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Razem można więcej - Spartakiada Sołectw• 
Gminne inwestycje na pełnych obrotach• 
Dwór Dębowiec otwiera swe podwoje• 
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TRADYCJA DOŻYNKOWA ŻYJE!
PAŃSTWO MACURA GAZDAMI TEGOROCZNYCH DOŻYNEK W OGRODZONEJ
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DOżynki 2009
poświęcenie chleba na ołtarzu 
przez Ks. Stanisława Pindela 
z Parafii Rzymskokatolickiej 
św. Jakuba oraz Ks Grzegorza 
Brudnego z Parafii Ewange-
licko Augsburskiej w Cieszynie. 

Nas tępn ie  Wó j t  Gminy 
Tomasz Branny powitał wszyst-
kich gości oraz zgromadzonych  
a także wygłosił krótkie prze-
mówienie w którym zawarły się 
słowa: „Każdy z nas jest gospo-
darzem i codziennie pracuje na 
swój chleb, czy to na roli, czy 
w kopalni, w zakładzie pracy, 

czy w prywatnej firmie. Życzę 
wszystkim, aby tego chleba 
nigdy nam nie brakowało i by 
był on z każdym rokiem coraz 
większy”. Po Wójcie życzenia 
rolnikom złożył także Starosta 
Cieszyński Czesław Gluza. 
Gdy przemówienia dobiegły 
końca,  przyszedł czas na 
piękny występ zespołu Ogro-
dzanie. Wirujące spódnice cie-
szyńskich strojów i ochoczy 
śpiew urzekł widownię zgro-
madzoną na dożynkowej uro-
czystości. Po występie dzieci 
przyszedł czas na  koncert 
Orkiestry Dętej POGWIZDO-
WIANKA. I znowu brawom 
nie było końca. Panowie dali 
już drugi koncert w tym roku 
w naszej Gminie. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na 
wspólne rozmowy i  kosz-
towanie smacznej miodonki. 
Wieczorna zabawa i tańce 
przy muzykowaniu zespołu 
Mr. Baby zdawały się nie mieć 
końca. Tak to rolnicy co roku 

Czas  dożynek  to  czas 
wyjątkowy. Zbieramy bowiem 
owoce całorocznej pracy. Praca 
z kolei to etos naszej ziemi, 
nieodłączna historia naszych 
przodków, spuścizna wielu 
pokoleń i rodów. I choć nie 
zawsze doceniamy swoją pracę 
w okresie dożynek staje się 
nam ona bliższa a jej wartość 
rośnie, gdy patrzymy na plony. 
Plony to rodzaj nagrody za 
trud włożony w uprawę ziemi. 
Zboże które jeszcze niedawno 
smagało się wiatrem po polach 

jest chlebem naszej ziemi. I tym 
chlebem w ten szczególny 
dzień dożynek przyszło nam 
się dzielić 12 września 2009 
r w Ogrodzonej. Tym razem to 
właśnie Ogrodzona stanęła na 
wysokości zadania i ugościła 
mieszkańców całej Gminy. 

K o r o w ó d  d o ż y n k o w y 
wyruszył o godzinie 13.00 
z Iskrzyczyna przez Łączkę,  
aż  dotarł  do Ogrodzonej na 
boisko szkolne gdzie o godzinie 
14.00 rozpoczęła się część 
oficjalna ceremonii dożynkowej. 
Wszystkich zebranych powitała 
Orkiestra Dęta POGWIZDO-
WIANKA  z  Pogwizdowa. 
Następnie dzieci z zespołu 
„Ogrodzanie” pod przewodnic-
twem Pani Renaty Mendrek 
przekazały chleby Wójtowi 
Tomaszowi Brannemu, Prze-
wodniczącemu Rady  Zbi-
gniewowi Chwastkowi oraz 
Gazdom tegorocznych Dożynek 
Państwu Annie i Krzysztofowi 
Macura. Nastąpiło uroczyste 

dziękują za plony pielęgnu-
jąc ludową tradycję, oddając 
cześć ziemi a rolniczej pracy - 
należyty szacunek.

W całej uroczystości, nie 
można pominąć podziękowań, 
które Wójt Tomasz Branny 
skierował do wszystkich organi-
zatorów tegorocznych dożynek 
jak i sponsorów. Serdecznie 
jeszcze raz na łamach Dębo-
wieści dziękujemy: 

S o ł e c t w u  O g r o d z o n a 
i  sołtysowi Ogrodzonej p. 
Ryszardowi Woźniakowi, Sto-
warzyszeniu Inicjatywa z Ogro-
dzonej, Rolniczej Spółdzielni 
„Promień” z Ogrodzonej i jej 
prezesowi Marianowi Matejczu-
kowi, Radnym z Ogrodzonej, 
Gazdom tegorocznych Dożynek 
Państwu Annie i Krzyszto-
fowi Macura z rodziną, Szkole 
Podstawowej w Ogrodzonej, 
Kołom Gospodyń Wiejskich, 
Strażakom, którzy zabezpie-
czyli całą uroczystość, Gminie 
Skoczów za  wypożycze -
nie sceny, Zespołowi Ogro-

dzanie i kierowniczce Zespołu 
p. Reni Michnik, uczestni-
kom korowodu, sponsorom, 
pracownikom Urzędu Gminy 
i wszystkim przybyłym na tę 
uroczystość. Wszystkim zaś 
Rolnikom składamy najlepsze 
życzenia pomyślności i urodzaju 
na następny rok i niech słowa 
poety Jana Chmiela będą mobi-
lizacją do kolejnych dożynko-
wych spotkań w naszej Gminie:

Tóż jak ci chlebiczek na stole 
zawónio,

zakiyl go łukrajesz, to nad 
nim porzykej,

podziel się z biydokym, choć 
ci go nie zbywo,

nejmiyńszej łokruszki chleba 
nie wyciepej,

bo w chlebie jako w szkiełku 
widać trud człowieka,

łod poczóntku, kie role pod 
zboże załorze,

zasieje, wymłóci, zymiele, 
wycióngnie go z pieca...

Chlyb to namacalne czyste 
SŁOWO BOŻE.1

Estera Brudny

1 Jan Chmiel, Wiersze gwaróm zdobióne czyli sztyry pory roku z przistawkami, wiersz pt: „Żniwa”
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wyDarzenia

z ObraD raDy Gminy
Na Sesjach Rady Gminy 

Dębowiec, które odbyły się 25 
sierpnia oraz 29 września 
2009r. podjęto uchwały m.in. 
w następujących sprawach:

zmian budżetu gminy  ▪
Dębowiec na 2009r.

zawarcia porozumienia  ▪
z Gminą Cieszyn dotyczą-
cego zorganizowania nauki 
religii w Kościele Zielono-
świątkowym. 

zawarcia porozumienia  ▪
z Gminą Skoczów dotyczą-
cego zorganizowania nauki 
religii w Kościele Zielono-
świątkowym. 

okreś len ia  wysokośc i  ▪
stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu udziału 
w kosztach budowy urządzeń 
infrastruktury technicznej 

okreś len ia  wysokośc i  ▪
stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości.

zatwierdzenia taryf zbio- ▪
rowego  odprowadzen ia 
ścieków.

wyrażenia zgody na zakup  ▪
nieruchomości gruntowej 
w Simoradzu z przeznacze-

niem na mieszkania socjalne.
utworzenia Stowarzysze- ▪

nia – Lokalna Grupa Rybacka 
z udziałem Gminy Dębowiec 
jako członka zwyczajnego 
oraz udzielenia umocowa-
nia przedstawicielowi Gminy 
Dębowiec do jej reprezen-
towania i składania oświad-
czeń woli.

uchylenia uchwały Rady  ▪
Gminy Dębowiec nr 213/
XXIII/08 z dnia 9 grudnia 
2008 roku w sprawie uchwa-
lenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
Gminy Dębowiec.

zaciągnięcia kredytu dłu- ▪
goterminowego w banku 
krajowym na dofinansowa-
nie zadania inwestycyjnego 
„Dostosowanie budynku 
Ośrodka Zdrowia w Dębowcu 
dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych”  

ustalenia przebiegu istnie- ▪
jących dróg gminnych

z a s a d  n a b y w a n i a ,  ▪
zbywania i obciążania nieru-
chomości oraz ich wydzierża-
wiania lub wynajmowania na 

czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nie-
oznaczony

zamiany nieru- ▪
chomości położo-
nych w Simoradzu

p r z y j ę c i a  ▪
„Programu współ-
pracy samorządu 
Gminy Dębowiec  
z organizacjami 
pozarządowymi 
oraz innymi pod-
miotami prowa-
dzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2010”.

przyznan ia  wyróżn ie - ▪
nia pn. „Laur Srebrnej Cie-
szynianki” dla Władysława 
Szwedy z Ogrodzonej

W ramach zapytań i wolnych 
wniosków poruszono m.in. 
następujące sprawy:

terminu remontu drogi  ▪
Ogrodzona – Kisielów

procedury prawnej doty- ▪
czącej wydzielenia drogi do 
Ośrodka Zdrowia w Ogro-
dzonej

spękań na ul. Żniwnej  ▪

w Dębowcu na wysokości 
posesji p. Cichonia

terminu remontu drogi  ▪
Simoradz - Ochaby

niedrożnego przepustu  ▪
pod mostkiem koło posesji p. 
Sikory w Łączce

zabezpieczenia trzech  ▪
niebezpiecznych mie jsc 
w Iskrzyczynie: wyjazdu na 
DK1, koło posesji p. Sławiń-
skiego  oraz na wysokości p. 
Koconia

Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

POwstanie bOiskO ze sztuczną nawierzchnią  
w DębOwcu

Z a r z ą d  Wo j e w ó d z t w a 
Śląskiego zatwierdził  l istę 
operacji w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich otrzymała także 
Gmina Dębowiec!!!

Nabór odbył się w dniach 11 
lutego – 11 kwietnia 2009 roku, 
a wpłynęło na niego aż 161 
wniosków. Gmina Dębowiec 
pozyskała środki w wysokości 

383 928,00 zł na budowę boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną 
nawierzchnią w Dębowcu. Jest 
to maksymalny poziom dofi-
nansowania (75% kosztów 
kwalifikowalnych) o jaki można 
się było ubiegać w ramach 
tego konkursu. Całość zadania 
szacowana jest  na ponad 
500 000 zł. 

Ogrodzony obiekt będzie 
m i a ł  w y m i a r y  5 0 x 3 0 m , 
a  zna jdować  s ię  na  n im 
będą boiska do piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki oraz piłki 
ręcznej. Będzie to pierwszy 

tego typu,  w pełni  profe-
sjonalny obiekt sportowy na 
terenie naszej gminy. Posłuży 
on zarówno dzieciom uczęsz-
czającym do naszych szkół, jak 
również dorosłym. Myślę, że 
mieszkańcy Gminy Dębowiec 
będą chętnie z niego korzystać 
przez cały rok. Aby obiekt 
dobrze spełniał swoją rolę, 
planujemy także wykonanie 
oświetlenia –  powiedział Wójt 
Gminy Dębowiec, Tomasz 
Branny.

Warto podkreślić, że zapro-
jektowane zostały także dwa 

kolejne takie boiska: 
w Simoradzu oraz Ogro-

dzonej. Oczywiście chciałbym, 
aby te boiska powstały jak 
najwcześniej, jednak realiza-
cja ww. zadań uzależniona 
jest od pozyskanych środków 
zewnętrznych na ten cel – 
zastrzega Wójt.

Miejmy nadzieję, że inwe-
stycja zostanie zakończona 
jak najszybciej i już wkrótce 
rozegrany zostanie pierwszy 
mecz.

Błażej Żebrok
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W sobotę, 26 września, 
odbyło się ostatnie spotkanie 
uczestn iczek kursu „Pro -
fesjonalna obsługa klienta – 
techniki sprzedaży i asertyw-
ność” organizowanego przez 
Gminę Dębowiec, w związku 
z realizacją projektu „Kobieta 
pracująca” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Z te j  okaz j i  odbyło s ię 
uroczyste wręczenie certyfi-
katów ukończenia kursu, na 
którym nie mogło zabraknąć 
W ó j t a  G m i n y  D ę b o w i e c , 
Tomasza Brannego: - Staramy 
się w pełni wykorzystać szansę 
jaką dają fundusze unijne. 
W obecnym okresie programo-
wania dużą ilość środków prze-
znaczono na Kapitał Ludzki, 
d latego robimy wszystko, 
aby jak najwięcej pieniędzy 
t r a f i ł o  do  nasze j  gm iny. 
Właśnie dobiega końca reali-
zacja projektu „Razem można 
więcej”, w ramach którego 
odbyła się tegoroczna Spar-
takiada Sołectw. Od września 

trwają kursy komputerowe 
oraz językowe, ale na tym nie 
poprzestajemy.  W przygoto-
waniu mamy kolejne wnioski, 
więc jest szansa, że także 
w przyszłym roku zoorgani-
zujemy bezpłatne kursy. Jak 
widać robimy wszystko aby 
mieszkańcy Gminy Dębowiec 
mogli bezpłatnie podnosić 
swoje kwalifikacje. Myślę, że 
korzyści z tego płynące będą 
dla nich ogromne.

