Mieszkańcom Naszej Gminy życzymy w ten szczególny, świąteczny czas, wiele
zdrowia, optymizmu i spokoju.
Niech radość i pokój Świąt towarzyszy Nam wszystkim przez cały Nowy Rok.
Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełniający zamierzenia
i dążenia zawodowe i społeczne, oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych
dokonań.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Dębowiec, życzymy wszelkiej pomyślności!
Przewodniczący Rady Gminy
Dębowiec
Marian Matejczuk

Szczęśliwego N

owego Roku !

Wójt Gminy Dębowiec
Tomasz Branny

Dębowieści

Kiermaszowy fotoreportaż
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Informacje
druGi Kiermasz bożonraodzeniowy w dębowCu
W piątek 17.12.2010 odbył
się drugi Kiermasz Bożonarodzeniowy w Dębowcu. Jak
zwykle na naszym Kiermaszu
niczego nie mogło zabraknąć.
Organizatorzy na długo przed
tym wydarzeniem przygotowywali swoje stoiska kiermaszowe. Były wspaniałe, drobne
ciasteczka, ciasta, kołacze
i jabłeczniki, wykonane przez
Koło Gospodyń Wiejskich
z Łączki. KGW Dębowiec
przygotowało pierogi, śledzie
po japońsku a nawet kurczaka
w zalewie. Nie zabrakło też
smacznych kanapeczek ze śledzikiem. Jak zwykle Strażacy
z Simoradza wykazali się
dużą fantazją w przygotowaniu najsmaczniejszych i oryginalnych krokietów z andruta,
podawanych z przepysznym
cz erw o ny m b a r s z cz e m n a
wędzące. Doskonały, mięsny
bigos leżakował podobno już
dwa dni przed Kiermaszem
i w efekcie smakował wyśmienicie.
Nie zabrakło także aromatycznego grzańca i piwa
serwowanego przez OSP
z Dębowca, którzy po raz
kolejny udzielili organizatorom
wsparcia poprzez użyczenie
wszystkich pomieszczeń
w b u d y n k u s t r a ż y. W t y m
roku na naszym Kiermaszu
zawitały nie tylko wigilijne

karpie, ale też amury i tołpygi
wychodowane przez pana
Moskałę z Simoradza. Tradycyjnie też można było kupić
drzewka bożonarodzeniowe za
naprawdę okazyjną cenę.
A na naszym kolorowym
jarmarku mieniły się również
wykrochmalone aniołki pani
Krystyny Zając z Iskrzyczyna,
choinki i rękodzieło pani Anety
Biegun a także błyskotki
i biżuteria pani Gabrysi
Bulandry. Można było także
zakupić wyroby ceramiczne
dzieci z SP Dębowiec i kółka
plastycznego działającego
w GOKSiT. Miłośnicy książek
czytanych w długie zimowe
wieczory mogli nabyć także
interesujące książki Biblioteki Publicznej z Dębowca
i nowości wydawnicze
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Było także wspaniałe stoisko
z miodami pana Buchalika.
Dla dzieciaków organizatorzy
przygotowali niezawodną watę
cukrową i popcorn, ale tez
prezenty i balony od Mikołaja
i Renifera ufundowane przez
GOKSiT. W radosnej atmosferze odbyły się liczne świąt e c z n e w y s t ę p y. S e rd e c z n i e d z i ę k u j e m y mł o dzi e ży
z Dębowca za wystawienie
wspaniałych jasełek! W lekkim
półmroku sceny i mogliśmy
dostrzec także troszkę „starszą

młodzież” (grono pedagogiczne
SP Dębowiec ) w osobach
Tr z e c h K r ó l i . D o s k o n a ł y
spektakl poprzeplatany
kolędami chóru z Dębowca
pod batutą Pana Kraszewskiego, wywołał salwy braw
ze strony zgromadzonej publiki.
Nie zbrakło także występu
„Dębowieckich Szkrabów”
i kółka gitarowego działającego w GOKSiT. Tym razem
młodzież z zespołu wokalnego
działającego w Łączce zaśpiew a ł a t a k ż e k o l ę d y. B y ł y
liczne konkursy gdzie można
było wygrać bilet do kina, jak
również darmowe bony na
zakupy w sklepie „BONUS”
w centrum Dębowca.
Wieczorem w niezwykłej
atmosferze wysłuchaliśmy po
raz kolejny zespołu Czorny
Potok, pełne liryzmu,
ale i radości kolędy
płynęły żywo przez
serca zebranych - każdy
odczuł magię świąt. Tuż
po występie wszyscy
zebraliśmy się przed
strażnicą, żeby tradycyjnie już złożyć sobie
świąteczne życzenia.
Życzenia składali Wójt
Tomasz Branny,
Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Dębowcu
Gabriela Hałgas
i dyrektor GOKSiT. Sym-

bolicznie życzenia wraz z rozświetlonym balonem, zawędrowały wysoko do nieba,
aby mogły się spełnić wraz
z nadejściem Nowego Roku.
Na koniec wielką atrakcją
tegorocznego Kiermaszu, był
piękny pokaz sztucznych ogni.
Tym samym rozpoczęliśmy
w naszej Gminie świąteczny
czas i już niebawem zaśpiewamy przy wigilijnym stole:
„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask
ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami”
E. Brudny

Gminny Ośrodek Kultury pragnie bardzo serdecznie podziękować Strażakom z Dębowca i Simoradza
za niezastąpioną pomoc w organizacji tegorocznego kiermaszu. Dziękujemy za wspaniałe dania i napoje.
Dziękujemy także Kołom Gospodyń Wiejskich z Łączki i Dębowca za całą „słodycz” której dzięki nim
mogliśmy zasmakować w ten świąteczny czas, Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji
tego przedsięwzięcia, mieli swoje stoiska i byli z nami w ten wyjątkowy czas. Życzymy Wam wszystkiego co
najlepsze!
Estera Brudny
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Informacje
ostatnIa sesja rady GmIny kadencjI 2006-2010
W Radzie Gminy zasiadali:
Tadeusz Kraszewski - Dębowiec
Karol Kozieł - Dębowiec
Adam Pastucha - Dębowiec
Mieczysław Trombik - Dębowiec
Zofia Legierska - Dębowiec
Paweł Zawada - Kostkowice
Zbigniew Chwastek - Simoradz
Wiesława Jałowiczor - Simoradz
Mirosław Rusin - Simoradz
Bronisław Brudny - Łączka
Stanisław Badura - Gumna
Henryk Raszyk - Ogrodzona
Marian Matejczuk - Ogrodzona
Danuta Jankowska - Iskrzyczyn
Józef Śniegoń - Iskrzyczyn

12 października 2010 roku odbyła się ostatnia Sesja Rady
Gminy kadencji 2006-2010.

Wszystkim Radnym pragniemy serdecznie podziękować za mądrość, przychylność oraz ogromne
zaangażowanie w nasze wspólne sprawy.

Urząd Gminy

Ślubowanie wójta
Rozpoczęła się VI kadencja Rady Gminy Dębowiec. Na
złożyli ślubowanie oraz otrzymali od Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na
Radnego. Ze swojego grona Radni wybrali Przewodniczącego Rady oraz jego zastępców. Powołane zostały
również komisje: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Oświaty i Kultury oraz Komisja Rewizyjna.
Ślubowanie Wójta Gminy Tomasza Brannego odbyło się
na sesji w dniu 9 grudnia br.

Dębowieści

sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 2 grudnia Radni

Skład Rady Gminy VI kadencji:
Przewodniczący:
Marian Matejczuk,
Z-cy Przewodniczącego:
Karol Kozieł i Bronisław Brudny
Radni: Witas Agnieszka,
Kłoda Roman, Trombik Mieczysław,
Legierska Zofia, Zawada Paweł,
Malik Elżbieta, Cymorek Grzegorz,
Legierski Ryszard,
Matuszna Bogusława,
Chwastek Karol,
Gajdacz Mirosław, Badura Stanisław.
Strona
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KOMISJA BUDŻETU i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1
2
3
4
5
6
7

Kozieł Karol
Chwastek Karol
Zawada Paweł
Brudny Bronisław
Gajdacz Mirosław
Badura Stanisław
Cymorek Grzegorz

Dębowiec
Iskrzyczyn
Kostkowice
Łączka
Ogrodzona
Gumna
Simoradz

Przewodniczący
Z-ca rzewodniczącego

Łączka
Dębowiec
Simoradz
Iskrzyczyn
Dębowiec
Ogrodzona

Przewodniczący
Z-ca rzewodniczącego

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
1
2
3
4
5
6

Brudny Bronisław
Legierska Zofia
Legierski Ryszard
Matuszna Bogusława
Witas Agnieszka
Gajdacz Mirosław

Dębowiec
Dębowiec
Simoradz

Przewodniczący

laury CieszynianKi 2010
Jak co roku, 11 listopada
w Teatrze im. A. Mickiewicza
w Cieszynie, miała miejsce
uroczysta Sesja Rad Gmin
Ziemi Cieszyńskiej, podczas
której odbyło się wręczenie
Złotych i Srebrnych Cieszynianek. Z Gminy Dębowiec wyróżniony tą prestiżową nagrodą
został Pan Bronisław Brudny
z Łączki.
Jest bibliofilem od młodości
– kolekcjonuje głównie książki,
ale również wszelkie materiały
typu pocztówki, zdjęcia,
medale, monety itp. związane
ze Śląskiem Cieszyńskim. Z tej
kolekcji korzystało wielu magistrantów, badaczy dziejów.
Nasz Laureat to Członek
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu. Pełni funkcję
członka Zarządu Koła nr
1 oraz członka Prezydium

Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Turystyki w Dębowcu
Łączka 71
43-426 Dębowiec,
33 858 83 51, 512 298 558
www.ck.debowiec.com.pl
gok@debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębowcu
ul. Katowicka 3, 43- 426 Dębowiec
Tel. 33 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu
ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec,
tel. 33 856 23 45
gbpdebowiec@op.pl
Urząd Pocztowy w Dębowcu,
ul. Katowicka 6,
tel. 33 856 22 02

