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DOŻYNKI GMINY
DĘBOWIEC 2019
W sobotę 7 września 2019 r. w Dębowcu odbyły się Gminne Dożynki.
Święto Plonów. Święto Rolników. Święto Natury. Obchody rozpoczęły się od
kolorowego korowodu. Licznie przybyli uczestnicy ze wszystkich Sołectw.
Wspaniale udekorowane pojazdy, wozy,
rowery, traktory, quady. Przystrojona
kolasa zaprzężona w dwa konie. Gazdowie Dożynek w kolasie. Orkiestra Goleszów Band, która wesoło przygrywała
wszystkim uczestnikom korowodu oraz
licznie zgromadzonym na trasie korowodu mieszkańcom gminy i gościom.
Gazdami tegorocznych Dożynek byli
Renata i Andrzej Drozd z Dębowca. Prowadzą oni małe, pokoleniowe gospodarstwo rolne, przejęte od rodziców w roku
1994, leżące w przysiółku Chodniki. Początkowo zajmowali się hodowlą trzody
chlewnej, a obecnie uprawą roślin zbożowych.
Oficjalne obchody rozpoczęły się od
ceremonii chleba i nabożeństwa ekumenicznego. Trzy Chleby Dożynkowe
zostały pobłogosławione przez przedstawicieli duchowieństwa.
Wójt Gminy Tomasz Branny
w swym przemówieniu podziękował
rolnikom za ich ciężką pracę. „Nie każdy może być rolnikiem. Rolnikiem jest się
przede wszystkim z pokolenia na pokolenie, trudno jest wejść do tego zawodu
z zewnątrz, bo to się wynosi z domu, to się
ma w genach. To jest szacunek do ziemi,
miłość do pracy, ciężkiej pracy, bo często
od rana do wieczora, a także odporność
na wiele czynników zewnętrznych, na
które nie mamy żadnego wpływu. To jest
wreszcie umiejętność przetrwania, kiedy
zdarzy się niewielki plon albo niesprzyjające warunki ekonomiczne. Gospodarność to właśnie niezwykle ważna cecha
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pozwalająca rolnikom trwać w tym wymagającym zawodzie.“ - powiedział Tomasz Branny w swym przemówieniu.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Cymorek wskazał na bardzo istotną
dla społeczności współpracę, dzięki której
plon jest zebrany, a na końcu owocuje cudownym wytworem rąk ludzkich, podobnie jak Dożynkowy Chleb. „Stojący przed
nami Chleb Dożynkowy jest tego najlepszym przykładem. Jego wytworzenie wymagało współdziałania wielu osób. Począwszy
od rolnika, poprzez młynarza, skończywszy
na piekarzu. Takie współdziałanie jest fundamentem rozwoju każdego społeczeństwa.
Jestem przekonany, że w naszej gminie jest
podobnie“ - powiedział Przewodniczący
Rady Gminy Dębowiec.
Nabożeństwo ekumeniczne było podziękowaniem Bogu za liczne plony, za
opiekę nad rolnikami, ich pracą. Bogu na
ołtarzu złożono cały trud pracy na roli,
w gospodarstwach. Powierzono opiece
Boga rolników, ich rodziny i gospodarstwa.
Jak co roku, tak i w tym wręczone
zostały nagrody - Laur Dębowego Liścia. W kategoriach: praca społeczna,
kultura, edukacja, sport, przedsiębiorczość, Kapituła nagrodziła:
Remigiusza Hanuska z Łączki, za wieloletnią działalność na rzecz OSP, umacnianie i rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dębowiec.
Danutę Kajzar z Simoradza, za aktywną
działalność społeczną dla miejscowości
Simoradz.
Kazimierza Dawidczyka z Ogrodzonej,za
długoletnią pracę na rzecz OSP w Ogrodzonej oraz działalność społeczną.
Stanisława Badurę z Gumien, za wieloletnią działalność społeczną na rzecz
Sołectwa Gumna.

Urząd Gminy Dębowiec,
ul. Katowicka 6, 43426
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 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 Skoczowie
ul. Rzeczna 7a,
43-430 Skoczów,
Tel. 33 856 36 10
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. Katowicka 4,
43-426 Dębowiec,
Tel.: 33 858 83 92
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Dębowiec
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 22 15

GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY
Skargi i wnioski przyjmowane
są w dniach roboczych
w godzinach:
Poniedziałek 7:30 – 15.30
Wtorek 7:30 – 15.30
Środa 7:30 – 15.30
Czwartek 7:30 – 16.30
Piątek 7:30 – 14.30
Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta Gminy, a w razie nieobecności przez Sekretarza Gminy.
W przypadku nieobecności– w sekretariacie Urzędu
Gminy.
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Krzysztofa Wardasa z Gumien, za aktywne działania na rzecz mieszkańców
Gminy, pomoc i zaangażowanie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowcu, za wszechstronną działalność na
rzecz integracji społeczności lokalnej.
OIiwię Hławiczkę z Łączki, za wybitne
osiągnięcia w nauce i sporcie.
Gospodarstwo Pasieczne Halina Buchalik z Kostkowic, za szeroką promocję Gminy Dębowiec w regionie oraz
działalność edukacyjną.
Przyznano również Nagrodę Honorową. W tym roku otrzymała ją:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z Simoradza, za całokształt działalności na rzecz Gminy.
Po ceremonii chleba, nabożeństwie
oraz wręczeniu nagród i odśpiewaniu
pieśni Ojcowski Dom, na scenie zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu.
Przygotowały kilka znanych piosenek
regionu i zaprosiły do śpiewu wszystkich uczestników Dożynek.
Gościem specjalnym tegorocznych
Dożynek był Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej
z Cieszyna. Wspaniały koncert, mimo
kiepskiej aury. Piękne stroje cieszyńskie,
a nade wszystko kunszt i profesjonalizm
kapeli oraz chóru, oto są niezmienne
cechy Zespołu od samego momentu powołania do życia, aż po dzień dzisiejszy.
Cudownym czasem integracji naszej
gminnej społeczności była wieczorna
i nocna zabawa. Strażacka przepyszna grochówka oraz smakołyki z grilla,
ciasta, słynne już placki z blachy oraz
oscypki Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Dębowca stały się pretekstem
do rozmów przy stołach biesiadnych.
Parkiet do późnych godzin nocnych był
pełny. Fantastyczna zabawa z zespołem
Veks Band rozruszała wszystkich uczestników zabawy. Mimo nocnego deszczu,
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nikt nie schodził z parkietu. Zabawa
była udana.
W tym miejscu należy podziękować
Gospodarzowi Miejsca, Wójtowi Gminy Dębowiec Tomaszowi Brannemu.
Serdeczne podziękowania należą się
Przybyłym Gościom: Przewodniczącemu Rady Gminy Grzegorzowi Cymorkowi, Wszystkim Radnym Gminy. Za
obecność dziękujemy Panu Posłowi na
Sejm RP Jerzemu Jachnikowi oraz Panu
Stanisławowi Kubiciusowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Cieszyńskiego.
Dziękujemy za przybycie wszystkim
Sołtysom. Dziękujemy księżom: księdzu Jerzemu Gilowi z Parafii Katolickiej
w Dębowcu oraz księdzu Bogdanowi
Wawrzeczko z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Za obceność
dziękujemy wszystkim Prezesom oraz
przedstawicielom Ochotniczej Straży
Pożarnej, Policji, dyrektorom lokalnych firm i przedsiębiorstw, dyrektorom
szkół, jednostek organizacyjnych Gminy Dębowiec. Dziękujemy wszystkim
przybyłym Gazdom z lat ubiegłych oraz
przedstawicielom prasy. Dziękujemy rodzinom, przyjaciołom Gminy, gościom
z gmin sąsiednich.
Serdeczne podziękowania dla Pań
z Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu LKS
Strażak z Dębowca, dzieciom ze Szkoły
Podstawowej w Dębowcu. Dziękujemy
Sołectwu Dębowiec, Radzie Sołeckiej

z Dębowca z Sołtysem Romanem Kłodą, wszystkim gminnym Jednostkom
Straży Pożarnej, Pani Dyrektor Katarzynie Rymar, Pani Joannie Michalskiej,
Pani Natalii Szewczyk, Panu Tadeuszowi Kraszewskiemu oraz dzieciom
ze szkoły Podstawowej w Dębowcu,
mieszkańcom sołectwa Dębowiec, pracownikom Urzędu Gminy w Dębowcu,
Panu Remigiuszowi Hanuskowi, Panu
Karolowi Chwastkowi, Panu Karolowi Hałgasowi, Panu Józefowi Rysiowi,
Pani Sylwii Gawlas, Panu Sławomirowi
Gardasowi, Piekarni „Dąb“ z Dębowca i Państwu Szewczyk, Pani Dyrektor
Oldze Stuchlik, Pani Dyrektor Gabrieli
Hałgas i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu, Pani Sołtys
Gumien Helenie Mikrut, kwiaciarni
Barbara Holisz w Dębowcu oraz wszystkim zaangażowanym w strojenie sceny
dożynkowej i organizację tegorocznych
dożynek.
Sponsorami Dożynek Gminy Dębowiec 2019 r. byli: EKOCHRON Sp. z o. o.,
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Simoradzu, Ferma Drobiu Tomża Robert
Dębowiec, Apteka ARNIKA Dębowiec,
PPHU Brapta Ciuruś Dorota, Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna PROMIEŃ
w Ogrodzonej.
Patronem medialnym był portal
OX.PL.
Magdalena Szypryt
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Z obrad Rady Gminy
Informujemy, że na stronie Urzędu Gminy dostępny jest portal dla mieszkańca http://debowiec-cieszyn.esesja.pl/. Znajdują się na nim wszystkie informacje związane z pracą Rady Gminy.
Zgodnie z nowymi zapisami ustawy o samorządzie gminnym,
obrady Rady Gminy są transmitowane na żywo w Internecie. Nagrania obrad są również udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej gminy.

„Dotacja celowa na Modernizację nawierzchni drogi powiatowej
2616S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów (ul. Skoczowska w Dębowcu na odc. Ok. 1 km.)” w kwocie 35.000,00 zł
„Rozbudowa drogi gminnej 686 101S ul. Dolna w Gumnach” dokumentacja w kwocie 7.000,00 zł
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żniwnej w Dębowcu”
w kwocie 7.000,00 zł

Na sesjach 18.06.2019r. oraz 27.08.2019r. podjęte zostały m. in.
uchwały w sprawie:
- bieżących zmian w budżecie Gminy,
- udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018r.,
- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębowiec
na lata 2019-2021,
- powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego
jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu
wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027,
- rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębowiec,
- wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Dębowiec do Gminnej Rady Kultury.

„Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu będącej
drogą dojazdową do gruntów rolnych” w kwocie 480.000,00 zł
współfinansowanego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w kwocie 192.500,00 zł

Sesja 18 czerwca 2019 r.
Nowe zadania inwestycyjne:
„Wykonanie studni głębinowej na obiekcie LKS „ISKRA” w Iskrzyczynie” w kwocie 10.000,00 zł

„Modernizacja instalacji elektrycznej w PP Iskrzyczyn” w kwocie
130.000,00 zł
Sesja 27 sierpnia 2019 r.
Nowe zadania inwestycyjne:
„Modernizacja ul. Dolnej w Gumnach” w kwocie 120.000,00 zł
Otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego
w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu
„Inicjatywa Sołecka” w 2019 r. na zadania:
• „Doposażenie zaplecza kuchenno sanitarnego i gastronomicznego zlokalizowanego na boisku sportowym w Gumnach” w kwocie 10.000,00 zł
• „Wykonanie wiaty – zadaszenia, na terenie klubu sportowego
Iskra Iskrzyczyn” w kwocie 40.000,00 zł

