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 8 maja 2021r. w Gminie Dębowiec, a dokładnie w Iskrzyczynie 
miało miejsce pokazowe sadzenie pierwszych lokalnych chmiel-
ników. Inicjatorem akcji był cieszyński Browar Zamkowy. W wy-
darzeniu tym wzięli udział m.in. Wójt Gminy Dębowiec Tomasz 
Branny, Adam Leda właściciel Browaru Zamkowego Cieszyn, Bur-
mistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Józef Piłat plantator chmie-
lu z Lubelszczyzny. 
 Spotkał nas wielki zaszczyt, że akurat na terenie Gminy 
Dębowiec będzie pierwsze lokalne pole chmielu. Pan Adam Leda 
odwiedził mnie jakiś czas temu i poprosił o pomoc w znalezie-
niu atrakcyjnego miejsca i udało się na pograniczu Iskrzyczyna 
- Dębowca. Bardzo dziękuję osobom, które wyraziły zgodę na 
wydzierżawienie tego gruntu, Panu Michałowi Staniek oraz jego 
siostrze – podkreśla Tomasz Branny Wójt Gminy Dębowiec.
 Jak zapewnia właściciel Browaru plantacja chmielu to nie 
wszystko. Gmina Dębowiec w niedalekiej przyszłości może liczyć 
na swoje piwo. W bliższej perspektywie czasu zaplanowano chmie-
lobranie i wycieczki edukacyjne. 

GOKSiT

Plantacja chmielu
w Gminie Dębowiec



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.goksit.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 Wielospecjalistyczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk 
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel.33 851 40 32

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 Państwa ręce oddajemy wakacyjny numer Dębowieści. Przed 
nami dwa miesiące, które upłyną w Naszej Gminie pod znakiem 
mini koncertów, warsztatów oraz spotkań. Szczegółowe informa-

cje co, gdzie, kiedy znajdą Państwo na stronie Ośrodka Kultury 
(www.goksit.pl), na fanpage’u oraz plakatach. 

Polecamy zwłaszcza cykl letnich mini koncertów przy tężni w Dębowcu. 
W tym roku chcieliśmy, aby w każdy weekend muzyka rozbrzmiewała przy tężni 
i udało się. Przerwę robimy tylko 1 sierpnia. Na muzyczne spotkania zapraszamy 
w każdą niedzielę lipca. Sierpień również upłynie pod znakiem koncertów, jednak 
nie zawsze będą to niedzielne propozycje. Nasz cykl zakończymy 5 września. 
 Koncerty to nie wszystko! Dla najmłodszych przygotowaliśmy akcję „Wakacje 
z GOK”. To cykl darmowych warsztatów. Zaplanowaliśmy również dwie wycieczki 
oraz szkolenie w formie zabawy dla dzieci z pierwszej pomocy. Na tym nie koniec 
– tego lata jeszcze Państwa zaskoczymy.
 W tym wydaniu Dębowieści polecamy również informacje sportowe, nowości 
biblioteczne, relacje z wydarzeń, które już za nami oraz tradycyjnie kącik gwaro-
wy „Dębowiec po Naszymu”. Rozstrzygnęliśmy powiatowy konkurs modelarski 
„Zostań konstruktorem samolotu – operacja Adolphus”. Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim za udział w zabawie, a zwycięzcom gratulujemy. Prawie wszystkie zwy-
cięskie samoloty zostają z nami na stałe i można je oglądać w siedzibie Ośrodka 
Kultury w Łączce, gdzie powstaje kącik pamięci o Cichociemnych.
 Nowością jest Otwarta Pracownia Malarska pod kierunkiem artysty Roberta 
Heczko. Pod jego skrzydłami swoją pasję rozwijają adepci sztuki z Naszej Gminy. 
Pracownia, jak sama nazwa wskazuje, jest pracownią otwartą więc w każdej chwili 
można dołączyć. 
 Niestety ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia nie odbędą 
się w tym roku Gminne Dożynki. Mamy nadzieję, że już za rok będziemy mogli 
zorganizować to wydarzenie i wspólnie obchodzić święto plonów. W tym roku 
będzie miało miejsce jednak uroczyste wręczenie Laurów Dębowego Liścia za rok 
2019 oraz 2020. Nagrody wręczymy 29 sierpnia. Będziemy na bieżąco informować 
o szczegółach związanych z tym wydarzeniem.  
 Pozdrawiam wakacyjnie i życzę przyjemnej lektury.

Marta Szymik-Telesz
Dyrektor GOKSiT w Dębowcu

09.07 (piątek)  Warsztaty plastyczne - Decoupage krok po kroku
12.07 (poniedziałek) Warsztaty plastyczne - Ceramika z wypalaniem 
w piecu polowym
14.07 (środa) Warsztaty - odkrywanie smaków, herbaty oraz papierowy
zawrót głowy 
16.07 (piątek) Warsztaty plastyczne - Wiklina papierowa czyli kręcimy rurki
20.07 (wtorek) WYCIECZKA - Dom Przyrodnika w Hażlachu  - zwiedzanie,
warsztaty mydlarskie. Zbiórka GOKSiT Łączka godz. 9.30. Ognisko 
i pieczenie kiełbasek. Zakończenie godz. 15.00. Cena 10 zł.