KOMISJA REWIZYJNA
1 Trombik Mieczysław
2 Kłoda Roman
3 Malik Elżbieta

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

Zarządu Głównego M.Z.C.
odpowiedzialnego za kontakty
z Kołami Macierzy na terenie
całego kraju. Aktywnie uczestniczy w działaniach Macierzy
w popularyzacji kultury, gwary
cieszyńskiej wydawnictw
macierzowych i innych. Jest
miłośnikiem folkloru i organizatorem wielu imprez o charakterze regionalnym w Łączce tj.
„Spotkania z tradycją i kulturą”,
czy „Spotkania z ciekawymi
ludźmi”. Był również współorganizatorem - Wieczoru
poświęconego pamięci ofiar
Katynia, jak też poświęconego
wybuchu II wojny światowej
i wielu innych.
Ostatnim wyzwaniem Pana
Brudnego jest zorganizowanie
na skalę krajową obchodów 70
– rocznicy pierwszego zrzutu
Cichociemnych w Dębowcu
15 lutego 1941r oraz pomoc
w
wydaniu
publikacji temu
tematowi poświęconej.
C z y n i ł
też starania
i aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i wydaniu
monografii pt.
„Z przeszłości

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

Simoradza” autorstwa prof.
Gustawa Michny.
Jego marzeniem jest
wydanie monografii każdego
sołectwa Gminy Dębowiec oraz
zwartej całościowej monografii
Dębowca i Gminy. Współpracuje z Centrum Kultury Gminy
Dębowiec oraz z redakcją
„DĘBOWIEŚCI”.
Chciałby by w Gminie
Dębowiec powstało Koło
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
i chce by została przywrócona
współpraca z partnerską Gminą
w Republice Czeskiej poprzez
kontakty nie tylko sportowe, ale
również kulturalne.
GOKSiT
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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.

Dębowieści

Informacje
wyniKi wyborów samorządowyCh
w Gminie dębowieC

Radnymi kadencji 2010
- 2014 zostali: Ogrordzona Matejczuk Marian, Gajdacz
Mirosław, Łączka - Brudny
Bronisław, Dębowiec - Kłoda
Roman, Legierska Zofia,
Trombik Mieczysław, Kozioł
K arol , Wi t a s A gn i e s z ka ,
Gumna - Badura Stanisław,
Kostkowice - Zawada Paweł,
Iskrzyczyn - Chwastek
Karol, Matuszny Bogusława,
Simoradz - Malik Elżbieta,
Cymorek Grzegorz, Legierski
Ryszard.

Razem

Majętny Zdzisław
Kłoda Franciszek
Banot Andrzej
Kojma Karol

10
1
1
3

11
0
0
13

13
1
18
6

65
4
3
4

7
0
6
22

106
6
28
48

Bodak Jarosław
Siekierka Adam
Górniak Aleksandra
Gazurek Dariusz

6
5
12
4

6
3
5
3

15
17
24
4

22
15
20
3

2
10
6
0

51
50
67
14

Zorychta Jan
Ligocki Jan
Michnik Renata
Sikora Jacek
Nowak Bogdan
Kowalik Krystyna

2
0
0
0
2
0

7
3
17
3
2
4

11
5
26
1
5
2

11
4
122
6
0
2

5
3
19
2
3
4

36
15
184
12
12
12

Kuboszek Ludwik - CIS
Macura Ryszard - CIS
Sabath Beata - PO
Sikora Florian - PiS
Szczurek Mieczysław - Cieszyński Ruch Samorządowy
Bodak Jarosław - PO
Kubicius Stanisław - Lewica
Ziemi Cieszyńskiej
Sikora Jerzy - Cieszyński Ruch
Samorządowy
Haczek Czesława - Cieszyński
Ruch Samorządowy
Król Janusz - PiS
Sitek Karol - CIS
Ślęk Marcin - PO
Dudkowiak Edward - Cieszyński Ruch Samorządowy
Gajdźica Karol - Lewica Ziemi
Cieszyńskiej

Kubicius
Stanisław
Plinta Karol
Jaszowski Tomasz
Pawlus - Rus
Jolanta
Lankocz Lidia

99

135 181

1
0

3
4

5
2

9

8

2

Pietroszek Krzystof - PiS

69

544

1
0

2
0

12
6

6

32

6

61

Cieszyńskiej

2

19

0

2

25

Dzierżawski Witold - PiS

Droździk Monika
Heller Krzysztof
Waszut Józef

0
17
1
0
1
3

0
16
0
1
0
0

1
27
0
1
45
2

0
107
2
1
1
1

0
12
1
0
7
2

1
179
4
3
54
8

Sikora Jerzy
Lenkiewicz Tomasz
Lacal Andrzej
Moras Jacek

3
0
0
1

2
0
0
19

4
2
2
0

3
0
2
5

1
0
9
4

13
2
13
29

Bachul Iwona
Branny Barbara
Chraniuk Piotr

60

Żydek Janusz - Lewica Ziemi
Cieszyńskiej
Brudny Alfred - Lewica Ziemi

Macura Beata - PO

Dębowieści

Łączka
Klimowski Andrzej – 34
Brudny Bronisław - 71

Iskrzy czyn

Ogrodzona
Ciemała Bogusław – 89
Gruszczyk Mariusz – 46
Matejczuk Marian – 153
Gajdacz Mirosław – 94

Dębowiec

Iskrzyczyn
Matuszny Bogusława – 103
Gaszczyk Aneta – 82
Śniegoń Józef – 75
Chwastek Karol - 159

Ogrodzona

Kostkowice
Góralczyk Magda – 56
Zawada Paweł – 118

Brachaczek Wojciech - PO

Simoradz

Dębowiec
Juroszek Andrzej – 95
Michnik Adam – 205
Kozieł Karol – 299
Trombik Mieczysław – 317
Kłoda Roman – 269
Legierska Zofia – 268
Witas Agnieszka – 241

Wyniki głosowania do Rady Powiatu:

Kostkowice

Na kolejną kadencję Wójtem
Gminy Dębowiec został
wybrany Tomasz Branny.
Uzyskał on aż 88,6% głosów.
Poniżej przedstawiamy wyniki
wyborów do Rady Gminy:

sKład rady
powIatU
CieszyńsKieGo:

Malik Jerzy - Cieszyński Ruch
Samorządowy

Gluza Czesław - PO
Pilch Jerzy - PO

Suchanek Anna - PO

Wasilewska Danuta - PiS
Juroszek Janusz - PiS

Kiereś Małorzata - CIS
Ligocki Bogdan - PSL

Nogowczyk Jerzy - PO

Błażej Żebrok

dyżury wójta
20 stycznia 2011
Łączka 13:00 – 14:00
Ogrodzona 14:15 – 15:15

27 stycznia 2011
Iskrzyczyn 13:00 – 14:00
Simoradz 14:15 – 15:15
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03 luty 2011
Gumna 13:00-14:00
Kostkowice 14:15 – 15:15

Informacje
złote i diamentowe Gody
1 grudnia w sali GOK
w Łączce odbyło się uroczyste
wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom,
które w 2010 roku obchodziły
jubileusz pięćdziesięciolecia
pożycia małżeńskiego czyli
Złote Gody, a byli to:
Maria i Adam Sikora
z Dębowca, Anna i Gustaw

Drozd z Dębowca, Felicja
i Tomasz Hojka z Dębowca,
Eryka i Stanisław Nawrat
z Gumien, Helga i Stanisław
Hernik z Gumien, Danuta
i Józef Janota z Gumien,
Janina i Bronisław Śliż z Iskrzyczyna, Helena i Rudolf Kłoda
z Simoradza

komUnIkat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Cieszynie
W okresie jesienno zimowym zwiększa się ryzyko
wystąpienia stanów zagrożenia
i katastrof budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów
budowlanych są obowiązani
utrzymywać i użytkować obiekty
budowlane zgodnie z zasadami
w yz nacz o ny mi p r z e p i s a m i
Prawa budowlanego. W razie
wystąpienia czynników
zewnętrznych oddziaływających na obiekt należy zapewnić
bezpieczne użytkowanie
obiektu. W tym okresie, właściciele, zarządcy, inwestorzy
i użytkownicy powinni zwrócić
szczególną uwagę na stan
techniczny obiektów budowlanych, oraz podjąć działania

mające na celu wyeliminowanie zagrożeń przez usuwanie
nadmiaru śniegu i lodu
z dachów budynków. Szczególną uwagę należy zwrócić na
obiekty, w których przebywa
znaczna liczba osób takie jak:
hale sportowe, widowiskowe,
handlowe, wystawiennicze,
kina, teatry, zadaszenia trybun
na stadionach, oraz obiekty
wielkopowierzchniowe, obiekty
z płaskimi dachami i objęte
wykonywaniem robót budowlanych w okresie niskich temperatur.
W okresie jesienno zimowym występuje wzmożone
zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych,
dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów
budowlanych o obowiązku

Wyróżnione zostały również
pary, które w 2010 roku obchodziły jubileusz sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego
czyli Diamentowe Gody, a byli
to:
Józefa i Alojzy Nawrat
z Dębowca, Alicja i Leopold
Łukosz z Gumien, Barbara
i Franciszek Hernik z Łączki

Wszystkim jubilatom
życzymy jeszcze wielu lat
wspólnego życia przeżywanych
w zdrowiu, we wzajemnym zrozumieniu i miłości.

przeprowadzenia co najmniej
raz w roku, okresowej kontroli
stanu technicznego obiektów
budowlanych, a w szczególności sprawdzenie instalacji
gazowych oraz przewodów
kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Właściciele, zarządcy oraz
użytkownicy są obowiązani do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających
z przeprowadzonej kontroli,
które mogłyby spowodować
zagrożenia życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwo mienia,
pożar, wybuch lub zatrucie
gazem. Zalecam jednocześnie zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych,
a zwłaszcza lokali mieszkalnych o kierowanie do użytkowników stosownych pouczeń
i apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa

ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem
węgla, wybuchu gazu lub
pożaru.
Obiekty budowlane w czasie
ich użytkowania powinny być
poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym
kontrolom stanu technicznego.
Odpowiedzialnym z mocy
prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych
jest właściciel lub zarządca
obiektu (art. 61 ustawy Prawo
budowlane).
Osoby odpowiedzialne za
zaniedbania i nieprawidłowości w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych,
podlegają odpowiedzialności
administracyjnej i karnej.
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Cieszynie
Jan Smolarz

Remigiusz Jankowski
Kierownik USC w Dębowcu

ogłoszenia płatne
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Kultura
uroCzyste zaKońCzenie budowy filii oŚrodKa
Kultury oraz osp w GumnaCh
i udało się pozyskać dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy
m a m y b u d y n e k , a ko l e j ny
wniosek o środki unijne mamy
na dofinansowanie całości tego
budynku.”
W nowo otwartym budynku
znajdować się będzie
pracownia komputerowa, sala
taneczna, duża sala konferencyjna, a także biblioteka. Całość
inwestycji wyniosła 1 056 000
zł, z czego 440 000 z dofinansowania. Projekt „Poprawa
i n f r a s t ru k t u r y w G m i n a c h
Hażlach i Dębowiec” jest
współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013.
„Jest to obiekt do wykorzystania na różnego rodzaju
sposoby i na działalność
statutową, którą do tej pory
prowadzimy, chcielibyśmy ją
rozszerzać w zakresie przede
wszystkim wachlarza propozycji zajęć dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Dębowiec.
Myślę, że lokalizacja takiego
obiektu jest bardzo istotna
ponieważ będzie ściągała do
nas na imprezy ludzi zarówno
z Cieszyna jak i Skoczowa, no
i oczywiście z terenu naszej
Gminy” - podkreśla Estera
Brudny-Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Łączce.
Po części oficjalnej i wzniesieniu toastu przez Wójta
Gminy Dębowiec, przyszedł
czas na zwiedzanie obiektu
oraz poczęstunek przygotowany przez Gminny Ośrodek
Kultury, a także Panie z KGW
w Gumnach. W przyjemnej
atmosferze wszyscy mogli ze
sobą porozmawiać. Na uroczystości w Gumnach nie zabrakło
również mediów takich jak np.
portal OX.PL
Dziękujemy wszystkim za
pomoc w organizacji imprezy,
a gościom za tak liczne
przybycie i miłą atmosferę,
którą razem stworzyliśmy.

Dębowieści

Za nami uroczyste zakończenie budowy Filii Ośrodka
Kultury oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gumnach.
W sobotę13 listopada uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali wspólnie: Wójt Gminy
Dębowiec- Tomasz Branny,
Zbigniew Chwastek -przew o d n i c z ą c y R a d y G m i n y,
a także Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gumnach
Jan Żarski. Duchowego błogosławieństwa i poświęcenia
obiektu dokonali Proboszcz
Parafii Katolickiej św. Mateusza
w Ogrodzonej Ks. Wiesław
Kondziołka oraz Ogólnopolski Ewangelicki Duszpasterz
Straży Pożarnej Kapelan Adam
Glajcar.
Uroczystość zaszczycili
swoją obecnością: Prezes
Zarządu Powiatowego OSP
w Cieszynie Jan Sztwiertnia,
Prezes Zarządu Miejskiego
OSP w Cieszynie Kazimierz
Bogacz, Komendant Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Cieszynie brygadier
mgr inż. Jan Kieloch,
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie
aspirant sztabowy Henryk
Kokotek, Komendant Gminny
OSP Aspirant Sztabowy
Remigiusz Hanusek,
delegacja Zarządu Oddziału
Gminnego w Dębowcu
w osobach: Jan Brzezina
i Karol Dziadek.
W trakcie spotkania można
było podziwiać występy dzieci
z Dziecięcego Zespołu Regionalnego z Dębowca pod kierownictwem Pani Joanny
Czendlik.
Na ten budynek mieszkańcy
Gumien czekali kilka lat, ale
w końcu się udało przekonuje
Wójt Gminy Dębowiec Tomasz
Branny: „Budynek powstawał
etapami, najpierw powstały
same fundamenty i praktycznie mówiąc przez sześć lat
nie działo się nic. Mieszkańcy
zaczęli się niecierpliwić, bo
nie wiedzieli, czy ten budynek
w ogóle powstanie, fundamenty zaczęły powoli niszczeć,
zarastać samosiejkami, dlatego
postanowiliśmy coś w końcu
w tej sprawie zrobić. Udało się
złożyć wniosek do Subregionalnego Programu Rozwoju

Bogusz Karina
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Kultura
zaKońCzenie
warsztatów
fotoGrafiCznyCh
3 listopada 2010r. zakończyły się warsztaty fotograficzne prowadzone przez
Panią Halinę Szcześniakfotograf z Cieszyna. Podczas
prowadzonych zajęć uczestnicy
zgłębiali tajniki obróbki zdjęć,
retuszu , tworzenia ramek, prawidłowego kadrowania, poznali
podstawy programów takich
jak: gimp, picasa, photoscape.

KrótKie, dłuGie,
półdłuGie...

Na zakończenie spotkania
wszystkie Panie wzięły udział
w profesjonalnej sesji fotograficznej. KKT pragnie złożyć
serdeczne podziękowania Pani
Halinie Szcześniak za przeprowadzone warsztaty i fachowe
porady związane z fotografowaniem.
Danuta Jankowska

Koniec z przetłuszczającymi
się włosami!!! Nowe pomysły
na szybką fryzurę!!! Włosy
układają się tak, jak tego
chcemy!!!! Przywracamy im
blask i wiemy, co zrobić, aby nie
były zniszczone. Panie, które
w dniu 10 listopada znalazły
czas i przybyły na spotkanie
KKT wiedzą, w jaki sposób
poradzić sobie z każdym typem
włosów. Stało się to dzięki Pani

Sylwii Kojmie- właścicielce
salonu fryzjerskiego w Iskrzyczynie, która była naszym
gościem. Każdej z uczestniczek
spotkania, oprócz fachowych
porad dotyczących pielęgnacji
włosów, Pani Sylwia wykonała
przepiękne fryzury.
Danuta Jankowska

DĘBOWIEC UCZCI PAMIĘĆ CICHOCIEMNYCH
W 2011 r. obchodzimy 70tą rocznicę zrzutu Cichociemnych w Dębowcu, żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych, walczących w trakcie II wojny
światowej z niemieckim
okupantem. Komitet organizacyjny obchodów ustalił, że
historyczną rocznicę uczcimy
w Dębowcu w dniu 12 luty
2011r. Dużo wcześniej jednak

rozpocznie się kampania
reklamowa tego wydarzenia
m.in. w miastach Skoczów
i Cieszyn. Dodatkowo
w szkołach na terenie Gminy
zostaną przeprowadzone
konkursy dotyczące tematyki
historycznej związanej z Cichociemnymi. Wcześniej we
współpracy z Miejskim Domem
Kultury w Skoczowie odbędą

się pokazy filmów w Teatrze
Elektrycznym w Skoczowie.
Filmy zostaną wyświetlone dla
uczniów Gimnazjum w dniu
9 . 0 2 . 2 0 1 1 r. Ty m c z a s e m
10 i 11.02.2011 odbędą się
w Skoczowie także bezpłatne
pokazy filmowe dla dorosłych
w godzinach popołudniowych.
Organizatorzy obchodów
z w r a c a j ą s i ę z p ro ś b ą d o
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wszystkich zainteresowanych
osób o wsparcie finansowe
t e g o i st o t ne go dla naszej
Gminy przedsięwzięcia. Darczyńców prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
pod nr tel. 33 858 83 512

Dębowieści

Gops

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

Konferencja podsumowująca projekt systemowy
„Aktywna integracja społeczna
w Gminie Dębowiec” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
W dniu 8 grudnia
w Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Turystyki w Łączce
podsumowano realizację projektu systemowego
w okresie od 2008 do 2010
roku.
Celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym
klientów pomocy społecznej
w Gminie Dębowiec. Projekt
zakładał:
Podniesienie kwalifikacji
zawodowych,
Redukcję braku kompetencji
społecznych

Wzrost zatrudnialności osób
nie pracujących.
Dotychczas w projekcie
brały udział 33 osoby. W 2008
roku 9 kobiet uczestniczyło
w realizacji projektu. Brały one
udział w warsztatach z doradcą
zawodowym, otrzymały one
wsparcie psychologiczne oraz
uczestniczyły w następujących
kursach zawodowych:
„Kurs kroju i szycia” – jedna
osoba
„Nowoczesny sprzedawca
handlowiec z obsługą kas
fiskalnych” – jedna osoba
„Bukieciarstwo i florystyka
z obsługą kas fiskalnych” –
dwie osoby
„Opiekunka osób starszych”
–dwie osoby
„Księgowość komputerowa”
- dwie osoby

„Kelner z obsługą kasy
fiskalnej” – jedna osoba.
W ramach projektu w 2008
roku jedna osoba zrobiła kurs
i zdała egzamin na prawo jazdy
kat. B
W 2009 roku w projekcie
brało udział 12 osób, 11 kobiet
i jeden mężczyzna. Beneficjenci
uczestniczyli w 3 instrumentach
aktywnej integracji (warsztatach z doradcą zawodowym,
wsparcia psychologicznego i kursach zawodowych
dobranych indywidualnie do
potrzeb). 3 osoby ukończyły
kurs prawo jazdy kat. B.
W roku 2010 w projekcie
brało udział 12 osób, które
podobnie jak w latach poprzednich brały udział w trzech
instrumentach aktywnej integracji.
Zorganizowane kursy
zawodowe w roku 2010 to:
P ro f e s j o n a l n a o b s ł u g a
klienta z obsługą kas fiskalnych
-3 osoby
Sprzedawca z obsługa
komputera, programu Subiekt
i obsługą kas fiskalnych 4
osoby;
Florystyka – bukieciarz – 3
osoby;
Pierwsza pomoc przedlekarska – 1 osoba;
Opiekunka osób chorych
i starszych – 1 osoba;
prawo jazdy kat. B – 4
osoby;
Kurs obsługi komputera – 6
osób;
P r a c o w n i k o c h ro n y – 1
osoba;
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Spawanie blach i rur
spoinami pachwinowymi
metoda MAG – 1 osoba;
Kierowca wózków jezdniowych oraz bezpieczna wymiana
butli z obsługą magazynu 1
osoba.
Dotychczasowe dofinansowanie projektu pt. „Aktywna
integracja społeczna w Gminie
Dębowiec” przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
wyniosło: 205986,93 zł z tego:
W 2008 roku 46537,31 zł
W 2009 roku 71600,00 zł
W 2010 roku 87849,62 zł
O p ró c z w s p a rc i a a d re sowanego bezpośrednio do
beneficjentów dzięki udziałowi
w projekcie doposażono
pomieszczenia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w komputer, niezbędne meble
oraz urządzenie wielofunkcyjne
a także aparat fotograficzny
i laptop. Większość dotychczasowych uczestników projektu
znalazła pracę. Jest to możliwe
dzięki nabyciu nowych umiejętności zarówno zawodowych jak
i życiowych.
W roku 2011 planujemy
również udział w projekcie systemowym. Osoby, które chcą
coś zmienić w swoim życiu
proszone są o kontakt z pracownikami ośrodka.

