


 Gmina Dębowiec potrzebuje 
Waszych głosów!! Bierzemy udział 
w  projekcie „Pod biało-czerwoną”, 
który zakłada sfinansowanie przez 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej za-
kupu masztów i flag w każdej z gmin 
w Polsce. Inicjatywa zależy tylko i wy-
łącznie od Was. Jest całkowicie bez-
płatna. Głosy poparcia zbieramy do 
11 listopada 2020 roku !
 Aby wziąć udział w akcji Gmi-
na Dębowiec musi zebrać minimum 
100 głosów. W trzech gminach, które 
osiągną największą procentowo liczbę 
głosów w stosunku do liczby miesz-
kańców gminy, przewiduje się udział 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego w uroczystości pod-
niesienia flagi na maszt.

„Pod biało - czerwoną”

Prosimy o uzupełnienie bezpłatnej ankiety dostępnej na stronie:
pod biało-czerwoną.gov.pl. 

 Aby oddać głos wystarczy uzupełnić następujące pola: Imię, Nazwisko, 
Województwo, Miejscowość, Adres e-mail. Z góry dziękujemy za Wasze 
głosy!  

GOKSiT

 W piątek 14 sierpnia br. Wójt Gminy Dębowiec oraz 
przedstawiciele Rady Gminy, uczcili pamięć ofiar I wojny 
światowej. 
 W lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Nazy-
wano ją Wielką Wojną. Dokonała ogromnych spustoszeń 
oraz pochłonęła wiele ofiar, zarówno spośród żołnierzy, jak 
i osób cywilnych. W Dębowcu w kościołach ewangelickim 

Pamięć ofiar I wojny światowej
oraz na cmentarzu obok kościoła katolickiego znajdują się 
tablice z nazwiskami ofiar z terenu Gminy Dębowiec. Pa-
mięć o nich jest naszym obowiązkiem dlatego pod tablica-
mi, w przeddzień Święta Wojska Polskiego oraz w związku 
z przypadającą w tym roku setną rocznicą Bitwy Warszaw-
skiej, zostały złożone wiązanki kwiatów. 

GOKSiT



INFORMACJE

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 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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Szanowni Czytelnicy,
w Wasze ręce oddajemy najświeższe wydanie DĘBOWIEŚCI. W nume-
rze październikowym nie zabraknie informacji z Urzędu Gminy Dębo-
wiec, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Szkoły Podstawowej w Dę-
bowcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Waszej uwadze polecamy szczególnie artykuł na temat ECOHarmo-
nogramu. To darmowa aplikacja, z której możecie już korzystać. Będzie 
przypominała Wam o wywozie odpadów komunalnych, ale ma również wiele 
innych zalet. Warto ją wypróbować. O ECOHarmonogramie rozmawiamy z Wójtem Gminy 
Dębowiec Tomaszem Branny. Temat porusza również Krzysztof Wawak Zastępca Wójta. 
Jesienne wydanie informatora gminnego to garść informacji kulturalnych. Podsumowujemy 
to co działo się w ostatnim czasie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce 
oraz Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach. Za nami również cykl 
letnich mini koncertów przy tężni w Dębowcu. Zainspirowały nas one do kolejnych muzycz-
nych propozycji takich jak, pożegnanie lata z rockowym pazurem, czyli premierowy występ 
Weteranów Rocka Cieszyńskiego – WRc, oraz klimatyczny koncert we wnętrzach Dworu 
Dębowiec. Niestety ze względu na pandemię musieliśmy zrezygnować z jednej z większych 
propozycji kulturalnych – Dożynek Gminnych. W dotychczasowej wersji nie odbędzie się 
również Dzień Seniora. 
Sezon wakacyjno-letni już za nami, ale nie imprezy, spotkania i różnego rodzaju zajęcia. 
W Gminnym Ośrodku Kultury zarówno w Łączce, jak i w Gumnach nie zabraknie w okresie 
jesienno-zimowym różnych propozycji. Warto zwrócić uwagę na lekcje gry na instrumen-
tach, robotykę, czy zajęcia ruchowe. To propozycje na spędzenie wolnego czasu zarówno dla 
młodszych, jak i starszych. Nowością będą w tym sezonie spotkania „Przy Kawie” w Gum-
nach oraz klimatyczne wieczory w Dworze Dębowiec. 
Czternastą stronę DĘBOWIEŚCI zajmuje już tradycyjnie kącik gwarowy – Dębowiec po na-
szymu. Polecam także fotorelację z wakacyjnych wydarzeń. Tylko niektóre zdjęcia publikuje-
my na łamach informatora. Znacznie więcej znajdziecie ich na naszym Facebooku. Od paź-
dziernika działa również nowa strona internetowa ośrodka – www.goksit.pl. Tam oczywi-
ście wszystkie informacje, relacje, zdjęcia oraz aktualności. Zachęcamy do jej odwiedzenia.
Życzę przyjemnej lektury z październikowym wydaniem DĘBOWIEŚCI. 

Marta Szymik-Telesz
Dyrektor GOKSiT w Dębowcu
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 GOKSiT: Co z punktem Banku Spółdzielczego 
w Dębowcu?
 T. Branny: Bank Spółdzielczy w Skoczowie rezygnu-
je z wynajmu pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy. 
Wynajmowaliśmy część budynku pod taką działalność. 
Było to korzystne rozwiązanie, ponieważ mieszkańcy mo-
gli bez prowizji dokonywać wpłat na rzecz Urzędu Gminy 
(podatki, odpłatności inne). Bank prowadził nam obsługę 
kasową. Dwa lata temu pojawił się temat likwidacji punktu 
ze względów finansowych. Jak się okazało bank dokładał 
do funkcjonowania oddziału ze względu na zbyt małą ilość 
transakcji w tym miejscu. Wtedy udało nam się rozwiązać 
ten problem. Obsługa kasowa została zlecona odpłatnie 
Bankowi Spółdzielczemu. Niestety ze względu na włama-
nie które miało miejsce w czerwcu tego roku i kradzież 
sporej ilości gotówki, zarząd banku podjął decyzję o li-
kwidacji. Interweniowaliśmy w tej sprawie, prowadziliśmy 
rozmowy z zarządem, aby utrzymać punkt, ale otrzyma-
liśmy negatywną odpowiedź. Jak zauważyliśmy nie tylko 
w naszej gminie, ale również i w sąsiednich – Drogomyśl, 
Wapienica – takie punkty bankowe zostały zlikwidowane. 
Jest to więc strategia nie tylko Banku Spółdzielczego, ale 
również innych, które decydują się na coraz mniej oddzia-
łów. Jak zapewnia Bank Spółdzielczy bankomat ma po-
zostać w Dębowcu. Od 1 października można wszystkie 
wpłaty, które do tej pory były dokonywane w punkcie ban-
ku, realizować w punkcie Poczty Polskiej (bez prowizji), 
która znajduje się w budynku Urzędu Gminy. 

