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 W sobotę (27.08) w Dębowcu odbyły się dożynki 
gminne. Dopisała pogoda i frekwencja. Dziękujemy, że 
byliście tego dnia z nami. Gazdami tegorocznych doży-
nek byli Halina i Krzysztof Kurus z Dębowca.
 Dożynki rozpoczęły się od tradycyjnego korowo-
du, który przejechał ulicami Dębowca. Następnie przed 
Urzędem Gminy miała miejsce część oficjalna. Przyby-
łych gości przywitała konferansjerka Aneta Legierska. 
Ceremonię dożynkową poprowadził Zespół Regionalny 
„Strumień” z szefową Ziutą Greń na czele. Nabożeństwo 
ekumeniczne z poświęceniem chleba odprawił ks. Jerzy 
Gil z Parafii Katolickiej w Dębowcu oraz ksiądz Alfred 
Borski z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
 Po zakończeniu obrzędu przyszedł czas na wręczenie 
nagród Wójta Gminy Dębowiec „Laurów Dębowego Li-
ścia”. Tegoroczne Laury trafiły do: Haliny Polok, Dawi-
da Jałowiczora, Stanisława Butraka, Jolanty Sobańskiej, 
Elżbiety Baszczyńskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Iskrzyczynie, Koła Gospodyń Wiejskich w Iskrzy-
czynie, Sylwestra Kałuży oraz Stanisława Głowackiego. 
Gratulujemy.

 O godz. 16:30 rozpoczęła się część artystyczna. Przed publicznością wy-
stąpiła Antonia Kraszewska, panie z KGW w Dębowcu, dziewczyny z Dan-
ce Kingdom oraz Kapele Góralskie – Rajwach i Maliniorze. Na zakończenie 
dożynek zagrał zespół Nancy. Nie zabrakło również dobrze zaopatrzonego 
bufetu, atrakcji dla najmłodszych oraz widokowych lotów helikopterem nad 
Dębowcem.
 Dziękujemy za udział w korowodzie dożynkowym i dożynkach Staroście 
Cieszyńskiemu Mieczysławowi Szczurkowi oraz Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Cieszyńskiego Stanisławowi Kubiciusowi. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim zaangażowanym w organizację i współorganizację tegorocznych 
dożynek, a w szczególności: Gazdom oraz całej rodzinie za zaangażowanie 
i cudowną współpracę; sołtysowi z Dębowca Romanowi Kłodzie oraz Ra-
dzie Sołeckiej, Ludowemu Klubowi Sportowemu „Strażak” w Dębowcu na 
czele z prezesem Markiem Stańkiem, Bibliotece w Dębowcu, Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Dębowcu, wszystkim gminnym Jednostkom Straży 
Pożarnej, Panu Remigiuszowi Hanuskowi, pracownikom Urzędu Gminy, Ka-
rolowi Chwastkowi, Karolowi Hałgasowi, Sylwii Gawlas, Józefowi Rysiowi, 
panom od nagłośnienia Andrzejowi Paszkowi i Romanowi Szonowskiemu; 
Rafałowi Wróblowi, Julicie Burskiej, Mariuszowi Jaszczurowskiemu i por-
talowi OX.PL; Ewie Witoszek; Markowi Iskrzyckiemu; Antosi i Tadeuszowi 
Kraszewskim; Monice Nawrat ze Szkoły Tańca Dance Kingdom; Firmom: 
Canea, sklep Świstak, sklep warzywno-owocowy, Kwiaciarnia Barbara Ho-
lisz, Helipoland.
 Za obszerny fotoreportaż foto i wideo dziękujemy: Sylwii Pieczonce, por-
talowi OX.PL, a także Waldemarowi Śniegoniowi.

Marta Szymik-Telesz

Dożynki Gminne 2022 
w Dębowcu za nami!
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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.

Dębowieści 3

Szanowni Czytelnicy,
trzymają Państwo w rękach październikowe - jesienne wyda-
nie Dębowieści. Przeglądając kolejne strony naszego lokal-
nego informatora dowiedzą się Państwo m.in. co w ostatnim 
czasie, z wydarzeń kulturalnych, działo się na terenie Gminy 

Dębowiec. Wakacje obfitowały w różne imprezy. 
W lipcu i sierpniu dzieci z naszej gminy mogły wziąć udział 