Szkolenie składało się m.in. 
z następujących tematów: 
e l e m e n t y  s a v o i r  –  v i v re 
w zakresie obsługi klienta, 
trening personalny – praca 
nad samooceną, komunika-
cja interpersonalna w procesie 
s p r z e d a ż y,  z a r z ą d z a n i e 
czasem czy  podstawowe 
zasady pozytywnej autopre-
zentacji, a prowadziła go Grupa 
ERGO z Wrocławia i sądząc 
po opiniach uczestniczek, 
wywiązała się ze swojego 
zadania znakomicie. 

- Szkolenie było prowa-
dzone w bardzo atrakcyjnej 
formie, gdyż oprócz wykładów 

mieliśmy dużo ćwiczeń oraz 
scenek rodzajowych. Poza tym 
tematy poruszane na szkoleniu 
by ły  ba rdzo  un iwersa lne 
i przydatne w wielu dziedzi-
nach życia, dlatego myślę, że 
wiedza zdobyta na tym kursie 
przyda mi się w przyszłości – 
podsumowała Patrycja Holisz 
z Dębowca. Z kolei Karolina 
Wysłuch z Ogrodzonej zwróciła 
uwagę na inny aspekt: Jestem 
bardzo zadowolona, że mogłam 
za darmo podnieść swoje kwa-
lifikacje. Gdybym zdecydowała 
się na taki kurs gdzie indziej 
musiałbym zapłacić za niego 
około 1000 zł.  Zadowolenia 
nie kryje także inna z uczest-
niczek, Wioletta Pastucha: 
- Uważam, że takie kursy są 
potrzebne. Ponieważ na chwilę 
obecną jestem osobą bezro-
botną najbardziej zaintereso-
wała mnie tematyka związana 
z autoprezentacją oraz prowa-
dzeniem rozmowy kwalifikacyj-

nej. Niektóre z pań były wręcz 
zaskoczone: - Nie spodziewa-
łam się, że ten kurs będzie aż 
tak interesujący i tak przydatny. 
Razem z mężem prowadzę 
własną działalność gospo-
darczą, a nabyta wiedza już 
okazała się przydatna w pracy. 
Certyfikat ukończenia kursu 
wisi na ścianie naszego salonu 
– mówi z uśmiechem pani 
Brygida Nawrat z Simoradza. 

To nie jedyne darmowe kursy 
jakie oferuje Gmina Dębowiec 
swoim mieszkańcom. W paź-
dzierniku odbędzie się kurs 
kelnerski, natomiast w listopa-
dzie kurs kosmetyczny. Jed-
nocześnie od września trwają 
kursy komputerowe oraz języka 
angielskiego. 

Błażej Żebrok

wyDarzenia

Projekt  współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.

Pierwsze certyfikaty rOzDane
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I n w e s t y c j e  d r o g o w e 
w Gminie Dębowiec idą pełną 
parą. Kolejnym wyremonto-
wanym odcinkiem jest droga 
„Na pasieki” na pograniczu 
Kostkowic i Gumien. Środki 
na ten cel zostały pozyskane 
ze środków budżetu państwa 
w  r a m a c h  N a r o d o w e g o 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na lata 2008-2011. 

W wyniku procedury przetar-
gowej wyłoniono wykonawcę, 
którym zostało P.U.H. „Kamil” 
z Ustronia. Pracę rozpoczęły 
się końcem sierpnia i zakoń-
czyły 21 września, kiedy to 
odbył się końcowy odbiór 
robót, na którym byli obecni: 
T o m a s z  B r a n n y  -  W ó j t 
Gminy Dębowiec, Stanisław 
Zamarski - przedstawiciel 
wykonawcy, Józef Szczotka 

– inspektor  nadzoru oraz 
Krzysztof Wawak – pracownik 
Urzędu Gminy. 

Na ponad kilometrowym 
odcinku została wykonana 
nowa nawierzchnia, której 
wymiana była już konieczna. 
Kiedy obejmowałem stano-
wisko Wójta Gminy za jeden 
z głównych celów postawiłem 
sobie poprawę infrastruktury 
drogowej w naszej gminie. 
Niedawno zakończyliśmy prze-
budowę drogi Rajska-Żniwa 
w Dębowcu, a teraz przyszła 
kolej na drogę na Pasieki. 
To jednak nie koniec inwe-
stycj i  drogowych. Jeszcze 
w tym roku planujemy kolejne 
remonty. Ponieważ są to bardzo 
kosztowne prace, staramy 
się pozyskiwać jak najwięcej 
środków zewnętrznych. Robię 

również wszystko co w mojej 
mocy, aby poprawił się stan 
dróg powiatowych na terenie 
naszej gminy – powiedział 
Tomasz Branny.

Bez  wątp ien ia  rea l i zo -
wane inwestycje przyczynią 

się do poprawy bezpieczeń-
s twa  w ruchu  d rogowym 
oraz  komfortu jazdy w naszej 
gminie.

Błażej Żebrok

wyDarzenia - inwestycje

schetynówka już GOtOwa

bęDzie ciePlej, Piękniej i funkcjOnalniej
Właśnie ruszyła kolejna 

i n w e s t y c j a  w  G m i n i e 
Dębowiec. Tym razem wypięk-
n i e j e  b u d y n e k  O ś r o d k a 
Zdrowia w Dębowcu, jednak 
głównym celem tego zadania 
nie są walory estetyczne lecz 
użytkowe. W związku z tym 
zostanie wykonana termomo-
dernizacja budynku przy ulicy 
Katowickiej 3 wraz z moder-
nizacją kotłowni. Zakres robót 
obejmuje docieplenie ścian 
wraz z wykonaniem elewacji, 
wymianę okien i drzwi oraz 
remont kominów. Całkowita 

w a r t o ś ć  z a d a n i a  w y n o s i 
483 415,75 zł. Inwestycja ta 
stanowiła jedno z najważ-
niejszych zadań zaplanowa-
nych na ten rok. Prace ruszają 
nieco później niż zakładaliśmy, 
ponieważ szukaliśmy możliwo-
ści finansowania z funduszy 
zewnętrznych. Środki na ten cel 
pozyskaliśmy z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  Oprócz 
dotacji oraz pożyczki otrzyma-
liśmy także umorzenie wcze-
śniejszych pożyczek co pozwoli 
w całości pokryć koszty naszej 

inwestycji – nie kryje radości 
Tomasz Branny, Wójt Gminy 
Dębowiec. W wyniku przetargu 
wyłoniony został wykonawca, 
f i rma Usługi  Remontowo-
Budowlane Łukasz Rogoś 
z Godowa. 

To  n i e  j e d y n e  p r a c e 
w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Dębowca.  Real izowana 
obecnie jest inwestycja pn. 
„ D o s t o s o w a n i e  b u d y n k u 
Ośrodka Zdrowia w Dębowcu 
dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych”. W ramach tego 
zadania wykonana zostanie 

dobudowa 
szybu windy 
do budynku 
o ś r o d k a 
z d r o w i a 
w Dębowcu 
oraz roboty 
t o w a r z y -
s z ą c e 
z w i ą z a n e 
z  z a g o -
s p o d a r o -

waniem terenu: opaska wokół 
szybu oraz chodnik. W wyniku 
p r z e t a r g u  d o  r e a l i z a c j i 
wybrano ofertę złożoną przez 
firmę FAMEX-Bis Sp. z o.o. 
z siedzibą w Cieszynie. Prace 
budowlane przy szybie windy, 
jak widać na zdjęciach, trwają 
pełną parą. Planowany termin 
zakończenia prac, podobnie jak 
w przypadku termomoderniza-
cji, to koniec grudnia. Wartość 
zadania to 107 613,74 zł netto. 

W wyniku wykonanych prac 
zdecydowanie poprawi się 
estetyka budynku co niewątpli-
wie przyczyni się do poprawy 
wizerunku centrum Dębowca 
o raz  p rzyn ies ie  ko rzyśc i 
w postaci oszczędności gazu. 
Dostosowanie budynku do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych u ła twi  im korzysta -
nie z budynku użyteczności 
publicznej. 

E. Brudny
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Dobiegający końca 2009 

rok jest niewątpliwie bardzo 
udany jeśli chodzi o inwestycje 
drogowe w Gminie Dębowiec. 
W czerwcu przebudowany 
został ciąg ulic Rajska i Żniwna 
w Dębowcu o długości 2 205 
m. We wrześniu do użytku 
oddano wyremontowaną drogę 
„Na Pasieki” na pograniczu 
Kostkowic i Gumien dofinanso-
wane z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Zgodnie z zapowiedziami Wójta 
Gminy: „Właśnie rozpoczął się 
remont ul. Topolowej w Kost-
kowicach. Na odcinku 631 
m zostanie wykonana nowa 
podbudowa oraz nawierzchnia. 
Środki na ten cel pozyskaliśmy 
z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolniczych” – wyjaśnia Wójt 
Gminy Dębowiec, Tomasz 
Branny i zaraz dodaje: „to 
oczywiście nie koniec. Jeszcze 
w tym roku rusza termomo-
dernizacja ośrodka zdrowia, 
właśnie trwają prace przy 
budowie szybu windy dla osób 
niepełnosprawnych. W listo-
padzie – jeżeli aura pozwoli, 
a  w s z y s t k i e  p r o c e d u r y 
zakończą się pomyślnie – rusza 
budowa boiska wielofunkcyj-
nego. W przyszłym roku (2010) 
gmina będzie kontynuować te 
inwestycje, które wymagają 
sprzyjających, wiosennych 
w a r u n k ó w  t e r m i c z n y c h . 
Dodatkowo rozpoczną się prace 
przy świetlicy w Gumnach. 
W ciągu najbliższych kilku 
miesięcy wyjaśnią się również 
wszystkie niejasności wokół 
przyszłorocznych inwestycji 
drogowych. Pragnę podkre-
ślić bardzo dobrze układającą 
się współpracę ze Starostwem 
Powiatowym w Cieszynie, co 
owocuje kolejnymi, ważnymi 
dla gminy  realizacjami.”

Na drodze Ogrodzona – 
K is ie lów wykonano nowy 
przepust oraz wykonano nową 
nawierzchnię na długości 780 
m. Informacji na ten temat 
udzielił Stanisław Kubicius 
– członek Zarządu Powiatu 
w Cieszynie. - Wykonanie 
nowego przepustu planowano 
od wielu lat. W tym miejscu, po 
opadach deszczu, wody Knajki 
ulegały spiętrzeniu, ponieważ 
w korycie były położone rów-

nolegle dwie betonowe rury.  
Na ich styku zatrzymujące 
się gałęzie i liście hamowały 
przepływ,  woda za lewała 
drogę i sąsiadującą posesję. 
Ponadto nowy przepust ma 
dwukrotnie większą powierzch-
nię przekroju. Remont objął 
też nawierzchnię, na odcinku 
780 m położono nowy asfalt. 
Łączne koszty wyniosły 319 
tys. zł (przepust – 105 tys. zł 
i asfaltowa nakładka – 214 tys. 
zł). Dobre wiadomości mogę 
też przekazać mieszkańcom 
Gumien. W ramach Programu 
Rozwoju Subregionu Południo-
wego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego realizowana będzie 
przebudowa drogi Gumna – 
Dębowiec na odcinku 2 050 
m od skrzyżowania z dawną 
drogą krajową DK1 do skrzy-
żowania z ul. Pasieki. Na ten 
cel zostały przyznane środki 
w wysokości 688 tys. zł. Sza-
cunkowa war tość  ca łego 
zadania wynosi 2 118 tys. zł. 
Obecnie pracownia projektowa 
RONDO z Katowic wykonuje 
dokumentację techniczną. 
Zakończenie prac projekto-
wych powinno nastąpić w lutym 
2010 r. Rzeczową realizację 
zadania przewidziano w roku 
2011 – zapowiedział Stanisław 
Kubicius. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć,  że inwestyc ja 

w Ogrodzonej otrzymała dofi-
nansowanie z budżetu Gminy 
Dębowiec w wysokości 80 tyś 
zł. 

Patrząc już rozpoczęte 
przedsięwzięcia oraz plany 
wójta na 2010 rok będzie to 
okres obfitujący w ważne dla 
gminy inwestycje.
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infOrmacje

nazwy ulic, tak czy nie?
No i stało się. Odżyła jak 

feniks z popiołów sprawa 
nazewnictwa ulic w poszcze-
gólnych Sołectwach Gminy 
Dębowiec, która zdominowała 
obrady Zebrania Wiejskiego 
w Łączce.

Temat, który został odłożony 
przez poprzednie  władze 
naszej Gminy, był realizowany 
w drodze losowania. Tak więc 
nazwy ulic otrzymali dotych-
czas mieszkańcy Dębowca 
i Kostkowic. Pozostałe pięć 
sołectw jak Gumna, Iskrzy-
czyn,  Łączka,  Ogrodzona 
i Simoradz pozostają bez ulic, 
a raczej nazw ulic z odpo-
wiednią numeracją. Temat 
wywołuje pośród mieszkańców 
wiele emocji, bo przeciwnicy 
widzą tylko koszty związane ze 
zmianami, niepotrzebne zamie-
szanie, argumentują że bez 
tego też można żyć,  a w ogóle 
po co nam to.