Dębowieści

poKl KonferenCja
podsumowująCa
projekt systemowy

Zofia Stabrawa

Gops
dzień seniora
w dębowCu
Pomimo padającego śniegu
około 100 osób brało udział
w corocznym „Dniu Seniora”
w dniu 27 listopada 2010
roku w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Turystyki
w Łączce. Najstarsi mieszkańcy Gminy Dębowiec
spotkali się przy skromnym
posiłku i kawie by porozmawiać w życzliwej atmosferze.
Uroczystość uświetnił Wójt
Gminy Dębowiec Pan Tomasz
Branny, który skierował do
zebranych serdeczne słowa,

w kilku zdaniach docenił on
pracę zebranych na rzecz
rodzin i społeczności lokalnej
oraz ich zaangażowanie
w życie społeczne.
Wśród uczestników dwie
panie z Dębowca Pani Rozalia
Ryś i Pani Stefania Wigłasz
miały po 90 lat. Małżeństwem o najdłuższym stażu
– 60 lat byli Państwo Józefa
i Alojzy Nawrat z Dębowca.
Najstarszym mężczyzną był
87 letni Pan Gustaw Brudny
z Łączki. Zostali oni obdarowani zestawem ziół
mogącym służyć
jako dekoracja lub
dodatek do potraw.
Uroczystość
uświetniły występy
dzieci: „Mali Dębowczanie” i „Dębowieckie Szkraby” pod
kierownictwem Pani
Joanny Czendlik.
Podczas występu

zdrowIe jest
najwięKszym sKarbem
CzłowieKa
W Polsce prowadzone są
programy profilaktyczne do
przeciwdziałania najczęściej
występującym nowotworom. Celem profilaktycznych
badań przesiewowych jest
zmniejszenie umieralności
dzięki wykrywaniu nowotworów we wczesnym stadium ich
rozwoju.
W Polsce istnieją trzy
programy badań przesiewowych (skriningowych):
w kierunku raka piersi,
w k i e ru n k u r a k a s z y j k i
macicy,
w kierunku jelita grubego.
Niestety, prewencja, badania
przesiewowe, programy
zdrowotne są w Polsce niedoceniane.
Zgłaszalność na badania
przesiewowe w kierunku raka
piersi – mammografię – wynosi
w Polsce (w zależności od
województwa) od 25 – 45%,

w województwie śląskim 30%. Rekomendowany przez
ekspertów Unii Europejskiej
poziom zgłaszalności powinien
przekroczyć 75%.
Zgłaszalność na badania
przesiewowe w kierunku raka
szyjki macicy – badanie cytologiczne – wynosi w Polsce
od 11 – 32%, w woj.śląskim –
17%. Dla porównania w Danii
– 75%, w Holandii – 77%,
w Finlandii – 93%.
Natomiast badania przesiewowe w kierunku raka jelita
grubego – kolonoskopia – nie
są jeszcze tak powszechne.
Zalecane są jeden raz na 10
lat w wieku 50- 65 lat oraz
w g ru p a c h z w i ę k s z o n e g o
ryzyka rodzinnego w wieku
40-65 lat.
Szpital Śląski w Cieszynie,
od września 2010 roku,
proponuje dla pacjentów, ich
rodzin i dla wszystkich innych

w i e l u z e b r a n y m z a k rę c i ł a
się łza w oku, widząc radość
i zaangażowanie występujących dzieci, które niejednokrotnie były wnukami zebranych.
Występy dzieci były nagrodzone entuzjastycznymi
brawami.
Jedną z atrakcji spotkania
była loteria fantowa. Wszystkie
losy były pełne i loteria cieszyła
się dużym zainteresowaniem.
O rg a n i z a t o r z y d z i ę k u j ą
wszystkim, którzy przez swe
zaangażowanie i wsparcie
rzeczowe i finansowe przy-

czynili się do zorganizowania
i uświetnienia spotkania.
Mamy nadzieję, że za rok
spotkają się wszyscy w dobrych
humorach i dobrym zdrowiu.
Organizatorem spotkania był
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Dębowcu.
Dzięki tak licznemu
udziałowi mieszkańców PKPS
będzie mógł obdarować
paczkami świątecznymi osoby
chore, które nie były w stanie
uczestniczyć w spotkaniu.

zainteresowanych, wykłady
PRO SALUTE, które mają na
celu zapoznanie z przyczynami
chorób, leczeniem lecz także
i z profilaktyką.
19 listopada 2010 roku, dr
n.med. Piotr Bednarski przedstawi problem raka piersi.
Wykładowi towarzyszyć będzie
pokaz ćwiczeń rehabilitacyjnych dla kobiet po mastektomii. Wykład odbędzie się
w Sali konferencyjnej Pawilonu

Diagnostyczno-Zabiegowego
Szpitala Śląskiego (wejście od.
Ul. Chrobrego).
Zapraszamy wszystkich,
bo wiedza i świadomość to
pierwszy stopień profilaktyki.
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Zofia Stabrawa

Barbara Karnas-Greń
Dział Marketingu ZZOZ
w Cieszynie
Tel. 338520511, wewn. 217

PODZIĘKOWANIA
Z całego serca pragniemy podziękować za życzliwość, wsparcie i ciepłe słowa, wszystkim osobom
w tak trudnych dla naszej rodziny chwilach. Dziękujemy urzędnikom Urzędu Gminy Dębowiec,
wszystkim pracownikom dębowieckiego Przedszkola
oraz Zespołowi Szkół. Dziękujemy serdecznie miłym
pracownikom sklepu „BONUS” oraz Pani Sylwi ze
sklepu jarzynowego.
Dziękujemy sąsiadom, mieszkańcom Dębowca
i okolic, dzieciom z grupy „ Starszaków” oraz ich
rodzicom. Wszystkim wymienionym i niewymienionym osobom o dobrych sercach, składamy najszczersze podziękowania i życzenia świąteczne.
Niech Nowy Rok przyniesie Wam dużo zdrowia,
spokoju i błogosławieństwa Bożego!
Małgosia i Robert z dziećmi
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biblioteKi
mój przyjaCiel
franKlin
Biblioteka Miejska
w Cieszynie, pełniąca zadania
biblioteki powiatowej, po raz
kolejny zorganizowała dla
najmłodszych mieszkańców powiatu cieszyńskiego
jesienną akcję czytelniczą.
Ty m r a z e m s y m p a t y c z n y
bajkowy żołwik Franklin wraz
ze swoim najlepszym przyjacielem Misiem odwiedzili
przedszkola w Zbytkowie i Drogomyślu, Gminną Bibliotekę
Publiczną w Dębowcu, Studio
Zabawy ToTu oraz Przedszkole
Bajlandia w Cieszynie. Łącznie
w zajęciach udział wzięło ok.
200 osób.
Akcja czytelnicza „Czytamy
z Franklinem” zorganizowana
została zgodnie z założeniami
kampanii społecznej Cała
Polska czyta dzieciom, której
głównym celem jest wychowanie przez czytanie. Pamiętajmy,
by znaleźć czas na wspólne
głośne czytanie, które jest znakomitym sposobem rozwija-

nia inteligencji emocjonalnej
naszych dzieci!
Biblioteka Miejska
w Cieszynie składa serdeczne
podziękowania za pomoc
w prowadzeniu warsztatów:
Pani Annie Franek z Przeds z ko l a w Z b y t ko wi e , Pa ni
Anecie Ździebło z Przedszkola w Drogomyślu, Pani
Izabeli Krzemińskiej –
Woźniak ze Studia Zabawy
ToTu w Cieszynie oraz Wydawnictwu Debit z Bielska-Białej
za całoroczną współpracę.
BM

franKlin i jeGo
przyjaCiel miŚ
odwiedzili Gbp
w dębowCu
Dzieci często marzą,
aby spotkać swoją ulubioną
postać; marzą, aby bohater
- w jakiś magiczny sposób zszedł z kart książki i przywitał
się z nimi, uściskał, pobawił.
Czasami te marzenia się
spełniają.
25 października przedszkolaków z Iskrzyczyna odwiedził
bohater filmów animowanych
i książeczek
dla dzieci
- żółwik
Franklin
i jego przyjaciel Miś.
To spotkanie
miało miejsce
w Gminnej
Bibliotece
Publicznej
w Dębowcu.

