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Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Cymorek
Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny 

Z okazji nadchodzącego Nowego 2022 Roku
życzymy  wszystkim dużo zdrowia,

radości, satysfakcji z własnych dokonań 
oraz realizacji planów, spełnienia w życiu

osobistym i zawodowym.



W sobotę 4 grudnia Rada Sołecka z Gumien wraz z sołtysem zorganizowała Mikołajkowe spotkanie dla 
Seniorów. W programie nie zabrakło animacji dla uczestników wydarzenia, poczęstunku oraz prezentów od 
Świętego Mikołaja. Seniorzy bawili się doskonale. Organizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania oraz sponsorom. 

GOKSiT

Mikołaj
w Gminie Dębowiec

Mikołajkowe spotkanie z grzecznymi dziećmi przy tężni w Dębowcu miało miejsce 
6 grudnia. Nie zabrakło zabaw, konkursów i mini dyskoteki. Mikołaj rozdał blisko 200 
prezentów. Tego dnia oficjalnie rozświetlono choinkę. O pełne brzuszki uczestników 
zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wydarzenie udało się zorganizować dzięki 
Urzędowi Gminy Dębowiec, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu, OSP Dębowiec, 
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.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,
oddajemy w Państwa ręce zimowe, świąteczne wydanie lokal-
nego informatora Gminy Dębowiec. W okresie jesienno-zi-

mowym cały czas, na ile sytuacja związana z pandemią po-
zwala, działamy. Koniec roku upłynął nam pod znakiem takich 

wydarzeń, jak: obchody 11 listopada w Dębowcu, odblaski, pchli 
targ, jarmark świąteczny, czyli zimowe spotkanie przy tężni, warsztaty ro-
dzinne z tworzenia ozdób świątecznych, akcja Szlachetna Paczka.  

Największym i z pewnością najbardziej wyczekiwanym przez najmłod-
szych mieszkańców Naszej Gminy, wydarzeniem była wizyta Świętego 
Mikołaja. 6 grudnia przy tężni było magicznie i to dzięki Wam. W powie-
trzu unosił się zapach gorącej czekolady, dzieci bawiły się z animatorkami, 
rozświetlono choinkę. Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie. Mikołaj 
zawitał również do ośrodka kultury w Gumnach. Tam spotkał się z senio-
rami. Wydarzenie to zorganizowała Rada Sołecka wraz z Sołtysem. 

W tym wydaniu Dębowieści nie zabraknie informacji z Urzędu Gminy 
m.in. o remontach dróg gminnych i budynku OSP Kostkowice. Warto za-
poznać się z analizą przygotowaną przez Urząd na temat ilości wytworzo-
nych opadów przez wszystkich mieszkańców Gminy za okres kilku ostat-
nich lat. Polecamy również informacje sportowe, biblioteczne oraz nowy 
kącik poświęcony działalności OSP Dębowiec. 
 
Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie. Więcej informa-
cji również na stronie www.goksit.pl. Życzę przyjemnej lektury, a z oka-
zji nadchodzącego 2022 roku wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia 
i  szczęścia na każdy dzień. Niech Nowy Rok będzie korzystny zarówno 
pod względem prywatnym, jak i zawodowym i da szansę na spełnienie 
marzeń.

Życzę również wielu okazji do uśmiechu i radości oraz spokoju ducha.

Marta Szymik-Telesz
Dyrektor GOKSiT w Dębowcu
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 W ostatnim okresie wykonano 
modernizację kolejnych dróg na te-
renie Gminy Dębowiec. W ramach 
przeprowadzonej inwestycji wy-
remontowano ulicę Krajobrazową 
w Simoradzu oraz ul. Spokojną w Dę-
bowcu. 
 W ramach prac zostały na ww. 
drogach wykonane nowe nawierzch-
nie asfaltobetonowe składające się 
z 4 cm warstwy wyrównawczej i 4 cm 
warstwy ścieralnej. Na wyremon-
towanych odcinkach drogi zostały 
udrożnione rowy i przepusty oraz 
utwardzone pobocza. Dodatkowo na 
ul. Krajobrazowej zostało wykonane 
wzmocnienie podbudowy metodą 
głębokiego recyklingu na miejscu 
z użyciem materiału z istniejącej pod-
budowy i nawierzchni oraz użyciem 
dodatku cementu.
 Łączny koszt inwestycji to ponad 
341.000,00 zł, z czego przebudowa 