Termomodernizacja budynków
Dobiegają końca prace związane z realizacją II etapu operacji
pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Dębowcu”.
W ramach ww. zadania zostały wykonane prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku szkoły,
a także izolacja pionowa ścian fundamentowych. Wykonano także
nową elewację całego budynku wraz z obróbką blacharską (parapety
i rynny). Prace wewnątrz obiektu objęły modernizację instalacji centralnego ogrzewania w tym wymianę grzejników, a także instalacji
elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych.
Prace rozpoczęły się końcem czerwca b.r., tuż po zakończeniu roku szkolnego. Dzięki zrealizowanej inwestycji w budynku
szkoły podstawowej wzrośnie efektywność energetyczna co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z ogrze-
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waniem, natomiast dzięki modernizacji elewacji cały budynek
został wkomponowany w istniejący już charakterystyczny wygląd
centrum naszej Gminy.
Zakończyły się także prace związane z termomodernizacją
budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie oraz budynku
socjalnego wielorodzinnego w Simoradzu. Prace polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów budynków oraz na wykonaniu elewacji, a dodatkowo w budynku przedszkola zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania.
Wartość całkowita prac termomodernizacyjnych wyniesie
ponad 2.500.000,00 zł, z czego prawie ok 70 % pochodzić będzie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Jan Wajdzik
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WYWIAD

ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCYM
RADY GMINY DĘBOWIEC
GRZEGORZEM CYMORKIEM
Co dla Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec jest ważne? Jakie stawia sobie zadania? Skąd pomysł na
kandydowanie? Jakie ma hobby? O te i inne ważne sprawy zapytaliśmy Grzegorza Cymorka.
- Skąd pomysł na kandydowanie?
- Wybory są oceną dotychczasowej działalności osób, które
zasiadają na stanowiskach publicznych. Pod koniec poprzedniej
kadencji uznałem, że mam jeszcze na tyle pomysłów i chęci do
działania, żeby takiej ocenie się poddać.
Z kolei mój pierwszy udział w wyborach w 2010 roku wynikał
z faktu, że od gimnazjum interesowałem się działalnością samorządową i lokalną polityką. Zaraz po ukończeniu studiów postanowiłem spróbować swoich sił i sprawdzić czy osoba w wieku
24 lat ma szansę zostać radnym.
- Na czym polega praca Przewodniczącego Rady Gminy?
- Głównie rola przewodniczącego polega na organizowaniu
i prowadzeniu obrad rady gminy. Ponadto Przewodniczący pełni
rolę reprezentacyjną. Pozostałe obowiązki niczym nie różnią się
od tych, które ma każdy radny. Można tutaj wymienić np. udział
w sesjach, głosowanie nad uchwałami, spotkania z mieszkańcami,
składanie interpelacji, wniosków oraz zapytań.
- Plany na tę kadencję?
- Najważniejszy jest dla mnie stały rozwój naszej gminy. Aby to
osiągnąć musimy troszczyć się o oświatę. Istotne jest też kontynuowanie rozbudowy infrastruktury drogowej oraz działania w zakresie ochrony środowiska. Dużym sukcesem byłoby pozyskanie dofinansowania na budowę hali sportowej przy SP w Dębowcu.
- Wyzwania, które stoją przed Panem, jako Przewodniczącym?
- Jednym z głównych zadań jakie chciałbym zrealizować w tej
kadencji jest opracowanie i uchwalenie jednolitego tekstu statutu
gminy, a w dalszej kolejności statutów poszczególnych sołectw.
Wprowadzenie kodeksu wyborczego w poprzedniej kadencji wymusiło konieczność zmiany części zapisów obecnego statutu, co
odbyło się bez uchwalenia tekstu jednolitego.
- Jeden z najmłodszych radnych, a został przewodniczącym. Jak się Pan z tym czuje?
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- Z jednej strony wybór taki daje dużą satysfakcję i energię do
dalszego działania, z drugiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Wierzę jednak, że Koleżanka i Koledzy Radni świadomie
zagłosowali na mnie i nie decydował wiek, a jednak doświadczenie i praca jaką wykonałem w poprzednich kadencjach.
- Rola Rady Gminy w rozwoju naszej Gminy?
- Rola Rady jest bardzo istotna w funkcjonowaniu każdej
gminy, jednak żeby efektem jej pracy był rozwój, niezbędna jest
współpraca. W pierwszej kolejności pomiędzy radnymi, którzy
reprezentują przecież różne okręgi, różne komitety wyborcze.
W dalszej kolejności z Wójtem i całym urzędem. W sprawach kluczowych, rady w których zasiadałem, nie miały z tym problemu.
Jasno stawiany był cel, a później przez kilka lat konsekwentnie
dążono do jego realizacji. Jako przykład można tutaj podać plan
zagospodarowania przestrzennego czy remonty dróg.
- Skoro “Rozwój i Przyszłość” to na które obszary, jeśli idzie
o naszą Gminę, rozwój których sfer uważa Pan za priorytetowe?
- Na pierwszym miejscu zawsze stawiam edukację. Młode
osoby są przyszłością każdego społeczeństwa. W ostatnich latach
musieliśmy zmierzyć się z dwiema reformami oświaty. Najpierw
jako rada gminy podjęliśmy decyzję o utworzeniu jednej szkoły
podstawowej z filiami, co korzystnie wpłynęło na sytuację ekonomiczną naszej Gminy. Następnie wdrożyliśmy reformę centralną polegającą na wygaszeniu gimnazjum. W obu przypadkach
kierowaliśmy się dobrem dzieci z naszej gminy, jednocześnie nie
zapominając o możliwościach budżetu. Kolejnym priorytetowym
obszarem jest infrastruktura. Z tego powodu w ostatnich latach
duże nakłady finansowe przeznaczyliśmy na remonty i budowę
dróg, modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji.
- Czy jest coś co zmieniłby Pan w naszej Gminie?
- W moim odczuciu, rzeczą którą najbardziej chciałbym
zmienić, jest aktywność mieszkańców naszej gminy w zakresie
sportu. Na terenie Gminy Dębowiec mamy cztery nowe boiska
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ze sztuczną nawierzchnią. Chciałbym, żeby tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy mieliśmy tylko boiska trawiaste i betonowe,
ustawiały się kolejki chętnych do korzystania z nich.
- Przyszłość Gminy Dębowiec to wg Pana przede wszystkim?
- Przyszłość naszej gminy w głównej mierze powiązałbym
z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego.
W pierwszej kolejności liczę na znaczny wzrost w obszarze budownictwa mieszkalnego, co może przełożyć się na zwiększenie
ilości mieszkańców Gminy Dębowiec. Duże możliwości dają również obszary przemysłowe przeznaczone do zagospodarowania.
To z kolei może wiązać się z powstaniem nowych miejsc pracy.