Zwo lenn icy  na tomias t , 
a sądzę że jest ich większość, 
uzasadniają wprowadzenie 
nazw ulic potrzebą dostosowa-
nia się do wymogów współcze-
sności.

Prawie wszystkie formula-
rze, druki, oświadczenia oraz 
wszelkie dokumenty, które 
wypada nam wypełniać, nie 
przewidują ani też nie posiadają 
w swoich rubrykach nazwy wsi, 
a tylko ulicę oraz kod pocztowy 
i nazwę miejscowości w której 
znajduje się siedziba poczty.

Także dokumenty takie jak 
dowód tożsamości,  prawo 
jazdy, karta NFOZ nie posiadają 
zapisu o tym, że mieszkamy, 
np. w Łączce, mają wpis, że 
mieszkamy 43-426 Łączka co 
nie odpowiada rzeczywisto-
ści. Taki jest jednak formularz 
program komputerowego, 
według którego wystawiane są 
w/w dokumenty.

Coraz częściej  dokonu-
jemy zakupu towarów i usług 
za pomocą internetu. Realiza-
cja zamówienia odbywa się za 
pomocą kurierów, którzy często 
błądzą po wsi i pytają dlaczego 
nie ma nazw ulic. Także policja, 
pogotowie medyczne i inne 
służby sugerują, iż byłby czas, 
aby nadać nazwy ul icom. 
Znacznie ułatwi im to pracę, 
a  m ieszkańcom zapewn i 

komfort i  większe bezpie-
czeństwo. Pamiętajmy też, że 
już niedługo nasze podania, 
wnioski czy inne dokumenty 
składane w urzędach czy insty-
tucjach nie będą przyjmowane, 
bo musi na nich widnieć adres 
prawidłowy czyli miejscowość, 
ulica, nr domu, kod i poczta.

Myślę, że przed nazew-
nictwem ulic w naszych miej-
scowościach nie ma odwrotu. 
Jeśli sami nie przystąpimy 
do tego teraz, to w przyszło-
ści nazwy ulic zostaną nam 
nadane urzędowo. Scepty-
cyzm do omawianego tematu 
wynika stąd, że przyzwycza-
jamy się do tego co nas otacza, 
a niestety postęp cywilizacyjny 
często wymusza na nas zmiany 
myślowe w celu prawidłowego 
funkcjonowania we współcze-
snym świecie. Wiele dyskusji 
wywołują też same nazwy ulic. 

Każdy ma swoją propozycję 
i uważa że jest odpowiednia 
i najlepsza. Nie można tego 
negować gdyż każdy z nas ma 
swoje przesłanki ku temu.

Uważam, że byłoby najlepiej, 
gdyby sami mieszkańcy danej 
ulicy doszli do konsensusu 
i nadali jej nazwę, którą uważają 
za najbardziej adekwatną. Nie 
jest dobrym pomysłem, aby 
ktoś odgórnie miał za nich 
o tym decydować. Dobrze się 
stało, że mieszkańcy Łączki na 
Zebraniu Wiejskim 15.10.2009r. 
większością głosów podjęli 
uchwałę o przystąpieniu do 
programu nazewnictwa ulic. A 
co do kosztów, które przyjdzie 
nam ponieść to „nie taki diabeł 
straszny jak go malują”, da się 
to przeżyć.

Bronisław Brudny

Na stronie Urzędu Mar-
szałkowskiego województwa 
Śląskiego pojawiły się wzory 
wniosków do działań, które 
będą realizowane w ramach 
dz ia łan ia  4 .1  „Wdrażan ie 
lokalnych strategii rozwoju” 
przez lokalne grupy działania. 
W związku z tym już dziś 
zachęcamy do zapoznania się 
z wymaganiami w poszczegól-
nych działaniach, natomaist 
o terminach naboru poszcze-
gólnych wniosków będziemy 
informować na stronie interne-
towej oraz w prasie lokalnej. 
W terminie naboru wniosków, 

w każdej z gmin będą także 
pełnione dyżury przez pracow-
ników LGD, którzy będą odpo-
wiadać na wszystkie pytania 
dotyczące możliwości otrzyma-
nia dofinansowania jak i wypeł-
nienia samego wniosku. 

Wnioski można pobrać na 
stronie: prow.silesia-region.pl/

Źródło: www.cieszynskakra-
ina.pl/

wniOski lGD

PKO BP
Agencja w Dębowcu
ul. Skoczowska 1
BONUS
tel. 033 856 25 83
Zapraszamy
od pon.-pt. 8.30 - 16.30
sobota 8.00 - 12.00
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nOwa taryfa za ścieki
N a  s e s j i  R a d y  G m i n y 

Dębowiec, która odbyła się 25 
sierpnia 2009r. Rada Gminy 
Dębowiec zatwierdziła taryfę 
za odprowadzane do gminnej 
sieci kanalizacyjnej ścieki. Po 
uwzględnieniu dopłaty, koszt 

odprowadzenia ścieków wynosi 
– dla wszystkich podłączonych 
do kanalizacji, niezależnie od 
grupy taryfowej – 3,21 zł (3,00 
+ podatek VAT w wysokości 
7%). 

Nowa taryfa obowiązuje od 

1.10.2009 do 30.09.2010.
Taryfowe grupy odbiorców 

usług
Taryfowa grupa odbiorców 

usług obejmuje odbiorców, 
wyodrębnionych na podstawie 
charakterystyki odprowadze-

nia ścieków, warunków zbioro-
wego odprowadzania ścieków, 
a także na podstawie sposobu 
rozliczeń za świadczone usługi.

Lp. Nazwa taryfowej grupy 

odbiorców

Oznaczenie Charakterystyka

-1- -2- -3- -4-

1. Odbiorcy z pomiarem O-1 1. Odbiorcy zamieszkali w budynkach jedno- i 

wielorodzinnych, wyposażonych w urządzenia 

pomiarowe.

2. Odbiorcy prowadzący działalność rolną i/lub leśną, z 

uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej. 

3. Odbiorcy  prowadzący  działalnością  gospodarczą 

inną  niż  rolna  i/lub  leśna.  Miejsce  prowadzonej 

działalności  gospodarczej  jest  wyposażone  w 

urządzenia pomiarowe. 

2. Odbiorcy bez pomiaru O-2 1. Odbiorcy  zamieszkali  w  budynkach  jedno-  i 

wielorodzinnych,  które  nie  są  wyposażonych  w 

urządzenia pomiarowe. Rozliczenie odprowadzonych 

ścieków  następuje  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

2. Odbiorcy  prowadzący  działalność  gospodarczą  inną 

niż  rolna  i/lub  leśna.  Rozliczenie  odprowadzonych 

ścieków  następuje  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

3. Pozostali odbiorcy1 O-3 1. Odbiorcy  dokonujący  wywozu  ścieków  bytowych 

wozem lub naczepą asenizacyjną.

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców

O-1 O-2 O-3

Netto

 [zł]

Brutto

[zł]

Netto 

[zł]

Brutto

[zł]

Netto 

[zł]

Brutto

[zł]

-0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

[zł/m3]

7,90 8,45 7,38 7,90 7,43 7,95

2. Opłata abonamentowa - usługa odczytu 

i rozliczenia [zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy]2

9,00 9,63 5,00 5,35 3,00 3,21

Grupa taryfowa Cena za 

odprowadzenie 1m3 

(w zł brutto)

Dopłata przez gminę 

w zł

Cena dla mieszkańca - po 

dopłacie (w zł brutto)

O-1 8,45 5,24 3,21

O-2 7,90 4,69 3,21

O-3 7,95 4,74 3,21

1 
2

Lp. Nazwa taryfowej grupy 

odbiorców

Oznaczenie Charakterystyka

-1- -2- -3- -4-

1. Odbiorcy z pomiarem O-1 1. Odbiorcy zamieszkali w budynkach jedno- i 

wielorodzinnych, wyposażonych w urządzenia 

pomiarowe.

2. Odbiorcy prowadzący działalność rolną i/lub leśną, z 

uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej. 

3. Odbiorcy  prowadzący  działalnością  gospodarczą 

inną  niż  rolna  i/lub  leśna.  Miejsce  prowadzonej 

działalności  gospodarczej  jest  wyposażone  w 

urządzenia pomiarowe. 

2. Odbiorcy bez pomiaru O-2 1. Odbiorcy  zamieszkali  w  budynkach  jedno-  i 

wielorodzinnych,  które  nie  są  wyposażonych  w 

urządzenia pomiarowe. Rozliczenie odprowadzonych 

ścieków  następuje  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

2. Odbiorcy  prowadzący  działalność  gospodarczą  inną 

niż  rolna  i/lub  leśna.  Rozliczenie  odprowadzonych 

ścieków  następuje  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

3. Pozostali odbiorcy1 O-3 1. Odbiorcy  dokonujący  wywozu  ścieków  bytowych 

wozem lub naczepą asenizacyjną.

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców

O-1 O-2 O-3

Netto

 [zł]

Brutto

[zł]

Netto 

[zł]

Brutto

[zł]

Netto 

[zł]

Brutto

[zł]

-0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

[zł/m3]

7,90 8,45 7,38 7,90 7,43 7,95

2. Opłata abonamentowa - usługa odczytu 

i rozliczenia [zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy]2

9,00 9,63 5,00 5,35 3,00 3,21

Grupa taryfowa Cena za 

odprowadzenie 1m3 

(w zł brutto)

Dopłata przez gminę 

w zł

Cena dla mieszkańca - po 

dopłacie (w zł brutto)

O-1 8,45 5,24 3,21

O-2 7,90 4,69 3,21

O-3 7,95 4,74 3,21

1 
2

Lp. Nazwa taryfowej grupy 

odbiorców

Oznaczenie Charakterystyka

-1- -2- -3- -4-

1. Odbiorcy z pomiarem O-1 1. Odbiorcy zamieszkali w budynkach jedno- i 

wielorodzinnych, wyposażonych w urządzenia 

pomiarowe.

2. Odbiorcy prowadzący działalność rolną i/lub leśną, z 

uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej. 

3. Odbiorcy  prowadzący  działalnością  gospodarczą 

inną  niż  rolna  i/lub  leśna.  Miejsce  prowadzonej 

działalności  gospodarczej  jest  wyposażone  w 

urządzenia pomiarowe. 

2. Odbiorcy bez pomiaru O-2 1. Odbiorcy  zamieszkali  w  budynkach  jedno-  i 

wielorodzinnych,  które  nie  są  wyposażonych  w 

urządzenia pomiarowe. Rozliczenie odprowadzonych 

ścieków  następuje  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

2. Odbiorcy  prowadzący  działalność  gospodarczą  inną 

niż  rolna  i/lub  leśna.  Rozliczenie  odprowadzonych 

ścieków  następuje  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

3. Pozostali odbiorcy1 O-3 1. Odbiorcy  dokonujący  wywozu  ścieków  bytowych 

wozem lub naczepą asenizacyjną.

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców

O-1 O-2 O-3

Netto

 [zł]

Brutto

[zł]

Netto 

[zł]

Brutto

[zł]

Netto 

[zł]

Brutto

[zł]

-0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

[zł/m3]

7,90 8,45 7,38 7,90 7,43 7,95

2. Opłata abonamentowa - usługa odczytu 

i rozliczenia [zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy]2

9,00 9,63 5,00 5,35 3,00 3,21

Grupa taryfowa Cena za 

odprowadzenie 1m3 

(w zł brutto)

Dopłata przez gminę 

w zł

Cena dla mieszkańca - po 

dopłacie (w zł brutto)

O-1 8,45 5,24 3,21

O-2 7,90 4,69 3,21

O-3 7,95 4,74 3,21

1 
2

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Wysokość dopłaty

Marzena Gabzdyl

1 Opłata dotyczy podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2 Opłata abonamentowa obejmuje koszty dokonania ustalenia wielkości zużycia wody w oparciu o urządzenie pomiarowe, koszt sporządzenia faktury, 

jej wysyłki, księgowania zobowiązań i wpłat każdego odbiorcy, windykacji należności oraz gotowości do świadczenia usług. Opłata ta jest naliczana dla 
każdego odbiorcy za okres 2 miesięcy, chyba, że umowa o odprowadzenie ścieków przewiduje inny okres rozliczeniowy.
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DO szkOły już czas …

Oświata

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

skargi i wnioski przyj-
mowane są w dniach 
roboczych w godzinach:

7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30

7:30 - 15.30
7:30 - 16.00
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30
7:30 - 15.30

Skargi i wnioski przyjmowane 
są przez Wójta Gminy, a w razie 
nieobecności przez Sekreta-
rza Gminy. W przypadku nie-
obecności - w sekretariacie 
Urzędu Gminy.

infOrmatOr
Urząd Gminy Dębowiec,
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, 
tel. 0 33 853 38 81 lub 0 33 856 
22 85
Tel/fax. 033 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
www: debowiec.cieszyn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dębowcu 
ul. Katowicka 3, 43- 426 Dębowiec
Tel. 0 33 856 22 42 
gops@debowiec.cieszyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dębowcu  
ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec, 
tel. 0 33 856 23 45
gbpdebowiec@op.pl

Urząd Pocztowy w Dębowcu,
tel. 0 33 856 22 02

Komisariat Policji w Strumieniu
ul. Ks. Londzina 47, 43-246 
Strumień,
tel. 0 33 857 01 45, 857 11 99

Powiatowa Straż Pożarna  
w Cieszynie
Ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn,
Tel.: 0 33 852 11 06, 998  
Fax: 0 33  852 11 06,
kppspcieszyn@o2.pl

Ochotnicza Straż Pożarna 
Dębowiec
ul. Szkolna 71, 
43 - 426 Dębowiec, 
tel.: 0 33 858 83 92

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Dębowiec
Grupowa Praktyka Lekarzy 
Domowych S.C.
ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
tel. (033) 856 22 15

i

GODziny Pracy 
urzęDu Gminy

Dyżury wójta

Pierwszy dzwonek, który 
zabrzmiał podczas uroczystej 
akademii z okazji rozpoczę-
cia roku szkolnego ostatecznie 
zakończył wakacje i oznajmij 
uczniom powrót do szkolnych 
ławek. W tym roku nasza szkoła 
powitała 11 nowych uczniów, 
dla których była to szczególna 

chwila. Podczas pierwszej 
w ich życiu akademii, wzbo-
gaconej występami artystycz-
nymi odbyło się pasowanie 
dzieci na pierwszoklasistów. 
Od tej pory należą oni do całej 
społeczności uczniowskiej. 
Dzieci otrzymały tradycyjne 
rogi obfitości oraz wyprawki 

od Rady Rodziców. Dla upa-
miętnienia tej chwili wykonano 
zdjęcie grupowe z wychowaw-
czynią klasy mgr Stellą Raszyk 
oraz zdjęcia indywidualne. 

