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Takie święto zdarza się raz na sto lat…

PODWÓJNY JUBILEUSZ W DĘBOWCU

Z
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W drugiej części tego
spotkania świetnie bawiono się na koncercie
zespołu Folkoperacja,
wzbogaconym komentarzem długoletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Dębowcu
- Barbary Branny.
Fragmentem znanej piosenki Skaldów:
Panie, Panowie szanujemy wspomnienia …!
zachęcono do wspomnień z lat szkolnych
w sobotę 14 czerwca.
Taka okazja zdarza się
raz na sto lat, dlatego
program był bardzo
bogaty. Obchody podwójnego jubileuszu
w dębowieckiej oświa- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu Jerzy Szendzielarz (z lewej) oraz
cie rozpoczęło nabo- Prof. Daniel Kadłubiec
dowych, proboszczowie parafii łę jubilatkę, obejrzeć galerię zdjęć,
katolickiej i ewangelicko–augs- zakupić publikację wydaną z okazji
burskiej, zaproszeni księża, byli 100-lecia szkoły i 200-lecia oświadyrektorzy SP w Dębowcu, byli ty w Dębowcu, pamiątkowe poi obecni nauczyciele, dyrektorzy cztówki ze specjalnie przygotowawszystkich placówek oświato- nym, okolicznościowym stemplem
wych z Gminy Dębowiec, pani oraz ceramiczne medale wykonane
dyrektor Filharmonii Śląskiej w przez uczniów w szkolnej pracowKatowicach, absolwenci szkoły, ni ceramicznej. Mieszkańcy Dębowca (i nie tylko) świetnie bawili
mieszkańcy wsi i okolic.
W części artystycznej miały się do późnych godzin nocnych na
okazję przedstawić swoje aktor- festynie szkolnym, zorganizowaskie i muzyczne zdolności dzieci nym przez Radę Rodziców.
szkolne, również zaprezentował
Krystyna Moskala
się chór nauczycielski. Jak zwykle podziw budziły występy
Chór uczniów SP w Dębowcu pod kierownictwem Tadeusza Kraszewdwóch grup dzieci z
skiego
zespołu regionalnego.
rii szkolnictwa w Dębowcu wy- żeństwo ekumeniczne w kościeProgram uświetgłosił Stanisław Kubicius, absol- le parafialnym Św. Małgorzaty. nił duet akordeonowent szkoły jubilatki, długoletni Następnie na sali gimnastycznej, wy. Kulminacyjnym
nauczyciel, człowiek zajmujący która dzięki świetnej dekoracji punktem programu
się oświatą i zgłębiający historię zamieniła się w salę widowisko- był natomiast koncert
szkolnictwa na naszym terenie. wą, odbyła się część oficjalna z puzonistów z FilharMieszkańcy Dębowca mieli oka- przemówieniami i życzeniami. Na monii Śląskiej w Kazję nie tylko wzbogacić wiedzę o uroczystości gościli przedstawi- towicach. Uczestnicy
swoim miejscu zamieszkania, ale ciele kuratorium, przedstawiciele uroczystości
mieli Wójt Gminy Tomasz Branny wręcza dyrektorowi
także poczuć dumę, że są „stela”. władz powiatowych i samorzą- okazję zwiedzić szko- Jerzemu Szendzielarzowi list gratulacyjny
okazji 100-lecia budynku
szkoły i 200-lecia szkolnictwa na dębowieckiej ziemi
zorganizowane zostały uroczyste
obchody. 12 czerwca w odnowionym budynku szkoły jubilatki
społeczność Dębowca miała okazję gościć wybitnych znawców
dziedzictwa kulturowego i wysłuchać interesujących prelekcji.
Prof. Daniel Kadłubiec wygłosił
niezwykle ciekawy referat na temat: „Ziemia – kultura – język
Śląska Cieszyńskiego związane
z naszym dziedzictwem kulturowym”. Zaproszony Tadeusz Kopoczek przekazał, jak istotne zadania do spełnienia w wychowaniu
młodych pokoleń miał Związek
Harcerstwa Polskiego. Przedstawił historię cieszyńskiego skautingu, która sięga początków XX
wieku. Referat poświęcony histo-
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DĄB NA MOSTKU

W

dniu 16 lipca, w godzinach porannych, na drogę Iskrzyczyn – Simoradz runął
dąb. Złamane drzewo zatarasowało całkowicie jezdnię oraz uszko-

dziło mostek na Knajce. Dzięki
sprawnej akcji Jednostki Gaśniczo
– Ratowniczej Straży Pożarnej ze
Skoczowa już po kilkudziesięciu
minutach droga była przejezdna.

SUKCESY NASZYCH
ARTYSTÓW

W

dniach 6-8 czerwca
2008r. odbyła się kolejna wystawa twórców ludowych rzemiosł artystycznych,
pogranicza polsko-czeskiego w
Prudniku, woj. Opolskie. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele Cieszyńskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości. Grupa,
w skład której wchodzili przedstawiciele Gminy Dębowiec:
Jacek i Władysław JurysowieKowalstwo Artystyczne „Akord”
z Gumien i Andrzej Klimowski
rzeźbiarz-malarz z Łączki reprezentowała Śląsk Cieszyński. Fir-

ma „Akord”, wzbudziła ogromne
zainteresowanie swoimi wyrobami, które wyróżniały się spośród
innych oryginalnością formy i solidnością wykonania. Uwieńczeniem wysiłku „naszej” delegacji
było oficjalne stwierdzenie przez
komisję 5-osobą, że Andrzrej
Klimowski był w swojej profesji
bezkonkurencyjny.
Wyróżniony otrzymał nagrody rzeczowe.
Ponadto został nagrodzony pucharem za zajęcie 3-go miejsca
w konkursie „Najciekawsze stoisko” spośród ponad 400 wystawców z siedmiu krajów.