- Interesuję się inwestycjami rzeczowymi przede wszystkim
nieruchomościami oraz infrastrukturą. Poza tym ważny jest dla
mnie sport. Wolny czas staram się wykorzystać na grę w tenisa
lub squasha oraz jazdę na rowerze. Natomiast w okresie zimowym
jeżdżę na nartach.
- Grzegorz Cymorek prywatnie?
- Na koniec zadała Pani chyba najtrudniejsze pytanie. Myślę,
że podobnie jak większość osób w moim wieku, najwięcej czasu
zabiera mi praca zawodowa, do tego dochodzi jeszcze działalność
samorządowa. Staram się jednak na pierwszym miejscu stawiać
zawsze moich najbliższych.
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy wszystkiego dobrego.
GOKSiT

- Hobby Grzegorza Cymorka?

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
I NORDIC WALKINGOWEJ
Rozpoczęły się prace związane z budową ścieżki rowerowej
i nordic walkingowej w ramach przebudowy ul. Rzecznej w Kostkowicach. W ramach ww. zadania zostanie wykonana warstwa
podbudowy, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej oraz pobocza
z kruszywa kamiennego. Całkowita długość budowanego odcinka wyniesie ponad 450m. Przewiduje się także wykonanie wiaty
odpoczynkowej oświetlonej oświetleniem LED z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii typu panele fotowoltaiczne nie wymagające podłączenia do linii energetycznej.

Warto podkreślić, iż na w/w inwestycję Gmina Dębowiec pozyskała dodatkowe środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość całkowita prac szacowana jest na prawie 250 000,00 zł
z czego ponad 50% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Prace potrwają do listopada 2019 r.
Jan Wajdzik

REMONTY DRÓG W GMINIE
DĘBOWIEC W 2019 ROKU
W 2019 r. na terenie gminy zostały
wykonane remonty dróg: ul. Dworkowa i Kokosowa w Simoradzu oraz ul. Na
Podłazie w Kostkowicach. Na wszystkich
wymienionych drogach została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa oraz
zostały utwardzone pobocza. W sołectwie
Ogrodzona został wyasfaltowany plac
parkingowy przy kościele katolickim przy
ul. Kościelnej.

Dębowieści

Łącznie wyremontowano ponad
800m dróg, zaś koszt wykonanych prac
wyniósł niecałe 500.000,00 złotych.
W najbliższym czasie zostanie wykonana także inwestycja polegająca na
gruntownej przebudowie drogi gminnej
ul. Sienna, położonej w miejscowości
Simoradz. Zakres prac obejmie wykonanie stabilizacji istniejącej podbudowy
oraz jej wzmocnienia, a także wykona-

nie nawierzchni asfaltowej na istniejącej
szerokości, wykonaniu zjazdów do posesji i obustronnych poboczy. W ramach
inwestycji zostanie również poprawione
odwodnienie drogi. Remontowany odcinek liczył 1 km. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że Gmina Dębowiec pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Jan Wajdzik
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NIEZAPOMNIANE WARSZTATY
W ŁĄCZCE
W dniach od 19 do 30 sierpnia 2019 r. w Łączce odbyły się
warsztaty, które stały się okazją do wspaniałej zabawy i integracji
dzieci z naszej okolicy.
Pierwszy tydzień upłynął na zajęciach z Lego FUN oraz Misją
Robot. Uczestnicy mięli okazję poznać tajniki robotyki, zbudować ogromne wieże z klocków oraz nauczyć się konstruowania
budowli z klocków lego.
W środę 21 sierpnia odbyła się wycieczka do Pszczyny. Warownia pszczyńska dostarczyła nam wielu ciekawych informacji
o średniowiecznych obyczajach rycerskich, kuchni średniowiecznego zamku oraz ubiorach mieszczaństwa, chłopstwa i dworu
w tamtych czasach. W zagrodzie żubrów dzieci miały okazję zapoznać się ze zwyczajami nie tylko tych pięknych i ogromnych
zwierząt, ale także nieco mniejszych, jak osły, jelenie, lisy, barany.
Zastanawiający był paw, który cały czas dzielnie stąpał za naszą
grupą, chyba w nadziei na jakiś smakołyk? Ostatnim punktem
wycieczki była gra terenowa po rynku pszczyńskim. Dzieci otrzy-
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mały pytania, na które musiały jak najszybciej odpowiedzieć.
Dzięki temu poznały nieco historię Pszczyny oraz lokalne tradycje. Lody zwieńczyły dzień.
W drugim tygodniu dzieci miały możliwość stworzenia swoich ramek, koszulek, toreb, plakatów, bowiem odbyły się zajęcia
artystyczne. Oczywiście nie zabrakło czasu na zabawę na placu
zabaw oraz sportowych rozgrywek w przerzucanie balona z wodą
przez linę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Niezapomnianych Warsztatów w Łączce za wspaniałą zabawę oraz Rodzicom za zaufanie. Panu Andrzejowi (Misja Robot i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Marzeń“) za fantastyczne zajęcia
z robotyki oraz AT PolandPilot za zorganizowanie wycieczki do
Pszczyny. Pani Uli za opiekę podczas wycieczki. Pani Indze za
cudowne zajęcia artystyczne. Firmie PPHU „Baścik“ za wsparcie
finansowe. Zapraszamy ponownie za rok!!
GOKSiT
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INFORMACJE

Projekt Kulturalne Dziedzictwo
Śląska Cieszyńskiego
W ramach projektu Kulturalne Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury
“Dębowczanie” w ramach operacji pn: „Promowanie obszaru Cieszyńskiej Krainy poprzez tworzenie lub rozwój elementów promocji
obszaru” mającej na celu „Promocję terenu Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina poprzez realizację czterech zadań związanych
z tworzeniem lub rozwojem elementów promocji obszaru” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zostały zrealizowane trzy imprezy: Noc Świętojańska, Spotkanie z tradycją koniakowskiej koronki oraz Świynto Ziymioka.
6 lipca w Ośrodku Kultury w Gumnach członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich z naszej gminy miały możliwość uczestnictwa w warsztatach Koronkarskich prowadzonych przez panie z Centrum Koronki Koniakowskiej, którym przygrywała Kapela Ochodzita.