Przedszkolaki wysłuchały
opowiadania o przygodach
Franklina i Misia, a potem
z a p ro s i ł y g o d o w s p ó l n e j
z a b a w y. N a z a k o ń c z e n i e
spotkania każdy mógł przytulić
się do sympatycznych przyjaciół bajkowych, zrobić sobie
z nimi pamiątkowe zdjęcie.
Jak to zwykle bywa mile
spędzony, wśród przedszkolaków, czas szybko dobiegł
końca i Franklin musiał się
z dziećmi pożegnać. Na
szczęście w bibliotece, jest
mnóstwo książek z jego przygodami, dzięki czemu może
odwiedzać dzieci zawsze
wtedy, kiedy otworzą kolorową
książeczkę. Zapraszamy do
biblioteki w Dębowcu.
Gabriela Hałgas

„Książka – to mistrz, co
darmo nauki udziela, kto ją
lubi – doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli,
pomaga radości, chwilę nudów
odpędza, osładza cierpkość”
(Ambroży Grabowski)
Październik już tradycyjnie jest miesiącem, w którym
wszystkie szkolne biblioteki
mają swoje święto. Celem
akcji jest zwrócenie uwagi na
ogromną rolę tych placówek
w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Codzienna praca
bibliotek ginie w „szkolnym
tłumie”. Ale właśnie takie

imprezy dają możliwość by
pokazać się w pełnej krasie.
Biblioteka Szkolno-Środowiskowa w Ogrodzonej
przygotowała na tę okazję
s z e re g i m p re z i s p o t k a ń ,
które odbywały się przez cały
miesiąc. Tegoroczne obchody
rozpoczęliśmy od ogłoszenia konkursów plastycznych,
których zadaniem było namalowanie ulubionej postaci
bajkowej albo zaprojektowanie
plakatu reklamującego naszą
bibliotekę.
Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w spotkaniu zatytułowanym ”Miś - bohater bajkowy”.
W związku z tym wydarzeniem
w bibliotece wyeksponowany został „Kącik lekturek
misiowych”. Zorganizowana
została również wystawa pluszowych misiów, które dzieci
przyniosły z domu. Wystawa
ta zakończona została plebiscytem na największego
i najmniejszego misia. Repre-

zentanci klas 4-6 wzięli udział
w „Quizie z edukacji czytelniczej”, podczas którego mogli
pochwalić się swoją wiedzą
dobrze się przy tym bawiąc.
Program tegorocznych
obchodów Święta Bibliotek
Szkolnych obejmował również
wystawę przedmiotów pozostawionych w książkach przez
czytelników a także kiermasz
książek używanych. 25 października nastąpiła chwila, na
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Święto biblioteK szKolnyCh

którą dzieci czekały niecierpliwie - uroczyste rozdanie
nagród. Na tę okazję grupa
uczniów z klasy piątej zaprezentowała przedstawienie
teatralne „ Alicja w Krainie
Czarów”.
Wszystkim uczniom, którzy
brali udział w przygotowaniach
pragnę serdecznie podziękować za pomoc.
Izabela Herzyk: bibliotekarz

biblioteKi
25 listopada - „dzień pluszoweGo misia”
w Gminie dębowieC
Urodziny Misia w Gminnej
Bibliotece Publicznej w
Dębowcu

Przedszkolaki z Dębowca
i O gr o d z o n e j p a m i ę t a j ą
o urodzinach przyjaciela

Historia Pluszowego Misia
zaczyna się w 1902 roku, kiedy
to ówczesny prezydent Stanów
Zjednoczonych Theodore
Roosvelt, będąc na polowaniu,
sprzeciwił się zabiciu małego
niedźwiadka. Świadkiem
tego wydarzenia był Clifford
Berryman, który uwiecznił tę
historię na rysunku. Rysunek
ukazał się w waszyngtońskiej
gazecie, gdzie ujrzał go Morris
Michton, właściciel sklepu
z zabawkami. Michton wpadł
na pomysł, aby wykonać kilka
zabawek przedstawiających
misia i zobaczyć, jak się będą
sprzedawały. Jak można się
domyślić, pluszowe misie
sprzedawały się znakomicie.
Producent zwrócił się z prośbą
do prezydenta o zezwolenie
nadania misiom imienia „Teddy”
i tak pluszowy przyjaciel
nazywa się do tej pory. Od stu
lat misie towarzyszą dzieciom
na całym świecie, dodają
otuchy, pocieszają, łagodzą lęk
przed samotnością.
Oprócz pluszowych zabawek
powstało mnóstwo książek,
wierszy i opowiadań na temat
Misia, to w ten dzień przedszkolaki z Dębowca przybyły do
Gminnej Biblioteki w Dębowcu,
aby poznać bajeczki i opowiadania związane z ich przyjacielem Misiem.
Przy okazji GBP w Dębowcu
zaprasza wszystkie dzieci,
które kochają Misie do korzystania z naszego księgozbioru.

Pluszowy miś to zabawka,
która towarzyszy dzieciom
od wielu lat. Miś to nie tylko
pluszowa Przytulanka, to „ktoś”
bardzo bliski, czuły, cierpliwy
i c z ę s t o n i e z a s t ą p i o n y.
Misiaczki towarzyszą dzieciom
zarówno w chwilach radości jak
i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, ocierają łzy,
pomagają zasypiać. To nic, że
ucho się naderwało, to nic, że
kolor wypłowiał. Czym starszy
miś, tym więcej tajemnic
posiadł i bliższy jest dziecięcemu sercu. W zabawie może
być mamą lub tatą, może stać
się psotnym synkiem, bywa, że
jest kierowcą, ale może też jako
policjant „wlepić” przedszkolakowi mandat. Tylko dziecięca
wyobraźnia może przeistoczyć zwykłego „pluszaka”
w bohatera, księżniczkę czy
ściganego przestępcę.
Miś jest przyjacielem dzieci,
czy zatem wypada zapomnieć
o u ro d z i n a c h p rzyj a c i el a?
Skądże znowu! W tym wyjątkowym dniu już od samego rana
w dębowieckim przedszkolu
panowała radosna atmosfera.
Dzieci schodziły się przynosząc
ze sobą przeróżne misiaki,
które miały rozmaite wielkości
i kształty. Każda grupa wiekowa
przygotowała wiele atrakcji
i zabaw związanych z dziecięcym przyjacielem.
Dzieci najmłodsze odwiedziły w tym dniu Gminną Bibliotekę , gdzie poznały historię
pluszowego przyjaciela, wysłuchały bajki czytanej przez panią

Gabriela Hałgas

bibliotekarkę, a także stworzyły
piękne portrety swoich ulubieńców.
Na tych wyjątkowych urodzinach nie zbrakło również urodzinowego tortu oraz głośnego
odśpiewania STO LAT. Przedszkolaki słuchały także bajek
o misiach czytanych w ramach
a k c j i „C a ł a P o l s k a c z y t a
dzieciom”.
Cały dzień upłynął ciekawie
i wesoło. Przedszkolaki
wspaniale się bawiły i na pewno
będą długo go wspominać.
Alina Flejszman
Dzieci z przedszkola
w Ogrodzonej również obchodziły Dzień Pluszowego
Misia. Przedszkolaki przyniosły do przedszkola swoje
ulubione misie, poznały historię
Teddy’ego. Maluchy mogły
skosztować przysmak misia
podczas konkursu „wyjadanie
miodku”, a także miały okazję
śpiewać piosenki, poznawać
życie niedźwiadków brunatnych i bawić się z ukochanymi
misiami na pamiątkę ich święta.
Oprócz tego panie pracujące
w kuchni przedszkola przygotowały dla dzieci pyszne
„misiaczkowe” ciasteczko. Na
zakończenie dzieci otrzymały
pamiątkowe dyplomy i usiadły
do wspólnej fotografii. Nie
zabrakło również przytulania,
ściskania i odrobiny relaksu
u boku ukochanych misiaczków.
Bernadetta Legierska
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Ukochany pluszak oczami
uczniów z SP w Dębowcu
25 listopada również
uczniowie klas I – III Szkoły
Podstawowej w Dębowcu
zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej. Starsi koledzy
z samorządu uczniowskiego
przygotowali dla nich liczne
atrakcje. Było jedzenie miodku,
śpiewanie piosenek, słuchanie
bajek, zajęcia sprawnościowe. Gościem specjalnym
był oczywiście MIŚ. Opowiedział on zebranym o swoim
misiowym życiu tj. co lubi
jeść, jak długo śpi, ile kilogramów waży. Tydzień wcześniej
organizatorzy akcji prosili,
aby każdy uczeń klas I – III
wykonał figurkę swego ulubionego misia. Ów miś mógł być
zrobiony z różnych materiałów, np. wełny, skarpety i waty,
można było go ulepić również
z plasteliny, z masy solnej
czy zwyczajnie narysować.
Podczas spotkania w dniu 25
listopada dzieci mogły opowiedzieć o swoich wyjątkowych
pracach.
Krystyna Moskała
Irena Chwastek
Danuta Jankowska

Dębowieści

przedszKola
przedszKolaKi
pomaGają

Już po raz drugi przedszkolaki z Dębowca brały
udział w ogólnopolskiej akcji
PREZENT POD CHINKĘ
organizowanej przez Szkołę
Podstawową w Dębowcu. Akcja
polega na przygotowaniu przez
dzieci, młodzież i dorosłych
prezentów w pudełkach po
butach.

