Uroczyste wręczenie
Laurów Dębowego Liścia
str. 18 - 19

Inwestycje Gminy
Dębowiec str. 4 - 5

Chmielobranie str. 15

Wakacje z GOK

Podczas tegorocznych wakacji dzieci i młodzież z terenu Gminy
Dębowiec oraz okolic mogły skorzystać z ciekawej oferty Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
Od lipca do sierpnia odbywały się różnorodne zajęcia w GOKSiT
w Łączce oraz w GOKSiR w Gumnach. Dzieci mogły brać udział w
warsztatach plastycznych tj.: ceramika, decoupage, wiklina papierowa, a także warsztatach: mydlarskich, robotyce i kodowaniu, perkusyjnych, odkrywania smaków, pieczenia pizzy. Ponadto w ramach
Wakacji z GOK były zorganizowane dwie wycieczki (Dom Przyrodnika w Hażlachu i Dworzec Dobrych Myśli, Muzeum Motocykli,
Muzeum Ustrońskie) oraz szkolenie z pierwszej pomocy.
Był to czas świetnej zabawy. Dzieci mogły się wiele nauczyć oraz
zadbać o swoją kondycję fizyczną na świeżym powietrzu.
GOKSiT

INFORMACJE
Szanowni Czytelnicy,

kolejne, tym razem jesienne wydanie, lokalnego informatora Gminy
Dębowiec oddajemy w Państwa ręce. W ostatnich miesiącach sporo
się działo pod kątem wydarzeń kulturalnych. Za nami cykl „Letnich
mini koncertów przy tężni” oraz „Wakacje z GOK”. Mam nadzieję, że
każdy znalazł coś dla siebie. Wróćmy jeszcze raz do tych wakacyjnych
wydarzeń. Polecam kolorową fotorelację zarówno z koncertów, jak i warsztatów dla najmłodszych.
W kalendarzu wydarzeń kulturalnych Gminy Dębowiec w tym roku pojawiły się
nowe propozycje tj. Chmielobranie, Festiwal Kolorów oraz Jesienne Spotkanie
przy tężni – Jarmark i Pchli Targ. Relację z tych wydarzeń również znajdą Państwo w Dębowieściach. Więcej zdjęć na naszej stronie www.goksit.pl i Facebooku
GOKSiT – Gmina Dębowiec. Od niedawna można nas znaleźć również na Instagramie.
Polecam także relację z uroczystego wręczenia Laurów Dębowego Liścia oraz konkursu fotograficznego „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”.
W tym wydaniu Dębowieści nie zabraknie informacji z Urzędu Gminy m.in. o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Dębowiec - budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Publicznym w Dębowcu, kanalizacja sanitarna oraz remont dróg. Polecamy również informacje sportowe, nowości biblioteczne oraz kącik gwarowy.
Jesienią nie zwalniamy tempa. Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla Państwa
bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z zajęć plastycznych, warsztatów ceramicznych oraz robotyki. Na trochę
starszych czeka taniec – bachata i latino solo, ale także joga, samoobrona i fitness.
To nie wszystko. Dorośli mogą zapisać się do Otwartej Pracowni Malarskiej, którą
prowadzi Robert Heczko oraz na zajęcia ceramiczne. Polecamy także spotkanie
przy szydełkowaniu. To zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Można nie tylko nauczyć się szydełkować, ale także przyjemnie spędzić czas przy kawie, czy herbacie.
Przypominamy o naszych stałych zajęciach w Ośrodku w Gumnach na strzelnicy
oraz z tai-chi i tenisa stołowego. Zachęcamy do zapisów na zajęcia. Jeżeli mają
Państwo inne propozycje to zachęcamy do kontaktu. Być może uda się taką grupę
dla Was uruchomić.
Życzę przyjemnej lektury. Pozdrawiam serdecznie.
Marta Szymik-Telesz
Dyrektor GOKSiT w Dębowcu

Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza na zajęcia:
FITNESS
ROBOTYKA

poniedziałek 19.15 - 20.15
czwartek 19.00 - 20.00
GOKSiT Łączka
poniedziałek (co dwa tygodnie) 17.00 - 18.00
GOKSiT Łączka
G

BACHATA
TAI - CHI
LATINO SOLO
CERAMIKA

KLUB MALUCHA

TENIS STOŁOWY

STRZELNICA
JOGA

poniedziałek 18.00 - 19.00
GOKSiT Łączka
poniedziałek 18.00 - 19.00
GOKSiR Gumna
wtorek 18.45 - 19.45
GOKSiT Łączka
wtorek 16.00 - 18.00/grupa dzieci
środa 16.00 - 18.00/grupa dorośli
GOKSiT Łączka
wtorek 17.00 - 18.00
GOKSiT Łączka
wtorek 17.00 - 20.00
czwartek 17.00 - 20.00
piątek (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja sali)
GOKSiR Gumna
środa 17.00 - 19.00
GOKSiR Gumna
środa 18.00 - 19.15
GOKSiT Łączka

OTWARTA PRACOWNIA
MALARSKA
SZYDEŁKOWANIE

czwartek 16.00 - 19.00
GOKSiT Łączka

piątek 17.00 - 18.00
GOKSiT Łączka

Zapisy na zajęcia i szczegóły pod nr tel. 33 858 83 51; 512 298 558

Dębowieści

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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Budowa placu zabaw
przy Przedszkolu Publicznym w Dębowcu
Zakończyły się prace związane z budową nowego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Dębowcu. W ramach
zadania dla naszych najmłodszych mieszkańców zakupiono wiele urządzeń, m. in. huśtawki, dwa domki zabawowe, dwie
piaskownice, bujaki, tablice edukacyjne, a także piramidę linową wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz ławeczki do odpoczynku.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 r., dzięki któremu
Gmina Dębowiec pozyskała dodatkowe środki w wysokości 46 971,00 zł.
Wartość całkowita inwestycji wyniosła prawie 94 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 47 000,00 zł została pokryta
ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dębowiec.
Krzysztof Wawak

