BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY DĘBOWIEC

APEL STAROSTY
CIESZYŃSKIEGO
W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

STR.7

- NOWE ZASADY
DOTYCZĄCE ODPADÓW
KOMUNALNYCH STR. 5

- DZIEŃ KOBIET
W GMINIE DĘBOWIEC.
BAWIŁO SIĘ BLISKO
200 KOBIET
STR. 15-16

Uroczyste obchody 79. rocznicy
pierwszego zrzutu „Cichociemnych”
Dębowiec 1941 – 2020
więcej na str. 2-4

Uroczyste obchody
79. rocznicy pierwszego zrzutu
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INFORMACJE
Witam Państwa,
W tym trudnym dla nas wszystkich momencie, w związku z koronawirusem, życzymy dużo zdrowia i optymizmu. Niestety wszystkie wydarzenia kulturalne, które
planowaliśmy w najbliższym czasie zostały odwołane.
Jednak mamy nadzieję, że już niedługo się spotkamy.
Na poprawę humoru oddajemy w Państwa ręce nowy numer Dębowieści.
W wiosennym wydaniu informatora gminnego nie zabraknie informacji
z Urzędu Gminy Dębowiec. Na łamach Dębowieści zamieściliśmy list Starosty
Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka do Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Z apelem do Mieszkańców o zachowane zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach zwraca się
również Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny.
W tym numerze dowiedzą się Państwo, co działo się w ostatnim czasie m.in.
w Gminnym Ośrodku Kultury, czy Bibliotece. Polecamy relacje z Dnia Kobiet,
75. rocznicy Marszu Śmierci, 79. rocznicy Pierwszego Zrzutu Cichociemnych
w Dębowcu, wernisażu Moniki Mol.
Oprócz informacji o tym co za nami i przed nami, mamy dla Państwa całkiem
nową propozycję, kącik gwarowy – Dębowiec po naszymu.
Pozdrawiam serdecznie,
Marta Szymik-Telesz
Dyrektor GOKSiT w Dębowcu

Minęło 79 lat od pierwszego
zrzutu Cichociemnych
w Dębowcu
79 lat temu, w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku z bazy w Newmarket
wystartował w blisko 12 godzinny
lot samolot z trzema skoczkami na
pokładzie - Cichociemnymi: rtm.
Józefem ŻBIKIEM Zabielskim, mjr.
Stanisławem KOSTKĄ Krzymowskim oraz kurierem MSZ bomb.
Czesławem WŁODKIEM Raczkowskim. Punktem docelowym
była Kobyla Wieś koło Włoszczowy.
Jednak w następstwie trudnego charakteru operacji dokonano tzw. dzikiego zrzutu na terenie Dębowca.
Zrzut nosił kryptonim „Adolphus”.
Cichociemni to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych szkoleni m.in.
w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Wspierali podziemie
w walce z Niemcami. Nazywano ich
Cichociemnymi, ponieważ działali

Dębowieści

w największej tajemnicy, często pod
osłoną nocy.
14 lutego obchodziliśmy kolejną
rocznicę „Pierwszego Zrzutu Cichociemnych w Dębowcu”, połączoną z uroczystymi obchodami Dnia
Patronów Szkoły, która nosi imię
Cichociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej.
Piątkowe obchody rozpoczęły
się od prelekcji Sławomira Snopka
– historyka, regionalisty z Wąwolnicy – miejsca, w którym urodził
się jeden z naszych Cichociemnych
- Stanisław Kostka Krzymowski.
W spotkaniu, które odbyło się
w Szkole Podstawowej, udział wzięli
uczniowie oraz zaproszeni goście.
Sławomir Snopek zaprezentował
uczestnikom prelekcji zdjęcia z wizyty w Brindisi, z uroczystości od-

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
www.biblioteka.debowiec.com.pl
gbpdebowiec@op.pl
Filia w Ogrodzonej
Ogrodzona, ul. Wiedeńska 18
43-426 Dębowiec
Tel. 514 866 671
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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INFORMACJE
słonięcia pomnika Cichociemnych
i Lotników z 24 listopada 2016 roku.
Druga część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Dębowcu. Po odśpiewaniu hymnu oraz przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrał
Wójt Gminy Tomasz Branny. Dębowiec jest szczególnym miejscem dla
historii Polski w pierwszych latach
drugiej wojny światowej. 79 lat
temu elita polskiej dywersji rozpoczynała tajną misję dla wyzwolenia okupowanego kraju. Wszyscy
byli ochotnikami (…). Jesteśmy zaszczyceni, że Nasza Mała Ojczyzna
była świadkiem chwili, gdy Cichociemni wylądowali tutaj, w Dębowcu, w tak trudnym momencie historii. Nade wszystko należy im się nasza pamięć – mówił Wójt podczas
uroczystości.
Nie zabrakło również części
artystycznej przygotowanej przez
uczniów. O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny pod batutą Tadeusza Kraszewskiego. Niestety ze
względów zdrowotnych nie mógł
wziąć udziału w obchodach mjr
Aleksander Tarnawski. Ostatni

