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 W Gminie Dębowiec zostały uruchomione zbiórki rzeczy i artykułów spożywczych dla uchodźców z Ukrainy. Do akcji włą-
czyły się m.in. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębowiec, Dębowiecki Klub Cichociemnych oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu, a także osoby prywatne.

 Aktualne informacje, co, gdzie i w jakich godzinach prowadzone są zbiórki, dostępne są na stronie Urzędu Gminy Dębowiec 
oraz Ośrodka Kultury.

 Cały czas dary można przynosić do siedziby Ośrodka Kultury w Łączce ul. Widokowa 10 w godzinach pracy Ośrodka (od po-
niedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 15:30, w piątek do godz. 14:30). 

Minęło 81. lat od pierwszego
Zrzutu Cichociemnych 
 Każdego roku na większą, bądź 
mniejszą skalę, przy kamieniu w cen-
trum Dębowca odbywają się uroczy-
stości upamiętniające rocznicę pierw-
szego zrzutu Cichociemnych na teren 
okupowanego Kraju. W tym roku nie 
mogło być inaczej. 81. rocznicę upa-
miętniono w piątek 11 lutego 2022 r. 
Głównym organizatorem obchodów 
była Gmina Dębowiec oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Dębowcu. 
 Spotkanie rozpoczęło się od wy-
strzału z armaty dzięki uprzejmości 
Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ Koło w Bielsku
-Białej. Po odśpiewaniu hymnu Polski 
przybyłych gości przywitała dyrektor 
Ośrodka Kultury Marta Szymik-Te-
lesz. Wartę honorową pełnili żołnierze 
133. batalionu lekkiej piechoty.
 Następnie odśpiewano Modlitwę 
Obozową – nieoficjalny hymn Ci-
chociemnych. Przemówienie okolicz-
nościowe wygłosił Wójt Gminy Dę-
bowiec Tomasz Branny. Nie zabrakło 
również krótkiej prelekcji historycznej 
Sławomira Snopka. Prelegent przyje-
chał do Dębowca z Wąwolnicy miejsca 
urodzenia jednego z Cichociemnych – 
Stanisława Krzymowskiego. 
 Ważnym punktem uroczystości 
było złożenie kwiatów i zniczy przed 
kamieniem upamiętniającym wyda-
rzenia sprzed 81. lat.  O oprawę ar-
tystyczną zadbał chór szkolny pod 
kierunkiem Tadeusza Kraszewskiego. 
Uczestnicy uroczystości wysłuchali 
również wiersza, autora nieznanego 

w wykonaniu uczniów Rocha Brannego 
oraz Nikoli Szendzielarz. Na zakończenie 
uroczystości nie zabrakło pozdrowień dla 
majora Aleksandra Tarnawskiego ostat-
niego Cichociemnego – przyjaciela Gmi-
ny Dębowiec. 
 Dziękujemy wszystkim osobom za-
angażowanym w  organizację obchodów. 
Szczególnie chórowi ze Szkoły Podstawo-
wej im. Cichociemnych Spadochroniarzy 
Armii Krajowej za  przygotowanie części 
artystycznej, Panu Tadeuszowi Kraszew-

Gmina Dębowiec pomaga uchodźcom!

skiemu i Pani Alicji Kani za przygotowanie 
uczniów,  delegacjom, pocztom sztandaro-
wym, Paniom z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w  Dębowcu za  przygotowanie ciepłego po-
siłku, Panu Karolowi Chwastkowi za dostar-
czenie wkładki mięsnej do  grochówki, Panu 
Bronisławowi Brudnemu za wsparcie, Panom, 
którzy pomagali przy rozstawianiu namiotów 
i ławek, a szczególnie Panu Karolowi Hałgaso-
wi, a także Panu Robertowi Heczko za piękną 
grafikę okolicznościową.  
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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 pierwsze w tym roku Dębowieści. 
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że  nasz informator 
gminny będzie częściej gościł w Państwa domach. W tym 
roku Dębowieści będą ukazywać się raz w miesiącu z waka-
cyjną przerwą. 

