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Finisaż połączony z aukcją obrazów
w Dębowcu
Pod koniec 2018 roku w Dębowcu miał miejsce plener
architektoniczno-historyczny. Naszą Gminę odwiedził zespół architektów, historyków sztuki, historyków i studentów
współpracujących z Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Zadaniem uczestników pleneru było
zbadanie i opisanie interesujących, wartościowych miejsc
znajdujących się na terenie Gminy Dębowiec językiem nauki i sztuki. Tak powstał zapis artystyczny w postaci rysunków i obrazów oraz album „Dębowiec. Małe centrum świata
Śląska Cieszyńskiego. Plener
architektoniczno-historyczny
2018”.
Ze względu na pandemię
pleneru nie udało się podsuKatarzyna Wiercińska
mować. Instytut Dokumentacji
Aleja dworska, Dębowiec
Architektury Biblioteki Śląskiej
wspólnie z Gminnym Ośrodktóre przebywają na terenie powiatu cieszyńskiego.
kiem Kultury w Dębowcu oraz
Całość wydarzenia okraszona została góralską muzyFundacją Fascynujący Świat
ką w wykonaniu Kapeli Regionalnej „Wałasi” z IstebDziecka postanowili wrócić do
nej. Nie zabrakło również domowej kuchni o którą
tematu w roku 2022. Finisaż
zadbały panie z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.
odbył się 29 maja. Tego dnia
Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Dyreknie tylko podsumowano pleRyszard Nakonieczny
tor Biblioteki Śląskiej dr hab. prof. Zbigniew KadłuProbostwo „Fara”, ul. Cieszyńska, Dębowiec
ner. Odbyło się również spobek, Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek oraz
tkanie z autorami prac, a także
Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny.
miała miejsce promocja wspomnianego albumu. DopełnieDodruk albumu został sfinansowany ze środków Starostwa Poniem wydarzenia była charytatywna aukcja obrazów z wystawiatowego w Cieszynie, Urzędu Gminy Dębowiec oraz Biblioteki
wy plenerowej, którą poprowadził Eugeniusz Witek – aktor,
Śląskiej w Katowicach.
kabareciarz, prezenter. Dochód w całości zostanie przeznaPatronat medialny nad wydarzeniem objęli: Portal OX.PL, SCI24,
czony na pomoc dla dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej,
Polskie Radio Katowice, TVP3, Radio CCM, Telewizja TVT.

Magdalena Żmudzińska-Nowak
Radecki Dwór, Dębowiec

INFORMACJE
Szanowni Czytelnicy,
trzymają Państwo w rękach majowe - wiosenne wydanie Dębowieści. Przeglądając kolejne strony naszego lokalnego informatora dowiedzą się Państwo
m.in. co w ostatnim czasie, z wydarzeń kulturalnych,
działo się na terenie Gminy Dębowiec. Świętowaliśmy
Dzień Kobiet. Zorganizowaliśmy spotkanie wielkanocne
z warsztatami w plenerze. Uroczyście obchodziliśmy dzień
3 Maja z zespołem Lunatyp. Tym koncertem rozpoczęliśmy już sezon muzycznych spotkań przy tężni.
W tym wydaniu Dębowieści również informacje z Urzędu Gminy Dębowiec. Polecamy także wiadomości biblioteczne, sportowe, szkolne oraz
z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu. Wrócił nasz kącik
gwarowy „Po Naszymu z FJD”.
Już serdecznie zapraszam na wydarzenia kulturalne, które przed nami.
W drugiej połowie roku będzie się działo. To przede wszystkim cykl letnich, muzycznych spotkań przy tężni. Koncerty będą miały miejsce w każdą wakacyjną niedzielę o godz. 17:00. Szczegóły na plakacie na stronie 15.
Oprócz plenerowych, muzycznych spotkań nie zabraknie również propozycji dla najmłodszych. Zaplanowaliśmy dwie wycieczki oraz interesujące
warsztaty m.in. plastyczne z Panią Julitą. Pod koniec wakacji 27 sierpnia
czas na wyczekiwane DOŻYNKI w Dębowcu. Nie zabraknie tradycyjnego
korowodu, obrzędu dożynkowego, koncertów oraz festynu. Oprócz tradycyjnego dożynkowego programu przygotowujemy niespodzianki. Szczegóły wkrótce.
Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie. Więcej informacji również na stronie GOK www.goksit.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje o planowanych wydarzeniach, a także relacje z tych, które
za nami. Zachęcam również do skorzystania z naszej stałej oferty zajęć
w GOK w Łączce oraz Gumnach.
Życzę przyjemnej lektury,
Marta Szymik-Telesz
Dyrektor GOKSiT Dębowiec