PRZYJECHAŁY Z MINISTERSTWA

S

zkoła Podstawowa w
Ogrodzonej dwukrotnie
składała wniosek o otrzymanie
komputerów w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla
szkół”. Druga próba zakończyła
się sukcesem.

wykorzystanie pracowni oraz
wykonać instalację elektryczną
w umeblowanym pomieszczeniu.
To ostatnie pozostawia jednak do
życzenia, bo komputery są rozłożone w dwóch przylegających pomieszczeniach, na odnowionych

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Państwu Danucie i Remigiuszowi Jankowskim
z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA
Na początku czerwca zainstalowano nową pracownię, składającą się z dziesięciu stanowisk
komputerowych z systemem
operacyjnym Windows Vista i
monitorami LCD 19”, drukarki
laserowej, skanera, projektora
multimedialnego i laptopa. Sprzęt
współfinansowało Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Europejski
Fundusz Społeczny. Z kolei od
Gminy Dębowiec, jako organu
prowadzącego, projekt wymagał
pokrycia kosztów szkolenia informatycznego dwóch nauczycieli, dyrektora i opiekuna pracowni. Szkoła musiała przedstawić
dobrze umotywowane potrzeby,
zagwarantować w przyszłości

stołach z lat 70 – tych. Z pomieszczeniami sytuacja przedstawia się
trudniej, ale umeblowanie będzie
sukcesywnie zmieniane jak tylko
pozostanie pieniędzy w budżecie
szkoły. Te małe niedogodności na
pewno nie umniejszają radości
uczniów i entuzjazmu nauczycieli
z możliwości jakie daje nowa pracownia. Dotychczasowy sprzęt,
tj. 5 stanowisk komputerowych
pozyskanych w ramach projektu
ARiMR z roku 2002 oraz 3 nowsze jednostki centralne nadal będą
służyły uczniom i nauczycielom
w pracy dydaktycznej.
Dyrektor szkoły:
Krystyna Hanzlik

składają
Wójt Gminy Dębowiec, Przewodniczący
Rady Gminy Dębowiec, Radni oraz pracownicy
Urzędu Gminy, GZOSiP-u i GOPS-u
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Pani Ilonie Mięciel
z powodu śmierci

OJCA
składają
Wójt Gminy Dębowiec, Przewodniczący
Rady Gminy Dębowiec, Radni oraz pracownicy
Urzędu Gminy, GZOSiP-u i GOPS-u
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Z OBRAD RADY GMINY

N

a Sesjach Rady Gminy
Dębowiec, które odbyły się 27 maja, 24 czerwca oraz
7 lipca 2008r. podjęto uchwały
m.in. w następujących sprawach:
1. zmian budżetu gminy Dębowiec na 2008r.
2. zmiany uchwały Rady
Gminy Dębowiec w sprawie zatwierdzenia projektu, zestawienia
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008r.
3. przekazania środków finansowych Policji na zakup samochodu.
4. wprowadzenia na terenie
gminy Dębowiec zwolnienia od
opłat za zgłoszenie o dokonanie
wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej.
5. zmiany statutu Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
6. zmiany statutu Gminy Dębowiec.
7. postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Zie-

mi Cieszyńskiej.
8. utworzenia stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego.
9. zmiany uchwały nr 4/II/06
Rady Gminy Dębowiec z dnia 6
grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego.
10. przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania utrzymania
zieleni przydrożnej wzdłuż dróg
powiatowych, przebiegających
przez teren Gminy Dębowiec.
11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębów: Dębowiec, Ogrodzona,
Simoradz, Kostkowice, Iskrzyczyn, Łączka, Gumna.
W ramach zapytań i wolnych
wniosków poruszono m.in. następujące sprawy:
- co mieszkańcy gminy mają
zrobić ze zdemontowanym eternitem
- kto decyduje o przyjmowaniu dzieci do przedszkoli na

Informator

terenie gminy w przypadku ograniczonej ilości miejsc
- możliwości założenia przez
PGL Lasy Państwowe korytek na
zjeździe z ul. Samlowiec w Kostkowicach w kierunku lasu
- możliwości zamontowania
progów zwalniających na drodze
Łączka – Kostkowice
- możliwości stworzenia programu terminowego usuwania
poboczy
- możliwości stworzona listy
dróg gminnych do zgłoszenia do
naprawy z programu ochrony
gruntów rolnych
- sposobu potraktowania tematu przeciekających zbiorników
z silosów na kiszonkę przy RSP
Simoradz, ( jeśli droga ta ma być
remontowana to powstaną dwa
problemy - dewastacja drogi i zanieczyszczenie środowiska)
- niezadowalającego wykonania remontu drogi „Na Zadki” w
Ogrodzonej
Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CIESZYŃSKA KRAINA”
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czerwca 2008 r. odbyło się dze stowarzyszenia, tj: Zarząd i dziba stowarzyszenia będzie się
zebranie założycielskie Komisję Rewizyjną. Uchwalono znajdować w Skoczowie.
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa także Statut Stowarzyszenia. SieŹródło: UG Zebrzydowice
Działania ”Cieszyńska Kraina”.
Założycielem
Stowarzyszenia
jest 8 Gmin Powiatu Cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Dębowiec,
Goleszów, Hażlach, Skoczów,
Strumień, Zebrzydowice oraz
partnerzy z sektora prywatnego i
pozarządowego.
Organizacja powstała w celu
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu LEADER, dla pozyskania środków
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W czasie zebrania wybrano
Komitet Założycielski oraz wła-

MAŁACHOWSKI WYRÓŻNIONY

F

irma
„Małachowski”,
producent sprzętu alpinistycznego z Dębowca i Centrum
Sztuki Współczesnej „Kronika”
z Bytomia zostali zwycięzcami
trzeciej edycji Konkursu „Śląska
Rzecz” zorganizowanego przez
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Danuta i Adam Małachowscy nagrodę odebrali w kategorii
„Produkt” za kolekcję ultralekkich wyrobów puchowych. Z
usług pracowni korzysta wielu
wybitnych himalaistów a ostatnio
Japończycy, dla których Małachowski szyje puchowe kurtki i
koszule.

„Śląska Rzecz” to konkurs,
którego celem jest promocja wyjątkowych pod względem wzornictwa produktów powstałych na
Śląsku.
Jak mówi nam prof. Czesława
Frejlich z krakowskiej ASP - coraz więcej firm zwraca uwagę na
wzornictwo, bo też - jak dodaje
– kupujący wymagają produktów
o wyższych standardach.
Źródło: ox.pl

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

DYŻURY WÓJTA
1. 04.09.2008 - 13:00 - 14:00
- Simoradz - strażnica OSP
2. 04.09.2008 - 14:15 - 15:15
- Iskrzyczyn - strażnica OSP
3. 11.09.2008 - 13:00 - 14:00
- Łączka - świetlica środowiskowa
4. 11.09.2008 - 14:15- 15:15
- Ogrodzona - biblioteka Szkoły Podstawowej
5. 18.09.2008 - 13:00 - 14:00
- Gumna - kaplica ewangelicko-augsburska
6. 18.09.2008 - 14:15 - 15:15
- Kostkowice - strażnica OSP

PRACA!
Dyrektor SP Ogrodzona poszukuje kandydata na stanowisko
konserwatora. Praca rozpoczyna się z dniem 1 września
2008.
Pisemne zgłoszenia (list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia) należy składać w
sekretariacie szkoły lub przesyłać na jej adres do 20 sierpnia br.