16.08 (poniedziałek)  WYCIECZKA - Dworzec Dobrych Myśli w Ustroniu,
czyli muzeum misiów i lalek. Zbiórka GOKSiT Łączka godz. 9.30.
Zakończenie godz. 15.00. Cena 10 zł. 
18.08 (środa) Warsztaty perkusyjne - odkryj w sobie rytm oraz warsztaty
animacyjne
20.08 (piątek) Warsztaty balonowe zoo, mydlane oraz Master Chef
23.08 (poniedziałek) Robotyka i kodowanie oraz warsztaty rysowania
długopisem 3D
25.08 (środa) Kule Bumper Ball oraz gry i zabawy integracyjne

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Liczba miejsc ograniczona
Zapisy  pod nr tel. 33 858 83 51; 512 298 558
Warsztaty dla dzieci w wieku od 7 - 13 lat

Zajęcia odbywać będą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

GOKSiT Łączka

Wycieczki godz. 9.30 - 15.00  * 10 zł
Warsztaty stacjonarne godz. 9.00 - 13.00 * za darmo

GOKSiR Gumna
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• Na sesjach 26.01.2021r, 16.03.2021r. oraz 
25.05.2021r. podjęte zostały m. in. uchwały 
w sprawie:
- bieżących zmian w budżecie Gminy,
- przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady,
- odwołania oraz powołania Skarbnika Gminy,
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 
ustalenia dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków,
- ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy oraz „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec 
na lata 2021-2026,
- wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie nieruchomości grun-
towych z/do gminnego zasobu nieruchomości,
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dę-
bowiec w 2021 r.
- uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych Gminy Dębowiec na lata 2021-2030,
- rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji

• Sesja 26 stycznia 2021r.
Nowe zadania inwestycyjne:
 • „Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Skoczowskiej w Dębowcu 
(dokumentacja)” kwota 21.000,00 zł
• „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku biurowo-
socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków w Dębowcu” kwota 
150.000,00 zł

• Sesja 25 maja 2021r.
Nowe zadania inwestycyjne:
• „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy” kwota 
2.250,00 zł

Wszystkie niezbędne informacje dot. obrad Rady Gminy znaj-
dują się na stronie www – Portal dla mieszkańca, pod adresem 
http://debowiec-cieszyn.esesja.pl/

Z OBRAD RADY GMINY Siłownia zewnętrzna
w Iskrzyczynie
 Inwestycja pod nazwą siłownia zewnętrzna przy 
Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Iskrzyczyn zo-
stała zakończona. Teren odpowiednio przygotowa-
no, położono maty antypoślizgowe i zamontowano 
urządzenia do ćwiczeń. Znajduje się tam m.in. or-
bitrek, biegacz oraz urządzenia do podciągania tzw. 
street workout’u.

Siłownia zewnętrzna została dofinansowana z Fun-
duszu Sołeckiego w wysokości 10 tys. zł oraz z budże-
tu Gminy w wysokości 9 670 zł. Celem tej inwestycji 
było stworzenie przy szkole kompleksu rekreacyjno
-sportowego. Siłowania zewnętrzna znajduje się przy 
boisku ze sztuczną nawierzchnią. W ostatnim cza-
sie wymienione zostały siatki na bramkach. W tym 
roku nowy blask zyskają również trybuny sportowe 
na obiekcie LKS „Iskra” - Iskrzyczyn.

Laur Dębowego Liścia za rok 2020
 15 lipca br. upływa termin zgłaszania wniosków do nagrody

Laur Dębowego Liścia za rok 2020.
 Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia i aktywność dla osób, które w sposób 

szczególny przyczyniają się d o rozwoju i promocji Gminy Dębowiec. 
 Więcej informacji o zasadach i trybie przyznawania nagród oraz ustalenia ich formy 

znajduje się na stronie Urzędu Gminy Dębowiec. 
GOKSiT
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 Celem konkursu było skonstru-
owanie samolotu, który wyglądem 
miał przypominać samolot, którym 
w 1941 roku w pierwszą misję nazy-
waną „operacją Adolphus” zostali wy-
słani do kraju Cichociemni. Komisja 
konkursowa brała pod uwagę kształt, 
kolory, ale też i pomysłowość tych 
mniejszych i trochę większych kon-
struktorów biorących udział w kon-
kursie.
 Głównym organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i  Turystyki w Dębowcu przy wspar-
ciu Powiatu Cieszyńskiego. Nagrody 
rzeczowe i dyplomy laureatom kon-
kursu wręczyli podczas wydarzenia 

Motocykliści odwiedzili Dębowiec

Konkurs modelarski rozstrzygnięty

„Sportowy Dzień Dziecka”: Przewod-
niczący Rady Powiatu Cieszyńskiego 
Stanisław Kubicius, Zastępca Wójta 
Gminy Dębowiec Krzysztof Wawak 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Dębowiec Tomasz Kubicius.
 Jury wyłoniło zwycięzców 
w dwóch kategoriach wiekowych (7 - 
10 lat; 11 - 14 lat). W kategorii 15 - 18 
lat nie otrzymano żadnej pracy. Poni-
żej przedstawiamy listę zwycięzców:
Kategoria 7 - 10 lat:
I Adam Iwanowski
II Jan Dulewski
III Patrycja Berek
III Anna Kraszewska
Kategoria 11 - 14 lat:

I Paweł Telma
II Kamil Herda
II Dawid Brudny
III Wiktor Kurzyca
III Natan Hydzik
Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim uczestnikom konkursu.

GOKSiT

 15 maja Dębowiec odwiedzili motocykliści w ramach XIV Spotkania Mo-
tocyklistów na Śląsku Cieszyńskim, zaś 29 maja miał miejsce V Rajd Szlakiem 
Granic II RP. Uczestnicy złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym 
pierwszy zrzut Cichociemnych do okupowanego Kraju oraz wysłuchali prelekcji 
na temat Cichociemnych. Dębowiec był jednym z punktów na trasie rajdów.