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.

Dębowieści
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Terminy zbiórek odpadów
wielkogabarytowych
Od marca do listopada raz w miesiącu organizowane są zbiórki
odpadów wielkogabarytowych spod posesji.
Aby odpady zostały
odebrane spod wskazanego adresu
należy zapisać się dzwoniąc do Urzędu Gminy w Dębowcu po nr tel. 33
853 38 81 wew. 27.
Odpady wielkogabarytowe i inne
można oddać również w punkcie
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w Dębowcu przy ul.
Spółdzielczej 12 w każdą środę w godzinach od 800-1530.
W poniższej tabeli przedstawiono
terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych spod posesji oraz terminy
przyjmowania zapisów.

termin zbiórki

termin zapisów *

8 czerwca 2022 r.

od 16 maja 2022 r. do 1 czerwca 2022 r.
lub do wyczerpania liczby obsługiwanych posesji

6 lipca 2022 r.

od 13 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
lub do wyczerpania liczby obsługiwanych posesji

31 sierpnia 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r.
lub do wyczerpania liczby obsługiwanych posesji

28 września 2022 r.

od 1 września 2022 r. do 21 września 2022 r.
lub do wyczerpania liczby obsługiwanych posesji

26 października 2022 r.

od 3 października 2022 r. do 19 października 2022 r.
lub do wyczerpania liczby obsługiwanych posesji

23 listopada 2022 r.

od 2 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.
lub do wyczerpania liczby obsługiwanych posesji

* liczba obsługiwanych posesji w wyznaczonym terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej
Na przełomie maja/czerwca 2022 r. rolnicy z Gminy Dębowiec będą mogli oddawać odpady rolnicze tzn. folie rolnicze,
siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag, w ramach programu priorytetowego
pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
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Odpady będą przyjmowane w miejscu wyznaczonym i uzgodnionym z wykonawcą, z którym
w połowie maja zostanie podpisana umowa na w/w
usługę. Zainteresowani rolnicy będą zobowiązani
do wcześniejszego złożenia w Urzędzie Gminy
Dębowiec oświadczenia o przyznanej pomocy
de minimis w latach poprzednich. W wyznaczonych terminach w miejscu odbioru odpadów
z każdym rolnikiem zostanie podpisana umowa,
a także zostanie wydany kwit wagowy.
Gmina udziela rolnikom pomoc finansową
w wysokości 500 zł/Mg (dopłata do każdego
oddanego kilograma wyniesie 50 gr), a na pozostałą kwotę za usunięcie odpadów rolniczych tj.
Gmina wystawi każdorazowo rolnikowi fakturę
płatną w terminie 14 dni. Kwota pomocy finansowej oraz kwota faktury, o których mowa powyżej
zostaną obliczone na podstawie kwitu wagowego
spisanego w momencie dostarczenia i zważenia
odpadów.

Dębowieści
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PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Dębowieści
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Terminy obowiązku wymiany starych kotłów
Wymiana do
31.12.2021
• Kotły bez
tabliczki
znamionowej
• Kotły
wyprodukowane
w roku 2006 i
starsze

Wymiana do
31.12.2023
• Kotły
wyprodukowane
w latach 2007 2012

Wymiana do 31.12.2022
• Instalacja wydzielająca ciepło lub wydzielająca
ciepło i przenosząca je do innego nośnika (tzw.
Miejscowy ogrzewacz powietrza np. kominek,
piec, jeżeli nie spełniająca wymagań
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

Wymiana do
31.12.2027

• Kotły
wyprodukowane
od 2013 r. do
31.08.2017 r.