PUNKT APTECZNY
Ogrodzona 99
Poniedziałek: 8.30 - 16.30
Wtorek:
8.30 - 16.30
Środa:
8.30 - 16.30
Czwartek:
8.30 - 16.30
Piątek:
8.30 - 16.30
Sobota:
8.00 - 12.00
Dane teleadresowe:
Punkt Apteczny
Ogrodzona 99, 43- 426 Dębowiec
033 856 21 71
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WIOSENNE SPOTKANIE

J

uż po raz trzeci odbyły się
zajęcia integrujące przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej w Dębowcu z uczniami
klasy trzeciej tejże szkoły.
Tym razem wspólnie szukaliśmy śladów wiosny. Po spacerze, którego celem było zaobserwowanie zmian, jakie zaszły w
ogrodach wraz ze zmianą pory

roku, dzieci przystąpiły do pracy
zespołowej. Z ochotą zabrały się
do wypełniania kart pracy, związanych tematycznie z wiosną.
Podczas wykonywania różnymi
technikami plastycznymi prac
„Wiosenne kwiaty”, można było
zaobserwować ogromne zaangażowanie, zarówno przedszkolaków, jak i trzecioklasistów.

FESTYN SZKOLNY W ISKRZYCZYNIE

7

czerwca w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie
zorganizowany został coroczny festyn. Program artystyczny przygotowali uczniowie wraz ze swoimi
nauczycielami, a sprawami organizacyjnymi zajęli się rodzice. W
czasie imprezy odbyła się loteria
fantowa, zawody sportowe, sprzedawane były ciasta, napoje i smażone kiełbaski. Pogoda dopisała,
co sprzyjało radosnemu i beztroskiemu nastrojowi spotkania.
Festyn zorganizowany został
przy dużym wsparciu sponsorów,
którymi byli: Odlewnia Żeliwa
Terlecki Spółka z o.o., Grażyna
i Jerzy Gluza- Ekochron Ogro-

dzona, Karol Chwastek - Ubojnia Iskrzyczyn, Marek Mazurek
- Canea, Hurtownia Drobiu i Jaj
w Skoczowie, Apteka Arnika
- Jolanta Pawlus - Rus, Kwiaciarnia - Barbara Holisz, Zakład
Fryzjerski Kinga w Dębowcu,
Zakład Fryzjerski w Iskrzyczynie
- p. Sylwia Kojma, Piekarnia Inwex - p. Andrzej Halski, Krystyna Woźniak - Sklep spożywczy w
Iskrzyczynie.
Organizatorzy festynu składają
sponsorom, rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w
przygotowanie i przebieg imprezy
serdeczne podziękowania.

Warto wspomnieć, że pierwsze tego typu spotkanie miało
miejsce w listopadzie ubiegłego
roku. Wtedy to dzieci z przedszkola po raz pierwszy odwiedziły mury szkoły podstawowej.
Celem spotkania było przełamanie strachu przed szkołą. Dzieci
przekonały się, że szkoła nie tylko uczy ale i bawi.
Zaangażowanie we wspólnym działaniu utwierdziło nas w
przekonaniu, że wprowadzenie
spotkań integracyjnych najstarszej grupy przedszkolaków z uczniami szkoły podstawowej jest
potrzebne .
„Jasełka misyjne” to kolejny
etap przygotowanych przez nas
spotkań integracyjnych. Tym ra-

zem widzami były przedszkolaki a aktorami uczniowie z klasy
trzeciej. Dzieci uważnie obserwowały grę aktorów wiedząc, że na
jednym z kolejnych spotkań role
się odwrócą.
Obserwując radość i zaangażowanie obu grup jesteśmy
przekonane, że wprowadzone
przez nas zajęcia integracyjne
mają sens i dają wymierne efekty. Mamy nadzieję, że spotkania
te wpiszą się na stałe w kalendarz
zajęć przedszkola i szkoły.
mgr Mariola Cieślar
nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Dębowcu
mgr Alina Flejszman nauczyciel
Przedszkola w Dębowcu

PIERWSZE SUKCESY
MŁODYCH DZIENNIKARZY

W

maju br. młodzi dziennikarze ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej wzięli
udział w V Powiatowym Konkursie Bibliotecznym
na
gazetkę biblioteczną.
Od trzech
lat, wspólnie
z paniami Joanną Sabiniok
i Edytą Wójcik, redagują i
wydają pisemko ,,Szkolne
Mariola Wrzos Echo”, w którym dominującą tematyką jest uczniowska
codzienność.
Wspólna praca zespołu, którego duszą i motorem wszystkich działań od dwóch lat była
Kinga Sadowska – tegoroczna
absolwentka klasy 6, zaowocowała wspaniałym sukcesem. Jury
wyłoniło najlepszych dziennikarzy, wśród których 3 miejsce w
powiecie zajęli nasi uczniowie.
Oprócz ciekawej i estetycznej
szaty graficznej, oceniano pomysł
gazetki, jej aktualność, systematyczność w ukazywaniu się oraz

różnorodną tematykę artykułów.
Nagrodą dla zwycięzców był
dyplom, książki dla biblioteki
oraz wyjazd najbardziej zasłu-

żonych młodych redaktorów do
Straży Granicznej w Cieszynie.
Tam podczas Dni Otwartych
mieli możliwość zwiedzenia placówki, obejrzenia sprzętu, samochodów, pokazów sztuki walki
oraz tresury psów. Chętni mogli
postrzelać z broni, zrobić sobie
odciski palców lub zakuć kolegę
w kajdanki.
Niespodziewane powodzenie
utwierdziło uczniów w przekonaniu, że rzetelna praca nie poszła
na marne.
Bożena Michalik
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MALI EKOLODZY
Od wielu lat na całym świecie podejmowane są różnorodne
działania mające na celu podniesienie kultury ekologicznej
mieszkańców naszej planety.
Koniec roku szkolnego jest dogodnym czasem podsumowań i
refleksji. Uczniowie cieszą się
(lub nie) z promocji do następnej
klasy, a nauczyciele ,,księgują”
swoje sukcesy i porażki w pracy
pedagogicznej.
O podsumowanie proszą
się również działania na rzecz
ochrony środowiska naturalnego
podejmowane przez społeczność
szkolną w Ogrodzonej.
Ukierunkowanie na kształtowanie u uczniów świadomości,
że każdy człowiek , nawet ten
najmłodszy, ma wpływ na stan
środowiska przyrodniczego, a
przez to na jakość życia na Ziemi
– to zadania priorytetowe ludzi
dorosłych, z doświadczeniem,
którzy, bardziej niż dzieci, zdają
sobie sprawę z zagrożeń, jakie
niesie postęp techniczny i współczesna cywilizacja. Ale dopóki
my, dorośli, nie zmienimy swojej
mentalności i nadal pobocza naszych dróg, zagajniki i lasy oraz
brzegi rzek będziemy traktować
jako miejsca składania naszych
domowych odpadów, dopóki
będziemy lekceważyć zakazy i
świadomie niszczyć to, co dała
nam natura, dopóty nasze dzieci nie będą miały pozytywnych