REMONTY DRÓG W GMINIE DĘBOWIEC W 2021 ROKU
W 2021 r. na terenie gminy Dębowiec została wykonana przebudowa
drogi ul. Dolna w sołectwie Gumna
na odcinku 0,3km. Zakres prac obejmował poszerzenie i wzmocnienie
podbudowy, wykonanie nawierzchni
asfaltowej (warstwa wyrównawcza
i warstwa ścierna) do szerokości jezdni wynoszącej 5 mb. W ramach wykonanej inwestycji wykonano zjazdy
do posesji, obustronne pobocza oraz
uporządkowano odprowadzenie wód
deszczowych z drogi.
Dodatkowo w na pograniczu sołectwa Ogrodzona i Łączka została
wyremontowana droga ul. Łączna.
Wyremontowany odcinek to ponad
220mb.
Aktualnie na terenie gminy Dębowiec prowadzone są prace przy
przebudowie ul. Polnej i ul. Spokojnej
w Dębowcu, ul. Cytrynowej w Iskrzyczynie oraz ul. Krajobrazowej w Simoradzu.
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Łącznie zostanie wyremontowanych ponad 2,2km dróg, zaś koszt wykonanych prac wynosi niecałe 1.112.700,00 złotych.
Krzysztof Wawak

Dębowieści
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Kanalizacja sanitarna
w Gminie Dębowiec
W bieżącym roku wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej w Gminie Dębowiec
W ramach inwestycji została wykonana budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w sołectwie Łączka. Prace przy budowie rozpoczęły się początkiem 2021 roku
i obejmowały wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami. Do kanalizacji podłączono 16 kolejnych budynków.
W ramach inwestycji wykonano 1,7km sieci kanalizacji grawitacyjnej,
0,05 km sieci kanalizacji tłocznej oraz 1 przydomową przepompownię ścieków.
Całkowita wartość zadania to 705 000,00 zł.
Na ww. przedsięwzięcia Gmina Dębowiec pozyskała pożyczkę w wysokości
302.670,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Krzysztof Wawak

Fotoreportaż z przekazania
jednostce OSP Dębowiec specjalistycznego agregatu prądotwórczego oraz z przeglądu
OSP Gminy Dębowiec przez
Komisję Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego.
Fot. UG

Remigiusz Hanusek
laureat Srebrnej Cieszynianki
We wrześniu Rada Gminy Dębowiec podjęła uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki” panu Remigiuszowi
Hanuskowi. Uroczystość wręczenia
Laurów Ziemi Cieszyńskiej miała
miejsce 11 listopada w Teatrze im.
A. Mickiewicza w Cieszynie.
Pan Remigiusz Hanusek jest
mieszkańcem sołectwa Łączka, od
najmłodszych lat związany z działalnością Straży Pożarnej. W 1976 roku
jako strażak drużyny młodzieżowej,
poznaje tajniki oraz charakter służby w OSP. Od roku 1985 podejmuje
pracę w Zawodowej Straży Pożarnej
w Cieszynie, a od 1992 roku w Państwowej Straży Pożarnej, jako strażak, a następnie w 1995 roku zostaje
mianowany dowódcą zmiany. W roku
1999 kończy Centralną Szkołę Pożarnictwa w Częstochowie, gdzie uzyskuje tytuł technika pożarnictwa.
W latach 2008 – 2011 pełni funkcję
zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Cieszynie. Równocześnie w 2005 roku zostaje naczelnikiem OSP w Ogrodzonej, a od
2006 roku komendantem gminnym
OSP Gminy Dębowiec. Na emeryturę
przechodzi w roku 2012 i poświęca się
pracy społecznej. Nadal pełni jednak
funkcję naczelnika w OSP w Ogrodzonej, a także komendanta gminnego OSP Gminy Dębowiec.
Jest inicjatorem i organizatorem
corocznego turnieju wiedzy pożarni-

Dębowieści

czej dla młodzieży szkolnej, dla której
organizuje także pokazy ratownictwa
technicznego. Bierze udział w zabezpieczeniu uroczystości państwowych,
gminnych, kościelnych, rocznicowych. Bardzo aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem udziela się
społecznie w szkołach, przedszkolach, w Gminnym Ośrodku Kultury itp. Dzięki jego inicjatywie obok
remizy OSP w Ogrodzonej powstał
plac zabaw dla dzieci, a teren został
ogrodzony. Również ośrodek zdrowia
i apteka znalazły miejsce na terenie
OSP. Staraniem Remigiusza Hanuska
jednostka OSP została wyposażona
w nowoczesny sprzęt niezbędny do
akcji ratowniczo – gaśniczych.
Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach na rzecz mieszkańców gminy Dębowiec. Powszechnie
lubiany i szanowany dzięki społecznemu zaangażowaniu. Za pracę i działalność społeczną został wyróżniony
licznym medalami i odznakami.
GOKSiT Dębowiec
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Pamiętamy
W dniu 27.10.2021 przedstawiciele Dębowieckiego
Klubu Cichociemnych w osobach: Nadia Legierska, Julia
Legierska, Maria Bogusz, Paweł Łośko, Adam Spandrzyk,
Karina Bogusz, Joanna Legierska, Bronisław Brudny, odwiedzili, jak co roku, groby zmarłych. Złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze m.in. na mogile w lasku „Dolce”,
na mogiłach Emila Stellera, Józefa Majko oraz pod krzyżem
na cmentarzu katolickim poświęconym poległym w wojnie
światowej i polskiej 1914 – 1920. Uporządkowano grób Jerzego i Ewy Lanców na cmentarzu ewangelickim, rodziców
Jerzego Lanca nauczyciela, który w okresie międzywojennym zorganizował polską szkołę na Mazurach w Piasutnie
– Łęgu, co zresztą przypłacił własnym życiem w niewyjaśnionych okolicznościach.
BB