 GOKSiT: Jak funkcjonuje obecnie Ośrodek 
Zdrowia? Czy jest już otwarty, czy nadal udzielane są 
tylko teleporady?
 T. Branny: Ośrodek Zdrowia w Dębowcu już działa. 
Funkcjonuje od godziny 8:00 do 15:00. Na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy podane są numery telefonów 
na które można dzwonić. Przede wszystkim prośba do 
mieszkańców, którzy chcieliby w Dębowcu się leczyć 
o złożenie deklaracji przynależności do Ośrodka w Dę-
bowcu. Jeżeli za mało mieszkańców będzie korzystało 
z ich usług to niestety może być taka sytuacja, że Ośrodek 
znowu zostanie zamknięty. Dlatego wielka prośba, aby 

Rozmowa z Wójtem
Gminy Dębowiec 
Tomaszem Brannym
Pytamy m.in. o aplikację EcoHarmonogram z której 
mogą już korzystać mieszkańcy Gminy, losy punktu 
Banku Spółdzielczego w Dębowcu, Ośrodek Zdrowia. 

składać deklaracje jak najszybciej. Ośrodek jest otwarty, 
ale nadal ze względu na pandemię udzielane są telepora-
dy. Po wcześniejszej konsultacji pacjent jest przyjmowa-
ny na wizytę, na umówioną godzinę.

 GOKSiT: Za Ośrodkiem Zdrowia znajduje się od 
niedawna paczkomat. Czy to dobre miejsce?
 T. Branny: Paczkomat znajduje się przy ul. Kato-
wickiej 3 w Dębowcu. Uważam, że to dobre miejsce 
ponieważ jest gdzie zaparkować, nie ma problemu z po-
dejściem. Jedynym mankamentem jest słońce. Które 
czasami przeszkadza w odczytaniu wyświetlacza. Roz-
wiązaniem tej niedogodność może być aplikacja, która 
zdalnie otwiera skrytkę.

 GOKSiT: Nowością w Gminie Dębowiec jest apli-
kacja EcoHarmonogram. Dlaczego Urząd zdecydował 
się na takie rozwiązanie?
 T. Branny: Aplikacja EcoHarmonogram to nowość 
w Gminie, a nawet w powiecie. Można z niej już korzy-
stać. Do tej pory o terminach przypominaliśmy w trady-
cyjny sposób. Drukowaliśmy kalendarze na których były 
zaznaczone dni wywozu śmieci teraz postawiliśmy na 
nowoczesne rozwiązanie.  Przede wszystkim aplikacja 
przypomina o terminach wywozu odpadów w każdym 
sołectwie. Wystarczy tylko wpisać miejscowość i ulicę na 
której się znajdujemy. Nie trzeba wprowadzać żadnych 
innych danych osobowych. Aplikacja podpowiada także 
jak segregować, posiada wiele funkcji edukacyjnych, jest 
darmowa. Zachęcam do zainstalowana takiej aplikacji 
na smartfonie i korzystania z niej jak najczęściej. 

 GOKSiT: Na tym nie koniec nowości. Jadąc ulicą 
Katowicką w Dębowcu warto zwrócić uwagę na wy-
świetlacz prędkości.
 T. Branny: Dokładnie. Wyświetlacz został zamonto-
wany. Informuje kierowców z jaką prędkością jadą. Cho-
dzi o poprawę bezpieczeństwa w centrum Dębowca. 

 GOKSiT: Dziękujemy za rozmowę
 T. Branny: Dziękuję. 
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 EcoHarmonogram - od września 
2020 roku mieszkańcy Gminy Dę-
bowiec  mogą  korzystać z  mobilnej 
aplikacji EcoHarmonogram, która 
pozwala na  pobranie harmonogramu 
wywozu odpadów komunalnych ade-
kwatnego do adresu zamieszkania. 
 Gospodarka odpadami oraz ochro-
na środowiska to bardzo ważne zagad-
nienia dla nas wszystkich. Aplikacja 
powiadamia mieszkańców automa-
tycznie dzień wcześniej o konieczności 
wystawienia odpowiedniego pojem-
nika, podpowie jak należy sortować 
śmieci, gdzie się znajduje i  co moż-
na oddawać do  PSZOK, przypomni 
o terminach płatności za odpady.
 Dzięki dodatkowym funkcjo-
nalnościom można sprawdzić jakie 
odpady do jakiej frakcji należy przy-
porządkować, co zrobić ze śmiecia-
mi, których nie da się posegregować, 
zgłosić do Urzędu Gminy dzikie wy-
sypisko w  przestrzeni publicznej, czy 
też sprawdzić stan powietrza. System 
ostrzeżeń i powiadomień poinformuje 
o ważnych dla mieszkańca sprawach, 
wyśle alert czy też przypomni o waż-
nych wydarzeniach.
 Zachęcamy do pobrania aplikacji 
na swój smartfon. Aplikacja EcoHar-
monogram jest darmowa i  dostępna 
do ściągnięcia w  sklepach AppStore 
(dla systemu IOS) oraz Google Play 
(dla systemu Android). Wystarczy 
wejść na  swoim smarfonie do skle-
pu z  aplikacjami, wyszukać aplikację 
EcoHarmonogram i kliknąć zainstaluj!
 W trosce o mieszkańców nie uży-
wających smartfonów, wszelkie infor-
macje dostępne w  aplikacji mobilnej 
będą dostępne również na stronie in-
ternetowej Gminy Dębowiec. 
 Inwestycje - konsekwencja, deter-
minacja i ciężka praca sprzyjają reali-
zacji wielu inwestycji w naszej gminie. 
Na niektóre wspólnie z mieszkańca-
mi czekamy od wielu lat, ale wresz-
cie zauważamy efekty.  W bieżącym 
roku budżetowym  priorytetowymi  
inwestycjami w Gminie Dębowiec 
są zadania związane z poprawą in-
frastruktury drogowej.  Ważne jest, 

