nam prze te dwa lata pracować.
Najważniejszym jednak wydaje się być fakt, że doceniliśmy samych siebie, nasze umiejętności, cechy narodowe tj. gościnność,
patriotyzm, poczucie humoru, otwartość. Jako koordynator miałam zaszczyt i przyjemność pracować ze świetnymi młodymi
ludźmi, którzy mam nadzieję pomogą mi zrealizować projekt do końca. Ich kreatywność i zaangażowanie przyniosła niesamowite efekty, z których jeszcze długo będziemy dumni. Dla nich zapewne największą nagrodą była możliwość wyjazdu dla
mnie satysfakcja z ich pracy i radość, że nadal wielu gimnazjalistów wyraża chęć współpracy w ramach projektów międzynarodowych. Jeszcze wiele pracy przed nami, ale chciałabym serdecznie już teraz podziękować wszystkim osobom, które w
jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji projektu.
Joanna Maciałowicz

SZKOLNE WYCIECZKI
WYCIECZKA KLAS I
DO ZAKOPANEGO
W dniach 17 i 18 maja my,
pierwszoklasiści wyjechaliśmy
na integracyjną wycieczkę do
Zakopanego i chociaż pogoda
niezbyt nam sprzyjała, było
wesoło. Nad wszystkim czuwali
nasi wychowawcy: pani Barbara
Szczypka,
pani
Agnieszka
Spaczek – Krzywoń i pan Marcin
Słama oraz pedagog szkolny,
pani Jadwiga Feber,
Z
Dębowca
wyjechaliśmy
autobusem wczesnym rankiem,
a na miejsce szczęśliwie dotarliśmy przed południem. Do
dziś wspominamy szokujące widoki zalanych domów, które
mijaliśmy po drodze. Z powodu opadów deszczu na skocznię
Wielka Krokiew mogliśmy spoglądać tylko zza szyb autokaru.
W planie był również wyjazd na Gubałówkę, lecz góra była
zasypana śniegiem, tak więc okazało się to niemożliwe.
Następnie przeszliśmy do Sanktuarium Maryjnego, którego

WYCIECZKA KLAS III DO WARSZAWY
Myślę, że wszyscy
uczestnicy wycieczki
do stolicy naszego
kraju, która odbyła
się 17, 18 i 19 maja są
bardzo zadowoleni z
wyjazdu. Pod opieką
pani dyrektor (Felicji
Dudzińskiej)
oraz
naszych wychowawców
(Wioletty
Kominek,
Jolanty Musiolik oraz Krystyny Penkały)
zobaczyliśmy
wiele
historycznych,
ciekawych a także istotnych miejsc, które
odegrały ważną rolę w historii państwa
polskiego. I chociaż dla niektórych mogły
być męczące wędrówki po Starym Mieście,
to uważam, że warto było się wysilić,