Stella Raszyk

Informujemy, że w listopa-
dzie odbędą się dyżury Wójta 
Tomasza Brannego, w dniach:
12.11.2009 godz. 13.00 
– 14.00 Iskrzyczyn  sala 
w strażnicy OSP
12.11.2009 godz. 14.15 
–  15 .15  S imoradz  sa la 

w strażnicy OSP
19.11.2009 godz. 13.00 – 
14.00 Ogrodzona  Szkoła 
Podstawowa
19.11.2009 godz. 14.15 
– 15.15 Łączka  Budynek 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Turystyki

26.11.2009 godz. 13.00 – 
14.00 Gumna salka w kaplicy
26.11.2009 godz. 14.15 
– 15.15 Kostkowice  sala 
w strażnicy OSP

Wakacje w Szkole Pod-
stawowej w Simoradzu były 
bardzo pracowite. Wyremon-
towano ubikacje chłopców 
na parterze, a także toaletę 

dla personelu. Wymieniono 
kafelki, zamontowano nowe 
kabiny i sanitariaty. Podjęto się 
również wymurowania nowych 
kominów oraz wymiany włazów 

na poddaszu. Wszystkie prace 
ukończono przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego. 

N.S.

wakacyjne remOnty w simOraDzu
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w języku angielskim, oglądali 
pamiątki przywiezione z Anglii, 
a Królowa Elżbieta często-
wała prawdziwą angielską 
herbatą oraz ciasteczkami. 
Najważniejszym jednak wyda-
rzeniem podczas ‘English Day’ 
było otwarcie biblioteczki anglo-
języcznej- ‘English Library’. 

Pani Dyrektor Katarzyna Rymar 
uroczyście przecięła sym-
boliczną wstęgę i zachęciła 
wszystkie dzieci oraz nauczy-
c ie l i  do czytan ia  ks iążek 
również w języku angielskim.

 
Aleksandra Żebrok

W ramach projektu języko-
wego ‘Yummy English’ dnia 29 
września 2009 odbył się w SP 
Dębowiec ‘English Day’, czyli 
dzień angielski. Uczniowie kl. 
IV-VI zaprezentowali lekcję 
języka angielskiego podczas 
której przybliżyli świat i kulturę 
Wielkiej  Brytani i ,  odegral i 

scenki w języku angielskim 
oraz pokazali, że nauka tego 
przedmiotu może być świetną 
zabawą. W szkole uczniowie 
zorganizowali wystawę prac 
p las tycznych o  tematyce 
związanej z Anglią. W ciągu 
całego dnia uczniowie na 
przerwach słuchali piosenek 

d ia log i  p rowadzone  by ły 
w języku angielskim. Na koniec 
maluchy obdarowały swoich 
p e d a g o g ó w  c z e r w o n y m i 
balonami w kształcie serca. 
Przedstawieniom towarzyszyła 

cudowna muzyka, dekoracja 
oraz barwne stroje.

Aleksandra Żebrok

Dnia 9 października 2009r 
w SP Dębowiec odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej. W podzię-
kowaniu za naukę i wychowa-
nie, najmłodsi uczniowie (kl.I-

II), uczestniczący w projekcie 
językowym ‘Yummy English’, 
przygotowali wraz z panią 
Aleksandrą Żebrok przepiękne 
przedstawienie pt.”Cinderella”, 
czyli „Kopciuszek”. Wszystkie 

enGlish Day

cinDerella

welcOme usa

Oświata

30 września do Szkoły 
Podstawowej w Simoradzu 
na lekcje języka angielskiego 
do klasy I i II zawitało dwóch 
gości ze Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki  Dietmar Giebel 
i  Chuck Moody.  Panowie 
przybliżyli dzieciom informa-

cje o stanie Oregon, z którego 
pochodzą i w którym mieszkają. 
Uczniowie poznali położenie 
geograficzne kraju, jego krótką 
historię oraz główne miasta. 
Opowiedzieli dzieciom również 
z czym kojarzy się Ameryka, 
a na liście skojarzeń znalazły 

się: Statua Wolności, Biały 
dom,  wodospad Niagara, 
Baseball, Football Amerykań-
ski, Indianie i inne. Spotkanie 
to było okazją do osłuchania 
się uczniów z językiem, którego 
uczą się w szkole. Pierwszokla-
siści dowiedzieli się także jak 

wyglądają szkoły w Ameryce 
i czego uczą się tamtejsze 
d z i e c i .  N a  z a k o ń c z e n i e 
spotkania uczniowie wręczyli 
gościom prezenty, w postaci 
własnoręcznie wykonanych 
flag.

Stella Raszyk
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Dzień 14 października br był dniem szczegól-
nym, zarówno ze względu na warunki atmos-
feryczne (zaskoczyły nas 
opady śniegu), jak i z powo-
du Święta Edukacji Narodo-
wej, które wiązało się bezpo-
średnio z 10-leciem naszego 
gimnazjum.
Uroczystą akademię rozpo-
częła debiutująca przewod-
nicząca Samorządu 
Uczniowskiego w roku szkolnym 2009/2010, 
Agata Szczypka. Następnie głos zabrali: pani 
dyrektor Felicja Dudzińska oraz nasi wspaniali 
goście, którzy zgodzili się uświetnić tę uroczys-
tość swoją obecnością: obecny oraz były wójt 
Gminy Dębowiec - Tomasz Branny i Adam 
Brudny, skarbnik Gminy - Iwona Krywulko - 
Grad oraz przewodniczący Rady Gminy - Zbig-
niew Chwastek i jego zastępca - Marian Matej-
czuk, jak również dyrektor GZOSiP - Remigiusz 
Jankowski. Delegaturę Kuratorium Oświaty w 
Bielsku - Białej reprezentowała pani wizytator - 
Bożena Szypuła. Obecni byli księża: Marian 
Kubecki i Adam Podżorski. Wgronie naszych 

znamienitych gości znaleźli się również: wielo-
letni dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu -  

Rudolf Mizia, były dyrektor Szkoły 
Podstawowej - Jerzy Szendzielarz, 
pierwszy dyrektor Gimnazjum w 
Dębowcu - Stanisław Kubicius, który 
przedstawił dzieje szkolnictwa na 
terenie Gminy Dębowiec, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli z Gminy 

Dębowiec, przewodnicząca Rady 
Rodziców - Maria Legierska oraz jej 
poprzednicy: Renata Michnik i 
Czesław Broda, grono pedagogiczne, 
przybyli rodzice, absolwenci szkoły i 
ci, których nie mogło zabraknąć, a 

mianowicie młodzież gimnazjalna. Kolejnym 
punktem uroczystości był program artystyczny 
przygotowany przez uczniów i nauczycieli 
mających na celu wyrażenie w sposób humo-
rystyczny swej wdzięczności za trud włożony w 
pracę na rzecz całej społeczności uczniowskiej. 
Elementem kończącym to spotkanie było przed-
stawienie prezentacji multimedialnej przygoto-
wanej przez panie: Barbarę Szczypkę i Joannę 
Maciałowicz, która opowiadała w telegraficznym 
skrócie historię naszej szkoły i jej dotychczasowe 
osiągnięcia.
Akademię tę zaliczam do jednej z najbardziej 
udanych uroczystości szkolnych, która jest 
równocześnie najlepszym przykładem harmo-

nijnej współpracy ucznia i 
nauczyciela. Każdy z nas 
włożył mnóstwo serca i pracy 
w ten projekt, dlatego jego 
realizacja ogromnie cieszy. 
Oby kolejne rocznice były 
tak samo wspaniałe i radosne.

Beata Jarczyk

ZŁOTA  KSIĘGA  ABSOLWENTÓW
ESTERA WALA

Urodzona 29 kwietnia 1993 roku w Cieszynie, córka Katarzyny i Mirosława, zamieszkała w Skoczowie, gdzie ukończyła z 
wyróżnieniem szkołę podstawową.
W latach 2006-2009 była uczennicą Gimnazjum w Dębowcu. Odznaczała się wysoką kulturą osobistą, sumiennym wykony-
waniem obowiązków ucznia, zaangażowaniem we wszelkie działania szkolne, w tym pozalekcyjne. Osiągała bardzo dobre i celu-
jące wyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem.
Uczestniczyła w konkursach przedmiotowych. W roku 2008 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 
Języka Angielskiego, a w roku 2009 również finalistką z Geografii  i  Języka Angielskiego. W roku 2009 zajęła 2 miejsce w Powia-
towym Konkursie Języka Angielskiego „English is Cool”, w roku 2008 zdobyła wyróżnienie za piękna wymowę w Konkursie Eng-
lish Jokes oraz w roku 2007 dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”. Osiągała także bardzo dobre 
wyniki  w sporcie tj. 2 miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu  Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w dwuboju  nowo-

czesnym dziewcząt w roku szkolnym 2007/2008.
Z egzaminu gimnazjalnego uzyskała najwyższy wynik łączny 141 pkt. oraz bardzo wysoką średnią 5,5 i wzorowe zachowanie.
Z wielkim zaangażowaniem brała udział w projekcie Sokrates Comenius, przyczyniając się do rozwinięcia międzynarodowej współpracy naszego gim-
nazjum.
Swoje uzdolnienia zamierza rozwijać, kontynuując naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w klasie o  profilu 
językowym z rozszerzoną geografią.

PAWEŁ KRZYWOŃ - MAJEWSKI
Urodzony 30 stycznia 1993 roku w Cieszynie, syn Marii i Michała zamieszkały w Dębowcu, gdzie uczęszczał do szkoły podsta-
wowej, którą kończył z wyróżnieniem.
W latach 2006-2009 był  uczniem Gimnazjum w Dębowcu. Odznaczał się wysoką kulturą osobistą. Osiągał  bardzo dobre i  celu-
jące wyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem. W klasie 3 uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, 5,53.
Brał udział w wielu konkursach przedmiotowych. W latach 2006/2007 i 2007/2008 otrzymał wynik dobry w Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, a w roku szkolnym 2008/2009 uzyskał  wynik bardzo dobry w tym konkursie. Był  fina-
listą 2 Powiatowego Konkursu Informatycznego „Internet-Algorytmy-Multimedia”.
Wykazywał ponadprzeciętne zainteresowania różnymi  dziedzinami nauki. Swoje uzdolnienia będzie rozwijał, kontynuując naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie w klasie o profilu humanistycznym.