• Kotły klasy 3 lub 4
wg. Normy PN-EN
303-5:2012

Możliwości dofinansowania
• Program „Czyste Powietrze” prowadzony
przez WFOŚiGW w Katowicach;
• Ulga termomodernizacyjna;
• Dotacje z budżetu Gminy Dębowiec.

Opracowano przez Urząd Gminy Dębowiec

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.
Dębowiec Dolce
Świat nie wie i nie pamięta o wielu podobozach głównego nazistowskiego obozu Auschwitz rozlokowanych na
terenie całej Polski. Jednym z nich był Arbeitslager Golleschau umiejscowiony w bardzo bliskim nam otoczeniu, bo
na obszarze goleszowskiej cementowni.
Tragiczna ewakuacja obozu trwała dwa dni – 18 i 19
stycznia 1945 roku, kiedy dwie grupy mężczyzn wycieńczonych morderczą pracą i nieludzkimi warunkami bytowymi,
zostały wysłane pieszo do Wodzisławia, by stamtąd dotrzeć
pociągiem w głąb III Rzeszy.
Marsz śmierci, jak go później nazwano, pochłonął 19
ofiar na trasie Goleszów - Dębowiec. Miejscowi mieszkańcy
pochowali zamordowanych więźniów w lasku Dolce w Dębowcu, a 22 lutego 1949 roku dokonano odsłonięcia tablicy
upamiętniającej to tragiczne wydarzenie: Tu spoczywa 19
ofiar bezimiennych terroru hitlerowskiego pomordowanych
w drodze po ewakuacji katowni oświęcimskiej 22.02.1949.
Ósmoklasiści z nauczycielami odwiedzili to miejsce 11
marca. Wcześniej obejrzeli film Dopisani do listy Schindlera, a na miejscu wysłuchali krótkiej lekcji historii, by w peł-
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ni zrozumieć te dramatyczne wydarzenia rozgrywające się
przed laty w miejscu, gdzie teraz mieszkają. Zapalili znicz
i chwilą ciszy oddali hołd pomordowanym, bo umarłych
wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
N. Szewczyk

Dębowieści

INFORMACJE

Historyczne starcie z ortografią
Po raz trzeci uczniowie naszej szkoły sprawdzali swoje
siły w Gminnym Dyktandzie Historycznym, które odbyło się
7 marca we wszystkich placówkach – Dębowcu, Simoradzu, Iskrzyczynie i Ogrodzonej. Umysły wytężało 34 konkurentów.
W szranki stanęli uczniowie klas VI – VIII, a także
kilkoro piątoklasistów. Tym razem trudności ortograficzne były okazją, by odbyć podróż do przeszłości międzywojennej. Tekst dotyczył epidemii hiszpanki i ogromnych
problemów zdrowotnych polskiego społeczeństwa. Obok
typowych pułapek ortograficznych, największą trudność
sprawiły nazwy własne i interpunkcja. Dzięki temu jednak
udało się wyłonić najlepszych z najlepszych i przyznać trzy

miejsca na podium uczniom klas VIII i VII oraz dwa wyróżnienia – dla piątoklasisty i siódmoklasistki.
Gminne Dyktando Historyczne jest konkursem
względnie młodym, bo powstałym na okazję nadania szkole imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w 2018 roku. W latach ubiegłych, konkurs pod nazwą
Gminnego Dyktanda Ortograficznego, był organizowany
w szkole w Simoradzu. Jako że zainteresowanie tym rodzajem rozgrywek pisarskich było bardzo duże, konkurs stał
się inspiracją do wznowienia zmagań pod nową nazwą –
Gminnego Dyktanda Historycznego - wpisującą się w znamienite imię szkoły.
N. Szewczyk