żyjący Cichociemny. Pan Aleksander pozdrowił jednak wszystkich uczestników tego wydarzenia
w specjalnie nagranym filmie. Trzeba przyznać, że mieszkańcy Dębowca to wspaniali ludzie. Tym pierwszym skoczkom udzielili bardzo
rzetelnej i ważnej pomocy w postaci identyfikacji poszczególnych
obiektów, jak i przewozu do stacji
kolejowej w Goleszowie. (…) Mam
nadzieję, że w ślad za dzisiejszym
dniem wszyscy mieszkańcy Dębowca będą w przyszłości kontynuować
tę tradycję i będą obchodzić kolejne
rocznice tego wydarzenia. Dziękuję władzom Dębowca, szkole, dyrekcji, uczniom za to, że obchodzą
tak licznie te uroczystość, ale także
mieszkańcom – zaznaczył mjr Tarnawski, po czy dodał. Zapraszam
mieszkańców Dębowca na przyszły
rok, aby wzięli udział w obchodach
80. rocznicy Pierwszego Zrzutu
Cichociemnych oraz świętowali ze
mną moje setne urodziny.
Punktem kulminacyjnym była
uroczystość przy pomniku w Centrum Dębowca, gdzie zostały złożone kwiaty i wieńce. Wartę honorową

pełnili żołnierze z cieszyńskiego batalionu 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Cieszynie. Głos
zabrał regionalista z Wąwolnicy
Sławomir Snopek. Nikt z nas nie
wyrasta znikąd. (…) Dla kogo oni
walczyli? Dla Ojczyzny oczywiście.
Jednak taki podpułkownik Czeremosz, który zginął w czasie skoku,
dlaczego przyjął pseudonim Czeremosz? Ponieważ wychował się nad
rzeką Czeremosz. Kapitan Serafin,
który zginął w czasie skoku do Polski, dlaczego nazywał się Czerchawa? Ponieważ wychował się nad
Czerchawą. Oni walczyli o Ojczyznę, o swoją Małą Ojczyznę. O swój
dom rodzinny, o powrót do kraju,
o skruszenie miecza, który siecze
ten kraj – zwracał uwagę Snopek.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie rocznicowych obchodów. Szczególnie nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu.
Dziękujemy delegacjom, pocztom
sztandarowym oraz wszystkim przybyłym na uroczystość.
GOKSiT

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z rosnącą liczbą osób zarażonych koronawirusem oraz ogłoszoną przez
Światową Organizację Zdrowia pandemią, proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Jeżeli to możliwe pozostańcie w domach. To nie czas na nadrabianie towarzyskich
zaległości, czy odwiedzanie seniorów. Pamiętajmy o profilaktyce i częstym myciu rąk.
Przestrzegajmy zasad kwarantanny, ale też nie wpadajmy w panikę. Dla osób objętych kwarantanną domową, które własnym staraniem nie są w stanie sobie tej pomocy zapewnić, uruchomiliśmy bezpośredni kontakt telefoniczny (530 548 072 lub 533 682 881) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu.
Zgłoszenia dotyczą podstawowych produktów spożywczych, dostarczenia niezbędnych leków.
Ze względów bezpieczeństwa ograniczyliśmy możliwość dostępu do Urzędu Gminy Dębowiec i bezpośredniego
załatwiania spraw w biurach. Prosimy w sprawach pilnych kontaktować się z Urzędem pod nr tel. 33 853 38 81,
bądź mailowo. Na parterze budynku została umieszczona skrzynka podawcza, do której należy wrzucać korespondencję w godzinach pracy Urzędu.
W tym trudnym czasie życzę Państwu dużo zdrowia, a z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych nadziei
i wiary w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.
Wójt Gminy Dębowiec,
Tomasz Branny
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Nowe zasady
dotyczące
odpadów
komunalnych
• Zbiórka odpadów

wielkogabarytowych,
elektrosprzętu, zużytych opon i remontowo budowlanych
(w ilości do 1m3 na
rok) – odbywać się
będzie SPOD POSESJI raz na kwartał. Aby mieć odebrane w/w odpady
należy dokonać zgłoszenia dzwoniąc
do Urzędu Gminy w Dębowcu pod
nr tel. 33 856 22 85 wew. 27 – najbliższa zbiórka 29 kwietnia 2020 r. (zgłoszenia przyjmowane są do 24 kwietnia 2020 r.). Termin następnych zbiórek będzie ogłoszony na stronie internetowej debowiec.cieszyn.pl oraz
w kościołach.

• PSZOK czynny w środy 8 -16
00

00

oraz w soboty 8 -13 .
00

00

• Od lutego 2020 r. stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca wynosi
23 zł.

• Istnieje możliwość zgłaszania kom-

postowania bioodpadów na terenie
swojej nieruchomości wtedy opłata
od jednego mieszkańca wynosi 22zł
(dotyczy tylko budynków jednorodzinnych).

• Odpady komunalne należy segre-

gować do worków z podziałem na
frakcje
papier (niebieski)
tworzywa sztuczne i metale (żółty)
szkło (zielony)
bioodpady (brązowy) – w przypadku
kompostowania wrzucamy do kompostownika.
popiół (szary)

Dębowieści
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Z Obrad Rady Gminy
Na sesjach Rady Gminy od września do lutego podjęte zostały m. in. uchwały w sprawie: pomników przyrody
na terenie Gminy Dębowiec, powołania Gminnej Rady
Kultury, określenia stawek podatku od nieruchomości, od
środków transportowych, od posiadania psów oraz opłaty
targowej, przyjęcia budżetu Gminy Dębowiec na 2020 rok,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji, regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie, zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji na
ul. Piaskowej w Łączce”, uchwalenia wysokości diet dla
sołtysów, zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady
Sołeckiej Sołectwa Gumna.
W 2019 roku inwestycje zrealizowano na łączną kwotę
5.151.205,72 zł, z tego najważniejsze z nich to:
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum w Dębowcu – kwota 1.700.476,31 zł
• Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu –
kwota 441.019,97 zł
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
terenie Gminy Dębowiec – kwota 407.591,25 zł
• Budowa ścieżki rowerowej i nordic walking w ramach
przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach – kwota 256.727,15 zł
• Oprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku SP Dębowiec – kwota
255.534,30 zł

• Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej – kwota
175.632,00 zł
• Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mirów w Iskrzyczynie –
kwota 159.000,00 zł
• Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu –
kwota 146.432,03 zł
• Modernizacja dachu na obiekcie GOKSiT w Łączce –
kwota 144.500,00 zł
• Budowa drogi gminnej ul. Dworkowa w Simoradzu –
kwota 130.000,00 zł
• Modernizacja instalacji elektrycznej w PP Iskrzyczyn –
kwota 120.060,43 zł
• Przebudowa drogi gminnej ul. Na Podłazie w Kostkowicach – kwota 120.000,00 zł
• Modernizacja ul. Dolnej w Gumnach – kwota 119.310,00 zł
Gmina Dębowiec w 2019 r. planowała środki zewnętrzne z Funduszy Unijnych w ramach dochodów bieżących
w kwocie 274.342,67 zł. Wykonano 100% planu. Powyższa kwota dotyczy środków unijnych na projekt „Wyższe
kompetencje – mój sukces w przyszłości. Kompleksowy
system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec”. Projekt będzie
realizowany do 2021 r. – informuje Grzegorz Cymorek
Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec.
Grzegorz Cymorek
Przewodniczący Rady Gminy

W Dębowcu uczcili 75. rocznicę Marszu Śmierci
W Dębowcu znajduje się grób zbiorowy, wojenny w którym spoczywa 19. ofiar
Marszu Śmierci – więźniów podobozu KL Auschwitz – Golleschau. Mogiła znajduje się na polu „Dolce” pod laskiem. Dębowiec znalazł się na trasie marszu z
Oświęcimia do Wodzisławia. W piątek 17 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Dębowiec
Tomasz Branny, Zastępca Wójta Krzysztof Wawak oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Bronisław Brudny, spotkali się przy mogile by uczcić 75. rocznicę
Marszów Śmierci. Wójt złożył kwiaty. Zapalono znicze. Wartę honorową, podczas
uroczystości, pełnili uczniowie z Zespołu Szkół Władysława Szybińskiego w Cieszynie, Robert Szablicki oraz Laura Palej.
GOKSiT
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List Mieczysława Szczurka, Starosty Cieszyńskiego
do Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, Mieczysław Szczurek,
Starosta Cieszyński zaapelował do mieszkańców naszego Powiatu.
List Starosty publikujemy poniżej.
Szanowni Państwo!
W powiecie cieszyńskim, podobnie jak w całej Polsce, obecnie walczymy z realnym zagrożeniem epidemiologicznym. Wprowadzone ograniczenia i restrykcje bardzo mocno wpłynęły na nasze codzienne życie, dały się we znaki. Zdaję sobie sprawę
z tego, że nie jest nam wszystkim łatwo! Mam świadomość, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by walczyć oraz
wygrać z tą paskudną epidemią. Pamiętajmy, że problem pandemii dotyczy każdego z nas! Tylko razem, ponad wszelkimi
podziałami, przezwyciężymy olbrzymie trudności związane z realnym zagrożeniem oraz samym zwalczaniem COVID-19.
Doskonale już wiemy, że każdy z nas może paść ofiarą koronawirusa. Ten bezsporny fakt bardzo mocno nas doświadczył,
a przez to również połączył!
Jeżeli macie taką możliwość, pozostańcie w domu! Proszę Was o zachowanie zdrowego rozsądku i spokoju!
Przekazuję, że wszystkie służby medyczne i mundurowe, jak również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które
są przewidziane do walki z koronawirusem, cały czas pracują i monitorują aktualną sytuację w powiecie cieszyńskim. Prowadzimy również działania profilaktyczne oraz prewencyjne. Na bieżąco Państwa informuję o naszych kolejnych inicjatywach
przez stronę internetową Powiatu Cieszyńskiego oraz media społecznościowe. Zachęcam do ich śledzenia!
Zapewniam o tym, że wraz z wszystkimi pracownikami Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz z wszystkimi kierownikami
podległych jednostek cały czas monitorujemy obecną sytuację.
W związku z realnym zagrożeniem koronawirusem Starostwo Powiatowe w Cieszynie pracuje w ograniczonym zakresie,
ograniczono także bezpośrednią obsługę klientów.
Przypominam, że możecie wysłać wniosek lub pismo pocztą tradycyjną, e-mailem lub skontaktować się telefonicznie. Dotyczy
to również Wydziału Komunikacji. Nadal istnieje możliwość m.in. przerejestrowania samochodu, dochowując terminu poprzez złożenie pisma lub wniosku na parterze w Kancelarii Ogólnej w obu budynkach cieszyńskiego Starostwa, znajdujących
się przy ul. Szerokiej 13 oraz Bobreckiej 29.
Bieżące informacje związane z sytuacją epidemiologiczną w powiecie cieszyńskim są publikowane na stronie internetowej
www.powiat.cieszyn.pl oraz w mediach społecznościowych Powiatu Cieszyńskiego https://www.facebook.com/powiat.cieszynski/
Informacje dotyczące pracy naszego Starostwa oraz podległych Jednostek Powiatu Cieszyńskiego w okresie występowania
realnego zagrożenia COVID-19 są zamieszczane na stronie internetowej: www.powiat.cieszyn.pl, dlatego zapraszam do jej
codziennego śledzenia!
Zapewniam Państwa w imieniu Władz Samorządu Powiatu Cieszyńskiego, że nikt nie pozostanie bez pomocy, jeżeli
takowej będzie potrzebował. To obecnie nasz najważniejszy priorytet!
Dziękuję wszystkim, którzy zaoferowali nam swoją pomoc, wsparcie oraz zaangażowali się w zwalczanie zagrożenia epidemiologicznego!
Na koniec tego listu, jeszcze raz bardzo Was, Drodzy Mieszkańcy, proszę, abyście w miarę swoich możliwości, pozostali
w domach i przestrzegali wszelkich wydawanych zaleceń, w szczególności epidemiologicznych.
Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński

Wybory uzupełniające
do Rady Sołeckiej
10 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gumnach odbyło się zebranie wiejskie.
Najważniejszym punktem spotkania były wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Wybory były
konieczne, ponieważ cztery osoby z pięcioosobowej Rady zrezygnowały z członkostwa. 10 marca zgłoszono 5 kandydatur.
Wybrano 4 osoby większością głosów.
Obecny skład Rady Sołeckiej w Gumnach: Sołtys Helena Mikrut. Rada Sołecka: Elżbieta Baszczyńska , Zdzisław Błanik, Ryszard Krzywoń, Jolanta Sobańska, Urszula Szturc-Balas.
GOKSiT

Dębowieści
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W GOKSiT nagrano teledysk
Jedno z pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Łączce wykorzystano do nagrania teledysku. Naszym gościem była Anna Rozmus
z Cieszyna. Młoda, kochająca muzykę, szlifująca swój talent wokalistka
zaśpiewała piosenkę „Światełka w oknach nieba”. Tekst napisała Beata
Sabath, zaś muzykę stworzył Mariusz Śniegulski. Tłem teledysku stała
się wystawa Monik Mol „Jej Portret”. Przedmioty, fotografie, niebieskie boa, na które postawiła aranżując przestrzeń Monika Mol idealnie
wypisały się w klimat utworu. Anna Rozmus wykorzystała nagrywając teledysk, również swoje rodzinne fotografie. Podczas nagrań cała
ekipa świetnie się bawiła, a efekty ich pracy już
można zobaczyć. Teledysk
dostępny jest na profilu facebookowym Ani oraz na
YouTubie. Zachęcamy do
obejrzenia. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym i bardzo się cieszymy,
że teledysk mógł zostać
nagrany w GOKSiT.
GOKSiT

Wernisaż artystyczny
Moniki Mol
Na co dzień zajmuje się stylizacją kobiet, doborem odpowiedniego makijażu, a nawet kreśleniem nowego wizerunku, który
może być dla wielu kobiet początkiem drogi do wewnętrznej metamorfozy.
Nowych pomysłów nie ogranicza jedynie do murów własnego Atelier Stylu, ale wychodzi z nimi w przestrzeń publiczną, realizując wiele odważnych i ciekawych projektów.
Monika Mol - cieszyńska kreatorka wizerunku
kobiet odsłania swoją artystyczną wizję kobiecości
w nowej wystawie „Jej Portret”. W piątek 31 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce odbył
się nastrojowy wernisaż artystyczny okraszony poezją Patrycji Łyżbickiej - autorki tomiku poetyckiego
,,Zpustkiwstanie”.
Wystawę tworzą artystyczne stylizacje Moniki
Mol utrwalone w obiektywie Julii Rychlik, Jolanty
Kubicy, Marioli Zawady, Michała Kuzyka, Marcina
Górskiego, Mirosława Wiśniewskiego oraz Františka
Glombeka. Całość wystawy uzupełniają nietuzinkowe i kobiece dodatki, które ze smakiem oddają niepowtarzalny klimat ekspozycji.
Autorka wystawy nie tylko świetnie czuje się
w roli stylistki ubioru. Wewnętrzna wrażliwość i dusza artysty pozwala jej wydobyć piękno i nadać oryginalności nawet z pozoru zwykłym, czy nadszarpniętym zębem czasu przedmiotom. Odpowiednio przyodziane nadają wystawie charakter, którą można było
oglądać do 29 lutego 2020 roku.
KT
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Cykl spotkań
w Kobiecym Kręgu
w GOKSiT
W marcu w Gminnym
Ośrodku Kultury w Łączce
odbyło się pierwsze spotkanie
w ramach cyklu w Kobiecym
Kręgu. Odwiedziła nas Monika Mol - stylistka ubioru i makijażu, kolorystka, kreatorka
wizerunku kobiet na różne
okazje. Podczas spotkania Panie mogły dowiedzieć się, jak
bawić się kolorem. Monika Mol mówiła, jak ważny jest kolor
w naszym życiu oraz jak wpływa na samopoczucie. Kolorów
nie powinni bać się seniorzy
– podkreślała Mol.
Kolorystka zwróciła uwagę
na bogatą paletę barw. Panie mogły dowiedzieć się
na czym polega analiza kolorystyczna w międzynarodowym systemie 12 typów
urody. Dyskutowano także
na temat koloru w makijażu oraz w stylizacji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz makijażu
dziennego. Chętne Panie mogły poczuć
się jak modelki. Monika Mol zaprezentowała odpowiednio dobrane makijaże,
jednocześnie udzielając wskazówek, jak
można je wykonać w domu.
Na spotkanie „ Zadbaj o siebie wiosną – o zdrowym stylu życia
Było to pierwsze, ale nie ostatnie spow pigułce” zaprasza Maja i Ania z Akademii Zdrowego Stylu
tkanie w GOKSiT w ramach cyklu w KoŻycia NOKO Healthy Lifestyle Academy.
biecym Kręgu. Planujemy poruszać różne tematy. Nasi prelegenci będą mówić
o zdrowiu, urodzie, modzie, nowinkach
technicznych, nie zabraknie porad z różnych dziedzin czy zajęć warsztatowych.
Jeżeli mają Panie jakieś ciekawe pomysły,
propozycje czy sugestie, jak miałyby wyglądać tego typu spotkania, to prosimy
o kontakt. Propozycje tematyki kolejnych spotkań można wysłać na e-maila
gok@debowiec.cieszyn.pl. Zachęcamy
również do kontaktu przez naszą stronę
facebookową.
GOKSiT