Krzysztof Wawak Zastępca Wójta
Gminy Dębowiec o EcoHarmonogramie
i inwestycjach w Gminie Dębowiec

by drogi w naszej gminie były w co-
raz lepszym stanie. W  ramach zadań 
już zrealizowanych od początku roku 
zostały wykonane inwestycje polega-
jące na modernizacji następujących 
dróg gminnych: Rzecznej w Kostko-
wicach, Dębowej i  Ogrodowej w Dę-
bowcu, Podlesie w Simoradzu oraz 
Przedszkolnej w  Iskrzyczynie. Zakres 
prac obejmował wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej na istniejącej 
szerokości, zjazdów do posesji, po-
prawę infrastruktury odwadniającej 
oraz obustronnych poboczy. Łączna 
długość wyremontowanych odcinków 
liczy ponad 2300mb.  Koszt inwestycji 
wyniósł 445.158,87 zł. 
 Kolejnym etapem realizacji budże-
tu gminy są planowane przebudowy  
ulic:  Tęczowej i Granicznej w Łączce, 
Zgodnej w Gumnach oraz Orzecho-
wej w  Ogrodzonej. Niedawno ruszyła 
procedura przetargowa dotycząca re-
montów kolejnych dróg. Po przetargu 
zostanie wyłoniony wykonawca robót. 
Jeszcze w  tym roku zostaną wyremon-
towane odcinki dróg o łącznej długości 
1237 m. W ramach prac wykonana zo-
stanie nowa nawierzchnia wraz z utwar-
dzeniem poboczy, wzmocnieniem pod-
budowy oraz udrożnione zostaną rowy i 
przepusty. 
 W konsekwencji złożonych  wnio-
sków przez Gminę Dębowiec, zostały 
podpisane umowy na dofinansowanie 
ze środków budżetu państwa (w  ra-
mach dofinansowania do budowy 
i  modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych) w wysokości 
117  tys.  zł do dróg zlokalizowanych 
w Łączce. Planowana modernizacja ul. 
Zgodnej w Gumnach realizowana jest 
w oparciu o środki w ramach Fundu-
szu Sołeckiego Sołectwa Gumna.
 Priorytetem jest bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy. Dlatego też, 
w budżecie gminy nie zabrakło środków 
na realizacje zadań związanych z budo-
wą chodników dla pieszych. W ramach 
zadań z funduszu sołeckiego w sołectwie 
Simoradz powstał chodnik dla pieszych 
o długości ok 100mb. Chodnik wykona-
no wzdłuż drogi gminnej ul. Sportowa 

i jest kontynuacją chodników przy ul. 
Głównej w tym sołectwie, który wybu-
dowano w latach 2018 i 2019. W Iskrzy-
czynie trwają prace przy chodniku dla 
pieszych przy ul. Tarnawa o długości 
135 mb. Łączna kwota przeznaczona na 
budowę chodników to ponad 117 tys. zł.
 Kolejnym ważnym zadaniem zre-
alizowanym w tym roku są inwesty-
cje związane z budynkami oświaty. 
W Szkole Podstawowej w Dębowcu 
zmodernizowana została instalacja 
elektryczna. Warto przypomnieć, że 
inwestycja to kontynuacja projektów 
zrealizowanych w latach poprzednich 
mająca na celu termomodernizacje 
budynku. W okresie dwóch lat zostały 
wykonane prace związane z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej. W  ze-
szłym roku wykonano docieplenie 
ścian, remont instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wymianę oświetlenia 
wewnętrznego na oświetlenie energo-
oszczędne. W bieżącym roku wymie-
niono instalację elektryczną, dzwon-
kową oraz zmodernizowano instalację 
nagłaśniającą. W ramach wykonanych 
prac ściany w budynku zostały również 
odmalowane. Koszt wyniósł ponad 
460 tys. zł. Całość zadania w ostatnich 
trzech latach to ponad 2,7 mln zł. 
 W ramach środków z funduszy 
sołeckich i środków z budżetu Gmi-
ny wykonano remont generalny sali 
dzieci młodszych w Przedszkolu Pu-
blicznym w Ogrodzonej. W trakcie 
realizacji są zadania związane z dopo-
sażeniem placów zabaw przy budynku 
Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie 
oraz w Ogrodzonej. Na doposażenia 
placu zabaw w Ogrodzonej, gmina po-
zyskała środki zewnętrzne w ramach 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicja-
tywa Sołecka” w wysokości 18 tys. zł.
 Z inwestycji drobnych, ale jakże 
istotnych dla mieszkańców to inwesty-
cje związane z budową piłkochwytów 
oraz trybun przy boisku do piłki plażo-
wej w Dębowcu, czy też dokończenie 
budowy chłodni w obiekcie GOKSiT 
w  Łączce zrealizowanych w ramach 
Funduszów Sołeckich. 

Krzysztof Wawak
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Wyniki z przeprowadzonych 
konsultacji społecznych 
- uchwały dot. odpadów 
komunalnych
 Wójt Gminy Dębowiec w dniu 4 sierpnia 2020 r. zarządził prze-
prowadzenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec 
w następujących sprawach : 
• przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Dębowiec
• określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpada-
mi. 
 Celem konsultacji było rozpoznanie stanowiska mieszkańców 
gminy w sprawie w/w projektów uchwał. Konsultacje odbywały 
w  okresie od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. 
i miały zasięg ogólnogminny oraz formę konsultacji internetowych 
(e-konsultacji). Formularz zgłaszania opinii dotyczącej projektów 
w/w uchwał należało wysłać na adres e-mail: patrycja.fryda@debo-
wiec.cieszyn.pl od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. 
Do dnia 17 sierpnia 2020 r. nie wpłynęły na wskazany adres e-mail 
żadne opinie. 
 Wynik konsultacji zostały przedstawione na sesji Rady Gminy 
w  dniu  25 sierpnia 2020 r. oraz  na  tablicach  ogłoszeń  i  stronach  
internetowych  Urzędu  Gminy.