GOKSiT
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 W sobotę 5 czerwca pod wiatą w Gumnach odbył się 
gminny dzień dziecka pn. „Sportowy Dzień Dziecka”.
 W programie nie zabrakło konkurencji sportowych, 
turnieju tenisa stołowego, strzelania z wiatrówki, meczu 

Sportowy Dzień Dziecka
Dzieci kontra Rodzice. Organizatorzy zapewnili również 
atrakcje dodatkowe - występ mażoretek, pokaz tresury 
psów, animacje dla najmłodszych. W wydarzeniu wzięli 
udział Motocykliści i Motocyklistki z SCI. Podczas Spor-
towego Dnia Dziecka miało miejsce uroczyste wręczenie 
nagród laureatom powiatowego konkursu „Zostań kon-
struktorem samolotu - operacja Adolphus”.
 Pogoda dopisała, uczestnicy również. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego 
wydarzenia – LKS Korona, UKS Cieszyn oraz sołectwom 
Gminy Dębowiec.

GOKSiT
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 Dzięki pani Milce nie mieli pro-
blemów z matematyką Simoradz za-
płakał...
 Odejście kogoś bliskiego wywo-
łuje w nas zawsze falę wzruszających 
odczuć. Pragnę podzielić się wspo-
mnieniami związanymi z moją kole-
żanką z pracy, Emilią Raszką, którą 
tak licznie zgromadzeni 19 marca br. 
żegnaliśmy w kościele ewangelickim 
w Simoradzu i na przykościelnym 
cmentarzu, gdzie została pochowana. 

prowadzono zajęcia z  uczniami klas 
II i III, IV i V, VI i VII. Obowiązywał 
też wtedy sześciodniowy tydzień pracy. 
Emilia Raszka była uczestniczką wielu 
reform oświatowych, jak na przykład 
wprowadzonego w 1978 roku nowego 
programu w klasie I, opracowanego dla 
10-letniej szkoły średniej, tak zwanej 
dziesięciolatki. Zmiany w szkolnictwie 
związane z wprowadzeniem gimna-
zjów czy ich likwidacją obserwowała 
będąc już na emeryturze. 

i Zarządzania Oświatą dla kandydatów 
na stanowisko kierownicze. Następnie 
przekwalifikowała swoje kompetencje 
na nauczyciela nauczania początkowe-
go, kończąc Studium Przedmiotowo
-Metodyczne i od tej pory zajmowała 
się edukacją dzieci klas I–III. Za swoją 
pracę wielokrotnie była wyróżniona 
i nagradzana przez władze oświatowe, 
a w roku 1989, w uznaniu osiągnięć 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi. Po 30 latach pracy przy tabli-
cy nadszedł czas na emeryturę, ale nie 
rozstała się z zawodem, ucząc mate-
matyki w szkole w Dębowcu. Można 
powiedzieć, że miała wpływ na kształ-
towanie postaw dwóch pokoleń miesz-
kańców Simoradza. Niejednokrotnie 
słyszałam opinie jej uczniów: „Dzięki 
Pani Milce nie mieliśmy najmniejsze-
go problemu z matematyką w szkole 
średniej”. Wielu z nich ukończyło stu-
dia, niektórzy wybrali zawód nauczy-
ciela, a kilkoro pracowało w szkole czy 
w przedszkolu w Simoradzu. 
 To, co w życiu Milki było najważ-
niejsze, to rodzina, praca, dom. Pra-
cę w szkole łączyła z prowadzeniem 
wspólnie z mężem małego gospo-
darstwa rolnego. Wybudowali nowy 
dom, który stoi tuż obok starego 
i wychowali dwie córki. W 2017 roku 
Milka i Gustaw obchodzili jubileusz 
Złotych Godów i otrzymali od Prezy-
denta RP Medal za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie (na zdjęciu).
 „Wszystko ma swój czas i każda 
sprawa pod niebem ma swoją porę” 
(Księga Kaznodziei 3,1). Po długim 
okresie zmagań z ciężką chorobą Emi-
lia Raszka zmarła 16 marca br. w szpi-
talu w Bielsku-Białej. Wspominając jej 
postawę życiową, śmiało można rzec, 
że była zgodna z sentencją: „Ciągłe i su-
mienne spełnianie obowiązków wyma-
ga niemniej wysiłku niż czyny bohater-
stwa”. Mileczko! Pani Milko! Pani Rasz-
kowa! Na zawsze pozostaniesz w naszej 
wdzięcznej pamięci. 

J.K. 

 Emilia Raszka z domu Branc uro-
dziła się 23 listopada 1946 roku u stóp 
góry Błatnia w Jaworzu Nałężu. Szko-
łę podstawową ukończyła w Iłownicy, 
a  dalszą naukę kontynuowała w Li-
ceum Pedagogicznym w Bielsku-Bia-
łej. Po jego ukończeniu w 1965 roku 
nakazem pracy została skierowana do 
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie 
koło Żor. Swoje kwalifikacje podnosiła 
w Studium Nauczycielskim w Katowi-
cach na kierunku matematyka z fizyką. 
Po zawarciu małżeństwa z simoradza-
ninem, Gustawem Raszką, podjęła pra-
cę w Szkole Podstawowej w Simoradzu. 
Prowadziła lekcje nie tylko matematy-
ki i fizyki, ale również chemii, a nawet 
muzyki. Pamiętam ją ze skrzypcami 
w  ręku. Warto wspomnieć, że nauka 
w  Simoradzu przez parę lat odbywa-
ła się w systemie nauczania klas łą-
czonych. W jednej sali równocześnie 

