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Na Sesjach Rady Gminy 
Dębowiec, które odbyły się  
w lutym i  w marcu 2012r. 
podjęto uchwały m.in. w nastę-
pujących sprawach:

zmiany budżetu Gminy  ▪
Dębowiec na 2012r,

udzielenia pomocy finan- ▪
sowej dla Powiatu Cieszyń-
skiego,

nieodpłatnego przyjęcia  ▪
do zasobu n ieruchomo -
ści Gminy Dębowiec działki 
gruntu oznaczonej jako pgr 
156/26 w Iskrzyczynie,

zakończenia współpracy  ▪
z Gminą Cieszyn w zakresie 
wykonywania obowiązku 
szkolnego,

funduszu sołeckiego, ▪
przyjęcia programu opieki  ▪

nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie 
Gminy Dębowiec,

zmiany uchwały Nr 102/  ▪
XI I I /  2011 Rady  Gminy 
Dębowiec z dnia 6 grudnia 
2011r w sprawie uchwale-
nia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
2012r.

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

moż l iwośc i  pogłęb ie - ▪
nia  rowu w Ogrodzonej 

przy posesji p. Nosola. Po 
zimowych roztopach woda 
spływa na drogę powiatową,

możliwości interwencji  ▪
w Powiatowym Zarządzie 
Dróg w Cieszynie w sprawie 
zamulonego rowu przy ul. 
Cieszyńskiej w Dębowcu 
(koło posesji p. Nawrata),

możliwości interwencji  ▪
w sprawie uszkodzonej stu-
dzienki przy ośrodku zdrowia 
w Ogrodzonej,

moż l iwośc i  in te rwen - ▪
cji w sprawie parkowania 
TIR-ów przy budynku GOK 
w Łączce,

możliwości wprowadze- ▪
nie kodów paskowych na 
fakturach dotyczących opłat 
za ścieki,

możliwości zlikwidowania  ▪
punktu świetlnego na przy-
stanku Dębowiec Las,

c z y  b ę d z i e  w y k o n y - ▪
wane odwodnienie poziome 
i  pionowe budynku OSP 
w Iskrzyczynie,

czy gospodarstwa z przy- ▪
domowymi  oczyszcza l -
niami ścieków będą miały 
obowiązek podłączenia się 
do kanalizacji.

Przewodniczący RG
Marian Matejczuk

25.05.2012r. piątek na stawie 
przy gospodarstwie agrotu-
rystycznym „Radecki Dwór” 
w Dębowcu odbyły się Zawody 
Wędkarskie „O Złotą Płetwę”. 
Była to już druga edycja tego 
konkursu, którego celem jest 
wzbudzenie zainteresowania 
wędkowaniem wśród lokalnej 
społeczności. Dzięki Lokalnej 
Grupie Rybackiej „Żabi Kraj”, 
która sfinansowała tą imprezę 
amatorzy wędkowania mogli 
s ię spotkać na wspólnym 
łowieniu ryb. Pogoda tego 
dnia była dla nas wyjątkowo 
łaskawa. Od samego rana nad 
stawem pojawiali się niecier-
pliwi wędkarze. Jak wiemy 
w takich zawodach potrzebne 
są nie tylko umiejętności, ale 
również  szczęście. O godzinie 
10.00 uczestnicy rozlosowali 
stanowiska łowieckie i roz-
poczęliśmy zawody. Praw-
dziwym łowcą okazał  s ię 
młody uczestnik zawodów 
Jakub Polak, który wyłowił, 
aż 12 wspaniałych okazów! 
Natomiast najdłuższa ryba 
- jesiotr o długości 89 cm 
zawisł na haczyku mieszkańca 
Dębowca Adama Stańka. Na 
zgłodniałych amatorów wędko-
wania czekały pyszne kiełbaski 
i swojska kaszanka, za którą 
dziękujemy Panu Karolowi 
Chwastkowi. Przy kawie, czy 
herbacie można było porozma-
wiać o pasji, która łączy tych 
wszystkich zebranych ludzi. 
Wraz z wybiciem godziny 14.00 
z żalem trzeba było zakończyć 
swój połów. Dla jednych los 
okazał się łaskawszy i z dumą 
kroczyli do sędziego pochwalić 

się złowionymi okazami, tych 
którym szczęście nie dopisało, 
zapraszamy na zawody już 
za rok. Ale pamiętajmy, to nie 
wyniki są najważniejsze, ale to, 
że grupa ludzi o takich samych 
zainteresowaniach i wspólnej 
pasji może się spotkać w miłej 
atmosferze. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
puchary i nagrody z rąk Wójta 
Gminy Dębowiec Tomasza 
Brannego oraz w-ce prezesa 
LGR „Żabi Kraj” Andrzeja 
Pilarczyka. Gminny Ośrodek 
Kultury pragnie podziękować 
Lokalnej Grupie Rybackiej 
„Żabi Kraj” za wniesiony wkład 
w organizację tego wspania-
łego przedsięwzięcia oraz 
Panu Tomaszowi Brannemu 
za udostępnienie stawu na 
czas trwania zawodów. Ser-
decznie dz iękujemy Panu 
Janowi Raszka za profesjo-
nalną obsługę sędziowską 
zawodów, Panu Remigiuszowi 
Jankowskiemu za prowadze-
nie zawodów oraz wszystkim 
zawodnikom i kibicom.

Wyniki Zawodów Wędkar-
skich „O Złotą Płetwę”:

 
1. Jakub Polak ilość zdobytych 
punktów 6140
2. Leszek Nowak – 3400 pkt.
3. Adam Staniek – 3290 pkt.

 
Zdobywcą najdłuższej ryby 

został Adam Staniek.
 
Wszystkim uczestnikom gra-

tulujemy!

Karina Bogusz

z oBrad rady gminy„złota PłetWa” 
zdoByta
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W maju br.  we wszyst-
kich przedszkolach w gminie 
Dębowiec zorgan izowane 
zostały Pikniki Integracyjne 
w ramach projektu „Przed-
szkole  czeka na Cieb ie” . 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach  Europe jsk iego 
Funduszu Społecznego.  

D l a  l i c z n i e  z e b r a n y c h 
rodziców i opiekunów dzieci 
zap rezen towa ły  c i ekawe 
występy. Były one między 
innymi okazją do podziwia-

nia tego, czego nauczyły się 
na bezpłatnych zajęciach 
z  e d u k a c j i  r e g i o n a l n e j , 
logopedii, języka angielskiego 
czy gimnastyki korekcyjnej. Po 
występach wszystkie dzieci 
wraz z opiekunami  zapro-
szone zostały na dalszą część 
pikników, gdzie bezpłatnie 
częstowali się grillowaną przez 
rodziców kiełbaską oraz, co 
okazało się największą atrakcją 
w upalne dni, pysznymi lodami 
włoskimi.  

Projekt „Przedszkole czeka 
na Ciebie”  realizowany będzie 
do końca 2012 roku. W ramach 
projektu przewidziano wydłu-
żenie czasu pracy wszystkich 
przedszkoli w gminie. Nadal 
też odbywają się dodatkowe 
za jęc ia  z  j ęzyka  ang ie l -
skiego, gimnastyki korekcyj-
nej ,  edukacj i  regionalnej , 

edukacji społecznej oraz praca 
z logopedą.

Błażej Żebrok

Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Unijne pikniki

informacje
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doPłaty dla rolnikóW

SzanoWni rolnicy, HodoWcy 
zWierząt goSPodarSkicH

S Z K O D Y  p o w s t a ł e 
w uprawach zbóż w wyniku 
ujemnych skutków przezimo-
wania w okresie zimowym 
2 0 1 1 / 2 0 1 2  S Ą  O B J Ę T E 
DOPŁATAMI W RAMACH DE 
MINIMIS.

Producenci rolni,  którzy 
zużyli do siewu materiał siewny 
kategori i  el i tarny lub kwa-
lifikowany, mogą ubiegać się 
o dopłatę z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny 

lub kwali f ikowany mającej 
charakter pomocy de minimis 
w rolnictwie do upraw, które 
uległy zniszczeniu w wyniku 
ujemnych skutków przezimo-
wania.

Producenci rolni, którzy chcą 
skorzystać z pomocy są zobo-
wiązani do złożenia do właści-
wego ze względu na siedzibę 
lub adres zamieszkania OT 
ARR wniosku o przyznanie 
dopłaty do 25 czerwca.

Materiały archiwalne dla OSP w Gumnach

Zarząd OSP w Gumnach zwraca się z wielką prośbą do mieszkańców Gminy Dębowiec i okolicznych Sołectw o udostępnienie 
(wypożyczenie) archiwalnych materiałów dotyczących założenia i przebiegu lat przedwojennych i powojennych naszego OSP. Zarząd 
OSP nie posiada żadnych archiwalnych danych z tamtych lat, prawdopodobnie materiały te spłonęły w starym, drewnianym domu 
Pana Krzywiona (pod mostem). W roku 2012 przypada 100 lat od złożenia naszego OSP i pragnęlibyśmy na tej uroczystości przedsta-
wić historię Naszej Jednostki, a w ten sposób uczcić pamięć założycieli i ich następców, którzy kontynuowali tę wspaniałą tradycję.

Informację o materiałach można przekazać przez GOKSiT w Łączce, lub każdego strażaka OSP Gumna, a najlepiej bezpośrednio 
na podany numer telefonu poniżej.

 
Za Zarząd Jan Żarski tel. kontaktowy 602 532 116

Jednocześnie informujemy, 
iż przed podjęciem prac agro-
technicznych mających na 
celu likwidację zniszczonej 
uprawy (założonej z materiału 
siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany), producent rolny 
powinien powiadomić właściwy 
Oddział Terenowy ARR o pla-
n o w a n y c h  c z y n n o ś c i a c h 
w formie pisemnej, przekazanej 
za pośrednictwem poczty, faxu 
lub poczty elektronicznej.

D o p ł a t a  m a  c h a r a k t e r 
pomocy de minimis w rol-
nictwie. W związku z tym, 
w okresie 3 lat łączna kwota 

pomocy dla producenta rolnego 
nie może przekroczyć 7500 
euro.

Szczegółowe informacje 
dotyczące uzyskania dopłaty 
znajdują się na stronie inter-
netowej ARR www.arr.gov.pl, 
w zakładce „Warunki uzyskania 
dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany w ramach 
pomocy de minimis w rolnic-
twie w 2012 r.” 

Tel. 32 359 49 00, bądź 
Infolinia ARR  22 661 72 72.

Źródło (ARR)

Zdrowa, bezpieczna i dobra 
polska żywność jest naszym 
skarbem narodowym. Stały 
wzrost popytu na polskie mięso, 
mleko i jaja oraz produkty prze-
tworzone jest źródłem dochodu 
dla wielu polskich rodzin.

Mając na względzie bez-
pieczeństwo produkowanej 
w Polsce żywności, zwracam 
się do Państwa z apelem 
i przypomnieniem o obowiązku 

posiadania w gospodarstwie 
dokumentacji potwierdzającej 
leczenie zwierząt.

Proszę pamiętać, że każ-
dorazowe zastosowanie przez 
lekarza weterynarii produktów 
leczniczych powinno zakończyć 
się wystawieniem dokumentu 
potwierdzającego ten fakt.

N i e u d o k u m e n t o w a n e 
leczenie zwierząt gospodar-
skich może skutkować utratą 

części lub całości dopłat bez-
pośrednich.

Dokument potwierdzający 
leczenie zwierząt w gospodar-
stwie powinien być przecho-
wywany przez okres pięciu lat. 
Na dokumencie tym powinien 
znajdować się podpis rolnika 
oraz podpis i pieczątka lekarza 
weterynarii.

Szanowni Państwo!

Żądajcie od lekarzy wete-
r yna r i i  l eczących  Wasze 
zwierzęta wystawiania takiego 
dokumentu. Jest to Państwa 
niezbywalne prawo i obowiązek 
lekarzy weterynarii leczących 
zwierzęta gospodarskie.

 
Główny Lekarz Weterynarii 

Janusz Związek

informacje



D
ęb
ow
ie
śc
i

6Strona

informacje

goSPodarka odPadami - czyli co naS czeka?

Źródło: www.mos.gov.pl

agreSyWne czWoronogi
K i l k a  m i e s i ę c y  t e m u 

głośnym echem odbiła się 
w mediach sprawa nowelizacji 
ustawy o ochronie zwierząt, 
a dotycząca miedzy innymi 
takich problemów jak: mini-
malnej długości łańcuch, na 
którym trzymany jest pies 
(może to dotyczyć także innych 
zwierząt domowych), który 
nie może być krótszy niż 3 
metry, a zwierzę domowe nie 
może być trzymane na uwięzi 
dłużej niż 12 godzin, zakazu 
sprzedaży zwierząt domowych 
na targowiskach oraz zakazu 
puszczania psów bez możliwo-
ści ich kontroli i bez oznakowa-
nia umożliwiającego identyfi-
kację właściciela lub opiekuna. 
S z c z e g ó l n i e  t e n  o s t a t n i 
zakaz, na terenach wiejskich, 
a zapewne dotyczy to również 
miast, jest dosyć poważnym 
i powszechnym problemem. 
Wielokrotnie, osoby odwie-
dzające naszą gminę i korzy-
stające z jej uroków, czy to 
w formie spaceru, czy jazdy 
na rowerze, zgłaszały problem 
psów atakujących przechod-
niów, a często również wybie-

gających z niezabezpieczo-
nych posesji. Coraz częściej 
można również zaobserwować 
watahy psów polujących na 
dziką zwierzynę. Jak groźne 
są takie psie gromady można 
czasami zobaczyć na zdjęciach 
publikowanych w Internecie 
lub w prasie ogólnokrajowej. 
Wystarczy odrobina wyobraźni, 
aby uzmysłowić sobie, co 
może się stać z osobą, która 
wejdzie takim psom w drogę. 
Na szczęście dotychczas nie 
odnotowano na terenie naszej 
Gminy faktu pogryzienia przez 
psa, czy sforę psów, jednak 
wydaje się, że to tylko kwestia 
czasu. 

Osoba, która napotka 
porzuconego psa lub kota, 
w szczególności pozosta-
wionego na uwięzi ,  ma 
obowiązek powiadomić 
o tym najbliższe schronisko 
dla zwierząt. Zgłoszenia takie 
najczęściej kierowane są jednak 
do pracowników urzędu Gminy. 
Czasami trudno jest jednak 
ustalić, czy pies biegający po 
drodze, to pies bezdomny, 
pies, którego ktoś się pozbył, 

bo przeszkadzał  w rea l i -
zacji wakacyjnych planów, 
albo świąteczny podarunek, 
który miał być małym, miłym 
pieskiem, a wyrósł tak, że 
pyskiem sięga ponad stół, czy 
taki, który w ramach relaksu 
jest spuszczony z uwięzi dla 
„zabezpieczenia” niezbęd-
nego ruchu. Warto wiedzieć, 
że koszty wyłapania bezpań-
skiego psa i umieszczenia 
go w schronisku dla zwierząt 
pokrywa ze swojego budżetu 
g m i n a ,  a  s ą  t o  n i e m a ł e 
pieniądze. W ubiegłym roku na 

ten cel wydatkowano ponad 
20 tys. zł. Koszt umieszczenia 
jednego psa w schronisku to 
ponad 600 zł. Środki na ten 
cel powinny pochodzić między 
innymi z opłaty od posiada-
nia psów, jednak są to wpływy 
minimalne. 

P o m i j a j ą c  w z g l ę d y 
finansowe, warto pamiętać 
o bezpieczeństwie osób, nie 
tylko dorosłych, ale w szcze-
gólności dzieci.

Artur Kulesza
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Skargi  i  wnioski  przyj-
mowane  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

Skarg i  i  wn iosk i  przy j -
mowane  są  p rzez  Wó j ta 
Gminy, a w razie nieobecno-
ści przez Sekretarza Gminy. 
W przypadku nieobecności 
- w sekretariacie Urzędu 
Gminy.

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

Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Turystyki w Dębowcu
Łączka, ul. Widokowa 10,
43-426 Dębowiec,
Tel. 33 858 83 51, 512 298 558 
www.ck.debowiec.com.pl
gok@debowiec.cieszyn.pl

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Gumnach
Gumna 134
43-426 Dębowiec
Tel. 33 851 03 44

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

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

Urząd Pocztowy w Dębowcu,
ul. Katowicka 6, 
Tel. 33 856 22 02

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

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

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

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Dębowiec
Grupowa Praktyka Lekarzy 
Domowych S.C.
ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 22 15

godziny Pracy 
UrzędU gminy

PoSzUkiWana fotografia
Edward Fryda przed laty był 

strażakiem OSP w Iskrzyczy-
nie. Obecnie, jako członek sko-
czowskich ochotników, pomaga 
historyczce Halinie Szotek 
w zgromadzeniu możl iwie 
pełnej dokumentacji losów 
straży w Skoczowie, która za 
rok będzie obchodzić jubileusz 
140-lecia swojej działalności. 

Niedawno E. Fryda, prze-
dzierając się przez archiwalne 
zbiory Towarzystwa Miłośników 
Skoczowa, niespodziewanie 
natknął się na nieznane dotąd, 
ważne zdjęcie dla historii OSP 
w Iskrzyczynie. 

Jeszcze z pierwszych proto-
kołów zebrań tej jednostki z lat 
30-tych dwudziestego wieku 
wiadomo, że w zakładach 
w  B i e l s k u  z a k u p i o n o 
motopompę. Dostarczył ją do 
Iskrzyczyna Karol Smelik. Był 
rok 1935. Dalej uzupełniając 
sprzęt odkupiono od Poczty 
Polskiej w Skoczowie w 1936 r. 
konny wóz pocztowy do prze-
wożenia motopompy w czasie 
akcji. Kowal Stanisław Franek 
i kołodziej Andrzej Śliż tak 
go przerobili w swojej kuźni 
w Iskrzyczynie, by odpowied-
nio służył strażakom. Później 
wóz pomalowano przypusz-

czalnie w Skoczowie u kowala 
Józefa Janego i kołodzieja 
Jana Königa. Za samą robotę 
odpowiedzialny był prawdo-
podobnie Jan Pilch lub jego 
syn Karol. Wnioskuje się z tego 
to, że panowie latami malowali 
wozy u Janego – z mistrzowską 
precyzją znacząc na przykład 
czarne błotniki białą i złotą 
lamówką.

E. Fryda znalazł niedawno 
zdjęcie wozu pocztowego ze 
Skoczowa, zakupionego później 
przez straż z Iskrzyczyna. 
Wcześniej  zdobył zdjęcie, 
na którym przed pracownią 
w Skoczowie uwieczniono 
wóz pocztowy przerobiony 
na pojazd strażacki. Brakuje 
tylko fotografii samej kuźni 
w Iskrzyczynie, w której odbył 
się remont pojazdu – budynek 
został zburzony. 