Z obrad Rady 
Gminy Dębowiec 
 Na sesjach w dniach: 23.06.2020r. oraz 
25.08.2020r. podjęte zostały m. in. uchwa-
ły w sprawie: bieżących zmian w budżecie 
Gminy, udzielenia wotum zaufania dla Wój-
ta Gminy Dębowiec za rok 2019, zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego, udzie-
lenia absolutorium za 2019 rok oraz rozpa-
trzono raport o stanie gminy Dębowiec za 
rok 2019, przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Dę-
bowiec, określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospo-
darowanie odpadami. 
 Nowe zadania inwestycyjne (Sesja 25 
sierpnia 2020 r.) to : „Przebudowa drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych ul. Tęczowa 
w  Łączce” kwota 100.000,00 zł oraz „Mo-
dernizacja pokrycia dachowego na budynku 
Urzędu Gminy” kwota 150.000,00 zł. 

Grzegorz Cymorek 
Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

Nowe numery 
telefonów do Wydziału 

Komunikacji!

Od poniedziałku, 14 września 2020 r. 
Wydział Komunikacji przyjmuje swoich 
Klientów w nowej siedzibie, która znajdu-
je się w Cieszynie przy ul. Granicznej 79 
(przejście graniczne w Cieszynie-Bogu-
szowicach).
Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński 
informuje, że nastąpiła zmiana numerów te-
lefonów do Wydziału Komunikacji. Poniżej 
publikujemy aktualne numery telefonów:
Informacja tel.: (33) 47 09 500,
Informacja: (33) 47 09 501
Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 09 502
Kierownik Referatu Prawa Jazdy:
Wioleta Witek tel. (33) 47 09 503
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów: 
Łukasz Heller tel. (33) 47 09 504
Referat Prawa Jazdy: tel. (33) 47 09 508

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 

Odeszła od nas Anna Rowińska
 W niedzielę 19 lipca 2020 r. odeszła 
od nas Anna Kuszner – Rowińska. Za-
łożycielka Fundacji im. Cichociemnych. 
Trudno w to uwierzyć, gdyż Anna była 
osobą niezwykle żywotną, aktywną, go-
tową do poświęceń. Gościliśmy Annę 
wraz z mężem Bogdanem kilkakrotnie 
w Dębowcu. Pierwszy raz podczas przy-
gotowań oraz obchodów 70. rocznicy 
Pierwszego Zrzutu Cichociemnych. 
Dużo uwagi poświęciła młodzieży. To dzięki Fundacji młodzież 
z Dębowca mogła uczestniczyć w obozach w Janowie Lubelskim. 
Braliśmy udział także w Zjazdach Rodzin Cichociemnych w War-
szawie. Wspólnie z majorem Aleksandrem Tarnawskim dokonała 
odsłonięcia tablicy podczas uroczystości nadania imienia Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Szkole Podstawowej 
w Dębowcu. Roztaczała wokół siebie atmosferę miłości, radości, 
wzajemnego  zrozumienia. Dzięki Annie pamięć o cichociem-
nych jest żywa, mimo upływu czasu. Była pomysłodawczynią 
i inicjatorką tworzenia Klubów Cichociemnych m.in. w Dębow-
cu. Będzie nam jej bardzo brakowało, ale obiecujemy, że nadal 
będziemy dokładać wszelkich starań, aby kontynuować Twoje 
dzieło. Pamięć o takich ludziach jak Ty nigdy nie umiera. Żegnaj 
Aniu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Skolimowie 24 lipca 
2020 r. Cześć Jej Pamięci.

Bronisław Brudny, Karina Bogusz
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 Dnia 1 września 2020 roku, po blisko półrocznej prze-
rwie, nastąpił długo wyczekiwany przez wszystkich mo-
ment powrotu do szkoły. Zarówno uczniowie, jak i grono 
pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu wraz z od-
działami filialnymi z wielką ochotą zawitało ponownie 
w szkolnych murach. 
 Jednak mimo panującej radości i poczucia ulgi, musieli-
śmy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości i na 
innych regułach niż miało to miejsce w latach ubiegłych. 
Zarówno w szkole w Dębowcu jak i w placówkach ościen-
nych - w Iskrzyczynie, Ogrodzonej i Simoradzu - wprowa-
dzono zasady i strategie, których celem było zwiększenie 
bezpieczeństwa, a co za tym idzie, zminimalizowanie moż-
liwości zarażenia się koronawirusem. 
 Obecna organizacja pracy szkoły przedstawia się nastę-
pująco:
1. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami, przy 
drzwiach dezynfekują ręce.
2. Każda klasa ma przypisaną własną salę lekcyjną, w której 
spędza większą część dnia (poza lekcjami WF-u, informa-
tyki i zajęciami językowymi).
3. W czasie przerw uczniowie przebywają w klasach, na 
korytarzu w wyznaczonych do tego specjalnie strefach lub 
w przypadku ładnej pogody wychodzą na zewnątrz.
4. Zwiększona została liczba przerw obiadowych, by dzieci 
mogły bezpiecznie i z zachowaniem należytych odległości 
zjeść posiłek. 
5. Ograniczono pobyt osób trzecich w budynkach szkoły.
6. Dzieci nie dzielą się swoim prowiantem, nie pożyczają 
sobie przyborów.

WIELKI POWRÓT!!! 

Ruszył kolejny rok szkolny, a wraz z nim realizacja zajęć w ramach projektu: „Wyższe kompetencje – mój sukces 
w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec”. W ramach projektu we wszystkich 
szkołach na terenie Gminy Dębowiec realizowane są zajęcia wyrównawcze, rozwijające, a także metodą ekspery-
mentu. Realizacja projektu to nie tylko zajęcia, ale także wyposażenie w pomoce edukacyjne. Wszystkie szkoły 
filialne zyskały nowe komputery do swoich pracowni, a pracownia fizyko-chemiczna w Dębowcu mile zaskoczyła 
uczniów swoim nowym obliczem. 
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: XI – Wzmocnienie po-
tencjału edukacyjnego. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. 11.1.4. Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Wartość projektu – 612  852,16 zł, w tym współfinansowanie EFS – 520  924, 33 zł. Czas realizacji projektu – 
01.07.2019 r. – 30.06.2021 r. 