W tym roku paczki przygotowywane były dla dzieci
z Ukrainy. Udział w tego typu
akcjach wyzwala w dzieciach
chęć niesienia pomocy tym,
którzy bardzo jej potrzebują,
uczy empatii i wrażliwości;
ukazuje, że nawet posiadając
niewiele, też można dawać.
Przedszkolaki z wielkim
zaangażowaniem przyłączyły się do akcji – rezygnowały często ze słodyczy, by
podzielić się z innymi dziećmi.
Oczywiście wśród tak małych
dzieci akcja nie powiodła by

się, gdyby nie ogromne zaangażowanie i wsparcie rodziców

„przedszKolaKi na
starCie”
„Pasowanie na przedszkolaka i starszaka” to, to uroczystość, która miała miejsce
w naszym przedszkolu w dniu
21 października. Chociaż rok
szkolny ledwie się rozpoczął,
przedszkolaki przygotowały na
tą uroczystość piękny program
artystyczny, gdzie zaprezentowały swoje umiejętności
wokalne, taneczne i aktorskie.
Starszaki złożyły ślubowanie w obecności rodziców
i otrzymały dyplomy upamiętniające tą szczególną chwilę,
a młodsze przedszkolaki
obiecały być dobrymi kolegami
i wspaniałymi przedszkolakami, i także dostały dyplomy
”Pasowania na przedszkolaka”.
Po części oficjalnej, odbyło
się spotkanie z rodzicami
dzieci, które podejmą naukę
w szkole już w przyszłym

– serdecznie im za to dziękujemy.
Alina Flejszman

„spotKanie
z miKołajem”

roku. W miłej atmosferze,
przy „słodkim bufecie” rozmawialiśmy o osiągnięciach
i problemach dzieciaków. Staraliśmy się wspólnie ustalić
kierunek pracy indywidualnej
z dziećmi i podjąć działania,
które umożliwią „dobry
start” w szkole, szczególnie
dzieciom z rocznika 2005 r.,
gdyż sytuacja demograficzna
w naszej wsi mobilizuje nas do
skorzystania z możliwości, jaką
daje obecna reforma oświaty
i wysłania już do szkoły dzieci,
które będą mieć 6 lat w roku
2011.
Mamy wszyscy nadzieję,
że będzie to z korzyścią dla
naszych milusińskich i lokalnej
społeczności.
Wiesława Jałowiczor-Żbel

Ta uroczystość na stałe
gości w naszym przedszkolnym kalendarzu. W tym roku
w dniu 6 grudnia przyjechał
do nas Mikołaj w asyście
strażaków ochotników z simoradzkiej straży. Przedszkolaki z utęsknieniem czekały
na ten dzień i cały poprzedni
tydzień przygotowywały się na
tę chwilę. Mikołaj był dla nas
bardzo łaskawy, przywiózł dla
wszystkich prezenty, nawet
panie zostały obdarowane.
Przedszkolaki ze swojej strony
również przygotowały niespodziankę dla gościa: wystrój
sali już z choinką, nauczyły się
piosenek „O Mikołaju” i wierszyków z podziałem na role.
Chociaż strach trochę utrudniał
występy, to suma summarum
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udało się wszystko doskonale.
Kiedy dzieci odbierały prezenty
obiecały być grzeczne, w co
wszyscy wierzymy!
Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, a szczególnie Radzie
Rodziców, strażakom z OSP
w Simoradzu (także za tradycyjny „Kalendarz strażacki”
i życzenia noworoczne) i fotoreporterom Pani Margarecie
Cienciała oraz Panu Piotrowi
Dulewskiemu.

Dębowieści

„Prawdziwa miłość nie
w y c z e r p u j e s i ę n i g d y. I m
więcej dajesz, tym więcej ci jej
zostaje.”
Antoine de Saint – Exupery

Wiesława Jałowiczor-Żbel

oŚwiata
I powIatowy konkUrs
z języKa anGielsKieGo
w sp dębowieC
D n i a 3 0 l i s t o p a d a b r.
w Szkole Podstawowej w Dębowcu odbył się
I Powiatowy Konkurs z Języka
Angielskiego „Tea Time”
z o rg a n i z o w a n y w r a m a c h
programu „ English Teaching” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, którego krajowym
o p e r a t o re m j e s t N i d z i c k a
Fundacja Rozwoju NIDA.
W konkursie wzięli
udział uczniowie z Zamarsk,
Hażlacha, Simoradza, Iskrzyczyna oraz Dębowca.
W pierwszej części konkursu
uczniowie z każdej szkoły
zaprezentowali swoje ulubione
piosenki anglojęzyczne. Licznie
z g ro m a d z o n a p u b l i c z n o ś ć
wysłuchała m.in.: „Money,
Money”, „Obladi oblada”, „
Yellow submarine”, „Angel”,
„Old McDonald”, „I’m happy”,
„Tick Tock” i wiele innych.
Następnie dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Dębowcu
uczestniczące w zajęciach
z projektu językowego
„Scrummy English” razem
z uczennicą ze Szkoły Podstawowej z Zamarsk – Justyną
Żebrok wykonały piosenkę:
„We are the world, we are the
children”.
W drugiej części konkursu
uczniowie z klas IV-VI przystąpili do testu i konwersacjioczywiście w języku angielskim!
Test obejmował: gramatykę,
leksykę, elementy kultury
przewidziane w podstawie
programowej języka angielskiego dla szkoły podstawo-

wej. Nad całością czuwało jury
w składzie: p. Ewa Branny,
p. Joanna Maciałowicz i p.
Mariusz Zawada, które oceniało
poprawność językową uczestników, wybór repertuaru dopasowany do wieku, ogólny wyraz
artystyczny, a także płynność
i poprawność w pisaniu
i mówieniu w języku obcym.
Każda szkoła zaprezentowała
się wspaniale i wykazała się
bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego jednak
w kategorii piosenki anglojęzycznej wśród uczniów klas
I-III najlepszymi okazali się
uczniowie z Dębowca, wśród
uczniów kl. IV- VI w kategorii
piosenki anglojęzycznej i części
gramatyczno – leksykalnej
zwycięzcami zostali uczniowie
z Hażlacha.
Dla wszystkich laureatów
i uczestników konkursu oraz
nauczycieli przygotowane
z o s t a ł y d y p l o m y, n a g ro d y
rzeczowe oraz poczęstunek.
Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu I Powiatowego Konkursu
z Języka Angielskiego „Tea
Time” składamy: Urzędowi
Gminy w Dębowcu, OSP
w Dębowcu, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Łączce,
piekarni „Dąb” w Dębowcu,
rodzicom i wszystkim zaangażowanym w realizację
konkursu.
Aleksandra Żebrok – koordynator projektu; nauczyciel
j. angielskiego w SP Dębowiec
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oŚwiata
koncert jesIenno profilaKtyCzny
się coraz większą popularnością występujących artystów,
ale również oglądających.
Serdecznie podziękowania składamy nauczycielom,
wychowawcom, uczniom
i rodzicom, którzy przyczynili się do realizacji koncertu.
Naczelne hasło towarzyszące
n a s z e j i m p re z i e b r z m i a ł o
„ZACHOWAJ TRZEŹWY
UMYSŁ” – śpiewaj!!!!!

29 października w Szkole
Podstawowej w Simoradzu
odbyło się przedstawienie
przygotowane przez uczniów
uczęszczających na kółko
teatralne prowadzone przez
polonistkę panią mgr Sylwię
Macichorską. Przedstawienie
pt. „Spotkanie z bajką” zostało
zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek
Szkolnych.

Stella Bulandra

Danuta Jankowska

GmInny konkUrs recytatorskI
I Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów nauczania
zintegrowanego pod hasłem
„Barwy jesieni” za nami.
25.11.2010 roku w naszej
szkole mogliśmy gościć
dzieci z klas I-III z wszystkich
gminnych szkół. Odświętnie ubrani, przygotowani
z u ś m i e c h e m n a t w a r z y,
gdzieniegdzie z tremą recytowali wiersze i fragmenty
prozy o tematyce jesiennej.
W jesiennej też scenerii było
czym ucho nasycić. Repertuar
był przeróżny, autorzy znani,
mniej znani i nieznani. Komisja
w składzie pań: Gabriela
Hałgas, Kazimiera Ciuruś oraz
Stella Bulandra, miały nie lada
trudność wyłonić zwycięzców.
Jednak po naradzie wynik
brzmi następująco :

Po występie odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów
klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści
z tej okazji otrzymali pamiątkowe zakładki, które mają ich
zachęcać do czytania książek
oraz do częstego odwiedzania
biblioteki szkolnej.

Na poziomie klasy I I miejsce
– Martyna Bednarczyk SP
Ogrodzona
II miejsce – Patrycja Piekar SP
Dębowiec
III miejsce – Bronny Julia SP
Iskrzyczyn
Na poziomie klasy II
I miejsce – Julia Wajdzik SP
Dębowiec
II miejsce – Maria Branny SP
Dębowiec
III miejsce – Nikoleta Balcar
Wyróżnienie - Martyna Zahraj
SP Ogrodzona
Na poziomie klasy III
I miejsce – Wiktoria Kojma,
Anna Woźniak SP Simoradz
II miejsce – Estera Witoszek
SP Dębowiec
III miejsce – Patryk Wójtowicz
SP Dębowiec

Wszystkim uczestnikom,
zwycięzcom serdecznie gratulujemy ! Zaś nauczycielom,
wyc ho wa wc o m, ro dzi c o m,
członkom komisji, Urzędowi
Gminy w Dębowcu- fundatorowi nagród dziękujemy za
okazaną pomoc, zaangażowanie i życzliwość. Bez Was
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26 października br. w Szkole
Podstawowej w Dębowcu
tradycyjnie odbył się koncert
jesienno - profilaktyczny. Jak
zwykle zgromadził on wielu
uczestników śpiewających
i grających. Licznie zebrani
goście mogli usłyszeć m.in.
następujące piosenki: „Ogórek
wąsaty”, „Zuzia”, „Na raz na
dwa”, „Mydło lubi zabawę”,
„Witaminki”, „Szczotka, pasta”.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze koncerty cieszą

„spotKanie z bajKą”

nie mogłybyśmy stworzyć tego
konkursu, a obserwując te
dzieci uważamy, że było warto!

