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Informacje
70. rocznIca
pIerwszego zrzutu
„CiChoCiemnyCh”
Nowy rozdział w historii
wojskowości zapoczątkowało trzech polskich spadochroniarzy w osobach dwóch
cichociemnych mjr Stanisława
Krzymowskiego „Kostki”, rtm.
Józefa Zabielskiego „Żbika”
oraz kuriera bomb. Czesława
Raczkowskiego „Orkana”. Przeprowadzili oni operację o kryptonimie „Adolphus”, której
termin wyznaczono na noc z 15
na 16 lutego 1941 r. Skoczkowie wykonali ustne polecenie
gen. Sosnowskiego, który
pożegnał ich słowami „Idziecie
jako straż przednia do kraju.
Macie udowodnić, że łączność
z krajem jest w naszych
warunkach możliwa”. Ich cel
stanowiła placówka odbiorcza
położona 7,5 km na południe
od Włoszczowej. Jednakże ze
względu na błąd nawigatora,
zbyt małą ilość paliwa albo,
jak sądzą niektórzy, celowe
d z i ałanie A ng likó w z rz u t u
dokonano w Dębowcu.
Od momentu pamiętnego
pierwszego zrzutu cichociemnych w Dębowcu minęło prawie
70 lat, ale pamięć o tym wydarzeniu wciąż jest żywa wśród
pasjonatów historii. Również
środowiska kombatanckie wraz
z władzami Gminy Dębowiec
co roku organizują obchody
upamiętniające to wydarzenie,
a w bieżącym z okazji okrągłej
rocznicy nadano tym uroczystościom szczególną rangę
z odpowiednią dla miejsca,
w którym „zaczęło się podpalanie Europy” oprawą.
W dniu 12 lutego przy
dźwiękach Hymnu Wojska
Polskiego uroczyście wprowadzono Poczty sztandarowe
przed głaz upamiętniający
„Cichociemnych” w centrum
D ę b o w c a . Ta k o t o ro z p o częły się oficjalne obchody
70. rocznicy pierwszego
zrzutu „Cichociemnych” na
okupowany kontynent.
Gospodarz uroczystości,
Wójt Gminy Dębowiec Tomasz
Branny przywitał licznie przybyłych gości i mieszkańców.
Przybliżył zebranym jak ważne
znaczenie dla kształtu dzisiejszej wolnej ojczyzny miał ten
pierwszy skok na dębowiecką

Kiermasz wieLKanoCny
JuŻ za nami !

ziemię. Również o gościnnej
ziemi cieszyńskiej i bohaterskiej postawie jej mieszkańców
wspomniał współorganizator
uroczystości Starosta Cieszyński Czesław Gluza. Niezwykle
ciekawie losy spadochroniarzy przybliżył płk Jerzy Gut
dowódca jednostki wojskowej
GROM, której patronami są
legendarni Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej.
To właśnie GROM jest kontynuatorem tradycji Cichociemnych.
Jak co roku przemawiał również
Prezes Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
Oddział Ziemi Cieszyńskiej
Rudolf Golda. Wspomniał on
zasługi władz samorządowych
Gminy Dębowiec w utrwalaniu
pamięci o ludziach i czynach
w walce o niepodległość Polski
podczas II wojny światowej i po
jej zakończeniu, za co w roku
2010 został jej przyznany
medal PRO MEMORIA.
Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na
wyczekiwaną inscenizację
zrzutu i podjęcia Cichociemnych w Dębowcu. Zrzutu
zasobników ze sprzętem oraz
skoku dokonali skoczkowie
grupy rekonstrukcyjnej „Spadochroniarze 1939-45”. Duże
wrażenie zrobiła również inscenizacja podjęcia skoczków
przez partyzantów oraz partole
niemieckie przeszukujące
cywilną ludność Dębowca.
Równolegle uczestnicy
u ro c z y s t o ś c i n a s a l i g i m nastycznej w Dębowcu
mogli podziwiać wystawę
militarną i oglądać ciekawe
prezentacje multimedialne
oraz pokazy składania spadochronów.
Dzięki wysiłkowi wielu ludzi
udało się nadać odpowiednią
rangę tak ważnemu wydarzeniu
w dziejach Europy. Pozostaje
nadzieja, że pamięć o pierwszych Cichociemnych zrzuconych na ziemie okupowanej
Europy nie zostanie zatarta
w świadomości mieszkańców
naszej gminy i całej Polski.

Wzorem lat
ubiegłych Gminny
Ośrodek Kultury
wraz z Kołem
G o s p o d y ń
Wiejskich z Łączki
zorganizowali już V
Kiermasz Wielkanocnych Tradycji
w Łączce.
Cały tydzień
Panie pieczołowicie piekły ciasta,
d e k o r o w a ł y, a b y
zadowolić podniebienia nawet najwybredniejszych
klientów.
Sto lukrowan y c h b a r a n k ó w,
40 smacznych
m u r z y n ó w, 2 0 o l b r z y mich kołaczy, 60 barwnych
mazurków, ponad 60 bab wielkanocnych i wiele innych smakołyków czekało, aby zawitać
na wielkanocnych stołach.
Oczywiście nie mogło
zabraknąć oryginalnych,
pięknie zdobionych pisanek
i innych ozdób świątecznych,
były i pisanki ze strusich jaj
dekorowane w niepowtarzalne
wzory, tak więc każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Na kiermaszu w miłej, świątecznej atmosferze można było
spokojnie usiąść, napić się
kawy czy herbaty, spróbować
pięknie pachnącego, świeżego,
domowego chleba z masełkiem
czy domowej buchty i choć
na moment oderwać się od
problemów dnia codziennego.

Wspólne malowanie wielkanocnych pisanek wciągnęło
nie tylko dzieci, ale również
ro d z i c ó w. N a n a j z d o l n i e j szych „malowniczych” czekały
nagrody, które przygotował
Ośrodek Kultury, tak więc
warto było się starć. Pierwsze
miejsce w konkursie „Na Najpiękniejszą Pisankę” - zdobyła
Paulina Chwastek z Łączki.
GOKSiT pragnie serdecznie
podziękować Kołu Gospodyń
Wiejskich z Łączki za ciężką
pracę, a w szczególności Pani
Irenie Bączek, dzieciom
z kółka plastycznego wraz
z Panią Moniką Drozd. Dziękujemy także wszystkim tym,
którzy zawitali na naszym
Kiermaszu, mamy nadzieję, że
spotkamy się znów za rok!!!
Bogusz Karina

Remigiusz Jankowski
Błażej Żebrok
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Informacje
z obrad rady gminy
Na Sesjach Rady Gminy
Dębowiec, które odbyły się
22 lutego 2011 oraz 29 marca
2011r. podjęto uchwały m.in.
w następujących sprawach:
1. Zmiany budżetu gminy
Dębowiec na 2011r.
2. Rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
3. Powołania komisji
doraźnej Rady Gminy
Dębowiec
4. Zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Dębowiec na lata 2011-2014.
5. Utworzenia Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
w Simoradzu.

6. Utworzenia funduszu
sołeckiego.
7. Zmiany uchwały
w sprawie ustalenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia
za pobór podatków na terenie
Gminy Dębowiec.
8. Zmiany uchwały 340/
XLII/2010 Rady Gminy
Dębowiec z dnia 24 sierpnia
2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Iskrzyczyn na lata 2010 –
2017 opracowanego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
9. Zatwierdzenia realizacji
projektu pn. „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach

I-III szkół podstawowych
w Gminie Dębowiec”, który
zostanie złożony do naboru
projektów systemowych ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach
Priorytetu IX, działanie 9.1.2
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
10. Uchylenia uchwał Rady
Gminy Dębowiec w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rada Gminy nie podjęła
uchwał w następujących
sprawach:

1. Przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Iskrzyczynie.
2. Utworzenia Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
w Iskrzyczynie.
3. Przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Simoradzu.
W ramach zapytań i wolnych
wniosków poruszono m.in.
następujące sprawy:
▪ Jaki procent w budżecie
Gminy Dębowiec stanowią
wydatki na rozmowy telefoniczne?
▪ Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa
dotycząca utrzymania dróg
w naszej Gminie?
▪ Czy ilość odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej odpowiada ilości
wody zużywanej w gospodarstwach?
▪ Czy jest możliwe zabezpieczenie przed przedostawaniem się wody na ul.
Dworską w Kostkowicach?
▪ Jak daleko posunięta jest
sprawa remontu drogi na
Herstówki?

piKniKi integraCyJne w przedszKoLaCh
Od 21 marca br. we wszystkich przedszkolach w naszej
gminie ruszyła realizacja zajęć
w ramach projektu „Przedszkole czeka na Ciebie”. Nasi
najmniejsi mieszkańcy mają
okazję uczestniczyć w takich
zajęciach jak: j. angielski,
zajęcia regionalne, gimnastyka korekcyjna, logopedia
czy edukacja społeczna. Do
projektu przystąpiło i korzysta
z zajęć 146 dzieci. Kolejnym
ważnym elementem projektu

będą zorganizowane we
w s z y s t k i c h p r z e d s z ko l a c h
pikniki integracyjne. Mają one
na celu integrację rodziców
oraz ich większe zaangażowanie w życie przedszkola.
Terminy pikników integracyjnych:
▪ PP Ogrodzona – 26 maja
2011 roku, godzina 15.00
▪ PP Dębowiec – 27 maja
2011 roku, godzina 16.00
▪ PP Simoradz– 30 maja
2011 roku, godzina 15.00

▪ PP Iskrzyczyn – 4
czerwca 2011 roku,
godzina 15.00
Serdecznie zapraszamy !!!
Koordynatorzy projektu
„Przedszkole czeka na
Ciebie”
Foto: Danuta
Jankowska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Przewodniczący RG
Marian Matejczuk

Informacje
nadmiar szKÓŁ, Czy niedobÓr ŚrodKÓw?
Ustawa o samorządzie
g m i n n y m o k re ś l a p o d z i a ł
zadań gminy na własne oraz
zlecone. Zadania własne gminy
związane są z działalnością
w prawie wszystkich sprawach
publicznych dotyczących społeczności lokalnej.
W konsekwencji powyższego Gmina Dębowiec
jest odpowiedzialna za los
gimnazjum, szkół podstawowych, oraz przedszkoli, gdyż
jest dla nich organem prowadzącym. Państwo przeznacza na utrzymanie szkół tzw.
subwencję oświatową czyli
pomoc finansową. W związku
z niżem demograficznym,
subwencja państwowa nie
pokrywa jednak rzeczywistych kosztów utrzymania
szkół dlatego, aby placówki
szkolne mogły funkcjonować
na należytym poziomie, gmina
dopłaca różnicę, która np.
za 2010 rok wyniosła prawie
700.000 złotych, a za taką
kwotę można wykonać wiele
innych zadań, jak budowa,
czy naprawa dróg, kanalizacja
i wiele innych.
Przedszkola w całości
finansowane są z dochodów
w ł a s n y c h g m i n y, d l a t e g o
w 2010 roku gmina wydała
na ich funkcjonowanie prawie
1.300.000 złotych. Razem
z budżetu gminy na funkcjonowanie oświaty w obecnym
stanie wydatkowano w 2010 r.
prawie 2 mln złotych.
Posiadamy obecnie za dużo
lub za duże szkoły w stosunku
do ilości dzieci pobierających
w nich naukę. Powstał więc
projekt utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Iskrzyczynie z przeniesieniem przedszkola do budynku
szkoły oraz przekształcenia
Szkoły Podstawowej z sześcioklasowej (I-VI) w trzyklasową
(I-III) z możliwością kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Simoradzu.
To s a m o d o t y c z y ł o
Simoradza, gdzie również
utworzony zostałby Zespół
Szkolno-Przedszkolny oraz
przekształconoby Szkołę Podstawową z sześcioklasowej
(I-VI) w trzyklasową (IV-VI),
z możliwością kontynuowania
nauki w Szkole Podstawowej
w Iskrzyczynie. Gmina byłaby

zobowiązana do przewozu
dzieci pomiędzy szkołami,
zapewnienia opieki podczas
przewozu dzieciom, ubezpieczenia, utrzymania w należytym
stanie drogi łączącej obie
szkoły itp.
Korzyści wynikałyby
z pewnego ograniczenia
zatrudnienia i innych działań
organizacyjno-oszczędnościowych w obrębie tych placówek.
Zamiar podjęcia takich
działań wzbudził ogromne
emocje pośród społeczności
Gminy Dębowiec. Padały ostre
słowa krytyki pod adresem
Rady Gminy, która podjęła
uchwały intencyjne w tej
sprawie, a które niczego jednak
nie przesądzają, stwarzają
jedynie furtkę do ewentualnego
podjęcia uchwały końcowej
w tej sprawie, ale mogą też być
odrzucone przez Radę, jeżeli
ta uznaje za niezasadne po
analizie wszystkich aspektów
s p r a w y. R ó w n o c z e ś n i e
powołano specjalną Komisję
do Spraw Oszczędności i Optymalizacji Kosztów w Gminie.
Oprócz tego Komisja Oświaty
dokonała wizytacji wszystkich placówek oświatowych,
zapoznając się na miejscu
z sytuacją, problemami itp.
Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji
Oświaty, na którym wypracowano stanowisko w sprawie
szkół oraz w sprawie oszczędności i sposobu pozyskania
środków, w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania
gminy na dalsze lata.
Sugestia obu Komisji była
taka, aby pozostawić szkoły
w dotychczasowym kształcie,
gdyż zysk z przekształceń
byłby niewielki. Utworzyć
jednak Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Simoradzu co
poprawi organizacyjnie zarządzanie obydwoma placówkami
tzn. szkołą i przedszkolem
w sposób jednoosobowy.
Względy ekonomiczne mają
ogromną wagę i znaczenie,
ale też względy społeczne są
równie ważne i w tym kontekście członkowie komisji wypracowali stanowisko.
Sugerujemy, aby dyrekcje
szkół, grona pedagogiczne
w sposób aktywny włączyły
się do działań, mających na