SOCRATES COMENIUS - POBYT  W  SZWECJI
Dzień 1
18.09.2009r. o godz. 16:30 wszyscy członkowie 
programu Socrates Comenius wraz z rodzinami 
zebrali się na przystanku w Dębowcu czekając na 
busa. O godz. 17:00 wyjechaliśmy. Do Katowic - 
Pyrzowic dojechaliśmy o 18:30.Następnie 
udaliśmy się do stanowiska odpraw, po czym 
przeszedłszy przez stanowisko ochrony udaliśmy 
się do samolotu. Lot trwał około 1:05 godziny. Po 
jakże ekscytującej przygodzie dotarliśmy do 

Malme o godz 20:50.Czekał tam na nas już bus, 
który po 3 godzinach jazdy dotarł do Gothe-
borga. Stamtąd odebrały nas rodziny, u których 
mieliśmy mieszkać.
Dzień 2
W niedziele 20.09.2009r. cała grupa Comeniusa 
spotkała się rano w centrum miasta i udała się w 
rejs promem, zwiedzając port i miasto. W 
drodze na obiad w Mc Donald’s obejrzeliśmy 
pomnik Posejdona. Kolejną atrakcją był 

największy park rozrywki w Skandynawii - Lise-
berg, w którym spędziliśmy resztę dnia. 
Najbardziej przypadł nam do gustu rollercoaster. 
Myślę, że ten wspaniały dzień oraz wspomnienia 
z niego będą zawsze bliskie naszej pamięci.
Dzień 3
W poniedziałek popłynęliśmy statkiem na jedną 
z wielu wysp Szwecji. Tam mieliśmy czas na za-
poznanie się ze sobą. Tam po raz pierwszy reali-
zowaliśmy część projektu. Po zjedzeniu lunchu 
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udaliśmy się na plażę, aby poszukiwać mate-
riałów na prace artystyczne wykonywane następ-
nego dnia. Wśród naszych skarbów można było 
znaleźć między innymi nieżywe kraby, różno-
rodne muszelki, kamyczki oraz nadmorskie 
rośliny i kwiatki. Na wyspie tej życie toczy się 
normalnie. Tamtejsza plaża to głównie tylko 
skały i drzewa. Na widnokręgu widać wiele 
mniejszych i większych wysp.
Dzień 4
Wtorek to dzień gotowania w 
którym reprezentacje poszczegól-
nych krajów przygotowują po-
trawy narodowe, w kuchni która 
znajdowała się w szkole i przez 
cały dzień była do naszej dyspo-
zycji. Podczas gdy część polskiej 
ekipy majstrowała w pracowni 
nad dziełem z rzeczy znalezionych na plaży, 
druga część gotowała już w kuchni. Potem 
nastąpiła zmiana, bowiem nikt z nas nie mógł 
wymigać się od gotowania. Polska ekipa przygo-
towała rosół z makaronem, niestety chińskim ale 
i tak wszystkim smakowało, kotlet z kurczaka z 
surówką z marchewki i jabłka oraz mizerię. Mo-
gliśmy pochwalić się także ciastem jabłkowo-
orzechowym upieczonym przez Dianę Sikorę. 
Smakowanie potraw różnych krajów było roz-
koszą dla naszych podniebień. Wszyscy byliśmy 
zgodni co do tego, że najlepsza była kuchnia 
turecka. Dostaliśmy nawet kilka przepisów.
Dzień 5
W środę zwiedzaliśmy fabrykę Volvo. 
Oglądaliśmy sale produkcyjne, w których pra-
cowało wiele robotów oraz 3 tysiące ludzi z 
czego 30% stanowiły kobiety. Mieliśmy szansę 
zobaczyć jak powstaje samochód od pierwszej 
śrubki, do czasu aż stanowi wspaniały okaz o 
którym każdy z nas marzy. Po wyjściu z fabryki 
Volvo czekało na nas centrum recyklingu. 

Główną atrakcją były gry oraz łamigłówki doty-
czące między innymi środowiska, oglądaliśmy też 
przedmioty utworzone ze zużytych materiałów. 
Dzień 6
W czwartek pracowaliśmy w grupach wielonaro-
dowych. Przygotowywaliśmy projekt na temat 
tego w jakiej Europie chcemy żyć w przyszłości. 
Po południu wybraliśmy się na wycieczkę do 

Universeum. Po kolei 
oglądaliśmy najciekawsze 
rodzaje przyrody z całego świata 
- lodowce, lasy deszczowe, różne 
węże oraz inne płazy i gady. 
Najciekawszym i najlepszym 
momentem tej wizyty było 
oglądanie akwariów oraz różno-
rodnych zwierząt znajdujących 
się w nich - rekiny, rybki, me-

duzy, koniki wodne a także kolorowe rafy kora-
lowe. Po zwiedzaniu oceanarium mieliśmy czas 
na różne rozrywki - symulacje gier, miejsca do 
robienia wielu doświadczeń fizycznych i bio-
logicznych, sklepy z pamiątkami.
Dzień 7
Piątek - ostatni dzień naszego 
niezapomnianego pobytu w 
Szwecji. Do południa zakończy-
liśmy prace rozpoczęte w 
szkole, odbyły się wielonaro-
dowe pokazy taneczne, tea-
tralne, muzyczne i artystyczne. 
Ostatnie, pożegnalne popołud-
nie spędziliśmy w lesie, grając w 
Freesbie. Była to ciekawa gra, 
jednakże męcząca, zwłaszcza wtedy kiedy nie 
mogliśmy odnaleźć drogi do następnego kosza 
lub kiedy dysk zaginął gdzieś w zaroślach. Kiedy 
gra dobiegła końca i wyłoniliśmy zwycięzców, 
udaliśmy się na ognisko w lesie oraz jedliśmy hot 
dogi z grilla. Polska grupa zaśpiewała kilka pio-

senek, nasi koledzy z innych krajów nie byli tak 
odważni. Jako że najmłodszy ‘’uczestnik’’ pro-
jektu - syn jednej z koordynatorek szwedzkich 
obchodził swoje urodziny, odśpiewaliśmy mu 
‘’Sto lat’’ w czterech językach.
Dzień 8
Sobota była dniem wolnym. Połowę dnia 
mieliśmy spędzić wraz z rodzinami, u których 
mieszkaliśmy. Większość z nas jednak pakowała 
walizki w smutku, że to już koniec i za kilka 
godzin opuścimy Szwecję. Bardzo trudno było 
opuszczać domy oraz żegnać się z domowni-
kami, wiedząc że już nigdy się tu nie wróci i że 
pozostaną tylko wspomnienia i fotografie. O 
godzinie 15:00 mieliśmy zbiórkę na stacji kole-
jowej. Wraz z angielską grupą spotkaliśmy się 
tam, ponieważ oni opuszczali Szwecję w tym 
samym czasie co my. Kiedy już trzeba było 
wsiąść do pociągu, polało się kilka łez. O godzi-
nie 15:30 odjechaliśmy pociągiem do Malme. 
Tam czekała na nas niemiła niespodzianka po-
nieważ autobus, który miał nas zawieść na lot-
nisko, miał pół godzinne spóźnienie. Wszystko 
jednak przebiegło pomyślnie i na lotnisko 

zdążyliśmy na czas. Godzina 21:30 
- opuszczamy Szwecję.
Co zapamiętamy z tego wyjazdu? 
Na pewno ludzi o niesamowitym 
poczuciu humoru - Hazel Robin-
son. Nigdy nie zapomnimy o 
przeżyciach związanych z wy-
jazdem oraz o tym, że domy 
naszych kolegów ze Szwecji były 
przez tydzień naszymi domami.

Grupa polska: mgr Joanna Maciałowicz, Estera 
Wala, Justyna Michalska, Magdalena Gilowska, 
Beata Jarczyk, Diana Sikora, Olaf Warzecha, 
Szymon Szendzielarz.

Magdalena Gilowska

NAJLEPSI UCZNIOWIE -  2008/2009 STYPENDIUM DYREKTORA
W roku szkolnym 2008/2009 uchwałą Rady Pedagogicznej zostały 
przyznane stypendia Dyrektora Gimnazjum w Dębowcu dla uczniów 
uzyskujących najwyższe średnie ocen:

Rada Rodziców Gimnazjum w Dębowcu w roku szkolnym 
2009/2010

przewodnicząca – Mariola Legierska
zastępca przewodniczącego – Zdenka Golec

skarbnik – Krystyna Czerniak
sekretarz – Dorota Sadowska

Członkowie rady:
Barbara Chrapek, Jadwiga Olejarz, Anna Klimowska, Marzena

Staniek, Agnieszka Siewko, Katarzyna Gorońska
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STRONA 2

Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen rocznych
1 Paweł Krzywoń-Majewski 5,53
2 Estera Wala 5,50
3 Tomasz Bijok 5,47

4

Edyta Ciosk
Agata Hałgas
Artur Kaleta
Aleksandra Kuś
Anna Kuś
Beata Jarczyk

5,33

5 Diana Sikora 5,31
6 Justyna Gajdzica

Agnieszka Wigłasz 5,27
7 Monika Biegun 5,20
8 Piotr Boruta 5,17
9 Joanna Skiba 5,15
10 Kamila Szczepańska 5,08
11 Karolina Rzepiela 5,08
12 Katarzyna Dziadek 5,07
13 Barbara Sikora 

Zenobia Żyła 5,00

14
Anna Musiolik 
Seweryn Obracaj 
Agata Szczypka

4,93

15 Jolanta Cupek 4,92
16 Paweł Wantulok 4,87
17 Szymon Bochenek 

Kamila Gawlas 4,85

18

Jakub Borkowski 
Sylwia Holisz
Adam Łośko
Aleksandra Kukucz
Marzena Byrtek
Tomasz Zagóra

4,80

19 Magdalena Kuś 4,77

za I okres za II okres
Paweł Krzywoń-Majewski – III C

Monika Biegun – III A
Tomasz Bijok – III A
Edyta Ciosk – III A

Aleksandra Kuś – III A
Estera Wala – III A

Agnieszka Wigłasz – III A
Anna Kuś – II B

Beata Jarczyk – II C
Joanna Skiba – I B

Karolina Rzepiela – I B
Diana Sikora – I B

Tomasz Zagóra – II B

Anna Kuś – II B
Beata Jarczyk – II C
Diana Sikora – I B
Piotr Boruta – I C
Joanna Skiba – I B

Kamila Szczepańska – I C
Karolina Rzepiela – I B

Zespół redakcyjny: mgr A. Wigłasz, mgr K. Penkała, B. Jarczyk, M. Gilowska
Przygotowanie do druku: mgr B. Szczypka
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jetelinka_na_zakOńczenie

rajD rOwerOwy OGrODzOna

Nie lada atrakcje czekały 
na miłośników muzyki, którzy 
27 s ierpnia z jawi l i  s ię na 
koncercie organizowanym 
w ramach cyklu Artystyczne 
Czwartki przy fontannie 
przez Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Dębowcu. 
Wystąpił Zespół Jetelinka 
z Jaworzynki, który zaprezen-
tował urozmaicony program 
muzyczno- rozrywkowy. Aura 
dopisała, więc punktualnie 
o 18, dyrektor GOKSiT Estera 
Brudny  powi ta ła  wszyst -
kich przybyłych i aby nastroić 
słuchaczy na odpowiednie tony 
wyrecytowała wiersz Jana 

Chmiela. 
Gdy muzycy byli gotowi roz-

poczęli występ, w którym każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
U nostalgicznie usposobionych 
słuchaczy na pewno łezka 
w oku się zakręciła, gdy mogli 
usłyszeć znaną beskidzką 
pieśń „… nigdy nie zaginie 
w Beskidach śpiywani” . 
U młodszych furorę robiły 
ludowe instrumenty, które nie 
tylko można było zobaczyć, ale 
także na nich zagrać! Wszyscy 
natomiast mogli zaśpiewać 
z innymi „Zielony mosteczek 
ugina się…”. Zespół oprócz 
śpiewania zabawiał również 

publiczność opowieściami, 
których wątpliwa autentycz-
ność wcale nie odbierała im 
wigoru i dużej dawki humoru. 

Przez ponad godzinę z nad 
fontanny solankowej dochodziły 
odgłosy wspólnego śpiewania 
i  dobrej zabawy. Nic więc 
dziwnego, że z każdą chwilą 
przybywało publiczności. 

Był to ostatni Czwartek Arty-
styczny w tym roku. GOKSiT 
przygotował jednak jeszcze 
kilka imprez muzycznych, które 
z pewnością przypadną do 
gustu mieszkańcom Gminy. Już 
w piątek, 7-go listopada będzie 
można usłyszeć koncert muzyki 

myśliwskiej z okazji dnia Św. 
Huberta. Początek zaplano-
wano na godz. 18 w Kościele 
Ewangelickim w Dębowcu. 
Wystąpi zespół trębaczy 
myśliwskich z Czech oraz 
chór Kwiczoły z Wisły. Z okazji 
Andrzejek natomiast w dniu 
29 listopada Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i  Turystyki 
organizuje koncert Katarzyny 
Koseckiej, która zaprezentuje 
się w repertuarze Edith Piaf. 
Na oba wydarzenia serdecznie 
zapraszamy.

Radosław Żwak

W sobotę 22-go sierpnia 
2009 roku Stowarzyszenie 
Organizacji Społecznych „INI-
CJATYWA” w Ogrodzonej zor-
ganizowało dla mieszkańców 
Ogrodzonej i wsi ościennych 
gminy Dębowiec „III RODZINNY 
RAJD ROWEROWY TURY-
STYCZNO KRAJOZNAW -
CZY” pod hasłem: „BĄDŹ 
WIDOCZNY NA DRODZE”. 
Tym razem pogoda do końca 
byłe wielką niepewną, jednak 
w końcu okazała się łaskawa 

i rozpadało się dopiero godzinę 
po zakończeniu rajdu. Na 
starcie każdy z ponad 20-tu 
uczes tn i ków  ra jdu  ub ra ł 
ufundowane przez organiza-
torów kamizelki odblaskowe 
przydatne do bezpiecznej 
podróży rowerem, zgodnie 
z hasłem tej imprezy. Naj-
liczniejsza rodzina otrzymała 
kask rowerowy. Trasa wiodła 
z Ogrodzonej do Schroniska 
pod Tułem. Tam na półmetku 
trasy uczestnicy rajdu posilili 

się kiełbaska własnoręcznie 
upieczoną na ognisku. Całe 
przedsięwzięcie mogło się 
odbyć dzięki wsparciu finanso-
wemu Urzędu Gminy Dębowiec 
o raz  sponsorom.  S towa -
rzyszenie oraz uczestnicy 
rajdu, za ten gest serdecznie 
dziękują. Zdaniem uczestników 
wycieczki, impreza była udana 
i już zapowiedzieli uczestnic-
two w następnym rajdzie.