Zadbaj o siebie wiosną!!!

Dębowieści
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Spotkanie autorskie
z Romanem Pankiewiczem
W dniu 17 lutego 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu odbyło się
spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem, w którym wzięły udział 5-cio i 6-cio
latki z Przedszkola Publicznego w Dębowcu. Autor zaprezentował cykl „5 ważnych zawodów” – rymowane opowieści o „Żołnierzu”, „Policjancie”, „Strażaku”, „Ratowniku
medycznym” i „Listonoszu”.
Za pomocą teatrzyku kamishibai , oryginalnych strojów oraz rekwizytów pisarz
podkreślił jak ważną funkcję pełnią wymienione zawody w naszym życiu codziennym.
Natomiast dzieci chętnie uczestniczyły w dopowiadaniu rymowanek o omawianych
zawodach.
Biblioteka

STAŻYSTKA
Jak wiele młodych kobiet, Klaudia w pewnym momencie swojego życia staje na rozstaju dróg. Marzy o założeniu niewielkiej
siłowni, ale niestety nie pozwalają jej na to
fundusze. Postanawia więc znaleźć dobrze
płatną pracę, co również wydaje się trudne
do zrealizowania zważywszy, że dopiero co
skończyła studia. Jakie jest więc jej zaskoczenie, kiedy z marszu dostaje posadę stażystki w firmie Skalski w Oławie.
Niestety, gdzieś znajduje się haczyk, tym bardziej, że o nowym szefie i jego żonie krążą plotki, a dwie poprzednie
stażystki nie żyją!
Książka kończy się tak niespodziewanie, że jeszcze długo będziecie zastanawiać się: „Jak to możliwe?” bo w tej książce
nic nie jest takim, jakim się wydaje...
Biblioteka
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Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
wraz z Filią w Ogrodzonej w czasie ferii
zorganizowały zajęcia dla dzieci
W Dębowcu 16.01.2020 r. odbyły się warsztaty-plastyczne oraz gry i zabawy a 24.01.2020
r. zorganizowano spektakl „Na misiowych urodzinach - najważniejsza jest rodzina” który
promował wartości rodzinne, pokazywał jak wzajemna pomoc i szacunek wpływa na budowanie
pozytywnych relacji między członkami rodziny.
Uświadamiał również, że każdy człowiek jest częścią danej społeczności i ważne jest aby żyć ze sobą
w zgodzie.
W Filii w Ogrodzonej natomiast 22.01.2020
r. odbył się turniej gier planszowych podczas którego uczniowie rozwijali zdolności logicznego myślenia, a także działania pod presją czasu. W piątek 24.01.2020r. na warsztatach
literacko- plastycznych zostały stworzone niedźwiedzie polarne.
Biblioteka

Celebracja - zakończenie szkoleń
Seniorów z Dębowca
W dniu 6 lutego zakończył się
pierwszy etap kursu komputerowego
dla Seniorów uczestniczących w projekcie „Śląska Akademia Senior@”.
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dębowcu Seniorzy odebrali certyfikaty ukończenia kursu oraz tablety
a tym samy zostali absolwentami Śląskiej Akademii Seniora.
Celem Projektu jest aktywizacja
osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez
działania szkoleniowe oraz animacyjne. Efektem realizacji Projektu ma być
włączenie Seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
rozwój funkcjonalnych kompetencji
cyfrowych i umiejętności korzystania
z IT w codziennym życiu.

Dębowieści

Kolejnym etapem kursu była nauka obsługi otrzymanych tabletów, z którą
nasi Seniorzy poradzili sobie świetnie.
Gratulujemy im wytrwałości i życzymy dużo sił w realizacji wyznaczonych
przez siebie celów.
Biblioteka
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Kurs Bezpiecznej Obsługi Artylerii
Czarnoprochowej w Łączce

„Kurs Bezpiecznej Obsługi Artylerii Czarnoprochowej” organizowany przez Zjednoczenie Bractw Kurkowych RP. Komandorem kursu był gen
art. Adam Majchrzak, zaś wykładowcami byli znani wykładowcy z akademii wojskowych. Po wykładach
uczestnicy kursu napisali egzamin
teoretyczny, a następnie przystąpili
do egzaminu praktycznego na placu
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębowcu. Huk i dym wzbudził
zainteresowanie mieszkańców Łączki,
którzy zaciekawieni przybyli zobaczyć
co się dzieje. Egzaminy przerodziły
się we wspólną lekcję historii. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć.
Pan Adam Majchrzak zdradził Nam

w tajemnicy, że wśród kursantów byli
również dwaj Bracia Zakonni z Jasnej
Góry, oddelegowani przez Ojca Przeora. Wielki wkład w organizację tego
kursu wnieśli Bracia Kurkowi z Cieszyna, których w Polsce nazywają
„Cysarzokami”.