celu pozyskanie jak największej ilości uczniów do klas
pierwszych. Pozwoli to bowiem
na bardziej optymalne wykorzystanie placówek szkolnych.
Ogromna rola przypada tutaj
rodzicom, społecznościom
lokalnym, organizacjom, stowarzyszeniom. Z taką determinacją i energią społeczną, jaką
wykazaliście przy rzekomej
likwidacji szkół przystąpcie
teraz do działań mających na
celu zapewnienie minimum 12
dzieci w klasach pierwszych, bo
taki będzie warunek utworzenia
oddziału w szkole. Dowożenie
dzieci do szkół w ościennych gminach,co deklarowali
niektórzy rodzice, czy do miast
nie jest rozwiązaniem dobrym,
bo tu na miejscu dysponujemy
doskonałą bazą oświatową
wolną od problemów, które
gdzie indziej występują. Myślę,
że stać nas na to ,aby nasze
dzieci korzystały z naszych
placówek oświatowych,
bowiem tradycje szkolnictwa
w Gminie Dębowiec sięgają
setek lat wstecz, a dorobek
oświatowy jest ogromny
i należy to uszanować i kontynuować godnie i należycie.
Podczas marcowej sesji
Rady Gminy radni większością głosów odrzucili projekt
utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Iskrzyczynie
oraz przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Iskrzyczynie.
Odrzucono również projekt
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Simoradzu. Przyjęto
jednak uchwałę o utworzeniu
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Simoradzu.
Problem finansowania szkół
nie został jednak definitywnie
rozwiązany, bowiem póki co
szkoły zostają w takim kształcie
w jakim były, ale ten temat
wróci jak bumerang w następnych latach i będzie narastał,
a wtedy przyjdzie czas na
bardziej radykalne działania.
Gmina będzie póki co szukać
oszczędności, lub zwiększenia
dochodów poprzez podjęcie
określonych działań, o których
za wcześnie mówić, ale będą
konieczne i niezbędne.
Przew. Komisji Oświaty i Kultury
Bronisław Brudny
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Urząd Gminy Dębowiec,
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,
Tel. 33 853 38 81 lub 33 856 22 85
Tel/fax. 33 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
www: debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Turystyki w Dębowcu
Łączka 71
43-426 Dębowiec,
Tel. 33 858 83 51, 512 298 558
www.ck.debowiec.com.pl
gok@debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Gumnach
Gumna 134
43-426 Dębowiec
Tel. 33 851 03 44
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,
ul. Katowicka 6,
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
skargi i wnioski przyjmowane są w dniach
roboczych w godzinach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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

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.
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Informacje
LoKaLna grupa rybaCKa „Żabi KraJ” ruszyŁ CyKL KonsuLtaCJi eKsperCKiCh
k o w i c e - Z d ró j , P a w ł o w i c e ,
Strumień, Skoczów, Zebrzydowice.
W czerwcu LGR „Żabi Kraj”
planuje ogłoszenie konkursów
na wybór operacji w ramach
środków:
1.Wzmacnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa.
Beneficjent na jedną
operację może pozyskać do
miliona złotych, a w okresie
programowania – do dwóch
milionów zł. Refundacja
kosztów kwalifikowanych może
wynieść do 85 procent. Dofinansowanie może obejmować
operacje, które będą dotyczyły
np. organizacji kół zainteresowania dla dzieci i młodzieży;
budowy, remontu lub przebudowy małej architektury turystycznej, w szczególności
łowisk dla wędkarzy; kąpielisk
wraz ze ścieżkami i drogami
dojazdowymi do miejsc inwestycji; tworzenia muzeów, izb
regionalnych, izb pamięci lub
s k a n s e n ó w. K a t a l o g o s ó b
mogących skorzystać z tego
działania jest duży, np. wnioskodawcami mogą być osoby
fizyczne, prawne, instytucje

naukowe czy też organizacje
pozarządowe.
2.Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej
oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę
związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem.
Beneficjent na jedną
operację może pozyskać do
300 tysięcy złotych, a w okresie
p ro g r a m o w a n i a – d o 6 0 0
tysięcy. Refundacja kosztów
kwalifikowanych może wynieść
do 60 procent. Środki można
pozyskać np. na podejmowanie i rozwój działalności
w zakresie: zagospodarowania
terenu, na którym ma być lub
jest prowadzona działalność
gospodarcza, wyposażenie
obiektów, w których ma być
lub jest prowadzona działalność gospodarcza. O środki
może ubiegać np. podmiot,
który prowadzi działalność na
obszarze LSROR jako uprawniony do rybactwa (zgodnie
z ustawą o rybactwie śródlądowym) z wyłączeniem organu
administracji publicznej.
Harmonogram konsultacji
eksperckich maj 2011r.

Urząd Gminy w Chybiu, ul.
Bielska 78, – 17.05. i 24.05.
2011r.
Urząd Gminy w Dębowcu,
ul. Katowicka 6, – 05.05
i 19.05. 2011r.
Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdrój, ul. Szkolna 13,
– 12.05. i 26.05.2011r.
Urząd Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60, –
11.05. i 25.05. 2011r.
Urząd Miejski w Strumieniu,
ul. Rynek 4, – 04.05. i 18. 05.
2011r.
Biuro Stowarzyszenia LGR
„Żabi Kraj” w Skoczowie, ul.
Mickiewicza 9, – 06.05. i 20.05.
2011r.
Urząd Gminy w Zebrzydowicach, ul. Ks.A. Janusza 6, –
09.05. i 23.05. 2011r.
Wszelkie informacje
dotyczące wolnych terminów
konsultacji oraz konkursów
pod numerami: 33/4874955,
797410134; poprzez e-mail:
projekty@zabikraj.pl lub
w Biurze LGR (ul. Mickiewicza
9 w Skoczowie).
Serdecznie zapraszamy

Dębowieści

W środę 04.05.2011r. ruszył
cykl nieodpłatnych konsultacji eksperckich w gminach
objętych LSROR, celem konsultacji jest przygotowanie
potencjalnych beneficjentów
do planowanych na czerwiec
pierwszych konkursów. Na
indywidualnych konsultacjach
prowadzonych przez specjalistów od pozyskiwania środków
unijnych dowiedzą się państwo,
jak wypełnić wniosek oraz jakie
dokumenty należy przedstawić,
aby uzyskać dofinansowanie
w planowanych konkursach.
- Zainteresowanie bezpłatnymi konsultacjami w poszczególnych gminach jest spore,
dlatego prosimy o wcześniejsze
umówienie konkretnej godziny
i terminu konsultacji. – mówi
Dorota Bathelt, specjalista ds.
projektów.
Każdy kto planuje pozyskać
pomoc finansową w ramach
programu PO RYBY powinien
skorzystać z usługi doradczej
dostępnej w poszczególnych punktach. Wszyscy
zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa, które
będzie w godzinach urzędowania poszczególnych
instytucji. Każdy pomysł na
wykorzystanie europejskich
środków jest wart skonsultowania z ekspertem, należy
tylko pamiętać, że głównym
warunkiem starania się o dofinansowanie jest realizacja
operacji na obszarze gminy:
Chybie, Dębowiec, Goczał-

LGR „Żabi Kraj”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

dyŻury wÓJta
Czerwiec 2011
02.06.2011
Gumna 13:00-14:00-Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji
Kostkowice 14:15 – 15:15-Strażnica OSP
Kostkowice

09.06.2011
Iskrzyczyn 13:00 – 14:00 -Strażnica OSP
Iskrzyczyn
Simoradz 14:15 – 15:15-Strażnica OSP
Simoradz
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16.06.2011
Łączka 13:00 – 14:00 Gminnym Ośrodek
Kultury
Ogrodzona 14:15 – 15:15 Szkoła Podstawowa w Ogrodzonej

kultura
wieCzÓr wspomnień
– „smoLeńsK 2010”
11.04.2011r. o godzinie
18.30 odbył się w GOKSiT
w Łączce „Wieczór wspomnień
– Smoleńsk 2010”. Program
przygotowali uczniowie Szkoły
Podstawowej w Dębowcu
i w Iskrzyczynie. Wydarzenie
przygotowała i poprowadziła
Pani Danuta Jankowska. Tradycyjnie możemy być dumni
z naszej młodzieży, nie tylko
pięknie recytowali wiersze,
ale również zagrali zarówno

Kobiety dLa Kobiet

na gitarze, jak i na trąbce.
Cały wieczór służył wyciszeniu i zadumie. Duże wrażenie
robiły slajdy pełne wspomnień
o ofiarach katastrofy smoleńskiej, nawiązujące do roli
krzyża w naszym życiu. Dziękujemy wszystkim obecnym na
tym wieczorze oraz uczniom
szkół za występ.
Estera Brudny

„Kobiety dla
kobiet” to nazwa
wieczoru, który
odbył się w dniu
8 . 0 3 . 2 0 1 1 r.
w Gminnej
Bibliotece
Publicznej
w Dębowcu.
Gościem specjalnym była
Pani Dorota
Szołtys z salonu kosmetycznego „Elixir” w Cieszynie.
Podczas swojej prezentacji
zademonstrowała i opowiedziała zebranym o sposobach
dbania o dłonie i paznokcie.
Wszystkim chętnym paniom
wykonała peeling rąk oraz
pomalowała i ozdobiła
paznokcie.
Podczas spotkania zebrane
osoby opowiadały także
o nowych trendach w modzie,
które będą królowały wiosną
2011 roku. Pani Beata Drozd
– Pszczółka z salonu kosmetycznego „Beabeauty”
ujawniła, iż modnymi kolorami
tego sezonu będzie ciemny
brąz i pomarańcze. Z szaf
ponownie wyciągamy spodnie
dzwony i wszelkie rzeczy

w d u ż e k w i a t y. P a n i
Gabriela Bulandra zaś
pokazała wykonaną przez
siebie biżuterię. Obowiązkowo zakładamy duże
wisiory i przeróżne łańcuchy.
W dalszym ciągu modne będą
Pandory i charmy. Obecna
na spotkaniu fryzjerka i radna
Gminy Dębowiec Pani Elżbieta
Malik uchyliła rąbka tajemnicy
swojej dziedziny informując
o trendach fryzjerskich.
Wyjątkowy wieczór Kobiety
dla Kobiet upłynął wszystkim
zebranym w miłej atmosferze
nie tylko ze względu na obchodzony tego dnia Dzień Kobiet,
ale również z powodu świętowania rocznej działalności
Klubu Kobiet Twórczych.
Danuta Jankowska

spotkanIe
z masaŻystą w goKsit
28 marca w Gminnym
Ośrodku Kultury odbyło się
kolejne spotkanie Klubu Kobiet
Tw ó rc z y c h . G o ś c i e m t e g o
wyjątkowego wieczoru była
Pani Natalia Lekacz - Absolwentka WSA w Bielsku Białej,
studentka V- roku Fizjoterapii
na AWF w Katowicach, Technik

Masażysta, która opowiedziała
i zademonstrowałam zebranym
Paniom różne techniki masażu.
W miłej atmosferze, przy kawie
i herbacie Panie spędziły
wieczór.
Bogusz Karina
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kultura
Kobiety miaŁy swoJe Święto
czy chociażby Klub Kobiet
Twórczych. W Dniu Kobiet,
każda Pani powinna odczuć,
jak wiele znaczy jako matka,
żona, ale przede wszystkim,
jako wartościowa ludzka
jednostka z całym bogactwem
swojego doświadczenia
życiowego. Pomijając kwestie
feministyczne, problematyki
gender, kobiet na traktorach,
rajstop, palenia czarownic
i innych perypetii historii kobiecości, niezmiernie miłym jest
każde święto, gdzie możemy
obdarować się wzajemnym
uśmiechem, kwiatem, ciepłym
słowem. Stąd wbrew wszelkim
stereotypom, popieram święta
wzbudzające zwyczajną radość
z otrzymania i dawania sobie
w z a j e m n i e k w i a t ó w. J e s t
bowiem w tym geście coś przytulnie ludzkiego i takich gestów
w szarej, bezosobowej rzeczywistości zawsze brakuje.
Koła Gospodyń Wiejskich
z Gminy Dębowiec popularyzują nasza kulturę i tradycję
Ziemi Cieszyńskiej, jej etos
p r a c y, w s p a n i a ł ą k u c h n i ę
re g i o n a l n ą i p i ę k n e rę k o dzieło. Działają na rzecz
całej społeczności lokalnej,
wspomagają różne wydarzenia i promują naszą Gminę
w innych powiatach. 8 marca
w Dzień Kobiet Panie z całej
Gminy spotykały się m.in.
w Dębowcu w OSP, Łączce
i Gumnach, aby razem
spędzić czas. Klub Kobiet
Twórczych spotkał się w Bibliotece Publicznej w Dębowcu
na spotkaniu dotyczącym
zabiegów upiększających.
Nasze niezwykłe razem śmiały
się, spożywały przygotowane
wcześniej smakołyki i popijały
kawę. Panie z Łączki przygo-

towały sobie zarówno drobne
upominki, jak i smaczny
obiad. Przy okazji omawiały
swoją działalność i kolejne
plany związane w wycieczką.
W Gumnach Panowie stanęli
na wysokości zadania i Panie
z KGW dostały oprócz życzeń,
wiosenne kwiaty. Nie zabrakło
też odśpiewania „Sto lat”
przez strażaków OSP Gumna
i śledzika na zakończenie
karnawału.
Estera Brudny

Dzień Kobiet
w Dębowcu
Koło Gospodyń Wiejskich
w Dębowcu zorganizowało
w dniu 5 marca w Sali OSP
w Dębowcu po raz pierwszy
u ro c z y s t e o b c h o d y „ D n i a
Kobiet” dla wszystkich pań
m i e s z k a j ą c y c h n a t e re n i e
Gminy. Członkinie Koła przygotowały słodki poczęstunek, a Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki
zapewnił oprawę artystyczną.
O godzinie 15.00 rozpoczęły
swój barwny występ dzieci
z Zespołu Regionalnego Ogrodzanie pod kierownictwem p.
Renaty Mendrek. W teatralny
i pełen humoru sposób przed-
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stawiły początek działalności Koła Gospodyń Wiejskich
oraz zatańczyły regionalne
tańce. Kapela „Maliniorze”
z Brennej rozbawiła nie tylko
Panie zgromadzone na sali,
ale także młodych artystów
z Ogrodzonej, którzy ochoczo
tańczyli przy akompaniamencie muzyków. Wspólne śpiewy
i taneczny krąg wszystkich
uczestników zakończył uroczystość. O godz. 19.00
rozpoczął się wieczorek
taneczny. Przy dźwiękach
zespołu ARS BEND z Krakowa
bawiliśmy się do białego rana.
W imieniu własnym i Zarządu
Koła chciałabym serdecznie
podziękować pracownikom
GOKSiT w Łączce za pomoc
w organizacji obchodów
Święta Kobiet. Szczególnie gratuluję trafności doboru
artystów, których występy
sprawiły wiele radości
i wzbudziły wspomnienia, jak
to kiedyś było.
Mamy nadzieję, że Dzień
Kobiet w 2012 roku będziemy
świętowały w podobnej atmosferze w bardziej licznym gronie,
że z zaproszenia skorzysta
więcej naszych mieszkanek.