nia 13 maja 2008r.
odbył się (już po raz
drugi) gminny konkurs interdyscyplinarny, przeznaczony dla
najzdolniejszych uczniów z klas
1-3. Uczestnicy walczyli o tytuł
„Sowy mądrej głowy”. Konkurs
składał się z dwóch części: wiedzy ogólnej wraz z umiejętnością
zastosowania jej w praktyce oraz
z części plastycznej. Zadania nie
były łatwe, ale przecież zmagali
się z nimi najlepsi uczniowie z całej naszej gminy. W każdej grupie
wiekowej punktowane były tylko
trzy miejsca. Różnice w uzyskanych punktach były niewielkie,
co świadczy o wysokich umiejętnościach uczestników konkursu.
Najlepsi okazali się:

uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom biorącym udział w
organizowanych przez szkołę
zbiórkach surowców wtórnych
podziękował osobiście, podczas
uroczystego zakończenia roku
szkolnego, pan Wiktor Woturski
z Nadleśnictwa Ustroń. Najbardziej aktywnym wręczył drzewka, które znalazły już miejsce w
naszych ogrodach i na działkach.
Kolejnym ofiarodawcą młodych
krzewów był pan Stanisław Puzoń z Ustronia–Nierodzimia.
Patronat nad akcją, jak co roku,
sprawował Urząd Gminy w Dębowcu, który ufundował nagrody
książkowe. Naszą działalnością
udało się zainteresować przedsiębiorstwo „Inda Czekolada” ze
Skoczowa, które na ten szczytny cel przekazało słodycze, na-

tomiast WIK w Kostkowicach
sprawił, że i pozostali uczniowie,
mający mniejsze możliwości, by
aktywnie zaangażować się zbiórkę surowców wtórnych, mogli
zostać nagrodzeni.
Świat można bardzo szybko
zniszczyć licząc na to, że przyroda sama naprawi wyrządzone
szkody. Musimy jednak pamiętać, że nie jesteśmy sami, a po
nas przyjdą następne pokolenia,
którym trudno będzie żyć w zaśmieconym środowisku. Dlatego
należy się cieszyć, że są ludzie,
a wśród nich najmłodsze pokolenie, którzy nie dają za wygraną i całym sercem troszczą się o
zachowanie piękna otaczającego
nas świata.
Bożena Michalik
bibliotekarz

wzorców do naśladowania. Nic
nie stanie na przeszkodzie, aby
wyrzucić za siebie opakowanie
po chipsach czy kartonik po mleku. Zanieczyszczone rowy i pobocza to niechlubna wizytówka
współczesnego człowieka, który
traktuje świat jak wielki kubeł na
śmieci. Ale co będzie, gdy w końcu zabraknie w nim miejsca dla
nas samych?
Naszym celem jest wdrażanie uczniów do zachowań postawy proekologicznej poprzez
zajęcia edukacyjne, spotkania
z ludźmi działającymi na rzecz
przyrody, imprezy ekologiczne,
sprzątanie świata, zbiórki surowców wtórnych, współpracę
z czasopismem „Ekoświat”, która zaowocowała ukazaniem się
artykułu ,,Wielki krok do Ekowiedzy” oraz wydaniem prac
literackich naszych uczniów pt.
,,Jestem drzewem”. Działania te
mają uświadomić dzieciom ich
ważną rolę, jaką pełnią w środowisku, oddziałując na nie w
pozytywny sposób.
Bez lasu nie ma życia. Nasze
Beskidy i Tatry umierają, odchodzą w niepamięć urokliwe leśne
krajobrazy. Z miłości do natury,
szacunku dla jej piękna i troski
o jej przyszłość obudźmy ekologiczną wrażliwość. Za zaangażowanie w jej rozbudzanie, za Najbardziej aktywni i zaangazowani uczniowie otrzymali nagrody
pozytywną odpowiedź na potrze- książkowe, ufundowane przez UG oraz młode drzewka od Nadleśniby zagrożonej natury naszym ctwa Ustroń i Pana Stanisława Puzonia z Nierodzimia

GMINNY KONKURS
INTERDYSCYPLINARNY
„SOWA MĄDRA GŁOWA”

D
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Klasa I
1. Patrycja Raszewska – Ogrodzona
2. Szymon Bołuk – Simoradz
3. Piotr Sterkowiec – Simoradz
Klasa II
1. Remigiusz Borkała – Dębowiec
2. Kinga Rusin – Simoradz
3. Tomasz Bochenek- Dębowiec
Klasa III
1. Piotr Sikora – Iskrzyczyn
2. Magdalena Matuszna – Iskrzyczyn
3. Szymon Staniek – Simoradz
Nagrody dla zwycięzców ufundował Urząd Gminy w Dębowcu, za
co serdecznie dziękujemy.
Organizatorki konkursu:
mgr Mariola Cieślar
i mgr Katarzyna Wojtyczko.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU

J

eżeli alkohol jest problemem w Twoim domu,
nie musisz już dłużej borykać
się z nim w samotności.
Poszukaj pomocy w Punkcie Konsultacyjnym dla osób
uzależnionych i współuzależnionych – budynek NZOZ
w Dębowcu, ul. Katowicka 3
/pierwsze piętro/.
Dyżury w każdy czwartek od godz. 13.00 do godz.
16.00 pełni psycholog p. Ewa
Czudek.
W tym miejscu osoby zaniepokojone swoim piciem

uzyskać mogą pomoc w
zdiagnozowaniu stopnia uzależnienia od alkoholu. Osoby
uzależnione mogą zwrócić się
po poradę psychologiczną lub
informacyjną na temat adresów placówek leczenia uzależnienia, klubów abstynenta
i mityngów AA.
Psycholog dyżurujący w
Punkcie Konsultacyjnym pomoże również znaleźć odpowiednią pomoc członkom rodzin alkoholowych – osobom
współuzależnionym /żonom,
matkom./
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Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej - Dębowiec
Grupowa Praktyka Lekarzy Domowych S.C.

pełni usługi w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
- położnej środowiskowo - rodzinnej
NZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 18.00.
Do Praktyki Lekarskiej można się rejestrować osobiście, przez
osobę trzecią lub telefonicznie pod numerem 033 8562215.
Po godzinie 18 oraz w sobotę, niedzielę i święta pacjenci z bólem i z zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu przyjmowani będą bezpłatnie w:
Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie
ul. Krzywa 4 tel.: 033 8581990 lub 999
Pacjenci z poważnymi urazami udają się od razu bez skierowania do Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie. W przypadkach
bardzo poważnych pacjenci udają się do Szpitala Śląskiego
w Cieszynie.

Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama

UBEZPIECZENIA - Legierska Zofia
43-426 Dębowiec
ul. Herstówki 17
tel. 33 856 23 24
(wieczorem)
0509 983 863

- komunikacyjne
- majątkowe
- rolne
- kredytów
- życiowe
- OFE
Fundusze Inwestycyjne

DYŻURY LEKARZY W GRUPOWEJ PRAKTYCE
LEKARZY DOMOWYCH:
lek. med. Zbigniew Kacperski - spec. chorób wewnętrznych
Poniedziałek: 12.00 – 18.00
Wtorek:
12.00 – 14.30
Środa:
8.15 – 12.00
Czwartek:
12.00 – 14.30
Piątek:
12.00 – 18.00
W tym wizyty domowe.
lek. med. Joanna Rabsztyn - pediatra
Poniedziałek:
9.30 –13.00 (8.00 – 9.30 bilanse na wezwanie)
(13.00 – 15.00 wizyty)
Wtorek:
11.00 – 12.30 (8.00 – 11.00 szczepienia)
(12.30 – 15.00 wizyty)
Środa:
11.30 – 18.00 (13.00 – 15.00 wizyty Patronaże)
Czwartek:
10.00 – 12.30 (8.00 – 10.00 higiena szkolna)
(12.30 – 15.00 wizyty)
Piątek:
9.30 – 12.45 (8.00 – 9.30 bilanse)
(12.45 – 14.00 wizyty domowe)
lek. med. Anna Lubecka – Macura – spec. chorób wewnętrznych
Wtorek:
15.00 – 18.00
lek. med. Andrzej Kubicius – spec. chorób wewnętrznych
Ostatni czwartek miesiąca (16.00 – 18.00)

APTEKA „ARNIKA”
mgr farmacji Jolanta Pawlus - Rus
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00
Piątek:
8.00 - 18.00
Sobota:
8.00 - 12.00

Ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów
z języka niemieckiego
Tadeusz Michna i Dariusz Heczko
Iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601 261 971

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

PKO BP
Agencja w Dębowcu
ul. Skoczowska 1
BONUS
tel. 033 856 25 83
Zapraszamy
od pon.-pt. 8.30 - 16.30
sobota 8.00 - 12.00
Przykładowe raty dla pożyczki gotówkowej
Pożyczka
2 000 zł
2 500 zł
3 000 zł
Liczba rat
Rata
Rata
Rata
12
24
36
48
60
72
84
96

188 zł
104 zł
77 zł
64 zł
56 zł
51 zł
47 zł
45 zł

235 zł
130 zł
96 zł
79 zł
70 zł
64 zł
59 zł
56 zł

282 zł
156 zł
115 zł
95 zł
84 zł
76 zł
71 zł
68 zł
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WAKACJE NASZYCH DZIECI CZASEM WIELU ZAGROŻEŃ

D

rodzy rodzice czas wakacji z założenia powinien
być okresem beztroskiej zabawy
i wypoczynku dla Waszych dzieci. Niejednokrotnie bywa jednak
inaczej. Oto kilka rad jak ustrzec
największy skarb przed niebezpieczeństwem:
Rodzicu, powiedz swojemu
dziecku, aby:
- Nie zgadzało się na jazdę
samochodem, spacer, lody z obcym;

- Nie bawiło się w opuszczonych budynkach, piwnicach i wykopach;
- Zachowywało szczególne
bezpieczeństwo nad wodą;
- Nie jeździło rowerem po
mieście samotnie, nie wjeżdżało
do parków i kompleksów leśnych;
- Nie oddalało się od grupy w
czasie wycieczek, obozów, kolonii;
- Nie brało przykładu z dzieci,

które palą papierosy, piją alkohol,
biją inne dzieci, biorą narkotyki.
Rodzicu nie pozwalaj swojemu dziecku:
- na samotne wyprawy kilkugodzinne,
- na samotne serwowanie po
witrynach internetowych,
- na samotne oglądanie programów niedostosowanych do
jego wieku.
Rodzicu bądź rozsądny! Mimo
wielu prac polowych w okresie

wakacyjnym zachowaj ostrożność. Nie pozwalaj dziecku na
prowadzenie i obsługiwanie maszyn i narzędzi rolniczych nawet
jeżeli dziecko to potrafi i bardzo
pragnie wykonywać te czynności.
To Twój rozsądek musi wygrać.
Wakacje to piękny czas dla
dzieci, nie pozwólmy aby przez
nieuwagę i bezmyślność stał się on
cierpieniem dla najmłodszych.
mgr Danuta Jankowskapedagog szkolny

Podsumowanie działalności Gminnej Grupy Wsparcia „Jestem dla Ciebie”

G

minna Grupa wsparcia
działa od maja 2008
roku i jest finansowana ze środków Komisji Antyalkoholowej
Urzędu Gminy w Dębowcu.
Przyczyną jej powstania były
obserwacje środowiska uczniowskiego, rodzinnego i lokalnego
prowadzone podczas wykonywania zawodu pedagoga i nauczyciela – wychowawcy.
W trakcie zajęć działania prowadzących skierowane były na:
1. Budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych.
2. Ukazanie możliwych form nauki przez zabawę w domu rodzinnym.
3. Alternatywne sposoby spędza-

nia wolnego czasu.
Przychodząc na nasze spotkania uczestnicy mogli uzyskać:
1. Zrozumienie,
2. Pomoc,
3. Czas na rozmowę,
4. Odpowiedzi na nurtujące pytania.
Na naszych zajęciach można
było dowiedzieć się:
1. Jak pracować z dzieckiem przejawiającym problemy emocjonalne, edukacyjne i wychowawcze,
2. Jak rozmawiać z własnym
dzieckiem,
3. Jak pomóc dziecku w jego
„dziecięcych” problemach,
4. Jak spędzać z dzieckiem czas
wolny.

Na spotkaniach Gminnej
Grupy Wsparcia prowadzące wykorzystały następujące metody i
techniki pracy:
1. Dramę,
2. Metodę Weroniki Sherborne,
3. Poranny Krąg,
4. Malowanie Dziesięcioma Palcami,
5. Pedagogikę zabawy,
6. Śmiechoterapię.
Celem naszych zajęć było
zagwarantowanie mamom i
dzieciom czasu spędzonego tylko i wyłącznie z sobą. Poprzez
śmiech i zabawę każde dziecko
czuło, iż przez okres dwóch godzin ma swoją mamę tylko dla
siebie. Nikt nie myślał wówczas

o pracy, gotowaniu, sprzątaniu
i wielu innych obowiązkach,
z którymi borykamy się na co
dzień.
Na czas wakacji zawieszamy
naszą działalność. Wznawiamy
ją z dniem pierwszego września.
Zapraszamy wszystkich bardzo
serdecznie. Tym, którzy byli z
nami gorąco dziękujemy i pozdrawiamy!
Zespół Gminnej Grupy Wsparcia:
mgr Danuta Jankowska oligofrenopedagog, pedagog szkolny,
mgr Mariola Cieślar - nauczyciel,
terapeuta,
mgr Alina Flejszman - nauczyciel,
terapeuta
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Spacer z przewodnikiem po
wsi Kostkowice (cz. 16)
Krótki zarys dziejów i rozwoju do 1975 roku.