 Moje pierwsze spotkanie z Mil-
ką miało miejsce w 1978 roku (rok 
szkolny rozpoczynał się wtedy pod 
koniec sierpnia), kiedy to zaczęłam 
pracę w szkole w Simoradzu. Była jed-
ną z czterech nauczycieli pracujących 
wtedy w tej placówce, obok kierow-
nika Władysława Pałacha oraz Hali-
ny Pałach i Aleksandry Kobieli. Jako 
początkująca nauczycielka zostałam 
przez Milkę otoczona opiekuńczymi 
skrzydłami. W sposób życzliwy, pro-
fesjonalny, z uśmiechem na ustach 
i  szczerym spojrzeniem wprowadziła 
mnie w tajniki nauczania w klasach 
łączonych (uczniów, którzy tym try-
bem zdobywali wiedzę, serdecznie 
pozdrawiam). Zgodnie z powiedze-
niem, że nauczyciel całe życie musi się 
uczyć, Milka nadal podnosiła swoje 
kwalifikacje. W 1980 roku ukończyła 
w Katowicach Studium Organizacji 

Emilia Raszka - wspomnienie
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 Kościół katolicki pw. św. Jaku-
ba Starszego Apostoła w Simoradzu 
pochodzi z XV wieku. Zbudowano 
go w stylu gotyckim, a wieżę w stylu 
neogotyckim. W połowie XIX wie-
ku został rozbudowany, wielokrotnie 
poddawany był renowacji. W świąty-
ni zachowało się wiele prawdziwych 
skarbów – od gotyckich polichromii 
po barokowe ołtarze i Drogę Krzyżo-
wą, rokokową ambonę i stare organy. 
Podczas renowacji odkryto gotyckie 
i renesansowe polichromie w najstar-
szej części kościoła – w prezbiterium. 

Perełka
Gminy Dębowiec

 Członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich w Dębowcu realizują swoje 
plany. Miniony 2020 rok, bardzo 
ograniczył spotkania i organizowa-
nie różnych wydarzeń artystycznych. 
Nadzieja umiera ostatnia, dlatego 
na nadchodzące miesiące patrzymy 
z większym optymizmem.
 Członkinie w ograniczonym skła-
dzie spotykają się w pierwsze wtorki 
miesiąca na warsztatach artystycz-
nych, gdzie pod okiem koleżanki 

Z nadzieją na normalność

Muszla Św. Jakuba Ap. - małż przegrzybek 
(Pecten) Simoradz 2016

Najstarszy wizerunek Św. Jakuba Ap. 
- znajdujący się na XV - wiecznym dzwo-
nie, który zrabowany przez hitlerowców 
w 1942  r. uniknął przetopienia i powrócił 
z Hameln do Simoradza 11.11.2014

Krystyny Matuszek-Lebioda uczą się 
robić małe prace rękodzieła. Drugi 
wtorek miesiąca, to z kolei spotkanie 
towarzyskie dla solenizantek z danego 
miesiąca.
 30 kwietnia odbyło się spotkanie 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej koła, 
na którym omówiono sytuację finan-
sową i organizacyjną działalności. 
Koszty mediów z powodu mroźnej 
zimy i braku dochodów, wymuszają 
bardziej elastyczną gospodarkę zaso-

 Wystrój świątyni jest późnoba-
rokowy i klasycystyczny w większo-
ści z  końca XVIII wieku. W ołtarzu 
głównym znajduje się obraz przed-
stawiający patrona parafii św.  Jakuba 
Starszego Apostoła. Na ołtarzu sto-
ją późnobarokowe rzeźby św.  Jana 
Chrzciciela i św. Barbary. Lewy bocz-
ny obraz poświęcono Matce Bożej, 

zaś w  prawym jest obraz ze sceną 
nawrócenia Szawła. W  zwieńczeniu 
ołtarza cenny obraz Matki Boskiej 
Piekarskiej. W podniebiu baldachimu 
barokowo – klasycystycznej ambony 
znajduje się płaskorzeźba Gołębicy. 
Ściany nawy zdobią duże malowidła 
Drogi Krzyżowej z przełomu XVIII 
i  XIX wieku. Na chórze muzycznym 
są barokowe organy kupione w 1874 r. 
od parafii z  Pruchnej. Pod posadzką 

nawy głównej znajdują się krypty gro-
bowe rodu Skoczowskich z Kojkowic 
na Wilamowicach, właścicieli Dolne-
go Simoradza. Te XVII – wieczne pły-
ty nagrobne z inskrypcjami w języku 
staromorawskim  po konserwacji 
wmurowano w boczną ścianę prezbi-
terium. 
 Do najcenniejszych zabytkowych 
elementów należy  ozdobione gotyc-
ką polichromią i  chronione ozdob-
ną kratą sakramentarium – wykuta 
w kamiennej ścianie wnęka, w której 
dawniej można było przechowywać 
Najświętszy Sakrament. Na ścianach 
wokół prezbiterium zachowane są 
sylwetki Apostołów i malowane „za-
cheuszki”, świadczące o tym że kościół 
był konsekrowany przez biskupa. 

Gustaw Michna
Z przeszłości Simoradza. 

Rys monograficzny Gminy Dębowiec,
Tom 1, 2010

bami KGW. Budżet został podrepe-
rowany wypożyczeniem: stołów cate-
ringowych, krzeseł, obrusów i części 
zastawy stołowej przez mieszkańców. 
Mamy nadzieję, że nadchodzące lato 
pozwoli nam znów zagościć przy tęż-
ni i nie tylko.
 Zarząd i Komisja Rewizyjna życzy 
wszystkim, a przede wszystkim swo-
im członkiniom wiele zdrowia, spo-
koju ducha, optymizmu i wolności.