Dębowieści

Rządzą i politykują, jak
Angela Merkel – kanclerz
Niemiec, lub była premier
Wielkiej Brytanii Margaret
Thatcher. Są zaangażowane
społecznie, jak Michelle Obama
w swojej kampanii przeciwko
anoreksji pod hasłem „Let’s
move”. Jak twierdzi Stanisław
Lec mężczyźni wolą kiedy są
ładne niż mądre, bo łatwiej
przychodzi im patrzenie niż
myślenie. Są zatem wśród
nich piękne artystki, takie
jak: Madonna, Beyonce, czy
Angelina Jolie. Są też mądre,
jak Maria Curie Skłodowska,
czy Magdalena Środa. Bywają
bogate i zaradne życiowo,
jak Jacqueline Mars „słodka”
miliarderka firmy produkującej znany batonik, która ma
na swoim koncie 11 miliardów
dolarów, przy zaledwie dwóch
rozwodach. Kto da więcej?
Christy Walton (Wal – Mart)
- 26,5 miliarda dolarów na
koncie, obecnie najbogatsza
kobieta świata, co może istotne
- bez rozwodów. KOBIETY,
można by o nich pisać w nieskończoność. Coraz częściej
przełamuje się stereotyp
publicznego mężczyzny
i domowej kobiety. Kobiety
coraz częściej lubią akcentować swoją obecność. Coraz
częściej mówią też o swoich
potrzebach, osobowości,
wychodzą z cienia, pokazują
swoje zdolności i umiejętności, które niejednokrotnie są
na wagę złota. Kobiety się
realizują, robią to co naprawdę
chcą i lubią robić, coraz to
na nowo nas zaskakując.
W Gminie Dębowiec zdrowa
i piękna kobiecość podkreślana jest poprzez działalność
Kół Gospodyń Wiejskich,

Zofia Legierska

kultura
spotKanie podrÓŻniCze w oŚrodKu KuLtury
Maroko i Sudan dwa
niezwykłe i szalenie urokliwe
miejsca w Afryce.
To właśnie tam, w wirtualną
podróż, mogli przenieść
się uczestnicy spotkania
podróżniczego, które odbyło
się w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Gumnach. Gośćmi tego
wieczoru byli studenci Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
Zdzisław Rabenda
i Radosław Biel, którzy
zechcieli podzielić się z nami
wrażeniami ze swoich „podróży
za jeden uśmiech”, w niesamowite miejsca.
Ciepły klimat spotkania
wypełniał zapach palonych
kadzidełek i marokańskiej
herbaty, w tle niczym w tan-

tryczny trans hipnotyzowała
zebranych muzyka gnawa.
Ta j e m n i c z y m i , w ą s k i m
uliczkami zwiedzaliśmy niesamowity Marrakesz, który
jest stolicą kulturowo-historyczną Maroka, a w nim znany
z targowej atmosfery plac
Djemaa El Fna, który zaskakuje
swoją zmiennością – za dnia
jest jednym z największych
targowisk, a nocą zmienia się
w plac czarów i magii.
Maleńkie, kryte bazarki,
w których chowa się wiele
w a r s z t a t ó w, g a r b a r n i ,
farbiarni, restauracji, targowisk
z mięsem, owocami, świeżymi
rybami mogliśmy podziwiać
w jednym z najstarszych miast
imperium, otoczonym wspaniałymi murami i bramami Fezie.
Sudan to wyzwanie
i przygoda dla ludzi, których
p a sj ą ż yc i a j e st p o j e c h a ć
tam, gdzie niewielu dotąd
dotarło. Zobaczyć zapomniane piramidy starożytnych
władców Nubii, poczuć klimat
prawdziwej Sahary, spłynąć
Nilem, czy odwiedzić zasypywane piaskiem opuszczone
starożytne miasta i osady. To
wszystko daje Sudan.
Oryginalne i niesamowite
zdjęcia, osnute ciekawymi
opowieściami rozbudzały
wyobraźnie tak, że chyba
każdy uczestnik spotkania

mógł poczuć niezapomniany
z a p a c h p r z y p r a w, s m a k
ulicznego życia i doświadczyć
dziwnej i tajemniczej atmosfery
panującej w tych jak odmiennych kulturowo i mentalnie
zakątkach świata.
Chcielibyśmy podziękować
Pani Monice Drozd, Panom
Zdzisławowi Rabendzie i Radosławowi Biel za przygotowanie
tego fantastycznego wieczoru
i zapraszamy na kolejne
spotkania z ciekawymi podróżnikami.
Karina Bogusz

KonCert gitarowy dLa rodziCÓw
W sobotę (26 marca) odbył
się w GOKSiT koncert gitarowy
dla rodziców, w wykonaniu
młodzieży uczęszczającej na
zajęcia gitarowe i wokalne.
Atmosfera była
bardzo przyjemna.
Rodzice wysłuchali najpierw parę
utworów w wersji
instrumentalnej. Następnie
młodzi wokaliści
zaprezentowali
swoje możliwości wokalne. Nie
obyło się bez
g ro m k i c h b r a w.

Obecnie nasi zdolni muzykanci
myślą nad nazwą zespołu.
Jak się okazuje - to nie takie
proste!:) Zachęcamy także
WSZYSTKICH INSTRUMEN-

TALISTÓW I WOKALISTÓW
Z TERENU NASZEJ GMINY do
wspólnego grania i śpiewania,
w każdą sobotę od godz. 9.00
w Ośrodku w Łączce. Dodatko-
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wych informacji udzielamy pod
nr tel. 512 298 558.
Estera Brudny

Dębowieści

kultura
„spotKanie integraCyJne w simoradzu”
i serdecznie zespoły zostały
przyjęte przez mieszkańców
naszej gminy. Po wspaniałym
występie dzieci udały się na
poczęstunek, który przygotował Ośrodek Kultury. Tego
dania nie mogło zabraknąć
„papieskich kremówek” i choć
nie były z Wadowic, to w tak
doborowym towarzystwie
smakowały równie wyśmienicie. Wspólne spotkanie dwóch
z es p o ł ó w z ta k odl egł yc h
zakątków Polski, stało się
okazją do wzajemnego
poznania, wymiany doświadczeń, wspólnej rozmowy. I choć
aura tego dnia nie dopisywała,
radość ze spotkania sprawiała,
że chyba nikt nie odczuwał
zimna. Spotkania integrujące
dzieci z różnych regionów
Polski są ogromne ważne, dają
szansę na poznanie nowej
kultury, nowych obyczajów
i obrzędów, ich region a l n y c h s t r o j ó w.
Ośrodek Kultury
poczyni wszelkie
starania, aby takich
spotkań było jeszcze
więcej.
Chcielibyśmy
p o d z i ę k owa ć Pa ni
Joannie Czendlik
za pomoc w organizacji tego wspania-

łego spotkania,
jak również
d z i e c i o m
z zespołów za
wasz cudowny
wkład w uświetnienie tej uroczystości.
Spotkanie
w Simoradzu
było tylko rozgrzewką przed
występem podczas XVIII Międzynarodowego Przeglądu
Zespołów Folklorystycznych
„Złoty Kłos” Euro-folklor 2011.
2 maja dzieci z Dziecięcego
Zespołu Regionalnego „Mali
Dębowczanie” oraz „Dębowieckie Szkraby” wystąpiły
na scenie w Zebrzydowicach,
aby rywalizować z najlepszymi
zespołami nie tylko z Polski,
ale i z zagranicy. Dzieci jak
zwykle dały z siebie wszystko,
a ich trud i kilkuletnia praca
zaowocowały sukcesami.
W kategorii zespołów prezentujących tradycyjne ludowe

gops
Kursy dLa osÓb bezrobotnyCh!
Informujemy, iż Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu po raz
czwarty prowadzi nabór osób
do projektu systemowego,
w ramach którego organizowane są szkolenia miękkie
z doradcą zawodowym oraz
psychologiem, a także kursy
zawodowe dostosowane do
indywidualnych zainteresowań
w ramach projektu „Aktywna
integracja społeczna
w Gminie Dębowiec”.
Kursy organizowane są nieodpłatnie i są przeznaczone
dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Kursy dają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji

zawodowych, bądź zdobycia
nowych uprawnień, a tym
samym szanse, na znalezienie
zatrudnienia.
Wybór kursu zależy od
predyspozycji, zainteresowań i oczekiwań klientów
oraz z aktualnej analizy zapot r z e b o w a n i a r y n k u p r a c y.
Pracownicy socjalni oferują
pomoc w wyborze właściwego szkolenia. W każdym
dniu kursu zapewniony jest
posiłek. Osoby zainteresowane
mogą także liczyć na wsparcie
finansowe oraz zwrot kosztów
dojazdu.
W przeszłości organizowano
m.in. takie kursy jak: opiekun
osób starszych i niepełno-

sprawnych, księgowość komputerowa, kurs ochrony osób
i mienia, nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kurs operatora koparki
i ładowarki, kurs spawania
metodą MIG i MAG, kelner
z obsługą kas fiskalnych, bukieciarstwo i ﬂorystyka z obsługą
kas fiskalnych, prawo jazdy kat.
B, kurs kroju i szycia itd.…
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zwyczaje i obrzędy „Mali
Dębowczanie” zajęli pierwsze
miejsce, natomiast w kategorii
tanecznej nasze „Szkraby”
wytańczyły trzecie miejsce.
Gratulujemy Pani Joannie
Czendlik za wspaniałe przygotowanie zespołów oraz
Wam kochane dzieci. Już dziś
przygotowują się do kolejnego
występu podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych
Zespołów Folklorystycznych
w Wiśle, życzymy powodzenia
i trzymamy kciuki.
Bogusz Karina

Dębowieści

1 maja 2011 zapoczątkowała nowy rozdział nie tylko
w historii Polski, ale także
w historii całego Świata, na
ołtarze zostaje wyniesiony nasz
Wielki Rodak Jan Paweł II.
To właśnie tego dnia, dzięki
współpracy Ośrodków Kultury
z Dębowca i Zebrzydowic
grupa dzieci z zespołu regionalnego z Augustowa zagościła
w naszej Gminie.
Dzieci wystąpiły razem
z Zespołem Regionalnym
z Dębowca podczas uroczystej Mszy Dziękczynnej z okazji
Beatyfikacji Jana Pawła II
w Kościele Katolickim p. w. Św.
Jakuba w Simoradzu. Dzieci
zagrały, zaśpiewały i zatańczyły tak pięknie, że trudno
było zebranym kryć wzruszenie, a ich śpiew płynący
prosto z serca poszybował
wprost do nieba. Bardzo ciepło

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

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

10

gops
dzienny oŚrodeK aKtywnoŚCi seniora
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej informuje, że na
terenie Zgromadzenia Sióstr
Ś w. K a r o l a B o r o m e u s z a
w Cieszynie Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania Rodziny
„SILOE IN NOBIS” otwiera
Dzienny Ośrodek Aktywności
Seniora.
Stowarzyszenie zapewnia
terapię zajęciową, rehabilita-

cję, rozwijanie zainteresowań,
wsparcie psychologiczne
i wyżywienie dostosowane do
diety seniora. Pobyt w ośrodku
jest odpłatny. Odpłatność
ustalana jest indywidualnie.
Celem działania ośrodka
jest: promowanie aktywnego
spędzania wolnego czasu, integracja osób starszych, inicjowanie i utrzymywanie kontaktów

koleżeńskich wśród seniorów,
wzmacnianie samooceny ludzi
starszych, niepełnosprawnych, poprawa funkcjonowania
osób starszych w środowisku
domowym, polepszenie sprawności intelektualnej, manualnej
oraz ruchowej osób starszych,
budowanie więzi międzypokoleniowej, zapewnienie wsparcia
psychologicznego seniorom

człowieka są karane przez
prawo.
Jeżeli nie potrafisz sobie
poradzić z alkoholizmem
współmałżonka, współmałżonki, jego agresywnością
lub z innymi problemami osobistymi, możesz skorzystać
z pomocy psychologa. Znajdziesz go w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się
w budynku Ośrodka Zdrowia
– I piętro (obok windy).
Punkt jest czynny w każdy
czwartek w godz. 13:00-16:00.
Z a p e w n i o n a d y s k re c j a .
Zapraszamy!!
U.G

Zofia Stabrawa

punKt KonsuLtaCyJny
dLa osÓb uzaLeŻnionyCh
i wspÓŁuzaLeŻnionyCh
od aLKohoLu

JaK sobie pomÓC!
Ż y c i e o b f i t u j e w ró ż n e
sytuacje, nie zawsze przyjemne.
Nie każdy potrafi sobie poradzić
z przykrymi sytuacjami. Nie
każdy potrafi zadbać o siebie,
o swoje dobro, bezpieczeństwo, spokój i zdrowie. Są
osoby, które nie wiedzą jak
postępować z osobami najbliższymi, które nadmiernie piją
alkohol, które są agresywne,
krzyczą, poniżają, biją, szarpią,
straszą, których postępowanie zagraża wszystkim najbliższym, zwłaszcza dzieciom.
Nie można pozwalać na takie
zachowanie. Każdy ma prawo
do spokojnego, szczęśliwego
życia. Zachowanie agresywne,
poniżające godność drugiego

i ich rodzinom, promowanie
wiedzy o kulturze i tradycji
regionu i aktywizacja rodzin
uczestników.
Te l e f o n k o n t a k t o w y :
507 878 017, e-mail: aktywny.
senior@gmail.com

Jeżeli 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 uzależ-

nienia 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.
Teresa Kałuża

wpŁyw aLKohoLu na funKCJonowanie KierowCy
Każda ilość spożytego
alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka.
Jest szczególnie groźne dla
kierującego pojazdem.
Prowadzenie pojazdu
wymaga przede wszystkim
świetnej koordynacji
wzrokowo- ruchowej, ponieważ
90% informacji docierających
do kierowcy to informacje
wzrokowe.
To właśnie alkohol
zaburza najszybciej!
Picie alkoholu przez
kierowcę uniemożliwia bezpieczną jazdę!