Karol Szczurek
MIGAWKI HISTORII
WSI KOSKOWICE - c.d.
W jednym ze sprawozdań
wizytatorów biskupich, którzy w
latach 1652-87 zwiedzili parafie
diecezji wrocławskiej, zapisane
zostało: „Siedmoradz /Simoradz/buduje się szkołę z 1 pokojem i
stajnią, nauczyciel ma ogród,
pole, po dwa chleby od chłopów w Dębowcu, Kostkowicach
i Iskrzyczynie, od zagrodników
po 1 chlebie i prawie 1 krajear,
proboszcz zaniedbał postarać się
w odpowiednim miejscu o postawienie szkoły w parafii /Dębowcu/, natomiast kazał postawić
szkołę przy kościele filialnym z
dochodów kościelnych, nie kosztem parafian, jak należało i wbrew
woli Dębowczan, którzy wskutek
tego są pozbawieni dzwonienia w
czasie burz, nauczyciel umie czytać, dzieci nie ma.”
Niewiadoma jest data, kiedy
osiedlił się na Śląsku Adam Wacław Paczyński, hrabia z Tenczyna
/Tęczyna/, w swoim czasie najpotężniejszy pan na Śląsku. Istnieją
jednak dokumenty, które stwierdzają, że w roku 1718 był starostą ziemskim, czyli najwyższym

dostojnikiem w Księstwie i nosił
tytuł ekscelencji. Inne dokumenty
mówią nam, że posiadał Końską,
Podlesie, Zamarski, Kostkowice
i inne, jeszcze mniejsze obszary.
Jest to ten sam człowiek, który był
obecny przy wytyczaniu miejsca
na budowę Kościoła Jezusowego
na Wyższej Bramie w Cieszynie.
Później wraz z komisarzem Jerzym Ludwikiem, hrabią Zinzendorf, podpisał akt kupna w dniu
24-V-1707, potem zatknął orła
cesarskiego w ziemię i w obecności licznego ludu oddał miejsce
zastępcom zboru. Dożył także
upokorzenia - będąc już starostą
ziemskim otrzymał w roku 1722
naganę cesarską za to, że nie jest
dość gorliwym w prześladowaniu
heretyków /ewangelików/. Zmarł
2 lata później- w 1724 roku. W
swoim testamencie większość
majątku zapisał na konwikt dla
młodzieży szlacheckiej w Cieszynie, ale był w nim także legat na
cele szpitala Braci Miłosierdzia w
postaci przywileju użytkowania
przez nich jednego łanu na majątku w Kostkowicach. Jeszcze w
dzisiejszych czasach starzy Kostkowanie nazywają ten łan „w Cie-

szyńskim”, a znajdujący się w pobliżu dworu - „Na Kępie” nr 20.
Prawdopodobnie
ostatnim
właścicielem Kostkowic był inżynier Jan Tobiasz baron Seeger, który także odegrał historyczną rolę
w dziejach parafii ewangelickiej
w Cieszynie. Był on od 1776 roku
zastępcą zboru ewangelickiego i
gorliwym obrońcą praw ewangelików. On to również był jednym
z pierwszych ewangelików, który
pomimo wydanego w roku 1629
przez księżnę Elżbietę Lukrecję
statutu religijnego, zakupił dom
w Cieszynie. Kiedy starszy ziemski i komisja religijna nakazała
mu go sprzedać, odwołał się do
cesarzowej Marii Terezy. Jego
protest spowodował, że częściowo zmieniono statut religijny z
1629 roku i pozwolono ewangelikom w Cieszynie do kupowania
miejsc pustych w Cieszynie i stawiania nowych domów, byleby
były z kamienia. W roku 1780
baron Seeger sprzedał Kostkowice księciu sasko-cieszyńskiemu
Albrechtowi, którego dobra nosiły nazwę Komory Cieszyńskiej.
Ten stan przetrwał do końca 1918
roku. Tak twierdził Franciszek
Popiołek w swej książce Dzieje
Śląska Austriackiego, wydanej
w 1913 roku. Więcej niż pół wieku później wydrukowany został
w Kalendarzu Ewangelickim
na rok 1961 artykuł Jana Brody,
poświęcony synowi Kostkowic,
śp. Jerzemu Lanc. Zawierał on
między innymi kilka ciekawych

szczegółów, dotyczących historii Kostkowic. Dowiadujemy się
z tego artykułu, że do roku 1802
właścicielem Kostkowic był niejaki Jan Parchwitz /+1807/ i że
on to na przełomie XVIII i XIX
wieku przebudował na nowo cały
kompleks folwarczny na tzw.
„Wyrchowinie”, który zachował
się z małymi tylko zmianami do
naszych czasów. Dla przyszłego
autora historii Kostkowic należeć
będzie ustalenie, na podstawie zachowanych dokumentów, nazwiska ostatniego właściciela tej wsi
oraz roku jej przejścia pod zarząd
Komory Cieszyńskiej.
Z końcem XVIII wieku do
produktów rolnych przybyły
ziemniaki. W Cieszynie uprawiano je najpierw dla zachęty, w
ogrodzie książęcym. Próby wprowadzenia ich uprawy na gruntach
chłopskich, pomimo zachęty ze
strony rządu (np. pod znakiem
cesarskim wyszła nawet instrukcja, jak należy się z nimi obchodzić), nie cieszyły się z początku
powodzeniem. Ludność nie miała
do nich zaufania. Dopiero głód,
który dotknął ludność śląską
dwukrotnie, w latach 1771-1772,
zmusił ją do szukania w ziemniakach pożywienia i przyczynił się
do nowego przemysłu: gorzelnictwa. Już w pierwszej dekadzie
XIX wieku Komora Cieszyńska
uruchomiła w Kostkowicach „Na
Wyrchowinie” gorzelnię /Palarnię/, która funkcjonowała aż do
lat 50. XX wieku.

Takie sobie refleksje...