DZIEŃ
CHORYCH
Z inicjatywy księdza – Jerzego Gila, proboszcza parafii
św. Małgorzaty w Dębowcu
w dniu 8 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie po mszy
świętej w salce – siedzibie Koła
Gospodyń Wiejskich.
Część artystyczną dla zgromadzonych chorych i ich
opiekunów, wypełnił program
w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Dębowcu.
Radosne i niewinne przekazy sytuacji życiowych, w artystycznym wykonaniu przez
wnuki i prawnuki, sprawiły
zgromadzonym wiele radości
i zadowolenia.
Poczęstunek w porze obiadowej zagwarantowało KGW.
W imieniu organizatora
i uczestników, pragniemy w tym
miejscu serdecznie podziękować pracownikom Przedszkola
w Dębowcu za obsługę artystyczną i przychylność.
KGW Dębowiec

Martyna Ihas brązową medalistką
Mistrzostw Polski Juniorek!

W dniu 06.03.2020 r. w Trzebnicy odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek oraz Juniorów w Judo.
Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec reprezentowała w kategorii wagowej 48 kg Martyna Ihas .
Martyna musiała jedynie w półfinale uznać wyższość przeciwniczki, by pózniej pewnie wygrać walkę o trzecie miejsce!
Jest to jedyny medal Na Mistrzostwach Polski Juniorek zdobyty przez klub z Powiatu Cieszyńskiego.
Wielkie gratulacje dla Martyny oraz jej trenerów .
Ryszard Kubica
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Planowany HARMONOGRAM strzelań, przez ZPM LOK w Cieszynie na rok 2020
na strzelnicy HUBERTUS w Goleszowie przy współpracy z Cieszyńskim Bractwem Kurkowym
(Zawody z OBSERWATOREM) i innych strzelnicach KŻR.
24.04.2020 r. zawody o Puchar najlepszej drużyny
OSP powiatu Cieszyńskiego z okazji dnia strażaka.
rozpoczęcie zawodów godz. 15.00.
Lipiec, sierpień - Zawody osób Niepełnosprawnych, puchar Komendanta Gminnego OSP w Dębowcu pneumatyk strzelnica Gumna, puchar Komendanta Gminnego OSP w Goleszowie boczny
zapłon.
Listopad dwoje zawodów o tytuł najlepszego strzelca Powiatu Cieszyńskiego, pneumatyk strzelnica
Gumna, zawody otwarte.
Listopad zawody drużyn młodzieżowych MDP
Gminy Goleszów i Dębowiec
Lipiec i sierpień zawody KŻR Sokół, KŻR Orzeł,
KŻR Korona, KŻR OSP Dzięgielów, puchar Komendanta Gminnego OSP w Goleszowie boczny zapłon, IPA Cieszyn II, Kombatanci Misji Pokojowych
ONZ, Treningi poszczególnych KŻRów w środy
czwartki piątki w zależności od wolnej strzelnicy
w Goleszowie i po każdych zawodach.
05.04 2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Cieszyna rozp. zaw. godz. 9.00 zapisy od 8.00 do 10.30,
pistolet sportowy.
19.04.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Prezesa ZP-M LOK w C-n, rozp. Zaw 9.00
zapisy od 8.00 do godz. 11.00, karabin sportowy.
26.04.2020 r. II RUNDA KŻR Myszków z obserwatorem
10.05 2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar z okazji Dnia Zwycięstwa rozp. zaw. godz.
9.00 zapisy od 8.00 do 10.30, karabin sportowy.
17.05.2020 r. III RUNDA KŻR Rybnik z obserwatorem
24.05.2020 r. GOLESZÓW” HUBERTUS zawody
o Puchar V-ce Prezesa ZP-M LOK w Cieszynie ds.
Obronnych. Centralny Zapłon (pistolet, karabin
i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. rozp. zaw.
godz. 9.00. zapisy od 8.00 do godz. 12.00.
31.05 2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Burmistrza Cieszyna rozp. zaw. godz. 9.00
zapisy od 8.00 do godz. 11.00, pistolet sportowy.
07.06.2020 r. IV RUNDA KŻR Rybnik z obserwatorem
13.06.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Dyrektora Domu Narodowego w Cieszynie z okazji Święta Trzech Braci. Centralny Zapłon
(pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz. 9.00. zapisy od 8.00 do
godz. 12.00.
27.06.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS I Memoriał imienia Józefa Ziętka Firmy LAKMA Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawody
z OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz.9.00. zapisy
od 8.00 do godz.12.00.
23.08.2020 r. V RUNDA KŻR Rybnik z obserwatorem
05.09.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS II Otwarte Zawody o Puchar Firmy KUBALA Centralny
Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM Rozp. zaw. godz. 9.00. zapisy od
8.00 do godz.12.00.
06.09.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
Za Zarząd
Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego
Strzelmistrz
Seweryn Kędzior tel. 663 627 353

Dębowieści

o Puchar Vice Prezesa LOK ds. Statutowych. rozp.
zaw. godz. 9.00. zapisy od 8.00 do godz.10.30, pistolet
sportowy.
13.09.2020 r. VI RUNDA KŻR Rybnik z obserwatorem
19.09.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS Puchar
Prezesa CBK Centralny Zapłon (pistolet, karabin
i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. Rozp. zaw.
godz. 9.00. zapisy od 8.00 do godz. 12.00.
20.09.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Cieszynie rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do godz. 11.00,
karabin sportowy.
27.09.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Wójta Gminy Goleszów rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do godz. 11.00, pistolet sportowy.