W tym trudnym czasie wojny w Ukrainie całym sercem wspieramy wszel-
kie działania pomocowe dla uchodźców. Marcowe wydanie Dębowieści 
ukazało się w ukraińskich barwach narodowych.  Na terenie naszej Gmi-
ny, tak jak i w całej Polsce, prowadzone są zbiórki darów. Za wszelką po-
moc i przekazane do tej pory rzeczy bardzo dziękujemy. Wojna trwa więc 
akcja się nie kończy. Na bieżąco o zbiórkach i innych formach pomocy 
prowadzonych na terenie Gminy Dębowiec będziemy Państwa informo-
wać na naszym Facebooku GOKSiT Gmina Dębowiec. 
Podsumowując pod względem kulturalnym początek roku nie sposób 
pominąć kolejnej 81. rocznicy Pierwszego Zrzutu Cichociemnych na te-
ren okupowanego Kraju. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie tej uroczystości. Organizowanej po to, by pamiętać… Bo 
przecież zdajemy sobie sprawę, że 81 lat, to ta chwila, kiedy słowa zaczyna-
ją się zacierać, a pamięć może zginąć w mroku historii. Uroczystości przy 
kamieniu w centrum Dębowca były okazją do spotkań również z majorem 
Aleksandrem Tarnawskim – ostatnim Cichociemnym. Pan Aleksander, je-
żeli tylko zdrowie mu pozwalało chętnie odwiedzał naszą Gminę. W tym 
roku jeszcze otrzymaliśmy od niego pozdrowienia. Pan Aleksander zmarł 
4 marca. 
W tym wydaniu Dębowieści nie zabraknie tematów historycznych. Wspo-
minamy nie tylko Cichociemnych, ale również 77. rocznicę Marszu Śmier-
ci oraz 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. 
Warto również zwrócić uwagę na wykaz inwestycji zaplanowanych na 
rok 2022, kącik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu oraz informacje 
sportowe Stowarzyszenia Sportowego Dąb Dębowiec. Sporo w ostatnim 
czasie działo się w Ośrodku Kultury. Nie zabrakło konkursów, targu sta-
roci, stałych zajęć i szalonych ferii. Szczegóły o tym co działo się w GOK, 
zdjęcia i relacje znajdą Państwo na naszej stronie i Facebooku.   
Życzę przyjemnej lektury. 