w zajęciach „Zakręcone wakacje z GOK”. Wśród propozycji dla 
najmłodszych nie zabrakło warsztatów oraz wycieczek. Ze  środków  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została dofi-
nansowana kolonia nad morzem, a dokładnie do Ostrowa. Oferta skierowana była 
do dzieci i młodzieży w wieku 10 - 15 lat. 
Wakacje to również czas koncertów przy tężni, których i w tym roku nie zabrakło. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, od muzyki klasycznej po rockowe brzmienia. 
Pojawiły się także nowe propozycje, takie jak: impreza z piaskiem w roli głównej, 
czyli Hawaje w Gumnach oraz pokaz mody młodej, utalentowanej dziewczyny 
z Cieszyna Natalii Dobromilskiej. 
Ważnym wydarzeniem kulturalnym były dożynki gminne. Wszystkim zaanga-
żowanym osobom w organizację dożynek bardzo serdecznie dziękujemy. To był 
cudowny dzień. Dopisała pogoda, a rolnicy i firmy stanęły na wysokości zadania 
i chętnie uczestniczyli w korowodzie. 
Już serdecznie zapraszamy na wydarzenia kulturalne, które przed nami. Warto 
zerkać na naszą stronę internetową www.goksit.pl zwłaszcza w grudniu, bo z pew-
nością nasze dzieci odwiedzi Mikołaj. Zachęcamy również do uczestniczenia 
w stałych zajęciach prowadzonych zarówno w Łączce, jak i w Gumnach. W ofercie 
mamy m.in.: ceramikę, makramę, jogę, latino solo, fitness, bachatę, naukę gry na 
gitarze, czy szydełkowanie. 
Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie. Spora dawka najśwież-
szych informacji z Gminy Dębowiec również na oficjalnym profilu Gminy na 
Facebooku – Gmina Dębowiec -powiat cieszyński. Zachęcamy do polubienia i ob-
serwowania. 
Życzę przyjemnej lektury, 

Marta Szymik-Telesz 
Dyrektor GOKSiT Dębowiec



 INFORMACJE

Dębowieści4

 W ostatnim okresie wykonano modernizację kolejnej dro-
gi na terenie Gminy Dębowiec. W ramach przeprowadzonej 
inwestycji wyremontowano ulicę Dębina w Simoradzu. 
 W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltobetonowa składająca się z 4 cm warstwy wyrównaw-
czej i 4 cm warstwy ścieralnej na odcinku 287mb. Kolejnym 
etapem modernizacji ul. Debina będzie wykonanie przebu-
dowy odcinka tej drogi od strony ul. Szkolnej na odcinku 
480mb. Zakres prac przewiduje wzmocnienie podbudo-
wy oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej. 
Aktualnie Gmina Dębowiec jest na etapie wyboru najko-
rzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym. Łącz-
ny koszt modernizacji ul. Dębina to ponad 376.000,00 zł, 
z czego 50 896,20 zł zostało sfinansowane w ramach fun-

Inwestycje drogowe w 2022 roku 
duszu sołeckiego sołectwa Simoradz, zaś Gmina Dębowiec 
pozyskała dofinansowanie w wysokości 112.000,00 zł ze 
środków budżetu województwa w ramach programu budo-
wy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 Trwają prace również na ul. Polnej w Dębowcu i ul. 
Stromej w Iskrzyczynie. W ramach inwestycji powstała już 
kanalizacja deszczowa pod projektowanymi chodnikami. 
Wykonawca robót przystąpi do prac związanych ze wzmoc-
nieniem i poszerzeniem podbudowy jezdni. Termin zakoń-
czenia prac zgodnie z zawartą umową to maj 2023 r., zaś 
łączny koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, z czego 4,5 mln 
gmina Dębowiec pozyskał z budżetu państwa w ramach 
programu „Polski Ład”.

Krzysztof Wawak

 Zakończyły się prace polegające na budowie kolejnego 
odcinak chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 
ul. Skoczowskiej, położonej w miejscowości Dębowiec. Za-
kres prac obejmował także wykonanie kanalizacji deszczo-
wej odprowadzającej wody opadowe z jezdni oraz chodni-
ka dla pieszych. 
 Wykonany chodnik poprawi komunikację pieszą, 
w szczególności mieszkańcom ulicy Skoczowskiej, Wrzoso-
wej i Herstówki. W ramach inwestycji wykonano odcinek 
chodnika liczący 403mb. 
 Wykonany chodnik na ul. Skoczowskiej to nie jedyna 
inwestycja tego typu realizowana na terenie Gminy Dę-
bowiec. W ramach budżetu na rok 2022, w miejscowości 
Gumna, wzdłuż ul. Beskidzkiej powstało kolejne 214 mb 

Budowa chodnika w Dębowcu
i Gumnach

chodnika. Podobnie jak w Dębowu w ramach prac budow-
lanych wykonano również kanalizacją deszczową odprow-
dzające wody opadowe z jezdni drogi powiatowej.
 Inwestycje zostały sfinansowane z budżetu Gminy 
w  ramach udziału w inwestycjach drogowych realizowa-
nych przez Starostwo Powiatowe na terenie naszej Gminy. 
W ramach podpisanego porozumienia wykonane chodniki 
zostały potraktowane, jako wkład rzeczowy dla przepro-
wadzenia remontów dróg powiatowych. Na terenie naszej 
gminy zrealizowany został remont ul. Spółdzielczej w Dę-
bowcu. Koszt budowy chodników wyniósł prawie 400 ty-
sięcy złotych. 