 W wyniku złożonych wniosków o dofi-
nansowanie Gmina Dębowiec pozyskała do-
datkowe środki z budżetu Państwa.
 Dofinansowane zostaną dwie inwestycje, 
na które zostały złożone wnioski w ramach 
programu Polski Ład. Będzie to „Przebu-
dowa drogi gminnej ul. Polnej w Dębowcu” 
oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Stromej 
w  Iskrzyczynie”. Łączna wartość dofinanso-
wania obu projektów wynosi 4,75 miliona 
złotych.
 To nasz kolejny sukces, jeśli chodzi o pozy-
skiwanie środków zewnętrznych. Na obu dro-
gach zaplanowaliśmy kompleksową przebudo-
wę mająca na celu poszerzenie jezdni do 5,0mb 
wraz z  wykonaniem chodników dla pieszych 
oraz budową oświetlenia ulicznego. Zgodnie 
z harmonogramem, w drugim kwartale przy-
szłego roku uruchomimy procedurę przetar-
gową. Prace związane z tymi inwestycjami 
planujemy wykonać do końca przyszłego roku 
– wyjaśnia Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz 
Branny.

 Właśnie ukoń-
czono prace przy re-
alizacji inwestycji po-
legającej na moderni-
zacji elewacji budyn-
ku OSP w Kostko- 
wicach. 
 W ramach ww. 
operacji zostały wy-
konane prace zwią-
zane z odświeżeniem 
elewacji budynku. 
Został wzmocniony 
istniejący tynk poprzez użycie siatki z włókna szklanego oraz wykonany 
nowy tynk cienkowarstwowy na całym budynku.
 Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 34.000,00 zł. Zadanie w ca-
łości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 
Kostkowice.
 Wykonane roboty to jednak nie koniec planowanych prac przy bu-
dynku. Na ostatnim zebraniu soleckim mieszkańcy zdecydowali o prze-
kazaniu środków z funduszu sołeckiego na wyremontowanie podłogi 
na sali oraz zakup nowej tablicy ogłoszeń, zaś w przyszłorocznym bu-
dżecie Rada Gminy Dębowiec zabezpieczyła środki na wymianę ogro-
dzenia wokół remizy. 

Krzysztof Wawak

Budynek OSP 
Kostkowice jak nowy

Kolejne wyremontowane drogi

ulicy Krajobrazowej została częścio-
wo sfinansowana w ramach otrzy-
manego dofinansowania ze środków 
budżetu województwa w ramach pro-
gramu budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 
w wysokości 60.000,00 zł. 
 Łączna długość wyremontowa-
nych odcinków to ponad 1357mb.

Krzysztof Wawak

Miliony
na drogi
dla Dębowca
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Tony Śmieci
 Z roku na rok wzrasta ilość odpadów 
oddawanych przez mieszkańców naszej 
gminy. 
 Urząd Gminy w Dębowcu dokonał 
analizy ilości wytworzonych opadów 
przez wszystkich mieszkańców za okres 
kilku ostatnich lat. Z analizy tej wynika, że 
ilość odpadów co roku wzrasta o ok. 15%.
 Od 2020 roku Gmina rozlicza się z firmą 
odbierająca odpady komunalne nie od jed-
nego mieszkańca lecz od każdego kilograma 
śmieci, jakie każdy z nas wytwarza. Gmina za od-
biór i zagospodarowanie 1 tony odpadów w 2020 r. 
płaciła firmie odbierającej odpady komunalne 896,40 zł, 
natomiast w roku 2021 cena ta wzrosła o 24% i wynosi  
1 114,56 zł.
 Różnica pomiędzy wpłatami dokonywanymi przez 
mieszkańców, a kosztami poniesionymi przez Gminę wy-
niosła ok. 400 tys. zł . Pokrycie tej różnicy finansowane 
jest z podatków mieszkańców, które mogłyby być przezna-
czone na inwestycje, takie jak remonty dróg czy  budowa 
chodników. 
 Ustawa śmieciowa przewiduje bilansowanie się sys-
temu zagospodarowania odpadów, w związku z tym 
od  1 stycznia 2022 roku czeka nas kolejna podwyż-
ka opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 
o ok. 5 zł. 
  Oddawanie odpadów komunalnych jest nielimitowane, 
ale pamiętaj - oddając mniej – masz wpływ na wysokość 
opłaty za śmieci !!