W związku z tym E. Fryda 
zwraca się do szanownych 
czyte ln ików „Dębowieści” 
i mieszkańców gminy, którzy 
być może są w posiadaniu 
zdjęcia nieistniejącej już kuźni 
w Iskrzyczynie. Prosi o kontakt 
i udostępnienie fotografii, by ją 
skopiować i tym samym skom-
pletować znaną przedwojenną 
historię wozu strażackiego. 

Wzbogacanie materiałów 
spisanych starymi fotogra-
fiami jest ważne zwłaszcza 
wtedy, k iedy dotyczą one 
miejsc i osób, których już nie 
ma, a o których powinno się 
wiedzieć i je pamiętać. 

Tel. (33) 479 20 95
E-mail: edek.fryda@gmail.

com

Edyta Glajc

Tekst zaczerpnięty z oko-
licznościowej książki wydanej 
z okazji „Jubileuszu 75-lecia 
OSP Iskrzyczyn” 1934-2009 

Opisy do zdjęć:
1. Konny wóz pocztowy, 

zakupiony później przez OSP 
w Iskrzyczynie.

2.  Wóz pocztowy prze-
robiony na pojazd strażacki, 
przed pracownią w Skoczowie.

3. Kowal z Iskrzyczyna – 
Stanisław Franek.

4. Smelik Karol - rolnik
5. Kołodziej z Iskrzyczyna – 

Andrzej Śliż. 

1.

3. 4. 5.

2.



D
ęb
ow
ie
śc
i

8Strona

informacje

W  K o s t k o w i c a c h  n a d 
potokiem Knajka znajduje się 
stanowisko rzadkiej rośliny – 
cieszynianki wiosennej.

Cieszynianka wiosenna, 
której łacińska nazwa brzmi 
hacquetia epipatis, jest przez 
wielu uważana za symbol 
przyrody Śląska Cieszyńskiego. 
Wys tępu je  ona  w  dwóch 
regionach: od wschodnich 
krańców Alp, aż po Adriatyk 
oraz na Śląsku Cieszyńskim 
i Morawach. Po ustąpieniu 
lądolodu, w holocenie, cieszy-
nianka zaczęła pojawiać się 
na nowych terenach, jak na 
przykład w okolicach Zawiercia, 
Krakowa, a nawet na Wyżynie 
Lubelskiej. Przybyła do Polski 
jako relikt naturalny. 

Według legendy, spisanej 
przez Gustawa Morcinka, było 
jednak inaczej... Otóż niegdyś, 

podczas wojny trzydziesto-
letniej, w cieszyńskim zamku 
przebywali Szwedzi. Jeden 
z nich, zraniony podczas bitwy, 
umarł w śląskiej chałupie, opa-
trywany przez zamieszkującą 
ją dziewczynę. Ta, zakochana, 
rozsypała na jego grobie zna-
leziony przy ciele zmarłego 
woreczek ze szwedzką ziemią. 
Wiosną zakwitły na grobie 
nieznane kwiaty, nazwane 
przez miejscową ludność cie-
szynianką, która przywędro-
wała do Polski ze Szwecji. 
Ciekawe jest to, że w Skandy-
nawii nigdy nawet nie słyszano 
o takiej rośl inie. Dlaczego 
powstała więc taka legenda? 
Tego nie wiadomo.

Cieszyniankę chroni się 
w wielu miejscach: cieszyń-
skich laskach miejskich (nad 
Olzą i Puńcówką, w rezerwa-

cie „Kopce”), na skoczowskiej 
Skarpie Wiślickiej i w innych 
rezerwatach, gdyż została 
wpisana na listę gatunków 
zagrożonych wyginięciem.

Tekst i foto:
Jarosław Gil 

Na zdjęciu: cieszynianka 
wiosenna nad potokiem Knajka 
w Kostkowicach

W dn iu  22  ma ja  2012 
roku, w Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Łączce odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
uczestnikom konkursu pla-
s t y c z n e g o  „ P o z n a j e m y 
Pomniki Przyrody w Gminie 
Dębowiec”. W konkursie wzięli 
udział uczniowie klas V i VI 
szkół podstawowych z Gminy 
DĘBOWIEC. Z pośród nade-
słanych prac konkursowych, 
wykonanych różnymi techni-
kami: kredki, ołówek, farby, 
wycinanki i wyklejanki - komisja 
ochrony przyrody nagrodziła 
i wyróżniła następujące prace:

I  M I E J S C E  -  O l i w i a 
SPERKA SP Iskrzyczyn za 
prace Iglicznia trójcierniowa

I I  MIEJSCE -  Ewel ina 
BRODA SP Ogrodzona 
za pracę kasztanowiec 
pospolity

III MIEJSCE - Ola 
WAWRZYCZEK  SP 
Simoradz za pracę dąb 
szypułkowy

I V  M I E J S C E  - 
Natalia KONIECZNA 
SP Iskrzyczyn za pracę 
Iglicznia trójcierniowa

V  M I E J S C E 
Laura KRAWIEC SP 

Dębowiec za pracę dąb szy-
pułkowy

Przyznano również t rzy 
wyróżnienia:

Maja  RAKOWSKA  SP 
Ogrodzona - dąb szypułkowy

P a u l i n a  B O RU T A  S P 
Iskrzyczyn - Iglicznia trójcier-
niowa 

Agnieszka ŻUR SP Iskrzy-
czyn - Iglicznia trójcierniowa

Nagrodę specjalna ufundo-
waną przez Euroregion OLZA 
przyznano: Kindze KORONIE 
z  SP w Ogrodzonej za artyzm 
w pracy nad brzozą.

Nagrodzen i  uczn iow ie , 
którzy przybyli na zakończenie 

imprezy, w towarzystwie pro-
wadzących ich do konkursu 
o p i e k u n ó w  s z k o l n y c h , 
otrzymali nagrody książkowe, 
które ufundował Wójt Gminy 
w Dębowcu, a z rąk organi-
zatora pamiątkowe dyplomy 
oraz książeczki „Turysta Przy-
rodnik PTTK”. Celem konkursu 
jak podkreślił na wstępie prze-
wodniczący, było wdrożenie 
młodzieży szkolnej do pozna-
wania walorów przyrodniczo 
- krajobrazowych we własnej 
gminie oraz popularyzacja 
odznaki „Turysta Przyrodnik”. 
Uczestnikom konkursu gratulo-
wali z-ca Wójta Urzędu Gminy 
Artur KULESZA oraz prze-
wodniczący Komisji, którzy 
podkreś l i l i  ważny  aspekt 

zainteresowania młodzieży 
szkolnej edukacją przyrodni-
czą. Nie zabrakło też słodkiego 
poczęstunku ze strony Urzędu 
Gminy.

Pomysłodawcą i prowa-
dzącym konkurs był prze-
wodniczący Komisji Ochrony 
Przyrody Jan Machała.

Wszystkie prace konkur-
sowe można będzie oglądać na 
wystawie w  Gminnej Bibliotece 
w Dębowcu.

Przewodniczący KOP PTTK 
Beskid Śląski o/Cieszyn

Jan Machała

cieSzynianka WioSenna

Pttk - Poznajemy Pomniki Przyrody 
W gminie dęBoWiec
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Z in ic ja tywy Gminnego 
Ośrodka Kultury, Klubu Kobiet 
Twórczych i Biblioteki zorga-
nizowano w dniu 2 kwietnia 
w Dębowcu I Kiermasz Wiel-
kanocny.  Pomysł  pod ję ły 
również szkoły oraz przed-
szkole, a także miejscowi 
artyści ludowi i rzemieślnicy. 
Dla przybyłych czekały lokalne 
wyroby i ozdoby wielkanocne, 
arcydzieło ludowe, wiosenne 
kwiaty, miody z ekologicznej 
pasieki, biżuteria i solanki. Naj-

większym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko z biżuterią 
wykonaną techniką decoupage. 
Dla smakoszy przygotowaliśmy 
pyszne ciasta i kołacze. Mamy 
nadzieję, że Kiermasz Wiel-
kanocny w Dębowcu wpisze 
się na stałe w tradycję naszej 
gminy. 

Aby  t r adyc j i  s t a ło  s i ę 
zadość, nie mogło zabraknąć 
i w tym roku długo wyczeki-
wanego Kiermaszu Wielka-

nocnych Tradycji Kulinarnych 
w Łączce.

Panie z KGW niemal przez 
cały  tydz ień przygotowy -
wały wypieki, zdobiły barany, 
dekorowały stoły, wszystko 
po to, aby zadowolić podnie-
bienia nawet najwybredniej-
szych gości. Barany, murzyny, 
kołacze, wielkanocne mazurki 
i baby czekały, aby zagościć 
w Państwa domach. Nie mogło 
zabraknąć również oryginal-

nych pisanek, strusich jaj 
udekorowanych w niepowta-
rzalne wzory oraz pięknych 
ozdób świątecznych. Podczas 
kiermaszu w miłej, świątecz-
nej atmosferze można było 
spokojnie usiąść, napić się 
kawy, czy herbaty, spróbować 
świeżego domowego chleba 
z masłem, czy domowej buchty 
i przez moment oderwać się od 
problemów dnia codziennego.

GOKSiT pragnie serdecz-
nie podziękować Paniom 

z Koła Gospodyń 
W i e j s k i c h 
z Łączki za trud 
włożony w przygo-
towanie kiermaszu, 
a w szczególności 
P r z e w o d n i c z ą -
cej - Pani Irenie 
Bączek.

S e r d e c z n i e 
zapraszamy już za 
rok!

GOKSiT

Wielkanocne kiermaSze W gminie dęBoWiec
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Słowo decoupage pochodzi 
od f rancusk iego czasow -
nika „decouper” – wycinać. 
Decoupage to technika ozda-
biania przedmiotów polegająca 
na przyklejaniu na odpowiednio 
spreparowaną powierzchnię 
(praktycznie każda powierzch-
nia: drewno, metal, szkło, 
tkanina, plastik, ceramika) 
wzoru wyciętego z papieru lub 

serwetki papierowej (technika 
serwetkowa) .  Decoupage 
klasyczny polega na nakleja-
niu wzoru z papieru i pokryciu 
go wieloma warstwami lakieru 
tak, aby wtopił się całkowi-
cie i nie był wyczuwalny przy 
dotknięciu. W zamyśle ma on 
wyglądać jak namalowany.

Gminny Ośrodek Kultury 
wraz z Biblioteką Publiczną 

w Dębowcu, dla osób pragną-
cych poznać tajniki tej orygi-
nalnej metody zdobienia, zor-
ganizował warsztaty. Zebrane 
Panie z ogromną pasją i zaan-
gażowaniem oddały się tej 
nietuzinkowej sztuce, a efekty 
pracy okazały się niesamo-
wite i zaskakujące.  Pragniemy 
se rdeczn ie  podz iękować 
Pani Elżbiecie Fryda za to, 
że zechciała przyjąć nasze 

zaproszenie i poprowadzić 
zajęcia. Tych, którzy w sztuce 
wycinania z serwetek okryli 
swoja pasję zapraszamy na 
kolejne warsztaty. 

W ięce j  i n fo rmac j i  pod 
numerem tel. 512 298 558 - 
GOKSiT oraz tel. 33 856 23 45 
- Biblioteka

Karina Bogusz

6 maja w Brennej, tuż przy 
Amfi teatrze odbyła s ię IV 
Impreza „Cieszyńskiej Krainy”. 
Gmina Dębowiec wzięła udział 
w tej inicjatywie promując 
lokalne wyroby. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się miody 
z pasieki Państwa Buchalików 
z Kostkowic ,  dębowiecka 
Zabłocka Solanka oraz obrazy 
i rzeźby pana Andrzeja Kli-
mowskiego. Uwagę przycią-
gały również, nietuzinkowe 
wyroby z decoupage. 

Dla miłośników literatury, 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 
przygotowała swoje stoisko 
z książkami. Natomiast podnie-
bienia zebranych gości umilały 
wyroby pań z Koła Gospodyń 
Wie jsk ich  w  Dębowcu . 
Spore zainteresowanie naszym 
stoiskiem, świadczy o dużym 
potencjale kulturowym naszej 
gminy.

 GOKSiT

Klub Kobiet Twórczych oraz 
Szkoła Podstawowa w Dębowcu ser-

decznie zapraszają na zajęcia w pracowni cera-
micznej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury 512 298 558. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc warsztaty odbywać się będą 
w kilku grupach. Pierwsze planujemy zorganizować w miesiącu 
czerwcu. 

WarSztaty decoUPage

iV imPreza „cieSzyńSkiej krainy” 

Zaproszenie
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W ferworze  obowiązków, 
codziennych spraw, licznych 
problemów zwykle brakuje 
nam czasu na relaks. Aby 
choć na chwilkę zapomnieć 
o zmartwieniach dnia codzien-
nego w dniu 8.03.2012r. Klub 
Kobiet Twórczych zorganizo-
wał spotkanie z masażystką. 

Gościem wieczoru była pani 
Elżbieta Fryda właścicielka 
salonu masażu leczniczego 
„Elema” mieszczącego się 
w Dębowcu. Przybyłe panie 
mogły skorzystać z bogatej 
oferty masażu w niskiej, atrak-
cyjnej cenie. 

Podczas  spotkan ia  zgro -
madzone pan ie  dokonały 
pewnego podsumowania trzy-
letniej działalności Klubu Kobiet 
Twórczych. Omówiony został 
także dalszy kierunek działal-
ności. Na życzenie uczestni-
czek już niebawem tematami 
naszych spotkań będą między 

innymi: biżuteria decoupage 
(trwają już warsztaty), biżuteria 
z kości, z koralików, projekcja 
ogrodów, warsztaty z ceramiki. 
Już dzisiaj serdecznie zapra-
szamy!

Danuta Jankowska

WioSenne metamorfozy z klUBem 
koBiet tWórczycH

ośWiata

kUltUra

śniadanie 
Wielkanocne

na stołach kanapeczki i babki 
wielkanocne.

K o r z y s t a j ą c  z  o k a z j i 
wspólnego spotkania nasze 
przedszkole włączyło się do 
akcji „Zapal się na niebiesko 
dla autyzmu”. Tego dnia dzieci 
założyły na siebie „coś” nie-
bieskiego, rodzice i personel 

przedszkola przypięli na swoje 
ubranie niebieskie wstążeczki, 
na budynku przedszkola umie-
ściliśmy niebieską flagę.

Aniela Fender
Bernadetta Legierska

Rankiem w środę przed 
Wie lkanocą  zapros i l i śmy 
dzieciaki wraz z rodzicami  
do ogrodu przy przedszkolu 
w Ogrodzonej. Wesołą zabawę 
w łapanie baniek mydlanych, 
rysowanie kredą na kostkach 
c h o d n i k o w y c h 
wymarzonych 
p r e z e n t ó w 

p r z e r w a ł  n i e s p o d z i a n i e 
Zajączek Uszak. Odczytał on 
list:

„Od ostatniej Wielkanocy 
minął już rok i bardzo się za 
wami stęskni łem. Dlatego 
postanowiłem już teraz wysłać 
do  Was mo jego  dobrego 

pomocnika - Zająca Uszaka, 
a wraz z nim pyszną nie-

s p o d z i a n k ę .  U s z a k 
pomoże Wam wspólnie 
z  R o d z i c a m i  j ą 
odszukać. Życzę Wam 

miłej i wesołej zabawy.
Zając Wielkanocny”
Po  odczy tan iu  l i s tu 

wielką frajdą było szukanie 
słodkości ukrytych pod 
krzaczkami. Następnie 
udaliśmy się do przed-
szkola, a tam czekały 
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kUBUSioWi 
Przyjaciele natUry 

„ŻaBki” 
z ogrodzonej 

Do udziału w konkursie 
„Jestem Kubusiowym Przy-
jacielem Natury” na wierszyk 
lub piosenkę o tematyce przy-
rodniczej przystąpiło kilkoro 
przedszkolaków. Konkurs zor-
ganizowano dla przedszkola-
ków z Ogrodzonej w ramach 
programu Kubusiowi Przyja-
ciele Natury, organizowanym 
przez firmę Tymbark. Wszyscy 
wspaniale się zaprezentowali. 
Przygotowane stroje, rekwizyty, 
zapamiętany tekst i ogólnie 
ciekawie przygotowany pokaz 
umiejętności wzbudzał podziw. 
Wszystkie dzieci zasłużyły 

na gromkie brawa, drobny 
upominek i dyplom. Jednak 
spośród uczestników zadaniem 
komisji konkursowej było wyło-
nienie laureatów: 

I miejsce - Amelia Mendrek 
- wiersz „Wesoła łąka”

II miejsce - Adrian Małka - 
wiersz „Koper”

I I I  miejsce - Stanisław 
Krużołek - wiersz „Tygrys”.

Pragniemy podziękować 
rodz icom w p rzygo towa -
niu swoich pociech do udział 
w konkursie.

Bernadetta Legierska

Idea nadania grupie imienia 
„ŻABKI” zrodziła się wówczas, 
gdy w sali pojawiły się nowe 
mebelki z motywami żabek. 
Pomysł został zaakcepto-
wany przez członków Rady 
Pedagogicznej. Do przygoto-
wań włączyły się dzieci i ich 
rodzice. Do nazwy dopasowa-
liśmy wiersze, piosenki i układy 
taneczne. Ustali l iśmy datę 
i wykonaliśmy zaproszenia 
dla rodziców. Dnia 21 marca 
o godzinie 14:30 odbyła się 
uroczystość nadania grupie 
imienia. Prawie wszyscy zapro-
szeni rodzice przyszli do przed-
szkola w ten dzień. Dzieci 
przedstawiły swój program 
artystyczny, a po występach 
złożyły ślubowanie i każde 
z nich zostało pasowane na 
„ŻABKĘ”  o raz  o t r zyma ły 
pamiątkowe zawieszki. 

Po częśc i  a r tys tyczne j 
rodzice zostali zaproszeni na 
kawę i ciasto, a dla chętnych 
rodziców i ich dzieci przygo-

towa l i śmy n iespodz iankę 
w formie wspólnej pracy pla-
stycznej: wyklejanie sylwetek 
żabek. Na drzwiach sali przy-
wiesiliśmy tabliczkę z napisem 
-ŻABKI- to nazwa, która brzmi 
dumnie ,  a  zarazem dość 
figlarnie - po prostu do nas 
pasuje.

U r o c z y s t o ś ć  t a  d a ł a 
wszystkim zgromadzonym 
dużo radości. Dla niektórych 
dzieci stała się przełomowym 
momentem w przystosowaniu 
się do życia przedszkolnego, 
a rodzicom pozwoliła zobaczyć 
swoje dziecko na tle grupy 
rówieśniczej. 