KGW Dębowiec
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 Pandemia odcisnęła piętno na zdrowiu    psychicznym 
praktycznie każdego człowieka, ale w przypadku dzieci 
mogliśmy zauważyć to szczególnie. Dzieci potrzebowały 
odskoczni od internetowego świata i chwili spędzonej z ró-
wieśnikami lub starszymi kolegami. 
 Naprzeciw tym potrzebom wyszło koło modelarskie 
„Delfin” w Dębowcu. Pod pilnym okiem instruktora Stani-
sława Głowackiego dzieci mogły rozwijać się w sferze mo-
delarstwa szkutniczego i lotniczego. „Zależy mi, aby dzieci 
się rozwijały i uczyły się robić rzeczy nie tylko ładne, ale 
i praktyczne. Dzięki pracy nad modelami młodzi ludzie 
uczą się posługiwać podstawowymi narzędziami oraz 
elektronarzędziami. Przy okazji mogą spotkać się z  ko-
legami ze szkoły, z którymi przez pandemię kontakt był 
dosyć ograniczony – podkreśla instruktor Stanisław Gło-
wacki.  
 Młodzi modelarze z modelarni „Delfin” wzięli także 
udział w konkursie na model samolotu Cichociemnych 
i  dwóch z nich zdobyło drugie miejsca w dwóch katego-
riach wiekowych.
 Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach 9:00-
14:00. 
Instruktor Stanisław Głowacki - 512242045

MG

Modelarnia w czasie pandemii
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Turniej Judo
i ponad 150 zawodników 

Puchar Polski Młodzików 
- Judo Baltic 
Cup Gdynia, 
29.5.2021

Waleczny 
Judo Cup - 
13.06.2021  W dniu 05.06.2021r. Stowarzy-

szenie Sportowe Dąb Dębowiec zor-
ganizowało turniej Judo dzieci w sali 
w Szkole Podstawowej w Dębowcu. 
 W zawodach brało udział ponad 
150 zawodników z Polski oraz Czech.
 Sekcje Judo z Dębowca reprezen-
towali :
Białas Oliwia - 2 miejsce 
 waga 45kg
Góralczyk Dawid - 2 miejsce 
- waga 45kg

Franek Julia - 2 miejsce - waga 18kg
Jasiulek Szymon - 2 miejsce
- waga 24kg
Wigłasz Kacper - 2 miejsce
- waga 42kg
Franek Szymon - 2 miejsce
- waga 30kg
Parchański Michał - 1 miejsce
- waga 38kg
Stowarzyszenie Sportowe zajęło 5 
miejsce w punktacji drużynowej.

Dąb Dębowiec

 W ubiegłą niedzielę w hali spor-
towej w Bielsku-Białej miał miejsce 
międzynarodowy Turniej Judo dla 
dzieci. Sekcje Judo z Dębowca repre-
zentowali : Oliwia Białas - 3 miejsce 
- waga 46kg, Kacper Wigłasz - 3 miej-
sce - waga 50kg, Alicja Brzezina - 
3 miejsce - waga 28kg, Dawid Góral-
czyk - 7 miejsce - waga +51kg, Jakub 
Sikora - waga 30kg.

Gratulujemy :) 

 Warto nadmienić że zawodnik z Dębowca, jako jedyny z powiatu zdobył zło-
ty medal na tym turnieju. Ponadto Kacper jest mistrzem Śląska w swojej wadze, 
jak udowadnia tego tytułu nie zdobył przez przypadek.
 Gratulujemy :) 

 Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębo-
wiec reprezentowali Kacper Góralczyk 
oraz Maja Czyż.
Kacper po znakomitych walkach zakoń-
czył turniej na pierwszym miejscu zdoby-
wając złoty medal w wadze +90 kg. Maja Czyż 
wywalczyła 7 miejsce w kategorii wagowej 44 kg.
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 Członków Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego (CBK) 
można rozpoznać po niebieskich mundurach. Kolejny 
ich atrybut to armata. Jednak CBK to nie tylko mundu-
rowi i związane z tym honory. Prężnie rozwija się sekcja 
sportowa. Bracia stawiają na młodych strzelców i zapra-
szają do wstąpienia w szeregi CBK.
 Historia bractw kurkowych sięga średniowiecza, kiedy 
to większe miasta opasane były murami, a zamieszkujący 
najczęściej jedną ulicę lub dzielnicę przedstawiciele cechu, 
mieli obowiązek utrzymywania i obrony fragmentu muru. 
Celne strzelanie z łuku, kuszy, a później ze strzelb wyma-
gało specjalnych kwalifikacji. Dlatego by rozwijać i utrzy-
mywać na wysokim poziomie umiejętności strzeleckie 
zaistniała potrzeba zakładania strzeleckich bractw cecho-
wych. Strzelano w nich do tarcz, lecz te nie odwzorowywa-
ły realiów walki z ruchomym celem. Wobec ciążącego na 
mieszczanach zakazu polowań postanowiono obrać za cel 
udomowiony drób. Z biegiem lat żywe kury i koguty zastą-
piono drewnianym kogutem, czyli kurkiem. I tak bractwa 
lub towarzystwa kurkowe zrzeszały mieszczan by ci po-
przez współzawodnictwo doskonalili swoje umiejętności 
w strzelectwie bojowym. 
 W Cieszynie pierwsze wzmianki o tego typu stowarzy-
szeniu pojawiły się w 1795 roku, kiedy to grupa cieszynia-
ków utworzyła Towarzystwo Strzeleckie. W 1995 roku, 200 
lat po utworzeniu Towarzystwa Strzeleckiego, postanowiono 
reaktywować stowarzyszenie. Kilku pasjonatów odtworzyło 
je nie tylko jako pełnoprawny klub strzelecki z licencją 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, ale przy okazji 
stanęło w obronie starych prawd, zasad, historii i pamięci. 
Tak powstało Cieszyńskie Bractwo Kurkowe kontynuator 
tradycji Towarzystwa Strzeleckiego. Pierwszym prezesem 
Bractwa został Jan Madzia. 
 Tyle o historii CBK. Obecnie Bractwo ma się dobrze. 
Panów dumnie prezentujących niebieskie mundury może-