Rozpoczęcie sezonu strzeleckiego
WIOSNA 2020 r.
z okazji DNIA KOBIET

03.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o
Puchar SEKRETRZA ZP-M LOK w C-n. Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz. 9.00. zapisy od
8.00 do godz. 12.00.
04.10. 2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego. rozp. zaw.
9.00 zapisy od 8.00 do godz.11.00, karabin sportowy.
18.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów
rozp. zaw. godz. 9.00. zapisy od 8.00 do godz. 10.30,
karabin sportowy.
24.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
o Puchar Najlepszego Strzelca LOK C-n. rozp.
zaw. godz. 9.00. zapisy od 8.00 do godz. 12.00. Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawody
z OBSERWATOREM.
25.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody
Zakończenie Sezonu Strzeleckiego „JESIEŃ 2020”
rozp. zaw. godz. 9.00. zapisy od 8.00 do godz.11.00,
pistolet sportowy.
31.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS II Otwarte Zawody o Puchar Firmy FLORYS Centralny
Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od
8.00 do godz.12.00.
07.11.2020 r. GOLESZÓW” HUBERTUS zawody
o Puchar Odzyskania Niepodległości Państwa
Polskiego. Centralny Zapłon (pistolet, karabin
i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. rozp. zaw.
godz. 9.00. zapisy od 8.00 do godz. 12.00.
Zbiórka na wszystkie zawody organizowane przez
ZP-M LOK w Cieszynie i CBK na strzelnicy Myśliwskiej Koła Łowieckiego HUBERTUS w Goleszowie
o godzinie 8.00.
Zapisy młodzieży szkolnej od 8.00 do 10.00 ze
względu na udział w zawodach przed dorosłymi,
zapisy dorosłych od 8.00 do 11.00. Na zawody
z OBSERWATOREM do 12.00.
Instruktaż oraz obsługa i zapoznanie się z bronią
przez osoby nie posiadające patentu strzeleckiego
i nie należących do klubów i kół strzeleckich obowiązkowo o godz. 8.30.
Na wszystkich zawodach osłony wzroku i słuchu
obowiązkowe. (we własnym zakresie, uczniom zapewnia ZP-M LOK C-n.)
Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem opracowanym przez organizatorów i regulaminem strzelnicy, wszystkie zawody są zawodami otwartymi.
Za Zarząd Powiatowo-Miejski
LOK w Cieszynie
V-ce Prezes ds. Obronnych
Jan Żarski tel. 602 532 116

13

DĘBOWIEC PO NASZYMU / INFORMACJE

Roztomili Dębowczanie!
Skyrs tego, że móm rod waszóm dziedzine w kierej eszcze do dzisia moc tusteloków rzóndzi po naszymu, bydziecie se mógli cosi we waszych „Dębowieściach” roz za kiedy
cosi poczytać po naszymu.
Dzisio bydzie cosi małoś nie wiela ło tej waszej tynżni,
kiero sie jakosi nie doczkała fajnego miana. Bo przeca jak
my sóm tu stela, to trzeja jóm było jakosi łochrzcić. Tak
czy inakszyj każdego roku, jak się zrobi cieplij to rozmajci lufcorze i letnikorze zaczynajóm drepsić dookoła tego
gesztelu, po kierym ciecze posolóno woda. Bezmala, że sto
roków tymu jak chledali wónglo i wiercili dziury w ziymi
natrefili kolem Dymbowca na gaz i solanke jodowobromową. Wartko sie też znaszli tacy co prziszli na to, że jak sie
takóm posolónom wodóm kierysi, co je nimocny na krziże,
abo mo rewme pomaże, to mu to wartko przyndzie. Wiela
razy do dnia i kaj na zicher sie trzeja tóm solankóm mazać
tego nie wiym, ale jak se gdo kupi flaszke s tóm słónóm
moczkóm, to na ni je wszecko wyłoślóne. Nejważniejsze
dlo dymbowiczan je jednakowóż to, że poradzom porem
groszy prziszporować, na rajzie ku morzu, bo styknie porem godzin tym posolónym luftym powydychać i pluca uż
majóm zdrowsze. Moc ludzi prziszporuje też na radiju, bo
styknie na chwilem postoć przi tej tynżni, a idzie sie wszec-

kigo dowiedzieć. Nikierzi tak wreszczóm do tych swojich
komórek, że ani nie idzie s drugim pomówić. Worce jednakowóż cosi nikiedy posłóchać, bo człowiek się dowiy,
kiery sie narodził, kómu kcur zdech, abo kiero dziełucha
zaś mo inszego galana. Kiery fojt to wyszpekulyrowoł, coby
te posolónóm wodem puszczać po skrónżanych chrostach
to go trzeja pochwolić, bo tustelocy nie muszóm kupować
nowych radijów i ani jechać nad polski morze.
FJD

Mini słownik: skyrs - z powodu, dziedzina - wieś, rzóndzi - mówi, roz za kiedy – od czasu do czasu, małoś nie wiela - co nie
co, fajne miano - przyjemna nazwa, lufciorz-turysta, letnikorz - wczasowicz, drepsić - spacerować, gesztel - przestrzenne
urządzenie, bezmała - podobno, znaszli - znaleźli, nimocny - chory, krziże - kręgsłup,
rewma - reumatyzm, kaj - gdzie, moczka - coś gęstego, wyłoślóne - wytłumaczone, prziszporować - zaoszczędzić, rajza podróż, luft - powietrze, nikierzi - niektórzy, worce - warto, galan - narzeczony, fojt -wójt, wyszpekulyrowoł - wymyślił,
skrónżane - posiekane, chrosty - krzaki, na zicher - na pewno.