Dnia 24 sierpnia zaprosiliśmy Państwa do Parku Jubileuszowego w Dębowcu na Świynto Ziymioka, które rozpoczęliśmy koncertem Kapeli Bacówka, naszym gościem był Remigiusz Rączka,
który ugotował zupę ziemniaczaną, panie z KGW serwowały
pyszne placki z blachy a na koniec odbył się pokaz wyrobu bundzu i prelekcja pasterska z degustacją serków gazdowskich prowadzona przez Pana Józefa Michałka z Istebnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie pn. Kulturalne Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego
mające na celu Promowanie obszaru objętego LSR
oraz kultywowania zanikających tradycji Śląska Cieszyńskiego,
poprzez organizację trzech imprez związanych z tradycją
Śląska Cieszyńskiego realizowane w ramach operacji
pn: „Promowanie obszaru Cieszyńskiej Krainy poprzez
tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru”
mającej na celu „Promocję terenu Lokalnej Grupy Działania
Cieszyńska Kraina poprzez realizację czterech zadań
związanych z tworzeniem lub rozwojem elementów
promocji obszaru”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dębowieści
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KONCERT ZESPOŁU LUNATYP
W DĘBOWCU
W niedzielę 11 sierpnia, miał miejsce niezapomniany koncert, w ramach cyklicznych koncertów w Parku Jubileuszowym
w Dębowcu. Tym razem wystąpił zespół Lunatyp. Nie pierwszy
raz gościliśmy w Dębowcu zespół i jego lidera Michała Kaszturę. Wspaniałe, głebokie teksty, piękna muzyka i profesjonalne
brzmienie słychać było od pierwszych nut. Publiczność przyjechała z różnych stron powiatu cieszyńskiego. Zachwyceni,

KONCERT
ZESPOŁU
DABLIU AGE
W DĘBOWCU
W niedzielę 28 lipca, w ramach cyklicznych koncertów przy Tężni, gościliśmy zespół Dabliu Age z liderem
zespołu Filipem Hugetem. Cóż to był za koncert! Wspaniałe brzmienia, czasem ostre, czasem łagodne. Piękne
teksty i muzyka. Fantastyczni wykonawcy. Żywiołowo
reagująca publiczność. Niezapomniany czas niedzielnego popołudnia. Dziękujemy zespołowi i publiczności za
piękne przeżycia.
GOKSiT

nagrodzili zespół gromkimi brawami. Zespół odwdzięczył się
bisem, który pozostawił słoneczny nastrój w naszych sercach.
Bardzo serdecznie dziękujemy zespołowi Lunatyp za piękne,
niedzielne popołudnie. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za
obecność, pyszne placki, ciasta i nie tylko. Dziękujemy publiczności za bycie razem z nami.
GOKSiT

KONCERT
FOLK KAPELI
GÓRALSKA
HORA
W niedzielę 14 lipca odbył się kolejny koncert w ramach cyklicznych koncertów w Parku Jubileuszowym w
Dębowcu. Wystąpiła Folk Kapela Góralska Hora. Zagrała żywiołowe góralskie utwory, które sprawiły że zza
deszczowych chmur wyjrzało słońce. Pomimo niesprzyjającej aury publiczność dopisała i świetnie się bawiła
przy dźwiękach góralskiej muzyki. Dziękujemy przede
wszystkim zespołowi za wspaniały koncert i zapraszamy
ponownie do Dębowca. Dziękujemy także publiczności
za przybycie.
GOKSiT