Cichociemni na witrażu

19 września w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie na osiedlu Stałym, poświęcono
w Muzeum Skarbiec witraż nawiązujący swoją treścią do
80. rocznicy pierwszego zrzutu „cichociemnych” do kraju,
który nastąpił w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Jak poinformował Prezes Światowego Stowarzyszenia Lotników
Polskich Tadeusz Zemuła, witraż powstał dzięki pomocy
i wsparciu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. W dalszej kolejności w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie odbył się wykład historyczny w którym Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Polskiej Jan Żaryn omówił szczegółowo rolę i znaczenie cichociemnych ze wskazaniem na
przypadającą w tym roku 80. rocznicę pierwszego zrzutu.
W tym doniosłym wydarzeniu miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć wraz z Piotrem Wybrańcem dyrektorem
Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle,
który był inicjatorem wyjazdu do Jaworzna.
BB
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Spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dębowcu
W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Dębowcu zorganizowały ciekawe spotkania dla wszystkich zainteresowanych:
• 23 lipca – spotkanie z Elżbietą Holeksą – Malinowską autorką książki „Smak Ameryki”
• 26 sierpnia – wykład Haliny Szotek „Wspomnienie Gustawa Morcinka w 130 rocznicę urodzin”
• 19 października spotkanie z Alicją Santarius autorką tomiku wierszy „Sukienka z chmur”
• 26 października spotkanie z rusznikarzem Jerzym Wałgą
Dziękujemy za udział w naszych spotkaniach i zapraszamy
na kolejne.
GOKSiT

Zdrowo - rokowo
W niedzielę (12.09) przy tężni w Dębowcu odbył się
piknik rodzinny „Zdrowo-Rockowo”. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Można było skorzystać z darmowych badań oraz zobaczyć pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło również
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębowcu i ich pyszności - placków i ciast. Na najmłodszych czekała Animatorka
i malowanie buziek. Piknik zakończył się mocnym, rockowym akcentem, czyli koncertem naszego zaprzyjaźnionego
zespołu WRc - Weterani Rocka cieszyńskiego.
Dziękujemy wszystkim dzięki, którym niedzielny piknik mógł się odbyć: Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu, a zwłasz-

cza ratownikowi Mateuszowi Pietrzykowskiemu, KGW
Dębowiec, Animatorka24, Weterani Rocka cieszyńskiego
WRc, a zwłaszcza Andrzejowi i Romanowi za pomoc przy
nagłośnieniu oraz pracownikom UG Dębowiec za przygotowanie terenu wokół tężni - Karolowi Hałgasowi oraz Rafałowi Wróblowi.
GOKSiT

Dębowieści
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Łoby dalej tak nam szło …
tak właśnie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Dębowcu sobie życzą i robią wszystko, aby plany i nadzieje
się spełniły. Miniony okres był bardzo pracowity, ale i satysfakcjonujący.
• Wraz z rozpoczęciem “Koncertów przy tężni” organizowanych przez GOKSiT, rozpoczął się czas naszej sprzedaży:
wypieków, kołaczy i placków ziemniaczanych. Zadowoleni
klienci wracali kilkakrotnie, aby skorzystać naszych wyrobów.W pracę dla koła szczególnie zaangażowane były: Zofia Butrak z mężem Stanisławem, Krystyna Golec, Janina
Kraszewska z mężem Wacławem, Zofia Legierska, Marta
Zawada.
• W miesiącu sierpień panowie : Stanisław Butrak i Franciszek Serwotka odnowili ogrodzenie wokół naszej siedziby.
• W konkursie “Polska od kuchni” zakwalifikowałyśmy się
do II tury (finał wojewódzki). Wraz z KGW Jaworzynka
w dniu 14 sierpnia w Zawierciu reprezentowałyśmy powiat
cieszyński. Koła rywalizowały w 4 kategoriach: kulinarny
- “Goloneczka z kapustą” przygotowana przez koleżankę
Halinę Dziadek zdobyła I miejsce i dała nam przepustkę
do Finału Ogólnopolskiego; artystyczny - za scenki kabaretowe w wykonaniu Reginy Goszyk, Urszuli Koniecznej,
Marty Zawada, Zofii Legierskiej, Mai Koniecznej, Mai
Kowaluk i Zosi Sikora - otrzymałyśmy wyróżnienie; miss
- nasza kandydatka Krystyna Lebioda- Matuszek nie mogła
w tym terminie uczestniczyć oraz ocena pracy całego koła
- wyróżnienie. W dniu 25 września odbył się Finał Ogólnopolski w Warszawie na PGE, tym razem oprócz nowych doświadczeń, wspaniałych wrażeń i niezapomnianych chwil,
nie zdobyłyśmy nagrody.

• Odpowiedziałyśmy również na zaproszenie GOKSiT, aby
uczestniczyć w “Chmielobraniu” na plantacji w Iskrzyczynie.
• Kontynuujemy nasze spotkania w 1 i 2 wtorek miesiąca,
aby dalej rozwijać się i mile spędzić czas.
• Na zakończenie i podsumowanie minionych miesięcy
pragnę podziękować :Wójtowi Gminy - Tomaszowi Branny za dofinansowanie wyjazdu do Warszawy oraz Dyrektorowi GOKSiT - Marcie Szymik-Telesz za współpracę.
Wszystkim koleżankom aktywnie uczestniczącym w pracy
koła, tym wymienionym powyżej oraz: Marii Burian, Halinie Dziadek, Zdence Golec z mężem Janem, Krystynie Lebioda- Matuszek, Olesi Malina, Reginie Serwotka, Halinie
Szczurek, Małgorzacie Kowarz składam podziękowanie.
Zofia Legierska
KGW Dębowiec

Pchli Targ
w Gminie Dębowiec
Po udanej I edycji Jesiennego Spotkania przy Tężni
(23.10.21r.) zapraszamy na kolejne wydarzenia.
W każdą przedostatnią niedzielę miesiąca w Gminie Dębowiec
będzie miał miejsce Pchli Targ (Targ Staroci). W sezonie zimowym
(listopad-kwiecień) zapraszamy do sali w GOKSiT w Łączce, zaś
w sezonie letnim (maj-październik) spotkamy się przy tężni w Dębowcu.
Zapraszamy Wystawców do zgłaszania się, a kupujących do odwiedzania Nas.
Szczegóły dla Wystawców w regulaminie dostępnym na stronie
goksit.pl bądź w siedzibie Ośrodka Kultury w Łączce (ul. Widokowa 10). Najbliższy Pchli Targ 21.11.2021r.
Grudniowy Pchli Targ połączymy z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym dlatego to wydarzenie odbędzie się wyjątkowo przy tężni
w Dębowcu (19.12).
Zachęcamy wystawców do zapisywania się na Pchli Targ bądź
Jarmark.
GOKSiT
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Kolorowe
zakończenie wakacji