Zawody Judo Sosnowiec
W niedzielę 10.04.2022 odbył się Turniej Judo dzieci
i młodzieży w Sosnowcu. Sekcje Judo z Dębowca reprezentowali :
- Brzezina Alicja - waga 27 kg - 2 miejsce
- Franek Szymon - waga 29 kg - 1 miejsce
- Jasiulek Szymon - waga 27 kg - 3 miejsce
- Jureczek Kacper - waga 36 kg - 2 miejsce

- Prymus Liliana - waga 16 kg - 2 miejsce
- Prymus Julia - waga 26 kg - 2 miejsce
- Góralczyk Dawid - waga +59 kg - 1 miejsce
- Jasiulek Tymon - waga 60 kg - 1 miejsce
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy :)
Ryszard Kubica
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PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE
kształcimy BEZPŁATNIE w zawodach:
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opiekun medyczny
terapeuta zajęciowy
asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
technik masażysta z elementami fizjoterapii
technik farmaceutyczny
technik sterylizacji medycznej
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PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE to jedyna szkoła na terenie powiatu
cieszyńskiego kształcąca BEZPŁATNIE na kierunkach medycznych.

43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 10, tel./fax 33 8514688 email sekretariat@soiz.pl

Dębowieści
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BIBLIOTEKA

Tydzień bibliotek

Kocie spotkanie z Agatą Romaniuk

Papierowy zawrót głowy
- warsztaty etnologiczne

Warsztaty teatralne

Spotkanie z Alicją
Santarius i jej powieścią Skorupkę Rozbić
Młotkiem

Spotkanie z Henrykiem Pasternym i jego poezją gwarową

Kody dostępu do
EMPIK GO od maja
w naszej Bibliotece!
Od maja 2022 nasi
Czytelnicy mogą skorzystać z dostępu do
ponad 50 000 e-booków
oraz audiobooków w
serwisie Empik Go
Platforma oferuje także
podcasty oraz produkcje oryginalne Empik Go. Dostęp jest możliwy
poprzez aplikację na urządzeniach mobilnych, w
tym na czytnikach e-booków.
Aby skorzystać z usługi, należy zgłosić się
osobiście do Biblioteki lub napisać e-maila z
prośbą o kod do Empik Go na adres: gbpdebowiec@op.pl oraz podać imię, nazwisko (trzeba
być zarejestrowanym czytelnikiem).
Aby aktywować kod wejdź na: https://www.
empik.com/go/biblioteki/kod i postępuj zgodnie
z poleceniami na stronie.
Ilość kodów jest ograniczona. Zachęcamy do korzystania!
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025.
Biblioteka

Dzień Książki i Praw Autorskich
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem i podróżnikiem
Romanem Pankiewiczem.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z Przedszkola Publicznego w Simoradzu oraz z Przedszkola Publicznego
w Dębowcu.
Autor zaprezentował cykl „5 ważnych zawodów”- rymowane opowieści o „Żołnierzu”, „Policjancie”, „Strażaku”,
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„Nauczycielu nauczania przedszkolnego” i „Listonoszu”.
Za pomocą teatrzyku kamishibai , oryginalnych strojów
oraz rekwizytów pisarz podkreślił jak ważną funkcję pełnią
wymienione zawody w naszym życiu codziennym. Natomiast dzieci chętnie uczestniczyły w dopowiadaniu rymowanek w omawiane zawody.
Biblioteka

Dębowieści

OSP DĘBOWIEC

Drodzy czytelnicy, mieszkańcy!
Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani i wdzięczni za to z jaką energią i jak pozytywnie zareagowaliście na nasz apel
o zbiórce dla uchodźców z Ukrainy, kraju objętego działaniami wojennymi.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze zbiórki darów. Jeszcze raz wszystkim Wam dziękujemy w imieniu naszym oraz
tych ludzi.
Pragniemy poinformować, że jesteśmy coraz bliżej naszego sukcesu, czyli zakupu fabrycznie nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego. W dniu 26 kwietnia prezes naszej jednostki Sylwester Kałuża odebrał
w JRG nr 1 w Katowicach promesę na zakup nowego
samochodu pożarniczego. Środki pieniężne pochodzą
z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Prezesowi OSP Dębowiec towarzyszył Wójt Gminy Dębowiec
Pan Tomasz Branny. Podczas pisania do Was jeszcze
nie ma ogłoszonego przetargu, lecz jesteśmy już blisko
i myślimy, że jak będziecie Państwo czytać nasz tekst to
już będziemy po lub w trakcie. Na pewno poinformujemy Państwa o wyniku tego przetargu na naszej stronie
na Facebook. Dodamy tylko, że planujemy przekazanie
samochodu na 13 sierpnia 2022r. na co już gorąco zapraszamy!