PARTNERSKI OBÓZ PRZETRWANIA

M

odnie jest przeżywać
ekstremalne przygody, ale urlop z partnerem nie
powinien jednak przypominać
przeprawy przez rzekę pełną krokodyli. Wystarczy odrobina humoru i kilka nowych pomysłów a
wakacje we dwoje będą niezapomniane. Nikt nie lubi urlopu pełnego pretensji, żalu, złośliwości.
Niewiele potrzeba, aby wakacje
spędzić w radosnej atmosferze a
nie tylko je przetrwać.
Kiedy wsiadasz do samochodu, nie rozpoczynaj jazdy
sprzeczając się o źle odczytany
drogowskaz, niewłaściwie spakowany bagaż czy głośną muzykę.
To prawda, stres i przemęczenie
z powodu wakacyjnych przygo-

towań wyzwala w nas zły humor.
Zaczynamy wypominać sobie
błędy minionego roku a przecież tak niewiele trzeba, aby ten
wspólny wypoczynek był piękny
i radosny dla obojga. Złapaliśmy
gumę? I co z tego, ja ci pomogę,
uporamy się szybko z problemem
a potem popatrzymy sobie na zachód słońca. Zgubiliśmy drogę?
Nie szkodzi, bo znajdując właściwy zjazd na autostradzie ominęlibyśmy te urocze, maleńkie wioski. Masz ochotę na szarlotkę?
Powiedz o tym, na pewno gdzieś
się znajdzie nawet kosztem jazdy
po wertepach...
Jakże często widujemy je na
deptakach, w jadłodajniach, w
wycieczkowych
autobusach...

milczące pary a obok nieszczęśliwe dzieci, bo rodzice nie potrafią ze sobą rozmawiać, często
z powodu zadawnionych urazów.
Odwykli od mówienia o rzeczach
trudnych i łatwych. A może jednak warto się przemóc i spróbować, od najprostszego tematu.
np. o wakacyjnych przygodach?
Może ta nić porozumienia nawiąże się ponownie i wrócimy pełni
zadowolenia?
Nudzić nie potrafią się tylko
małe dzieci. Jeśli nie uporamy się
z nudą dostatecznie wcześnie będzie nam towarzyszyć mniej lub
bardziej dokuczliwie przez całe
życie. Gdyby nuda zależała tylko od zewnętrznych warunków,
wystarczyłoby po prostu zmienić

sytuację. Nuda wynika z braku
zainteresowania tym, co w danej
sytuacji można zrobić, jest emocjonalną odpowiedzią na brak
pomysłów i brak umiejętności
potrzebnych do tego, by zająć się
czymś ciekawym i zabawnym dla
siebie. Za krótko żyjemy, aby ryzykować choćby jedno lato, aby
ten czas urlopowy zmarnować
jedynie na narzekanie. Jest nas
dwoje, czyli podwójna ilość pomysłów na poranek, dzień, wieczór. To podwójna, także, radość,
kiedy okaże się, że wspólnie spędzone wakacje były intensywnie
ciekawe i niezapomniane.
The good state of minde – Dobrego stanu ducha życzy…
Barbara Karnas-Greń
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KRZYŻÓWKA
Z HASŁEM
Litery z pól ponumerowanych od 1
do 24 utworzą rozwiązanie (przysłowie), które należy przesłać lub
dostarczyć, wraz z naklejonym
na kartkę kuponem wyciętym z
krzyżówki, na adres redakcji w
terminie do 11.09.2008r. Wśród
prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody (bony
o wartości 20zł). Rozwiązanie z
poprzedniego numeru: KAŻDY
KIJ MA DWA KOŃCE. Nagrodę
otrzymuje pani Emilia Franek z
Dębowca.

KUPON KONKURSOWY
NR 31

Poziomo: 3-Upiór, zjawa. 8-drzewo owocowe. 9-polski diabeł z
Łęczycy. 10-pieczenie w przełyku. 11-banda chuliganów. 14-siły
zbrojne. 18-zlot czarownic. 20-jordanowski dla dzieci. 21-otchłań, głęboka, wzburzona woda. 22-poeta piszący utwory liryczne. 23-dochody
rodziny królewskiej. 27-paryski rzezimieszek. 30-odkrył Amerykę. 31-zakładane w banku. 32-lalkami, klockami lub w chowanego. 33-sposób
postępowania.
Pionowo: 1-Nieprzyjaciel. 2-czarna lub wietrzna. 3-naczynie na zupę. 4-burda, chryja. 5-strach, lęk. 6-państwo. 7-zbocze góry. 11-spisek,
sprzysiężenie. 12-ciastko z kremem. 13-drzewo iglaste. 15-obwódka, obramowanie. 16-wynik dodawania. 17-przeciwieństwo pesymisty. 18na przykład drogeria. 19- Stan, Szyc lub Jelcyn. 24-strzela kamykami. 25-oby nie poszła w las. 26-styl pływacki. 28-Jantar lub Dymna. 29żelastwo dla huty.
Hata

Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmowane są w dniach roboczych
w godzinach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta
Gminy, a w razie jego nieobecności przez Sekretarza Gminy. W przypadku ich nieobecności - w
sekretariacie Urzędu Gminy.
Dwumiesięcznik „Dębowieści”; wydawca: Urząd Gminy
Dębowiec; redaktor naczelny: Artur Kulesza; adres redakcji:
Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,
tel. 853 38 81, fax: 856 22 83; druk: INTERFON Sp. z o.o.
ul. Olszaka 5, 43-400 Cieszyn
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytułów i przeredagowań materiałów nadesłanych.
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SAMORZĄDOWE ZMAGANIE NA PŁYWALNI I W KRĘGIELNI

W

piątek, 6 czerwca w
Skoczowie rozegrano VII Samorządowe Zmagania w Pływaniu oraz Bowlingu
zaliczane do klasyfikacji V Samorządowej Olimpiady Ziemi
Cieszyńskiej. Znakomicie wypadli nasi reprezentanci, którzy
na pływalni zajęli trzecie, a na
kręgielni drugie miejsce. Dzieki
temu występowi awansowali na
drugie miejsce w klasyfikacji
genralnej V Olimpiady Samorządowej, mając taki sam dorobek punktowy jak prowadzący
Strumień.
Na pływalni zdecydowanie
najlepsi okazali się reprezentanci Cieszyna., którzy wyprzedzili ekipy Strumienia i Dębowca.
Indywidualnie na dystansie 25
metrów stylem dowolnym triumfowała obrończyni tytułu Gabriela Waliczek z Cieszyna, która
wyprzedziła inną Cieszyniankę,
Lubomirę Trojan oraz Annę Ciemałę z Dębowca.
W rywalizacji mężczyzn na
dystansie dwa razy dłuższym zeszłoroczny zwycięzca Jan Pilch z
Wisły znalazł pogromcę w osobie Grzegorza Jakubowskiego
z Cieszyna. Na trzeciej pozycji
uplasował się Grzegorz Kukuczka z Zebrzydowic. Cenne punkty
zdobyli nasi reprezentanci. Remigiusz Jankowski zajął 7 miejsce,

Artur Kulesza był 10, a Krzysztof Błaszczak uplasowal się na
13 pozycji.
Jeszcze lepiej Artur Kulesza
radził sobie na kręgielni, gdzie
wraz z Błażejem Żebrokiem zajęli drugie miejsce. Najlepszym
zespołem turnieju została reprezentacja Strumienia w składzie
Marian Malik i Jan Jałowiczor, a
na trzecim miejscu podium stanęli reprezentanci Wisły, Jarosław
Śliwka oraz Tomasz Bujok. Sporą
niespodziankę in minus sprawiła
ekipa gospodarzy, która nie tylko
nie obroniła tytułu, ale nawet nie
zakwalifikowała się do rozgrywki
finałowej.
Wyniki:
PŁYWANIE
Klasyfikacja drużynowa (w nawiasie pkt. zdobyte w kat. kobiety
+ kat. mężczyźni)