Organizatorki: Katarzyna
Wojtyczko, Mariola Cieślar

GIMNAZJALNIK NR 5(50), GRUDZIEŃ 2010

GIMNAZJALNIK
Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki
Śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki
Świętą noc złocista gwiazda opromienia
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym
Obdaż nas radością i szczęściem prawdziwym
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Błogosławieństwa Bożej Dzieciny
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą nauczyciele i uczniowie

KONKURS ORTOGRAFICZNY “STRUMIEŃSKA ŻABA”
19 listopada w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu odbył się X Powiatowy
Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”. Tekst dyktanda został ułożony przez prof.
Aldonę Skudrzyk z Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie, zgodnie z regulaminem,
wzięło udział 3 uczniów naszego gimnazjum: Łukasz Czendlik, Karolina Rzepiela,
Paulina Szendzielarz. Karolina Rzepiela zajęła 4 lokatę na 52 uczniów piszących
dyktando, jest to najwyższy wynik w tym konkursie w historii naszej szkoły, bo w poprzednich
latach nasi gimnazjaliści zajmowali już 5 i 9 miejsce. 25 listopada podczas uroczystego podsumowania X
edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Strumieńska Żaba” Karolina Rzepiela odebrała dyplom i
nagrodę.
Aleksandra Wigłasz

Zespół redakcyjny: mgr Felicja Dudzińska, mgr Aleksandra Wigłasz, Kaja, Jola, Kasia, Ewelina, Joasia
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE
W listopadzie odbył się etap szkolny Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Aby zakwalifikować
się do etapu rejonowego, który będzie miał miejsce w styczniu, należało zdobyć 80% i więcej punktów
możliwych do zdobycia. Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia przedstawia poniższa tabela.
PRZEDMIOT

LICZBA UCZNIÓW W UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWA- NAUCZYCIEL PROETAPIE SZKOLNYM
NI DO ETAPU REJONOWEGO
WADZĄCY
Karolina Rzepiela (3b)
Diana Sikora (3b)
Paulina Szendzielarz (2c)

Aleksandra Wigłasz
Aleksandra Wigłasz
Krystyna Penkała

JĘZYK POLSKI

6

JĘZYK
ANGIELSKI

9

BIOLOGIA

1

Joanna Skiba (3b)

Wioletta Kominek

HISTORIA

11

Diana Sikora (3b)
Joanna Skiba (3b)

Jolanta Musiolik

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

16

GEOGRAFIA

6

Piotr Boruta (3c)
Klaudia Ciemała (2c)

Felicja Dudzińska

MATEMATYKA

28

Klaudia Kubala (2c)
Karolina Rzepiela (3b)
Diana Sikora (3b)

Barbara Szczypka
Joanna Hrapkowicz
Joanna Hrapkowicz

FIZYKA

1

JĘZYK
NIEMIECKI

5

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------Iwona Wiencek

Dębowieści

Olaf Warzecha (3a)

-------------------------

NOWE ZADANIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM - REALIZACJA PROJEKTU
EDUKACYJNEGO

W tym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej gimnazjum po raz pierwszy będą realizować projekt
edukacyjny na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,
mającym na celu rozwiązywanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod pod
kierunkiem nauczycieli. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te
treści. Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania: wybranie tematu, określenie celów, zaplanowanie
etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań i publiczne przedstawienie rezultatów. Szczegółowe
warunki realizacji projektu edukacyjnego określa corocznie dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będzie wpisywać się
na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego będzie
miało wpływ na jego ocenę zachowania.
W roku szkolnym 2010/2011 projekt edukacyjny będzie realizowany przez grupę nauczycieli: Jolanta
Musiolik - lider, wychowawcy klasy drugiej: Marcin Słama, Agnieszka Spaczek-Krzywoń, Barbara Szczypka
oraz Dorota Galusik, Joanna Maciałowicz, Aneta Macura-Chrząszcz. Tematem projektu będzie promocja
gimnazjum.
Dyrektor Felicja Dudzińska
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia

14

października winnego w tej sprawie nie było Mateusz”.
łatwe,
toteż
Kolejnym,
najbardziej
konieczne
oczekiwanym punktem

obchodziliśmy w naszej
szkole Święto Edukacji
Narodowej. Uśmiechnięci
i szczęśliwi przybyliśmy w
szkolne mury, czekając ze
zniecierpliwieniem na obiecane
atrakcje.
Uroczystość
rozpoczęła
się
ceremoniałem
ślubowania
pocztu
sztandarowego wraz
z
przekazaniem
sztandaru. Następnie

się

stało

przeanalizowanie postępowania
uroczystości były
każdego z nauczycieli. Ostatecznie otrzęsiny klas pierwszych. Nasi
winą obarczona została pani świeżo upieczeni gimnazjaliści
Barbara Szczypka, którą zakutą w zmagali sięwwielu konkurencjach:
siłowych,
muzycznych
oraz
sprawdzających ich
kulinarne
zmysły.
Niepokonana okazała
się klasa 1b.
Na koniec odbył
się mecz pomiędzy
nauczycielami
a

głos zabrała pani dyrektor
kajdanki wyprowadzono
i przewodniczący Rady Rodziców z sali w rytm muzyki pochodzącej
- Dariusz Sławiński. Uczniowie z
serialu
“Ojciec
przygotowali
p r o g r a m
artystyczny, w
którym ukazali
nauczycieli
z
zupełnie
n i e z n a n e j
nam
strony.
Gimnazjaliści
w
strojach
policjantów prowadzili śledztwo
w sprawie kradzieży ołówka
pozostawionego
w
pokoju
nauczycielskim.
Znalezienie
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uczniami. Mimo iż młodzież
gorąco
dopingowała
swoich
rówieśników,
zwycięstwo
tradycyjnie
przypadło
nauczycielom.
Jednak
duma
gimnazjalistów nie
opuszczała i stale
powtarzali słowa: “I
tak byliśmy lepsi!”.
Dzień ten był dla nas
jak najbardziej udany
i na pewno pozostanie w naszej
pamięci bardzo długo.
Kaja i Jola
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Dnia dziewiętnastego października
bieżącego roku wszystkie oddziały klas
trzecich udały się do cieszyńskiego kina
„Piast”, by obejrzeć film pod tytułem
„Śluby panieńskie, który jest adaptacją
komedii Aleksandra Fredry o tym samym
tytule. Jest to jedna z najnowszych i
najgłośniejszych
polskich
produkcji.
Podekscytowani i ciekawi rezultatów Filipa
Bajona- reżysera filmu opuściliśmy szkołę
po godzinie 9:00.
Akcja filmu rozgrywa się na początku
XIX w. w Galicji pod zaborem austriackim.
Wszystko zaczyna się dość ciekawie, otóż
dwie młode dziewczyny - Klara i Aniela
przyrzekają sobie nawzajem, iż nigdy nie
wyjdą za mąż i od tej pory zamierzają
lekceważyć ród męski. Jednak zakochany
w Klarze Albin nie ma najmniejszego
zamiaru rezygnować i postanawia walczyć
o serce ukochanej. Podobnie Gustaw,
którego serce na widok Anieli niemal
wyrywa się z piersi, obmyśla zawiły plan,
którego celem jest zdobycie względów i
miłości swej wybranki. W tym momencie
wybucha wielka wojna płci. Komedia
zyskała ogromną popularność w dużej
mierze dzięki obsadzie aktorskiej oraz
dobrej reklamie. Głównie z tego powodu
zareagowaliśmy pozytywnie na wiadomość
o wyjeździe do kina. Entuzjazm towarzyszył
nam przez większość czasu, jednakże
film na dłuższą metę okazał się nużący i
nieciekawy. Reżyser wprowadził do filmu
elementy nawiązujące do współczesności,
takie jak: telefony komórkowe, kolorowe
magazyny itp. Trudno stwierdzić, co miały
symbolizować lub do czego nawiązywać
miały owe przedmioty. Bywały sceny,
które
faktycznie
mogły
rozbawić
niejednego widza, jednak przewagę
stanowiły momenty zbyt zawiłe, a przez
to kompletnie niezrozumiałe. Opinie
uczniów były podzielone. U większości
“Śluby panieńskie” wzbudziły mieszane
uczucia, lecz mimo wszystko zgodnie
uważamy, iż czas spędzony w kinie nie był
czasem straconym. Obejrzenie komedii
wprowadziło nas nieco w ponadczasową
twórczość Fredry.
Katarzyna Siewko i Ewelina Gill

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W poniedziałek 8 listopada 2010 roku o godzinie 8.00 w naszej szkole w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Wszyscy uczniowie byli
ubrani w galowe stroje. Na
początku został wprowawprowa
dzony sztandar. Podniośle
odśpiewaliśmy hymn. Pani
dyrektor wygłosiła krótką

przemowę, która przypomniała nam, w jakim celu
się zgromadziliśmy. Później
zobaczyliśmy wspaniałe

występy uczniów, które
przypomniały nam losy
naszej Ojczyzny od zabozabo
rów, aż do dnia 11 listopada

1918 roku, kiedy to Polska
po ponad 120 latach odzyskała niepodległość. W
wypowiedziach uczniów

Dębowieści

ŚLUBY PANIEŃSKIE

znalazły się treści historyczhistorycz
ne, ale także wyrecytowane
zostały wzruszające wiersze
znanych polskich poetów.
Przez całe przedstawienie
towarzyszyły nam piękne
śpiewy naszego szkolnego
chóru, który poprowadził pan Tadeusz Kraszewski. Chór
zaśpiewał wiele patriotycznych pieśni, między innym: „Piechota” czy „My pierwsza brygada”. Młodzież z zaciekawieniem i w skupieniu wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.
Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru.
Akademia upamiętniająca ten szczególny dla Polaków dzień
była bardzo interesująca, mam nadzieję, że wszystkim moim
rówieśnikom zapadła ona w pamięć tak, jak mnie.
Joanna Skiba
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Zespół żeński Vocalis powstał w 1999 roku. Działa przy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, jest zespołem
ponad-konfesyjnym i skupia śpiewaczki różnych denominacji

Nowa płyta zespołu
Żeńskiego Vocalis!

religijnych, które łączy nie tylko zamiłowanie do muzyki, ale
i pragnienie służby Bogu pieśnią. Ewangeliczne przesłanie niesie
występując w kościołach, domach opieki, szkołach, domach
kultury. Poza macierzystym regionem zespół koncertował m.in.

Wkró
tce
sp w

w Bytomiu, Chorzowie, Wrocławiu i Warszawie oraz w Czechach

rzed
aŻy!

i Niemczech. W 2009 roku wziął udział w I Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej “Nad Jeziorem Czorsztyńskim”
w Kluszkowcach. Rok później zdobył I miejsce oraz Nagrodę
Specjalną za wykonanie tradycyjnej kolędy polskiej “Lulajże
Jezuniu” w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im.
Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie, a także uzyskał II
Nagrodę na XIX Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej “Kolędy
i Pastorałki”.