ALKOHOL:
▪ pogarsza koordynacje
ruchów – trudności w wykon y w a n i u d w ó c h i wi ę c e j
czynności jednocześnie
▪ zmniejsza szybkość
reakcji – wydłuża się czas
reakcj i (n p. h amowani a)
w przypadku dostrzeżenia
niebezpieczeństwa
▪ ogranicza pole widzenia
– zawęża normalne pole
widzenia – od kąta 180° do
bardzo wąskiego, przez co
można nie zauważyć pojazdu
nadjeżdżającego z bocznej
drogi
▪ powoduje błędną ocenę
odległości i szybkości –
samochód, pas jezdni lub
drzewo mogą wydawać się

dużo dalej niż są w rzeczywistości
▪ powoduje pogorszenie
wzroku – problem z dostrzeżeniem szczegółów, świateł,
pieszych i innych przeszkód.
PIŁEŚ NIE JEDŹ!
Popularne mity związane
z alkoholem
▪ Wytrzeźwieję, gdy napiję
się kawy.
Kawa nie usunie alkoholu
z Twojego organizmu. Kofeina
zawarta w kawie jest symulatorem, który znosi efekt senności
wywołany alkoholem. Jednak
nie powoduje wytrzeźwienia.
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▪ Wyjdę na świeże
powietrze, to wytrzeźwieję.
Ani powietrze, ani zimny
prysznic nie przyspieszą
procesu trawienia alkoholu.
▪ Nie mam daleko do domu.
Jazda po alkoholu nigdy nie
jest bezpieczna.
▪ Pojadę wolno i ostrożnie.
Alkohol zakłóca wyczucie
odległości i prędkości, opóźnia
reakcje kierowcy.
Źródło: Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Teresa Kałuża

Dębowieści

bIblIotekI
„noC z andersenem” w gminneJ
bibLioteCe pubLiCzneJ w dębowCu
ganizowała tego typu imprezę,
która odbyła się w nocy z 1 na
2 kwietnia. W imprezie udział
wzięło 30 dzieci w wieku
6-10 lat, które o godz. 18.00
wraz z rodzicami zgromadziły
się w GBP w Dębowcu. Na
dzieci czekało wiele atrakcji,
jednak największym wydarzeniem tego wieczoru był nocny
spacer w poszukiwaniu Pana
Andersena, który z wielka
radością przyjął zaproszenie dzieci do biblioteki, gdzie
c z y t a ł i m b a ś n i e , a t a kż e
bardzo aktywnie uczestniczył
w zabawach.
O rg a n i z a t o r z y s k ł a d a j ą
serdeczne podziękowania rodzicom, dzieciom,
Piekar ni „Dąb” z Dębowca

oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji całej
imprezy, zaś najszczególniej
Panu radnemu Bronisławowi

Brudnemu, który w tym roku
wcielił się w postać Andersena.
Gabriela Hałgas

Dębowieści

„Noc z Andersenem” jest
m i ę d z y n a ro d o w y m p r z e d sięwzięciem organizowanym
z okazji Światowego Dnia
Książki Dziecięcej i urodzin
H.Ch. Andersena. Biorą w nim
udział biblioteki z różnych
krajów, organizując w tym
samym czasie całonocne
imprezy dla dzieci. Motywem
przewodnim „Nocy z Andersenem” są baśnie i bajki,
a celem – rozbudzenie
w dzieciach zainteresowań czytelniczych oraz idei głośnego
czytania. Pomysł akcji nadszedł
z Czech, gdzie przed kilkoma
laty w małej bibliotece bibliotekarka wieczorami czytała swoim
najmłodszym czytelnikom
bajki. Z roku na rok impreza
rozrosła się
ku uciesze
e n t u zjastów
wspólnego
bajania,
stając się
w końcu
międzynarodową
akcją.
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Dębowcu
już po raz
dru gi z o r-

gminna bibLioteKa pubLiCzna w dębowCu poLeCa
Pani na Czachticach / Jožo
Nižnánsky

Barwna powieść historyczna, zbeletryzowana
biografia kobiety, która przeszła
do historii jako „krwawa
grafka”. Elżbieta Batorówna
(1560-1614) pochodziła z arystokratycznej rodziny obciążonej genetycznym obłędem wśród jej przodków i krewnych
byli schizofrenicy, zboczeńcy
i sadyści. Już jako mała dziew-

czynka uwielbiała przyglądać
się egzekucjom. Gdy dorosła,
jej sadyzm budził grozę - torturowanie służby, łapanych
w okolicy Cyganów, przestępców czy przypadkowych osób
sprawiało jej ogromną przyjemność, a zamek w Czachticach
każdy rozsądny człowiek omijał
z daleka. Ale prawdziwy horror
zaczął się, gdy Batorówna
uwierzyła, że wieczną młodość
zapewnia codzienna kąpiel
w krwi wytoczonej z dziewic.
Przez ponad dwadzieścia lat
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polowała na młode dziewczęta, które ginęły w jej zamku
podczas strasznych tortur.
Dopiero w roku 1610
wszczęto dochodzenie
i przemówili świadkowie. Na
podstawie zachowanych zeznań
oraz innych dokumentów
powstała niniejsza książka.
Na tę pełną zgrozy
powieść zapraszamy do GBP
W Dębowcu.
Gabriela Hałgas

bIblIotekI
wzorowy CzyteLniK 2010 roKu
Zaszczepienie dzieciom
zamiłowania do książki
i czytania to główny cel jaki
stawiają przed sobą biblioteki. Z badań prowadzonych
nad czytelnictwem wynika,
że zainteresowanie książką
w ostatnich latach zaczyna
maleć, tym bardziej cieszy fakt,
że w bibliotekach publicznych
naszego powiatu nie brakuje
wzorowych czytelników.
24 lutego 2011 roku
w siedzibie Biblioteki Miejskiej

w Cieszynie, pełniącej zadania
biblioteki powiatowej, odbyło
się uroczyste podsumowanie
konkursu: „Wzorowy czytelnik
2010 roku”, w którym udział
wzięli najmłodsi czytelnicy
bibliotek powiatu cieszyńskiego.
Celem konkursu było promowanie aktywnego czytania
czytelników, którzy mają już
rozbudzone zainteresowanie
literaturą oraz zachęcenie do
nabywania umiejętności korzy-

stania z biblioteki i jej zbiorów,
a także do wyrabiania prawidłowych nawyków czytelniczych.
Każda placówka miała
wytypować jednego ze swoich
wiernych czytelników, zasługującego na miano „przyjaciela
swojej biblioteki”.
Zaszczytny tytuł Wzorowego
czytelnika 2010 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębowcu przypadł: Klaudii
Kubala.

Najmłodszym czytelnikom
bibliotek publicznych powiatu
cieszyńskiego w ramach
konkursu Wzorowy czytelnik
2010 roku dyplomy i nagrody
wręczyli: Łukasz Konarzewski
z-ca Naczelnika Wydziału
Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i Izabela Kula
dyrektor Biblioteki Miejskiej
w Cieszynie.
Gabriela Hałgas

oŚwiata
dzieCi z dębowCa goŚćmi
u zofii KossaK w gÓrKaCh wieLKiCh
W ramach edukacji regionalnej i czytelniczo-medialnej
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębowcu poznają
sylwetki pisarzy związanych
ze Śląskiem Cieszyńskim .
W tym roku po raz kolejny ( tym
razem uczniowie klas IV i V )
udali się do Górek Wielkich,
gdzie znajduje się Biograficzne
Muzeum Zofii Kossak Szatkowskiej. Dom, w którym mieszkała
i tworzyła pisarka , zachował
się tak, jakby jego mieszkańcy dopiero co wyszli. Był
to kiedyś dom ogrodnika i tam
pisarka z rodziną mieszkała
ostatnie lata życia. Natomiast
dwór górecki, stojący obok,
spłonął w 1945 roku i długie
l a t a n i s z c z a ł . D o p i e ro o d
1998 roku Fundacja im. Zofii
Kossak podjęła działania

na rzecz zabezpieczenia
spuścizny po pisarce i jej
mężu Zygmuncie Szatkowskim. Rozpoczęto wdrażać
projekt adaptujący zabytkowe
ruiny dworu Kossaków wraz
z ich otoczeniem na cele kulturalne. W ten sposób jesienią
2010 roku otwarto Centrum
Kultury i Sztuki w Górkach
Wielkich, gdzie odbywają się
rożne spotkania, konferencje
naukowe, warsztaty i wystawy.
Dzieci z dębowieckiej szkoły, odwiedzając to
miejsce, dowiedziały się, że
u Kossaków w Górkach
przed laty gościli pisarze:
m.in. Jan Parandowski, Maria
Dąbrowska, Jan Sztaudynger,
Melchior Wańkowicz, Aleksander Kamiński, kuzynki pisarki:
Maria Pawlikowska - Jasno-

rzewska, Magdalena Samozwaniec, a także malarze:
Witkacy i Wojciech Kossak.
Duże wrażenie na uczestnikach
wycieczki wywarła obecność
samej wnuczki pisarki - pani
Anny Fenby Taylor, która
oprowadzała wycieczkę
z Dębowca i z którą uczniowie
z ro b i l i s o b i e p a m i ą t k o w e
zdjęcie. Dzieci z Dębowca
zachwycone były nowoczesnym wnętrzem Centrum
Kultury i Sztuki w Górkach
Wi e l ki c h. N a m ul t i m e di a l nych urządzeniach mogły
obejrzeć zdjęcia lub posłuchać
nagrania wypowiedzi pisarki,
a także zobaczyć fototapety
i eksponaty nawiązujące do
życia i twórczości Zofii Kossak
i jej rodziny. Największym
powodzeniem cieszyły się
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jednak projekty multimedialne
dla dzieci, prezentujące postać
Kacperka z książki „Kłopoty
Kacperka góreckiego skrzata”.
Bohater tej książki poruszył
serca uczestników wycieczki
do tego stopnia, że po
powrocie do szkoły postanowili
poznać bliżej jego przyjaciół
z góreckiego dworu. Książka
ta stała się główną bohaterką
najbliższych spotkań w Klubie
Codziennego Czytania w bibliotece szkolnej. Działania tego
klubu mają na celu rozbudzanie
w młodych czytelnikach zapału
do książek, by czytanie stało
się ich ogromną przyjemnością
i potrzebą.
K. Moskała, M. Staniek

Dębowieści

oŚwiata
popoŁudnie z Janem pawŁem ii
1.05.2011r. obchodziliśmy
beatyfikację Jana Pawła II.
Aby podkreślić to wydarzenie nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej
w Dębowcu postanowili zorganizować w dniu 28.04.2011r.

„POPOŁUDNIE Z JANEM
PAW ŁE M II” . Całościowo
poświęcone było Temu, który
dzięki swojej osobie sprawił, iż
o Polsce i Polakach usłyszał
cały świat. Podczas spotkania
twórczość Jana Pawła II zapre-

zentowali nauczyciele naszej
placówki, a także zaproszeni
goście. Dzieci zaś przedstawiły
swoje prace plastyczne i literackie związane z bohaterem
popołudnia. Na zakończenie
każdy mógł spróbować prze-

pysznych kremówek przygotowanych przez piekarnię „Dąb”
z Dębowca.
Danuta Jankowska

Vii gminny KonKurs reCytatorsKi
w szKoLe podstawoweJ w dębowCu
fragment jego najpopularniejszego wiersza ŚPIESZMY SIĘ
KOCHAĆ LUDZI....Organizatorki konkursu, nauczycielki SP
w Dębowcu, chciały zachęcić
uczniów do czytania i recytowania jego tekstów, w ktorych
przeplatają się tematy o Bogu,
człowieku i przyrodzie. Poezja
ks. Jana Twardowskiego ,,...
od mrówki, ważki, biedronki...”
łączy humor z powagą,

rzeczom małym nadaje rangę wielkości, uczy zachwytu nad
światem, wielkiej miłości do ludzi.
W konkursie wzięło udział 19 uczestników, uczniów klas IV- VI
ze wszystkich szkół podstawowych w gminie. Recytację poezji
i prozy oceniało jury złożone z doświadczonych i kompetentnych
w dzidzinie recytacji pedagogów. Do prac w komisji jury zaproszono panie: Barbarę Branny, Janinę Góralczyk, Annę Ficoń
i pana Rudolfa Mizię. Zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie
, którzy zajęli lokaty w pierwszej dziesiątce, zostali nagrodzeni
nagrodami książkowymi, po raz kolejny zakupionymi z funduszy
Urzędu Gminy w Dębowcu. Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy. Oto najwyżej ocenieni recytatorzy:

Dębowieści

W piątek, tj. 29 kwietnia
po raz siódmy miał miejsce
w Szkole Podstawowej
w Dębowcu Gminny Konkurs
Recytatorski Pod niebem
rodzinnym. W tym roku
został poświęcony twórczości księdza Jana Twardowskiego, opartej na pełnej ciepła
i humoru obserwacji świata
i człowieka. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu był

I miejsce Patrycja Raszewska SP w Ogrodzonej
II miejsce Joanna Chwastek SP w Iskrzyczynie
II miejsce Krzysztof Michalik SP w Ogrodzonej
III miejsce Tomasz Pelar SP w Dębowcu
IV miejsce Michał Hanzel SP w Dębowcu
V miejsce Weronika Czudek SP w Ogrodzonej
V miejsce Oliwia Sperka SP w Iskrzyczynie
VI miejsce Michał Adamek SP w Ogrodzonej
VII miejsce Jakub Rokowski SP w Simoradzu
VIII miejsce Marcelina Adamek SP w Ogrodzonej
IX miejsce Aleksandra Wawrzyczek SP w Simoradzu
X miejsce
Szymon Staniek SP w Simoradzu
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i nauczycielom z poszczególnych szkół przygotowującym ich do konkursu.