Cieszyńskie Bractwo Kurkowe 

my spotkać na wielu ważnych dla regionu uroczystościach, 
które bardzo często otwiera wystrzał armatni. Do Bractwa 
należy ok. 70 osób z tego 30 mundurowych.  
 Bractwo nie tylko nawiązuje do historii, ale prowadzi 
również działania prostrzeleckie oraz organizuje spotkania, 
biesiady.  Spotykamy się z członkami Bractwa podczas 
Biesiady Królewskiej w Gumnach, która już na stałe wpisała 
się do kalendarza wydarzeń CBK. To uroczyste podsumo-
wanie zawodów o tytuł króla kurkowego. W zeszłym roku 
tytuł ten zdobył Jan Żarski wieloletni członek CBK.  Do 
tarczy królewskiej mogą strzelać tylko mundurowi człon-
kowie. Inne tarcze są dostępne podczas tych zawodów dla 
wszystkich. Strzelamy z czarnego prochu. Zostałem kró-
lem w zeszłym roku jednak ze względu na pandemię tra-
dycyjną biesiadę mogliśmy zorganizować dopiero teraz – 
przyznaje w rozmowie z OX.PL Jan Żarski.  
 Bractwo stawia również na treningi młodych. W Ka-
drze Cieszyńskiego Bractwa działają  trenerzy, instruk-
torzy oraz sędziowie z uprawnieniami PZSS. Magdalena 
Panek wiceprezes i trener podkreśla, jak wymagający jest 
to sport. Każdy możne przyjść do nas na zajęcia wystar-
czy mieć ukończone 13 lat. Strzelectwo jest dla każdego, 
czego dowodem są niepełnosprawni. Jestem także asysten-
tem i trenerem strzelców niewidomych i niedowidzących. 
W 2018 roku z jednym z moich niewidomych zawodników 
zdobyliśmy Wicemistrzostwo Polski w strzelectwie pneu-
matycznym – wspomina Panek.  
 Obecnie w Klubie zrzeszonych jest 8 młodych osób. 
Bractwo Cieszyńskie od pewnego czasu szkoli nieodpłatnie 
młodzież, dając im możliwość uczestniczenia w ważnych 
wydarzeniach sportowych. Z szeregów bractwa wywodzi 
się również zawodniczka, która została w tym roku powo-
łana do Kadry Narodowej – zeszłoroczna Wicemistrzy-
ni Polski w kategorii młodzików i tegoroczna dwukrotna 
Mistrzyni Pucharu Polski w swojej kategorii wiekowej 
-  Aleksandra  Moiczek.  Strzelectwem zainteresował mnie 
śp. Krzysztof Bułka, który początkowo prowadził mnie 
w karabinie, ale przeszłam na pistolet. Później trafiłam do 
CBK, obecnie trenuję w ŚTS Tychy. Chciałabym pojechać 
na igrzyska sportowe, a przede wszystkim zostać w Kadrze 
Narodowej – przyznaje w rozmowie z OX.PL Ola.  
 CBK treningi prowadzi w obiekcie GOKSiR 
w Gumnach. Zawody strzeleckie odbywają się na Strzelnicy 
myśliwskiej Hubertus w Goleszowie. Jak zdradza Panek CBK 
chce pozyskać obiekt w Cieszynie, by profesjonalnie szkolić 
młodzież i dorosłych na większą skalę.

OX.PL

Biblioteka poleca!
 Samotnie wychowujący syna 
wdowiec Noah, poznaje ciepłą i cu-
downą kobietę Maggie. Dzięki niej 
są szczęśliwi. Jednak kobiecie ciąży 
utrata córki, której nie widziała od-
kąd ta była niemowlęciem. Dlatego 
kiedy ponownie ma szansę zostać 
matką, a Anna po siedemnastu latach 
powraca, kobieta nie zauważa sygna-
łów świadczących o tym, że nad jej 
rodziną krążą czarne chmury. Dopie-
ro kiedy dochodzi do tragedii, Anna zostaje zamordowana 
a Noah oskarżony o to morderstwo Maggi musi sama zna-
leźć odpowiedzi na pytania, które mogą pomóc Noah.
 Trzymający w napięciu do samego końca dramat ro-
dzinny i thriller psychologiczny.

GBP w Dębowcu
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BIBLIOMANIAK 2020 
ROZSTRZYGNIĘTY 

 Co roku Biblioteka Miejska w Cie-
szynie, pełniąca zadania biblioteki 
powiatowej, wyróżnia najaktywniej-
szych młodych czytelników korzy-
stających z bibliotek całego powiatu 
cieszyńskiego.
 Wśród laureatów naszej biblioteki 
znaleźli się Adam Prokop oraz Debo-
ra Szatkowska.
Naszym czytelnikom serdecznie gra-
tulujemy.