P r a g n i e m y  s e rd e c z n i e 
podziękować rodzicom za 
pyszne ciasta oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób 
pomogli przygotować uroczy-
stość.

Katarzyna Heller

11 maja 2012r. zaprosiliśmy 
uczniów klasy I SP Ogrodzona 
do udziału w mini olimpia-
dzie sportowej. Tego dnia nie 
zabrakło znicza olimpijskiego, 
odsłuchania hymnu Unii Euro-
pejskiej oraz Mazurka Dąbrow-
skiego. Dzieciaki miały okazję 
zobaczyć pierwotny strój grecki 
podczas odpalania znicza 
olimpijskiego. Dowiedziały się, 
że pierwsze igrzyska olimpij-
skie odbywały się w Olimpii 
w Grecji i były rozgrywane co 
cztery lata. Na czas igrzysk 
olimpijskich zaprzestawano 
wojen. Konkurencji w szkol-
no-przedszkolnej olimpiadzie 
było sporo, jedne łatwe inne 
nieco trudniejsze w zależności 
od sprawności indywidualnej 

uczestników. Ostatecznie na 
podium stanęli: 
w kategorii przedszkolaki 
grupa młodsza - 
I miejsce Szymon Szumski, 
II miejsce Jakub Szewczyk, 
III miejsce Kornelia Byrtek; 
w kategorii przedszkolaki 
grupa starsza -
I miejsce Kamil Pawelski, 
II miejsce Lilianna Wawrzy-
czek, 
III miejsce Mateusz Woźniak; 
w kategorii uczniów klasy I - 
I miejsce Jakub Matejczuk, 
II miejsce Natalia Baścik, 
III miejsce Kamil Legierski. 

Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy!

Bernadetta Legierska

mini olimPiada
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GIMNAZJALNIK
PODSUMOWANIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Dobiegły końca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe.  Przypominamy,  że w etapie rejonowym znaleźli  się następujący 
uczniowie:

 język polski: Alicja Gorońska 
 matematyka: Klaudia Kubala
 historia: Paulina Sławińska 
 geografia: Klaudia Ciemała, Łukasz Czendlik,  Aneta Herczyk, Jan

Gajdzica, Alicja Gorońska,  Paulina Sławińska, Ilona Zdziś
 wiedza o społeczeństwie: Seweryn Nawieśniak
 język angielski: Alicja Gorońska
 język niemiecki: Paulina Skupień, Karolina Staniek

W etapie wojewódzkim finalistkami zostały: Alicja Gorońska z języka 
polskiego,  a  Paulina Sławińska z historii,  natomiast
laureatkami zostały: Klaudia Kubala z matematyki i 
Aneta  Herczyk z  geografii.  Laureatki  w  nagrodę
wezmą udział  w Śniadaniu Mistrzów organizowanym
przez  Kuratorium  Oświaty  w  Katowicach  i,  co

najważniejsze,  mają
pierwszeństwo  w
dostaniu  się  do
wybranej  przez  siebie
szkoły.

Aleksandra Wigłasz

UNIJNE STYPENDIA
W  naszym  gimnazjum  od
trzech  lat  uczniowie
korzystają ze stypendium w
ramach  projektu  "Nauka

drogą  do  sukcesu  na  Śląsku",  realizowanego  jako  część
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  Warunki
otrzymania stypendium są z roku na rok coraz trudniejsze z
uwagi  na bardzo dużą ilość  chętnych.  Tym bardziej  cieszy
fakt, że już trzeci rok z rzędu uczennice naszej szkoły znalazły
się  w  gronie  stypendystów.   W  roku  szkolnym  2009/2010
stypendystką  programu  była  Alicja  Gorońska,  obecnie
uczennica  klasy  3c,  a  w  roku  2010/2011  Aneta  Herczyk,
obecnie  uczennica  klasy  2c.  W  bieżącym  roku  szkolnym
rozpoczęła się kolejna edycja i ponownie stypendystką została
Aneta  Herczyk.  Stypendium  daje  szansę  na  rozwój  oraz
możliwość inwestowania w swoją edukację i pozwala zacierać
różnice  pomiędzy  małymi  wiejskimi  szkołami  jak  nasza,  a
ogromnymi szkołami w dużych miastach. Mamy nadzieję, że
kolejne edycje programu również nie odbędą się bez naszych
uczniów.

Barbara Szczypka

MŁODZI PARLAMENTARZYŚCI 
Z     DĘBOWCA  

Jak  co roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli  udział  w 
konkursie  organizowanym  przez  Parlament  RP.  Dwóch 
uczestników  tego  konkursu  zostało  posłami  Dziecięcego 
Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego posiedzenie odbędzie się 1 
czerwca br. w Warszawie. Jakub Chwastek i Kamil Staniek 
– uczniowie klasy IIIc będą reprezentowali nasze gimnazjum i 
powiat cieszyński uczestnicząc w warsztatach oraz spotykając 
się z politykami, którzy zasiadają w parlamencie. Opiekunem 
młodych posłów jest mgr Monika Kałuża.

Monika Kałuża

KANGUR MATEMATYCZNY
15 marca odbyła się XXI edycja Międzynarodowego Konkursu 
"Kangur  Matematyczny".  42  uczniów  naszego  gimnazjum 
wzięło w nim udział wraz z ponad 300 tysiącami uczniów w 
Polsce i  kilkoma milionami  na całym świecie.  Najlepsze w 
szkole  okazały  się  Paulina  Sławińska (2c),  Magdalena
Matuszna i  Aleksandra  Hernik  (1c)  zdobywając
wyróżnienie.

Barbara Szczypka

1

Barbara Szczypka
Zespół redakcyjny:

mgr Aleksandra Wigłasz, mgr Joanna Maciałowicz, mgr Barbara 
Szczypka, mgr Monika Kałuża, Jan Wajdzik, Alicja Gorońska, Karolina 

Legierska, Karolina Cyganek, Jan Gajdzica, Anna Trombik
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
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LIGA TALENTÓW
13  kwietnia 2012  roku w Cieszynie odbył  się  konkurs  muzyczny „Liga Talentów”.  W konkursie tym wzięło udział  wiele 
zespołów z okolic Cieszyna, a także uczniowie Gimnazjum w Dębowcu. Jury zakwalifikowało ich do drugiego etapu, który 

odbędzie  się  na  rynku  w  Cieszynie  podczas  Święta  Trzech  Braci. 
Zwycięski  zespół  zagra  przed  głównym  koncertem  wieczornym. 
Opiekunem zespołu „Redsey” jest pan Tadeusz Kraszewski, natomiast 
w skład zespołu wchodzą: 
Wokal:  Klaudia Cieńciała,  Gabriela  Kliś,  Michalina Sobańska,  Anna 
Trombik, Klaudia Wysłuch, Kacper Zaborski.
Instrumenty:  Dominik Kurek – gitara elektro –  akustyczna,  Tomasz 
Malik  –  gitara  basowa,  Seweryn  Nawieśniak  –  gitara  elektryczna, 
Damian Szczypka  –  keyboard  i  akordeon,  Jan  Wajdzik  –  perkusja, 
Kacper  Zaborski  –  klarnet,  a  także  gościnnie  Kamil  Cieńciała  – 
przeszkadzajki i instrumenty perkusyjne.

Jan Wajdzik

LEKCJA HISTORII W AUSCHWITZ - BIRKENAU 
W  dniu  27

kwietnia  wszystkie 
oddziały  klas  trzecich  z 
naszej szkoły, po ciężkich 
zmaganiach  podczas 
trzech  dni  egzaminów
gimnazjalnych, wyruszyły 
na  kolejną  wycieczkę 
naukową.  Jedną z  wielu, 
zresztą. Okazało się, że ta 
pozostawi  w  nas
wszystkich  trwały  ślad  i 
nie  okaże  się  jedynie 
teoretyczną  lekcją. 
Naszym  celem  było 
bowiem  Państwowe
Muzeum  Auschwitz  – 
Birkenau,  które powinno 
być obowiązkowym przystankiem na 
drodze ku  dojrzałości  patriotycznej, 
bo jak przeczytaliśmy przy wejściu do
pierwszego  baraku  „kto  nie  zna
historii, jest skazany na jej powtórne
przeżycie”.

Już  na  samym  początku 
podzieliliśmy  się  na  dwie  mniejsze
grupy i  z  osobnymi  przewodnikami
wyruszyliśmy w podróż ku okrutnej
historii naszych rodaków. Autentyzm 
tego  miejsca,  świadomość,  że 
wszystkie  wydarzenia,  o  których
usłyszeliśmy  z  ust  naszej 
przewodniczki,  są prawdziwe,  że po
tych  samych  chodnikach  w 
drewnianych  butach  przechodzili
swoją drogę do śmierci wystraszeni i
wygłodzeni ludzie, którzy żyli w tak
nieludzkich warunkach, że umierały
tam  masowo  dzieci,  kobiety,
mężczyźni,  ludzie  tacy  jak  my,

wzbudzało  w  nas
przerażenie.  W  muzeum 
otrzymywaliśmy 
nieustannie  natarczywe 
sygnały,  które 
odbieraliśmy  wszystkimi
zmysłami,  widzieliśmy 
zdjęcia  przedstawiające 
śmierć,  dotykaliśmy  tych 
samych  ścian,  belek, 
staliśmy  na  rampie
wpatrując  się  w  bramę 
śmierci,  próbując  usilnie 
wyobrazić  sobie (o ile  to 
możliwe)  ten 
wszechogarniający  lęk  i
panikę  ludzi,  których 
przyszłość  zapowiadały 

głośne  komendy,  bicz  i  agresja 
znienawidzonych okupantów.
Niezwykle  ważnym  okazał  się  ten

dzień.  Po  wszystkich  teoretycznych 
informacjach,  które  przyswajamy na 
lekcjach,  po  wykładach  czy  filmach 
obejrzanych  w  domowym  zaciszu, 
zobaczyliśmy  te  miejsca  śmierci,
masowej  śmierci  ludzi,  którą 
zgotowali inni LUDZIE.
Absurdalność  tej  sytuacji 
uzmysławialiśmy  sobie  z  każdym 

następnym  poczynionym
krokiem.  Każdy  młody 
Polak  powinien  znaleźć 
się  w  tym  miejscu, 
schować  pamięć  o  nim 
głęboko  w  sercu  i  nigdy
nie  dopuścić  do 
powtórzenia  takiego 
okrucieństwa.

Alicja Gorońska
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DĘBOWIEC PODBIJA ESTONIĘ
W  ramach  projektu  „MŁODZIEŻ  W  DZIAŁANIU”  sześcioro  uczniów  klas  2 

wzięło udział w wymianie młodzieży w Estonii. W dniach od 14 do 24 kwietnia grupa w 
składzie:  Karolina  Cyganek,  Jan  Gajdzica,  Paweł  Hałgas,  Karolina  Legierska,  Paulina 
Sławińska  i  Anna  Trombik  mieli  okazję  pracować  z  40  młodymi  ludźmi  z:  Estonii, 
Francji, Hiszpanii, Węgier i Włoch.

Tematyka  projektu  związana  była  z  akcjami  wolontariatu  w  odległych  regionach.  Uczyliśmy  się  pracy  w 
międzynarodowym  zespole,  poznawaliśmy  swoje  kultury,  przełamywaliśmy  stereotypy  i  bariery,  nie  tylko  językowe. 
Dowiedzieliśmy się wiele na temat idei wolontariatu, programach związanych z tą tematyką, poszczególnych krokach akcji 
pomagania  innym,  od  pomysłu  rozreklamowania  akcji  do  zdobywania  funduszy.  Na  zakończenie  wzięliśmy  udział  w 
organizowanej przez lokalne władze okręgu Põlva akcji „Sprzątania świata”.

W czasie naszej wizyty w Estonii mieliśmy sposobność poznania wielu ciekawych ludzi, nawiązania przyjaźni czy 
kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować podobnymi wymianami,  ale, co najważniejsze otrzymaliśmy, bardzo cenną 
lekcję pokory – mimo napotkanych trudności zrozumieliśmy, że pomaganie innym nie wymaga niczego ponad  własne chęci.

Gimnazjaliści  z Dębowca,  chociaż najmłodsi  wiekowo,  okazali  się być najbardziej  dojrzałą grupą pod względem 
organizacyjnym. Wykazali się kreatywnością, pracowitością i wysoka kulturą osobistą. Prezentowali nasz kraj, region, szkołę 
w najlepszy możliwy sposób, za co im serdecznie dziękuję. Praca z nimi nad tym projektem była prawdziwą przyjemnością.

Koordynator projektu
Joanna Maciałowicz

14.04.2012r.  wyruszyliśmy 
pociągiem  z  Bielska-Białek 
do  Warszawy,   gdzie 
spędziliśmy  kilka  godzin, 
zwiedzając Złote Tarasy i  z 
niecierpliwością  czekaliśmy 
na  wylot  do  Tallina. 
Pierwszą noc spędziliśmy u 
organizatorów  w  stolicy 
Estonii.  Deszczowa  pogoda 
nie przeszkodziła nam w zwiedzaniu miasta.  Następnego 
dnia byliśmy już w drodze do Põlvy, małej miejscowości na 
południu kraju. Stamtąd była już krótka droga do naszego 
domku w lesie. Na miejscu przywitały nas grupy młodzieży 
z: Francji, Estonii i Węgier. Wszyscy okazali się bardzo mili 
i  otwarci.  Resztę  wieczoru  spędziliśmy  na  wzajemnym 
zapoznawaniu  się  oraz 
podziwianiu  widoków 
malowniczego jeziora, które 
rozpościerało się wokół nas. 
Mieliśmy  również 
możliwość  skorzystanie  z 
autentycznej  estońskiej 
sauny.  Następnego  dnia 
powitaliśmy grupę z Włoch i 
Hiszpanii  i  z 
niecierpliwością 
oczekiwaliśmy kolacji, którą przygotowywała ekipa z Estonii. 
Każdy kraj miał wyznaczony termin swojego „wieczorku”, na 
którym  mogliśmy  poznać  kulturę  oraz  kuchnię  danego 
narodu.  Polska  grupa  miała  okazję  wykazać  się  już 
następnego  dnia.  Dzięki  zdolnościom  kulinarnym  pani
Maciałowicz  i  Pawła  Hałgasa  ugościliśmy  wszystkich
przepysznymi racuchami z jabłkami oraz innymi polskimi
specjałami.  Podobno  była  to  jedna  z  najlepiej 
przygotowanych  kolacji.  Każdy  wieczór  miał  w  sobie  coś
specjalnego. 

Codziennie  poświęcaliśmy  też  czas  na  wspólne 
spotkania i pracę w międzynarodowych grupach. Świetnie się 
razem  bawiliśmy.  Niezapomniane  było  również  oglądanie 

meczu  piłkarskiego  Real  Madryt  -  FC  Barcelona  w 
towarzystwie Hiszpanów. Oczywiście, znalazł się też czas na 
pracę,  kiedy  to  po  spotkaniu  z  lokalnymi  władzami 
wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata”.  

Podczas tego wyjazdu zawiązało się  również  wiele 
nowych przyjaźni. Mimo że spędziliśmy ze sobą tylko 10 dni, 
to staliśmy się  jedną wielką,  międzynarodową rodziną .  I 
choć  dzielą  nas  tysiące  kilometrów,  dalej  pozostajemy  w 

kontakcie.
Podsumowując,  pobyt  ten 

był  udany  pod  każdym 
względem, przeżyliśmy wiele 
niezapomnianych  chwil, 
które  zapamiętamy  na 
zawsze.

Karolina Legierska

Nazywam  się  Karolina 
Cyganek, chodzę do klasy 2B. 

Wraz z Anią, Janem, Karoliną, Pauliną i Pawłem oraz panią 
Maciałowicz wyjechaliśmy w połowie kwietnia do Estonii, w 
ramach  projektu  ''Młodzież  w  działaniu''.  Tematem 
przewodnim  projektu  była  pomoc  lokalnej  społeczności, 
mieszkającej kilkadziesiąt kilometrów od miast. Najbardziej 
podobała  mi  się  praca  w  pomieszanych  grupach,  gdzie 

podawaliśmy  propozycje, 
jak  rozwiązać  problemy 
mieszkańców.  Oprócz 
wolontariatu  mieliśmy 
różne ciekawe gry i zabawy 
oraz  wieczorki,  które 
codziennie  prowadzili 
przedstawiciele  danego 
państwa.  Dzięki  temu 
mogliśmy  bliżej  poznać 
zwyczaje  i  kulturę  oraz 

typowe potrawy związane z ich państwami. Wyjeżdżając do 
Estonii  udoskonaliłam swój  język  angielski  oraz  poznałam 
wielu ciekawych ludzi.

3
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Wyjazd do Estonii był nową 
i  bardzo ciekawą przygodą. 
Pierwszą noc spędziliśmy w
Talinie.  Drugiego  dnia 
pojechaliśmy  na  miejsce 
zbiórki,  w  momencie 
spotkania się z młodzieżą z 
innych krajów nie sądziłem,
że  tak  szybko  się 
zaprzyjaźnimy.

Mieszkaliśmy  w  kompletnej  dziczy,  dodając  do 
tego  nasze  beznadziejne  posiłki,  można  powiedzieć,  że 
przeżyliśmy survival  .  Codziennie mieliśmy zaplanowany
harmonogram   zajęć.  Jako  polska  grupa  zebraliśmy 
najwięcej pochwał. Wyjazd uznaję za udany ze względu na 
to,  że  była  to  wspaniała  przygoda,  zawarłem  nowe 
znajomości oraz udoskonaliłem język.

Jan Gajdzica

14  kwietnia  2012,  godzina 
6.48 wypoczęci i pełni życia
wyruszamy w naszą  podróż
do Estonii.
Późnym wieczorem w Talinie
odbierają nas opiekunowie, u
których spędzimy jedną noc. 
Następnego  dnia  w

godzinach popołudniowych docieramy do Põlvy i jedziemy 
do  naszego  ośrodka,  gdzie  spędzimy  najbliższe  10  dni. 
Zapoznajemy się z ludźmi z różnych państw. Na początku
troszkę przeraża  mnie  poziom języka angielskiego moich 
kolegów  i  koleżanek,  jednak  po  bardzo  krótkim  czasie 
odnajduje  się  w  grupie.  Zamysłem  naszego  wyjazdu  był 
wolontariat, dlatego każdego dnia odbywaliśmy dyskusje na 
temat  pomagania  innym  ludziom,  opowiadaliśmy  o

wolontariacie  w  naszej 
szkole,  naszym  kraju.  Po 
całodziennej  pracy  oraz 
różnych  zabawach 
nadchodziły  wieczory,  czyli
tzw. „Evening”. Polegało to na 
prezentowaniu  czegoś 
charakterystycznego  dla 
danego kraju np. jedzenia. Na 
włoskim wieczorze robiliśmy
samodzielnie  pizzę.  W 

ostatnim  dniu  zrealizowaliśmy  nasz  plan  tzn.  przez  3 
godziny sprzątaliśmy Põlvę.
Po  10  dniach  wspaniałych  przeżyć  przyszło  pożegnać 
Estonię. Pełni pozytywnych wrażeń wracamy do domu, na
szczęście, przyjaźnie, które tam zawarliśmy, dalej są przez 
nas podtrzymywane.