Nasza historia
Usprawniona w 1906 roku jako pompa ssąco-tłocząca służyła wszystkim aż do 1913 roku.
Sprowadzono też 4 hydronety przechowywane
później w domach poszczególnych członków,
którzy zobowiązani się zabierać je podczas pożaru. W 1907 roku wybrano nowych członków do
Zarządu, komendantem został Jan Fryda, a jego
zastępcą Jan Szymiczek.
W marcu 1913 roku zakupiono nową sikawkę
firmy „Hiller” z Brna na Morawach, przy której

odbiorze uczestniczył Powiatowy Inspektor
Straży z Bielska. W roku tym straż dębowiecka
liczyła 24 członków czynnych, 3 honorowych
i 8 wspierających. W lipcu 1914r. wybuch
I wojny przerwał formalną działalność Straży Ogniowej. Po zakończeniu wojny działalność została wznowiona 9 marca 1919 roku
dokonano nowych wyborów. Komendantem
został Paweł Koziar, skarbnikiem Jan Gabzdyl,
a komendantami sikawki Józef Rychły i Paweł
Gabzdyl cdn… .
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OSP DĘBOWIEC
Z życia jednostki

W dniu 05.03.2022 r. odbyło się w budynku OSP Dębowiec Walne Zebranie, podsumowujące naszą działalność
w minionym roku. Nasza jednostka prowadziła w 2021
roku intensywne działania. Najwięcej czasu pochłonął
remont garaży. Podział bojowy aż 44 razy wyjeżdżał do
różnego rodzaju zdarzeń. Głownie prowadzenie działań
wiązało się z miejscowymi zagrożeniami w liczbie 38 oraz
5 pożarów i 1 alarm fałszywy. Braliśmy udział w kilku ćwiczeniach na różnych obiektach. Wraz z radiem Bielsko oraz
Policją rozdawaliśmy odblaski podczas akcji „Świeć Przykładem”. Pomagaliśmy w organizacji mikołajek, braliśmy
udział w „Chmielobraniu” oraz wiele innych.
PROWADZIMY NABÓR
DO MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ!
ZACHĘCAMY DO WSTĄPIENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY!
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
POD NR 505 786 653

W ramach umowy partnerskiej ze Szkołą Podstawową
w Dębowcu dnia 06 kwietnia i w środę 30 marca przeprowadziliśmy spotkanie wraz z uczniami na temat Pożarnictwa. Przedstawiliśmy sprzęt, jakim dysponuje nasza jednostka, opowiedzieliśmy o zadaniach i obowiązkach strażaka. Zajęcia odbyły się w garażu podziału bojowego naszej
jednostki, natomiast 30 marca my odwiedziliśmy uczniów
w szkole. Korzystając z okazji, ogłosiliśmy nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, do której pierwsze zapisy
odbyły się 08 kwietnia o godzinie 18:00 w OSP Dębowiec.
Do zapisów do MDP zapraszamy wszystkie chętne dzieci
i młodzież wraz z rodzicami, na miejscu zostaną rozdane
zgody oraz zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje!
Serdecznie Zapraszamy! Zajęcia MDP odbywają się
w każdy piątek o godzinie 18:00 w naszej jednostce!
Przypominamy, iż można śledzić naszą stronę na
Facebooku – Tam zamieszczamy aktualne wydarzenia oraz
wszelkiego rodzaju informacje!
Zredagowali:
-Prezes OSP Dębowiec Sylwester Kałuża
-Sekretarz OSP Dębowiec Dominik Czakon
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Informacje z GOK
3 Maja w Dębowcu
Święto Konstytucji 3 Maja świętowaliśmy wspólnie w centrum Dębowca przy tężni słuchając patriotycznego
koncertu w wykonaniu zespołu Lunatyp. Nie zabrakło wspólnego śpiewania, domowych ciast i placków od
KGW Dębowiec. Dziękujemy uczestnikom wydarzenia, Paniom z KGW,
pani Dagmarze i panu Michałowi za
występ oraz Fryderykowi Dralowi
i Mariuszowi Jaszczurowskiemu za
zdjęcia i materiał filmowy.
Dzień Baby i Chłopa w Łączce
W sobotę (06.03.2022 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce odbył