Zapobiegajmy powstawaniu odpadów:
- kośmy trawę bez kosza,

- kompostujmy odpady - używajmy aktywatora do 
kompostu, który przyśpieszy proces,
- przekazujmy odzież do specjalnych pojemni-
ków PCK bądź oddawajmy innym,
- sprzedawajmy meble bądź oddawajmy innym,
- kupując elektrosprzęt oddawajmy stary – cena 

utylizacji jest wliczona w cenę każdego sprzętu, nie 
płaćmy drugi raz!

- kupujmy produkty na wagę – bez zbędnych opakowań,
- stosujmy siatki wielokrotnego użytku.

KOMPOSTUJ ZAPŁACISZ MNIEJ !!!
Zachęcamy do instalowania aplikacji EcoHarmo-
nogram. To darmowa aplikacja mobilna, która umoż-
liwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze 
aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz 
do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powia-
domień związanych z odpadami.
Dowiesz się z niej:
- jak prawidłowo segregować odpady,
- kiedy przypada termin wywozu śmieci z Twojej nie-
ruchomości,
- otrzymasz bezpośrednio informację o aktualno-
ściach.

Dziękujemy za świąteczne kartki które do nas trafiły. Jesteście cudowni. 
Jury nie miało łatwego zadania. Wszystkie prace bardzo nam się 
podobały. 
Ostatecznie, jury konkursu przyznało trzy pierwsze miejsca na-
stępującym osobom: 

Zosia Wysłuch 
Marta Bochenek
Jakub Bobowski 

Gratulujemy. 

Choinka za kartkę 

Nagrody, czyli pachnące choinki zostały 
wręczone zwycięzcom 19 grudnia pod-
czas „Zimowego spotkania przy Tężni” 
w  Dębowcu. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali również drobne upominki. 

GOKSiT Dębowiec

Jakub Bobowski

Zosia WysłuchMarta Bochenek



 INFORMACJE

Dębowieści6

Na sesjach 29.06.2021r, 30.09.2021r., 26.10.2021r. oraz 
30.11.2021r. podjęte zostały m. in. uchwały w sprawie:
- bieżących zmian w budżecie Gminy,
- udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za 
rok 2020, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzie-
lenia absolutorium za 2020r. oraz rozpatrzono raport o sta-
nie gminy Dębowiec za rok 2020,
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
od środków transportowych, opłaty targowej i od posiada-
nia psa,
- przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”,
- przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w zakresie wy-
miany źródła ciepła,
- uchwalenia gminnych programów przeciwdziałania nar-
komanii i problemów alkoholowych,

 Drodzy czytelnicy, aby być na bie-
żąco z naszym zespołem, podaję kilka 
ważnych wiadomości z bieżącej dzia-
łalności, które z pewnością wzbogacą 
Waszą wiedzę o naszym kole. A cią-
gle się coś dzieje, czy to za przyczyną 
GOKSiT, czy innego wyzwania. 
 W dniu 2 października uczestni-
ków “Chmielobrania w Iskrzyczynie “ 
zaprosiłyśmy na tradycyjne nasze sto-