Przy okazji pragnę ponowić 
apel. Niech te kamizelki odbla-

skowe nie zawisną w szafach 
na wieszakach. Dla niektó-
rych wydają się śmieszne i nie 
twarzowe, lecz tym, którym 
życie jest cenne będą to życie 
chronić i  będą do twarzy.
Pamiętaj! Życie masz Jedno!

Prezes Stowarzyszenia 
Mirosław Gajdacz
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ObcOwanie z książkami

hOtel wellness  - „Dwór DębOwiec”

O wartości czytania książek 
chyba nikogo nie trzeba prze-
konywać.  Dzięk i  czytaniu 
ubogacamy swo je  życ ie , 
poszerzamy horyzonty inte-
lektualne, zdobywamy wiedzę, 
a nawet kształtujemy nasz 
charakter. Literatura uwraż-
liwia nas bowiem na pewne 
zjawiska, uczy współczucia, 
dostarcza wie lu  wzorców 
postępowania. Prawda to nie-
banalna, choć często niedo-
ceniana: książka jest dobra na 
wszystko. Ta spod znaku litera-
tury fantasy staje się odskocz-
nią od szarości życia, ta pełna 
humoru – bawi i  poprawia 
nastrój, ta detektywistyczna – 
podnosi poziom adrenaliny, to 
znów uczy dedukcji, romans 
wzrusza. Poezja natomiast – 
jak już zauważył Słowacki - 
przemienia „zjadaczy chleba” 
w aniołów. Ludzie oczytani i  
dużo czytający są zazwyczaj 
inteligentni, bystrzy, mają nie-
banalne pomysły i  własny 
sposób widzenia świata. Antoni 
Czechow z mocą przekonywał: 
„Kto czyta – żyje wielokrotnie, 
kto zaś z książkami obcować 
nie chce – na jeden żywot 
skazany”. Obcujmy wobec tego 
z książkami jak najczęściej! 

P rzyk ładem  częs tego 
obcowania z książką są czy-
telnicy Biblioteki Szkolno-Śro-
dowiskowej w Ogrodzonej, 
którzy podczas tegorocznych 

wakacji wyjątkowo  dużo korzy-
stali ze zbiorów bibliotecznych. 
Cieszy fakt, że słowo pisane 
i drukowane nie przemija, że 
dobra książka dla wielu z nas 
nadal jest towarem pożądanym 
i  n ie raz  de f icy towym,  ze 
względu na swoją cenę.  Bo 
jak powiedział  Kartezjusz 
,,Czytanie dobrych książek jest 
niczym rozmowa z najwspa-
nialszymi ludźmi minionych 
czasów”. 

Jako instytucja kulturalna, 
staramy się wyjść naprzeciw 
p o t r z e b o m  c z y t e l n i k a  , 
zarówno tego najmłodszego jak 
i dorosłych i sprostać ich ocze-
kiwaniom. Czynimy to między 
innymi poprzez pozyskiwa-
nie dodatkowych funduszy na 
zakup nowości.  I tak od lat 
,jednym ze sposobów pozyska-
nia pieniędzy jest organizowa-
nie zbiórek surowców wtórnych 
w naszej szkole. Prowadzona 
od 2001 roku akcja , każdego 
roku zyskuje grono tych, którzy 
ją wspierają. W minionym roku 
szkolnym zebrano 9 ton 155 
kg makulatury i 375 kg puszek.  
W nagrodę  za całoroczną 
pracę 52-osobowa grupa dzieci 
wyjechała na wycieczkę do 
Wisły oraz spędziła czas na 
Równicy. Podczas zakończe-
nia roku szkolnego wszyscy 
uczestnicy akcj i  otrzymal i 
słodycze ufundowane przez 
,,Indę” w Skoczowie, a naj-

aktywniejsi zeszyty i książki 
u fundowane przez  Urząd 
Gminy w Dębowcu. Wśród 
liderowi znaleźli się: Patrycja 
i Krystian Raszewscy, Anna 
i Dawid Plucińscy, Krzysztof 
Michalik, Klaudia Wysłuch, 
Paul ina i  Paweł Grzybek, 
Emilia i Marta Żwak, Dominik 
Kurek, Marcelina i Karolina 
Foltyn, Ewelina Broda, Paweł 
Baszczyński, Natalia i Kinga 
Korona. 

Od 2002 roku w naszej 
szkole odbyło się 39  zbiórek 
surowców wtórnych podczas 
k tó rych  zebrano 72  tony 
525 kg makulatury i 1 tonę 
512 kg puszek.  W tym roku 
, we wrześniu padł rekord 
zbiórki makulatury podczas 
której zebrano 4 tony 350 kg 
surowca. 

Nieoceniona jest wartość 
pracy tych, którzy ponoszą trud 
w ciągu całego roku i mozolnie 
segregują surowce wtórne, Dla 
biblioteki stanowi to  dodatkową 
pomoc , dla środowiska  jest 
ratunkiem a dla naszych dzieci  
nauką  poprawnych nawyków. 
Przy te j  okaz j i  b ib l io teka 
dziękuje wszystkim rodzicom, 
którzy z takim poświęceniem co 
roku przyłączają się do akcji.

Poprzez organizowanie 
kiermaszy książkowych i oko-
licznościowych- ,możliwość 
nabycia książek w dobrej cenie 
oraz np. zakupu niepowta-

rzalnych ozdób świątecznych 
wykonanych przez uczniów- 
mają zwłaszcza rodzice. Biblio-
teka zaś otrzymuje bonusy 
w postaci nowych nabytków, 
a uczniowie ze sprzedanych 
wyrobów pieniążki, za które 
wyjeżdżają do kina bądź teatru. 
I w ten oto sposób wszyscy 
uczymy się marketingu. 

 Nasze działania nie byłyby 
możliwe bez wsparcia insty-
tuc j i  i  osób  p rywatnych , 
którym w tym miejscu chcie-
l ibyśmy bardzo serdecznie 
podziękować.  Dziękujemy:, 
firmie DARMA z Ogrodzonej 
,,DOMBUD” z Ogrodzonej, 
, ,WIK”  z Kostkowic, RSP 
,,Promień” z Ogrodzonej, Pani 
Halinie Buchalik z Kostkowic. 
Szczegó lne  podz iękowa -
nia kierujemy do Państwa 
Janiny i Czesława Baszczyń-
skich z Ogrodzonej oraz firmy 
RECTUS z  Gumien.  Dzięki  
tak  ogromnej  życz l iwośc i 
nasza biblioteka wzbogaci się  
o nowe książki, wśród których 
z pewnością każdy znajdzie 
coś ciekawego dla siebie.

,,Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz to 
, kim jest; nie przez to, co ma 
lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi”         Jan Paweł II.

Bożena Michalik
bibliotekarz

„ Ludzie jeszcze śpią. Hotel 
hołubi ich w sobie, kołysze 
bezpiecznie, jakby był wielką 
musz lą  w środku świata , 
a oni drogocennymi perłami. 
[ …] Stoję i marze, żeby się 
wykąpać w sterylnie czystej 
wannie, wytrzeć w te białe 
c iep łe  ręczn ik i ,  a  po tem 
wyciągnąć się na tej brązowej 
kapie i słuchać w spokoju jak 
oddychamy – ja i pokój, pokój 
i ja.” Tak o aksamitnej błogości 
hotelowych korytarzy rozma-
rzyła się główna bohaterka 
pow ieśc i  O lg i  Toka rczuk 
pt:  „  Szafa”.  Przebywając 
w pokojach hotelowych Dworu 
Dębowiec ma się dokładnie 
takie same odczucia. Relaks 
bowiem spływa na nas samo-
czynnie i bezwolnie prowadząc 
nas niczym w transie przez 
wyciszone hotelowe korytarze. 
Każdy pokój ma swój inny nie-

powtarzalny charakter, inną 
stylistykę, jest kolejną baśnią 
z tysiąca i jednej nocy. Te 
pokoje są jak obrazy ludzkich 
przyzwyczajeń i upodobań. 
Mamy tu pokój dla ambitnego 
biznesmena, zakochanej pary 
nowożeńców, ludzi żyjących 
zgodnie z naturą otaczających 
się zielenią, a także utrzymany 
we wschodnie j  s ty l i s tyce 
pokój dla  ceniących sobie siłę 
i harmonię jing- jang, mamy 
nawet  pokój  bambusowy. 
Estetyka przeplata się z różno-
rodnością i symboliką naszych 
upodobań i gustów. Pokoje są 
jakby emancypacją naszych 
przyzwyczajeń i osobowo-
ści, przekraczając ich próg od 
razu z łatwością można sobie 
wyobrazić człowieka, który 
w takim pokoju spędza czas. 
Pomieszczenia są ubrane 
w ludzkie cechy, radosne, 

poważne, stonowane, powścią-
gl iwe i  pe łne przepychu, 
klasyczne i awangardowe. 
Wszystkie cechuje elegancja. 
Każdy znajdzie w nich swoje 
odbicie. Hotel jest odrestau-
rowanym dworem z  XVI I I 
wieku. Posiada 16 pokoi 1,2, 
3 – osobowych. Pomimo prac 
remontowych n ie  zn ikną ł 
w nich czar i piękno przeszło-
ści, która przemycona została 
w detalach. Drzwi wejściowe 
do pokoi są oryginalnymi odre-
staurowanymi drzwiami sprzed 
wielu lat. Magia historii odbija 
się także w pięknie oświetlo-
nych sklepieniach, wiszących 
obrazach, pięknych stylowych 
m e b l a c h  i  w  s z k i e ł k a c h 
wiszących żyrandoli dodają-
cych dostojności i dworskiej 
klasy całemu obiektowi. Hotel 
posiada salę balową na 60 
osób, przyjazną kawiarenkę, 

gabinet odnowy biologicznej, 
salkę do fitnessu, salkę konfe-
rencyjną. Organizuje imprezy 
okolicznościowe, bankiety, 
szkolenia, wczasy odchudza-
jące, pakiety pobytowe i oczy-
wiście dworskie wesela. Już 
kiedy przebywa się w obejściu 
hotelu odczuć można spe-
cyficzną aurę, piękno ota-
czającego parku i architekto-
niczny blask budynku. „ Dwór 
Dębowiec” to perła w naszej 
Gminie i pozostaje się tylko 
cieszyć z jej istnienia i pogra-
tulować Pani Prezes Janinie 
Hrynik tak wspaniałej pracy 
i inwestycji. Życzymy „Dworowi 
Dębowiec” samych sukcesów, 
zawsze pełnych pokoi i zado-
wolonych klientów. 

Estera Brudny
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Zarząd oraz Rodzice zawod-
ników Sekcji Judo Stowarzysze-
nia Sportowego „DĄB” Dębowiec 
mają zaszczyt zaprosić Państwa 
na Zabawę Andrzejkową, która 
odbędzie się w dniu 21.11.2009 
o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury Sportu i  Turystyki 
w Łączce. Koszt biletu to 140 zł 
od pary, w cenie wliczony jest 
dowóz do domu po zakończonej 
zabawie. Organizatorzy zapew-
niają smaczną kuchnię oraz 
miłą zabawę z zespołem OLT-BOJS. 
Dochód z zabawy przeznaczony 
jest na młodzieżową sekcję judo, 
która liczy obecnie 46 zawodni-
ków podzielonych na trzy grupy 
wiekowe.

LKS S imoradz prowadzi  nabór  chłopców z  roczników 
2001 i  starszych do sekcj i  żaków piłki  nożnej .  Spotkanie informa-
cyjne odbędzie się 4 listopada br. w budynku klubowym w Simoradzu. 
Dodatkowe  in fo rmac je  można  uzyskać  pod  numerem te le fonu  
33 853 24 51.

ZAPROSZENIE na ANDRZEJKI

DębOwiec OD kuchni

D l a c z e g o  o p o w i a d a m 
P a ń s t w u  o  n a l e w k a c h 
domowych? To zamierzone 
działanie. Ma na celu nie tylko 
zachęcenie do robienia napojów 
na użytek domowy, lecz także 
zachęcenie do kumulowania, 
w skromnych, szklanych naczy-
niach, w różnej postaci, letnich 
zapachów i smaków. Nie ma 
nic przyjemniejszego, w długie 
zimowe wieczory, niż kryszta-
łowy kieliszek domowej nalewki 
z zaklętym aromatem letniego 
ogrodu, kiedy szron rzeźbi na 
szybach tajemne wzory, a wiatr 
hula sobie po świecie.

Barbara Karnas

(*) Dla niewtajemniczonych: 
„u-boot”, to piwo z wrzuconym 
w e ń  k i e l i s z k i e m  w ó d k i , 
paskudztwo.

Takie sobie refleksje..

I nalewki czas zacząć....