się Dzień Baby i Chłopa. Nie zabrakło
poczęstunku oraz oprawy muzycznej
w wykonaniu pana Eugeniusza Loski.
Dziękujemy
współorganizatorom:
sołectwu Łączka oraz Ogrodzona,
a zwłaszcza sołtysom pani Antoninie
oraz Agnieszce.
Wiosenno-świąteczne spotkanie
przy tężni
W niedzielę 10 kwietnia wiosenno
-świąteczne spotkanie rozpoczęliśmy
pchlim targiem. Każdy mógł przyjść
i sprzedać rzeczy już niepotrzebne.
Następnie od godz. 12.00 była możliwość zakupu m.in. potraw, ciast, więdlin na świąteczny stół. Dzieci mogły

uczestniczyć w warsztatach plastycznych. Powstały piękne ozdoby wielkanocne.
Dziękujemy kupującym i sprzedającym za przybycie, pani Julicie za
warsztaty oraz paniom z KGW.
GOKSiT
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Minęło 80 lat
Niedawno w skrzynce pocztowej zauważyłem niewielką bąbelkową kopertę. Znajdował się w niej dwunastokartkowy album o wymiarach 10 x 14 cm, wykonany ręcznie,
wszystkie karty przewiązane były sznurkiem z koralikiem
na końcu. Na usztywnionej okładce od środka znajdował
się napis w języku niemieckim: Am 13.3.1942 wurden die
Glocken der Heimat zum schweren Kriegs dienst befohlen
oraz inicjały – duża litera C, a w jej środku, mniejsza litera
K. Nie umiałem sobie poradzić z przetłumaczeniem tekstu.
Nie wiem czy powodem było użycie wzniosłego, patetycznego stylu, czy zastosowanie przenośni, czy może tekst nie
został poprawnie napisany przez autora. Zdecydowałem się
na przekład: 12 marca 1942 r. dzwony zostały „powołane”
do ciężkiej służby wojennej.

Album, fot. Stanisław Kubicius

Na wszystkich kartach albumu wklejono czarno-białe
fotografie 6 x 9 cm, pierwsza z nich przedstawia nieistniejący już dzisiaj dom Jerzego Brody w Dębowcu nr 147. Dom
został rozebrany w 1995 r., obecnie w tym miejscu, przy ulicy Cieszyńskiej 24 stoi nowy budynek. Na drugiej znajduje
się kościół św. Małgorzaty w Dębowcu. Kolejne pokazują
wydarzenia jakie miały miejsce 80 lat temu – demontaż
dzwonów z wieży kościoła św. Małgorzaty i kościoła Zbawiciela, wtedy kaplicy cmentarnej.

Dom Jerzego Brody
fot. z pierwszej strony albumu, autor nieznany
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Osoba, która przesłała i podarowała mi album weszła
w jego posiadanie przypadkowo, nie znała ani autora fotografii, ani pierwszego właściciela, ani dalszych losów albumu. Mie miała również pewności , czy fotografie przedstawiają ściąganie dzwonów z wież dębowieckich kościołów
oraz przygotowanie do ich dalszego transportu.
A jakie są fakty?
W dniu 11 marca 1942 r. firma Hansa i Juliusza Stritzkich ze Skoczowa, na polecenie władz niemieckich, zdemontowała dwa największe dzwony w kościele św. Małgorzaty. Ich łączna masa wynosiła 323 kg. W wieży pozostał
najmniejszy noszący nazwę Zmartwychwstałym wieczny
odpoczynek. Wszystkie zostały poświęcone 5 marca 1922 r.,
a wykonała je odlewnia Karola Schwabego z Białej1.