Bądź na bieżąco z KGW Dębowiec
isko, gdzie dodatkowo oferowałyśmy 
grochówkę. Plenerowa impreza, po-
mimo już jesiennego, raczej krótkiego 
dnia była bardzo udana.
 23 października w godzinach 
dopołudniowych, grupa koleżanek 
uczestniczyła w “Pchlim Targu” przy 
tężni, inne przygotowywały się do ze-
brania sprawozdawczego. Z powodu 
pandemii, trzeba było złożyć spra-

wozdanie za dwa lata i jeszcze poświę-
tować nasz tradycyjny “Dzień Kobiet”, 
co z tego , że w październiku, a nie 
w marcu. W części artystycznej Mał-
gorzata Waluś z zespołem zapewniła 
godzinną porcję muzycznej i nie tylko 
uczty. Od listopada rozpoczęliśmy na-
sze robótki artystyczne, aby przygoto-
wać się na okres bożonarodzeniowy. 

Z. Legierska

Obrady Rady Gminy
- przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środo-
wiska za lata 2017-2020 oraz przyjęcia nowego Programu 
na lata 2021-2024,
- ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz określenia terminu uiszczania tej opłaty,
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Dębowiec na lata 2022-2027 oraz budżetu Gminy Dębo-
wiec na 2022r.,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego 
oraz dla miasta Bielska-Białej.

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

UG Dębowiec
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 Miło nam jest poinformować Państwa, iż od teraz 
mamy swoje miejsce w „Dębowieściach”. Za co bardzo 
chcielibyśmy podziękować redakcji. Będziemy tutaj infor-
mować Państwa o wydarzeniach, które będą miały miejsce 
w życiu naszej jednostki oraz relacjonować te, które już się 
wydarzyły.
 22 listopada o godzinie 17:00 gościliśmy u nas Radio 
Bielsko oraz Policję z akcją „Świeć Przykładem”, podczas 
której rozdawane były dla wszystkich obecnych odblaski, 
mające na celu poprawę widoczności pieszego po zmroku 
oraz w miejscach ograniczonej widoczności. W akcji wzię-
ła udział bardzo duża grupa mieszkańców Dębowca i nie 
tylko. Korzystając z okazji zaprezentowaliśmy zgroma-
dzonym cały sprzęt, który posiadamy w naszym podzia-
le bojowym oraz opowiedzieliśmy co nieco o zadaniach, 
obowiązkach i pracy strażaka. Wszystkim uczestniczącym 
chcielibyśmy podziękować za tak liczne przybycie oraz już 
poinformować, że w przyszłym roku planujemy organiza-
cję tego samego wydarzenia.

Zredagowali: Prezes OSP Dębowiec Sylwester Kałuża
Sekretarz OSP Dębowiec Dominik Czakon

OSP Dębowiec 
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„Bombkowanie” w Łączce,
czyli rodzinne warsztaty
tworzenia ozdób świątecznych
 W piątek 10 grudnia spotkaliśmy się 
w GOKSiT, aby wspólnie tworzyć nie-
powtarzalne ozdoby świąteczne. Każdy 
uczestnik warsztatów mógł zrobić ozdo-
by i zabrać je do domu. To było udane „bombkowanie”.  
Dziękujemy pani Julicie za cudowne, klimatyczne warsztaty. 
Kilka aniołków i innych ozdób trafiło również na naszą 
choinkę w Gminnym Ośrodku Kultury. 

GOKSiT

Cieszynianka 2021 wręczona
 11 listopada 2021r. w Teatrze im. A. Mickiewicza 
w  Cieszynie miało miejsce uroczyste wręczenie Laurów 
Ziemi Cieszyńskiej 2021. Laureatem Srebrnej Cieszynian-
ki z Gminy Dębowiec został Remigiusz Hanusek - aspirant 
sztabowy, mieszkaniec sołectwa Łączka, od najmłodszych 
lat związany z działalnością Straży Pożarnej.
 Wyróżnienie wręczyli Wójt Gminy Dębowiec Tomasz 
Branny oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Cy-
morek. Gratulacje laureatowi złożyli również sołtys Łącz-
ki Antonina Wawrzyczek oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Bronisław Brudny.