historię powstania w piękny sposób opowiedział nam
przewodnik tatrzański. Byliśmy również w Dolinie za Bramką.
Później przejechaliśmy autokarem na zabytkowy cmentarz
na Pęksowym Brzyzku. Zajrzeliśmy również do małego
kościółka znajdującego się przy tym cmentarzu, który jak się
dowiedzieliśmy, był pierwszym kościołem w Zakopanem. Po
męczącym dniu udaliśmy się na nocleg. Oczywiście nie obyło
się bez nocnej warty nauczycieli. Po śniadaniu wybraliśmy się
na Krupówki, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Tatrzańskie. Było
zimno i mokro. Około
południa wyruszyliśmy
w drogę powrotną do
Dębowca, a na miejscu
byliśmy po godzinie
szesnastej.
Słaba
pogoda
nie
przeszkodziła nam w
dobrej zabawie i choć nie
zwiedziliśmy wszystkiego,
co mieliśmy zobaczyć,
sporo dowiedzieliśmy się o
Podalu.
Paulina Szendzielarz
by zobaczyć Sejm i Senat RP, wiele zabytkowych kościołów,
pomników znanych osobistości czy cmentarz na Powązkach.
Mogliśmy też poszerzyć
naszą wiedzę z historii
II
wojny
światowej
przez wizytę w muzeum
Wojska Polskiego. I
choć dwa pierwsze
dni były pochmurne i
deszczowe, to w dzień
wyjazdu
Warszawa
pożegnała nas pięknym
słońcem.
Wracając
obserwowaliśmy skutki ostatnich obfitych
opadów deszczu – zalane pola, domy, drogi,
parkingi. Mimo to atmosfera była wesoła i
wszyscy dobrze się bawili.
Beata Jarczyk
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Diana Sikora – na
„Śniadaniu Mistrzów” pod
hasłem „Mam marzenie...”
Wojewoda
Śląski
Zygmunt
Łakaszczyk,
wicewojewoda Adam Matusiewicz i Stanisław
Faber, Śląski Kurator Oświaty, w dniu 25 maja 2010
r. przyjmowali uczniów gimnazjum województwa
śląskiego – laureatów co najmniej dwóch konkursów
przedmiotowych na „Śniadaniu Mistrzów”, które
odbyło się w Westybulu i Sali Marmurowej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Wśród zaproszonych była uczennica klasy II b
naszego gimnazjum Diana Sikora wraz z dyrektorem
Felicją Dudzińską, jedyna z powiatu cieszyńskiego.
Diana Sikora obiera statuetkę
Diana
Sikora
w ciągu jednego roku szkolnego 2009/2010 została
laureatką dwóch Konkursów Przedmiotowych z
Geografii (pod kierunkiem Felicji Dudzińskiej)
i z Języka Angielskiego (pod kierunkiem Joanny
Maciałowicz).
Spotkanie było formą podziękowania i docenienia
wysiłku włożonego w przygotowanie do konkursów.
„Spotykamy się z najlepszymi wśród najlepszych, z
tymi, którzy swą wiedzą, umiejętnościami i talentem
promują nasze województwo”, mówił Wojewoda
Zygmunt Łukaszczyk.

Dębowieści

Podczas
uroczystości
laureaci
otrzymali
pamiątkowe statuetki Lux ex Silesia – „Światło ze Śląska”
i dyplomy, a dyrektorzy podziękowania za osiągnięcia
ich uczniów. Spotkanie uświetnił występ flecistek, a w
Dyrektor Felicja Dudzińska przyjmuje gratulacje
trakcie „Śniadania Mistrzów” odbywały się rozmowy na
temat planów na przyszłość młodych ludzi „Mam marzenie...”. Marzeniem Diany Sikory jest zostać lekarzem – neurologiem.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Felicja Dudzińska

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Gimnazjum dziękuje Rodzicom i Uczniom za pomoc w zorganizowaniu i
przygotowaniu półmetku Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Chybia

Dyrektor Gimnazjum i Rada Rodziców dziekują panu Janowi Szewczykowi za przekazanie
daru na rzecz szkoły

Zespół redakcyjny: mgr Krystyna Penkała, mgr Felicja Dudzińska, mgr Joanna Maciałowicz,
mgr Marcin Słama, Magdalena Gilowska (3C), Beata Jarczyk (3C), Paulina Szendzielarz (1C)
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
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DZIEŃ OTWARTY
Samorząd Uczniowski z paniami Joanną Maciałowicz i Barbarą Szczypka 28 maja po raz pierwszy w historii gimnazjum przeprowadzili dnia uczniów klas szóstych gminy Dębowiec „Dzień Otwarty”. Gościliśmy szkoły podstawowe z Dębowca, Simoradza, Iskrzyczyna, Ogrodzonej oraz kilkoro uczniów z Krasnej.
Rozpoczęliśmy od prezentacji szkoły w tym sali informatycznej, sali gimnastycznej, biblioteki, stołówki,
poszczególnych klas lekcyjnych, przybliżając pokrótce budynek szkoły. Następnie zaprosiliśmy gości do
prezentacji multimedialnej przybliżając w niej nauczycieli gimnazjum, Samorząd Uczniowski, wolontariat, program
Socrates Comenius, chór, spartakiadę szkolną, najciekawsze wydarzenia szkolne, akademie, wycieczki oraz wydarzenia sportowe.
Pokaz został ubogacony występem klasy 3c z cyklu „Mamy Talent” oraz piosenką chóru pod przewodnictwem pana Tadeusza
Kraszewskiego. Na zakończenia szóstoklasiści otrzymali słodki
upominek od sklepiku uczniowskiego. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy wielu gości dnia otwartego do kontynuowania nauki
w naszym Gimnazjum.