KONKURS!!!
WYBIERAM WOLNOŚĆ,
STAWIAM NA SIEBIE NIEZALEŻNI OD UZALEŻNIEŃ
DLA KOGO?
DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZAPRASZAMY
UCZNIÓW KLAS 4-8
CO NALEŻY ZROBIĆ?
KRÓTKI SPOT (1-3 MIN.) O TEMATYCE
PROFILAKTYCZNEJ

Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu na zakończenie
wakacji (tj. 28.08), zorganizował dla dzieci „Eksplozję Kolorów”, czyli popularną zabawę polegająca na wyrzucaniu
w górę kolorowych proszków. Uczestnicy imprezy bawili się świetnie, śpiewali, tańczyli w rytm muzyki zarówno
dzieci, młodzież, jak i dorośli. Wyrzuty kolorowych proszków były powtarzane trzykrotnie w godzinnych odstępach.
Pomiędzy wyrzutami na dzieci czekało wiele dodatkowych
atrakcji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy oraz
osobom pomagającym przy organizacji wydarzenia.
GOKSiT

KIEDY?
PRACE MOŻNA PRZESYŁAĆ
OD 20.10.2021 R. DO 19.11.2021 R.
CO MOŻNA WYGRAĆ?
BILETY DO ENRGYLANDII
BILETY DO GO JUMP
BILETY DO KINA
KRÓTKI

URZĄD GMINY ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
SZCZEGÓŁY KONKURSU W REGULAMINIE ORAZ NA STRONIE
WWW.DEBOWIEC.CIESZYN.PL

Jesienny jarmark w Dębowcu

W sobotę (23.10) w ramach Jesiennego Spotkania przy Tężni nie zabrakło jarmarku i targu staroci. O oprawę muzyczną
wydarzenia zadbał Radek Łacek z MuzykoVaniem. Dziękujemy wystawcom za tak liczne przybycie i kupującym za obecność. Po udanej edycji jesiennej już zapraszamy na „Zimowe Spotkanie przy tężni”. Szczegóły niebawem.
GOKSiT

Dębowieści
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KONKURS - PODSUMOWANIE

Selfie z marką Śląsk Cieszyński - nagrody wręczone
W piątek (22.10) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łączce miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w
konkursie „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”. Pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Kawik, drugie Dariusz Bogacki, trzecie
Małgorzata Tyczyńska.
Pod koniec sierpnia zakończył się konkurs fotograficzny
współorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dębowiec.
W zabawie mógł wziąć udział każdy, kto tylko miał ochotę na
fotografowanie i zwiedzanie. Celem była promocja Śląska Cieszyńskiego oraz aktywnego trybu życia.
Zadanie polegało na odwiedzeniu 15 gmin i 30 miejsc oraz
zrobieniu sobie zdjęcia - selfie. Wielu próbowało, ale nie każdemu się udało. Zwyciężyły najbardziej wytrwałe i kreatywne
osoby. Dodatkowe punkty można było uzyskać za zdjęcie w
danym miejscu z gadżetem, z logiem organizatorów bądź z
produktem regionalnym. Z tej możliwości uczestnicy chętnie
korzystali.
Oto laureaci:
• Miejsce I - Bartłomiej Kawik,
• Miejsce II - Dariusz Bogacki,
• Miejsce III - Małgorzata Tyczyńska
Gratulujemy.
W podsumowaniu wakacyjnego konkursu udział wzięli laureaci, organizatorzy, sponsorzy, Starosta Cieszyński Mieczysław
Szczurek, Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz zaproszeni goście.
Nagrody wręczyli: Starota Cieszyński Mieczysław Szczurek,
Bogdan Kasperek Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i
Współpracy Regionalnej „Olza” - Euroregion Śląsk Cieszyński
oraz Wojciech Tatka właściciel portalu OX.PL
O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Elżbieta Mach.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz Starosta Cieszyński Mieczysław
Szczurek.
Po udanej wakacyjnej zabawie pod hasłem “Selfie z marką
Śląsk Cieszyński” organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję.
Organizatorzy konkursu: Portal OX.PL, Stowarzyszenie
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Starostwo Po-

III miejsce Małgorzata Tyczyńska
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I miejsce Bartłomiej Kawik

II miejsce Dariusz Bogacki

wiatowe, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w
Dębowcu.
Prezentujemy wybrane zdjęcia zwycięzców pierwszej edycji
konkursu oraz odpowiedź na konkursowe pytanie, która najbardziej się nam podobała.
„Przemierzyłem świat od Las Vegas po Krym, ale tutaj jest
mój ojcowski dom. Kocham Śląsk Cieszyński za różnorodność, piękne tereny i regionalną kuchnię. Tutaj czas płynie
wolniej i chce się wracać, bo jest dokąd... - Bartłomiej Kawik.
Nie jestem rodowitą mieszkanką Śląska Cieszyńskiego ale
od pierwszego spotkania z tym miejscem jestem nim zauroczona. Najbardziej uwielbiam górskie wędrówki a tutaj niewiele potrzeba by znaleźć się w górach. Kocham Śląsk Cieszyński właśnie za tą bliskość gór, za piękne miasto Cieszyn,
drewniane kościoły, piękno przyrody, tradycje, które cały
czas są kultywowane. W sezonie letnim i nie tylko organizowane jest wiele imprez kulturalnych, które dodają atrakcyjności regionowi. Każdy znajdzie dla siebie to co lubi i spokój
i zabawę - Małgorzata Tyczyńska.
Za Dębowieckie góry i lasy, za całoroczne wczasy,
Za Istebniańskie owce, za Trójstyk łączący kultury obce,
Za Cieszyn, za Skoczów, za Hażlach i Jasienicę,
Za wszystkie ciekawe miejsca, jak Zebrzydowice,
Zaporę, ławeczkę, Utopca przy Zamku,
Pałac, Kościoły, Krzyż i Tężnie z solanką,
Za pomniki, fontanny, co widziały wiele,
Odwiedzę je wszystkie OX-owi Przyjaciele” – autor Dariusz
Bogacki.