UDZIAŁ W  PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

7. Szczególny nacisk kładziony jest na częste i dokładne 
mycie rąk, dezynfekcję oraz zachowanie wymaganego dy-
stansu społecznego.
Wymienione wyżej zasady obowiązują wszystkich, bez wy-
jątku. Początki nie były łatwe, ale z dnia na dzień jest coraz 
lepiej i każdy powoli przyzwyczaja się do nowych warun-
ków nauki i pracy.
 Doceniamy pomoc i bardzo dziękujemy rodzicom, 
którzy dbają o to, by gdy nie ma takiej potrzeby, dzieci nie 
przebywały w świetlicy. 
 Dla całej społeczności szkolnej najważniejsze jest to, by 
móc przez cały rok szkolny uczyć się w sposób tradycyj-
ny, bo żaden komputer ani nauczanie zdalne nie zastąpią 
spotkania i relacji z drugim człowiekiem. Dlatego dbajmy 
o siebie wzajemnie, zachowując przy tym zdrowy rozsądek. 
 U progu nowego roku szkolnego wszystkim życzymy 
dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości. 

Natalia Świeży

Dyrektorom przedszkoli, szkoły podstawowej, Na-
uczycielom, Wychowawcom, Pracownikom obsługi, 
wszystkim pozostałym życzymy wszystkiego najlep-
szego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wytrwałości 
zadowolenia z wykonywanej pracy, satysfakcji. Wa-
sza praca szczególnie w ostatnich czasach wymaga 
wielkiego poświęcenia w kształtowaniu postaw mło-
dego pokolenia. Tym bardziej zasługuje na wyrazy 
uznania . Dziękujemy Wam serdecznie i życzymy 
sukcesów. 

Komisja Oświaty i Kultury
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Zdalna szkoła +
 Gmina Dębowiec otrzymała 55 tys. zł na zakup 
sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących 
uczniów pochodzących głównie z rodzin 3+.
 Dofinansowanie z   projektu pn. „Lepsza szkoła + 
w  Gminie Dębowiec” zostało przeznaczone na zakup 
24 sztuk  laptopów.
 Urządzenia zostały przekazane do dyspozycji szkół dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec. 
W przypadku powrotu do zdalnej nauki komputery zo-
staną rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących 
uczniów głownie z rodzin 3+. Projekt jest odpowiedzią na 
sytuację szkolnictwa, związaną z  wprowadzeniem na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodo-
waną zakażeniami koronawirusem. 
 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego 
pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej.

Konkurs 
ekologiczny 
„Eko-Zabawka”
 Od 14 września 2020 r. do 25 września 2020 r. Wójt 
Gminy Dębowiec ogłosił konkurs ekologiczny pt. „Eko- 
Zabawka”. Konkurs był przeznaczony dla wszystkich 
przedszkolaków w Gminie Dębowiec. Celem konkursu 
było wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych, bądź 
surowców wtórnych. W ten sposób przedszkolaki pogłę-
biały wiedze z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Klub UKS 
Dębowianka
 Mimo panującej sytuacji epidemicznej ostatnie miesią-
ce to intensywny czas dla siatkarek klubu UKS Dębowian-
ka. Dzięki boiskom do siatkówki plażowej zawodniczki 
mogły już w maju wrócić do normalnych treningów, które 
odbywały się na świeżym powietrzu. Dzięki temu dobrze 
też przygotowały się do rozgrywek o Mistrzostwo Śląska 
w siatkówce plażowej. Dwie pary juniorek (Paulina Zawada 
- Sandra Wiecheć oraz Oliwia Jurkowska - Paulina Wróbel) 
awansowały do finałów i wywalczyły siódme i dziewiąte 
miejsce na Śląsku. Bardzo dobrze spisały się też młodzicz-
ki i kadetki, jednak niewiele zabrakło do awansu do finału 
wojewódzkiego. 
 Klub zorganizował także szereg imprez, konkursów 
i turniejów. Najpierw siatkarki rywalizowały w Konkursie 
Sportowych Talentów, potem walczyły w Turnieju Siatków-
ki Plażowej. W czasie wakacji letnich zorganizowano do-
datkowe zajęcia sportowo - rekreacyjne i jak co roku siat-

karki wyjechały na obóz sportowy do Janowa Lubelskiego. 
Dzięki wsparciu z Funduszu Sołeckiego i zaangażowaniu 
działaczy, rodziców oraz zawodniczek wyremontowano 
boiska do siatkówki plażowej, zakupiono piłkochwyty i try-
bunę. We wrześniu tradycyjnie odbył się Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Dębowiec, w którym triumfowały młodzicz-
ki UKS Dębowianka. Było to bezpośrednie przygotowanie 
do rozgrywek halowych, które miejmy nadzieję odbędą się 
bez przeszkód i przyniosą podobne wysokie rezultaty dla 
siatkarek z Dębowca. 
 Wszystkie działania były dofinansowane z budżetu 
Gminy Dębowiec, dodatkowo obóz sportowy z dofinanso-
wania z Fundacji LOTTO, a szkolenie dzieci i młodzieży 
z rządowego Programu KLUB.

W.Habarta

 Wszystkie przedszkola w Gminie przystąpiły do udzia-
łu w ekokonkursie. Konkurs okazał się być bardzo owocny 
w ekozabawki. Wszyscy uczestnicy wykazali się wielką po-
mysłowością.
 Każde z przedszkoli w Gminie Dębowiec bardzo mocno 
zaangażowało się w udział w ekokonkursie dlatego wszyst-
kie placówki otrzymują 1 miejsce! W nagrodę za wspaniale 
wykonane prace dzieciaki otrzymały nowe zabawki, które 
umilą im czas spędzony w swoich przedszkolach.