CZEKAMY NA WAS OD WRZEŚNIA!
Opiekun samorządu
Joanna Maciałowicz

SZKOLNE ZAWODY W PIŁKCE NOŻNEJ
W dniu 07.05.2010 r. na sali gimnastycznej w Dębowcu
odbyły się zawody piłki nożnej halowej o mistrzostwo
gimnazjum. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, które
zostały podzielone na dwie grupy. Rywalizacja toczyła się
systemem „każdy z każdym”, a zespoły zajmujące 2 pierwsze
miejsca w grupie przechodziły do półfinału.
Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
1. Daniel Trombik
Damian Paszek
Mateusz Pindel
Adam Grzybek
2. Nikodem Sikora
Przemysław Wróbel
Michał Kubicius
Piotr Boboń
3. Kamil Machej
Marek Sadowski
Adrian Knobloch
Damian Porębski
Wszystkie zespoły, które
zajęły miejsca na podium
otrzymały medale.
Turniej zorganizowali i
przeprowadzili
nauczyciele
wychowania fizycznego Gimnazjum w Dębowcu
Marcin Słama
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SPORT
I POBIEGLI...
zorganizował 8 maja imprezę
sportową,
Sobotnie przedpołudnie przywitało sportowców
piękną, słoneczną pogodą.
Już od godziny 8.30 na starcie
zaczęli pojawiać się pierwsi
zawodnicy. Ponad siedemdziesiąt osób postanowiło wziąć
udział w wzmaganiach. Po raz
pierwszy w historii naszych
biegów w akcji wzięły udział
dzieci ze szkół podstawowych.
Dzieci pobiegły na dystansach:
klasa 1-2
300 metrów
klasa 3-4
600 metrów
klasa 5-6
900 metrów
gimnazjaliści 1500 metrów.
Dorośli mieli do pokonania
całkiem spory dystans, trasę na
odcinku 5 kilometrów biegacze
pokonywali w malowniczej
scenerii Dębowca, jedni po
raz pierwszy, dla innych stało
się już tradycją, że ten dzień
spędzają na biegach właśnie
u nas, w Dębowcu. „U was jest
spokojnie i kameralnie , bez
ścisku, tłoku no i w pięknym
miejscu..” -komentują
biegacze. A na mecie czekały

nagrody, dyplomy i medale,
które wręczył zawodnikom
Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz
Branny.
Wyniki:
Klasyfikacja dziewcząt (1-2)
Miejsce I Emilia Żwak
Miejsce II Weronika Bogusz
Miejsce III Wanesa Polak &
Klaudia Porębska
Klasyfikacja chłopców (1-2)
Miejsce I Maksymilian Kubicius
Miejsce II Patryk Oleksy
Miejsce III Michał Kohut
Klasyfikacja dziewcząt (3-4)
Miejsce I Ola Wojtusiak
Miejsce II Ania Moskwik
Miejsce III Marta Żwak
Klasyfikacja chłopców (3-4)
Miejsce I Remigiusz Borkała
Miejsce II Łukasz Mitręga
Miejsce III Dariusz Gabzdyl
Klasyfikacja dziewcząt (5-6)
Miejsce I Dagmara Adamik
Miejsce II Kornelia Lapczyk
Miejsce III Dominika Lapczyk
Klasyfikacja chłopców (5-6)
Miejsce I Filip Porębski
Miejsce II Krzysztof Michalik
Miejsce III Marek Gabzdyl
Klasyfikacja dziewcząt
(gimnazjum)
Miejsce I Sylwia Adamik
Miejsce II Alicja Lorens
Miejsce III Dagmara Porębska
Klasyfikacja chłopców
(gimnazjum)
Miejsce I Rafał Hojka
Miejsce II Seweryn Obracaj
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Miejsce III Sebastian Pisarczyk
Klasyfikacja generalna kobiet
Miejsce I Kinga Szafarczyk
czas 26:01:94
Miejsce II Beata Piłatowska
Miejsce III Walczuk Agnieszka
Klasyfikacja generalna
mężczyzn
Miejsce I Łukasiak Andrzej
czas 20:52:34
Miejsce II Głowinkowski
Jarosław
Miejsce III Grochola Szymon
Klasyfikacja generalna
Miejsce I Łukasiak Andrzej
czas 20:52:34
O bezpieczeństwo na
trasie zadbali Strażacy z OSP
w Dębowcu, którym dziękujemy za pomoc w organizacji. Dziękujemy również
Policji z Cieszyna, służbom
medycznym ze Skoczowa,
Panu Karolowi Górniak
z DAS-u, za przewóz dzieci.
Serdecznie podziękowania
składamy również Wójtowi
Gminy Dębowiec, Panu
Jerzemu Szendzielarz i Panu
Waldemarowi Bulandra za
ogromną pomoc i wsparcie,
a przede wszystkim dziękujemy sportowcom tym małym
i starszym.