GBP w Dębowcu

 Przypominamy, iż w dalszym ciągu trwa projekt „Mała 
książka wielki człowiek” serdecznie zapraszamy wszystkich 
przedszkolaków do Biblioteki w Dębowcu i w Ogrodzonej.
 Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszko-
laka. Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece.
 Warto udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego 
Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa 
Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.
 Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsło-
nie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. 
W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadają-
cych oddziały dziecięce – to o ponad 700 placówek więcej niż 
w roku ubiegłym i aż 75% wszystkich bibliotek publicznych 
w Polsce. Pełna lista zakwalifikowanych bibliotek oraz szcze-
góły dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się na 
stronie: www.wielki-czlowiek.pl. Do tej pory dzięki akcji Wy-
prawki Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków!
Opis projektu:
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki 
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo 
„Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliote-
kami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierw-
sze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i tre-
ści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 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 wynikają-
cych z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe 
inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miej-
sce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt re-
alizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

„Mała książka wielki człowiek” 
Wyprawka Czytelnicza
• Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to 
starannie dobrany zestaw utworów wybit-
nych polskich poetów i pisarzy dziecię-
cych, w którym przeczytamy zarówno po-
zycje klasyczne, jak i współczesne. W gro-
nie autorów znajdziemy m.in. Joannę 
Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława 
Janczarskiego czy Hannę Januszewską. 
W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Sta-
necka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam 
Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmo-
wa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke 
– twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na 
świat.
• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszko-
lak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach 
wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedza-
nia z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, 
dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, 
zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych po-
rad i inspiracji.
• Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta bi-
blioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa 
– bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia 
kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale 
też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i ro-
dzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach 
i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmo-
wania własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną 
książkę.
Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe ży-
cie!
Serdecznie zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Dębowcu oraz Filii w Ogrodzonej.

GBP w Dębowcu
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 Malują, rysują, uczą się bądź doskonalą swoje umiejęt-
ności, a to wszystko pod czujnym okiem artysty z Ustronia. 
Robert Heczko pomaga, inspiruje i motywuje do działania 
z ołówkiem i pędzlem. Jak się okazuje skutecznie, bo pierw-
sze prace „świeżo upieczonych” artystów z Łączki trafią na 
ustrońską wystawę.
 Otwarta pracownia malarska w Łączce, a dokładnie 
w tamtejszym Ośrodku Kultury działa od niedawna, ale ma 
już swoich sympatyków. Zajęcia prowadzi Robert  Heczko, 
który zajmuje się malarstwem. Artysta sprawnie porusza się 
zarówno w technikach olejnych, jak i akrylowych. W cen-
trum jego zainteresowania malarskiego jest przede wszyst-
kim człowiek i jego emocje.  
 Pomysł na pracownię pojawił się spontanicznie. W trak-
cie wernisażu w Galerii Rynek w Ustroniu miałem przyjem-
ność poznać Panią Dyrektor GOK w Dębowcu. Przedstawi-
ła swój pomysł na warsztaty i po 5 min było jasne, że pra-
cownia powstanie. GOK już miesiąc później przekazał mi 
pomieszczenie, pracownię. Nadałem jej charakter otwarty, 
to znaczy, że każdy może do mojej pracowni przyjść i zacząć 
pracę. Tak zwyczajnie, bez słowa. Nie ma tu ucznia i nauczy-
cieli, uczymy się wzajemnie od siebie. Nie ma określonych 
godzin zajęć, a bycie w pracowni jest nieodpłatne. Na półce 
znajdują się narzędzia, które zakupił GOK i każdy może ich 
używać. Staram się być w pracowni w określonych godzinach 
o czym informuję uczestników. Jeszcze się nie zmęczyli moją 
obecnością i lubią, jak jestem. Chociaż zaczynam obserwo-
wać, że moje milczenie również się im podoba. W pozosta-
łych godzinach, kiedy mnie nie ma czas pracy ogranicza się 

Kolejna porcja nowości
w dziale Audiobuków 

do godzin pracy GOK, mała niedogodność, która rozwiąże 
się sama. Potrzeba lidera, który weźmie odpowiedzialność 
za pracownię w czasie mojej nieobecności. Właściwie już tak 
się dzieje - przyznaje w rozmowie z OX.PL Robert Heczko. 
 Początkowo przyjęliśmy formę zapisów, naboru do 
pracowni, aby poinformować mieszkańców Naszej Gminy 
i okolic o jej istnieniu. Teraz echo się niesie, zaciekawienie 
rośnie. W każdej chwili można dołączyć do grupy, która już 
pracuje – maluje, rysuje – bo jak sama nazwa wskazuje jest 
to otwarta pracownia – informuje GOKSiT w Dębowcu. 
 Słowo pracownia jest związane ze słowem praca. Nie 
ma tu pustego siedzenia, chyba że pilnujesz „Alpiny”, na-
szej modelki, cudownej kotki bez ogonka. Polubiła ciepło 
naszego halogenu – przyznaje z uśmiechem Heczko – po czy 
już z powagę zwraca uwagę. Brak relacji mistrz i uczeń po-
zwala nam funkcjonować na równych zasadach. Taka pra-
ca przynosi wspaniałe efekty. Będzie można je zobaczyć na 
wystawie zorganizowanej w Noc Muzeów w Ustroniu w Ga-
lerii Rynek (12.06). Zaprosiłem do wystawy trójkę artystów 
z pracowni: Paulinę  Szendzielarz, Alicję  Fedrizzi  i Darka 
Bogackiego.  
 Jak zdradza Gminny Ośrodek Kultury współpraca z Ro-
bertem  Heczko  opiera się nie tylko na otwartej pracowni 
malarskiej, ale przełożyła się również na inny projekt. 
Wspólnie pracują nad izbą pamięci Cichociemnych. Pierwsze 
efekty można już zobaczyć w GOK w Łączce. 