UG Dębowiec
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 Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne 
wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno za-
braknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.  Warto 
zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego 
Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjąt-
kowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Insty-
tut Książki.
 Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej 
odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bi-
bliotece. W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 biblio-
tek  posiadających oddziały dziecięce – to  o  ponad 700 
placówek więcej niż w roku ubiegłym i aż 75% wszystkich 
bibliotek publicznych w Polsce. Pełna lista zakwalifikowa-
nych bibliotek oraz szczegóły dotyczące tegorocznej odsło-
ny projektu znajdą się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.
 Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebra-
ło blisko 300 tys. przedszkolaków!
Opis projektu:
 Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książ-
ki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnic-
two „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy z bi-
bliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, 
otrzyma w  prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a  w  niej: 
książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod wzglę-
dem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Ma-
łego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z  księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz 
dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy 
upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice 
– przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni 
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz pod-
powie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na  czytelniczej mapie dzie-
ciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogól-
nopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała 
książka – wielki człowiek”.
Wyprawka Czytelnicza
•  Książka „Pierwsze czytanki dla…”   – to  starannie 
dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów 
i  pisarzy dziecięcych, w  którym  przeczytamy zarówno 
pozycje klasyczne, jak i  współczesne. W  gronie autorów 
znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, 
Czesława Janczarskiego czy  Hannę Januszewską. 
W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia 
Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, 
Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna 
Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz 
Kasdepke – twórcy tak  różni, jak różne są perspektywy 
spoglądania na świat.

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka. Kampania
„Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece!

• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przed-
szkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o ko-
rzyściach wypływających z  codziennego czytania dziecku 
i  odwiedzania z   nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzi-
ce dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak  ważną rolę 
w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też 
wiele czytelniczych porad i inspiracji.
• Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta 
biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciń-
stwa – bibliotekę –  i dzięki temu w pełni stać się uczestni-
kiem życia kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, 
ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, 
jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, 
warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez biblio-
tekarzy.
•Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podej-
mowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypoży-
czoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe 
życie!
Serdecznie zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Dębowcu oraz  Filii w Ogrodzonej.
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 Zespół WRc to nowa propozycja na 
lokalnym rynku muzycznym. Pierwszy 
swój koncert Weterani Rocka cieszyńskie-
go (WRc) zagrali w Dębowcu 12 września. 
Koncert przy tężni przyciągnął fanów 
mocnych, rockowych dźwięków. Zachęca-
my do przeczytania rozmowy z muzykami 
zespołu WRc.
 GOKSiT: Proszę przedstawić Zespół. 
 Andrzej Paszek: WRc to 5-osobowa 
ekipa w składzie: Ireneusz Bojda – organy, 
Łukasz Hałgas – perkusja, Roman Szonow-
ski – gitara basowa, Grzegorz Buchta – wo-
kal oraz Andrzej Paszek – gitara solowa.
 GOKSiT: Skąd pomysł na nazwę 
WRc?
 Andrzej Paszek: 40 lat temu to my za-
częliśmy lansować rocka na ziemi cieszyń-
skiej. Każdy z nas miał jakąś styczność z tą 
muzyką. Postanowiliśmy do tego wrócić. 
 GOKSiT: Wcześniej graliście razem, czy Zespół WRc 
Was połączył?

Weterani Rocka cieszyńskiego 
zagrali w Dębowcu

 Andrzej Paszek: Grałem razem z Irkiem Bojdą w ze-
spole przez kilka lat. Mieliśmy nawet nominację do Jaro-
cina. Stwierdziliśmy, że spróbujemy ponownie razem grać. 
Potem dołączyli kolejni znajomi. W Browarze w Cieszynie 
na konkursie karaoke poznaliśmy wokalistę. I tak w lutym 
tego roku rozpoczęła się nasza przygoda z WRc. 
 Grzegorz Buchta: Usłyszałem rozmowę chłopaków 
w Browarze Zamkowym w Cieszynie, że grają Deep Purple. 
Pomyślałem niemożliwe-starsi faceci? Niemożliwe-zespół? 
No i umówiliśmy się na próby. Tak trafiłem do WRc.
 GOKSiT: W Dębowcu zagraliście pierwszy swój kon-
cert w takim składzie. Jak wrażenia?
 Ireneuszk Bojda: Początek był trudny, ale później było 
coraz lepiej. Rozkręcaliśmy się coraz bardziej. 
 Roman Szonowski: To był udany koncert.
 Andrzej Paszek: Daliśmy z siebie 75%. Mogliśmy jesz-
cze więcej, ale jak na pierwszy raz nie było źle.
 GOKSiT: Jak grało się w Dębowcu przy tężni?
 Andrzej Paszek: Bardzo dobrze. Publiczność przyjęła 
nas serdecznie. 
 GOKSiT: Jakie plany na przyszłość? Teraz gracie 
głównie utwory brytyjskiej grupy Deep Purple. Chcecie 
w przyszłości grać coś swojego?
 Andrzej Paszek: Zimą spróbujemy przygotować kilka 
naszych utworów. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Problem 
polega na tym, że każdy z nas pracuje i nie mamy zbyt dużo 
czasu na próby. Spotykamy się dwa razy w miesiącu, a cza-
sem nawet raz w miesiącu. 
 GOKSiT: Odwiedzicie jeszcze Dębowiec?
 Andrzej Paszek: Oczywiście. Wydaje nam się, że jest 
zapotrzebowanie na taką muzykę. Chcielibyśmy grać na lo-
kalnych wydarzeniach. 
 GOKSiT: Dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia.
 Andrzej Paszek: Dziękujemy. 
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Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu 
w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski 
przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020. 
Udział w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach 
rolnych:
poprzez samospis internetowy przeprowadzony  
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej 
na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/,
telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99, a jeśli pozwoli na to sytuacja epi-
demiczna w kraju:
bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu 
dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego,
korzystając – w przypadku braku dostępu do Interne-
tu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy 
w celu dokonania samospisu internetowego. 
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego 
jest samospis internetowy – każdy rolnik może doko-
nać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu 
mającym połączenie z Internetem.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania 
statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich 
standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne 
techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną 
spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę 
gromadzonych informacji.Dane pozyskane podczas spisów 
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań 
statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. 