Dębowieści

Powodów do biegania jest
wiele: bieganie uszcz ęśliwia, wyszczupla, wzmacnia
serce i płuca, rozjaśnia umysł,
wzmacnia odporność, poprawia
sen, zwiększa libido, daje przyjaciół. Wystarczy wybrać jeden
z nich aby się zmotywować,
resztę zysków dostaniemy
gratis.
Naszym biegaczom
motywacji nie brakuje, niektórzy
z nich dziennie pokonują kilku
kilometrowe trasy, inni biegają
okazjonalnie, ale wszyscy
cieszą się dobrą kondycją
i wspaniałym samopoczuciem.
Popularyzacja biegania
j a k o n a j t a ń s z e j i n a j b a rdziej dostępnej formy
re k re a c j i f i z y c z n e j w ś ró d
dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych, a także promocja
zdrowego stylu życia poprzez
udział w imprezach sportoworekreacyjnych, stały się mottem
do zorganizowania na terenie
naszej gminy IV Biegu Wiosny .
Włączając się w Ogólnopolską Akcję Polska Biega,
Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki w Dębowcu

Już dziś zapraszamy wszystkich na V Bieg Wiosny 2011 !!!

Bogusz Karina

SPORT
SUKCESY ZAWODNIKÓW SEKCJI JUDO
STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO „DĄB” DĘBOWIEC
W dniu 25.04.2010 r. w Sosnowcu odbył się Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Judo. Bardzo dobrze wypadli
zawodnicy ze Stowarzyszenia Sportowego „DĄB” Dębowiec,
którzy wystartowali w czternastoosobowej grupie, zdobywając 14
medali, w tym: 5 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe.
Śmieszek Piotr
Mohr Natalia
Śmieszek Mateusz
Nidecki Szymon
Marko Marta
Przywara Jakub
Kolaczek Magdalena
Wyleżoł Patryk
Kolaczek Krystian
Sadowski Kamil
Marko Marcin
Zagóra Piotr
Zagóra Tomasz
Kubica Ryszard

w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej

24 kg
25 kg
37 kg
40 kg
41 kg
45 kg
47 kg
52 kg
60 kg
66 kg
66 kg
66 kg
70 kg
+81 kg

1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
1 miejsce
1 miejsce
2 miejsce
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
1 miejsce
1 miejsce

W dniu 08.05.2010r. w Bytoniu odbył się Międzywojewódzki
Turniej w Judo Młodzików i Młodziczek. Ze Stowarzyszenia Sportowego „DĄB” Dębowiec startowało 6 zawodników:
Kubica Ryszard
w kategorii wagowej
Górniak Kamil
w kategorii wagowej
Kolaczek Magdalena w kategorii wagowej

+81 kg 1 miejsce
60 kg
3 miejsce
48 kg
7 miejsce

W dniu 09.05.2010r. w Kętach odbył się Turniej Dzieci w Judo
z ok. Dnia Zwycięstwa. Ze Stowarzyszenia Sportowego „DĄB”
Dębowiec wystartowało 5-ciu zawodników, zdobywając:
Marko Marta
Przywara Jakub
Malec Wiktoria
Nidecki Szymon
Palica Radosław