Organizatorki: Magdalena Staniek
i Krystyna Moskała
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oŚwiata
wiosną trzymaJ
formę!!!
Niezwykle żywiołowym
wykonaniem utworu „Wiosna”
z repertuaru Skaldów rozpoczęto obchody Pierwszego
Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej w Ogrodzonej. Tegoroczne hasło obchodów popularnego Dnia Wagarowicza
brzmiało: „Wiosną żyj zdrowo
i kolorowo”. Nikomu nawet nie
przyszło do głowy, by urządzić
sobie tego dnia wolne od
szkoły, ponieważ na uczniów
czekało wiele atrakcji.
Promocja zdrowia
i aktywnego stylu życia była
widoczna w każdym punkcie
programu imprezy. Już od
samego rana z klas dobiegał
zapach świeżych warzyw
i owoców, z których uczniowie
przygotowywali pyszne
i zdrowe posiłki. Gdy nadszedł
czas długo oczekiwanej konsumpcji przy wspólnym stole,
w mig znikały kolorowe,
wiosenne kanapki, pyszne
koreczki i sałatki owocowe. Ale
przygotowanie posiłków to tylko
początek atrakcji. Następnym
krokiem były przedstawienia profilaktyczne, w których
wystąpiły uczennice klasy 6
oraz aktorzy z kółka teatralnego, którzy w barwny sposób

przedstawili, dlaczego trzeba
dbać o zęby oraz jak ważne
jest mycie warzyw i owoców
przed ich zjedzeniem.
Nie lada atrakcją dla
naszych uczniów był pokaz
szermierki japońskiej
w wykonaniu Wiślańskiej Sekcji
Kendo GENRYOKU. Uczniowie
nie tylko mogli zobaczyć, co
to za dyscyplina oraz poznać
elementy etykiety związanej
z jej uprawianiem, ale również
wziąć czynny udział w treningu,
którzy poprowadzili nasi
specjalni goście z GENRYOKU.
Gdy uczniowie klas 4-6
próbowali swoich sił w nauce
trzymania miecza shinai,
pozostałe dzieci nie siedziały
bezczynnie, ale każde z nich,
„uzbrojone” w szczoteczkę do
zębów, z uwagą słuchało, jakie
rady dla nich ma pani stomatolog.
Ostatnim, ale jakże przyjemnym punktem obchodów
pierwszego dnia wiosny było
wręczenie nagród za konkursy,
m.in. na najlepszą gazetkę
klasową, o tematyce zdrowotnej, związanej z właściwym
odżywianiem oraz prowadzeniem aktywnego stylu życia,
a także na najlepszy

plakat pt. „Używkom nie!” oraz
na najsmaczniejszy zdrowy
posiłek.
Wiosna została godnie
powitana. Zapracowało na
to wiele osób: uczniowie,
g ro n o p e d a g o g i c z n e o r a z
specjalni goście: pani stomatolog Lucyna Łacek wraz asy-

stentką panią Renatą Łacek,
zawodnicy Wiślańskiej Sekcji
Kendo Genryoku: Krzysztof
Kaczorowski, Marcin
Kotowicz, Lidia Iwaniuk
i Marcin Pilch. Wszystkim
należą się serdeczne podziękowania. Nie sposób nie
wspomnieć o pani Teresie
Kałuża z Gminnej
Komisji Rozwiązyw a n i a P ro b l e m ó w
Alkoholowych, która
chętnie wspiera
n a s z e i n i c j a t y w y.
Dzięki pozyskanym
z Komisji funduszom
można było zakupić
dla uczniów nagrody
rzeczowe.
Anna Ciemała
Nauczyciel WF
i pedagog szkolny.

Jestem przeCiw przemoCy!!!!
W d n i u 1 4 . 0 4 . 2 0 1 1 r.
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębowcu na parę minut
„przenieśli się” na salę rozpraw
sądowych. Obejrzeli oni
przedstawienie przygotowane

przez uczniów kl. VI mówiące
o rodzajach i skutkach
przemocy. Głównymi bohaterami byli: Sędzia, Prokurator,
Obrońca i Oskarżeni. Krótka
scenka, którą zaprezentowali

mali aktorzy, przedstawiała
problemy osób stosujących
przemoc i doświadczających
jej, ale także tych, którzy niejednokrotnie są jej świadkami
i nie wiedzą, lub nie chcą

Strona

15

wiedzieć, jak sobie z nią radzić.
Wszyscy zebrani tego dnia
w szkole oświadczyli, że są
przeciw przemocy!!!
Danuta Jankowska

Dębowieści

oŚwiata
ŁąCzymy poKoLenia - dzień seniora w ogrodzoneJ
uczniowie zdobywają wiedzę
w mało licznych klasach i dzięki
temu osiągają znakomite wyniki
w nauce. Średnie ze sprawdzianu szóstoklasisty uzyskane
w ostatnich latach były wyższe
n i ż w p o w i e c i e , a w ro k u
ubiegłym przewyższały nawet
wyniki szkół bielskich.
Nikt w tej szkole nie jest
a n o n i m o w y. N a u c z y c i e l e
dobrze znają każdego ucznia
i starają się do niego podchodzić indywidualnie, pomagając
przezwyciężać trudności oraz
rozwijać zdolności. Pomagają
w tym specjaliści- pedagog
i logopeda, którzy są do dyspozycji każdego dnia. Placówka
czyni starania, by wziąć udział
w p ro j e k c i e ro z w i j a j ą c y m
zdolności uczniów.
Dzięki bogatej ofercie
zajęć pozalekcyjnych (zespół

regionalny, kółka: plastyczne,
teatralne, matematyczne,
sportowe, chór i redakcyjne
gazetki szkolnej) uczniowie
mogą efektywnie spędzać czas
wolny oraz doskonalić swoje
talenty.
Dzieci mają zapewnioną
opiekę od godziny 7.00 do
16.00, a w razie potrzeby
nawet dłużej. Mogą też skorzystać ze stołówki, a w czasie
przerwy śniadaniowej mają
czas na pogawędki, przy kubku
ciepłej herbaty. Szkoła bierze
udział w programie „Owoce
w szkole” i „Szklanka
mleka”, co pozwala kontrolować zdrowe nawyki żywieniowe.
W placówce działa Biblioteka szkolno-środowiskowa
z dużą przestronną czytelnią,
wyposażoną w komputery
z dostępem do internetu.
Dba ona o zaspokajanie tak
ważnych potrzeb czytelniczych
nie tylko dzieci, ale i dorosłych
systematycznie bogacąc księgozbiór. Włączamy się również
w wiele ciekawych akcji, m.in.
organizuje zbiory surowców
wtórnych, przyczyniając się do
ochrony środowiska.
Niepowtarzalna atmosfera
panująca w szkole sprawia, że
uczniowie chętnie w niej przebywają, a absolwenci często
odwiedzają i wszyscy są w niej
mile widziani.
W życie społeczności szkolnej z powodzeniem

będą trzymać formę!!!
W drugim semestrze roku
szkolnego 2010/2011 Szkoła
Podstawowa w Dębowcu przystąpiła do programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”.
Jego celem jest nauczanie
w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków
wśród młodzieży szkolnej i ich
rodzin. Projekt powinien służyć
promocji aktywności fizycznej
oraz prawidłowego, zróżnicowanego i zbilansowanego
sposobu odżywiania się dzieci.

P r a g n i e m y z a i n t e re s o w a ć
naszą młodzież między innymi
następującymi blokami tematycznymi:
I. Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta
- układanie własnych jadłospisów z uwzględnieniem
odpowiednich produktów,
- przygotowanie w szkole
posiłków wykonanych przez
uczniów (dzień gotowania),
- nadwaga, otyłość,
anoreksja, bulimia –spotkania

z lekarzem, pielęgniarką, dietetykiem.
II. Aktywność fizyczna
- modny marsz, czyli nordic
walking,
- ćwiczenia mięśni brzucha,
bioder, klatki piersiowej –
taniec
Pierwsze zajęcia z tego
cyklu odbyły się 14.04.2011 r.
Uczniowie w kilkuosobowych
grupach dzielili się informacjami dotyczącymi nawyków
żywieniowych. Każda
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angażuje się Rada Rodziców,
której działania nakierowane są
na pomoc w doposażeniu sal
lekcyjnych oraz zagospodarowaniu obejścia z myślą o najmłodszych. Ci uczniowie już
teraz zdobywają wiedzę i umiejętności w świetnie wyposażonych klasach. Pomaga nam
w tym od wielu lat grono niezawodnych „Przyjaciół Szkoły”,
za co chylimy przed nimi czoła
i serdecznie dziękujemy.
Nasi dobroczyńcy:

1.J.G GLUZA- FIRMA EKOCHRON
z OGRODZONEJ
2. ZŁOTNICTWO -PAN PIECZONKA
3. JADWIGA I HENRYK RASZYK
4. FIRMA CANEA Z OGRODZONEJ
5. MAUXCION SKOCZÓW
6. JOANNA KOZIEŁ - FRYZJERSTWO
7. E.GLAJC i P.JANASIK-„DWOREK
CIESZYŃSKI”
8. KRZYSZTOF JANOTA
9. KAROL CHWASTEK UBOJNIA
DĘBOWIEC
10. LIDIA I ANDRZEJ WOWRY
11. SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
WISŁA MALINKA
12. FIRMA SZCZYPKA-HOLEKSY –
CZEŚCI ZAMIENNE
13. HURTOWNIA SPOŻYWCZA
KLUZ Z HARBUTOWIC
14.HURTOWNIA JARZYN TOLEX
Z GOLESZOWA
15. ZAKŁADY MIĘSNE LEGIERSKI
Z ISTEBNEJ
16. RSP PROMIEŃ z OGRODZONEJ
17. BANK ŚLĄSKI

Dębowieści

W miejscowości Ogrodzona
p r z y d ro d z e p ro w a d z ą c e j
z Cieszyna do Skoczowa
znajduje się mała wiejska
szkoła z wieloletnimi tradycjami. Dnia 14 lutego 2011 roku
ta prawie stuletnia placówka
gościła, jak co roku, babcie
i dziadków swoich najmłodszych uczniów z okazji obchodzonego uroczyście „Dnia
Seniora”.
Dzieci z klas 1-3 zawsze
z wielką radością i zaangażowaniem przygotowują się pod
kierunkiem wychowawców
do tego święta, gdyż jest to
okazja do zaprezentowania
ich artystycznych umiejętności
i talentów, wspólnych rozmów
oraz mile spędzonych chwil
przy słodkim poczęstunku.
Rodzinna atmosfera jest
atutem tej szkoły, w której

Szkoła Podstawowa
w Ogrodzonej

z grup wykonała tzw. „talerz
żywienia”, czyli zbiór najważniejszych produktów do skonsumowania, a także piramidę
żywienia. Już wkrótce II część
zajęć , czyli TRZYMAJ FORMĘ
W PRAKTYCE.

Danuta Jankowska, Katarzyna
Wojtyczko koordynatorzy
programu

oŚwiata
w zgodzie z naturą
W t y m ro k u p o r a z 2 1
w Polsce i po raz 41 na świecie
świętowaliśmy Dzień Ziemi.
Obchody Światowego Dnia
Ziemi, które co roku odbywają
się 22 kwietnia, w 2011 roku
obchodzone były podczas Międzynarodowego Roku Lasów,
ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Tematem wiodącym były lasy,
hasło Dnia Ziemi 2011 - „Las
całkiem blisko nas”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie wspólnie
z nauczycielami podjęli
wiele działań, aby włączyć
się w realizację zadań, które
pomogą przetrwać naszej
planecie.
Już na początku marca
naszą szkołę odwiedził p. A.
Pająk, który w tym roku przeprowadził prelekcję na temat
ssaków, zwierząt należących
do kręgowców, charakteryzujących się występowaniem
gruczołów mlecznych, obecnością owłosienia oraz stałocieplnością. Wszyscy uczniowie
usłyszeli wiele ciekawych infor-

macji dotyczących warunków
życia, odżywiania, rozmnażania
tej grupy zwierząt. Każdy z nas
na własne oczy mógł zobaczyć
wielu ciekawych przedstawicieli
tej gromady.
Uczniowie kl. V i VI przystąpili do Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego
„Eko-Planeta”, gdzie musieli
wykazać się dużą wiedzą.
W ostatnich dnia marca
dzieci klas III- VI wybrały się
na wycieczkę, do wartego
obejrzenia pomnika przyrody,
jakim jest iglicznia trójciern i o w a . D r z e w o t o ro ś n i e
w Iskrzyczynie, a pomnikiem
przyrody zostało ustanowione
w 1963 r. Jest to bardzo rzadko
występująca na naszych
terenach roślina północnoamerykańska, należąca do rodziny
bobowatych. Jej charakterystyczną cechą są sztywne
cier nie liczące do 10 cm.
Ponadto iglicznia ma pierzaste
liście, drobne zielonawe
kwiaty, a jej owoc przypomina
kształtem sierpowato wygięty
strąk.

Możliwość zobaczenia tego
niezwykłego drzewa umożliwiła uczniom przystąpienie do
konkursu plastycznego, organizowanego przez Komisję
Ochrony Przyrody Polskiego
Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego „Beskid” Śląski”
w Cieszynie, pod hasłem
„Poznajemy pomniki przyrody
w Gminie Dębowiec”.
20 kwietnia uczniowie klasy
VI przygotowali i zaprezentowali program artystyczny
z okazji Dnia Ziemi, w trakcie
którego przedstawili pozostałym uczniom harmonogram
„sprzątania” wsi Iskrzyczyn.