Marta Szymik-Telesz 
Dyrektor GOKSiT Dębowiec

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

 
mjr Aleksandra Tarnawskiego

 
Wieloletniego Przyjaciela Gminy Dębowiec 

 
Wyrazy głębokiego współczucia
 Rodzinie i Najbliższym składają

 
Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny

 
Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu
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Wydatki inwestycyjnej na 2022 rok 
 Przy projektowaniu budżetu na 2022 r. byliśmy bardzo 
optymistycznie nastawieni. Rzeczywistość nas zweryfikowa-
ła. Dostajemy informacje od różnych instytucji, od których 
środki do budżetu Gminy są uzależnione. Już wiemy, że będą 
one w tym roku niższe. Mimo wszystko będziemy chcieli zre-
alizować, jak najwięcej inwestycji w roku bieżącym – infor-
muje Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny. 
 Jak każdego roku najwięcej środków zabezpieczyliśmy 
w  budżecie na inwestycje drogowe. Z Krajowego Funduszu 
pozyskaliśmy dofinansowanie 5 mln zł na modernizację ul. 
Polnej w Dębowcu oraz ul. Stromej w Iskrzyczynie. Wymie-
nione ulice będą modernizowane kompleksowo – podkreśla 
Tomasz Branny. 
Poniżej lista wszystkich wydatków inwestycyjnych na 2022 r.:
1. Projekt kanalizacji na terenie sołectwa Iskrzyczyn,
2. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej na ul. Bażanowicka w Ogrodzonej,
3. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych
4. Wykonanie oświetlenia przystanków autobusowych w Łączce,
5. Budowa chodnika dla pieszych skrzyżowanie ul.Katowickiej 
z ul.Ogrodową w Dębowcu,
6. Budowa chodnika na ul. Beskidzkiej etap II w Gumnach,
7. Budowa chodnika na ul. Skoczowskiej etap II w Dębowcu,
8. Modernizacja odcinka drogi ul. Dębina w Simoradzu,
9. Montaż bariery drogowej na ul. Rzecznej w Kostkowicach,
10. Utwardzenie przystanku po starej policji w Dębowcu,
11. Umocnienie korpusu drogi ul. Dolna w Gumnach,
12. Modernizacja c.o. w budynku socjalnym w Iskrzyczynie,
13. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymagań 
p.poż.,
14. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
15. Modernizacja dwóch toalet przy Sali OSP w Iskrzyczynie,
16. Budowa ogrodzenia przy remizie OSP w Kostkowicach,
17. Oświetlenie boiska, zakup huśtawki i piaskownicy na bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią w Iskrzyczynie,
18. Zakup dwóch pieców i wymiana centralnego ogrzewania 
w budynku szkoły podstawowej filia w Ogrodzonej,
19. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji 
elektrycznej w szkole podstawowej filia w Ogrodzonej,
20. Wymiana sieci wodnokanalizacyjnej w szkole podstawo-
wej filia Iskrzyczyn,
21. Zakup podgrzewacza wody do szkoły podstawowej w Dę-
bowcu,
22. Modernizacja dachu na budynku szkoły w Dębowcu,
23. Modernizacja sal lekcyjnych w szkole podstawowej w Dę-
bowcu,
24. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Ogrodzonej,
25. Modernizacja rozdzielni Nn w przedszkolu w Ogrodzonej,
26. Modernizacja rozdzielni Nn oraz schodów wejściowych 
w przedszkolu Dębowiec,
27. Zakup mebli i lodówki do przedszkola w Iskrzyczynie,
28. Modernizacja kuchni w szkole podstawowej filia Simo-
radz, (etap I)
29. Wymiana głównej rozdzielni prądu w budynku ośrodka 
zdrowia,
30. Możliwość składania wniosków na dofinansowanie inwe-
stycji z zakresu ochrony środowiska związanych z przydomo-
wymi oczyszczalniami ścieków,
31. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu 
ochrony powietrza - wymiana pieców c.o.,

32. Dotacja celowa na dofinanso-
wanie inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska związanych z usuwaniem 
i  unieszkodliwianiem odpadów za-
wierających azbest,
33. Modernizacja boiska do piłki 
nożnej oraz do piłki plażowej w Dę-
bowcu,
34. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, doposaże-
nie placu zabaw w Gumnach,
35. Wymiana kotła grzewczego oraz grzejnika w LKS Iskra.