WIELKOKOŃCZANIE W DĘBOWCU
Na zakończenie sezonu letnich koncertów w Parku Jubileuszowym przy Tężni w Dębowcu, 18 sierpnia 2019 r. odbył się koncert
Zespołu Regionalnego Wielkokończanie. Rozbawili wszystkich kawałami i anegdotami. Wspaniale rozśpiewali publiczność. Nie
zabrakło znanych, regionalnych pieśni, przyśpiewek i międzynarodowych utworów, na czele z węgierskim Czardaszem. Serdecznie
dziękujemy Zespołowi za rozśpiewane niedzielne popołudnie. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębowcu za pyszne, jak zwykle placki i ciasta. Publiczności za przybycie i wspólną zabawę.
Zapraszamy w przyszłym sezonie. Obiecujemy dobrą muzykę i miłe niedzielne popołudnia. Do zobaczenia!!
GOKSiT
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PIERWSZA GRA PLANSZOWA?
OSADNICY Z CATANU!
W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania grami planszowymi. W ogólnej świadomości takie gry kojarzą się głównie z Chińczykiem, Grzybobraniem, czy Eurobiznesem. Wszystkie te
tytuły opierają się na jednej podstawowej mechanice: rzucam kością,
przesuwam pionek po planszy o wylosowaną liczbę oczek i robię to,
co określają zasady. Taka losowość często prowadzi do monotonii, a
czasem zdarzy się, że przez kilka tur pod rząd nic się nie dzieje.
Jednak współczesne gry proponują o wiele więcej. Dzięki zasadom łączącym różne mechaniki: karty, kości, figurki, obrazki, mapy,
angażują na całkiem innym poziomie. Oferują możliwość wykorzystania własnego refleksu, uczą współpracy lub rozwijają kreatywne
myślenie. W tym artykule przedstawię grę, która jest najlepszym kluczem do bramy prowadzącej do cudownego świata planszówek.
Osadnicy z Catanu to gra z 1995 roku autorstwa Klausa Teubera,
w Polsce została wydana w 2005 roku przez wydawnictwo Galakta.
Podczas rozgrywki wcielamy się w przywódców tytułowych osadników i dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami staramy się rozwinąć
nasze samotne wioski w połączone drogami miasta. Już samo przygotowanie do gry może być ekscytujące, ponieważ planszę tworzy się z
sześciokątnych elementów, które można losowo rozmieścić w ramach
pola gry. Dla początkujących jest przygotowany wzór ułatwiający
pierwsze rozgrywki. Po ułożeniu planszy gracze po kolei rozkładają
swoje pierwsze osady oraz otrzymują odpowiednie zasoby. Na przykład, gdy nasza wioska styka się z polem lasu dostajemy drewno, kamieniołomu, dostajemy kamień itd.
Na początku swojej tury gracz rzuca dwiema kośćmi i sprawdza
wynik z cyframi rozłożonymi na polach zasobów. Jeśli wynik zgadza
się z cyfrą na polu stykającym się z nasza wioską dostajemy kartę z
zasobem. Najlepsze jest to, że inni gracze również korzystają z naszego rzutu w ten sam sposób. Eliminuje to bezczynne czekanie na swoją
kolejkę i dzięki temu co rundę można coś zyskać. Tutaj losowość wprowadza ciekawy balans, dzięki któremu nigdy do końca nie wiadomo co
się trafi. Może być tak, że przez trzy tury komuś brakuje drewna, ale
potem nagle ma go dużo i nadgania swoją stratę.
Teraz najlepsza
część Catanu. Przez to, że ilość surowców i dostęp do nich jest ograniczony gracze muszą ze sobą handlować. Jeśli gracz potrzebuje drewna do budowy drogi, ale go nie posiada to pyta się, czy ktoś sprzeda
drewno w zamian za kamień, który ma na zbyciu. To ten element gry
napędza całą rozgrywkę. Gracze muszą współpracować w taki sposób,
żeby za dużo nie pomóc rywalom, a jednocześnie zachować najlepsze
dla siebie. Pozyskane zasoby zużywamy do rozwijania wiosek i budowy
dróg, przez co dostajemy punkty potrzebne do wygranej.
Dużym pulsem Osadników jest to, że na przestrzeni lat powstało
wiele dodatków dokładających do rozgrywki wiele ciekawych elementów. Jeśli już pozna się podstawkę na wylot i zacznie nieco nudzić, zawsze można kupić dodatek z żeglarzami i odkryć grę na nowo.

Dębowieści

Dlaczego warto zacząć od Osadników z Catanu? Jest to gra dla 3-4
graczy, kolorowa, bardzo łatwa w nauce, przejrzysta i nieskomplikowana. Idealna na deszczowy dzień, planszowy wieczór z rodziną lub znajomymi. Osobiście się przyznam, że mimo mojej pokaźnej kolekcji gier,
do Catana zawsze lubię sobie wrócić. Nie wymaga on godzin rozgrywki,
strategicznego planowania czy skomplikowanego zarządzania surowcami. Siadam, zakładam osady i śmieję się ze znajomymi, bo Kamil nie
chce mi sprzedać kamienia, którego tak bardzo potrzebuję.
WŚ

OGŁOSZENIE
Kredyty bankowe i pozabankowe
na dobrych warunkach dla wszystkich!
Kredyty dla małych firm,
rolników do 20 tys
na 36 lekkich ratach
Zwiększamy oferty dla Nowych Klientów
Ofert na oświadczenie do 90%
Zadzwoń lub przyjdź
sprawdzimy oferty Cieszyn
ul. Stary Targ 11,
tel. 33/858-25-52, 798-536-013
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KRZYŻÓWKA
1
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8
9
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13
9

23

14

37
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21
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12
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1

23

16

17

34

28
15

28

24

25

26
35

29

31

31
36

32

13

30

17

6
29

Poziomo: 1 - Łatwo się tłucze. 5 - obraz w cerkwi. 8 - kijek. 9 prototyp pługa. 10 - imię żeńskie. 11 -poległych lub poranny. 16
- para dla Sawy. 18 - uczniowski trójkąt. 19 - atlas do glazury. 20 łóżko bosmana. 21 - może kogoś rozpierać. 22 - udziela kredytów.
24 - tysiąc kilogramów. 30 - nadaje na falach. 31 - rybie gody. 32
- część nogi. 33 - jubilerska miara. 34 - palące uczucie.
Pionowo: 1 - Powoduje ją brak opadów. 2 - zajęcie kowala. 3 deszcz lub grad. 4 - praktyka w szpitalu. 5 -syn Dedala. 6 - płynny
tłuszcz. 7 - o szczebel wyżej w karierze. 12 - kokosowa lub daktylowa. 13 - ułatwia nalewanie. 14 - pracuje w odlewni.15 - stolica
Czech. 16 - wolna posada. 17 - wyznaczony teren. 22 - gra w gonionego. 23 - przeciwległy zenitowi. 25 - niejeden podczas tańca.
26 - system pracy. 27 - ramadan. 28 -kuzynka karpia. 29 - ruchome połączenie kości. Hata
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 37 utworzą rozwiązanie
- przysłowie.
Rozwiązanie należy przesłać lub dostarczyć do siedziby redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka,
ul. Widokowa 10 lub e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl, w terminie do 15 października. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda.
Rozwiązaniem krzyżówki
z Dębowieści nr 1(120) było hasło:
Kłamstwo jest poprawianiem prawdy.
Kisielewski.
Sponsor nagrody:
Kawiarnia Mikroklimat
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Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
przypomina:
Sedes to nie kosz na śmieci!
Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
przypomina o kilku prostych zasadach
– jak korzystać z sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączone są nieruchomości odprowadzające ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Skoczowie.
Mieszkańcy Simoradza, których ścieki
płyną do Skoczowa, wraz z fakturami
rozliczającymi ilość odprowadzanych
ścieków otrzymają ulotkę „ Rysunkowego
poradnika użytkownika toalet”. Wszystkich chętnych do zapoznania się z utworem zapraszamy na stronę www.sko-eko.
skoczow.pl.
Podstawową zasadą korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej, jest traktowanie
toalet, umywalek, zlewozmywaków czy
studni kanalizacyjnych, nie jak koszy na
śmieci. Nie powinniśmy wyrzucać do
nich: resztek jedzenia, tłuszczy – takich
jak oleje i smary, odpadów po budowie
– zapraw i farb, środków ochrony roślin,
lekarstw, igieł medycznych, środków higienicznych i opatrunków, szpatułek kosmetycznych, wacików, chusteczek nawilżających, pieluch, podpasek, tamponów,
bandaży oraz śmieci stałych, opakowań,
rajstop i włosów.
Dlaczego nie powinniśmy tego robić?
Śmieci wrzucane do kanalizacji sanitarnej powodują zatory w odpływach
z budynków i w sieci. Przyczyniają się
do awarii urządzeń w przepompowniach
sieciowych oraz na oczyszczalni ścieków.
Co więcej, resztki pożywienia stanowią
pokarm dla szczurów, które uszkadzając
przewody kanalizacyjne mogą podejść do
mieszkań. Degradacja sieci kanalizacyjnej
na skutek podgryzania łączeń rur przez
szczury to zjawisko, z którym mierzą się
zakłady kanalizacyjne z wielu miast. Ponadto, wrzucane do sieci kanalizacyjnej
różnego rodzaju substancje chemicz-
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ne (lekarstwa, przeterminowane środki
ochrony roślin, lakiery, farby, substancje
ropopochodne) są szkodliwe dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki.