w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej

44 kg
45 kg
44 kg
41 kg
45 kg

1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
3 miejsce
3 miejsce

Rodzinny Turniej o puchar Wójta Gminy Dębowiec w Judo
W dniu 25.04.2010r. Zarząd Stowarzyszenia Sportowego
„DĄB” Dębowiec zorganizował Rodzinny Turniej o Puchar Wójta
Gminy Dębowiec w judo. W turnieju udział wzięli zawodnicy
zrzeszeni w sekcjach sportowych powiatu cieszyńskiego.
Zawodnicy walczyli w jedenastu kategoriach wagowych mężczyźni
i kobiety, w grupach wiekowych od juniora młodszego do seniora.
W turnieju udział wzięło 30 osób, obecnych i byłych zawodników
Judo, medalistów Mistrzostw Polski, którzy na turniej przyjechali
z całymi rodzinami.Za zdobyte miejsca zawodnicy otrzymali
pamiątkowe medale i dyplomy.
Zwycięskie drużyny uhonorowane zostały pucharami.
Drużynowo
- I miejsce zajął MOSiR Cieszyn
- II miejsce „ DĄB” Dębowiec
Puchar przechodni ufundowany przez Wójta Gminy Dębowiec
na rok 2010 zdobył MOSiR Cieszyn.
Zawodnicy „DĄB” Dębowiec zajęli :
chłopcy:
Kubica Henryk
Jarmoszko Dariusz
Marko Sebastian
Zagóra Tomasz
Sadowski Kamil
Marko Marcin
Czernik Mariusz
Kolaczek Krystian
Stoszek Arkadiusz

w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej

+100 kg
100 kg
81 kg
73 kg
66 kg
66 kg
60 kg
60 kg
55 kg

1 miejsce
2 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
1 miejsce
2 miejsce
2 miejsce

w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej
w kategorii wagowej

63 kg
53 kg
53 kg
53 kg
50 kg

2 miejsce
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
2 miejsce

dziewczyny:
Góralczyk Magdalena
Kubica Małgorzata
Porębska Wioleta
Kubica Monika
Błasiak Dominika

Henryk Kubica

TURNIEJ JUDO
Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka odbył się 30.05.2010r.
w Sali Gimnazjum w Dębowcu.
Udział w zawodach wzięło 128 zawodników z 10 klubów.
Z „DĄB” Dębowiec wystartowało 25 zawodników:
Zawodnicy „DĄB” Dębowiec zajęli :
dziewczyny:
Ihas Martyna
w kategorii wagowej
Wróbel Paulina w kategorii wagowej
Mohr Natalia
w kategorii wagowej
Greń Nikola
w kategorii wagowej
Wieczorek Dominikaw kategorii wagowej
Parchańska Monikaw kategorii wagowej
Kurek Martyna
w kategorii wagowej
Wantulok Patrycjaw kategorii wagowej

23 kg
28 kg
28 kg
28 kg
37 kg
37 kg
37 kg
45 kg

2 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
2 miejsce

chłopcy:
Czernik Marcin w kategorii wagowej
Hansel Michał
w kategorii wagowej
Czyż Jacek
w kategorii wagowej
Śmieszek Piotr w kategorii wagowej
Pilch Dawid
w kategorii wagowej
Łośko Dawid
w kategorii wagowej
Mazur Kondrad w kategorii wagowej
Kołder Dawid
w kategorii wagowej
Kolaczek Artur w kategorii wagowej
Przendzioro Piotr w kategorii wagowej
Śmieszek Mateuszw kategorii wagowej
Kuczera Damian w kategorii wagowej
Nidecki Szymon w kategorii wagowej
Szewczyk Adam w kategorii wagowej
Przywara Jakub w kategorii wagowej
Palica Radosław w kategorii wagowej
Pyda Przemysławw kategorii wagowej

20 kg
21 kg
23 kg
23 kg
24 kg
24 kg
32 kg
32 kg
37 kg
37 kg
39 kg
41 kg
42 kg
42 kg
45 kg
45 kg
49 kg

2 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
1 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
7 miejsce
6 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
1 miejsce
7 miejsce
3 miejsce
Henryk Kubica
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SPORT
GMINNY TURNIEJ MINI PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DĘBOWIEC
DĘBOWIEC
ISKRZYCZYN
OGRODZONA
SIMORADZ

Klasyfikacja końcowa:
1.SP Dębowiec
2.SP Iskrzyczyn
3.SP Simoradz
4.SP Ogordzona
Skład SP Dębowiec:
To m a s z S t a n i e k , D a w i d
Żwirek, Arkadiusz Staniek,
Arkadiusz Janota, Remigiusz
Borkała, Szymon Śledź, Adam
Wróbel, Jakub Gacek, Daniel
Duda.
ISKRZYCZYN
1:0