 Mamy również zabezpieczoną dużą kwotę na zakup no-
wego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dębowiec 
- 250 tys. zł.  Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli 
uda się pozyskać dofinansowanie z Krajowego Systemu Ra-
towniczo Gaśniczego i zebrać strażakom pozostałą kwotę, 
jako wkład własny to samochód trafi do jednostki pod koniec 
roku – komentuje Wójt. 
 Włodarz zwraca również uwagę na modernizację boiska 
ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu. Boisko ma już 11 lat 
i wymaga modernizacji. Otrzymaliśmy informację ze strony 
mieszkańców, klubów sportowych, że chcieliby zmienić jego 
nawierzchnię. Teraz jest uniwersalna, a bardziej wykorzy-
stana byłaby powierzchnia przeznaczona do piłki nożnej, bo 
przede wszystkim rozgrywane tam są właśnie takie mecze. 
Przy planowanej modernizacji weźmiemy te głosy pod uwagę 
– podkreśla Tomasz Branny. Zaplanowana kwota w budżecie 
na ten cel to 200 tys. zł. 
Łącznie na wydatki inwestycyjne zaplanowano blisko 8 mln zł. 
Jak co roku został również wyodrębniony Fundusz Sołecki na 
prawie 300 tys. zł. Z Funduszu zostaną wykonane następujące 
inwestycje: 
1. Sołectwo Dębowiec - Modernizacja boiska do piłki nożnej 
oraz boiska do piłki plażowej,
2. Sołectwo Gumna - Budowa infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej, doposażenie placu zabaw,
3. Sołectwo Iskrzyczyn - Montaż wiatrołapu przy budynku 
przedszkola, Oświetlenie boiska, zakup huśtawki i piaskowni-
cy na boisku ze sztuczną nawierzchnią, Zakup piasku na bo-
isko sportowe,
4. Sołectwo Kostkowice - Cyklinowanie podłogi w OSP Kost-
kowice, Dofinansowanie zakupu gabloty ogłoszeniowej na 
budynek OSP w Kostkowicach, Dofinansowanie wymiany 
okna w budynku OSP Kostkowice, Dofinansowanie zakupu 
i montażu elementów siłowni na powietrzu na placu zabaw 
przy ul. Osiedlowej w Kostkowicach, Remont placu zabaw na 
boisku trawiastym przy ul. Osiedlowej oraz przy remizie OSP 
w Kostkowicach, Utrzymanie terenów zielonych na boisku 
trawiastym przy ul. Osiedlowej oraz przy remizie OSP w Kost-
kowicach,
5. Sołectwo Łączka - Wykonanie oświetlenia przystanków au-
tobusowych,
6. Sołectwo Ogrodzona - Budowa placu zabaw przy Przed-
szkolu Publicznym w Ogrodzonej, Zakup dwóch pieców i wy-
miana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawo-
wej filia w Ogrodzonej,
7. Sołectwo Simoradz - Modernizacja odcinka drogi ul. Dę-
bina.

GOKSiT 
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 W roku bieżącym obchodziliśmy 
uroczyście 81. rocznicę pierwszego 
zrzutu cichociemnych spadochronia-
rzy Armii Krajowej do okupowanego 
kraju. W tym roku przypada także 80. 
rocznica powstania Armii Krajowej. 
Jednak początki tej największej i naj-
liczniejszej armii podziemnej w Euro-
pie sięgają dalej.
 27 września 1939 r. powołana zo-
stała do życia S.Z.P. Służba Zwycię-
stwu Polski organizacja, której celem 
i zadaniem miała być działalność 
zbrojna oraz polityczna. Komendan-
tem został gen. Michał Karaszewicz 
– Tokarzewski. Ta sytuacja trwała do 
13 listopada 1939 r. kiedy to rząd emi-
gracyjny postanowił powołać nową 
organizację Z.W.Z. Związek Walki 

77. rocznica Marszu Śmierci 

1 Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mar-
sze_%C5%9Bmierci, [stan z 1.06.2021 r., 
godz. 12:00].
2 P. Stanieczek Arbeitslager Golleschau – 
dzieje podobozu, Goleszów, 2015, s. 48-52.
3 P. Stanieczek Arbeitslager Golleschau..., 
s. 53-57.