GOKSiT/OX.PL

Dębowieści

KULTURA

LETNIE mini KONCERTY W DĘBOWCU PRZY TĘŻNI
W tym roku na mini koncertach przy tężni spotkaliśmy
się od czerwca do września. Zaprosiliśmy takie zespoły jak:
27 czerwca - WRc
4 lipca – Lokomotywa Band
11 lipca – Mustapha El Boudani
18 lipca – Leszek Filec
25 lipca – Stylowy Band
8 sierpnia – Sebastian Mucha
14 sierpnia – Why not?
22 sierpnia – Orkiestra Dęta Cieszynianka
28 sierpnia – Kamil Suski
5 września – Amatorska Grupa Gitarowa; Misiasty
12 września – WRc
Wszystkie spotkania były wyjątkowe i na każdym z nich
dopisała publiczność. Dziękujemy uczestnikom koncertów,
muzykom, osobom pomagającym przy organizacji oraz
Paniom z KGW Dębowiec. Zapraszamy za rok na kolejne
muzyczne spotkania.
GOKSiT

Dębowieści
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BIBLIOTEKA

Celebracja zakończenie szkoleń
Seniorów z Dębowca

Kolejna edycja projektu
„Mała Książka
- Wielki Człowiek”

Dnia 1 września zakończył się kurs komputerowy dla
Seniorów uczestniczących w projekcie „Śląska Akademia
Senior@”.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu Seniorzy
odebrali 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.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wytrwałości i życzymy dużo sił i zdrowia.
Biblioteka

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym.
Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka.
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi.
Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każde dziecko
w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w
projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe
standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla
najmłodszych, a także 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. Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej Biblioteki w Dębowcu oraz Filii w Ogrodzonej.
Biblioteka

WARTO PRZECZYTAĆ...
Piękna opowieść o miłości i sile przechowywanych wspomnień. Zosia poznaje miłość swojego życia, Pawła wspaniałego, troskliwego lekarza, który odwzajemnia jej uczucia. Mężczyzna zaprasza ukochaną do swojego rodzinnego
miasteczka, Kazimierza nad Wisłą. Kobieta jest oczarowana i urzeczona pięknem otoczenia, a także serdecznością
mieszkańców. Domownicy ciepło przyjmują miłość doktora,
a Doktorówka - jak nazywają jego dom skrada serce Zosi.
Pełna klimatycznych pomieszczeń otwiera przed kobietą
swoje drzwi. Jednak chłonąc wspomnienia odkrywa również
tajemnice i rozdrapuje rany. Jednak tylko w ten sposób bolesne wspomnienia mogą zostać na zawsze pochowane.
Biblioteka
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„Poświęcenie” Adriany Locke to historia, która roztrzaskuje serce na miliony kawałków.
Autorka serwuje nam pełen wachlarz emocji, od smutku
i cierpienia po miłość i zrozumienie.
Ile człowiek może znieść nie wie nikt. Jednak Julia, która
straciła męża była przekonana, że więcej nie udźwignie. Życie spłatało jej kolejnego figla. Kiedy zachorowała jej córka, pomocną dłoń wyciągnął do niej szwagier, a zarazem
pierwsza miłość. Czy zdoła poradzić sobie z powracającym
uczuciem, bez szkody dla siebie i dziecka? Czasem pomoc
drugiej osoby jest wybawieniem, może więc warto schować
dumę do kieszeni i wstać z kolan?
Książka, która na pewno spodoba się miłośniczkom romansów ale i też dramatów. Zdecydowanie uronimy przy
niej nie jedną łzę. Polecamy!
Biblioteka

Dębowieści

INFORMACJE / SPORT

Nocna gra harcerzy
Poranne apele i nocne wędrówki z latarkami, a do tego
punkty sprawnościowe - wszystko pod hasłem „Cichociemni”. W tegorocznej 51. edycji Gry Nocnej wzięło udział
16 patroli harcerzy.
Harcerze, głównie z terenu województwa śląskiego,
ale również 3 patrole polskich harcerzy z Wiednia wzięli
udział w tegorocznej 51. edycji Gry Nocnej „Cichociemni”.
Na uczestników czekało sporo wyzwań. Tegoroczna gra
obfituje w szereg różnych atrakcji. Nawiązaliśmy współpracę m.in. ze 133. Batalionem Lekkiej Piechoty z Cieszyna. Żołnierze wspomagają naszą grę i organizują jeden
z punktów. Na uczestników czekają punkty harcerskie
m.in. wspinaczki, pierwsza pomoc, orientacja w terenie
- podkreślał hm. Tomasz Głasek Komendant Hufca Ziemi
Cieszyńskiej.
Gra wystartowała w piątek (24.09).Uroczyste rozpoczęcie miało miejsce w sobotę (25.09) w Dębowcu, gdzie
patrole spotkały się na porannym apelu. Po wysłuchaniu
prelekcji na temat Cichociemnych, harcerze ruszyli w teren
w kierunku Cieszyna. Na etap nocny udali się w kierunku
Ustronia. Finał gry miał miejsce (26.09) w Goleszowie.
W grze mogły wziąć udział maksymalnie 4-osobowe
patrole. Obowiązywały ograniczenia wiekowe. Od tego
roku dolna granica to 14 lat. Było duże zainteresowanie

młodszych harcerzy dlatego zaktualizowaliśmy regulamin. Uczestnik gry w dniu udziału musi mieć skończone
14 lat, a nie tak jak wcześniej 15. Oczywiście bierze udział
w zabawie z pełnoletnim opiekunem. Chcemy już od najmłodszych lat promować turystykę i uczyć historii - podkreśla Głasek.
51. edycja gry świadczy o tym, że zabawa cieszy się powodzeniem wśród harcerzy. Mamy wielu stałych uczestników. Od zeszłorocznej, jubileuszowej gry praktykujemy
puchar przechodni, który trafia do rąk drużyny zwycięskiej - dodaje Głasek.
Organizatorem wydarzenia jest Hufiec Ziemi Cieszyńskiej.
Ox.pl