Anna Trombik
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100 – lecie Szkoły PodStaWoWej W ogrodzonej

Obecny rok jest dla nas rokiem szczególnym, obchodzimy 
bowiem setną rocznicę powstania naszej szkoły. Sto lat istnienia 
to ogrom czasu, na który składają się ludzkie losy tych wszyst-
kich, których z tą szkołą związało życie. Bo szkoła to nie cegły, 
kamienie, nie budynek, a ludzie. Dlatego w tym jubileuszowym 
roku z wdzięcznością wspominamy wszystkich kierowników, 
nauczycieli, wychowawców, fundatorów, pracowników zaanga-
żowanych w pracę w naszej szkole, a przede wszystkim setki 
absolwentów.

Postanowiliśmy wspomnieć najważniejsze wydarzenia 
z bogatej historii naszej szkoły, bowiem bez ich znajomości nie 
sposób zrozumieć roli tej szkoły w naszym lokalnym środowisku.

Historia szkoły  
w OGRODZONEJ

Historia szkolnictwa w Ogrodzonej sięga już XVIII wieku. 
Wtedy w drewnianej chatce na dole ogrodu uczyły się dzieci. 
Nauczycielem był organista, kościelny i dzwonnik, który za swoją 
pracę otrzymywał z gminy chleb, jajka. Trudno ustalić, kiedy 
wspomniana drewniana chatka została zastąpiona murowanym 
budynkiem – Ogrodzona 38 (obecnie na jej miejscu stoi Środo-
wiskowy Dom Kultury). Była to katolicka przyparafialna szkoła, 
do której uczęszczały dzieci w wieku od 6 do 12 lat, a do 15 roku 
życia obowiązywała tak zwana nauka powtarzająca. 

W 1870 roku dotychczasowa szkoła parafialna przekształ-
cona została w jednoklasową Publiczną Szkołę Ludową obu płci. 
Do szkoły tej uczęszczały dzieci z Ogrodzonej, Łączki, Kisielowa, 
Gumien Krasnej oraz z południowej części Kostkowic i Między-
świecia. Nauczycielami byli: Jan Wicherek, Jan Ciemała, Jędrzej 
Swiba, Jan Martinek. Szkoła ta funkcjonowała, gdy Polski nie było 
na mapach Europy, a nasz Śląsk Cieszyński należał do monarchii 
austro-węgierskiej. W kronikach szkoły prowadzonych w języku 
niemieckim opisywane są uroczystości szkolne organizowane 
na cześć Cesarza Franciszka Józefa. Dzieci z tej okazji recyto-

wały wiersze, śpiewały pieśni. Ubogie dzieci dostawały prezenty 
odzież i żywność. 

W 1908 roku do wciąż jednoklasowej Publicznej Szkoły 
Ludowej uczęszczało 136 dzieci. Nauka odbywała się w jednym 
pomieszczeniu. Warunki lokalowe były bardzo trudne zagraża-
jące zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci. Rada szkolna postanowiła 
zacząć starania o wybudowanie nowej szkoły na nowym miejscu 
przy drodze „cesarskiej” – Ogrodzona 48.

14 lutego 1912 roku zatwierdzono plan budowy nowej 
szkoły i ogłoszono przetarg na jej wybudowanie. Budowę powie-
rzono mistrzowi budowlanemu Albertowi Dostalowi z Cieszyna. 
Pracę rozpoczęto 26 marca 1912 roku, a zakończono 20 sierpnia 
1912 roku. 9 września zaś miał miejsce urzędowy odbiór budynku. 
Uroczyste poświęcenie według obrządku katolickiego i ewan-
gelickiego odbyło się 15 września. Następnego dnia rozpoczęła 
się normalna nauka w dwóch klasach nowego budynku. Nowy 
piętrowy budynek szkolny posiadał na piętrze dwie duże sale 
lekcyjne i gabinet nauczycielski. Na parterze przeciętym w pół 
korytarzem znajdowało się mieszkanie kierownika i biuro działa-
jącej w Ogrodzonej Kasy Oszczędności i Pożyczek. Od głównego 
wejścia do drogi prowadził chodnik, brukowany rzecznymi kamie-
niami. Po wschodniej stronie szkoły znajdowało się boisko, a od 
zachodniej podwórko prowadzące do budynku gospodarczego 
stojącego za szkołą, zaś za nim 30-arowy ogród szkolny. W roku 
szkolnym 1912/1913 do szkoły w Ogrodzonej uczęszczało 139 
uczniów. Nauczycielami byli Jan Martinek i Adam Szurman.

28 czerwca 1914 roku w Sarajewie doszło do zamachu, 
zginął następca tronu Franciszek Ferdynand. To wydarzenie, 
które stało się jedną z głównych przyczyn rozpoczęcia pierwszej 
wojny światowej, nie obyło się bez echa w naszej szkole. 2 
sierpnia odbyła się msza żałobna w intencji zabitych, a po mszy 
przed budynkiem szkoły zebrali się zdolni do służby wojskowej 
mężczyźni. Po błogosławieństwie odmaszerowali by walczyć 
na wojnie. W czasie wojny do szkoły uczęszczało mniej dzieci 
zwłaszcza chłopców, musieli pracować w gospodarstwach, zastę-
pować swoich ojców i parobków. Podczas trwania wojny nauczy-
ciele i dzieci byli angażowani do wielu akcji na rzecz żołnierzy 
walczących na frontach w całej Europie np.:

Zbiór suszonych ostrężyn i malin używanych do parzenia  ▪
herbaty

Wykonywanie przez dziewczynki wełnianych skarpet, ocie- ▪
placzy, wkładek do butów

Zbiór metali kolorowych ▪
Zbiór kości do produkcji nawozów sztucznych ▪
Zbiórki pieniężne na podarunki bożonarodzeniowe i wielka- ▪

nocne dla żołnierzy
Pierwsza wojna dobiegała końca, ostatni wpis w kronice 

szkolnej w języku niemieckim sporządzono w czerwcu 1918 
roku .Kolejny wpis 31 października 1918 roku został wykonany 
w języku polskim. Informował, że wojsko polskie objęło urzędy 
w Cieszynie, 1 listopada Rada Narodowa w imieniu Rzeczpospo-
litej Polski objęła rządy w Księstwie Cieszyńskim. 

13 listopada 1918 roku w Sali Domu Narodowego 
w Cieszynie, nauczyciele złożyli przysięgę wierności ojczyźnie 
– Polsce. Dotychczas używane elementarze i książki dla szkół 
austryjackich zastąpiono książkami w języku polskim. Tak długo 
wyczekiwany koniec wojny nie dał jeszcze gwarancji spokoju. 

28 stycznia 1919 roku do szkoły wtargnęły wojska 
czeskie. Dzieci musiały zejść do piwnicy i tam spędziły cały dzień 
i noc. Żołnierze czescy zniszczyli wszystkie zeszyty i książki oraz 
pomoce naukowe. Przerwa w nauce trwała do 2 marca 1919 

„Kto nie szanuje i nie ceni przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości.”

Józef Piłsudski



D
ęb
ow
ie
śc
i

18Strona

ośWiata
roku. 26 lutego dzieci kwiatami witały żołnierzy polskich powraca-
jących do Cieszyna.

1 lutego 1920 roku zmarł nagle po długoletniej pracy 
w naszej szkole (33 lata) Jan Martinek. Tłumy ludzi 3 lutego 
żegnały swojego nauczyciela. Początkowo obowiązki kierownika 
objął Henryk Kubiczek, a od 1 września 1920 roku Józef Buzek. 
Nauczycielem był Wiktor Glajcar.

We wrześniu 1920 roku odbyły się w myśl rozporzą-
dzenia Komisji Rządowej i Szkolnej w Cieszynie opisy szkolne. 
Na mocy tej ustawy dziecko w obowiązkowym wieku szkolnym, 
z polskim językiem ojczystym, miało być zapisane jedynie do 
polskiej szkoły. Dzieci innych narodowości pozostawiono wolny 
wybór. Rozporządzenie to miało zahamować germanizację 
polskich dzieci. W Ogrodzonej komisję prowadził kierownik szkoły 
Józef Buzek. Z zapisków kronik szkolnych wynika, że niektóre 
rodziny stawiały opór.

W zapiskach kronik szkolnych z czasów międzywojnia 
pojawiało się wiele notatek dotyczących życia szkoły. Szkoła 
w Ogrodzonej co roku organizowała wiele uroczystości:

szkolne gwiazdki, na której wystawiały dzieci Jasełka ▪
imieniny Marszałka Piłsudskiego ▪
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ▪
rocznicę listopadowego Święta Niepodległości ▪
imieniny Prezydenta Mościckiego ▪

Uroczystości te poprzedzane były każdorazowo mszą świętą 
w ogrodzońskim kościele. Na koniec roku szkolnego dzieci wyjeż-
dżały na wycieczki szkolne w pobliskie góry. Często wiezione były 
wozami drabiniastymi, przez gospodarzy.

Końcem września 1938 roku budynek szkolny został 
zajęty przez wojska polskie. Rozpoczęła się bowiem batalia 
o Zaolzie bezprawnie zagarnięte przez Czechosłowację.

1 października 1938 roku władze Czechosłowacji zgodziły się 
na odstąpienie Zaolzia Polsce. 8 października 1938 roku zmarł 
ks. Eugeniusz Brzuska. Był on mocno zaangażowany w walkę 
o przynależność Ziemi Cieszyńskiej do Polski. Parafianie w Ogro-
dzonej żegnali go z przekonaniem, że zmarł ze wzruszenia po 
odzyskaniu przez Polskę Zaolzia.

We wrześniu 1939 roku dzieci nie rozpoczęły nauki. 
Rozpoczęła się II wojna światowa. 3 września do Ogrodzonej 
dotarły niemieckie patrole. Jerzy Buzek – kierownik szkoły musiał 
uciekać, po przeszło rocznej wojennej tułaczce został wywieziony 
do obozu koncentracyjnego i tam zginął.

Od listopada 1939 roku była już czynna szkoła w Ogrodzonej 
z niemieckim językiem wykładowym. Chodziły do niej obowiąz-
kowo dzieci od 6 do14 roku życia. Nauczycielem był Karol Mach 
z Brennej. Z okresu wojennego nie zachowały się dzienniki ani 
żadne inne dokumenty. Informacje zebrane są od świadków 
tamtych czasów. Drugim nauczycielem był Niemiec nie znający 
w ogóle języka polskiego. Często bił i karał dzieci za słabą 
znajomość języka niemieckiego. Szkoła niemiecka była czynna 
prawie do końca wojny. 

18 maja 1945 roku po niespełna sześciu latach nie-
mieckiej okupacji w Ogrodzonej ponownie rozpoczęła swoją 
działalność szkoła polska. W tym dniu po nabożeństwie i prze-
mówieniu nauczyciela Rudolfa Kunca rodzice przystąpili do 
zapisywania dzieci do szkoły. 21 maja rozpoczęła się normalna 
nauka. Lekcje prowadziły Janina Zuberek z Krasnej oraz Wanda 
Fukała z Cieszyna. 

Kierownikiem był Kazimierz Hutny. Pierwszy powojenny 
rok szkolny trwał tylko dwa miesiące. Zakończono go 15 lipca 
„Świętem Szkoły Polskiej”. Szkoła w Ogrodzonej bardzo prężnie 
rozpoczęła swoją działalność w nowej powojennej rzeczywisto-
ści. Była wtedy szkołą zbiorczą, bo zaczęły uczęszczać do niej 
również dzieci z Kisielowa. Popołudniami odbywały się kursy 
dokształcające dla dorosłych i młodzieży w ramach walki z analfa-
betyzmem. Powstało w tym czasie również przedszkole. W szkole 
powstał sklepik uczniowski zwany „Spółdzielnią Uczniowską”, 
PCK, który opiekował się grobami poległych za ojczyznę. Organi-
zowano uroczystości związane z gwiazdką, Mikołajem, 1-Maja. 

W 1946 roku rozpoczął swoją pracę w Ogrodzonej Jan Gaś, 
późniejszy wieloletni kierownik szkoły. Pochodził z Bażanowic, 
przed wojną był nauczycielem w sandomierskiem, a w czasie 
okupacji był więziony przez trzy lata w obozie koncentracyjnym 

Kazimierz Hutny z żoną.

Jan Martinek

Absolwenci Szkoły z roku 1930.
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w Oranienburgu. Po wyzwoleniu przez rok przebywał w Anglii. 
W szkole w Ogrodzonej oprócz przedmiotów podstawowych 
starsze dzieci uczył języka angielskiego.

Lata 50-te w Polsce to czasy coraz brutalniejszego wpro-
wadzania i narzucania narodowi ideologii stalinowskiej. Również 
w Ogrodzonej nauczyciele musieli uczestniczyć w kursach ide-
ologicznych oraz byli mobilizowani do wychowywania w duchu 
socjalistycznym. Wprowadzono zwyczaj codziennych apeli dyscy-
plinujących.

W 1952 roku z powodu choroby Kazimierza Hutnego 
obowiązki kierownika przejmuje Jan Gaś. W tym czasie w szkole 
prężnie działały kółko szachowe, kółko recytatorskie, taneczne, 
agrobiologiczne. Odbywały się konkursy czytelnicze oraz arty-
styczne.

W 1956 roku po dojściu Władysława Gomułki do władzy, 
doświadczono tzw. „Odwilży”. Korzystając z tego rodzice dzieci 
w Ogrodzonej wystąpili z wnioskiem o przywrócenie religii do 
szkoły. Religię wprowadzono jako przedmiot nadobowiązkowy. 
Religii katolickiej uczyli kolejno ks. Bernard Czakański, ks. Jan 
Prus i ks. Henryk Stypa. Religii ewangelickiej ks. Oskar Michejda 
z Cieszyna. Co roku w czerwcu na zakończenie roku szkolnego 
organizowano dla szkół z Ogrodzonej, Krasnej i Kisielowa 
wspólne „Święto Pieśni” i festyn szkolny. 

Lata 60-te to dalsza wzmożona laicyzacja szkół. Religia 
z powrotem wróciła do przykościelnych punktów katechetycz-
nych. W 1964 roku z inicjatywy kierownika Jana Gasia utworzono 
Komitet Rozbudowy Szkoły. Na jego czele stanął Władysław 
Szweda – przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego. 

Ambitny plan rozbudowy wymagał wielkiego zaangażowania 
tutejszej ludności. 

Były przeprowadzane wśród ludności zbiórki pieniężne oraz 
ludzie deklarowali swoją pomoc podczas budowy. Budowę 
dotowały również okoliczne przedsiębiorstwa. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu kierownika Jana Gasia oraz 
wielu mieszkańców, powstała piękna duża szkoła: siedem klas 
lekcyjnych, pracownia fizyczna, sala gimnastyczna z szatnią oraz 
prysznicami, biblioteka, dwa gabinety, gabinet kierownika szkoły, 
pokój nauczycielski, świetlica, kuchnia i trzy mieszkania dla 
nauczycieli. 

Uroczystość oddania do użytku rozbudowanej szkoły odbyła 

się 1 września 1971 roku gromadząc rzesze mieszkańców 
oraz przedstawicieli władz powiatowych i gromadzkich. Szkole 
nadano imię Karola Śliwki, działacza robotniczego żyjącego na 
Zaolziu w latach 1884-1943, ofiary obozu koncentracyjnego Mau-
thausen. 

Walory nowo wybudowanej, nowoczesnej szkoły dostrzegły 
władze oświatowe i organizowano w niej w okresie letnim kolonie, 
a zimowym ferie dla dzieci z Górnego Śląska. W naszej szkole 
wypoczywała nawet młodzież z Węgier. Za wynajem obiektu 
kupowano nowe pomoce naukowe. Również lokalne organizacje 
Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Produk-
cyjna „Promień”, Koło Gospodyń Wiejskich organizowały w Sali 

ośWiata

Jan Gaś
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gimnastycznej zebrania sprawozdawczo wyborcze. W zamian 
wyposażały szkołę w różne sprzęty np. lodówkę, pralkę itp. 
Szkoła co roku organizowała festyny i bale karnawałowe. Imprezy 
te przynosiły spory dochód, który przeznaczany był na doposaże-
nie szkoły w różne sprzęty i pomoce naukowe.

Od stycznia 1973 roku w wyniku nowego podziału 
administracyjnego Gromada Ogrodzona została zlikwido-
wana, a Ogrodzona jako sołectwo weszło do Gminy Dębowiec. 
Zwierzchnictwo nad szkołą przejął wójt gminy.

Lata siedemdziesiąte w szkole to nadal praca organizująca 
wychowanie i kształcenie młodzieży w duchu socjalizmu. Obcho-
dzono co roku uroczystości i imprezy z okazji Dnia Nauczyciela, 
Rocznicy Rewolucji Październikowej, Dnia Ludowego Wojska 
Polskiego, Dnia Milicjanta i Barbórki, Rocznicy urodzin Karola 
Śliwki – patrona szkoły, 1 Maja, Dnia Sportu i Dziecka. Szczegól-
nie bogatą oprawę miało Święto Pracy organizowane w Dębowcu 
dla wszystkich sołectw. Poprzedzone było czynami pierwszoma-
jowymi, później organizowano uroczystą akademię z przeglądem 
zespołów artystycznych. Na przełomie maja i czerwca odbywały 
się dni sportu, wycieczki szkolne i Dzień Dziecka często łączony 
z festynem.

13 lutego 1976 roku zmarł długoletni dyrektor szkoły 
Jan Gaś. Pogrzeb odbył się w Ogrodzonej, a pochowano go 
na cmentarzu ewangelickim. Miał 61 lat, zmarł w domu na atak 
serca. Ze szkołą w Ogrodzonej był związany przez 30 lat, a 22 
lata był kierownikiem, dyrektorem. Z wielkim poświęceniem 
i uporem pracował nad rozbudową szkoły. Był bardzo zaangażo-
wany w życie wsi Ogrodzona. W dziesiątą rocznicę śmierci ufun-
dowano mu tablicę pamiątkową, którą wmurowano na głównym 
korytarzu szkoły.