GOKSiT

Informacje z GOK 11 listopada w Dębowcu 
W czwartek (11.11) spotkali-
śmy się przy tężni w Dębowcu 
by wspólnie świętować. Przed 
publicznością wystąpiły Antoni-
na Kraszewska oraz Anna Kra-
szewska. Nie zabrakło wspólne-
go śpiewania, grochówki oraz 
krótkiej prelekcji. 

GOKSiT

Odblaski w Gminie Dębowiec
Za nami udana akcja „Świeć Przykładem”. Plenerowe wy-
darzenie zorganizowane zostało przez KPP Wydział Ruchu 
Drogowego w Cieszynie oraz Radio Bielsko. Nie zabrakło 
krótkiej pogadanki oraz rozdawania odblasków. Akcja zo-
stała przeprowadzona w trzech miejscach na terenie naszej 
Gminy – Dębowiec, Iskrzyczyn, Simoradz. 

GOKSiT

Pchli Targ
w Gminie Dębowiec
Za nami III edycja pchlego 
targu. 19 grudnia 2021 r. przy 
tężni podczas jarmarku bo-
żonarodzeniowego nie zabra-
kło tego specyficznego bazar-
ku. Stare, zbędne przedmioty 
w ten sposób często zyskują 
drugie życie. Kolekcjonerzy 
mogą znaleźć prawdziwe pe-
rełki. To również doskonała 
okazja dla tych którzy chcą 
pozbyć się zbędnych rzeczy. Posprzątać na strychu czy 
w piwnicy. Pchli targ to nie tylko miejsce wymiany i han-
dlu, ale również spotkań towarzyskich. 
Z radością zapraszamy na kolejną edycję tego wydarzenia. 
IV Pchli Targ odbędzie się w przedostatnią niedzielę stycz-
nia (23.01.2022 r.) w GOKSiT w Łączce ul. Widokowa 10. 
ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW DO ZAPISYWANIA SIĘ, 
A KUPUJĄCYCH DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU.  

GOKSIT Dębowiec 
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 Katarzyna Greń - polarniczka, badaczka pochodząca 
z Simoradza wiosną tego roku wróciła do Polski z bieguna 
południowego. Brała udział w wyprawie 44 - grupy zimu-
jącej. Greń, aby wziąć udział w wyprawie musiała przejść 
przez skomplikowany proces rekrutacji. Z około 1500 zgło-
szeń wybrano tylko 18 osób (10 zimowników i 8 letników). 
Potem czekały ją intensywne szkolenia. Po miesiącu w Chi-
le wreszcie 6.12.2019 roku dotarła wraz z grupą (4 kobiety, 
6 mężczyzn) na stację naukowo-badawczą, gdzie pracowali 
i mieszkali do 23.01.2021 roku. Po 38-dniowej podróży 
statkiem do Polski dotarła 2 marca 2021 roku. 

 Urząd Gminy w Dębowcu wspól-
nie z jednostkami organizacyjnymi 
dołączył do akcji Szlachetna Paczka. 
Pomagaliśmy pani Brygidzie. To sa-
motna matka, wychowująca dwójkę 
dzieci: Anetę i Tomasza. Pani Brygida 
znajduje się w bardzo trudnej sytuacji 
życiowej.
 Nasza rodzina jest z rejonu Cie-
szyn, który obejmuje 5 gmin (Gole-
szów, Dębowiec, Cieszyn, Hażlach, 
Zebrzydowice). 
 W weekend cudów (10 - 12.12), 
czyli w finał akcji Szlachetna Paczka, 
podarunki które przygotowaliśmy 
trafiły (11.12) do „Naszej Rodziny”.
 Dziękujemy wszystkim którzy 
włączyli się do akcji: Urząd Gminy 
Dębowiec, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminny Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli, Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki, Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Dębowcu, 
OSP Gumna, sołtysi, Firma Optimal. 

Szlachetna Paczka 

 Razem mogliśmy pomóc. Była to 
nasza pierwsza wspólna paczka, ale 
z pewnością nie ostatnia.
 Jeszcze raz wszystkim dziękujemy 
za pomoc.