OX.PL

Otwarta pracownia w Łączce - Łączka łączy
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 DĘBOWIEC PO NASZYMU

 Wasza dziedzina jak każdo inszo, chciałaby coby ło ni 
było dycki kapke rzeczy aji chocioż w naszym powiecie. Do 
tego trzeja dycki kape sturzić, bo jak wiycie samo nigdy nic 
nie przidzie, ani samo sie nigdy nic nie zrobi. Bywo cza-
sami też tak, ze cośi jednakowóż samo sie podarzi.Tak sie 
stało s tym chmielym, kiery  go na gróncie we waszej dzie-
dzinie posadził jedyn panoczek s Cieszyna. I tak do dzisia 
nie wiadómo, czy je to w Dymbowcu czy w Iiskrziczynie, 
bo tyn zogón s tymi wstyrczónymi do ziymi kulikami je 
ganc na granicy łobu dziedzin. I tak naroz, jak uż ucichło 
s tym, że w Dymbocu je piekno tynżnia, a w ziymi solanka 
i gaz, to teraz rzecz bydzie ło chmielu. Możne że to je do-
bre, coby tego chmielu nie wozić tam skónsi s daleka, ale 
mieć go na pozoryndziu. Bo nie wiym czy wiycie, że tyn 
panoczek, kiery mo tyn zogón s tym chmielym mo aji we 
staroścu cały browar w Cieszynie i tyn wasz chmiel bydzie 
mu fest przidajny. Możne, że sie wrócóm zaś ty czasy kiedy 
mielimy mlyko, masło, maślónke i bioły syr ze Skoczowa 
i  Bażynowic, bo dzisio jak człowiek sie podziwo na ety-
kiety, to mało, że je to wszecko przismyczóne s drugi stró-
ny Polski, to eszcze je moc takich wiecy przismyczónych 
aji s drugi stróny Europy. Dymbowczanie też sie uż dzisio  
muszóm rychtować na sioci  jyńczmiyna na swojich zo-
gónach, bo bez niego  nie idzie uwarzić żodnego piwa.Tak 
że chłopi !- uż rozglóndejcie sie wartko za dobrymi zorka-
mi, coby wasi kamraci s inszych dziedzin was nie przed-

Roztomili Dębowczanie

biygli. Tyn panoczek s tego cieszyńskigo browaru możne, 
że koże se to obili aji nieskorzrij do siebie prziwiyś i eszcze 
cosi utarżycie na wożyniu tego jyńczmiynia swojimi auta-
mi. A możne, że wóm do też jakisi deputat na porem flaszek 
piwa na miesiónc.i skyrs tego wasze paniczki bydóm rade, 
że nie bydziecie nawszczywiać dziynnie uż żodnej gospody.

Słownik:   dziedzina-wieś,   inszo -inna,   dycki- zawsze,   
kapke- trochę,   sturzić- popchnąć,  sie podarzi- się po-
wiedzie,   grónt- działka,   ganc-całkiem,    wstyrczónymi- 
wepchniętymi,   kuliki- kołki,   rzecz bydzie- temat będzie,   
we starości- w opiece,   fest przidajny- mocno potrzebny,   
sie podziwo- się popatrzy,   przismyczóne- przyciągnięte,   
wiec- rzecz,   rychtować- przygotowywać,  obili- zboże,   
przedbiygli- wyprzedzili,   utar-życie- zarobicie,  niesko-
rzij- później,  skyrs- z powodu,   bydóm rade- będą zado-
wolone,   nawszczywiać- odwiedzać.

FJD

Wice / Kawały
1.-Roz jedyn chłop prziszeł do dochtora i mu pra-
wi: -Panie dochtór rzeknijcie mi co to je? - jak 
wypijym wieczór kawem to nie poradzym spać? 
- Wiycie panoczku ! - a jo to móm ganc na łopak, 
jak spiym to ni mogym sie napić kawy.

2.- Na religii we szkole farorz sie pyto dziecek:- 
Kiery wiy jako je Panu Bogu na miano?.-Jo wiym, 
jo wiym wyrywo się mały Francek.- Oto mu je na 
miano !- po jakiymu pyto sie farorz chłapca ?- No 
bo my w kościele dycki śpiywómy: - „Oto Pan Bóg 
przidzie”.  

3.- Antek ty mi musisz przisiyngnóć, że jak się po-
minym, to twoja drugo baba nie bydzie oblykała 
żodnych moich szatów - prawi mu umiyrajónco 
żóna. Nic sie nie starej- jo ci mogym uż przisiyn-
gnóć na wszecko, bo łóna ni ma tako hrubo jak ty 
i mo wiyncyj zwyżki. 
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 Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. 
 Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do sa-
mospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 
31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym ad-
resem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są 
zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te 
nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, 
aby dokonać samospisu.
 Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia 
udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!
• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla sie-
bie chwili 
• Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl. 
 Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 
2021 r. do 7 lipca 2021 r. 
 Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie za-
dzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon 
lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca spisania 
się przez Internet.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Główny Urząd Statystyczny przeprowadza

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021.

 Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po 
4 maja br. skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie 
dzwoniąc z numeru 22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. 
Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania da-
nych.
 Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, 
dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.
 Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynika-
jący z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszech-
nym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o sta-
tystyce publicznej.
 Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, po-
nieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe 
zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych 
w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szcze-
gólnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobo-
wiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
 Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać 
się z ustawą spisową? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bie-
żąco!



25.07  godz. 17.00  Zespół Stylowy Band

04.07  godz. 17.00  Zespół Lokomotywa Band
11.07  godz. 17.00  Mustapha El Boudani
18.07  godz. 16.00  Leszek Filec

28.08  godz. 18.00  Zespół Suski

08.08  godz. 16.00  Sebastian Mucha
14.08  godz. 17.00  Zespół WHY NOT ?
22.08  godz. 16.00  Orkiestra Dęta Cieszynianka

LETNIE mini 
KONCERTY w DĘBOWCU 

PRZY TĘŻNI

W razie niepogody impreza nie odbędzie się.
Koncerty odbywać będą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

27.06  godz. 17.00  Zespół WRc

05.09  godz. 17.00  Misiasty
05.09  godz. 16.30  Zespół AGG