ską Spółką SKO-EKO Sp. z o.o. wyraziło
zgodę na jego wykorzystanie do celów
edukacyjnych.
Tekst i zdjęcia: SKO-EKO

Usuwanie awarii to spory koszt, który
opłacają użytkownicy sieci kanalizacyjnej,
rozliczając rachunki za ilość odprowadzanych ścieków.
Przeczytaj, zastanów się, najmniej kosztuje zmiana przyzwyczajeń!
Rysunkowy poradnik opracowany został
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
S.A., które w ramach współpracy z Miej-

ŚMIECI W KANALIZACJI SANITARNEJ
– ZDJĘCIE SKOCZÓW

SZCZUR W STUDNI KANALIZACYJNEJ
– ZDJĘCIE SKOCZÓW

ŚMIECI WYŁAPYWANE NA KRATACH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W SKOCZOWIE
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„NAJWIĘKSZE TAJEMNICE DRZEMIĄ
W MAŁYCH MIASTECZKACH”
„Powrót patomorfologa Seweryna Zaorskiego może zburzyć pozorny spokój mieszkańców.
Dlaczego wrócił? Co odkryje na dyskietkach sprzed lat? Jaki kod kryją listy zmarłego ojca
Kai Burzyńskiej?
Zaorski wie, że to umarli uczą żywych.”
Seweryn Zaorski jest bohaterem nowej serii bestsellerowego Remigiusza Mroza, którego nie trzeba nikomu przedstawiać.
Samotny ojciec dwóch córek, Ady i Lidki po blisko dwudziestu dwóch latach postanawia wrócić w rodzinne strony i kupić zrujnowany, rodzinny dom Kai Burzyńskiej. Nie spodziewa się, że to co odnajdzie zamurowane w garażu na zawsze zmieni życie
mieszkańców Żeromic.
Czy ma to związek z listami, które co roku Kaja otrzymuje od nieżyjącego dwie dekady ojca? Dlaczego mąż Kai, burmistrz miasteczka i dawny przyjaciel Seweryna bagatelizuje sprawę?
Na te i inne pytania otrzymacie odpowiedź czytając pierwszą część serii z Sewerynem Zaorskim. Zapraszamy do biblioteki!
D.Chmiel

Zawody Ochotniczej Straży Pożarnej
W dniu 31 sierpnia 2019 r. w Gumnach odbyły się zawody Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Wyniki:
KATEGORIA: Ćwiczenia bojowe
I miejsce OSP Gumna
II miejsce OSP Dębowiec
III miejsce OSP Iskrzyczyn
IV miejsce OSP Ogrodzona
V miejsce OSP Simoradz
KATEGORIA: Musztra
I miejsce OSP Gumna
II miejsce OSP Iskrzyczyn
III miejsce OSP Dębowiec
IV miejsce OSP Ogrodzona
V miejsce OSP Simoradz
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WAKACJE NA SPORTOWO Z UKS
,,DĘBOWIANKA’’
Po bardzo udanej końcówce roku szkolnego, kiedy to zawodniczki UKS Dębowianka zdobyły brązowy medal Mistrzostw
Śląska kadetek w siatkówce plażowej, awansując tym samym do
półfinału Mistrzostw Polski oraz V miejsce w Mistrzostwach
Śląska w minisiatkówce w kategorii czwórek, przyszedł czas na
wakacyjny odpoczynek. Wakacje rozpoczął Festyn Rodzinny na
wyremontowanych boiskach do siatkówki plażowej. Po miesiącu
przerwy siatkarki wróciły do pracy i od początku sierpnia rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu rozgrywek. Klub zorganizował także zajęcia sportowe w ramach aktywnego spędzania
wolnego czasu w czasie wakacji, turniej siatkówki plażowej oraz
obóz sportowy w Janowie Lubelskim. Wszystkie te zadania były
wsparte przez Urząd Gminy w Dębowcu oraz z ministerialnego
Programu KLUB. Wrzesień to dla zawodniczek ,,Dębowianki”
intensywny czas sparingów i turniejów bezpośrednio przygotowujących do startu w rozgrywkach o Mistrzostwo Śląska. Już
na początku września drużyna młodziczek wzięły udział w Mię-

dzynarodowym Turnieju o Puchar Starosty Pszczyńskiego, zaplanowane są sparingi z drużynami z Czeladzi i turnieje w Żorach ,
Czechowicach – Dziedzicach oraz Turniej o Puchar Wójta Gminy
Dębowiec.
,,...Za nami bardzo udany rok i dobrze przepracowany okres
przygotowawczy do nowego sezonu. Cieszymy się z tych wszystkich
wydarzeń sportowych jak Festyn Rodzinny, turnieje i obóz w Janowie Lubelskim, gdzie mamy świetne warunki nie tylko do pracy,
ale także liczne, inne atrakcje sprotowe i turystyczne. Ciężko trenujemy bo powtórzyć sukcesy z minionego sezonu będzie bardzo
trudno, lecz wierzymy, że po raz kolejny pracą i zaangażowaniem
możemy dojść do dobrych osiągnięć w rozgrywkach klubowych
i szkolnych. Choć jak zawsze powtarzamy najważniejsza dla nas
jest radość ze wspólnego trenowania i indywidualny rozwój każdej
zawodniczki....’’
Włodzimierz Habarta
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Siatkarki UKS Dębowianka siódme
w miedzynarodowym turnieju
o puchar Starosty Pszczyńskiego