Obowiązki dyrektora szkoły przejął Tadeusz Wypich. W szkole 
rozpoczął swoją działalność Związek Harcerstwa Polskiego. Przy-
gotowano na potrzeby organizacji harcówkę w pomieszczeniach 
piwnicznych szkoły. W prace zaangażował się Komitet Rodziciel-
ski i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień”. Na otwarcie 
harcówki zaproszono harcerzy z pobliskich szkół oraz władze 
gminy.

W sierpniu 1980 roku dyrektor Tadeusz Wypich został 
przesunięty na stanowisko dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej 
w Dębowcu. Obowiązki przejął nauczyciel mgr Piotr Hartman. 
Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora miała nastąpić w 1982 
roku. Obowiązki miał przejąć Piotr Głuchowski, ale ostatecznie do 
zmiany nie doszło i dyrektorem nadal był Piotr Hartman. Dopiero 
w sierpniu 1986 roku rolę dyrektora przejęła mgr Wiesława 
Czudek. W  szkole w  latach osiemdziesiątych działało wiele 
organizacji: Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej, Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony 
Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności, Spółdzielnia Uczniowska, 
Samorząd Uczniowski i Rada Młodzieżowa czuwająca nad treścią 
organizowanych apeli i akademii. W Polsce lata osiemdziesiąte 
to bardzo niespokojny czas pogłębiającego się wciąż kryzysu 
gospodarczego, strajków robotniczych, stanu wojennego. 

Po obradach „okrągłego stołu” w 1989 roku, 
później po wolnych wyborach do sejmu, senatu i powołaniu 
pierwszego nie komunistycznego rządu przyszedł czas na zmiany 
również w szkolnictwie. 15 grudnia 1989 roku na konferencji Rady 
Pedagogicznej szkoły w Ogrodzonej dyrektor Wiesława Czudek 
zapoznała grono nauczycielskie z ustaleniami dotyczących grun-
townego przebudowania systemu oświaty w terminie do grudnia 
1991 roku. Z nowym rokiem szkolnym 1990/1991 wprowadzono 
naukę religii jako przedmiot nieobowiązkowy zależny od woli 
rodziców i uczniów. W związku z powyższym poszerzyło się 

grono pedagogiczne o nauczycieli katechetów. Religii katolickiej 
uczył ks. Paweł Grządziel, a religii ewangelickiej Zofia Wojtas.

W maju 1993 roku dyrektor Wiesława Czudek zrezygno-
wała z pracy w szkolnictwie. Obowiązki dyrektora przejęła mgr 
inż. Krystyna Hanzlik. Kolejne lata szkolne prowadzone były 
w Polsce pod hasłem wdrażania programu oszczędnościowego 
w resorcie oświaty. Realizacja programu doprowadziła do likwida-
cji kół zainteresowań, obniżenia ilości godzin lekcyjnych, a także 
konieczności szukania pieniędzy na funkcjonowanie szkoły. Mimo 
to szkoła w Ogrodzonej rozwijała się nadal w swoim tempie dzięki 
zasługom dyrekcji i grona nauczycielskiego. Każdy nauczyciel 
podjął się do nieodpłatnego prowadzenia kółka zainteresowań. 
Istniały więc kółka: matematyczne matematyczno-fizyczne, 
biologiczno-chemiczne, polonistyczne, recytatorskie, wokalne, 
taneczne i wiedzy o naszym regionie, informatyczne. Klasy 
starsze IV – VIII raz w tygodniu jeździły na basen w Cieszynie 
na lekcje pływania. Dużo uwagi poświęcano bezpieczeństwu 
dzieci w czasie drogi do szkoły z uwagi na usytuowanie placówki 
przy bardzo ruchliwej szosie Skoczów – Cieszyn. Uczniowie brali 
udział w wielu międzyszkolnych, gminnych zawodach sportowych: 
pływackich, lekkoatletycznych, tenisa stołowego, piłki nożnej, 
szachowych. Co roku w szkole organizowano uroczyste akademie 
z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, 
Rocznicy Konstytucji 3 Maja, przeprowadzano akcje Sprzątania 
Świata w ramach której młodzież szkolna porządkowała tereny 
wzdłuż drogi i rzeki Knajki. Szkoła miała również swoje tradycje 
w listopadzie odbywała się zabawa andrzejkowa, w karnawale bal 
przebierańców dla dzieci. W grudniu nawiedzał szkołę św Mikołaj 
z prezentami, a tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbywało 
się wspólne kolędowanie i łamanie się opłatkiem na szkolnej 
wigilijne. Wiosnę witały dzieci na „Swojskich klimatach” w czasie 
których każdy mógł popisać się swoim talentem. Kółko taneczne 
„Fantazja” i zespół tańca regionalnego „Ogrodzanie” co roku brały 
udział w Przeglądach Zespołów Artystycznych Szkół i Przedszkoli 
Gminy Dębowiec. W czerwcu odbywały się na szkolnym boisku 
festyny łączone z Dniem Dziecka i popisami uczniów .

23 marca 1998 na konferencji Rady Pedagogicznej 
omawiano wprowadzaną od 1 stycznia 1999 roku reformę 
edukacji. Wskutek reformy skrócono naukę w szkole podstawo-
wej do sześciu lat. Powstały trzyletnie gimnazja i trzyletnie licea. 
Na sesji Rady Gminy w Dębowcu podjęto uchwałę o przekształ-
ceniu szkół podstawowych w Dębowcu, Ogrodzonej, Simoradzu 
i Iskrzyczynie w sześcioletnie szkoły podstawowe i o utworzeniu 
Gimnazjum w Dębowcu, do którego dzieci mały być dowożone 
„gimbusami”.

Na 2002 rok przypadł jubileusz 90 lecia Szkoły w Ogro-
dzonej. Uroczystość odbyła się 20 kwietnia 2002 roku. Zapro-
szono na nią władze gminy, Kuratorium, wszystkich żyjących 
nauczycieli pracujących w tutejszej szkole, byłych dyrektorów, 
przewodniczących Komitetów Rodzicielskich, oraz radnych 
Gminy Dębowiec. Dzieci przedstawiły okolicznościowy program 
artystyczny. W klasach lekcyjnych można było obejrzeć wystawy 
mówiące o historii szkoły, zdjęcia, dokumenty szkolne, dzienniki, 
prace plastyczne dzieci. W 2007 roku odbyła się uroczystość 95 
lecia powstania szkoły. Obecnie szkoła w Ogrodzonej świętuje już 
swoje setne urodziny. Wierzę, że nasza „Stulatka” będzie godnie 
kontynuowała piękne tradycje w kolejnych latach. 

Renata Mendrek

Opracowano na podstawie 
„Z dziejów Ogrodzonej” Władysława Szwedy 
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jak SzyBko Płynie czaS...

Aż trudno w to uwierzyć... 
wkrótce koniec kolejnego roku 
szkolnego. Początki w PRZED-
S Z K O L U  P U B L I C Z N Y M 
W DĘBOWCU były trudne – 
nie raz maluszki ocierały łzę, 
tak bardzo trudno było im 
rozstać się z mamą. A dzisiaj to 
same zuchy – wchodzą do sali 
z uśmiechem, potrafią same 
powiesić kurtkę na wieszaku, 
samodzielnie zjadają obiad. 
Nie zawsze jeszcze jest tak 
kolorowo – ale są przecież 
starsi koledzy – 4, 5 i 6 – 
latki, którzy zawsze pocieszą 
i śpieszą z pomocą. 

W naszym przedszkolu jest 
bardzo wesoło – ciągle dzieje 
się coś nowego – nasze panie 
zaskakują nas coraz to nowymi 
atrakcjami i niespodziankami. 

Jes ien ią  odwiedz i l i śmy 
SAD I LAS, gdzie mogliśmy 
obserwować i zbierać okazy 
przyrodnicze, które później 
wykorzystal iśmy w przed-
szkolu do kolejnych, nowych 
zadań. Mieliśmy także okazję 
obserwować i bliżej poznać 
zwierzęta, którymi chwalili się 
starsi koledzy – zostaliśmy 
zaproszeni z okazji MIĘDZYNA-
RODOWEGO DNIA ZWIERZĄT 
d o  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j 
w Dębowcu na wystawę.

Już kolejny raz obchodzi-
liśmy DZIEŃ PLUSZOWEGO 
MISIA. Była to impreza wspólna 
dla całego przedszkola – 3 
i 4 latki odwiedziły Bibliotekę 
Publiczną w Dębowcu, gdzie 
poznały historię Pluszowego 
Misia oraz słuchały bajek 
o misiach. Dzieci starsze świę-
towały w przedszkolu. Nie 
obyło się bez własnoręcznie 
przygotowanych przez 4-latki 
misiowych ciasteczek oraz uro-
dzinowego tortu.

Po raz kolejny przystąpili-
śmy, także do ogólnopolskiego 
projektu KUBUSIOWI PRZY-
JACIELE NATURY, którego 
finał nastąpi w maju 2012 roku 
i wiąże się z otrzymaniem cer-

tyfikatu. Do tej pory zrealizowa-
liśmy niektóre z wymaganych 
działań: segregacja śmieci, 
wycieczka do lasu, budowa 
karmników.

Zima to czas uroczysto-
ści przedszkolnych. Pierwszą 
z nich była wizyta ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA, który przyniósł nam 
słodycze oraz nowe piękne 
zabawki. W przededniu Świąt 
Bożego Narodzenia przeżywali-
śmy wspólną PRZEDSZKOLNĄ 
WIGILIJKĘ. Dzieci 6 – letnie 
przygotowały piękne Jasełka. 
Łamaliśmy się opłatkiem i skła-
daliśmy sobie życzenia. Każda 
grupa przygotowała, także 
malutkie upominki.

S tyczeń  to  oczyw iśc ie 
DZIEŃ BABCI I  DZIADKA 
połączony z BALEM PRZE-
BIERAŃCÓW. Wnuczęta przy-
gotowały dla swoich Babć 
i Dziadków przedstawienie oraz 
upominki. Był słodki poczę-
stunek oraz wspólne tańce. 
Wszyscy wesoło się bawili 
i miło spędzili czas.

Mieliśmy też gości w przed-
szkolu. Odwiedzali nas aktorzy 
z teatru bajek z  Krakowa 
i Nowego Sącza z bajkami: 
TRZY ŚWINKI, NIEZWYKŁY 
P R Z Y J A C I E L ,  K O P C I U -
SZEK, ZACZAROWANY LAS, 
SPOTKANIE Z PRAWDZIWYM 
WIELKANOCNYM ZAJĄCZ-
KIEM. 

Mimo, że do wakacji zostało 
tak mało czasu to czeka nas 
jeszcze wiele atrakcji: DZIEŃ 
RODZINY, DZIEŃ DZIECKA, 
WYCIECZKA, której miejsce 
jest dla nas niespodzianką. 

Szybko mi ja  nam czas 
w przedszkolu. Już nie pytamy 
o mamę, jesteśmy zdziwieni, 
że już na nas czeka i zabiera 
nas do domu.

Alina Flejszman oraz 
Przedszkolaki Przedszkola 

Publicznego w Dębowcu

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu, o tym jak żyć, co robić, jak 

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, 

marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert Fulghum

ośWiata
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„PoStaW na rodzinę”

konkUrS gWaroWy W dęBoWcU

Dzieci potrzebują rodziców. 
Potrzebują nie tylko miłości, 
ale także nauczenia ich odpo-
wiedzialności w podejmowaniu 
decyzji i przyjmowaniu kon-
sekwencji swoich wyborów. 
Odnosząc s ię do dziecka 
z szacunkiem i zaufaniem, my 
dorośli budujemy taką relację, 

w której dziecko doceni naszą 
troskę i rozsądek. Dlatego też 
będzie chciało znać naszą 
opinię i potrzebowało rady 
w różnych sprawach. Docenia-
jąc niepodważalność rodziny, 
jako najważniejszej instytucji 
w życiu dziecka, Szkoła Pod-
stawowa w Dębowcu realizuje 

projekt f inansowany przez 
Urząd Gminy w Dębowcu  
pt. „Postaw na rodzinę”. 

W dniu 16.05.2012r. odbył 
się koncert, podczas którego 
uczniowie zaprezentowali przed 
swoimi najbliższymi przepiękne 
piosenki i scenki traktujące 
o rodzinie. Po koncercie rodzice 
wspólnie z dziećmi spędzali 
czas na grach i zabawach. 

Serdeczne podziękowania 
składamy rodzicom naszych 
dz iec i ,  k tórzy  tak  l i czn ie 
wzięli udział w organizowa-
nym przez nas koncercie. 
Obecność każdego z Was 
sprawiła ogromną satysfakcję 
i radość zarówno gronu peda-
gogicznemu, jak i wszystkim 
dzieciom. 

Danuta Jankowska

Przed ośmioma laty, w roku 
przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, w naszej gminie 
odbył się po raz pierwszy 
Gminny Konkurs Recytatorski 
organizowany przez Szkołę 
Podstawową w Dębowcu. 
Motto tego konkursu pozostało 
niezmienne do dzisiaj i brzmi: 
„Pod niebem rodzinnym... 
Jestem Europejczykiem, ale 
przede wszystkim Polakiem”.

W skomputeryzowanym 
i  c iągle przyśpieszającym 
świecie często brakuje czasu 
na chwilę refleksji nad tradycją, 
historią przodków, czy choćby 
na rodzinne wspomnienia 
o tym, jak to downi bywało. 
Troskę o to, by zachować dzie-
dzictwo przodków, wyrażał 
już przed kilkudziesięciu laty 
jeden z cieszyńskich poetów, 
Jan Kubisz, w słowach: I dąb 
stary nad brzegiem Olzy - jak 
szumiał, tak szumi. A wnuk 
starą mowę dziadów ledwie, że 
rozumie.

Dostrzegając niebezpie-
czeństwo zaniku dawnych 
zwyczajów, gwary i  pieśni 
regionalnych, organizatorki 

Gminnego Konkursu Recyta-
torskiego ze Szkoły Podstawo-
wej w Dębowcu postanowiły 
zachęcić dzieci z naszej gminy 
do publicznego zaprezento-
wania się z recytacją tekstów 
gwarowych. Po ki lkutygo-
dniowych przygotowaniach,  
25 kwietnia br. 21 uczniów klas 
IV-VI ze wszystkich szkół pod-
stawowych Gminy Dębowiec 
recytowało na konkursie poezję 
i prozę naszych regionalnych 
twórców. Teksty były bardzo 
bliskie wszystkim słuchaczom, 
a nawiązywały do zwyczajów 
i tradycji Śląska Cieszyńskiego. 

Recytacje oceniała komisja 
w składzie: Barbara Branny, 
Janina Góralczyk, Anna 
Klimowska, Rudolf Mizia.

A oto najlepsi recytatorzy:
Estera  Wi toszek  (SP 

Dębowiec), Paulina Wyleżuch 
(SP Ogrodzona) - I miejsce

T o m a s z  P e l a r  ( S P 
Dębowiec) - II miejsce

Remigiusz Borkała (SP 
Dębowiec), Anna Drózd (SP 
Iskrzyczyn) - III miejsce

Wiktoria Głowacka (SP 
Dębowiec) - IV miejsce

Patryk Wójtowicz  (SP 
Dębowiec) - V miejsce

Patrycja Raszewska (SP 
Ogrodzona) - VI miejsce

Aleksandra Wawrzyczek 
(SP Simoradz), Gaja Wypich 
(SP Dębowiec) - VII miejsce

Marce la  Adamek  (SP 
Ogrodzona) - VIII miejsce

W i k t o r i a  K o j m a  ( S P 
Simoradz) - IX miejsce

Oliwia Sperka (SP Iskrzy-
czyn) - X miejsce

U c z e s t n i c y  k o n k u r s u 
otrzymali dyplomy i nagrody 

książkowe ufundowane przez 
Urząd Gminy w Dębowcu.

Wszystkim nauczycielom, 
którzy przygotowali młodych 
recytatorów oraz uczniom, 
którzy zaprezentowali się na 
konkursie, dziękujemy za pie-
lęgnowanie gwary i podtrzy-
mywanie tradycji, gratulujemy 
wspaniałych występów.

Organizatorki konkursu: 
M. Staniek,
K. Moskała
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drogi rodzicU!!!! naPoje energetyczne 
SzkodliWe dla dzieci

od PomySłU do ProjektU - „ekSPeryment 
z PaSją” zakończony

Kochani rodzice kierujemy 
do Was specjalny APEL!! ! 
Napoje energetyczne zajmują 
coraz więcej przestrzeni na 
sklepowych półkach, jednak ich 
pobudzające działanie może 
mieć szerokie, negatywne kon-

sekwencje w grupie małych 
pacjentów. 

Potenc ja ln ie  szkod l iwe 
działanie spowodowane jest 
przez zawartą w tych napojach 
kofeinę oraz podobnie do niej 
działające składniki. Mogą one 

powodować zaburzenia rytmu 
serca, udar mózgu, co w kon-
sekwencji może zakończyć się 
zgonem. Specjaliści odradzają 
spożywanie napojów pobudza-
jących w grupie młodych osób. 
Specjaliści zgodnie przyznają, 

ż e  n a p o j e  e n e rg e t y c z n e 
powinny  być  wyk luczone 
z diety dzieci i młodzieży. 

Danuta Jankowska 

Te g o r o c z n y  Ś w i a t o w y 
Dzień Ziemi, przypadający na  
20 kwietnia br., w naszej szkole 
obchodzony był pod hasłem 
„Dobra energia dla wszyst-
kich”.

Kierując się koniecznością 
uwzględnienia indywidualizacji 
w procesie nauczania, wybrano 
uczniów klas IV – VI, wyróżnia-
jących się zdolnościami rozwią-
zywania problemów techniczno 
– przyrodniczych. Pracowali oni 
kilka miesięcy nad projektem 
i realizacją makiety ekolo-
gicznego osiedla. W tym dniu 
model ten został zaprezento-
wany i omówiony przez grupę 
uczniów, którzy brali czynny 
udział w realizowanym przed-
sięwzięciu.

Celem niniejszego „Eks-
perymentu  z  pas ją”  by ło 
m.in. wykorzystanie zdobytej 
wiedzy w praktyce oraz posze-
rzenie zainteresowań dzieci. 
Uczniowie pracowali indywidu-
alnie, w parach jak, i w grupach. 
Samodzielnie metodą „burzy 
mózgów”, spośród wcześniej 
zaprojektowanych technicz-
nie prac, musieli wybrać drogą 
kompromisu jeden, konkretny 
model.  Wspólnie dokonal i 
przydziału zadań i ustalili listę 
materiałów, z których należało 
wykonać poszczególne jego 
elementy. 