Podkomorzy rusza,
i właśnie ma zarzucić wyloty 
kontusza,
i wąsa ma podkręcić, i dać rękę 
Zosi,
gdy ta się zapłoniła i grzecznie 
go prosi:
- Waszmość Podkomorzeńku.. 
– Cóż to moja złota? 
Ja nie chcę wódeczki, nalejmy 
„u-boota.”..(*)

Prawdopodobnie, właśnie 
t y m i  s ł o w a m i ,  m o g ł a b y 
rozpocząć się XIII księga „Pana 
Tadeusza” w wersji procento-
wej. Jednak nie o wódeczkę, 
a tym bardziej piwo, chodzi, 
a raczej o skarby własnej 
piwniczki.

Jesień, to czas, kiedy zapo-
biegliwe panie domu zaczynają 

napełniać piwnice różnymi spe-
cjałami. Na półkach znajdują 
s w o j e  m i e j s c e  n i e  t y l k o 
obyczajne kompoty i powidła 
śliwkowe, lecz także złociste 
gruszki w zalewie słodko-kwa-
śnej, tak cudnie współgrające 
z pieczonym drobiem, sałatki 
z buraczków, a to z cebulką, 
a to z papryką, ogórki i zielone 
pomidory o smakach zaska-
kujących i pysznych, żurawina 
i borówki, soki malinowe na 
zimowe przypadłości a w końcu 
wina i nalewki. 

Choć tworzę,  czasami , 
nowe zestawy sałatkowe, 
to jednak najbardziej moja 
wyobraźnia lubi sobie poszaleć 
w temacie: nalewki.  Jako 
pierwsza pojawiła się, w tym 
roku, nalewka z truskawek. 
Dorodne, dojrzałe owoce, 
zalane alkoholem, przez długie 
dni traciły kolor na rzecz pogłę-
biającego się aromatu przy-

szłego napitku. Nie dość tego, 
po przefiltrowaniu i zasypaniu 
owoców cukrem, otrzymałam 
słodki dodatek do  nalewki, 
a oprócz tego przepyszne, 
i zdradzieckie procentowo, 
truskawki do deserów lub ciast. 
Następną, w kolejności, była 
nalewka z agrestu. Zrobiona, 
po raz pierwszy, zaskoczyła 
delikatnością koloru i smaku. 
Kiedy dojrzały wiśnie, spro-
kurowałam naszą tradycyjną, 
domową „pestkówkę”, która 
cierpliwe czeka na przedświą-
teczne przygotowania, umilać 
będzie nam nie tylko pracę, 
ale i długie, zimowe wieczory. 
„Pestkówkę” pija się u nas od 
zawsze. W kolejności czeka 
nalewka gruszowa i z pigwy. Ta 
ostatnia wymaga cierpliwości, 
bo owoce pigwy są nie tylko 
trudne do obróbki, jak i długo 
trzeba czekać na smakowity 
efekt końcowy.

serdecznie zaprasza na

który odbędzie się w dniu 14.11.2009 r.

o godz. 13 - tej w sali w Gminnym 

Ośrodku Kultury, Sportu i

Turystyki w Łączce
 

   Osoby, które nie są w stanie dojechać we własnym 

zakresie proszone    są o zgłoszenie telefoniczne tego 

faktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Dębowcu (33 8562242) do dnia 10.11.2009r.
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Reprezentanci sekcji judo 
LKS Simoradz nie byli gorsi od 
swoich kolegów z Dębowca. 
Duży sukces odnieśli oni na 
Międzynarodowym Turnieju 
“International Vienn Open 
2009”. Te silnie obsadzone 
zawody zgromadziły zawod-
ników z 12 państw (Austria, 

Zarząd sekcji judo “DĄB” 
Dębowiec ogłasza nabór dzieci 
i młodzieży do sekcji. Zapisy 
w poniedziałki, środy i czwartki 

Na terenie naszej Gminy 
działają dwa kluby sportowe, 
których sekcje judo odnoszą 
znaczne sukcesy. Są to Sto-
w a rzyszen ie  Spor tow e 
“DĄB” Dębowiec oraz LKS 
Simoradz. Młodzież z obu 
tych klubów już nieraz udo-
wadniała swoje duże umiejęt-
ności, podobnie było w czasie 
minionych dwóch miesięcy. 

Dzień 11 października na 
długo pozostanie w pamięci 
sympatyków Stowarzyszenia 
Sportowego “DĄB” Dębowiec. 
Tego bowiem dnia Dominika 
Błasiak  odniosła pierwszy 
w krótkiej historii klubu sukces 
na zawodach rangi Pucharu 
Polski. Zawody odbyły się 
w Jastrzębiu, udział w niej brali 

juniorki i juniorzy młodsi z całej 
Polski. Zawodniczka z naszej 
Gminy pomyślnie przebrnęła 
e l iminacje w kategor i i  44 
kg. Dała się pokonać tylko 
w półfinale, zdobywając tym 
samym  t rzecie miejsce. 
Brązowy medal na zawodach 
tej rangi to bardzo duży sukces 
dla samej zawodniczki jak i dla 
klubu. Zanim do tego doszło 
zawodnicy klubu z Dębowca 
wystartowali w dwóch innych 
turniejach. 27 września odbył 
się Turniej Dzieci i Młodzieży 
w Sosnowcu ,  na tomias t 
03 października rozegrano 
XI  Turn ie j  Judo Dz iec i 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Rydułtowy. Wyniki obu imprez 
przedstawia poniższa tabela:

Słowacja, Czechy, Słowenia, 
Rumunia, Niemcy, Holandia, 
Białoruś, Chorwacja, Węgry, 
Islandia oraz Polska). Tym 
bardziej cieszą wyniki uzyskane 
przez podopiecznych Przemy-
sława Kolondry. Oto one:

sukcesy juDOków

TURNIEJ GRUPA KATEGORIA ZAWODNIK LOKATA
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Dzieci 25 kg Natalia Mohr 1 miejsce

Młodzicy 40 kg Filip Czyrok 3 miejsce

42 kg Mateusz Mohr 3 miejsce

47 kg Patryk Wyleżoł 2 miejsce

55 kg Kamil Górniak 1 miejsce

+ 70 kg Ryszard Kubica 1 miejsce

Juniorzy młodsi 48 kg Dominika Błasiak 2 miejsce

66 kg Kamil Sadowski 1 miejsce

73  kg Tomasz Zagóra 3 miejsce

+ 80 kg Ryszard Kubica 1 miejsce
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Młodzicy 42 kg Mateusz Mohr 4 miejsce

46 kg Patryk Wyleżoł 2 miejsce

55 kg Grzegorz Chmiel 1 miejsce

57 kg Piotr Zagóra 4 miejsce

Kamil Górniak 2 miejsce

+ 70 kg Ryszard Kubica 1 miejsce

ZAWODNIK LOKATA

Wojciech Nowak 1 miejsce

Klaudia Nowak 1 miejsce

Krzysztof Szworc 2 miejsce

Klaudia Szworc 2 miejsce

Adam Lebioda 2 miejsce

Dominika Chrapek 5 miejsce

Albert Ziobrowski 7 miejsce
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Młodzicy 42 kg Mateusz Mohr 4 miejsce

46 kg Patryk Wyleżoł 2 miejsce

55 kg Grzegorz Chmiel 1 miejsce

57 kg Piotr Zagóra 4 miejsce

Kamil Górniak 2 miejsce

+ 70 kg Ryszard Kubica 1 miejsce

ZAWODNIK LOKATA

Wojciech Nowak 1 miejsce

Klaudia Nowak 1 miejsce

Krzysztof Szworc 2 miejsce

Klaudia Szworc 2 miejsce

Adam Lebioda 2 miejsce

Dominika Chrapek 5 miejsce

Albert Ziobrowski 7 miejsce

w godz. 18:00 – 19:30 podczas 
treningów na hali sportowej SP 

w Dębowcu.

sPOrt
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D o b i e g a  k o ń c a  ru n d a 
jesienna rozgrywek A i B klasy 
seniorów podokręgu Skoczów. 
Drużyny z naszej Gminy radzą 
sobie ze zmiennym szczę-
ściem, warto jednak przybliżyć 
nieco ich osiągnięcia. 

S w ó j  p i e r w s z y  s e z o n 
w A klasie rozgrywa Strażak 
Dębowiec i ma na swoim koncie 
bardzo przyzwoite wyniki . 
Po 11 rozegranych kolejkach 
zajmuje 8 miejsce w tabeli 
z  dorobkiem 15 punktów, 
w tym czasie strzelił 19 bramek 
i stracił 22. Bilans dotychczaso-
wych meczów jest wyrównany, 
Dębowczanie zwyciężali 4 – 
krotnie, tyle samo razy schodzili 

obecnego lidera A- klasy, Wisły 
Strumień). Następnie drużyna 
przep la ta ła  dobre  mecze 
gorszymi, co pozwoliło jej na 
uzbieranie 15 punktów. Przed 
drużyną z Dębowca jeszcze 2 
mecze rundy jesiennej, 25 paź-
dziernika zmierzy się z Orłem 
Zabłocie, a 31 w wyjazdo-
wym meczu „Strażak” zagra 
ze Spójnią Górki  Wielk ie. 
Oba zespoły zajmują w tabeli 
wyższe miejsce od Dębowczan, 
dlatego należy trzymać kciuki 
za naszych jedynych repre-
zentantów w A- klasie, by po 3 
meczach bez zwycięstwa mogli 
znowu cieszyć się z wygranej.

W B-  k las ie  na tomias t 

z boiska pokonani, 3 razy w ich 
meczach padał remis. Po obie-
cującym początku, kiedy to 
„Strażak” w swoim inaugura-
cyjnym meczu wygrał przed 
własną publicznością z LKS 
99 Pruchna 3 – 0, przyszły 2 
porażki z silnymi przeciwni-
kami (kolejno TS Mieszko-Piast 
Cieszyn, LKS Victoria Hażlach) 
oraz wyjazdowa przegrana 
z przeciętną w tym sezonie 
KKS Spójnią Zebrzydowice. 
Na szczęście w 3 następnych 
spotkaniach zawodnicy zagrali 
skuteczniej i zdobyli w nich 7 
punktów (zwycięstwa z LKS 
Beskid Brenna i LKS Rudnik 
oraz cenny remis na boisku 

występują  LKS Wyzwole -
nie Simoradz oraz LKS Iskra 
Iskrzyczyn. Lepiej radzi sobie 
klub z Simoradza, który zajmuje 
obecnie 6 miejsce z dorobkiem 
18 punktów. W 10 rozegra-
nych meczach Simoradzanie 
byli bezkompromisowi, wygrali 
6 razy, a 4 – krotnie musieli 
uznać wyższość rywali. Na 
uwagę zasługuje fakt, że cztery 
zwycięstwa zostały odniesione 
w meczach wyjazdowych. Iskra 
Iskrzyczyn spisuje się nieco 
gorzej i po 11 kolejkach z 12 
punktami zajmuje 11 miejsce.

Radosław Żwak

W sobotę 24 października 
zakończy się pierwsza runda 
zmagań siatkarek w III lidze 
kobiet, w której jak na razie 
drużyna UKS ,,Dębowianka” 
spisuje się bardzo dobrze. 
Przypomnijmy kibicom i sympa-
tykom siatkówki, że w poprzed-
nim sezonie po sukcesach na 
arenie województwa śląskiego 
w kategorii kadetek, nasze 
siatkarki wzmocnione przez 
Agnieszkę Spaczek-Krzywoń, 
wystartowały także w woje-
wódzkiej lidze seniorek. Tam ku 
dużemu zaskoczeniu najpierw 
w grupie eliminacyjnej wywal-
czyły drugie miejsce, zosta-
wiając w tyle drużyny ,,Polonii” 
Łaziska Górne, MKS-u Bielsko 
Biała, ,,Halny” Węgierska Górka 
i UKS ,,Dycha” Czechowice 
Dziedzice. W turnieju półfinało-
wym rozgrywanym na parkiecie 
rezerw I ligowego ,,Sokoła” 
Chorzów zdobyły także drugą 
lokatę,  wyprzedzając fawo-
ryzowany zespół gospodyń 
oraz UKS ,,Drama” Kamieniec, 
a  premiowaną awansem do 
ścisłego finału. W finale IV ligi 
nasze siatkarki zajęły miejsce 
na najniższym stopniu podium 
za zespołami VC Victor ia 
MOSiR Cieszyn i MKS ,,Rojca” 
Radzionków i mogły się cieszyć 
z upragnionego awansu do III 
ligi kobiet. W czasie przygo-
towań do nowego sezonu do 
drużyny dołączyły rozgrywa-
jąca Anna Pietras, środkowa 
Anna Szturc, przyjmująca Anna 
Ciemała oraz Joanna Franek. 