GOKSiT

Wrzutnia książek
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Dębowcu

 Wrzutnia książek, zwana 
także trezorem bibliotecznym, 
umożliwia oddawanie książek 
przez całą dobę, dzięki czemu 
przyspiesza proces: oddawanie 
– wypożyczanie.
 Serdecznie zapraszamy do 
korzystania.

Biblioteka 

Spotkanie z polarniczką
Katarzyną Greń w bibliotece

 Na temat wypraw polar-
niczkach można przeczytać 
w książce Dagmary Bożek „Po-
larniczki”, której okładkę zdobi 
fotografia Kasi Greń -zaprasza-
my do Biblioteki. Z polarniczką 
Katarzyną Greń można się było 
spotkać w dębowieckiej Biblio-
tece 26 listopada. 

Biblioteka
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W dniu 07.11.2021 odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Judo dzieci 
i młodzieży w Sosnowcu 
Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dę-
bowiec reprezentowali :
• GÓRALCZYK KACPER
– ur. 2006 r., waga +90 kg 
• PŁODCZYK KACPER
– ur. 2008 r., waga 45 kg
• GÓRALCZYK DAWID
– ur. 2011 r., waga 70 kg
• FRANEK SZYMON
– ur. 2011 r., waga 28 kg
• BRZEZINA ALICJA
– ur. 2012 r., waga 25 kg

Ryszard Kubica

Turniej Mikołajkowy Judo dzieci
o Puchar Burmistrza Strumienia 
Strumień 11.12.2021
 W zawodach organizowanych 
przez Stowarzyszenie Sportowe Dąb 
Dębowiec udział wzięło 190 zawod-
ników i zawodniczek z wielu klubów 
sportowych.
Nasz klub reprezentowali:
- Alicja Brzezina - I miejsce
- Amelia Leszczyńska - II miejsce
- Julia Pryszcz - III miejsce
- Liliana Pryszcz - I miejsce

- Rozalia Brzezina - I miejsce
- Julia Franek - I miejsce 
- Paweł Buriun - I miejsce 
- Jurkowski Nikodem - I miejsce 
- Bucholik Wojciech - II miejsce 
- Fredor Zuzanna - III miejsce 
- Płodczyk Kacper - II miejsce 
- Franek Szymon - II miejsce 
- Jasiulek Szymon - III miejsce 
- Góralczyk Dawid - III miejsce 
- Wajdzik Paweł - II miejsce 

Punktacja Drużynowa klubów:
1. Budowlani Sosnowiec
2. KS Cieszyn
3. Czarni Bytom
4. Dąb Dębowiec
5. Koka Jastrzębie
6. Rydułtowy
7. Czeski Cieszyn

Ryszard Kubica
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 Z uwagi na sytuację epidemio-
logiczną zamiast wspólnego święto-
wania połączonego z Dniem Senio-
ra uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie miała 
skromniejszą formę.
 Złote Gody świętowali małżonko-
wie, którzy w roku 1971 zawarli zwią-
zek małżeński.
 Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, w imieniu Prezydenta RP, na-
szym parom wręczył Wójt Gminy Dę-
bowiec Pan Tomasz Branny, gratulując 
małżonkom wspólnie przeżytych lat 
oraz życząc kolejnych jubileuszy.
 Pary małżeńskie obchodzące 
w 2021 roku jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego to Państwo:
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                                                          www.goksit.pl 

Złote Gody małżeństw
z Gminy Dębowiec 

1. Cienciała Janina i Roman z Dębowca
2. Kubicius Wanda i Stanisław z Dę-
bowca
3. Szafarczyk Maria i Bolesław z Dę-
bowca
4. Bojarska Barbara i Aleksander z Dę-
bowca
5. Sikora Janina i Gustaw z Iskrzyczyna
6. Szczurek Zofia i Władysław z Kost-
kowic
7. Powada Jadwiga i Józef z Simoradza
8. Kajzar Wanda i Rudolf z Simoradza
9. Kliś Maria i Mieczysław z Simoradza
Wszystkim jubilatom życzymy dal-
szych wspólnych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia i spokoju.

Urząd Stanu Cywilnego w Dębowcu