- Farosz na lekcji religije pyto sie dziecek!- Kiery by z was chcioł iś do nieba?
Wszecki dziecka dźwigły rynce do wyrchu, ale Jónek w łostatni ławce nie
dźwignył. –Farosz sie go pyto: -Ty nie chcesz iś do nieba? Chciołbych, ale
farorzyczku jo uż rychlił łobiecoł moji mamie, że zaroz ze szkoły przidym
do chałupy.
- Kopidoł kopoł grób na kierchowie, a wedla niego szeł farosz i prawi.
- Za płytki tyn grób kopiecie! Nie starejcie sie farorzyczku eszcze żodyn mi
nie uciyk!
- Kareł prawi Jozefowi!- Ty Jozef posłóchej, cosi sie mi stało jak żech minył
osimdzisióntke i nie wiym co to je? Fórt sie ogłóndóm za dziełuchami, a ni
mogym prziś na to skyrs czymu?

Dziękuję za okazane wsparcie i przekazanie 1% podatku
na rzecz fundacji Helpful Hand KRS 00 00 29 16 81
z dopiskiem dla Aleksandry Michnik
Z wyrazami podziękowania
Aleksandra Michnik

14

ZATRUDNIMY
KSIĘGOWEGO
Stanowisko: Główny Księgowy
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Miejsce pracy:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Dębowcu
Łączka ul. Widokowa 10,
43-426 Dębowiec
Zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę od 1 maja 2020 r.
Więcej informacji pod nr telefonu:
33 858 83 51, 512 298 558

Dębowieści

KULTURA

Pomagamy zwierzętom

676 – tyle właśnie kilogramów żołędzi
i kasztanów zebrali uczniowie filii w Iskrzyczynie w ramach corocznej zbiórki prowadzonej
dla zwierząt zamieszkujących Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie.
Zbiórka miała charakter konkursu zorganizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej. Ogółem zebrano blisko
14 ton kasztanów, bączków i żołędzi, a uzyskany
przez uczniów naszej filii wynik pozwolił na zajęcie I miejsca w kategorii szkolnej. Na sukces
ten pracowali wszyscy uczniowie szkoły, którzy
niezwykle się zmobilizowali i gorliwie zbierali
kasztany i żołędzie stanowiące niezbędną karmę
zwierząt ułatwiającą im przetrwanie zimy. To
właśnie zrozumienie celu działania i chęć pomocy zwierzętom w tej najtrudniejszej dla nich
porze roku pozwoliły na osiągnięcie tak dobrego efektu.
Zaangażowanie uczniów zostało docenione
przez organizatorów konkursu i zaowocowało
przyznaniem nagrody przekazanej do szkoły
i zaproszeniem do odwiedzenia Zagrody. Dodatkowe powody do zadowolenia mieli uczniowie z klas wyróżniających się w zbiórce. Otrzymali bowiem słodkości i smakołyki, których
fundatorami byli rodzice.
Pomysłodawcami zainteresowania uczniów
szkoły akcją zbiórki byli państwo Marzena
i Adam Szalbotowie. Oni również koordynowali związane z nią działania, a także przetransportowali zebrane przez uczniów kasztany i żołędzie do Zagrody Żubrów.
Pożyteczna inicjatywa przerodziła się w skuteczne działanie i przyniosła pozytywny rezultat, niosąc pomoc potrzebującym zwierzętom.
Filia w Iskrzyczynie

Dzień Kobiet w Gminie Dębowiec.
Bawiło się blisko 200 Pań
W sobotę 7 marca 2020 r. Panie z naszej Gminy świętowały w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce oraz w siedzibie
KGW w Dębowcu. Licznie przybyłe uczestniczki przywitała
dyrektor GOKSiT Marta Szymik-Telesz. Życzenia oraz kwiaty
złożyli Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz Zastępca
Wójta Krzysztof Wawak. Po obiedzie nadszedł czas na występy
artystyczne. W Łączce dla Pań zatańczyły dzieci z Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej. Wystąpił również Henio Zbój,
który zaśpiewał i rozbawił wszystkich kawałami oraz zaprosił
do wspólnego biesiadowania. W Dębowcu wystąpiły dzieci ze
Szkoły Tańca Dance Kingdom oraz Trio z Dębowca, ponadto
członkowie i sympatycy KGW zaprezentowali swój talent arty-

styczny na scenie, odgrywając scenki rodzajowe. Po występach
przyszedł czas na biesiadę przy akompaniamencie.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Dnia
Kobiet - Sołectwu Łączka, Ogrodzona, Gumna, a także paniom
z Kół Gospodyń Wiejskich w Ogrodzonej oraz Dębowcu. Do
podziękowań dołącza się zarząd KGW Dębowiec. Dziękujemy
za wsparcie organizacyjne i finansowe Gminnemu Ośrodkowi
Kultury oraz koledze Waldemarowi Śniegoniowi za obsługę
techniczną i medialną naszego „Babskiego Święta” – dodaje
Zofia Legierska przewodnicząca KGW w Dębowcu.
GOKSiT / KGW Dębowiec
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