 W ostatnich miesiącach drugiej 
wojny światowej, gdy wyzwolenie sta-
wało się prawdopodobne, spodziewa-
jąc się natarcia, Niemcy postanowili 
ewakuować jeńców, których zmusili 
do wyruszenia w katorżniczą podróż, 
która zapisała się w historii jako Mar-
sze Śmierci1. 
 Ewakuacja podobozu oświęcim-
skiego na terenie cementowni w Go-
leszowie rozpoczęła się 18 stycznia 
1945 r. Setki zdezorientowanych, wy-
cieńczonych męką codziennej pracy 
więźniów wyprowadzono wieczorem z 
obozu i bez niezbędnych zasobów, pod 
groźbą rozstrzelania gnano do oddalo-
nego o kilkadziesiąt kilometrów Wo-
dzisławia. W pasiakach, co lepiej wy-
posażeni okryci kocami i szalami po-
ruszali się w kolumnie za zaprzęgiem 
z zapasami dla esesmanów. Przydział 
wyżywienia na ponad 60-kilometrową 
przeprawę w dwudziestostopniowym 
mrozie stanowił pół bochenka chleba. 
Z głodu, wyziębienia oraz od kul straż-
ników poległa prawie połowa. Kolej-
nego dnia około szesnastej ich śladami 
wyruszyła druga kolumna. Po dotarciu 
do celu byli upychani wewnątrz wago-
nów towarowych i rozwożeni do obo-
zów na terenie Rzeszy2. 
 Z obozu w Goleszowie ewakuowa-
no jeszcze jedną grupę – 21 stycznia 

1945 r. wyjechał z tutejszego dworca 
około stuosobowy transport. W liście 
przewozowym nie wpisano jednak 
stacji docelowej. Bez pożywienia, 
w  zamarzniętym wagonie przez po-
nad dziesięć dni więźniowie byli od-
syłani z kolejnych obozów ze wzglę-
du na brak listu przewozowego. Gdy 
wagon zepchnięto na bocznicę nie-
opodal firmy Oskara Schindlera za-
wiadowca stacji zadzwonił do przed-
siębiorcy by dowiedzieć się czy to na 
jego zamówienie przybyli robotnicy – 
co Schindler potwierdził (dzięki jego 
interwencji i troskliwej opiece żony 
Emilii wielu z nich dożyło końca woj-
ny). Po otwarciu wagonu oblodzone 
drzwi odsłoniły stosy zamarzniętych 
zwłok i żywe szkielety, żaden nie wa-
żący więcej niż 30 kg3. 
 Pamięci ofiar tych przerażających 
wydarzeń poświęcone są liczne po-
mniki wzdłuż szlaku marszów śmier-
ci. Pierwsza mogiła zbiorowa na trasie 

80. lat Armii Krajowej
Zbrojnej. Na jej komendanta powo-
łano gen. Kazimierza Sosnkowskiego 
ministra w rządzie Władysława Sikor-
skiego. Głównym celem Z.W.Z. była 
walka z okupantem.
 14 lutego 1942 r. w Londynie na-
czelny wódz, a zarazem premier gen. 
Władysław Sikorski wydał rozkaz 
o przemianowaniu Związku Walki 
Zbrojnej w Armię Krajową. Komen-
dantem został gen. Stefan Rowecki 
– Grot. Działalność Armii Krajowej 
obejmowała tereny okupowanej Pol-
ski poprzez walkę zbrojną, odtwa-
rzanie sił zbrojnych, akcje dywer-
syjne, sabotaż i partyzantka. Kulmi-
nacją było powstanie warszawskie. 
W  szczytowym okresie Armia Kra-
jowa liczyła ponad 300 tys. żołnierzy. 

Po Stefanie Roweckim komendantem 
został gen. Tadeusz Komorowski – 
Bór. Ostatnim komendantem był gen. 
Leopold Okalicki - Niedźwiadek, aż 
do momentu rozwiązania Armii Kra-
jowej 19 stycznia 1945 r.
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z Goleszowa do Wodzisławia znajduje 
się w Dębowcu na polu „Dolce” pod 
laskiem. W zbiorowym grobie spo-
czywa 19 ofiar tzw. Marszu Śmierci. 
Gmina Dębowiec co roku w hołdzie 
więźniom upamiętnia ich męczeńską 
śmierć składając kwiaty przy mogile. 
 18 stycznia w 77. rocznicę kwia-
ty przy mogile złożyli: Wójt Gminy 
Dębowiec Tomasz Branny, Przewod-
niczący Rady Gminy Dębowiec Grze-
gorz Cymorek, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Dębowiec Bronisław 
Brudny oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Dębowiec Tomasz Kubi-
cius, a także delegacja Urzędu Gminy 
z Goleszowa na czele z Panią Wójt Syl-
wią Cieślar, młodzież szkolna z Dę-
bowca, harcerze oraz żołnierze 133. 
Batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszy-
nie. 
„Dopóki ich wspominamy, Oni jesz-
cze są żywi.... na przekór i pomimo 
lat! “ - Halina Birenbaum. 