Na inaugurację III ligowych 
zmagań w sobotę 19 września 
na sali gimnazjum w Dębowcu 
d o s z ł o  d o  d e r b o w e g o 
pojedynku pomiędzy UKS 

jący rundę rewanżową zagrają 
31.10. o godzinie 18.00 z VC 
Victorią MOSiR Cieszyn na hali 
przy Alei Łyska w Cieszynie. Na 
kolejne spotkanie w Dębowcu 
zapraszamy kibiców 7 listopada 
, a rywalem będzie drużyna 
MCKiS Jaworzno. Wstęp wolny. 
Fotoreportaże oraz krótkie 
filmy video z meczów naszego 
zespołu można zobaczyć na 
Portalu Śląska Cieszyńskiego 
OX.PL

Na zdjęciu stoją od lewej:
W ł o d z i m i e r z  H a b a r t a , 

,,Dębowianka” a  VC Victorią 
MOSiR Cieszyn. Po bardzo 
wyrównanym i emocjonującym 
pojedynku ze zwycięstwa 3-2  
i 2 punktów mogły cieszyć się 
siatkarki z Cieszyna, a dziew-
częta z Dębowca musiały 
zadowolić się zdobyciem 1 
punktu. W kolejnych spotka-
niach nasze siatkarki zdobyły 
już komplet punktów pokonując

UKS , ,Dychę”  Czecho -
wice Dziedzice (3-0), AZS 
KU ATH Bielsko Biała (3-1) 
oraz MKS Wodzisław Śląski 
(3-0). W meczach wyjazdo-
wych ze spadkowiczem z II 
l igi  MCKiS Jaworzno oraz 
mającym II ligowe aspiracje 
MOSM Tychy nasze siatkarki 
uległy swoim przeciwnicz-
kom po 3-0, choć w poszcze-
gólnych setach przegrywały 
różnicą tylko dwóch, trzech 
punktów. I tak na zakończenie 
pierwszej rundy nasz zespół 
uplasuje się prawdopodob-
nie na bardzo dobrym trzecim 
miejscu w grupie, zwłaszcza 
że podstawowym celem na 
ten sezon jest utrzymanie się 
w III lidze kobiet. Warto przy-
pomnieć, że rywalizacja toczy 
się w dwóch grupach z których 
drużyny z czterech pierw-
szych miejsc utworzą grupę 
finałową walczącą o awans 
do turnieju barażowego o II 
ligę, a pozostałe trzy zespoły 
z każdej z grup utworzą grupę 
spadkową,  z  k tó re j  dw ie 
ostatnie drużyny spadną do 
IV ligi. Poniżej zamieszczamy 
aktualne tabele III ligi kobiet. 

Nasze siatkarki rozgrywają 
swoje mecze na sali gimnazjum 
w Dębowcu w soboty o 18.30, 
a najbliższy mecz rozpoczyna-

Agnieszka Spaczek-Krzy -
woń (kapitan), Monika Pasiut, 
K a ro l i n a  J a n i k ,  J u s t y n a 
Neniczka, Katarzyna Siekierka, 
Anna Szturc

W dolnym rzędzie: Anna 
Pietras, Żaneta Hulbój, Anna 
Ciemała,  Joanna Franek, 
Barbara Sikora

Na zdjęciu nie kontuzjowa-
nej Agnieszki Szczypki.

Choć wydaje  s ię  że to 
z leżącą Żaneta mogło by także 
być… wtedy do dórnego rzędu 
poszła anna pietras

uks ,,DębOwianka” w iii liDze kObiet

Piłka nOżna w naszej Gminie

1 MCKiS Jaworzno 5 12 13:4
2 MOSM Tychy 4 11 12:3
3 UKS Dębowianka Dębowiec 6 10 11:10
4 AZS ATH Bielsko-Biała 4 9 10:6
5 UKS Dycha Czechowice-Dziedzice 5 5 7:12
6 VC Victoria-MOSiR Cieszyn 5 4 9:14
7 MKS Wodzisław Śląski 5 0 2:15
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sPartakiaDa 2009

Pogoda nie była łaskawa 
dla organizatorów tegorocznej 
Spartakiady – Pikniku Rodzin-
nego w Simoradzu. Zaplano-
wana na 29 sierpnia (sobota) 
impreza ze względu na ulewny 
deszcz została przełożona na 
następny dzień. Na szczęście 
jednak niedziela przywitała 
wszystkich ładną, słoneczną 
pogodą i mieszkańcy Gminy 
mogli wreszcie stanąć do rywa-
lizacji. 

Właśnie współzawodnictwo 
jest i od zawsze było głównym 
celem Spartakiady.  Jednak 
w tym roku organizatorzy posta-
nowili zmienić nieco formułę 
imprezy. Dzięki finansowaniu 
zewnętrznemu pochodzącemu 
z Funduszy Uni i  Europej-
skiej, realizowano projekt pn. 
„Razem można więcej”. Jego 
głównym celem była zmiana 
świadomości mieszkańców 
Gminy w zakresie aktywnej 
integracji oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. Tym 
samym postanowiono włączyć 
mieszkańców do współorga-
nizacji Spartakiady. Ich udział 
polegał przede wszystkim na 
przygotowaniu przez każde 
z Sołectw krótkiego opracowa-
nia na swój temat. Wszystkie 
razem zostały później zebrane 
i wydane jako „Przewodnik 
po Gminie Dębowiec”. W ten 
sposób integracja stała się 
faktem, a nie tylko pustym 
słowem. Oprócz Przewodnika 

przed mieszkańcami Gminy 
stało jeszcze jedno zadanie. 
Należało wykonać i wyselek-
cjonować 15 zdjęć o ustalonej 
tematyce, jednak wszystkie 
musiały pochodzić z obszaru 
danego Sołectwa. Zadanie 
przypadło do gustu wszystkim 
i każdy kto tylko mógł fotogra-
fował piękne krajobrazy, dzikie 
zwierzęta, ciekawych ludzi czy 
ważne dla społeczności lokalnej 
budynki. Zarówno Przewodnik 
jak i „fotoreportaż” były jedno-
cześnie konkurencjami Sparta-
kiady, zatem każdy próbował 
zarobić jak najwięcej punktów 
(szczególnie, że można ich 
było zdobyć aż 21 za opraco-
wanie Przewodnika oraz 12 za 
konkurs fotograficzny). Najlepiej 
udało się to mieszkańcom 
Simoradza i Ogrodzonej. To te 
dwa Sołectwa zarobiły po 26 
punktów i po dwóch konkuren-
cjach prowadziły w rywalizacji.

Dalszą część zmagań prze-
prowadzono już tradycyjnie na 
świeżym powietrzu. Gospoda-
rzem Pikniku Rodzinnego był 
Simoradz, którego mieszkańcy 
nie szczędzili sił, aby wszystko 
przebiegało po ich myśli. Jako 
gospodarz przywitał wszystkich 
sołtys Simoradza Piotr Burawa, 
życząc udanej  rywal izacj i 
przekazał głos Panu Wójtowi 
Tomaszowi Brannemu. Po 
krótkim wstępie, w którym pod-
kreślił jak ważne jest wspólne 
kultywowanie tradycji oraz 

pielęgnowanie idei współza-
wodnictwa, oficjalnie otworzył 
Piknik Rodzinny. Nie obyło się 
bez podpalenia znicza oraz 
prezentacji zawodników, którzy 
dumnie przemaszerowali wokół 
boiska. Szczególnie to drugie 
było bardzo efektowne, gdyż 
każda z miejscowości prezen-
towała się w innym kolorze 
strojów, niosąc przed sobą 
tabliczkę z nazwą i herbem 
Sołectwa.  Po inaugurac j i 
przyszedł czas na rozegranie 
zawodów.

Zmagania rozpoczęły przed-
szkolaki, których zadaniem 
było trafienie ziemniakiem do 
wiklinowego kosza. Najlepiej 
z tym zadaniem poradziła 
s o b i e  E s t e r k a  W i t o s z e k 
z Dębowca. Później do rywali-
zacji przyłączyła się młodzież 
z e  s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h 
i gimnazjów. Ich konkurencje 
wymagały znacznie większej 
sprawności. „Slalom gigant”, 
czyli bieg slalomem do szarfy 
wygrała Marta Żwak z Łączki, 
a  w „Wyścigu Kangurów” 
(w workach) najlepszy okazał 
się Remigiusz Borkała. Skok 
w dal zarówno w konkuren-
cji chłopców jak i dziewczyn 
w y g r a l i  p r z e d s t a w i c i e l e 
Simoradza, Anna Librowska 
oraz Mateusz Hejnowicz. 

Największym zaintereso-
waniem cieszyły się już tra-
dycyjnie konkurencje siłowe. 
Przeciąganie liny, w którym 
najlepsi okazali się Panowie 
z Gumien, wywoływało gorący 
doping publiczności. Podobnie 
reagowano, gdy przystępo-
wano do cięcia drewna na czas. 
W tej dyscyplinie bezkonkuren-
cyjni okazali się Simoradzanie. 
W konkurencjach niespodzian-

kach zgodnie z oczekiwaniami 
zwyciężyli gospodarze. Radni 
za zadanie mieli przetłuma-
czenie kilkunastu gwarowych 
określeń, natomiast Sołtysi 
próbowali się w zręczności 
łowiąc „rybki” na magnes. 
Wiele osób bacznie przyglą-
dało się kolejnej widowisko-
wej konkurencji,  strzelania 
z wiatrówki do dzików. Udział 
w niej brali przede wszystkim 
Panowie, a najlepsi okazali się 
przedstawiciele Gumien.

Przez cały czas rozgrywa-
nia konkurencji wokół zawod-
ników kłębił się tłum kibiców, 
by wspierać swoich. Aby się 
posilić i ostudzić nieco emocje, 
można było odpocząć na 
trybunach lub pod namiotem 
i zjeść smaczny posiłek. Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz OSP 
Simoradz serwowali smaczną 
grochówkę i kołacze.

Po rozegraniu wszystkich 21 
konkurencji, podliczono punkty 
i ogłoszono zwycięzców. 131 
punktów i pierwsze miejsce na 
podium zdobyła drużyna gospo-
darzy, Simoradz. Z drugiego 
miejsca cieszyli się miesz-
kańcy Łączki, którym udało się 
uzyskać 109 pkt. Na najniż-
szym stopniu podium stanęli 
zawodnicy z Debowca, z 100 
punktów. Dalsze miejsca zajęły 
ekipy Iskrzyczyna, Gumien, 
Kostkowic i Ogrodzonej. Po 
oficjalnej dekoracji, pamiąt-
kowych zdjęciach i odebraniu 
nagród wszyscy udali się na 
zasłużony odpoczynek. Cieszyli 
się wszyscy niezależnie od 
ilości zdobytych punktów, gdyż 
sam udział i dobra zabawa były 
najważniejsze.

Radosław Żwak

Opracowanie przewodnika
1 Dębowiec
2 Ogrodzona
3 Łączka

Konkurs fotograficzny
1 Simoradz
2 Iskrzyczyn
3 Kostkowice

Rzut ziemniakiem do wikli-
nowego kosza
1 Dębowiec – Witoszek Estera
2 Simoradz – Boruta Klaudia
3 Gumna – Parchański Kamil

Slalom gigant -  bieg do 
szarfy
1 Łączka – Żwak Marta
2  K o s t k o w i c e  –  B o g u s z 
Weronika

3 Simoradz – Obracaj Natalia

Wyścig kangurów
1  D ę b o w i e c  –  B o r k a ł a 
Remigiusz
2 Ogrodzona – Gajda Mateusz
3 Łączka – Sikora Nikodem

Skok w dal (dziewczęta)
1 Simoradz – Librowska Anna
2 Isk rzyczyn  –  Nen iczka 
Justyna
2 Łączka – Ryszka Kinga

Skok w dal (chłopcy)
1  S imoradz  –  He jnowicz 
Mateusz
2 Łączka – Kurek Dominik
3 Dębowiec – Kubicius Michał

Slalom z piłką i strzał na 

bramkę
1 Dębowiec – Trombik
2 Simoradz – Librowska
3 Łączka – Sikora

Rzut lotkami do tarczy
1  S imoradz  –  He jnowicz 
Mateusz
2 Gumna – Świątek Marcin
3 Dębowiec – Staniek Mateusz

Jazda rowerem z przeszko-
dami
1 Łączka – Sikora
2 Ogrodzona – Woźniak
3 Kostkowice – Wojtas

Bieg z rafką rowerową na 
czas
1 Gumna – Świątek Włodzi-
mierz

2 Dębowiec – Trombik Grażyna
3 Łączka – Sikora Zbigniew

Ubijanie piany z jajek
1 Simoradz
2 Łączka
3 Gumna

Rzut wałkiem do ciasta
1 Simoradz – Plinta Lidia
2 Iskrzyczyn – Raszyk Alina
3 Kostkowice – Bogusz Karina

Sztafeta z jajem
1 Kostkowice – Bogusz
2 Gumna – Worek
3 Iskrzyczyn – Sikora

Łapanie balonów z wodą
1 Gumna – Jabłoński/Wardas
2 Iskrzyczyn – Sikora / Raszyk
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3 Łączka – Żwak / Sikora

Strzelanie z wiatrówki  do 
dzików
1 Gumna
2 Kostkowice
3 Dębowiec

Kulanie opony
1 Simoradz
2 Gumna
3 Dębowiec

Cięcie drewna na czas
1 Simoradz
2 Gumna
3 Dębowiec

Przeciąganie liny
1 Gumna
2 Dębowiec
3 Łączka

Konkurencja dla Radnych
1 Simoradz
2 Łączka
3 Iskrzyczyn

Konkurencja dla Sołtysów
1 Simoradz
2 Kostkowice
3 Ogrodzona

1  Simoradz 131
         2  Łączka 109
                  3  Dębowiec 100
                             4  Iskrzyczyn 88
                                        5  Gumna 84
                                                  6  Kostkowice 70
                                                         7  Ogrodzona 68

Ogólna 
klasyfikacja 
wszystkich konkurencji
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