0:1
0:6
0:2

1:6
1:2

OGRODZONA SIMORADZ
6:0
2:0
6:1
2:1
1:6
6:1

RUDA ŚLĄSKA
W Rudzie Śląskiej w dniach
30.04-2.05.2010r. odbyły się
XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Modeli Redukcyjnych Pływających NS w klasach F2-F7, DS,
NSS. W zawodach udział wzięli
również modelarze z modelarni
„Delfin” w Dębowcu w składzie:
Maksymilian Głowacki, Maciej
Worek, Piotr Boruta, Bartłomiej
Szewczyk i Norbert Stabrawa.
Opiekę techniczną nad grupą

sprawował instruktor Stanisław
Głowacki, który odbywał jednocześnie aplikację sędziowską tzn. oceniał poprawność
pokonania wyznaczonego toru
przez zawodników oraz jakość
wykonania modeli. Zawody
przebiegły sprawnie choć
w trudnej deszczowej aurze.
Drugiego maja odbyło
się uroczyste zakończenie
zawodów. Nasza grupa może
pochwalić się zadowalającymi

BRAMKI
9: 0
8:3
2 : 12
7:5

PKT
9
6
0
3

wynikami, zwłaszcza iż były to
pierwsze zawody w tym roku.
W klasie F4A-młodzik 8
miejsce zajął Maciej Worek a 28
miejsce Maksymilian Głowacki,
który po raz pierwszy uczestniczył w takich zawodach i był
ich najmłodszym uczestnikiem.
W kl. F4A-junior, VI miejsce
zajął Bartłomiej Szewczyk,
IX Piotr Boruta, XII Norbert
Stabrawa.
Zespołowo nasi modelarze
uplasowali się na XI miejscu na
18 startujących drużyn z całej
Polski.

III TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO.
W dniu 3.05.2010r. w Środowiskowym Ośrodku Kultury
odbył się III Turniej Tenisa
Stołowego. Od 10.00 do 18.00
uczestnicy rozgrywali mecze
na trzech stołach do tenisa.
W turnieju udział wzięło 20
osób, w dwóch kategoriach
wiekowych. Turniej rozgrywany
był systemem pucharowym.
Zwycięzcą wśród
seniorów został Wiesław
Bańczyk, na drugim miejscu
uplasował się Józef Michalik,
a zanim Wojciech Łosiński.
W grupie juniorów
zwycięzcą okazał się Patryk
Wawrzyczek pokonuj ąc

Jacka Matuszek, który zajął
d r u g i e m i e j s c e . Tr z e c i e
miejsce zajęła Kinga Tomzik.

O rg a ni za t o ra m i t ur ni e j u
byli Stowarzyszenie Organizacji Społecznych „Inicjatywa”
w Ogrodzonej, Kółko Rolnicze

Na zakończenie turnieju
odbyło się wręczenie
dyplomów, pucharów i nagród
z a p i e rw s z e t rz y m i e j sc a .
Dodatkowo wszyscy pozostali
uczestnicy grupy juniorów
otrzymali drobne upominki.
Celem turnieju było upowszechnianie kultury fizycznej,
jako formy aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja
tenisa stołowego wśród uczestników, będących czynnikiem
zapobiegania patologiom społecznym.
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Opracował:
Waldemar Bulandra

Składam serdeczne podziękowania rodzicom: Markowi
B o r u t a , R e n a c i e Wo r e k ,
Józefowi Szewczyk, którzy
pomagali w opiece i zapewnili
transport drużyny na zawody.
Przed naszymi modelarzami
m.in. Mistrzostwa Polski,
które odbędą się w tym roku
w Kielcach. Życzymy im stopy
wody pod kilem.
Instruktor modelarstwa
Jerzy Szendzielarz

Dębowieści

W dniu 09.04.2010r. na
boisku w Dębowcu odbył
się Gminny Turniej Mini Piłki
Nożnej. W turnieju uczestniczyły 4 drużyny z Dębowca,
Simoradza, Ogrodzonej
i Iskrzyczyna.
Drużyna składała się
z 5 zawodników w polu
i bramkarza. Turniej rozegrano
systemem każdy z każdym 2x5
minut.
Oto wyniki poszczególnych
meczów:

w Ogrodzonej oraz Gmina
Dębowiec.

Inicjatywa Ogrodzona

SPORT

Ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów
z języka niemieckiego
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)
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