IX EDYCJA TURNIEJU AMATORÓW W TENISIE
STOŁOWYM O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBOWIEC
W piątek (29.10) w GOKSiR w Gumnach miało miejsce
uroczyste wręczenie pucharów i podsumowanie IX Turnieju Amatorów w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy
Dębowiec.
W tym roku po raz pierwszy zawodników podzielono
ze względu na wiek na trzy grupy tj.:
- Grupa 1 - zawodnicy powyżej 70 roku życia
- Grupa 2 - zawodnicy powyżej 60 roku życia
- Grupa 3 - zawodnicy poniżej 60 roku życia
- Grupa 4 - zawodnicy o najwyższym poziomie gry, którzy
startowali w różnych turniejach poza Gminą Dębowiec.
Mecze były rozgrywane w systemie do dwóch wygranych
setów, każdy z każdym w danej grupie. Wyniki rozgrywek
w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:
Grupa 1
1 miejsce – Jan Wałach
2 miejsce – Włodzimierz Świątek
3 miejsce – Emil Duława
Grupa 2
1 miejsce – Otton Lanc
2 miejsce – Roman Mazur
3 miejsce – Gustaw Kaleta
Grupa 3
1 miejsce – Waldemar Śniegoń
2 miejsce – Arkadiusz Franiok
3 miejsce – Marek Wawrzyczek

Dębowieści

Grupa 4
1 miejsce – Wojciech Boczoń
2 miejsce – Jarosław Pajączkowski
3 miejsce – Piotr Gawłowski
Wyróżniono również najstarszego zawodnika 75-latka Mariana Grzybka.
Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w grupach otrzymały imienne statuetki, dyplomy oraz symboliczne nagrody
rzeczowe. Turniej został rozegrany przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Dębowiec oraz LKS „Korona” Gumna,
a także przy czynnym udziale sponsorów. Sędzią Turnieju był kierownik Sekcji Tenisa Stołowego Korona Gumna
Włodzimierz Świątek.
Puchary w imieniu Wójta Gminy Dębowiec wręczyła Pani
Marta Szymik – Telesz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowcu.
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MŁODZICZKI UKS DĘBOWIANKA W FINALE
MISTRZOSTW POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
Po bardzo udanym sezonie halowym, w którym młodziczki UKS
Dębowianka wywalczyły 6 miejsce
na Śląsku, a kadetki awansowały do
ćwierćfinału Mistrzostw Śląska, przyszła kolej na rywalizację w siatkówce
plażowej. Jak co roku zawodniczki
z Dębowca liczyły na kolejne udane
występy na piasku, chcąc powtórzyć
sukcesy swoich starszych koleżanek, które grały co roku w finałach
Mistrzostw Śląska i w półfinale Mistrzostw Polski kadetek w 2019 roku.
Jednak wyniki przerosły wszelkie
oczekiwania ! Para Zuzanna Kowal-

ska / Zofia Habarta awansowały po
bardzo udanym występie w turnieju
półfinałowym rozegranym na boiskach Plażowej Areny w Górze ( woj.
dolnośląskie ) do Finału Mistrzostw
Polski Młodziczek.
Ale po kolei. Najpierw świetny
start zaliczyły młodziczki, których aż
trzy pary awansowały do finału Mistrzostw Śląska – Zuzanna Kowalska
/ Zofia Habarta, Justyna Pelar / Marzena Figielska oraz Kamila Kubala
/ Dorota Moskwik. Bardzo niewiele
zabrakło także czwartemu zespołowi
Patrycja Mrowczyk / Zuzanna Kacz-
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marczyk , który zakończył rywalizację na półfinale. Warto dodać, że klub
z Dębowca był jednym z trzech tylko
klubów, które wprowadziły do finału
aż trzy swoje zespoły. W zmaganiach
o medale para Zuzanna Kowalska /
Zofia Habarta wywalczyły czwarte
miejsce uzyskując tym samym awans
do półfinału Mistrzostw Polski, para
Justyna Pelar / Marzena Figielska została sklasyfikowana na miejscu dziewiątym , zaś para Kamila Kubala /
Dorota Moskwik na siedemnastym.
Ponadto Zuzanna Kowalska i Zofia
Habarta zostały powołane do kadry
Śląska młodziczek w siatkówce plażowej i na obozy szkoleniowe. Zespoły kadetek : Olga Konieczny / Julia
Fuczyło, Hanna Golasowska / Nina
Karpeta, Paulina Niedoba / Kamila Wach, Laura Iwaniec / Natalia
Baścik zakończyły swoją rywalizację
na półfinale Mistrzostw Śląska, jedynie para Zuzanna Kowalska / Zofia
Habarta ponownie mimo młodszego wieku zameldowały się w finale,
który był jak się okazało później doskonałym przetarciem przed półfinałem Mistrzostw Polski młodziczek
w Górze. Na boiskach Plażowej Areny
rywalizowały zespoły ze wszystkich
województw w kraju, które zajęły
czołowe miejsca w swoim regionie.
Po porażce z drugim zespołem z województwa łódzkiego oraz dwóch
zwycięstwach nad zespołami z województwa opolskiego i kujawsko – pomorskiego zawodniczki Dębowianki
cieszyły się z awansu do Finału Mistrzostw Polski Młodziczek, który
odbędzie się w Warszawie w dniach
19-22 lipca. Życzymy powodzenia !
Włodzimierz Habarta