BOWLING
Klasyfikacja drużynowa
1 Strumień

484 pkt. (220 + 264)

III miejsce – Sergiusz Włodarczyk (LKS „Wyzwolenie” Simoradz)
Waga 27kg
I miejsce – Przemysław Mastalerz
(LKS „Wyzwolenie” Simoradz)
II miejsce - Szymon Białon (LKS
„Iskra” Iskrzyczyn)
Waga 30 kg
I miejsce – Dominik Legierski
(LKS „Wyzwolenie” Simoradz)
Waga 33 kg

PODSUMOWANIE WYNIKÓW SEKCJI JUDO
W roku szkolnym 2007/2008
zawodnicy sekcji judo przy klubie LKS „Wyzwolenie” Simoradz
zdobyli dla klubu ogółem 76 medali, w tym:
• 28 złotych
• 20 srebrnych
• 28 brązowych

447 pkt. (215 + 232)

10 Chybie

27 pkt.

439 pkt. (223 + 216)

11 Skoczów

21 pkt.

10 pkt.
* Przy równej ilości punktów 12 Starostwo Powiatowe
dwóch lub więcej drużyn decydo- 13 Istebna
6 pkt.
wał wynik lepszego zawodnika
6 pkt.
Klasyfikacja V Olimpiady Samo- 13 Jaworze
rządowej (po 4 konkurencjach) * W przypadku równiej ilości
1 Cieszyn
181 pkt. (95 + 86)
1 Strumień
54 pkt. punktów uzyskanych przez dwie
2 Strumień
111 pkt. (52 + 59)
lub więcej drużyn o wyższym
2 Dębowiec
54 pkt. miejscu w klasyfikacji końcowej
3 Dębowiec
90 pkt. (40 + 50)
3 Wisła
52 pkt. Olimpiady decydują:
* w przypadku równej ilości
a) większa liczba startów w zawo4 Zebrzydowice
47 pkt.
punktów decydowała suma czadach zaliczanych do Olimpiady
sów uzyskanych przez najlepszą
5 Cieszyn
42 pkt. b) większa ilość zdobytych pierwkobietę i najlepszego mężczyznę
6 Goleszów
42 pkt. szych miejsc

WALECZNY DZIEŃ DZIECKA
Dnia 7 czerwca 2008 roku
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Iskrzyczyn zorganizował z okazji Dnia Dziecka
turniej judo. Zawody odbyły się
w sali sportowej Gimnazjum w
Dębowcu.
Oto wyniki:
Chłopcy:
Waga 24kg
I miejsce – Krzysztof Szworc
(LKS „Wyzwolenie” Simoradz)

2 Dębowiec
3 Wisła

Na Otwartych Mistrzostwach
Częstochowy zawodnicy zdobyli
drużynowo III miejsce, ustępując
tylko gospodarzom i MOSiR Mysłowice, a pokonując m.in. Takie
kluby jak: Pałac Młodzieży Katowice, UKS Sosnowiec, Okey Opole, AZS Gliwice, MOSiR Cieszyn,
Ahinsa Tarnowskie Góry i inne.

7

Hażlach

37 pkt.

8

Brenna

36 pkt.

9

Ustroń

28 pkt.

I miejsce - Adam Lebioda (LKS
„Wyzwolenie” Simoradz)
Waga 39 kg
II miejsce - Patryk Białon (LKS
„Iskra” Iskrzyczyn)
Waga 40 kg
II miejsce - Arkadiusz Stoszek
(LKS „Iskra” Iskrzyczyn)
Waga 43 kg
III miejsce - Kamil Górniak (LKS
„Iskra” Iskrzyczyn)
IV miejsce - Piotr Zagóra (LKS
„Iskra” Iskrzyczyn)
Waga 50 kg

Szczegółowe wyniki na stronie
internetowej: www.olza.pl
Źródło: SRiWR „OLZA”

I miejsce – Łukasz Mastalerz
(LKS „Wyzwolenie” Simoradz)
II miejsce – Seweryn Szkucik
(LKS „Wyzwolenie” Simoradz)
Waga + 60 kg
I miejsce - Ryszard Kubica (LKS
„Iskra” Iskrzyczyn)
Dziewczęta:
waga 30 kg
I miejsce - Dominika Chrapek
(LKS „Wyzwolenie” Simoradz)
waga 40 kg
II miejsce - Kinga Stoszek (LKS
„Iskra” Iskrzyczyn)

PODZIĘKOWANIE
W dniach od 2 do 6 lipca br.
po raz dziewiętnasty na szosach
naszego kraju został rozegrany
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. Trasa prowadziła
przez teren gminy Dębowiec.

Wójt Gminy Tomasz Branny
składa serdeczne podziękowania dla gminnego komendanta
Straży Pożarnej - Remigiusza
Hanuska oraz strażaków, biorących udział w zabezpieczeniu
trasy.
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XIV Spartakiada Sołectw Gminy Dębowiec

W

zwycięzcą okazała się reprezentacja gospodarzy, wyprzedzając
reprezentacje Iskrzyczyna oraz
Dębowca.

Klasyfikacja końcowa:
1. Simoradz - 85 pkt.
2. Iskrzyczyn - 73 pkt.
3. Dębowiec - 57 pkt.

Stronę przygotował Marcin Wowry

dniu 31 maja 2008 r.
w Simoradzu odbyła się XIV Spartakiada Sołectw
Gminy Dębowiec. Tegorocznym

4. Łączka - 46 pkt.
5. Ogrodzona - 39 pkt.
6. Gumna - 39 pkt.
7. Kostkowice - 25 pkt.
Wyniki poszczególnych konkurencji na stronie internetowej:
www.debowiec.cieszyn.pl

Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny składa gorące podziękowania sołectwu Simoradz, a w szczególności miejscowej OSP za przygotowanie imprezy.
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Najpiękniejsze ogródki
Końcem czerwca odbył się stępny odbędzie się w pierwszej
pierwszy przegląd ogródków w dekadzie sierpnia.
ramach konkursu „NajpiękniejWięcej zdjęć na stronie: picaszy ogródek wsi Dębowiec”. Na- saweb.google.com/ogrodki2008

Ogród pani Hel

eny Herman

Kolorowy ogród pana Jacka Legierskiego

Zielony świat pa

ni Łucji Gawla

s

Ukwiecony ogró

Ogród pani Ireny Staroń

d pani Marii K

onsek

Foto: Urszula Hławiczka

Ogród pani Teresy Czendlik