Drużyna młodziczek rocznika 2005-2006 przygotowująca się do nowego sezonu wzięła udział w silnie obsadzonym, dwudniowym Międzynarodowym Turnieju
o Puchar Starosty Pszczyńskiego. Nasze siatkarki miały
okazję zagrać z uczestniczkami Mistrzostw Polski i czołowymi drużynami województwa śląskiego i małopolskiego.
Rywalizacja z takimi drużynami i zawodniczkami SOS-ów
czyli Siatkarskich Ośrodków Szkolnych była świetną okazją
do rozwoju i sprawdzianem formy po obozie sprtowym, na
którym zostały też wprowadzone nowe elementy taktyczne. Założenia turnieju były takie aby wszystkie zawodniczki z drużyny mogły się ogrywać i zdobywać doświadczenie, a końcowy rezultat zszedł na plan dalszy, dlatego gra-

no systemem po 2 sety do 25 punktu bez przewagi. Mecze były bardzo
wyrównane , często kończyły się remisem 1-1 i wynikiem 25-24, więc
emocji nie brakowało. W nagrodę za włożony wysiłek cała drużyna po
dwudniowych zmaganiach kontynuowała dobrą zabawę w Parku Rozrywki ,,Twinpigs” w Żorach.
Włodzimierz Habarta
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„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
Realizacja międzynarodowego projektu
edukacyjno-patriotycznego
przez Dzieci z Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Rok szkolny 2018/2019 w Przedszkolu Publicznym
w Iskrzyczynie był czasem wielu wspaniałych realizacji działań edukacyjno-patriotycznych. Pod opieką koordynatorów
Pani Małgorzaty Śniegoń i Iwony Donocik dzieci przez cały
rok szkolny realizowały Międzynarodowy Projekt „PIĘKNA
NASZA POLSKA CAŁA”. Realizacja projektu była dla nas czasem wielkiego świętowania i radości przy wykonywaniu rozmaitego wachlarza zadań. Nasi wychowankowie z ogromną
radością uczyli się hymnu, śpiewając go z wielkim przejęciem.
Uroczyste odśpiewanie hymnu nastąpiło podczas uroczystości
zorganizowanych, wspólnie z rodzicami, mieszkańcami, lokalnymi władzami i zaproszonymi gośćmi z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości. Dzieci zaprezentowały przygotowaną inscenizację, która zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. W przedszkolu uczyliśmy się
piosenek patriotycznych, zabaw ludowych, jak i tańców regionalnych, w tym poloneza. Taniec ten okazał się wielkim wyzwaniem dla naszych wychowanków. Każdy przedszkolak potrafi wyrecytować „Katechizm polskiego dziecka” Władysława
Bełzy. W przedszkolu zorganizowaliśmy wystawę regionalną,
w realizację której włączyli się rodzice naszych dzieci. Odszukali w swoich domach różne stare przedmioty związane z dawnym życiem w naszym regionie. Z przyniesionych przedmio-
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tów utworzono Kącik Regionalny. Dzieci i wszystkie osoby odwiedzające nasze przedszkole z zainteresowaniem podziwiały
zebrane w nim eksponaty, które stały się inspiracją do rozmów
o dawnych czasach. Tradycją regionu cieszyńskiego jest pieczenie drobnych ciasteczek na Święta Bożego Narodzenia. Nasze
dzieci, wykorzystując przepis Babci Małgosi, upiekły i ozdobiły ciasteczka, które później degustowały podczas przedszkolnej
wigilijki. W ramach projektu wspólnie wykonaliśmy pocztówki
naszej miejscowości, które zostały przesłane do organizatorów
projektu. Podczas uroczystych obchodów rocznicy odzyskania
niepodległości, wśród zaproszonych gości była Pani, która doświadczyła represjonowania w okresie komunizmu. O swoich
przeżyciach i wspomnieniach opowiedziała zebranym. Były
one bardzo poruszające, jej również wysłaliśmy kartkę z podziękowaniami za jej działalność oraz z życzeniami. W ramach
projektu w Naszym Przedszkolu zorganizowaliśmy również
konkurs plastyczny, podczas którego dzieci wraz z rodzicami
wykonywały w domu prace plastyczne przedstawiające nasz
region. Prace były bardzo piękne i staranne, a pomysłowość
ich wykonawców mile nas zaskoczyła. Komisja wybrała najlepsze prace i przyznała miejsce I, II i III. Pozostali uczestnicy
otrzymali wyróżnienia. Wystawę prac zorganizowano w sali
OSP w Iskrzyczynie. Jednym z ostatnich punktów projektu
było zorganizowanie Pokazu
Mody Patriotycznej. Rodzice
nawiązując do naszych tradycji
i kultury przygotowali swoim
dzieciom stroje biało - czerwone według własnych pomysłów.
Co przyniesie nowy rok
szkolny? Mamy nadzieje, że
jeszcze więcej dobrego. Z Naszymi przedszkolakami zamierzamy kontynuować realizację
projektu „Piękna Nasza Polska
Cała” również w tym roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia naszej strony
internetowej oraz profilu społecznościowego na Facebooku,
gdzie na bieżąco będziemy
zamieszczać realizację zadań
przewidzianych do wykonania
w tym roku.
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