W z w i ą z k u z t e g o ro c z nym hasłem obchodów Dnia
Ziemi w naszej szkole została
ogłoszona zbiórka makulatury.
Ta k ż e n a s i n a j m ł o d s i
uczniowie podczas zajęć świetlicowych wykonali makietę
ZOO.
Wszyscy mamy nadzieję, że
nasze wspólne starania przyczynią się do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie:
EKOLOGIA- moda czy konieczność???
B. Borkowska

„zdrowa energia – dzień warzyw,
owoCÓw i soKÓw ”
Wyrabianie zdrowych
nawyków to jedno z ważniejszych zadań, jakie przedszkolak powinien opanować.
Przy okazji realizacji programu
Kubusiowi Przyjaciele Natury
z inicjatywy firmy Tymbark
oraz Fundacji Partnerstwo
dla Środowiska zorganizowaliśmy zdrową uroczystość
w przedszkolu w Ogrodzonej.
W tym dniu było pysznie, wzrok
przyciągały barwy, owoce,
warzywa pachniał i kusiły
smakiem. Dzieci dzięki pomocy
rodziców nagromadziły zapasy
ulubionych owoców i warzyw.
Na przedszkolaków czekało
wiele propozycji zabaw. Wiersz
Tuwima „Warzywa” wprowadził nas w tematykę, były
też zabawy zręcznościowe,
owocowe puzzle, zabawy
logopedyczne. Przedszkolaki poznały walory odżywcze
warzyw i owoców. Jednak naj-

ważniejszym momentem tego
dnia była degustacja przygotowanych warzyw i owoców.
Dzieci miały okazję smakować
wspomniane produkty nie tylko
w ich niezmiennej postaci, ale
także w formie soków, sałatek,
a także dań obiadowych.
Wielką frajdą dla dzieci okazała
się możliwość samodzielnego
przygotowania potrawy poprzez
obieranie, krojenie czy tarcie.
Taki dzień to nie tylko dowód
na to, że warzywa i owoce są
ważne w diecie dziecka, ze
względu na bogactwo wartości
odżywczych, ale dowodzi
to też, że są pyszne i uwielbiane przez maluchy. Zadanie
dorosłych będzie polegało na
tym, aby zachęcić dziecko
do ich zjadania. Dobrym
pomysłem może być ciekawy
sposób ich przyrządzania
i podawania. Zachętą może
okazać się to, że dziecko samo

spróbuje coś „namieszać”.
Byłoby wspaniale gdyby dzieci
mogły próbować egzotyczne
i mało znane owoce i warzywa.
Poznawać ich wygląd i smak
oraz wzbogacać słownictwo
o nowe nazwy. Polecamy, aby
„święto” warzyw i owoców
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urządzać w domu. Zapewniamy, że będzie dużo radości,
a być może niejadki skuszą
się, aby posmakować coś co
zwykle im nie smakuje.
Bernadetta Legierska

Dębowieści

oŚwiata
z rozwaŻań pedagoga praKtyKa
w każdym miejscu na świecie
i w każdym czasie. Takie czasy.
Zapisane na twardym dysku.
Ale nie, coś tu w moim rozumowaniu nie pasuje, dlaczego
komputer ma być wykorzystany
do złożenia gazety, dlaczego
teksty mają pisać uczniowie,
czyżbym była w błędzie?
Okazuje się, że tak, jak najbardziej! Otóż w szkole powstaje
uczniowski zespół redakcyjny,
a hałaśliwa gromadka zza
moich pleców wchodzi w jego
skład. Uczniowie sami będą
re d a g o w a l i s w o j ą s z k o l n ą
gazetę i właśnie ustalają
zawartość numeru. Sami będą
pisali o swoich szkolnych
sprawach. I jeszcze dodatkowo
gazeta będzie ukazywała się
w tradycyjnej formie. Niemożliwe! Uśmiecham się niedowierzająco i mimo wszystko
z sympatią spoglądam na
grupkę zdecydowanie już zbyt
głośno mówiącej młodzieży.
Dziwne, ale jakoś przestało mi
to przeszkadzać, a i kolejka też
jakby się zmniejszyła.
Hmm...Gazetki szkolne.
Dzisiaj nieco zapomniane,
a jeszcze do niedawna bardzo
p o p u l a r n e , c h l u b a i o k rę t
flagowy wielu szkół. Czyżby
jednak po okresie dominacji
wszechobecnych szkolnych
gazet internetowych wracały
do szkół?
Zastanawiam się, co może
być tego powodem? Dlaczego
w dobie Internetu, szybkiej
informacji, ogólnej niechęci do

czytania, a tym bardziej pisania
młodzież chce redagować
swoje pismo w tak niewspółczesnej formie? Czy nie
wystarczy gazeta internetowa?
O to nie zapytałam pochłoniętych rozmową początkujących dziennikarzy . Ale chyba
też nie musiałam. Odpowiedź
podpowiadają mi doświadczenie i znajomość tematu.
Przypuszczam, iż kierują się
podobnymi motywami, jak
ich nieco starsi koledzy z lat,
w których to ja sama byłam
opiekunem szkolnego zespołu
redakcyjnego. Moi uczniowie
corocznie redagowali dwumiesięcznik „Kurier Szkolny”,
a następnie gazetę klasową
„Szóstaczek”. Pamiętam, że
pierwsze numery „Kuriera”
powstawały na moim
prywatnym komputerze,
ponieważ szkoła nie miała
jeszcze tak nowoczesnego
sprzętu. Mozolnie odbite na
sfatygowanej i wysłużonej
kserokopiarce rozchodziły
się jak przysłowiowe świeże
bułeczki. Nie korzystaliśmy
z Internetu, sami układaliśmy
wszystkie teksty, krzyżówki,
rebusy, rysowaliśmy ilustracje.
Uczniowie podejmowali jednak
ten ogromny wysiłek niemal
ręcznego sporządzania materiałów do gazety. I znów można
postawić pytanie: dlaczego?
Myślę, że na oba dlaczego
odpowiedź jest wspólna. Redagowanie szkolnego czasopisma to dla uczniów, niezależnie

dzieCi straŻaKom
4 maja w Kościele Katol i c k i m p . w. Ś w. J a k u b a
w Simoradzu odbyła się msza
w intencji strażaków z OSP
w Simoradzu. Dzieci ze Szkoły
Podstawowej przygotowały
na tę okazję wierszyki oraz
podziękowania, natomiast pan

Mariola Wrzos

Ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów
z języka niemieckiego

dyrektor Krzysztof Błaszczak
osobiście złożył życzenia oraz
kwiaty strażakom, dziękując
im za życzliwość na jaką dzieci
zawsze mogą liczyć oraz
zgodną współpracę.

Tadeusz Michna i Dariusz Heczko
Iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601 261 971
- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW)
- majątkowe, rolne (obowiązkowe upraw,
zwierząt, drobiu)

Stella Bulandra
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od czasów, bardzo atrakcyjna
f o r m a p r a c y. To p o c z u c i e
wpływu na życie kulturalne
szkoły, możność reprezentowania zbiorowości szkolnej
i poruszania spraw istotnych
dla środowiska uczniowskiego,
to także sposobność do rozwijania twórczej aktywności,
wykazania się wiedzą i umiejętnościami, których nie ujmują
szkolne programy nauczania.
W zespole redakcyjnym
znajdzie się bowiem miejsce
dla każdego chętnego: informatyka, grafika, sportowca,
melomana, poszukiwacza ciekawostek naukowych. I wcale
nie trzeba być bardzo dobrym
polonistą, błędy poprawi
nauczyciel - opiekun zespołu.
Gazeta szkolna to także
możność uczestnictwa w tak
lubianych przez młodzież działaniach zespołowych, a te
wymagają konstruktywnego
współdziałania w grupie. Samorzutnie spełnia więc gazeta
istotną funkcję wychowawczą.
Uczy odpowiedzialności za
pracę własną i grupy, sumienności, kulturalnej dyskusji,
obiektywizmu w prezentacji
zdarzeń i ocenie ludzi. A są to
umiejętności bardzo przydatne
i potrzebne w dorosłym życiu.
Nie pytam po raz kolejny,
dlaczego warto redagować
gazetę szkolną. Pytam, czy nie
warto tego uczynić?

Dębowieści

Powrót? O gazetkach
szkolnych słów kilka
Piątkowe popołudnie. Stoję
w kolejce do kasy jednego
z marketów / wcale nie czuję
się lepiej, gdy nazywam w ten
sposób niegdysiejszy sklep
osiedlowy I. Przede mną długi
ciąg wózków wyładowanych
różnymi towarami i opartych na
nich milczących, nieco zniecierpliwionych, lecz pogodzonych
z losem tak jak ja klientów.
A za mną... radosny młodzieńczy szczebiot. Czy nie
można ciszej? - pytam w duchu
samą siebie. No cóż, młodzieńcza energia - odpowiadam
również sobie i z rezygnacją
wbijam oczy w wolno przesuwającą się sklepową, przepraszam bardzo, marketową
taśmę. Natężenie rozmowy
wzrasta, a moje ucho mimo
woli wychwytuje strzępy
owej ożywionej dyskusji. Po
chwili wnioskuję, że w szkole
wydawana będzie gazeta.
Z pewnością strona internetowa - konstatuję w myślach.Stąd wesołość i dobry humor.
Będą mogli o sobie przeczytać
i dlatego się cieszą. Radość
zupełnie zrozumiała. W końcu
sama zamieszczam na stronie
internetowej mojej szkoły
teksty popularyzujące osiągnięcia uczniów i ich różnorodne
prace. W ten oto prosty sposób
z wykorzystaniem nowoczesnej technologu informacyjnej
szybko powstaje kronika szkoły,
którą oglądnąć może każdy
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oŚwiata
z ŻyCia szKoŁy podstawoweJ w isKrzyCzynie
Jak co roku w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie duża
grupa uczniów zdecydowała
się na uczestnictwo w różnych
konkursach i zawodach sportowych. Efektem były wysokie
miejsca zajmowane przez
naszych wychowanków.
W Konkursie Interdyscyplinarnym z części matem a t y c z n o - p r z y ro d n i c z e j ,
uczennica naszej szkoły
Magdalena Matuszna
pomyślnie przebrnęła przez
etap szkolny i zakwalifikowała
się do etapu powiatowego.
Drużyna w składzie: A .
Hussarek, M. Matuszna,
G. Kohut, P. Sikora zajęła
I miejsce w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego

Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
i III miejsce w eliminacjach
regionalnych.
Duży sukces odniosła
d ru ż y n a d z i e w c z ą t , k t ó r a
w składzie: A. Pietrzyk, M.
Matuszna i Kalina Supłat
zajęła I miejsce na szczeblu
gminnym i IV w powiecie
w Turnieju Tenisa Stołowego.
W gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klasy V: Dawid
Gawlas, Tomasz Cieńciała
i Mikołaj Staniek. Najlepiej
w części teoretycznej i praktycznej zaprezentował się

Dawid Gawlas, który zajął
I miejsce i reprezentował naszą
gminę na eliminacjach powiatowych. Tomasz Cieńciała
zajął III miejsce. Eliminacje
powiatowe odbyły się 20 marca

w OSP w Wiśle Centrum, gdzie
Dawid zajął III miejsce na 12
gmin, które były tam reprezentowane.

LKS „Wyzwolenie” Simoradz
i LKS „ISKRA” Iskrzyczyn.
Mimo, iż pogoda nie zachęcała
do wyjścia z domu, znaleźli się
chętni by spróbować pysznej
grochówki oraz kiełbasy
z grilla.
Wszystko to nie byłoby
możliwe bez inicjatywy i zaangażowania rodziców. Pomimo
przeciwności atmosferycznych

zysk okazał się zadowalający
i osiągnął nieco ponad 1000 zł.
Tym samym Komitet Rodzicielski będzie mógł wesprzeć
i dofinansować wyjazd dzieci
nad morze.

S. P. Iskrzyczyn

pIknIk w sImoradzu
Z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego ze Szkoły Podstawowej w Simoradzu został
zorganizowany piknik, którego
celem było zebranie pieniędzy
na dofinansowanie wyjazdu
dzieci na letni wypoczynek do
Korlina.
Pierwsza zbiórka pieniędzy
odbyła się w Wielki Piątek
przed kościołem ewangelickim

w Simoradzu. Sprzedawano
tam ciasta upieczone przez
rodziców uczniów. Następna
kwesta odbyła się w Wielką
Sobotę przed kościołem katolickim, gdzie również sprzedawano ciasta. Obie akcje
cieszyły się powodzeniem.
Ostatnia zbiórka miała miejsce
w Lany Poniedziałek w trakcie
meczu piłki nożnej pomiędzy

Stella Bulandra

turysta przyrodniK pttK
W dniu 8 lutego 2011
roku, przewodniczący Komisji
Ochrony Przyrody
Oddziału „Beskid Śląski”
w Cieszynie - Jan Machała,

zaprezentował odznakę „Turysta
Przyrodnik” PTTK, w Szkole
Podstawowej w Ogrodzonej.
Tematem lekcyjnej prelekcji
było zapoznanie młodych

przyrodników z regulaminem,
punktacją oraz obiektami jakie,
należy zwiedzać, by zdobywać
poszczególne rodzaje i stopnie
odznak. Odznaka została ustanowiona w 1979 roku, a jej
celem jest budzenie zainteresowań przyrodniczych wśród
turystów krajowych i zachęcanie ich do działalności, na
rzecz ochrony przyrody oraz
poznawania walorów przyrodniczo - krajobrazowych.
Uczniowie zostali zapoznani
też z podstawowymi formami
ochrony przyrody oraz
zachęceni do wykonywania prac na rzecz obiektów
przyrodniczych, uczestnictwa w konkursach, wycieczk a c h p r z y ro d n i c z y c h o r a z
poznawania szczególnie
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w naszym regionie rezerwatów
przyrody, pomników przyrody
czy ścieżek przyrodniczych.
Opiekunom szkolnym zaproponowano stworzenie kółka
przyrodniczego, przedstawiono możliwość wspólnych
wycieczek do Ośrodków
Edukacyjno - Ekologicznych w Ustroniu, Istebnej
lub Jaworzynce. Na koniec
uczestnicy wykładu chętnie
odpowiadali na pytania
związane z prelekcją. Wszyscy
otrzymali materiały promocyjne o przyrodzie i zabytkach
w naszym regionem.
Jan Machała- przewodniczący
KOP- PTTK-Beskid Śląski
w Cieszynie
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GIMNAZJALNIK
NAJLEPSI W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH!