O płytę pytaj w paraﬁach
ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim.
www.vocalis.pl, vocalis@luteranie.pl

Zespół wykonuje kompozycje klasycznej literatury chóralnej,
autorskie opracowania tradycyjnych pieśni religijnych, utwory
z gatunku gospel, negro spirituals oraz kolędy. Vocalis prezentuje
repertuar a cappella. Od jesieni 2006 roku pracuje pod kierownic-

Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Skoczowie

twem Daniela Cichego.

Vocalis_reklama_A5pion_c01.indd 1

10-11-26 00:13
Process Black
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ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „DĄB” Dębowiec
zaprasza na:

BAL SYLWESTROWY
który odbędzie się w dniu 31.12.2010r. o godz.19.00
w strażnicy OSP Iskrzyczyn
Organizatorzy zapewniają:
Dobrą kuchnię
Miłą zabawę z zespołem „TED DANCE”
Dobrze zaopatrzony bufet oraz inne atrakcje wieczoru
CENA BILETU-300 zł od pary (w cenę wliczony jest
odwóz do domu po zakończonej zabawie)
Dochód z balu zostanie przeznaczony na młodzieżową Sekcję Judo.
Bilety już do nabycia.
Tel. 603 957 631

Zabawa
karnawałowa

Dębowieści

RADA RODZICÓW
Przedszkole Publiczne
w Ogrodzonej

Serdecznie zapraszamy na
sobotni Wieczór Karnawałowy do
Gminnego Ośrodka Kultury w Łączce.
W niepowtarzalny nastrój tańca i zabawy
zaprosi nas zespół Trio Max.
29.01.2011 od godz. 19:00

Podziękowania
Serdeczne podziękowania od organizatorów za
wsparcie finansowe przy organizacji
wigilijki dla seniorek sołectwa Simoradz dla-

W cenie biletu:
ia
loter !
a
- powitanie lampką szampana
n
j
kcy
wa!!
o
t
- 2 gorące posiłki
Atra
n
a
f
!!
- zimna płyta
ary)!
p
d
ł (o
- kawa, ciastko
40 z
1
p
- barszcz
Wstę
Tel kont .697-825-039

Anny Krzywoń i Wojciecha Zborowski.
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sport
turniej halowej piłKi nożnej o mistrzostwo
szKoły podstawowej w dębowCu
W dniu 27 listopada na sali
gimnastycznej w Dębowcu
odbył się halowy turniej dzikich
drużyn o mistrzostwo Szkoły
Podstawowej. W turnieju udział

wzięli uczniowie z klas III-VI.
Do zawodów zgłosiły się 3
drużyny, które grały 2x8 minut
systemem „każdy z każdym”
(zwycięstwo 3pkt, remis 1pkt,
porażka 0pkt).
Składy poszczególnych drużyn
przedstawiają się
następująco:
„FC SZOPY PRACZE-WYMIATACZE”
- (Kacper Ganiek,
Jakub Duda,
Mateusz Nawrat,
Marek Gabzdyl)
„FC BARCELONA”(Grzegorz Mitręga,

FC BARCELONA

FC BARCELONA
FC SZOPY
PRACZEWYMIATACZE

2: 10

TEAM
WODZIONKA

1 : 16

Kamil Steller,
Remigiusz
Borkała, Piotr
Wigłasz)
„TEAM
WODZIONKA”(Stanisław
Gałęziowski,
Dominik Czakon,
Michał Konieczny,
Grzegorz Staniek)
Wyniki:
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU:
1. FC BARCELONA
2. FC SZOPY PRACZE-WYMIATACZE
3. TEAM WODZIONKA

Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz
medale.
Waldemar Bulandra

FC SZOPY
PRACZEWYMIATACZE

TEAM
WODZIONKA

BRAMKI

PKT

MIEJSCE

10 : 2

16 : 1

26 : 3

6

I

8: 4

10 : 14

3

II

5 : 24

0

III

4:8

turniej tenisa stołoweGo w szKole
podstawowej w dębowCu
3 g ru d n i a n a s a l i g i m nastycznej w Dębowcu
odbył się szkolny turniej
tenisa stołowego w kategorii
d z i e w c z ą t i c h ł o p c ó w.
Udział wzięło 11 chłopców
z klas III-VI: Piotr Wigłasz,
Stanisław Gałęziowski, Kamil
Kawulok, Remigiusz Borkała,

Tomasz Bochenek, Michał
Hanzel, Patryk Wójtowicz,
Michał Konieczny, Dominik
Czakon, Dawid Legierski,
Jakub Krawczyk. W kategorii
dziewcząt zgłosiło się 9 osób:
Aleksandra Wojtusiak, Anna
Wisełka, Patrycja Czendlik,
Kinga Stoszek, Dominika

Lapczyk, Kornelia Lapczyk,
Paulina Haltof, Anna Moskwik,
Joanna Magiera.
Turniej rozegrano systemem
brazylijskim do dwóch przegranych meczów. Każdy set
rozgrywano do 11 punktów, do
dwóch wygranych setów.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Kategoria dziewcząt:
I miejsce Aleksandra Wojtusiak
II miejsce Kinga Stoszek
III miejsce Remigiusz Borkała
Kategoria chłopców:
I miejsce Piotr Wigłasz
II miejsce Michał
Konieczny
III miejsce Patrycja
Czendlik
Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale oraz
rakietki do gry w tenisa
stołowego.
Waldemar Bulandra
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mamy mistrza polsKi!
W dniu 11.11.2010r. odbył się
Turniej Judo Dzieci i Młodzieży
w Kętach.
Ze Stowarzyszenia Sportowego
„DĄB” Dębowiec wystartowało
9 zawodników, którzy zajęli:
miejsce III w kategorii wagowej
52 kg – LOTER DANIEL
miejsce III w kategorii wagowej
46 kg - PRZYWARA JAKUB
miejsce III w kategorii wagowej
46 kg – KUCZERA DAMIAN
miejsce V w kategorii wagowej
33 kg –MAZUR KONRAD

11 złotych medali w tym
roku i to najwyższe trofeumtytuł „Mistrza Polski” czy
droga do takiej kariery jest
trudna, od kiedy zaczęła się
Pana przygoda z judo?

Ryszard Kubica: - Swoją
przygodę z judo zacząłem
mając 4 lata. Trenuję już 10 lat.
Jestem zadowolony z wyników
jakie osiągnąłem, ponieważ
w każdy trening wkładam dużo
pracy i wysiłku. W tym roku
zdobyłem 11 złotych medali.
Nie przegrałem żadnej walki.
Między innymi zdobyłem
tytuł Mistrza Śląska, Mistrza
Małopolski oraz najcenniejszy -Mistrza Polski. Droga do
Mistrzostw Polski była ciężka
i wymagała wiele wysiłku,
poświęcenia czasu na treningi
i sparingi. Moje osiągnięcia
zawdzięczam wielu osobom,
trenerom, rodzinie, kibicom,
którzy zawsze mnie wspierają
i wielu innym. Wszystkim za to
dziękuję.

Jakie cele stawia sobie
przed sobą młody mistrz?
Ryszard Kubica: Moim
marzeniem jest wystartowanie w Mistrzostwach Świata
i zdobycie tytułu Mistrza
Świata. Chociaż przed
zawodami czuję tremę, tak jak
chyba każdy, to nie boję się
swoich przeciwników i pewnie
dążę do zwycięstwa.
Złoty medal i tytuł Mistrza
Polski-dziś odnosi Pan
podwójny sukces jako trener
i jednocześnie jako Ojciec?
Trener Henryk Kubica
- Wszyscy jesteśmy zadowoleni i dumni z wyniku
jaki osiągnął Rysiek. Po raz
pierwszy, od dwudziestu lat,
udało się zawodnikowi naszej
sekcji zdobyć złoty medal na
Mistrzostwach Polski. A już

na pewno nikt nie zdobył 11
złotych medali w ciągu jednego
roku 2010. Jako ojciec i trener
włożyłem dużo pracy w przygotowanie syna do zawodów, co
zaowocowało zdobyciem przez
niego tytułu Mistrza Polski. Dla
Stowarzyszenia Sportowego
„DĄB” Dębowiec rok 2010
jest rokiem bardzo udanym.
Dzięki zaangażowaniu i pracy
wszystkich trenerów zawodnicy
osiągnęli wiele sukcesów
sportowych – m.in. brązowy
medal DOMINIKI BŁASIAK na
Mistrzostwach Polski Juniorów
i złoto RYSZARDA KUBICY
w Młodzikach.

Dębowieści

W dniu 20.11.10r. odbył
się Puchar Polski Młodziczek
i Młodzików w Kurniku koło
Poznania. Z sekcji sportowej
„DĄB” Dębowiec wystartowało
4 zawodników i 1 zawodniczka.
W wadze +81 pierwsze
miejsce zdobył Ryszard
Kubica, uczeń gimnazjum
w Dębowcu, zostając
Mistrzem Polski w wadze
ciężkiej na rok 2010.
W Turnieju wzięło udział 270
zawodników z całej Polski. R.
Kubicy i trenerowi zadaliśmy
parę pytań.

Henryk Kubica

W dniu 27.11.2010r. w Pawłowicach odbyły się Międzynarodowe
Grand Prix w Judo Dzieci i Młodzieży. Ze Stowarzyszenia Sportowego ,,DĄB” Dębowiec startowało 11 zawodników, zdobywając:
DZIECI
w wadze 24 kg –Jacek Czyż – zajął miejsce I w wadze 24 kg
–Marcin Czernik – zajął miejsce II
w wadze 25 kg –Martyna Ihas – zajęła miejsce II
w wadze 51 kg –Jakub Przywara –zajął miejsce II
w wadze 30kg –Emanuel Szołdra – zajął miejsce III
w wadze 42 kg –Szymon Nidecki – zajął miejsce III

MŁODZIEŻ
w wadze 48 kg –Magdalena Kolaczek – zajęła miejsce I w wadze
55 kg –Patryk Wyleżoł – zajął miejsce I w wadze 46 kg –Damian
kuczera –zajął miejsce V

Henryk Kubica
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Strona

Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o.,
43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 17, tel.: 33 852 36 65, fax: 33 857
89 65, www.drukarniamodena.pl.
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