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych  
w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej. 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie 
Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i  Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych 
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 
r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane 
jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
– Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to:
– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych 

i  związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej 
dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi,

– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki 
żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, 
struktury zasiewów upraw rolnych,

– analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 
10 lat,

– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia 
informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – 
EUROSTAT, FAO, OECD,

– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych 
i przygotowanie operatów do pogłębionych badań 
reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:
– osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.  o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn. zm.).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w spisie
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Piknik „pod wiatą” w Gumnach 
 W sobotę 19 września br. odbył się piknik w Gumnach. Impreza rozpoczęła się od animacji  dla dzieci. Były różnego rodzaju 
zabawy, wata cukrowa, popcorn oraz Bumper ball, czyli skaczące kule, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Po 
zabawach dla dzieci nadszedł czas na koncert w wykonaniu Grzegorza Buchty, który zaśpiewał piosenki z lat 70. i 80. 

GOKSiT

 W tym roku pomimo epidemii 
koronowirusa GOKSiT zorganizował 
kilka mini koncertów przy tężni so-
lankowej w Dębowcu. Zaprosił zespo-
ły tj.:
18 lipca – Strange
26 lipca – Folk Kapela Góralska Hora
16 sierpnia – Misiasty
30 sierpnia – Lunatyp
6 września – Wielkokończanie
13 września – Amatorska Grupa Gi-
tarowa AGG
 Wszystkie spotkania były wyjąt-
kowe i na każdym z nich dopisała pu-
bliczność. Dziękujemy uczestnikom 

LETNIE mini KONCERTY W DĘBOWCU PRZY TĘŻNI

 W sobotę 22 sierpnia br. w klimatycznych wnętrzach 
Dworu Dębowiec rozbrzmiały najbardziej znane utwory 
Czesława Niemena w wykonaniu muzyka Grzegorza Buch-
ty. To pierwszy taki koncert od dłuższego czasu, który zo-
stał zorganizowany wspólnie  z właścicielami dworu. Tak 
cudowny wieczór  bardzo spodobał się publiczności i to 
właśnie dla niej planujemy kolejne mini koncerty w nastro-
jowym stylu. Zapraszamy do śledzenia nas na facebooku 
i na stronie GOKSiT.

GOKSiT

Wieczór z Czesławem Niemenem

mini koncertów, muzykom i Paniom 
z KGW Dębowiec. Zapraszamy za rok 
na kolejne muzyczne propozycje.

GOKSiT
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 Podczas tegorocznych wakacji dzie-
ci i młodzież z terenu Gminy Dębowiec 
oraz okolic mogły skorzystać z ciekawej 
oferty Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Turystyki w Dębowcu. 
 Od połowy lipca do połowy sierp-
nia odbywały się różnorodne zajęcia 
w GOKSiT w Łączce oraz w GOKSiR 
w Gumnach. Dzieci mogły brać udział 
w zajęciach ogrodniczo - plastycz-

Wakacje z GOK
nych, fotograficznych, sportowych, 
cyrkowych, eksperymentach oraz 
obejrzeć spektakl pt. „Alicja w Kra-
inie Czarów” w wykonaniu Teatrzyku 
Blaszany Bębenek.
 Był to czas świetnej zabawy. Dzieci  
mogły się wiele nauczyć oraz zadbać 
o swoją kondycję fizyczną na świeżym 
powietrzu.

GOKSiT

„Zdalna Szkoła” w Gminie Dębowiec
Gmina Dębowiec pozyskała 60.000 zł z  programu „Zdalna szkoła”.

Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy, które przekazano   do szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę. Sprzęt pomógł w realizacji  zdalnej edukacji uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna unie-
możliwiała aktywne uczestniczenie  w codziennych zajęciach szkolnych.
Projekt stanowił odpowiedź na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych spowodo-
wało wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach 
zasiedli przed monitorami komputerów, tabletów czy telefonów. Niestety wielu  nie posiadało dostępu do internetu 
lub sprzętu, na którym można było realizować podstawy programowe.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwo-
ści dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu granto-
wego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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Dzień Otwarty w Łączce
 W sobotę 12 września Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turysty-
ki zaprosił na Dzień Otwarty pt.: 
„Zdrowy styl życia na Łączce”. Pod-
czas imprezy można było uczestni-
czyć w zajęciach jogi oraz dowie-
dzieć się jak ćwiczyć, aby zachować 
kręgosłup w jak najlepszej kondycji 
na długie lata. Ponadto była okazja 
do spróbowania przypraw z całe-
go świata i przekona się czym jest 

aromaterapia. W  czasie gdy 
rodzice, dziadkowie ćwiczyli 
jogę, dziećmi zajmowali się 
animatorzy. W programie 
dla najmłodszych były za-
bawy ruchowe, zamykanie 
w bańkach mydlanych, mo-
delowanie zwierzątek z ba-
lonów, a na pożegnanie wata 
cukrowa. 

GOKSiT

Roztomili 
Dębowczanie 
 Czas tak żynie, żech sie ani nie obezdrził, a uż je jesiyń, 
a jo  sie zaś znaszeł we waszych „Dębowieściach”. Łostatnio 
naposłóchołech sie tak moc wiecy ło waszej dziedzinie, że 
nie wiym łod czego zacznóć. Nejbardziyj zaimawe je jedna-
kowóż to, jako sie ty pinióndze s tego waszego banku straci-
ły. Wszedcy prawióm, że tych piniyndzy tam nie było moc. 
S tego ganc dobrze widać, że waszo diedzina nima szporo-
bliwo, abo isto wszecy dzierżom pinióndze w puńczochach. 
Tak rozmyślóm, że dzisio mómy taki czasy, że jak sie wlezie 
do kszeftu s puńczochami, to w w nim idzie dostać wszelija-
ki sorty i farby tych puńczóch. Tóż też tymu to szporowani, 
je dzisio bardziyj porynczne i lekciejsze, bo każdy s famili-
je może pinióndze dzierżeć w  inszej puńczosze. Dejmy na 
to,- starka w czornej puńczosze, starzik we fijołkowej puń-
czosze, mama w czyrwiónej puńczosze, ociec w brónatnej 