Zdemontowany dzwon przed bramą ogrodzenia kościoła
św. Małgorzaty,
fot. z 11. strony albumu, autor nieznany

Następnego dnia zdjęto dzwon z ewangelickiej kaplicy
cmentarnej. Ważył 450 kg, posiadał ton „a” i znajdował się
na nim napis: Gdy usłyszycie głos mój, nie zatwardzajcie serc
waszych. Ewangelicka Gmina Cmentarna, 1924 Dębowiec.
Wykonała go również odlewnia Karola Schwabego. W kaplicy pozostał jeden dzwon ważący 612 kg zamontowany
tam w 1919 r2.

Dzwon ściągany z wieży kaplicy ewangelickiej, ze zbiorów autora
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Dębowieckie dzwony podzieliły w czasie II wojny światowej los wielu innych dzwonów przetopionych i przeznaczonych na potrzeby wojenne. Chociaż służyły w różnych
kościołach znalazły wspólne miejsce na konnym wozie.
Firma Stritzkich przekazała je ekipie Reichstelle für Metalle Fuldo.
Dzwony przygotowane do transportu, na fotografii widoczne metalowe klamry zabezpieczające dzwony przed
zsunięciem się z wozu,

Fot. z 10. strony albumu, autor nieznany

Dzwony pożegnały Dębowiec i odjechały prawdopodobnie w kierunku Skoczowa. Wskazuje na to ustawienie
wozu na drodze, zwróconego w stronę centrum wsi. Na fotografii, na drugim planie widoczna jest ściana szczytowa
budynku przy ulicy Cieszyńskiej 5. Rozstaniu towarzyszyli
nieliczni mieszkańcy, niektórych z nich udało mi się rozpoznać.
Dzwony odgrywały w minionych wiekach ważną rolę.
Odzywały się rankiem, w południe i o zmierzchu każdego
dnia, przed rozpoczęciem i po zakończeniu nabożeństw,
w chwilach szczególnych, w czasie wielkiego zagrożenia
i wtedy, kiedy odchodzili ludzie. Tak było zawsze w czasie
pokoju. Były jednak kilkuletnie okresy ciszy.
W trakcie rekwizycji dokonanej w marcu 1942 r. w obu
kościołach pozostawiono po jednym dzwonie. Inaczej było
w czasie I wojny światowej. Wtedy na cele wojenne zabrano

Pożegnanie dzwonów,
fot. z 5. strony albumu, autor nieznany

wszystkie dzwony. W kaplicy cmentarnej zdjęto najpierw
(15 lipca 1916 r.) dwa mniejsze dzwony , a 2 października
1917 r. wywieziono trzeci, największy zakupiony w 1869 r3.
Przez dwa lata kaplica była bez dzwonów. Również z kościoła św. Małgorzaty zdjęto wszystkie dzwony.
S.Kubicius
Paweł Czupryna: Dębowieckie dzwony, Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 19
(1179) z 10 maja 1985, s. 8.
2
Księga protokołów Ewangelickiej Gminy Szkolnej i Cmentarnej w Dębowcu.
3
Stanisław Kubicius: Ewangelicka Gmina Szkolna i Cmentarna w Dębowcu, Dębowiec 2012, s. 47.
1
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Roztomili Dębowczanie
Tak rozmyślóm nad tóm waszóm dziedzinóm w kierej
dzisio uż mocie wszecko, co mo każde wiynksze i miynsze
miasto i skyrs tego yno s nikierymi wiecami musicie szpacyrować ku miastu.Taki dzisio mómy czasy, że każdo dziedzna chce mieć wszecko i Dymbowiec przeca ni może zustać po zadku. Skyrs tego przizdrzymy sie dzisio waszymu
GOKOWI w kierym fórt na cosi fajnego idzie trefić. Ni ma
tydnia, coby w nim nie dało sie na cosi zaimawego cylnóć,
a wszecko to je dycki robióne dlo ludzi s waszej dziedziny.