Dawid Słowiena/ GOKSiT
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O utworzeniu Straży Ogniowej w Dębowcu mówiono 
już w 1900 roku. Jednak dopiero dzień 
20 lipca 1905 roku stał się dniem założenia jednostki. 
Strażacy posiadali wówczas ręczną sikawkę, która zo-
stała usprawniona.

Cdn. 

Nasza historia

 Bardzo nas cieszy, że mamy możliwość zakupu nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla naszej jednostki. Jest to bardzo ważne z punktu poprawy 
bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców naszej gminy, czy też osób przyjezdnych, 
ale również samych ratowników podczas dojazdu do zdarzeń oraz pracy w miej-
scu akcji.
Możliwość zakupu nowego samochodu powstała dzięki:
- Radzie Gminy Dębowiec,
- Państwowej Straży Pożarnej,
- Środkom własnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu,
- Darowiznom na cele statutowe od firm oraz osób prywatnych.
Niestety środków finansowych w/w może nam nie wystarczyć , ponieważ ceny 
samochodu strażackiego wahają się od 85 000 zł do nawet miliona złotych. Za-
leżne to będzie od przetargu, który zostanie ogłoszony. Nasz dotychczasowy 
samochód pozostanie na terenie  Gminy Dębowiec. Dlatego bardzo Państwa 
prosimy o wsparcie naszego celu.

Z życia jednostki

Prezes OSP Dębowiec Sylwester Kałuża
Sekretarz OSP Dębowiec Dominik Czakon

Dla przypomnienia poniżej podajemy możliwości wsparcia: 

Przekaż 1% podatku dla OSP Dębowiec KRS 0000116212
Cel szczegółowy: OSP Dębowiec,
43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 4

Za nami kolejne dwie edycje pchle-
go targu (23.01 i 13.02).

Zapraszamy
na marcowe spotkanie
ze starociami w Łączce
(20 marca 2022 roku).

Pchli Targ 
w Gminie 
Dębowiec

Jeżeli zastanawiasz się, czy stare 
przedmioty mają jakąś wartość 
to przyjdź na nasze wydarzenie 
i sam się przekonaj. Pchli targ to 
miejsce dla każdego. Sprzątasz 
poddasze, piwnicę – masz dużo 
zbędnych rzeczy, których szkoda 
ci wyrzucić? Przynieś je na pchli 
targ,  może będą dla kogoś cennym 
znaleziskiem, a i ty znajdziesz coś 
wyjątkowego dla siebie.  

Zapraszamy kupujących
 i wystawców !!!

GOKSiT
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 Szalone ferie w Łączce rozpoczęli-
śmy (14.02) od wyjazdu do kina w Cie-
szynie na film pt. „Skarb Mikołajka”. 
W środę (16.02) tworzyliśmy piękne 
prace techniką – frotaż, która polega-
ła na odciskaniu faktury dowolnych 
przedmiotów na powierzchni papieru. 
Wykonaliśmy gipsowe odlewy dłoni, 
a następnie każdy uczestnik warszta-
tów stworzył własną biżuterię. Piątek 
(18.02) upłynął pod znakiem sportu. 
Nie zabrakło dużych piłek, robotyki, 
pokazu i podstaw judo. Kolejny tydzień 
rozpoczęliśmy wycieczką do Chlebo-
wej Chaty (21.02). Był to wyjazd eduka-
cyjny. Można było dowiedzieć się wiele 
ciekawostek o dawnych technikach wy-
piekania chleba. Każdy uczestnik zro-
bił własny podpłomyk i po upieczeniu 
mógł go zjeść z miodem lub masłem. 