Dębowieści

KULTURA

Chmielobranie
W sobotę (2.10) na polu w Iskrzyczynie miało miejsce wydarzenie pod hasłem „Chmielobranie”. Pierwszą
symboliczną szyszkę chmielu zerwał Adam Leda właściciel Browaru Zamkowego Cieszyn, Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Cieszyna oraz Tomasz Branny Wójt Gminy Dębowiec. W programie nie zabrakło animacji dla najmłodszych, konkursów, strefy gastronomicznej, retro traktorów
oraz oprawy muzycznej wydarzenia.
Organizatorem Chmielobrania był Browar Zamkowy
Cieszyn oraz GOKSiT Dębowiec. Dziękujemy za współpracę Bibliotece w Dębowcu, KGW Dębowiec, WRc oraz
animatorce Ewelinie Pustówce, a także pracownikom Urzędu Gminy oraz strażakom z OSP Dębowiec.
GOKSiT

Dębowieści
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„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
W sobotę 9 października 2021 r. po raz
pierwszy w naszej szkole odbyło się „ŚWIĘTO
PIECZONEGO ZIEMNIAKA”. Rada Rodziców
przygotowała tradycyjny, przepyszny i bogaty bufet. Największym zainteresowaniem cieszyły się
smakowite placki ziemniaczane i wykwintne ciasta upieczone przez mamy naszych uczniów. Grono Pedagogiczne zadbało o atrakcje dla dzieci.
Były to zajęcia kreatywne i sportowe. Wspaniała
zabawa trwała kilka godzin. Pomimo chłodnego
dnia, atmosfera podczas spotkania była radosna
i gorąca. Dzięki przychylności zaprzyjaźnionym
SPONSOROM można było zapewnić dzieciom
- uczniom naszej szkoły i gościom dodatkową
przyjemność w formie zabawy na kolorowym,
dmuchańcu!
Podczas naszego spotkania dołączyliśmy się
do akcji charytatywnej - pomocy dla Dorotki Dąbrowskiej. W puszkach zebrano pieniądze, które
wspomogą leczenie Dorotki. W imieniu Dorotki
i jej rodziny DZIĘKUJEMY z głębi serca za hojność wszystkim darczyńcom!
Rada Rodziców, Dyrektor Szkoły, Kierownik
i Grono Pedagogiczne bardzo dziękują wszystkim sponsorom i osobom, które pomogły w sposób rzeczowy i finansowy w zorganizowaniu
„ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA” w Filii
w Iskrzyczynie:
Państwu Gluzom i Państwu Zającom - Firmie
EKOCHRON
Sp. z o.o. Sp. K w Ogrodzonej,
Pani Elżbiecie Tiberiusz – sklep ABC w Iskrzyczynie,
Panu Karolowi Chwastkowi – PPHU Karol
Chwastek,
Panu Piotrowi Gąsiorowi - sołtysowi wsi Iskrzyczyn
Panu Wincentemu Ciupka – Rajskie Smaki Wincenty Ciupka
Pani Sylwii Kojma – Salon Fryzjerski Sylwia Kojma w Iskrzyczynie
Panu Andrzejowi Klimowskiemu za oprawę muzyczną na akordeonie i przepiękne ludowe przyśpiewki

Panu Andrzejowi Biegunowi –
Andrzej Biegun Zh. Sklep RTV
i AGD
Panu Tadeuszowi Pisarkowi Piekarni w Pawłowicach za pyszne pieczywo.
Pani Marioli Sułkowskiej za oprawę
fotograficzną naszej imprezy.
Panu Kamilowi Jarco - Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej
w Iskrzyczynie za pokazy dla dzieci.
DZIĘKUJEMY wszystkim rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniu posiłków, sprzedaży
i obsłudze w naszym bufecie.

„Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się
do zapisów, sposób postępowania.
Mam instalację,
w której następuje spalanie paliw
stałych, której eksploatacja
rozpoczęła się przed 1.09.2017 r.

Instalacja wydziela ciepło lub
wydziela ciepło i przenosi je do innego
nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz
powietrza np.: kominek, piec)

Instalacja dostarcza ciepło do
systemu centralnego
ogrzewania (kocioł).

Sprawdzam wiek kotła na dzień
1.09.2017 r.

•
•

Wiek kotła powyżej 10 lat (2006 r. i starsze)
Kotły bez tabliczki znamionowej

Wymiana do
31.12.2021

Wymiana do
31.12.2023
• Wiek kotła od 5 do 10 lat (od 2007 do 2012)

Do
31.12.2022

•

Wymiana na instalację spełniającą wymagania
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia
24.04.2015.
Chyba że, instalacja
• osiąga sprawność cieplną min 80% lub
• jest wyposażona w urządzenie do redukcji
emisji pyłu.

Wymiana do
31.12.2025
•

Wiek kotła poniżej 5 lat (od 2013 do 31.08.2017)

•

Klasa 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012

Wymiana do
31.12.2027
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Roztomili
Dębowczanie
Fórt sie jakosi ni mogymy wygrzebać
s tej pandemiji, ale dycki sie nóndóm
tacy, co ze żodnej choroby nic se nie
robióm. Możne je to dobre, bo we waszej dziedzinie dziynka tymu mało gdo
broł se to wszecko na poważnie i skyrs tego wasz GOK co chwilem cosikej
nowego wyszpekulyrowoł. Je łón przeca po to, coby tustelokóm przirychtować rozmajte hałdamasze i inksze
uciechy. Tym GOKYM regiruje tako
jedna szykowno paniczka, kiero to mo
wszecko we starości i tymu poradzi roz
przirychtować jakómsi uciechem dlo
dziecek, a po drugi aji dlo całych familiji. Jednego razu dziecka miały uciechem s farbami w prószku, kiery całe
dopołednia w jednóm sobotem suły
se na głowem, a nieskorzij aji na całóm oblyczkem. Wszedcy mieli s tego
uciechem, chocioż isto nieskorzij kapkem wody na siebie musieli wyloć,
coby spadki jakosi zaś normalnie wyglóndać. Zaś nie tak downo w jednóm
sobotem wedla tynżni Dębowczanie
mógli se kupć rozmajte wieca, kiere
tam przismyczyli ze sebóm rozmajci
nawszczywnicy. Rozchodzi sie ło to,
że bez żodnej łostudy, kiery mo cosi
nadbytnigo dóma, może tam s tym
prziś i ty wieca aji na kónsku deki na
ziymi powykłodać. Szło tam uwidzieć