puńczosze, a dziecka możne aji we kwiaciatych fuseklach. 
Eszcze yno trzeja by było wyszpekulyrować, kaj ty pynkate 
puńczochy s  tymi pinióndzami dzier-żeć. Prawi sie, że nej-
lepszyj dzier-żeć to je pod błeszokym w jakisi papyndeklo-
wej kiśniczce, bo żodyn nie przidzie na to, że łóne tam sóm. 
Słyszołech też, że jak ty pinióndze pod tym błeszokym sie 
delij dzierży to nikierym sie aji łokocóm, abo przelezóm s 
jednej puńczochy do drugi. Dymbowczanie i tak mocie moc 
szczynścio, że ty baraby, kiere na tyn bank napadły i go łokra-
dły to było uż po robcie. Bo jakby to było za dnia, to możne, 
że aji by wóm fojta porwali. Skyrs tego lepszyj na podrugi 
dowejcie se pozór i wachujcie swojigo fojta cały dziyń, coby 
wóm go nie gwizdli, bo drugigo takigo szykownego chłopa 
bydzie ciynżko nónś we waszej dziedzinie Możne, że dobrze 
by też było do łokiyn wstyrczyć mocniejsze kraty, kierych by 
nie szło przerzazać ani wyrwać s futer.

FJD

Mini słownik: żynie- gna, obezdrził - oglądnął się, wieca - rzeczy, dzie-
dzina - wieś, zaimawe - interesujące, prawióm - mówią, snoci - po-
dobno, ganc - całkiem, dzer-żóm - trzymają, szporobliwo - oszczędna, 
szporowani - oszczędzanie, lekciejsze - lżejsze, każądóm farbe - każdy 
kolor, fijołkowej - fioletowej, fusekle - skarpety, wyszpekulyrować - 
wymyślić, błeszok - łóżko, papyndeklowej - tekturowej, nikierym- nie-
którym, fojt - wójt, skyrs - z powodu, wstyrczyć - włożyć, przerzazać 
- przeciąć,  futra - ościeżnice
1. - Uż żeś prziszeł do porzóndku ze swojom galankóm po wczrajszym 
krawalu ?- Pyto sie Kareł swojigo kamrata. - Ja uż sie mi to podarzło, bo 
przszła do mie na kolanach i prawiła mi - Wylazuj tchórzu s pod tego 
błeszoka!
2.-Farorzycku, jo bardzo przeklinóm i nie wiym jako to zrobić, coby 
s tym przestać-spowiado się jedyn chłop. - Rzykej synu i panuj na se-
bóm! - prawi mu farorz.. - Łoba zaczli po cichu rzykać. - Za chwile 
farorz zaklupoł na ściankę kónfesjónału.- O kuźwa, aleście mie far-
rzyczku wylynkali!

UWAGA 
KONKURS!!!!!  

„Zwierzak
w Dębowcu”

Wyślij nam zabawne zdjęcie Twojego 
zwierzaka na adres: gok@debowiec.
cieszyn.pl. Na najciekawsze fotografie 
czekają nagrody. Zwycięskie zdjęcia 
opublikujemy na łamach grudnio-
wych Dębowieści oraz naszym Face-
booku. Regulamin konkursu na stro-
nie goksit.pl oraz FB. Zachęcamy do 
wspólnej zabawy. 

GOKSiT
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 Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana 
tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczy-
stości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toa-
lety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną 
kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.
 Prawdziwą zmorą oczyszczalni ścieków są trafiające do 
kanalizacji śmieci takie jak: mokre chusteczki, waciki, pod-
paski, włókniny, włosy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, 
koszyczki zapachowe, ale również materiały stałe takie jak: 
gruz, farby, kamienie, chemikalia czy tłuszcze. Zabronione jest 
wrzucanie ich do kanalizacji!
 Awarie i zatory mogą powodować zalania piwnic czy po-
sesji. Takie sytuacje to nie tylko uciążliwości w postaci strat 
materialnych, ale także wzrost kosztów oczyszczania ścieków 
i finalnie cena jaką płacimy za odbiór ścieków.  Kanalizacja 
sanitarna jest  tzw. dobrem wspólnym. Musimy o nią wspólnie 
dbać, aby dobrze nam służyła. Każdego roku Gmina Dębowiec 
usuwa zatory sieci kanalizacyjnej, awarie przepompowni i sa-
mych pomp. Wszystkie one powstają na skutek niewłaściwego 
korzystania z kanalizacji przez mieszkańców.
 Dlaczego? Dlatego, że odpady te w nocy, gdy są mniejsze 
przepływy- osadzają się na dnie kanału sanitarnego stopniowo 
zmniejszając jego średnicę, a w konsekwencji także możliwy 
przepływ. Odpady te wcześniej, czy później i tak muszą zostać 
usunięte, przy czym koszt awaryjnego ich usunięcia jest bardzo 
duży i  za to między innymi płacą mieszkańcy w cenie ścieków. 
 Do toalety nie należy wrzucać:
• odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie 

przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szcze-
gólności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, droż-
dży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., na-
wet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

• materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, 
gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

• części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: 
rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, 
korki, butelki, zabawki, itp.

• środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, 
tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki 
do uszu itp.

• włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop 
– zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpusz-
czające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się 
w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

• ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nieroz-
puszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się 
w rurach w zwartą masę.

• igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne 
niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. 
Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzy-
ko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.

Sieć kanalizacyjna to NIE SMIETNIK!!!!

• lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszech-
nie używane środki czystości, zawarte w nich substan-
cje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroor-
ganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części 
oczyszczalni.

• kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i ole-
jów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i 
zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi 
śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Co powodu-
je konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

• odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szcze-
gólności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, 
smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

• substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności 
benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji 
żrących i toksycznych.

• odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności 
gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek. 

 Musimy pamiętać też o tym, że tak samo jak nie wolno 
zaśmiecać kanalizacji, nie wolno też do niej wpuszczać wód 
opadowych. Spotykamy się z opiniami mieszkańców, którzy 
mówią, „to przecież czysta woda”. Podczas ulewnych deszczy, 
duże ilości wody przepływającej przez pompownię - powodu-
ją wydłużenie czasu jej pracy, zużycie energii, awarie pomp. 
Deszczówka, która trafi do kanalizacji sanitarnej musi prze-
płynąć przez oczyszczalnię tak samo jak pozostałe ścieki po-
wodując wzrost kosztów ich oczyszczania (zużycie energii 
i także opłaty środowiskowe).

Krzysztof Wawak
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