Szalone ferie w Łączce

Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym 
ogniskiem. Ostatni dzień ferii z  GOK 
(23.02) rozpoczęliśmy grami i zaba-
wami. Kolejną atrakcją w tym dniu 
były warsztaty perkusyjne, gdzie każdy 
mógł zagrać własny koncert. Po szalo-
nych warsztatach przyszedł czas na baj-
kę profilaktyczną „Miś Marcel i Przyja-
ciele”. Spektakl pokazał jak ważna w ży-
ciu jest przyjaźń. W trakcie wszystkich 
zajęć i warsztatów nie zabrakło również 
pogadanek profilaktycznych. 

 23.01.2022 r. w Bielsku-Białej od-
były się Mistrzostwa Śląska Młodzi-
ków i Juniorów Młodszych w Judo. 
W zawodach brało udział blisko 400 
zawodników i zawodniczek z regionu. 
Stowarzyszenie Sportowe reprezen-
towali dwaj zawodnicy : Kacper Gó-
ralczyk - waga +90 kg - 1 miejsce, Ty-
mon Jasiulek - waga 60 kg - 3 miejsce.  
 Kacper wracając do startów po 

 Stowarzyszenie Sportowe Dąb 
Dębowiec zostało zaproszone do po-
prowadzenia zajęć z judo, podczas fe-

 W ubiegły weekend odbył się 
Otwarty Puchar Polski Juniorów 
Młodszych w Judo. Stowarzyszenie 
Sportowe Dąb Dębowiec reprezento-
wał Kacper Góralczyk, który zakoń-
czył rywalizację na wysokimi piątym 
miejscu w wadze +90 kg.
 Warto zaznaczyć że są to dopie-
ro początki Kacpra w nowej grupie 
wiekowej, a każde doświadczenie 
na pewno zaprocentuje w przyszło-
ści.  Gratulujemy !! 

Ryszard Kubica

Mistrzostwa Śląska w Judo

ciężkiej kontuzji nogi udowodnił, 
że nie ma sobie równych w naszym 
województwie wygrywając wszystkie 
walki przez ippon i zasłużenie został 
Mistrzem Śląska. 
 Tymon po przegranej pierwszej 
walce szybko wyciągnął wnioski i wy-
grywając całe repasaże uplasował się 
na trzecim miejscu podium.

Ryszard Kubica 

Szalony dzień sportu w Łączce
pod znakiem JUDO

Otwarty Puchar 
Polski Juniorów 
Młodszych
- Piaseczno 05.03.2022

rii dla dzieci z Gminy Dębowiec. To 
było udane spotkanie. Nie zabrakło 
pogadanki o tym jak ważny w życiu 
jest ruch i sport. Dzieci i młodzież 
z  naszego Stowarzyszenia przygoto-
wały dla uczestników krótki pokaz. 
Następnie każdy mógł spróbować 
swoich sił w tym sporcie. Bardzo dzię-
kujemy za zaproszenie. 

Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec

 Zajęcia w części udało się zorgani-
zować dzięki dofinansowaniu z Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
 Dziękujemy wszystkim dzieciom 
za udział w zajęciach, a także prowa-
dzącym warsztaty. Zwłaszcza Stowa-
rzyszeniu Sportowemu Dąb Dębowiec. 

GOKSiT



  PCHLI TARGPCHLI TARG  
w Gminie Dębowiecw Gminie Dębowiec

Miejsce: Łączka, 
ul. Widokowa 10
(Siedziba GOKSiT Dębowiec)

8.00 - 13.00Godzina:

Szczegóły i regulamin na stronie www.goksit.pl
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