ganc nowe wieca, kiere kupowały paniczki dlo przistrojynio swoji oblyczki,
ale podarziło sie też trefić na rozmajte
ździorba i insze hoba, kiere na nic żodnymu nie były przidajne. Ale to sie yno
dycki tak prawi, bo nigdy nie wiadómo
co gdo chledo. Ludzie prawióm, że
każdo potwora dycki znóndzie swojigo amatora i tak samo je s rozmajtym
harapucim, kierego nie idzie dostać
w normalnym kszefcie, a kómósi łono
akurat je przidajne. Na kóniec trzeja
eszcze roz pochwolić tóm paniczkem
kiero regiruje tym GOKYM za to, że
poradziła zegnać do kupy porem amatorów robiynio fotek naszej pieknej
Ziymi Cieszyński. Nikiere s tych fotek,
kiere łóni pocykali były taki piekne, że
zasłóżyły na to, coby ich pochwolić,

a fotografóm dać za to piekne nagrody. Każdy kónszczek naszej Cieszyński
Ziymi je tak piekny, że isto na rok zaś
tacy sie nóndóm, co to wychledajóm
i cyknóm tam nowe fotki.
Mini słownik: fórt- ciągle, dyckizawsze, nóndóm- znajdą, dziedzina-wieś, skyrs- z powodu, wyszpekulyrowoł- wymyślił, przirychtowaćprzygotować,
hałdamasz- zabawa,
regiruje- kieruje, szykowno paniczka- kompetentna pani,
deka-koc,
we starości- w opiece, suły- sypały,
spadki- z powrotem,
nieskorzijpóźniej, wedla- obok, wieca- rzeczy, nawszczywnicy- odwiedzający,
spadki- z powrotem, łostuda- kłopot,
oblyczka- ubiór, podarziło sie- udało się, ździorba/hoba- niepotrzebne
rzeczy, harapuci -rupiecie, kszeftsklep, przidajne- potrzebne, poradziła-potrafiła, kónszczek- kawałek,
wychledajóm- znajdą.
Wice/ kawaly :
1.- Syndzia sie pyto Francaka: -Po
coście gwizdli to koło, kiere było
łoprzite wedla kierchofu ? - Panie syndzio-boch se wszymoł, że uż żodyn
umrzik na nim nie pojedzie !
2.- Jónek rzeknij mi do czego babie
potrzebny je chłop ?- Hm,- mi sie zdo,
że do tego jak go ni ma dóma, coby
łóna wiedziała jako je szczynśliwo.
3.-Dochtorze skóńczyłech 60 roków,
móm naszporowane moc pinyndzy
i móm na łoku takóm jednóm szykownóm dwacatkem, - Rzeknijcie mi
co móm zrobić, coby łóna mie chciała
i sie za mie wydała ?- Na rzeknijcie ji,
że wóm wczora pizło 80 roków.
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Wręczenie Laurów Dębowego Liścia
W niedzielę (29.08) w sali OSP w Dębowcu odbyła się
uroczystość podczas której Wójt Gminy Dębowiec Tomasz
Branny oraz Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorz
Cymorek wręczyli Laury Dębowego Liścia najbardziej
zasłużonym mieszkańcom Gminy Dębowiec. Wyróżnienie
to jest wręczane osobom, instytucjom które szczególnie
zasłużyły się dla społeczności w takich kategoriach jak:
praca społeczna, kultura,
edukacja, przedsiębiorczość
i sport. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała Małgorzata Pikus z zespołem.
Laur Dębowego Liścia otrzymali (rok 2020/2021):
Grażyna i Jerzy Gluza
za stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców
Gminy oraz rozwijanie przedsiębiorczości
w różnych dziedzinach
gospodarki.
Jerzy Smelik z Iskrzyczyna za aktywne
działania na rzecz
sołectwa
Iskrzyczyn
i Gminy Dębowiec.
Władysław
Poloczek z Iskrzyczyna
za wieloletnią działalność na rzecz OSP
oraz aktywne działania
na rzecz mieszkańców.
Julia Figura z Simoradza za wybitne osiągnięcia w nauce
i sporcie.
Irena Bączek z Łączki za aktywną działalność na rzecz
KGW w Łączce, wieloletnią pracę społeczną, promocję
Gminy Dębowiec.
Karol Dziadek z Dębowca za wieloletnią pracę na rzecz
OSP w Dębowcu, pracę w Zarządzie Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz działalność społeczną.
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Andrzej Kaczmarczyk z Simoradza za
aktywną działalność
społeczną dla miejscowości Simoradz.

Paweł Zawada z Kostkowic za długoletnią
działalność społeczną
jako
sołtys
oraz
bezinteresowną pracę
na rzecz społeczności
lokalnej.
Bolesław
Ciemała
z Ogrodzonej za wieloletnią działalność społeczną na rzecz Kółka
Rolniczego w Ogrodzonej oraz bezinteresowną
pracę na rzecz społeczności
lokalnej.
Ryszard Woźniak z Ogrodzonej za długoletnią pracę
na rzecz OSP w Ogrodzonej
oraz działalność społeczną
jako sołtys
Emil Cymorek z Simoradza za aktywne działania
na rzecz mieszkańców Gminy, pomoc i zaangażowanie
Ludwik Gaszczyk z Iskrzyczyna za wieloletnią działalność na rzecz OSP w Iskrzyczynie
Elżbieta Kubaczka z Łączki za aktywną działalność społeczną dla miejscowości Łączka
WIK Sp. z o.o. z Kostkowic za całokształt działalności na
rzecz Gminy
Alina Adamek z Łączki za aktywną działalność na rzecz
Kółka Rolniczego oraz bezinteresowną pomoc lokalnej społeczności
Marian Grzybek z Gumien - za wieloletnią działalność społeczną na rzecz Sołectwa Gumna
Ochotnicza Straż Pożarna w Gumnach za szeroką działalność na rzecz lokalnej społeczności, reprezentację Gminy
Dębowiec na zawodach sportowo – pożarniczych
GOKSiT
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