Podstawę modelu ekolo-
gicznego osiedla stanowi płyta 
durelis o grubości 12 mm. 
Z kolei jej całkowite wymiary 
osiągają 1250 mm x 1810 
mm. Ponadto podczas prac 
wykorzystano również takie 

materiały jak: gips szpachlowy, 
styropian, siatkę nylonową, 
listwy modelarskie, tworzywa 
sztuczne (różne opakowania), 
sklejkę, silikon, farby, plaste-
linę, kleje do drewna i tworzyw 
oraz gotowe elementy dekora-
cyjne (sztuczna trawa, drzewa) 
itp.

W trakcie wykonywania 
makiety uczniowie czasami 
popełnial i  błędy, które nie 
zniechęcały ich jednak do 
dalszej pracy, a wręcz przeciw-
nie motywowały do podjęcia 
dalszego wysiłku intelektual-
nego w celu uzyskania zamie-
rzonych efektów. Część prac 
wykonywali także samodzielnie 
w domu.

W efekcie końcowym eko-
l og iczne  os ied le  zos ta ło 
wykonane w skali 1:87. Na 
jego terenie znajdują się m.in.: 
budynki mieszkalne zasilane 
energią solarną, obora dla 
zwierząt hodowlanych, oczysz-
czalnia ścieków, pojemnik na 
odpady opakowaniowe, źródło 
energii wiatrowej w postaci 
wiatraka, ekologiczne uprawy 
rośl in,  tereny rekreacyjne 
(wzgórze z płynącym źródłem 
porośnięte drzewami iglastymi 
i staw hodowlany). Na obszarze 
osiedla ponadto zamieszczono 
także drogi: główną i jednokie-
runkową wraz z oznakowaniem. 
Z kolei w modelach budynków, 
własnoręcznie wykonanych 
przez uczniów, zainstalowano 
oświetlenie ledowe.

Uczniowie podczas trwania 
projektu uczyli się projekto-
wania, współdziałania w nie-

wielkich grupach, systema-
tyczności, odpowiedzialności 
za precyzję wykonania oraz 
poznali techniki łączenia nie-
których materiałów. Dodatkowo 
zdobyli umiejętność posłu-
g iwan ia  s i ę  na rzędz iam i 
ręcznymi, przyrządami oraz 
elektronarzędziami (w małym 
zakresie i z uwzględnieniem 
warunków BHP). Ponadobo-
wiązkowo poszerzyli swoją 

wiedzę z zakresu odnawialnych 
i czystych źródeł energii.

Przy projekcie pracowali 
n a s t ę p u j ą c y  u c z n i o w i e : 
T o m a s z  B o c h e n e k  ( k l .
VI), Jakub Siewko (kl.VI), 
Remigiusz Borkała (kl.VI), 
Tomasz Pelar (kl.V), Paweł 
P a ł k a  ( k l . V ) ,  We r o n i k a 
Bogusz (kl.IV b), Gaja Wypich 
(kl. IV b), Kacper Moskała (kl.
IV b), Jakub Gajdzica (kl.IV a), 
Patryk Wójtowicz (kl.IV a).

Dzięki hojności sponsora 
– firmie Rectus – uczniowie 
mogli zakupić m.in. potrzebne 
elementy do realizacji niniejszej 
makiety! Dodatkową nagrodą 
za włożony wysiłek i pracę 
dzieci jest wyjazd edukacyjny. 
Serdecznie dziękujemy!!!

Część pracy można obejrzeć 
w galerii zdjęć, a jeśli ktoś 
znajdzie chwilę wolnego czasu, 

zapraszamy do naszej szkoły. 
Niniejszy model zaprezento-
wany został także 2 czerwca 
br. podczas Festynu Rodzin-
nego. 

Opiekunowie projektu: Klaudia 
Wójtowicz i Leszek Matuszyński
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BaśnioWa noc z anderSenem

Nie za 7 górami, nie za 7 
lasami, ale w Ogrodzonej, 
małej miejscowości, w której 
na niewielkim pagórku stoi 
szkoła, dziatwa urządziła sobie 
baśniową noc.

Tego wieczoru wszystko 
było magiczne, oczekiwane, 
niesamowite. A rozpoczęło 
się od konkursu, w którym 
z m a g a ł y  s i ę  4 - o s o b o w e 
drużyny, popisując się wiedzą 
i strojem, żywo zaczerpniętym 
z popularnych baśni, które zna 
każde dziecko. Emocje towa-
rzyszyły wszystkim, zwłaszcza 
podczas wspólnego odpowia-
dania na pytania „Kto szybciej, 
kto poprawniej”.  Kiedy po 
skończonej rywalizacji wszyscy 
przenieśli się do stołówki, aby 
posil ić się przed wydarze-
niami, które na nich czekały, 
ni stąd, ni zowąd pojawił się 
najprawdziwszy listonosz, który 

przyniósł list od Hansa Chri-
stiana Andersena. 

Po przeczytaniu jego treści 
przez ochotniczkę z klasy 
IV  m łodz i  poszuk iwacze 
przygód żwawo wyruszyli na 
ich spotkanie. Po odliczeniu 
52 schodków stanęli przed 
ogromnymi drzwiami prowa-
dzącymi na strych. Dziatwa 
zrobiła wielkie oczy i mocniej 
chwyciła się za ręce. Zza drzwi 
dobiegał szmer i lekki stukot, 
wszyscy stłoczyl i  się przy 
wejściu, wielu obleciał strach. 
W mroku stała staruszka, 
t rzymająca w jednej  ręce 
laskę, na której się wspierała, 
a  w  d rug ie j  ko le jny  l i s t . 
Z oczu niektórych brzdąców 
popłynęły łzy strachu, a pisk 
był taki, że wszystkie myszy 
(jeżeli mieszkały na strychu) 
zostały skutecznie wypłoszone. 
Łagodna kobieta, która okazała 

się babcią Andersena poin-
formowała, że jej wnuk czeka 
na dzieci w Ośrodku Kultury 
w Ogrodzonej. Po otarciu łez, 
gotowi na spotkanie, wszyscy 
wyruszyli w dalszą drogę. 

„Wieczór już zapada na 
dworze ciemno jest, siedzimy 
wszyscy razem, a z nami 
Pan Andersen...”-śpiewały 
dzieci, witając gościa, którego 
z piosenką na ustach zabrały 
do szkoły. Na ten moment 
i  na  to  spo tkan ie  dz iec i 
czekały od bardzo dawna, 
ale baśniowy wieczór miał się 
dopiero rozpocząć. Wszyscy 
zgromadzi l i  s ię  w Pałacu 
K r ó l o w e j  Ś n i e g u ,  a  d o 
zebranych przemówił sam 
Wielki Mistrz Słowa i Pióra. 
Z  b ieg iem up ływu czasu 
w pałacu pojawiali się coraz 
to nowi goście, a dzieciaki 

coraz szerzej otwierały oczy 
ze  zdum ien ia ,  pon ieważ 
odkrywali, iż to ich rodzice 
i nauczyciele kryją się pod 
postaciami z bajek. Pierwsza 
weszła Księżniczka: piękna, 
tajemnicza i uśmiechnięta, za 
nią Calineczka: świeża i krucha 
jak opłatek, tańczyła i witała 
się z dziećmi. Kominiarczyk, 
jak na dżentelmena przystało 
podał ramię Pastereczce, która 
skromnie uśmiechnęła się 
do niego. Brzydkie Kaczątko 
okazało się być wspaniałym 
dorodnym kaczęciem, a Dziew-
czynka z zapałkami opowie-

działa zasłuchanej i zachwyco-
nej dziatwie o swoim ciężkim 
los ie.  Wreszcie w Pałacu 
pojawiła się jego władczyni, 
dostojna Królowa Śniegu, 
która srebrnym pyłkiem chciała 
zaczarować widownię i wszyst-
kich gości.  Po wspaniałej 
prezentacji przyszedł czas 
na piosenki, którymi przywi-
tano Andersena, wszystkich 
zaś zaproszono do wspólnej 
zabawy tanecznej, po której  
na scenie pojawiły się również 
baśniowe postacie, tyle że 
nieco młodsze. To dziewczynki 
z klasy 5 zaczęły prezento-
wać swój program artystyczny, 
oczywiście w całości poświę-
cony jubilatowi, a zebrana 
widownia wtórowała wdzięcz-
nym śpiewem. Po występach 
do pałacu Królowej Śniegu 
wjechał . . . tort w kształcie 

książki, z napisem „Życie to 
bajka - H. CH. Andersen”. 
I po raz kolejny tego wieczoru 
rozb łys ły  dz iec iom oczy, 
uśmiechnęły się szczęśliwe 
buzie. Bowiem z tortu wystrze-
liły w górę 3 wspaniałe fajer-
werki, a wszyscy zaśpiewali 
uroczyste 100 lat. I  jak na 
łasuchów przystało, każdy 
us tawi ł  s ię  w ko le jce  po 
kawałek pysznego toru. Kiedy 
brzuszki - łakomczuszki były 
już syte wszyscy wrócili, aby 
posłuchać baśni czytanych 
przez ich autora. Tak więc 
zebrani usiedli wkoło i odpłynęli 
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noc Baśni i czaróW z BiBlioteką 
i ośrodkiem kUltUry

W nocy z 30/31 marca po raz 
kolejny świętowaliśmy podczas 
„Nocy z Andersenem” urodziny 
duńskiego pisarza, które przy-
padają na 2 kwietnia. W dniu 
tym obchodzimy również „Mię-
dzynarodowy Dzień Książki dla 
Dzieci”. Dlaczego tak ważna 
jest pamięć o książkach dla 
dzieci? Od nich zależy bowiem 
rozwijanie wyobraźni i zaintere-
sowań najmłodszych.

Tegoroczna edycja odbyła 
s ię  w  Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji, 

gdzie  znajduje się filia Biblio-
teki Publicznej w Dębowcu. 
Wzięło w niej udział 39 dzieci. 
Na jmłodsza uczestn iczka 
miała 4 lata, najstarsza prawie 
12. Impreza rozpoczęła się 
o godzinie 18-tej, a zakończyła 
kolejnego dnia rano. 

N a  d z i e c i  j a k  z w y k l e 
czekało mnóstwo atrakcj i . 
Ich pierwszym zadaniem, ze 
względu na zbl iżające się 
Święta Wielkanocne, było 
wykonanie kartek. Później 
odbył się konkurs, w którym 

mogły wykazać się znajomo-
ścią baśni Andersena. Dzieci 
zostały także zabrane przez 
specjalnie zaproszonych gości 
w magiczną podróż po całym 
świecie za sprawą niezwy-
kłego pokazu parzenia herbaty. 
Następnie przyszedł czas na 
poszukiwania Andersena. 
W  t r a k c i e  p o d c h o d ó w 
uczestnicy zabawy musieli 
odnaleźć listy oraz zmierzyć 
się z wieloma emocjonują-
cymi  zadan iami .  Późnym 
wieczorem przybył wreszcie 

Andersen. Zgodnie z tradycją 
dzieci wysłuchały kilku baśni. 
Nie zabrakło również urodzi-
nowego tortu, który zniknął 
niemalże w momencie. Przed 
snem, grupa młodszych dzieci 
miała jeszcze okazję obejrzeć 
bajki wyświetlane za pomocą 
diaskopu. Po tak wielu wraże-
niach dzieci położyły się spać. 
Rankiem, tuż po śniadaniu 
pożegnaliśmy się, oczekując 
z niecierpliwością kolejnej 
edycji.

Weronika Szewczyk

w świat baśni i marzeń. Później, 
z kolei młodsi uczniowie popi-
sywali się pięknym czytaniem, 
przygotowanych wcześniej 
fragmentów baśni. Niektóre 
oczka wyglądały na trochę 
zmęczone, ale nadal nikt nie 
myślał o tym, żeby położyć się 
spać. Po pożegnaniu dorosłych 
gości, dziatwa połączyła się 
w długi pociąg, którym wesoło 
pojechała do łazienki. Po wie-
czornej toalecie, już na sali 
gimnastycznej nie zmęczeni 
nadal poszukiwacze przygód, 
zaczęli ćwiczyć i tańczyć do 
muzyki  i  p iosenki  o Cal i-
neczce. Nagle zgasło światło 
i na dużym ekranie pojawiła 
się pierwsza z trzech baśni 
Andersena, wyświetlanych tej 
magicznej nocy.

Dzieciaki schowane w śpi-
workach, przykryte kocykami, 
w  p i żamkach  rozpoczę ły 
nocny seans f i lmowy. Nikt 
nie zasypiał, nawet najmłodsi 
n a d a l  b y l i  p e ł n i  e n e rg i i 
i ogólnego podekscytowania 
wydarzeniami mijającego dnia. 
Ostatni wojownicy, a raczej 
wojowniczki z klasy 2 zasnęły 
o drugiej w nocy. 

Rano, około 7:00 zaczęły 
podnosić się pojedyncze główki 
i ciekawie rozglądać. A tu już 
zapraszano na poranną gim-
nastykę, potem sprzątanie 
łóżeczek, toaleta i  śniadanko, 
po k tórym na wszystk ich 
uczestników czekało dużo 
nagród i słodkości. Krótkie pod-
sumowanie NOCY Z ANDER-
SENEM, uznanie dla wszyst-

kich jej uczestników i radosne 
zapewnienia, że w przyszłym 
roku cała szkoła powinna 
wziąć udział w takim wydarze-
niu zakończyły imprezę. 

I ja tam byłam, miód i wino 
piłam, a co widziałam Wam 
opowiedziałam.

Biblioteka pragnie podzię-
kować wszystkim tym, którzy 
na różne sposoby zaangażo-
wali się w przygotowanie tej 
Baśniowej Nocy. Podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich 
rodziców i nauczycieli, którzy 
wnieśli duży wkład w oprawę 
imprezy i zapewnili bezpieczeń-
stwo dzieciom. Sponsorom: 
Firmie RECTUS z Gumien, 
Komisji ds. Rozwiązywanie 
Problemów Alkoholowych 
w Dębowcu, Państwu Dorocie 

i Robertowi Wróblom, Renacie 
i Marianowi Matejczuk, RSP 
„Promień” w Ogrodzonej dzię-
kujemy za transport, Panu 
prezesowi Janowi Krzywoniowi 
z Klubu LKS „Wyzwolenie” 
w Simoradzu za wypożycze-
nie materacy, pani Dyrektor 
przedszkola Annie Klimowskiej 
za pożyczenie strojów, pani 
Jadwidze Raszyk za upiecze-
nie wspaniałego tortu, paniom 
z obsługi szkoły za pomoc 
w przygotowaniach i  przy 
wystroju sal oraz wszystkim 
dzieciom, które wspólnie bawiły 
się tej nocy.

Bożena Michalik
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UłoŻyliśmy 3 tySiące PUzzli !!!

zaBaWa W dream - ParkU  W ocHaBacH

Długo, bo ponad 3 miesiące 
trwało układanie 3 tysięcy 
puzzli w bibliotece w Ogro-
dzonej. Obraz przedstawiający 
zwierzęta afrykańskie układało 
prawie 30 uczniów z klasy 
3, 4, 5 i 6. W wolnym czasie, 
najczęściej na przerwach i po 
zajęciach odbywało się żmudne 
dokładanie malutkich karto-
ników. Najwięcej problemów 
dostarczył słoń, bardzo trudny 
do ułożenia ze względu na 
prawie jednolity kolor i duży 
rozmia r.  By ły  tez  chw i le 
załamania, kiedy wydawało 
się, że obraz nie zostanie 

ukończony. Na szczęście udało 
się, więc radość i satysfakcja 
są jeszcze większe. Jest to już 
drugi tego typu obraz. Pierwszy 
powstał 5 lat temu, składa się 
również z 3 tysięcy kawałków, 
p r z e d s t a w i a  „ N a j w i ę k -
sze budowle świata” i został 
ułożony w ciągu 1 miesiąca 
i 18 dni. W tym roku rekord nie 
został pobity. Może następnym 
razem... Zachęcamy wszyst-
kich do układania puzzli.

 Biblioteka Szkolno-
Środowiskowa w Ogrodzonej

W poniedziałek, 30 kwietnia 
2012  roku ,  p r zy  upa lne j 

pogodz ie  i  bezchmurnym 
niebie, 55-osobowa grupa 

uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Ogrodzonej wyjechała na 
wycieczkę do Dream - Parku 
w Ochabach. Wyjazd zorga-
nizowały biblioteka i świetlica 
środowiskowa w ramach zago-
spodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. Atrakcjom 
i zabawie nie było końca. 
Dzieci obejrzały dwa seanse 
w kinie 6D, zajrzały do oceana-
rium, zwiedziły Park Miniatur 
i Park Dinozaurów, próbowały 
akrobacji w kuli sferycznej. 
Młodsi szaleli na placu zabaw 
i na dmuchańcach, zaś starsi 
sprawnie manewrowali kilka 
metrów nad ziemią w parku 
linowym. Ta sztuka udała się 
nawet kilku trzecioklasistom. 

Młodsze dzieci również bawiły 
się w parku, jednak na nieco 
niższych wysokościach. Po 
zakupie lodów i obowiązko-
wych pamiątek zmęczone, ale 
bardzo szczęśliwe wróciły do 
domów.

O rg a n i z a t o r z y  p r a g n ą 
podziękować Komisji  ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dębowcu 
oraz Dyrekcji Dream - Parku 
w Ochabach za pomoc w zor-
ganizowaniu tego wyjazdu, 
jak również Pani Renacie 
Matejczuk i Kindze Zelek za 
opiekę nad dziećmi.

 Organizatorzy

BiBlioteki
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odWiedziny PrzedSzkolakóW

kronika BiBlioteki Szkolno-środoWiSkoWej 
W ogrodzonej W WerSji elektronicznej

2 kwietnia 2012 roku naszą 
bibliotekę odwiedziły przed-
szkolaki, które zostały zapro-
szone na przedstawienie przy-
gotowane przez uczennice 
z klasy 5, z okazji 207 urodzin 
Andersena, które wypadały 
w łaśn ie  w  pon iedz i a ł ek . 
Dzieci wraz z klasą 1, 2, 3 i 5 
obejrzały program artystyczny, 

poznały kilka ciekawostek na 
temat życia wielkiego baśniopi-
sarza, a następnie wysłuchały 
fragmentu baśni Andersena pt. 
„Calineczka”. Na pożegnanie 
wiekowy i baśniowy solenizant 
częstował wszystkich słody-
czami.

Bożena Michalik

W związku z przygotowa-
niami do  obchodów 100-lecia 
Szkoły Podstawowej w Ogro-
dzonej ,  B ib l io teka Szkol -
no-Środowiskowa proponuje 

absolwentom oraz czytelni-
kom powrót do przeszłości. 
Na stronie internetowej biblio-
teki można obejrzeć kronikę 
w wersji elektronicznej, która 

obejmuje lata 1999-2012 oraz 
krótkie informacje dotyczące 
historii biblioteki szkolnej oraz 
filii biblioteki gminnej. Zapra-

szamy do wspomnień i miłej 
lektury.