Na przełomie lutego i marca br. odbył się trzeci etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Laureatkami zostały: Karolina Rzepiela- z języka polskiego – uczennica Aleksandry Wigłasz i Diana
Sikora oraz Joanna Skiba - z historii – uczennice Jolanty Musiolik, natomiast finalistą z języka niemieckiego
został Olaf Warzecha – uczeń przygotował się sam do konkursu.
Tytuł laureata daje uczniowi 50 pkt. i zwolnienie z danej części egzaminu oraz uprawnienie do wyboru
dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej. Po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum uczennica Diana Sikora
jest zwolniona ze wszystkich części egzaminu, gdyż w ubiegłym roku szkolnym została laureatką z geografii
i języka angielskiego, a w tym roku szkolnym – z historii.
Poniższa tabela obrazuje, ile osób zostało zwolnionych z danej części egzaminu gimnazjalnego w latach
poprzednich, a ile będzie zwolnionych w bieżącym roku szkolnym.
Laureaci konkursów przedmiotowych Gimnazjum w Dębowcu zwolnieni z egzaminu.
Imię i nazwisko ucznia

Laureat z przedmiotu

Zwolnienie z cześci egzaminu

2001/2002

Damian Dudziński
Piotr Zborowski

geografia
geografia

matematyczno - przyrodniczej
matematyczno - przyrodniczej

2005/2006

Agata Grzybek

geografia

matematyczno - przyrodniczej

2007/2008

Bartosz Woźniak

matematyka

matematyczno - przyrodniczej

2009/2010

Beata Jarczyk

język polski

humanistycznej

2010/2011

Karolina Rzepiela
Diana Sikora
Diana Sikora
Diana Sikora
Joanna Skiba

język polski
historia
geografia
język angielski
historia

humanistycznej
humanistycznej
matematyczno - przyrodniczej
języka obcego
humanistycznej
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Rok szkolny

Aleksandra Wigłasz

1C
Dominik i Michał rozrabiają czas cały,
a dwie Karoliny tylko by się śmiały.
Michalina wciąż ma czkawkę,
a Tomek nastrojów huśtawkę,
Ewka na lekcjach udaje, że jej nie ma,
Paula Sikora i Gabrysia słuchają Eminema.
Natalia jest pana Borowieckiego ulubienicą,
dlatego na każdej lekcji fizyki stoi pod tablicą.
Paweł ma lekkiego fioła,
nawet zabójczy wzrok pani Szczypki powstrzymać
go nie zdoła.
Jasiek ma rozpuszczone włosy,

a Klaudia i Wiktoria wszystkie piosenki dzielą na
dwa głosy.
Krzysiek i Kuba kumplami najlepszymi,
Aneta chce przyjaźnić się z wszystkimi.
Agata dba o swoje długie włosy blond,
Piotrek dręczy pytaniami co? jak? skąd?
Łukasz doucza Sadowską Karolinę,
Adam zaczepia każdą dziewczynę.
Aga bardzo lubi Paulę Sławińską,
i zawsze trzymają się przyjaciół blisko.
Klasa 1C jest doskonała,
A całą władzę nad nami ma pani Krystyna Penkała.
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UNIA SZWEDZKO - POLSKA W DĘBOWCU?
Gimnazjum w Dębowcu w latach 2008-2010 realizowało
program partnerski Socrates Comenius z Wielką Brytanią, Turcją
oraz Szwecją. Po zakończeniu zostaliśmy zaproszeni do wzięcia
udziału w kolejnym projekcie europejskim mającym na celu
organizowanie stażu edukacyjnego uczniów w krajach, które
owocnie współpracowały ze sobą w trakcie realizacji projektów
partnerskich. Wyjazdy Indywidualne Uczniów - bo taką nazwę
nosi nowy projekt, który rozpoczyna się od września 2011, ma na celu
umożliwienie uczniom naszego gimnazjum podjęcie nauki w partnerskiej szkole w Szwecji (Brandströmska
Skolan Nylöse w Göteborgu). Uczniowie wytypowani do projektu mogą podjąć naukę w okresie od 3 do 10
miesięcy, realizując w tym czasie program nauczania dostosowany do ich potrzeb i możliwości językowych.
Uczeń będzie miał możliwość porozumiewania się w języku angielskim nie tylko kilka godzin dziennie w
szkole, ale także w rodzinie, w której zostanie zakwaterowany.
Projekt ma na celu udostępnienie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udziału w
nauce i życiu w innym kraju europejskim, rozwinięcie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej i
językowej oraz nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego. Szkoły mogą dzięki
projektowi wzmocnić wieloletnią współpracę i europejski wymiar edukacji szkolnej.
Projekt został złożony przed 1 grudnia 2010 i poddany ocenie merytorycznej przez Narodową
Agencję, która poinformowała gimnazjum o akceptacji wniosku. Obecnie koordynator projektu pracuje
nad wypełnieniem wszelkich niezbędnych dokumentów dla Narodowej Agencji i szkoły partnerskiej,
które umożliwią otrzymanie dofinansowania. Zadaniem koordynatora jest prowadzenie dokumentacji,
przygotowanie planu zajęć wraz ze szkoła partnerską, zoorganizowanie zakwaterowania, ubezpieczenia,
przelotu i wszelkich niezbędnych formalności oraz systematyczne przekazywanie bieżącego materiału
szkolnego uczniom biorącym udział w projekcie. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, we wrześniu 2011
trzech uczniów naszego gimnazjum rozpocznie trzymiesięczny staż edukacyjny w Szwecji, rozpoczynając
tym samym nowy rozdział współpracy europejskiej naszej szkoły. Powodzenia i trzymamy kciuki!
Koordynator projektu
Joannna Maciałowicz
nauczyciel języka angielskiego

PODZIĘKOWANIA
Dyrektor i Rada Rodziców Gimnazjum w Dębowcu dziękują firmom
i osobom prywatnym za wsparcie finansowe i rzeczowe balu
gimnazjalnego.
Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu dziękuje wszystkim rodzicom
zaangażowanym w organizację balu.
2
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I DZIEŃ WIOSNY
W tym roku 21 marca do Gimnazjum w
Dębowcu Samorząd Uczniowski zaprosił
przedstawicieli kilku krajów - oczywiście tylko
w przenośni.
Uczniowie poszczególnych klas mieli
za zadanie przygotować i zaprezentować
wylosowane wcześniej państwo.
Klasa 1a zaproponowała obraz Stanów
Zjednoczonych poprzez komediową rodzinę
Ala Bundiego. Klasa 1b zaproponowała uroczą
podróż do Rosji z widowiskowym męskim
wykonaniem baletu „Jezioro łabędzie”.
Niesamowicie barwna kostiumowo była
prezentacjaJaponii klasy1c–czyli ichwersjakrainy
ninja i pokemonów. A niezwykle oryginalny
monolog w wykonaniu Pauliny Sławińskiej
zasługuje na uznanie językowców! Na wielkie
uznanie zasługuje kreacja aktorska Adriana
Handzlika w prezentacji Niemiec- klasy 2a.
Niestety, nie doczekaliśmy się prezentacji klasy
2b, która zrezygnowała z występu, natomiast
klasa 2c odtańczyła skocznego francuskiego
kankana. Klasa 3a jako najliczniejsza
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grupa zachwyciła nas wieloaspektową
prezentacja Hiszpanii, uwzględniając muzykę,
sport, wakacyjne uroki tego kraju oraz
spektakularny popis Mateusza Michalika w
roli Zorro. Klasa 3b zaprezentowała nam picie
angielskiej herbaty, audiencję u królowej
oraz jakże romantyczny fragment „Romea i
Julii”. Na koniec klasa 3c zaproponowała nam
unikalny pokaz włoskiej mody w prezentacji
męskich modeli ala modelki, gdzie prym wiódł
bezkonkurencyjny Radosław Klocek.
Występy poszczególnych klas przerywane
były konkurencjami przygotowanymi przez
panią pedagog J.Feber. Na zakończenie
gimnazjaliści wzięli udział w koncercie
hiphopowym Piotra Chwastka i Marka Bożka,
którzy swoim występem uświetnili dzień 21
marca.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
osób zaangażowanych w przygotowania
pierwszego dnia wiosny, którą w tym roku
przywitaliśmy bardzo radośnie, proponując
równocześnie zamianę dnia wagarowicza na
dzień talentów.
Opiekun SU
J.Maciałowicz
3
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LEKCJA HISTORII

I ZRZUT CICHOCIEMNYCH

11 marca 2011 roku uczniowie klas 3 wraz z
DĘBOWIEC 1941 - 2011
opiekunami udali się do kina w Cieszynie, aby
Dnia 12 lutego br. w naszej miejscowości miały
obejrzeć dramat historyczny pt. “Czarny czwartek.
miejsce
obchody 70 rocznicy zrzutu CichociemJanek Wiśniewski padł”. Film został wyreżyserowany
przez Antoniego Krauze, a autorem muzyki jest nych. Jak wiadomo, organizatorzy uroczystości
stanęli na wysokości zadania, godnie oddając hołd
Michał Lorenc.
skoczkom spadochronowym, jak również zapewAkcja filmu rozgrywa się w Gdyni, Gdańsku
niając niezapomniane wrażenia przybyłym gościom.
i Warszawie w 1970 roku. Tuż przed świętami
Poza zaangażowaniem władz gminy w całą ceremoBożego Narodzenia ceny żywności gwałtownie
nię, ogromną rolę odegrała młodzież gimnazjalna,
rosną, natomiast ludzie tak jak dotychczas zarabiają
która bezinteresownie podjęła się pracy na rzecz
bardzo mało. Wszystko to powoduje, że pracownicy
obchodzonej rocznicy.
Stoczni Gdańskiej i oburzeni mieszkańcy miasta
buntują się i rozpoczynają strajk. Ulice zapełniają
się ludźmi walczącymi o swoje prawa i wolność.
Bezradna władza w czwartek 17 grudnia postanawia
użyć wojska, aby zapobiec strajkom. Ostatecznie
w tym starciu ginie 16 osób, wśród nich jest
tytułowy Janek Wiśniewski. Film ten cały czas
trzymał mnie w napięciu. Myślę, że nikt nie był w
stanie przewidzieć, co wydarzy się na ekranie w
ciągu kolejnych pięciu minut. Dużym plusem tej
produkcji jest doskonała obsada aktorska. Uważam,
że najlepiej w swoje role wcielili się: Wojciech
Pszoniak, czyli filmowy Władysław Gomułka oraz
Piotr Fronczewski jako Zenon Kliszko. Świetnie
spisał się również Michał Lorenc, idealnie dobierając
muzykę, która fantastycznie podkreśliła charakter
Na długo przed obchodami w szkole zbierano
tego filmu. Myślę, iż można śmiało powiedzieć,
chętnych uczniów do pomocy. Młodzież zgłosiła się
że jest to jedna z najlepszych polskich produkcji
licznie do wyznaczonych zadań. Już w przededniu
kinowych. “Czarny czwartek...” doskonale ukazuje
ceremonii uczniowie wykazali się ogromną odponam wydarzenia z grudnia 1970 roku. Możemy w
wiedzialnością, dzielnie i ochoczo przekształcając
nim znaleźć wiele scen mrożących krew w żyłach,
salę gimnastyczną w salę pokazową. Liczna grupa
które na długo pozostaną w naszej pamięci.
dziewcząt naszego gimnazjum podjęła się pracy
Uważam,
że w kuchni, zapewniając przybyłym gościom ciepłe
“Czarny
czwartek. napoje i słodki poczęstunek. Atrakcją, a zarazem
Janek
Wiśniewski niespodzianką dla uczniów stała się pomoc kuchenpadł” wstrząsnął nie na w przyrządzaniu obiadu, jednakże również z tego
tylko mną lecz również zadania młodzież rzetelnie się wywiązała. Oprócz
wieloma
młodymi pomocy porządkowej, kuchennej kilku uczniów
ludźmi.
Myślę,
że zajmowało się nagłośnieniem.
każdy Polak powinien
Osobiście jestem bardzo zadowolona, że wraz
obejrzeć ten film i z innymi uczniami miałam okazję w jakiś sposób
zobaczyć na własne wziąć udział w obchodach tak ważnej rocznicy i
oczy to, co wydarzyło przyczynić się do jej organizacji. Myślę, że nasze
się czterdzieści lat zaangażowanie zostało docenione i pozytywnie odetemu.
brane przez uczestników uroczystości.
Katarzyna Siewko
Ewelina Gill
Zespół redakcyjny: mgr Aleksandra Wigłasz, mgr Joanna Maciałowicz, Katarzyna Siewko, Ewelina Gill, 1C
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
4
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sport
puChar poLsKi
JuniorÓw w Judo
– boChnia 2011
W d n i u 0 6 . 0 3 . 2 0 1 1 r.
w Bochni odbył się Puchar
Polski Juniorów i Juniorek
w Judo.
Ze Stowarzyszenia Sportowego ,,DĄB” Dębowiec wystar-

szKoŁa podstawowa
z dębowCa naJLepsza
w reJonie!!!

towała 1 zawodniczka w wadze
44 kg – DOMINIKA BŁASIAK,
zdobywając III miejsce – medal
brązowy.
Henryk Kubica

3 marca 2011 roku w hali
sportowej w Chybiu rozegrano
Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego Szkół Podstawowych. W zawodach uczestniczyło 10 drużyn w kategorii
dziewcząt i chłopców. Gminę
Dębowiec reprezentowały dwie
drużyny: drużyna dziewcząt
z SP Iskrzyczyn oraz drużyna
chłopców z SP Dębowiec.

zentowała powiat cieszyńs k i n a z a w o d a c h re j o n o wych rozgrywanych również
w Chybiu. Poziom zawodów
był niezwykle wyrównany, więc
w każdym meczu zawodnicy
musieli dać z siebie wszystko.
Jak się okazało wynik
w powiecie naszej drużyny to
nie był przypadek, na kolejnym
szczeblu rozgrywek chłopcy