Porem tydni tymu zeszli sie tam do kupy chłopi razym s
paniczkami, coby se cosi dobrego pojeś i ze sebóm porzóndzić. Coby jednak na tym dziedzińskim hałdamaszu jedyn
drugimu nie brnioł do uszy, nawszczywił ich tam taki szykowny Górnośłónzok, kiery śpiywoł i opowiadoł rozmajte
wice. Wszeckim sie to moc podobało, bo łón szpacyrowoł
miydzy ludziami i co chwila inszej paniczce cosi przidrzistowoł. Po tej pandemiji patrzi sie przeca ludzióm kapke
jakisi uciechy, coby zaś od nowa zaczli sie mieć wszedcy
radzi. Ni może to przeca dłógo trwać, coby ludzie siedzieli
we swoich chałupach i do tego prziwykli, bo eszcze przepónóm o swojich sómsiodach, kierzi majóm ganc wedla nich
swoji chałupy. Ludzie dycki muszóm przeca chocioż roz za
kiedy ze sebóm przerzóndzić aji o bele czym, coby w razie
czego wiedzieć na kogo mogóm rachować. Taki to je przeca na każdej dziedzinie, że każdy mo swojóm chałupem,
kieróm opatruje, ale jak nikiedy przidzie jakisi nieszczynści
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to każdy sómsiod przidze mu s pumocóm. Trzeja też cosi
rzeknóć ło tym pchlim torgu, na kiery roz do miesiónca
idzie trefić przi tynżni, a jak było zima to pod dachym w
GOKU. Szkoda, że przedujóm tam rozmajte wieca yno cudzi ludzie, a Dymbowczanie yno sie tymu prziglóndajóm
i małoś nie wiela cosi kupujóm. Lepszyj by było coby na
podrugi przszli tam aji ludzie tu stela cosi przedać abo
zwekslować sie s rozmajtymi wiecami kiere majóm na zbyciu, a inszym mogóm być eszcze przidajne.
-------------------------------Mini słownik: dziedzina-wieś, skyrs- z powodu, wieca- rzeczy, po zadku-do tyłu, przizdrzymy sie- przyglądniemy się, fórt- stale, idzie trefić- można trafić, zaimawe- interesujące, cylnóć- trafić,
do kupy-razem,
porzóndzić- porozmawiać, dziedzińskim- wiejskim, hałdamasz- zabawa, szykowny- miły/grzeczny, przidrzistowoł- schlebiał, patrzi sie- należy się, kapke- trochę,
prziwykli- przyzwyczaili, wedla- obok, dycki- zawsze,
roz za kiedy- raz za jakiś czas, opatruje- opiekuje się, nikiedy- nie raz, cosi rzeknóć- coś powiedzieć, przedujóm- sprzedają, cudzi- obcy, na podrugi- następny raz,
zwekslować- zamienić, przidajne- potrzebne
------------------------------Kawały/ wice
1.-Ksióndz na religii pyto się Jónka- Wierzisz w diabła ?Proszym ksiyndza, jo se myślym, że s tym diobłym to je tak
jak ze św. Mikołojem, bo na kóniec dycki sie okazuje, że to
je mój tata.
2.-Dwie kamratki dały się ze sebóm do rzeczy.- Ty Hanka
rzeknij mi s kim nejlepszyj zdradzać swojigo chłopa s ginekologym czy s farorzym ? To je jedno !- s ginekologym ni
ma strachu, a s farorzym ni ma grzychu.
3.- Słyszołeś Pawle, że dzisio rano ło pióntej umrził Kareł?Mie by się to ni mógło przitrefić, bo jo eszcze dycki ło tej
godzinie spiym.
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