Bożena Michalik

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG 
MIERNICZYCH G E O P L A N s.c. 
B. Jarzyna, K. Laskownicki, 
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1 
tel./fax.: 33 852 14 11, 852 20 33 

Wykonujemy: 
• Podziały i rozgraniczenia 
• Pomiary sytuacyjno--wysokościowe 
• Obsługa inwestycji 
• Inne pomiary 

Uprzejmie informujemy iż od dnia 05.03.2012r. w Urzędzie Gminy 
w Dębowcu czynna będzie Pracownia Geodezyjna.

Przyjmowanie stron w poniedziałki w godz. 900 - 1400
Tel. kontaktowy 501213407

BiBlioteki
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zUmBa W gokSir W gUmnacH

zadBaj o SWoje zdroWie z gminnym 
ośrodkiem kUltUry!

15 maja 2012 r. w GOKSiR 
w  G u m n a c h  o d b y ł y  s i ę 
p ie rwsze  za jęc ie  Zumby. 

Ponad dwadzieścia pań, które 
ceni sobie zdrowy tryb życia, 
dobre samopoczucie i szczupłą 

sylwetkę zebrało 
się, aby przekonać 
się o pozytywnych 
e f e k t a c h  t e g o 
energetyzującego 
t a ń c a .  I  c h o ć 
wysiłek był spory, 
podczas godzinny 
i n t e n s y w n e g o 
treningu można 
spalić nawet do 
600 kcal, to panie 
bardzo pozytyw-
n ie  komen tu j ą 
pierwsze zajęcia. 
Z a c h ę c a m y 
do korzystan ia 
z bogatej oferty 
r e k r e a c y j n o  - 
sportowej, jaką 
przygotował dla 

Państwa Gminny Ośrodek 
Kultury. 

 GOKSiR w Gumnach:
- poniedziałek godz. 18:30 - 

Aerobik TBC
godz. 19:30 – Pilates
- wtorek godz.  19:00 – 

Zumba
środa godz. 18:30 – Flowin
GOKSiT Łączka w ponie-

działki i środy co dwa tyg. 
o godz. 19:00 - Aerobik

W  m y ś l  p r z y s ł o w i a : 
„W zdrowym ciele zdrowy 
duch” zachęcamy do ruchu 
i ćwiczeń.

Wszelkich informacji  na 
temat zajęć udzielamy pod 
numerem tel. 512 298 558, 
33 858 83 51

Bogusz Karina

Wraz z nadejściem wiosny 
Gminny  Ośrodek  Ku l tu ry 
postawił na propagowanie 
zdrowego stylu życia. Nasz 
cykl imprez sportowo-rekre-
acyjnych rozpoczęliśmy od 
coraz bardziej popularnego 
w ostatnim czasie marszu 
z kijkami - nordic walkingu.

Nordic Walking - to inaczej 
dynamiczne, pełne rozmachu 
chodzenie z kijkami pozwa-
lające zdobywać kondycję 
oraz rozwijać poszczególne 
grupy mięśni, które normalnie 
są zaniedbywane - a zatem 
ćwiczyć całe ciało. Treningowi 
poddawane są jednocześnie 

nogi i biodra, jak i górna część 
ciała: ręce, bark, ramiona, 
mięśnie klatki piersiowej oraz 
kręgosłup. Uczestniczą w tym 
niemal wszystkie mięśnie, 
badania dowodzą czynne 
zaangażowanie około 90% 
mięśni ciała. Również spalanie 
ka lo r i i  j es t  in tensywn ie j -
sze niż podczas biegania i to 
o 20% - przy czym obciążenie 
dla stawów i kręgosłupa jest 
w przypadku równego podłoża 
o około 5 kilogramów mniejsze. 
Każde w ten sposób stymu-
lowane włókno mięśniowe 
p o m a g a  n a s z e m u  c i a ł u 
zachować witalność, szczupłą 
sylwetkę i zdrowie. Przemiana 
materii podlega pozytywnej sty-
mulacji, co wpływa na redukcję 
zbędnych kilogramów.

 
O zbawiennym wpływie dla 

naszego zdrowia płynącym 
z  nord ic  wa lk ingu mogła 
przekonać się grupa „dębo-

wieckich dreptoków”, która 
w  n iedz ie lne  popo łudn ie 
wyruszyła z Centrum Dębowca. 
I choć pogoda była kapryśna 
to i tak nie stanowiło to prze-
szkody dla tych, którzy zdrowie 
i dobra kondycję stawiają na 
pierwszym miejscu. Trasa 
prowadziła przez malownicze 
i niezwykle urokliwe tereny 
naszej gminy. Pod bacznym 
okiem instruktora, pana Krzysz-
tofa Żebroka, pokonaliśmy 
trasę z Dębowca do Centrum 
Kultury w Łączce (około 6,5 
km!). Wszystkim wytrwałym 
dreptokom gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim za 
zainteresowanie naszą akcją, 
zachęcamy do korzystania 
z przygotowanej dla Państwa 
oferty turystyczno-rekreacyjnej.

Karina Bogusz
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V rodzinny rajd roWeroWy, 
tUryStyczno - krajoznaWczy

W sobotę 5-go maja 2012 
roku Stowarzyszenie Organiza-
cji Społecznych „INICJATYWA” 
w Ogrodzonej  zorgan izo -
wało dla mieszkańców Gminy 
Dębowiec 

„ V  R O D Z I N N Y  R A J D 
ROWEROWY TURYSTYCZNO 
- KRAJOZNAWCZY” 

pod stałym hasłem: „BĄDŹ 
WIDOCZNY NA DRODZE”. 

W tym roku pogoda nie 
zapowiadała się zbyt opty-
mistycznie, jednak sobotnia 
aura mile nas zaskoczyła. 
Ilość uczestników dopisała 
-  uzb iera ło  s ię  ok.  30- tu 
amatorów czynnego wypo-
czynku. Zgodnie z hasłem 
tej imprezy, na starcie każdy 

uczes tn ik  ra jdu  o t rzymał 
kamizelki, lampki i inne gadżety 
rowerowe, a dzieci dodatkowo 
naklejki odblaskowe przydatne 
d o  b e z p i e c z n e j  p o d ró ż y 
nie tylko rowerem. W formie 
nagród rozdane zostały trzy 
kaski rowerowe. Trasa wiodła 
z Ogrodzonej przez Kostko-
wice, Dębowiec, Ochaby do 
Pruchnej. Tam, na półmetku 
trasy w gospodarstwie agro-
turystycznym „Wodna Dolina” 
uczestnicy rajdu zostali poczę-
stowani kiełbasą, frytkami 
i napojami chłodzącymi oraz 
mieli możliwość skorzystania 
z łódek, kajaków i rowerów 
wodnych. Powrót do Ogrodzo-
nej odbył się tą samą trasą. 

Trasa liczyła w sumie około 30 
kilometrów. 

Całe przedsięwzięcie mogło 
się odbyć dzięki wsparciu 
finansowemu Urzędu Gminy 
Dębowiec, za co Stowarzy-
szenie oraz uczestnicy rajdu 
serdecznie dziękują. Zdaniem 
uczestników wycieczki, impreza 
była udana i już zapowiedzieli 
uczestnictwo w następnym 
rajdzie.

Jeszcze tradycyjnie apel dla 
uczestników rajdu. Otrzymane 
kamize lk i ,  kask i  i  lampki 
rowerowe używajcie podczas 
każdego wyjazdu rowerem. 

Pamiętaj! Życie masz jedno!
Serdeczne podziękowanie 

dla Pana Grzegorza za udo-
stępnienie zdjęć z tego rajdu.

Już teraz zapraszamy na 
II Rodzinny Rajd Turystyczno 
Krajoznawczy, który jeżel i 
pogoda pozwoli, odbędzie się 
w niedzielę 23 czerwca. Tym 
razem do Wisły Głębce i okolic. 
Szczegóły będą podane na 
plakatach i stronach interneto-
wych.

Mirosław Gajdacz

SPort

Bieg WioSny
Tegoroczna edycja VI Biegu 

Wiosny w Dębowcu na starcie 
zgromadziła ponad 80 uczest-
ników, co doskonale pokazuje, 
że z roku na rok impreza cieszy 
się coraz większa popularno-
ścią. Trasa przebiegała malow-
niczymi  u l icami  Dębowca 
i zgromadziła sporo entuzja-
stów biegania.

Od samego rana na starcie 
pojawiali się kolejni zawodnicy, 
słoneczna pogoda dodatkowo 
zachęcała do biegania, a duch 
walki i rywalizacji unosił się 
w powietrzu. Jak zwykle naj-
l iczniejszą grupę stanowil i 
uczniowie klas podstawowych. 
Jednak w tym roku na linii 
startu stanęło do rywalizacji, 
aż 18 zawodników startujących 
w kategorii mężczyzn i kobiet. 

Po zakończonym biegu, 
puchary i medale wraz z gra-

tulacjami wręczał Wójt Gminy 
Dębowiec Tomasz Branny.

GOKSiT pragnie serdecznie 
podziękować nauczycielom: 
Waldemarowi Bulandrze , 
Jerzemu Szendzielarzowi, za 
pomoc w organizacji imprezy, 
a także właścicielowi stawów 
panu Ryszardowi Maciejew-
skiemu za udostępnienie drogi 
na czas trwania zawodów.

D z i ę k u j e m y  r ó w n i e ż 
Strażakom OSP Dębowiec, 
P o l i c j i  i  N W Z O Z  P i o t r 
Gruszczyk za wsparcie tech-
niczne zawodów.

Oto,  jak  przedstawia ją 
się wyniki VI Biegu Wiosny 
w Dębowcu:
Klasa 1-2 chłopcy- 300 
metrów
Miejsca: 
I Remigiusz Pelar 
II Mateusz Polok
III Mateusz Gawlas 

Klasa 1-2 dziewczyny 300 
metrów
Miejsca:
I Patrycja Wrzeszcz
II Martyna Polak
III Karolina Kocoń
Klasa 3-4 chłopcy- 600 
metrów 
Miejsca:
I Wojciech Wojtyła 
II Igor Olszar
III Maks Kubicius 
Klasa 3-4 dziewczyny- 600 
metrów
Miejsca:
I Weronika Bogusz
II Emilia Żwak
III Klaudia Porębska
Klasa  5 -6  ch łopcy-900 
metrów 
Miejsca:
I Remigiusz Borkała 
II Szymon Lackowski 
III Darek Gabzdyl 
Klasa 5-6 dziewczyny-900 
metrów
Miejsca:
I Magda Brzeszcz

II Marcelina Wojtyła
III Kinga Białożyt
Gimnazjum chłopcy-1500 
metrów 
Miejsca:
I Nikodem Sikora
II Krzysztof Michalik
Gimnazjum dziewczyny-1500 
metrów
Miejsca:
I Dagmara Adamik
Mężczyźni - 5 km 
Miejsca:
I Tomasz Wróbel czas 20,33 
II Henryk Małysz czas 20,50 
III Jarosław Głowinkowski czas 
20,57 
Kobiety -5 km
Miejsca:
I Zofia Kołodziejczyk
II Kinga Szafarczyk
III Barbara Sikora

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy i zapraszamy już za 
rok!!:)

Wojciech Biłko
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gUmna ma SWoją Strzelnicę !
9 marca 2012 roku miało 

miejsce uroczyste otwarcie 
s t rze ln icy  pneumatyczne j 
w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Gumnach. 
Pomysłodawcą i  in ic ja to -
rem p rzeds ięwz ięc ia  by ł 
p. Jan Żarski - Prezes LKS 
„KORONA” Gumna oraz Sekcji 
Strzeleckiej.

„Budując tak piękne obiekty 
na wsi, jak i w miastach musimy 
mieć przede wszystkim na 
uwadze, aby były one w pełni 
wykorzystane dla potrzeb 
miejscowej ludności, a przede 
wszystkim dla młodzieży.

Młodzież trzeba odciągnąć 
od telewizji, Internetu, a co 
na jgorsze od narkotyków 
i innych używek, które niszczą 
młode organizmy.

Strzelectwo sportowe jest 
sportem, który uczy nas dyscy-
pliny i pokory. Bez determinacji, 
spokoju i opanowania, a przede 
wszystkim bardzo intensyw-
nych treningów nie ma szans 
na powodzenie i sukces. Jak 
wcześniej wspomniałem strze-
lectwo uczy przede wszystkim 
dyscypliny i pokory w sporcie, 
będąc jednocześnie wspaniałą 
zabawą.

To dzięki Lidze Obrony Kraju  
jeszcze można uprawiać tą 
dyscyplinę sportu, ponieważ 
posiada broń, dzięki której 

można organizować zawody 
i treningi. W szkołach średnich 
w ogóle zrezygnowano z zajęć 
obronnych, dlatego młodzież 
nasza tak licznie uczestni-
czy w zawodach strzeleckich 
organizowanych przez Zarząd 
P o w i a t o w o - M i e j s k i  L O K 
w Cieszynie.

Mamy nadzieję, że nasza 
s t rze ln ica  pneumatyczna 
przyciągnie rzeszę młodzieży 
szkolnej. Pierwszym testem 
będzie organizowany turniej 
Szkolnej Ligi Strzeleckiej szkół 
ponadgimnazjalnych  Powiatu 
C ieszyńsk i ego  o  pucha r 
p rzechodn i  dy r.  MOSiRu 
w Cieszynie i  naj lepszego 
strzelca Powiatu Cieszyń-
skiego. Mówi się, że strze-
lectwo jest sportem drogim, 
el i tarnym, ale dzięki Wam 
sponsorom udało się zaszcze-
pić w młodzieży tę dyscyplinę 
sportu” – mówi prezes Jan 
Żarski.

W spotkaniu uczestniczyli 
Burmistrz Miasta Cieszyn Mie-
czysław Szczurek, Wójt Gminy 
Dębowiec Tomasz Branny, 
V-ce Prezes Śląskiego Zarządu 
Wojewódzkiego LOK w Kato-
wicach, Pułkownik Ryszard 
Kasprzak, Prezes Zarządu 
Powiatowo-Miejskiego LOK 
w Cieszynie Józef Gil, przed-

stawiciele mediów oraz liczni 
zaproszeni goście.

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 14 tys. złotych.

Otwarc ie st rze ln icy n ie 
byłoby możl iwe gdyby nie 
sponsorzy:

- Zofia i Zbigniew Kajmowicz
-Prezes firmy Jawal Tadeusz 

Gorgosz
-Prezes firmy Rectus Polska 

Krzysztof Wojtaszek
-Dyrektor  f i rmy Rectus 

Polska Krzysztof Cieśliński
-Prezes firmy Euros Polska 

Andrzej Marecki
-Właściciele firmy Autokom-

pleks Gumna Anna i Krzysztof 
Ważka 

-Właściciel firmy Remonto-
wo-Budowlanej Andrzej Stani-
szewski

-Właściciel P.F.R.D. Bruk 
Józef Maciejczyk

-Właściciel firmy Brukarsko-
Murarskiej Henryk Gwazdacz

- Barbara i Piotr Pierchała
-Właściciele firmy Szo-Go 

Beata i Grzegorz Gojniczek
- P r e z e s i  f i r m y  W i k 

z Kostkowic Tomasz Kluska 
i Zbigniew Widenka

-Właściciele firmy Stolar-
sko-Meblowej, Alina i Mirosław 
Madzia

-Jan Żarski
Składamy serdeczne podzię-

kowania dla inicjatorów przed-
sięwzięcia, a w szczególności 
dla Panów: Jana Żarskiego 
i Mirosława Sobańskiego 
oraz Pań Jolanty Sobańskiej, 
Urszuli Żarskiej oraz Lucyny 
Jabłońskiej za wspaniale 
przygotowany poczęstunek.

Bogusz Karina

SPort



31Strona Dębowieści

PUcHar PolSki W maratonacH na orientację
W dniach od 31 sierpnia do 

2 września w naszej gminie 
po raz pierwszy odbywać się 
będą zawody na orientację 
pod nazwą „WYZWANIE”. Jest 
to impreza zaliczana do cyklu 
Pucharu Polski w maratonach 
na orientację zarówno pieszych 
jak i rowerowych. Organizato-
rem jest MKS-R „Centrum”, 
a współorganizatorem Gmina 
Dębowiec. Chcemy zaprosić 
wszystkich mieszkańców do 
wzięcia udziału w zawodach 
i  sp róbowan ia  swych  s i ł 
w rywalizacji sportowej lub też 
udzielenia wsparcia w organi-
zacji zawodów, jako wolonta-
riusze. Dla wszystkich miesz-

kańców Gminy Dębowiec, jak 
i powiatu cieszyńskiego będzie 
obowiązywać niższa stawka 
wpisowego. 

Na czym polegają zawody 
na orientację, pytamy pomy-
słodawcę zawodów?

Zadaniem zawodnika jest 
odszukanie w terenie (zazna-
czonych na mapie) punktów 
kontrolnych w jak najkrótszym 
czasie. Zawody na orientację 
są specyficznym rodzajem 
z a w o d ó w  s p o r t o w y c h , 
łączącym wysiłek fizyczny - 
pokonywanie znacznych odle-
głości w trudnym terenie oraz 
umysłowy - wybór wariantów 

dotarcia do punktu, czytanie 
mapy pod presją czasu.

Jaka jest forma zawodów 
WYZWANIE?

Zgodnie z formułą zawodów 
na orientację zawodnicy muszą 
w najkrótszym czasie odnaleźć 
punkty kontrolne. Uczest-
nicy poruszają się pieszo lub 
na rowerach. Trasa rowerowa 
wiąże się z przebyciem do 100 
km. Piechurzy rywalizują na 
dwóch dystansach do 50km 
i 100km. O miejscu w klasyfi-
kacji będzie decydowała ilość 
zal iczonych punktów kon-
trolnych oraz czas. W 2012 
roku bazą zawodów będzie 
Zespół Przedszkolno-Szkolny 

w Simoradzu, a gospodarzem 
Gmina Dębowiec. Zawody 
obejmą swym zasięgiem teren 
od Jez io ra  Gocza łkowic -
kiego na północy, po Wisłę na 
południu oraz od Cieszyna na 
zachodzie, po Bielsko-Białą na 
wschodzie.

Skąd się wziął pomysł na 
tego typu imprezę?