Dziewczęta zajęły wysokie 4
miejsce, które było dobrym
rezultatem. Natomiast miłą niespodziankę sprawili chłopcy
z Dębowca, którzy po emocjonujących meczach okazali
się najlepszą drużyną
turnieju i awansowali do
zawodów rejonowych. Indywidualnie bezkonkurencyjny
b y ł P i o t r W i gł a s z , t r z e c i
w powiecie Michał Konieczny,
a Remigiusz Borkała
uplasował się na szesnastej
pozycji. Chłopcy doskonalą
swoją grę na lekcjach wychowania fizycznego, w czasie
przerw międzylekcyjnych.
Oprócz tego Piotr i Michał na
co dzień trenują i reprezentują
w zawodach klub sportowy „Vic
toria” Hażlach.
Za zajęcie 1 miejsca drużyna
otrzymała pamiątkowy dyplom
o r a z p u c h a r o d o rg a n i z a tora zawodów.
15 marca 2011 roku drużyna
chłopców z Dębowca repre-

pokazali wysokie umiejętności techniczne, duży
spokój, odporność psychiczną
oraz wolę walki. Bohaterami
zawodów okazali się: pierwszy
w kl asyfi kac j i i n d yw i d u alnej Piotr Wigłasz, czwarty
w rejonie Michał Konieczny
oraz ósmy Remigiusz
Borkała. Tak dobre wyniki całej
trójki zadecydowały, że po raz
pierwszy w historii Szkoła Podstawowa w Dębowcu wygrał
a zawody rejonowe w tenisie
stołowym.
Za zajęcie 1 miejsca drużyna
otrzymała pamiątkowy dyplom
oraz awansowała do zawodów
wojewódzkich.
Na zdjęciu stoją od lewej:
Piotr Wigłasz, Remigiusz
Borkała, Michał Konieczny oraz
Waldemar Bulandra nauczyciel
wychowania fizycznego

W dniu 13.02.2011 r. w Sosnowcu odbył się Turniej w Judo
Dzieci i Młodzieży.
Ze Stowarzyszenia Sportowego „DĄB” Dębowiec startowało
13 zawodników, zdobywając:
w wadze 44 kg –Wieczorek Dominika – zajęła miejsce
I w wadze 47 kg –Kolaczek Magdalena– zajęła miejsce I w wadze
43 kg – Marko Marta - zajęła miejsce I w wadze +81 kg –Kubica
Ryszard – zajął miejsce I w wadze 47 kg –Wantulok Patrycja–
zajęła miejsce II
w wadze 43kg –Kuczera Damian– zajął miejsce II
w wadze 55 kg –Wyleżoł Patryk– zajął miejsce II
w wadze 60 kg – Górniak Kamil– zajął miejsce II
w wadze 47 kg –Banaś Alicja – zajęła miejsce III
w wadze 36 kg –Banaś Sara– zajęła miejsce III
w wadze 31 kg –Szołdra Emanuel– zajął miejsce III
w wadze 59 kg –Kolaczek Krystian– zajął miejsce III
w wadze 32 kg –Maśnik Julia– zajęła miejsce III
Henryk Kubica

mIstrzostwa
polskI w judo
W dniu 19.03.2011r. odbył
się w Skierniewicach Puchar
Polski w Judo Juniorów
Młodszych. Z sekcji sportowej
„DĄB” Dębowiec wystartowało
4 zawodników:
W wadze +90 kg-KUBICA
RYSZARD-rocznik 1996, 1 kyu
Wa g a 6 6 k g - G Ó R N I A K
KAMIL-rocznik 1996, 1 kyu
Waga 60 kg- KOLACZEK
KRYSTIAN-rocznik 1995, 4 kyu

Wa g a 5 5 k g - W Y L E Ż O Ł
PATRYK- rocznik 1997, 3 kyu
W wadze +90 kg trzecie
miejsce (medal brązowy)
zdobył Ryszard Kubica, uczeń
Gimnazjum w Dębowcu zapewniając sobie miejsce w kadrze
Śląska Juniorów Młodszych.
Henryk Kubica
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suKCesy zawodniKÓw
,,dąb” dębowieC

Waldemar Bulandra

sport

ORGANIZATORZY: Rada Oświatowa Śląska Cieszyńskiego – Macierz Ziemi Cieszyńskiej i Gmina Dębowiec
Zapraszają wszystkich na:

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Łączce
Zapraszają wszystkich na:

„SPOTKANIE POŚWIĘCONE
PAMIĘCI JERZEGO LANCA POCHODZĄCEGO Z KOSTKOWIC”

ZAWODY WĘDKARSKIE „O ZŁOTĄ
PŁETWĘ”

27 MAJ GODZINA 16.00
GIMNAZJUM W DĘBOWCU

3 CZERWCA 2011 (PIĄTEK)

NA STAWIE PRZY GOSPODARSTWIE
AGROTURYSTYCZNYM „RADECKI DWÓR”
W DĘBOWCU (UL. DĘBOWA 8)

Jerzy Lanc - organizatorem, nauczycielem i kierownikiem
jedynej polskiej szkoły na Mazurach w Piasutnie, w okresie
międzywojennym.

POCZĄTEK ZAWODÓW O GODZ. 10.00
DLA ZGŁODNIAŁYCH PRZYSMAKI Z GRILLA, CIASTA
I NAPOJE

W spotkaniu udział wezmą: rodzina Jerzego Lanca, przedstawiciele władz samorządowych – Powiatu Szczycieńskiego,
Powiatu Cieszyńskiego, Gminy Dębowiec, delegacje Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z Olsztyna
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia
im. Jerzego Lanca w Piasutnie, przedstawiciele Zarządu
Głównego MZC.

Prosimy o zapisy wszystkich zainteresowanych wspólnym
wędkowaniem pod nr telefonu: 33 858 8351. Termin zgłoszenia udziału w zawodach upływa 28 maja 2011r.

PROGRAM:
•

referat Zofii Wojtas, emerytowanej nauczycielki z Cieszyna-Krasnej: Znany i nieznany – nauczyciel, Kostkowianin Jerzy Lanc,

•

referat dr Alicji Kołakowskiej, nauczycielki Gimnazjum
w Świętajnie: Okoliczności powstania i funkcjonowania
polskiej szkoły w Piasutnie,

•

referat mgr Jadwigi L. Borkowskiej: Działalność ŚDS
w Piasutnie skupiona wokół sylwetki Jerzego Lanca,

•

dyskusja, program artystyczny w wykonaniu uczniów
Gimnazjum w Dębowcu,

•

złożenie kwiatów na grobie rodziców Jerzego Lanca.

Składamy serdeczne
podziękowania dla FIRMY
WIK z Kostkowic.
Miło nam poinformować, że firma ta znalazła się
na liście laureatów rankingu
DIAMENTY FORBSA 2011.
Pragniemy też podkreślić, że

Firma WIK aktywnie wspiera
GOKSiT w swojej działalności.
Dziękujemy za doposażenie
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Gumnach
w urządzenia SKATE AIR
HOCKEY oraz LITTLE GHOST
na okres dwóch miesięcy.
Dzięki FIRMIE WIK oferta
naszego Ośrodka stała się
urozmaicona, za co serdecznie dziękujemy i liczymy na
dalszą owocną współpracę.
GOKSiT

spartaKiada JuŻ
w KrÓtCe
Gminny Ośrodek Kultury
w Dębowcu oraz Sołectwo
Ogrodzona serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na „Spartakiadę
Sołectw Gminy Dębowiec”,
która odbędzie się 11 czerwca
o godz. 14.00 na boisku
szkolnym w Ogrodzonej.
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W programie :
-konkurencje sportowe
-konkurencje dla radnych
-pyszne przekąski
-wieczorem festyn i zabawa
do rana.
Przyjdź i wesprzyj drużynę
ze swojego sołectwa, Oni liczą
na Ciebie!
Serdecznie zapraszamy do
Ogrodzonej!!!

Dębowieści

sport
KonKurs siatKarsKiCh taLentÓw
Na jego zakończenie zorganizowano turniej minisiatkówki,
w którym wystąpiły wytypowane
najlepsze zespoły dwójkowe
trzech klubów zajmujących
się szkoleniem dziewcząt
w naszym regionie, a mianowicie Victorii MOSiR Cieszyn,
MKS-u Ustroń oraz UKS-u
„Dębowianka” Dębowiec.
Na czterech boiskach w tym
samym czasie
grało 16 zawodniczek, a łączna
liczba meczów
wyniosła 63. Nikt
się nie spodziewał, że rywalizacja będzie tak
zacięta i emocjonująca. Ostatecznie w meczu
o pierwsze
miejsce w turnieju
zmierzyły się
niepokonana
w rozgrywkach
grupowych para
Foltyn/Herczyk
(UKS Dębowianka) z parą
z Cieszyna Kruk/
Gaś. Tym razem
zawodniczki
z Cieszyna zrewanżowały się
za wcześniejszą
porażkę i zwy-

ciężyły 15-9
zdobywając
pierwszą lokatę.
Trzecie miejsce
wywalczyła para
Gil/Matuszna
z Dębowca
pokonując
w decydującym
starciu koleżanki
Cholewik/Kozyra
z Victorii MOSiR
Cieszyn. Turniej
okazał się
doskonałą zabawą i okazją do
integracji młodego pokolenia
siatkarskiego oraz objawienia się nowych sportowych
t a l e n t ó w. O r g a n i z a t o r z y
dziękują sędziom (Agnieszka
Szczypka, Monika Pisiut,
Justyna Neniczka, Joanna
Franek), a w sposób szczególny Urzędowi Gminy
w Dębowcu za ufundowanie
nagród dla najlepszych zawodniczek i pamiątkowych koszulek
dla wszystkich uczestników
turnieju.
Końcowa klasyfikacja :
1. Kruk/Gaś Victoria MOSiR
Cieszyn
2. Foltyn/Herczyk UKS
,,Dębowianka” Dębowiec
3.Gil/Matuszna
UKS
,,Dębowianka” Dębowiec

gminny turnieJ mini piŁKi noŻneJ
szKÓŁ podstawowyCh
W dniu 08.04.2011r. na
sztucznym 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 bramkarz. Turniej rozegrano
systemem pucharowym 2x10
minut.
Oto wyniki poszczególnych
meczów:
P i er w s z y me cz p ó ł f i n a łowy: SP DĘBOWIEC
16 : 1
SP OGRODZONA
Drugi mecz półfinałowy:
SP SIMORADZ
9 : 1
SP ISKRZYCZYN

Mecz o 3 miejsce:
SP OGRODZONA
SP ISKRZYCZYN
Finał:
SP DĘBOWIEC
SP SIMORADZ

4 : 3
3 : 2

Klasyfikacja końcowa:
1.SP Dębowiec
2.SP Simoradz
3.SP Ogrodzona
4.SP Iskrzyczyn

NA ZDJĘCIU DRUŻYNA
Z SP DĘBOWIEC:
W GÓRNYM RZĘDZIE
OD LEWEJ STOJĄ: Dawid
Legierski, Remigiusz Borkała,
Tomasz Bochenek, Stanisław
Gałęziowski, ŚRODKOWY

Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowy dyplom ufundowany przez Gminę Dębowiec.
Dyplom dla najlepszych
strzelców turnieju otrzymali:
Jakub Śledź oraz Maciej Homa,
którzy strzelili po 6 bramek.
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4.Cholewik/Kozyra Victoria
MOSiR Cieszyn
5.Sławińska/Pietrzyk UKS
,,Dębowianka” Dębowiec
6.Plucińska/Bartoszek UKS
,,Dębowianka” Dębowiec
7.Jończyk/Hombek MKS
Ustroń
8.Wierzbicka/Brudny
Victoria MOSiR Cieszyn
9.Husarek/Nocoń
MKS
Ustroń
10.Chmiel/Pietrzyk UKS
,,Dębowianka” Dębowiec
11.Szlejter/Śliwka MKS
Ustroń
12.Wożniak/Kozieł UKS
,,Dębowianka” Dębowiec
13.Puczok/Cholewik Victoria
MOSiR Cieszyn
14.Supryn/Mider
MKS
Ustroń
W. Habarta

Dębowieści

W sobotę 30 kwietnia na sali
Gimnazjum w Dębowcu odbył
się finał
II Konkursu Sportowych
Talentów organizowany
przez UKS ,,Dębowianka”
w Dębowcu. Idea konkursu
po raz kolejny zmierzała
w kierunku wyłonienia sportowych talentów wśród dziewcząt
z terenu całej Gminy Dębowiec.

R Z Ą D : G r z e g o r z M i t rę g a ,
Mateusz Boruta, Kacper
Ganiek, Jakub Kubicius, Kamil
Steller, DOLNY RZĄD: Michał
Konieczny oraz Jakub Śledź.

Waldemar Bulandra

SPORT
tryBuny w DĘBowcu
W niedzielne popołudnie przy pięknej wiosennej
pogodzie na boisku sportowym
LKS STRAŻAK w Dębowcu
zostały oddane do użytku nowe
trybuny.
Symboliczną wstęgę
przecięli sołtys Dębowca pan
Roman Kłoda oraz Prezes
klubu pan Michał Wawrzyczek.
Trybuny zostały sfinansowane z Funduszu Sołeckiego
wydzielonego w budżecie
gminnym na 2011 rok zgodnie
z uchwałą Zebrania Wiejskiego
3/10 . Całkowity koszt inwestycji wyniósł 23017 zł.
Po uroczystym otwarciu
rozegrany został mecz piłki
nożnej w klasie „A” Dębowiec
– Bąków, więc przybyli kibice
mogli od razu sprawdzić walory
nowych trybun (łącznie 92
miejsc siedzących). W przerwie
meczu młodzież klubowa wraz
z Sekretarzem klubu rozdawali

Dbam o zdrowie
W programie m.in.

darmowo wszystkim kibicom
„Strażaka” komplet 6 różnych
nalepek z logiem klubu. Mimo,
iż nalepki były darmowe,
kibice sami od siebie dawali
wolne datki, które w całości
będą przekazane na klubową
młodzież. Łącznie tego dnia
udało się zebrać 313 zł za co
bardzo młodzież oraz Zarząd
Klubu kibicom bardzo dziękuje.
Ten dzień można zaliczyć do
bardzo udanych dla mieszkańców Dębowca. Drużyna pod
kierownictwem nowego trenera
Wojciecha Gumola wygrała
zasłużenie 3:0 do przerwy 1:0.
Po meczu wszyscy mogli się
rozejść z szerokimi uśmiechami
na twarzy.
Dla zainteresowanych
podajemy stronę internetową
www.debowiec.futbolowo.pl
Waldemar Śniegoń

Dbam o zdrowie

Dbam o

zdrowie

*badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia i EKG
*poradnictwo diabetologiczne i kardiologiczne
*pokazy strażackie i policyjne, tresura psa policyjnego
*pokazy ratownictwa medycznego
*gry i zabawy dla dzieci
*pyszne przysmaki z grilla, pierogi i ciasta

Serdecznie zapraszamy do SP w Iskrzyczynie!!!

I TY ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

!!!

Organizatorzy:
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
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* organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
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