Z moimi znajomymi Erykiem 
i Tomkiem startuję w tego typu 
imprezach. Od kilku lat jeździmy 
po Polsce, ale w naszych 
okolicach takich imprez jest jak 
na lekarstwo. Sami więc posta-
nowiliśmy zorganizować taką 
imprezę i promować nasze 

tereny Pogórza Cieszyńskiego 
i Beskidów.

Jak to się zaczęło?
W zeszłym roku odbyła się 

pierwsza edycja zawodów 
„WYZWANIE”. Bazę zawodów 
stanowiła OSP Dzięgielów. 
W pierwszej edycji wystar-
towało ok. 40 zawodników 
z województwa ś ląsk iego 
i Krakowa. Po udanej imprezie 
postanowiliśmy nie tylko kon-
tynuować, ale i rozwijać organi-
zację „Wyzwania”, stąd w tym 
roku zgłosiliśmy nasze zawody 
do Pucharu Polski Pieszych 
i Rowerowych Maratonów na 
Orientację. 

D l a c z e g o  S i m o r a d z 
i Gmina Dębowiec?

Simoradz dlatego, że szu-
kaliśmy ciekawego miejsca, 
jako bazy zawodów oraz spo-
tkaliśmy się z przychylnością 
Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Simoradzu 
Pana Przemysława Żebroka 

oraz miejscowych włodarzy, 
którzy pomogą nam w organi-
zacji zawodów. Poza tym tereny 
gminne są bardzo urokliwe 
i  c iekawe pod wzg lędem 
ukształtowania terenu.

I n f o r m u j e m y  ró w n i e ż , 
i ż  w  dn iach  rozgrywan ia 
zawodów na terenie Gminy 
Dębowiec, Hażlach, Skoczów, 
Ustroń, Brenna i Jasienica 
będą poruszać się uczestnicy 
zawodów nie tylko po drogach, 
ale również poza nimi, dotyczy 
to również godzin nocnych. 
Każdy zawodnik musi być 
wyposażony w numer startowy, 
który umożliwi identyfikację 
startującego. Wszelkich infor-
macji dotyczących zawodów 
można uzyskać na stronie 
imprezy www.nasportowo.
dziegielow.org.pl oraz pod 
numerem tel.: 503 115 739.

Przemysław Sikora
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zmagania na macie
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW W KRAKOWIE
W dniach 21-22.04.2012r. w  Krakowie odbyły się Mistrzostwa 

Polski Młodzików w Judo. W turnieju wzięło udział 3 zawodników 
z sekcji sportowej „DĄB” Dębowiec. 

W wadze 57 kg –WANTULOK PATRYCJA– zajęła IX miejsce.

PUCHAR EUROPY W TEPLICACH
Ze Stowarzyszenia Sportowego ,,DĄB” Dębowiec w Pucharze 

Europy w Teplicach w dniu 22.04.2012 wystartował RYSZARD 
KUBICA zdobywając X miejsce.

PUCHAR POLSKI W LUBONIU k. POZNANIA 
28 kwietnia 2012r. odbył się w Luboniu koło Poznania Puchar 

Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo. W turnieju wzięło 
udział ponad 700 zawodników i zawodniczek z klubów całej 
Polski. Z  sekcji sportowej „DĄB” Dębowiec wystartowało 4 
zawodników .

W wadze +90 kg –RYSZARD KUBICA– zajął 1 miejsce, zdo-
bywając złoty medal. W jego wadze walczyło 16 zawodników 
z całej Polski

W wadze 52 kg MAGDALENA KOLACZEK zajęła VII miejsce 
premiowane punktami rankingowymi. W jej wadze startowało 21 
zawodniczek z różnych polskich klubów.

Zawodnik z Dębowca RYSZARD KUBICA po raz drugi zdobył 
złoty medal i wyszedł na pierwsze miejsce w rankingu Polski 
w grupie juniorów młodszych.

TURNIEJ GRAND PRIX w MYSŁOWICACH
W dniu 24.03.2012r. w Mysłowicach odbył się Turniej Grand 

Prix w Judo - Mysłowice 2012. Z sekcji „DĄB” Dębowiec wystar-
towało 13 zawodników, zdobywając:

Czyż Jacek – waga 27 kg - I miejsce 
Wieczorek Weronika - waga 27 kg– II miejsce
Pilch Dawid – waga 30 kg – V miejsce
Ihas Martyna – waga 30 kg – I miejsce
Kołder Dawid – waga 36 kg – I miejsce
Kolaczek Artur – waga 46 kg – II miejsce
Kolaczek Magdalena – waga 52 kg – I miejsce
Wieczorek Dominika – waga 51 kg – III miejsce
Wantulok Patrycja – waga 57 kg – II miejsce

Mohr Mateusz – waga 60 kg – III miejsce
Wyleżoł Patryk – waga 60kg – II miejsce
Górniak Kamil – waga 66 kg – I miejsce
Kubica Ryszard - waga +81 kg – I miejsce

TURNIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SOSNOWCU
W  dniu 25.03.2012r. Sosnowcu odbył się Turniej Judo Dzieci 

i Młodzieży. Z sekcji „DĄB” Dębowiec wystartowało 9 zawodni-
ków, zdobywając:

W grupie przedszkolaków:
Kurdun Aleksander – waga 27 kg – I miejsce
Góralczyk Kacper – waga 30 kg – II miejsce
Grupa młodsza:
Wieczorek Weronika - waga 30 kg– I miejsce
Wieczorek Dominika – waga 50 kg – III miejsce
Grupa starsza:
Kolaczek Magdalena – waga 53 kg – I miejsce
Wantulok Patrycja – waga 59 kg – III miejsce
Wyleżoł Patryk – waga 60 kg – I miejsce
Górniak Kamil – waga 66 kg – II miejsce
Kubica Ryszard - waga +81 kg – I miejsce

PUCHAR EUROPY JUNIORÓW MŁODSZYCH W JUDO –
BIELSKO-BIAŁA 2012
W  dniach 19-20.05.2012r. w Bielsku odbył się Puchar Europy 

Juniorów Młodszych w Judo. 
Ze Stowarzyszenia Sportowego ,,DĄB” Dębowiec wystartował 

1 zawodnik w wadze +90 kg – RYSZARD KUBICA. 
Zajął siódme miejsce punktowane punktami do Mistrzostw 

Europy. W turnieju startowało 578 zawodników z 28 państw.

PUCHAR POLSKI W SKIERNIEWICACH
W dniach 3-4.03.2012r. w Skierniewicach odbyły się zawody 

Pucharu Polski Juniorów Młodszych w Judo. W turnieju wzięło 
udział 278 chłopców i 137 dziewcząt. Z sekcji sportowej „DĄB” 
Dębowiec wystartowało 5 zawodników i zawodniczek:

W wadze +90 kg –RYSZARD KUBICA– zajął 1 miejsce, zdo-
bywając medal złoty.

TURNIEJ GRAND PRIX w MYSŁOWICACH
W  dniu 25.02.2012r. w Mysłowicach odbył się Turniej Grand 

Prix w Judo - Mysłowice 2012. Z sekcji „DĄB” Dębowiec wystar-
towało 18 zawodników, zdobywając:

Czyż Jacek – waga 27 kg - I miejsce 
Śmigiel Alicja – waga 27 kg – IV miejsce
Wieczorek Weronika- waga 27 kg– III miejsce
Pilch Dawid – waga 30 kg – III miejsce
Mohr Natalia – waga 30 kg – II miejsce
Ihas Martyna – waga 30 kg – III miejsce
Kołder Dawid – waga 36 kg – III miejsce
Kolaczek Artur – waga 46 kg – II miejsce
Marko Marta – waga 52 kg – I miejsce
Kolaczek Magdalena – waga 52 kg – II miejsce
Wieczorek Dominika – waga 51 kg – II miejsce
Kuczera Damian – waga 55 kg – III miejsce
Wantulok Patrycja – waga 57 kg – IV miejsce
Mohr Mateusz – waga 60 kg – IV miejsce
Wyleżoł Patryk – waga 66 kg – III miejsce
Górniak Kamil – waga 66 kg – V miejsce
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I le  to  już  lat  t rwa ta 
przygoda z Judo? I dlaczego 
właśnie ten sport?

Ryszard Kubica:  Moja 
przygoda trwa już 11 lat. Ten 
sport ćwiczę od 4 roku życia, 
cała moja rodzina ćwiczyła 
Judo, więc i mnie to wciągnęło. 
Dziś jest to moja pasja.

Jak  s ię  czu je  Mis t rz 
Polski i co jeszcze chciałby 
osiągnąć?

R.K. :  Czuje s ię  dumny 
i zadowolony z tego, co już 
osiągnąłem, ponieważ wkładam 
wiele pracy i zaangażowania 
w treningi. Chciałbym w końcu 
osiągnąć miejsce medalowe 
na arenie Europejskiej, niestety 
dotychczas nie udało mi się 
wywalczyć miejsca na podium 
na żadnym Pucharze Europy.

Panie Henryku, jako kto 
czuje Pan większą dumę - 
jako Ojciec, czy jako trener?

Henryk Kubica: Jestem 
zarówno jako ojciec i  jako 
trener szczęśliwy z wyników 
Ryśka. Pierwszy raz w życiu 
odkąd jestem trenerem udało 
mi się wyszkolić tak dobrego 
zawodnika,  a  radość jest 
podwójna dlatego że to mój 
syn.

Jak wygląda typowy dzień 
Młodego Mistrza?

R.K.: Dzień mija szybko, 
ponieważ cały jest zaplano-
wany. Najpierw szkoła, potem 
trening, wieczorem nauka, naj-
częściej tak właśnie wygląda 
mój dzien. W weekendy jestem 
na zawodach.

Na końcu chciałbym podzię-
kować rodzicom, całej rodzinie, 
dziewczynie i wszystkim tym 
osobom, którzy mnie wspierają. 
Szczerze wszystkim dziękuję. 

Wywiad przeprowadziła 
Marcelina Gardas

Zagóra Piotr – waga 66 kg – VII miejsce
Kubica Ryszard - waga +81 kg – I miejsce

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBOWIEC 
W JUDO 2012

W dniu 31.03.2012r. Zarząd Stowarzyszenia Sportowego 
„DĄB” Dębowiec wraz z Gminą Dębowiec zorganizował Turniej 
Judo Juniorów Młodszych i Młodzików o Puchar Wójta Gminy 
Dębowiec. W Turnieju udział wzięli zawodnicy zrzeszeni 
w sekcjach sportowych województwa śląskiego i Czech.

Zawody odbyły się na sali gimnastycznej Gimnazjum  
w Dębowcu.

Zawodnicy walczyli w 26 kategoriach wagowych juniorów 
młodszych, młodzików i młodziczek. Za zdobyte miejsca 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody. 
Zwycięskie drużyny uhonorowane zostały pucharami.

Turniej swoją obecnością zaszczycił z-c Wójta Gminy 
Dębowiec – Artur Kulesza, Pełnomocnik Wójta Gminy Brenna do 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Krystian Fest oraz 
inni zaproszeni goście.

Drużynowo - I miejsce zajął - Klub CZARNI Bytom
II miejsce - Stowarzyszenie Sportowe ,,DAB” Dębowiec
III miejsce - UKS Sosnowiec
VI miejsce - GWARDIA Bielsko - Biała
V miejsce - POLONIA Rybnik
INDYWIDUALNA PUNKTACJA ZAWODNIKÓW „DĄB” 

DĘBOWIEC
Młodziczki: 
- w wadze 48 kg: Wieczorek Dominika – II miejsce
- w wadze 52 kg: Marko Marta – I miejsce
- w wadze 57 kg: Wantulok Patrycja - II miejsce
Juniorzy młodsi:
- w wadze 52 kg: Kolaczek Magdalena - I miejsce
- w wadze 60 kg: Wyleżoł Patryk – V miejsce
- w wadze 60 kg: Górniak Kamil - II miejsce
- w wadze 66 kg: Zagóra Piotr - V miejsce
- w wadze 81 kg: Kula Artur - II miejsce
- w wadze +90 kg: Kubica Ryszard - I miejsce
W turnieju wzięło udział 13 klubów sportowych Województwa 

Śląskiego i Czech. Łącznie wystartowało w turnieju 127 zawod-
ników.

Henryk Kubica

WyWiad z rySzardem 
kUBicą

SPort



D
ęb
ow
ie
śc
i

34Strona

jedną nogą W ii lidze
W ostatnim czasie siatkarki 

z Dębowca dostarczyły nam 
wiele sportowych emocji zwią-
zanych z walką o wejście do II 
ligi. Wszystko zaczęło się od 
zdobycia wicemistrzostwa III 
Ligi Kobiet. Nasze zawodniczki 
wygrały kolejny etap, jakim był 
turniej półfinałowy o wejście 
do II ligi, Tym zwycięstwem 
drużyna zapewniła sobie udział 
w turnieju finałowym i prawo 
do organizacji tegoż turnieju. 
Pomimo porażki 2:3 w turnieju 
finałowym z Victorią Lubliniec 
nasze siatkarki nadal zacho-
wywały szanse na awans do II 
ligi. Warunkiem była wygrana 
w barażach z Łódzkim Klubem 
Sportowym Łódź. Zawodniczki 
na trudnym terenie wygrały 

pierwszy pojedynek, który 
zakończył się wynikiem 3:2 dla 
UKS Dębowianka. Tym samym 
szansa na awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej, znacznie 
się przybliżyła, lecz Dębo-
wianka musiała dopełnić for-
malności, wygrywając u siebie. 
Rozbudzone apetyty na awans 
do II ligi, przyciągnęły sporą 
rzeszę wiernych kibiców, którzy 
w całości wypełnili halę cie-
szyńskiego MOSiR-u. Początek 
meczu należał zdecydowa-
nie do naszych dziewczyn, 
p rowadząc  w  p ie rwszym 
secie już 9:4. Pięciopunktowa 
przewaga spowodowała, iż 
w poczynania zawodniczek 
zaczęły wkradać się błędy, 
które przyczyniły się do wyrów-

nania stanu meczu na 13:13. 
Wówczas od tego momentu, 
zawodniczki ŁKS Łódź kon-
t ro lowa ły  wydarzen ia  na 
parkiecie, wygrywając pierw-
szego seta 25:22. W drugim 
secie, nie wiele się zmieniło 
i ekipa z Łodzi narzucając swój 
styl gry, zwyciężyła go 25:20. 
Natomiast w trzecim secie gra 
naszych siatkarek, wzbudzała 
coraz większy entuzjazm wśród 
zgromadzonych kibiców, a to za 
sprawą korzystnego rezultatu 
jaki widniał na tablic. Niestety 
sił wystarczyło tylko do połowy 
seta i to znów siatkarski z Łodzi 

objęły prowadzenie, które nie 
uległo zmianie, aż do końca 
meczu. Choć UKS Dębowianka 
była b l isko upragnionego 
awansu do II ligi, którego nie 
udało się wywalczyć, to trzeba 
zaznaczyć, iż był to najlepszy 
sezon w historii klubu! Tym 
samym głęboko wierzymy, że 
za rok, po raz kolejny nasze 
siatkarki będą dzielnie walczyły 
o awans do drugiej ligi – powo-
dzenia!  

Wojciech Biłko

WędrUjąc dolinami i górami
W myśl podjętej akcji przez 

Gminny Ośrodek Kultury, pro-
pagującej zdrowy styl życia, 
w sobotę 26 maja, zorga-
nizowano wycieczkę górską 
do Brennej.  Celem naszej 
wyc ieczk i  by ło  zdobyc ie 
szczytu Kotarza oraz Grabowej. 
Zebrani uczestnicy w sobotni 
p o r a n e k ,  n a  w y c i e c z k ę 
wyruszyli spod Szkoły Pod-
stawowej w Dębowcu. Po 
przybyciu na miejsce, nasze 
samochody u lokowal iśmy 
w malowniczej dolinie Hołcyny, 
skąd pod przewodnictwem 
pana Przemysława Żebroka, 
podąża l i śmy  w  k i e runku 
szczy tu ,  idąc  n ieb iesk im 
szlakiem. Podejście na Kotarz 
stanowiło najcięższą próbę 
wytrzymałości dla każdego 

uczestnika. Jednak nasz trud 
i wysiłek, został wynagro-
dzony dookolną panoramą, 
jaką mogl iśmy podz iwiać 
z Hali Jaworowej, ulokowa-
nej tuż pod samym szczytem. 
Niegdyś Hala ta była częścią 
dawnego kompleksu wypa-
sowego, zwanego Kotarzem, 
będącej zarazem, jedną z naj-
większych ośrodków szałaśni-
czych w Brennej. Jak można 
dowiedzieć się z przewodni-
ków, pierwsze szałasy funk-
cjonowały już w XVII wieku, 
aż do lat 60 – tych XX wieku. 
Dzięki słonecznej pogodzie, 
mogliśmy podziwiać pasmo 
Stożka i Czantorii, a także 
Beskid Śląsko – Morawski 
z jego najwyższym szczytem 
– Łysą Górą (1324 m n.p.m.). 

Po długo wyczekiwany odpo-
czynku, ruszyliśmy w kierunku 
szczytu, by po niespełna 20 
minutach zdobyć cel naszej 
wycieczki, czyli Kotarz (985 
m n.p.m.). Choć nie jest to 
najwyższa góra w okolicy, to 
jednak watro zatrzymać się 
na niej, by przez chwilę móc 
zobaczyć wznoszące się po 
drugiej stronie doliny Żylicy, 
pasmo Baraniogórskie z jego 
n a j w y ż s z y m  s z c z y t e m  – 
Skrzycznem (1257 m n.p.m.). 

N a s t ę p n i e  r u s z y l i ś m y 
w kierunku Przełęczy Salmo-
polskiej, nazywanej także jako 
„Biały Krzyż” od stojącego 
d re w n i a n e g o ,  b i e l o n e g o 
krzyża z Bożą Męką. Po dłużej 
przerwie na gorąca kawę 
i herbatę,  udaliśmy się w drogę 

powrotną czarnym, a następnie 
czerwonym szlakiem space-
rowym, schodząc do Brennej 
przez Grabową, mijając po 
drodze już nieczynną „Chatę 
Grabową”. Nasza szesnasto-
osobowa grupa dotarła na 
parking o godzinie 15:00, po 
czym wszyscy razem wstą-
piliśmy do parku linowego, 
z którego w głównej mierze 
korzystały dzieci oraz młodzież 
gimnazjalna. Już teraz z tego 
miejsca zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców gminy do 
czynnego udziału w naszych 
wycieczkach i imprezach pro-
mujących zdrowy styl życia! 

Wojciech Biłko

SPort

konkUrS na najPiękniejSzy 
ogródek odWołany!!!

W związku z małym zainteresowaniem konkursem 
Rada Sołecka w Dębowcu postanowiła odwołać II 
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK WSI 
DĘBOWIEC.  

Roman Kłoda
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