Krzysztof Wawak

 Zakończyły się prace związane z budową nowego placu 
zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej. W ra-
mach zadania dla naszych najmłodszych mieszkańców 

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu 
Publicznym w Ogrodzonej

zakupiono wiele urządzeń, m. in. huśtawki, dwa domki 
zabawowe, bujaki, tablice edukacyjne, a także ławeczki do 
odpoczynku. 
 Zadanie zostało zrealizowane w ramach Marszałkow-
skiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 r., dzięki 
któremu Gmina Dębowiec pozyskała dodatkowe środki 
w wysokości 48 757,96 zł.
 Wartość całkowita inwestycji wyniosła ponad 
95 000,00 zł. Pozostała kwota została pokryta ze środków 
Funduszu sołeckiego sołectwa Ogrodzona.
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 2 lipca 2022 roku w Goleszowie 
Równi odbyły się obchody 30-lecia 
XVIII Oddziału Ziemi Cieszyńskiej 
Związku Polskich Spadochroniarzy 
pod patronatem honorowym Starosty 
Powiatu Cieszyńskiego Mieczysława 
Szczurka.
 Uroczystość zaszczycili swo-
ją obecnością m.in. prezes Zarządu 
Głównego ZPS gen. dyw. Jan Kempa-
ra, wiceprezes Z.G. ZPS płk. Włady-
sław Blicharski, który jest założycielem 
XVIII Oddziału, a także Starosta Cieszyński Mieczysław 
Szczurek, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego 
Stanisław Kubicius oraz Wójt Goleszowa Sylwia Cieślar 
i inni.
 Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło od-
czytanie listów gratulacyjnych. W imieniu Wójta Gminy 
Dębowiec list okolicznościowy odczytał Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Gminy Dębowiec Bronisław Brudny. 
 W programie nie zabrakło uroczystego przemarszu, od-
znaczeń, a po części oficjalnej miały miejsce m.in. pokazy 
lotu samolotu gaśniczego, skoków spadochronowych, mo-
tolotni i paralotni. Atrakcją były loty widokowe śmigłow-
cem oraz balonem na uwięzi. Nie zabrakło również innych 

30-lecie XVIII Oddziału Ziemi 
Cieszyńskiej Związku Polskich 
Spadochroniarzy

niespodzianek, bogatej części artystycznej, 
gastronomicznej, połączonej z zabawą ta-
neczną.  
 Całość prowadzili Marta Szymik-Telesz 
wraz z Wojciechem Błachowiczem. Dodaj-
my, że Gmina Dębowiec ściśle współpracu-
je z XVIII Oddziałem ZPS co owocuje wie-
loma wspólnymi przedsięwzięciami i ich 
realizacją.

Bronisław Brudny
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 Tygodnik Nowiny Gliwickie ogłosił plebiscyt na patro-
na ławeczki, która znajdzie się obok traktu spacerowego 
Alei Przyjaźni w Gliwicach. Spośród 13 kandydatów zdecy-
dowaną większość głosów uzyskał płk. A. Tarnawski. Stało 
się to możliwe dzięki ogromnemu poparciu ludzi, którzy 
znali Tarnawskiego i oddali swój głos. Pokazaliśmy w ten 
sposób  jaką stanowimy rodzinę oddaną wartościom i ide-
ałom cichociemnym.
 Dziękujemy wszystkim, którzy poparli kandydata. Płk. 
Tarnawski wielokrotnie gościł w naszej gminie, czy to przy 
okazji uroczystości związanych z rocznicą pierwszego zrzu-
tu cichociemnych, czy też przy okazji spotkań z młodzieżą 
szkolną. Był zarówno przyjacielem młodzieży, jak i miesz-
kańców Gminy Dębowiec.
 Zawsze pogodny, życzliwy, uśmiechnięty, pozytywnie 
ustosunkowany do otaczającego nas świata i rzeczywistości 
– takim pozostał w naszej pamięci, dlatego jego wybór na 
patrona ławeczki jest jak najbardziej trafny.

Bronisław Brudny

Pułkownik Aleksander Tarnawski patronem 
ławeczki znanych gliwiczan

 We wrześniu 2022 roku Szko-
ła Podstawowa im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej 
obchodzi 110-lecie swego istnienia. 
Przez te wszystkie minione lata mimo 
zmieniających się czasów i warunków 
zawsze była ostoją dla swoich wycho-
wanków oraz gwarancją wysokiego 
poziomu nauczania i wychowania 
w  poszanowaniu tradycji i wartości 
moralnych i etycznych.
 Placówka ta mimo przeróżnych 
dziejowych komplikacji potrafiła 
uczyć i wychowywać kolejne pokole-
nia młodych ludzi. Szkoła to ważny 
etap w naszym życiu. Kształtuje cha-
rakter, uczy poprawnego stosunku 
do otaczającego nas świata. Szkoła 
to nauczyciele – życzliwi, serdeczni, 
mądrzy, ale też wymagający. Szkoła 
to ogromne poświęcenie i praca wielu 
ludzi.
 Jubileusz jest okazją do wypowie-
dzenia słów uznania w podziękowa-

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Cichociemnych Spadochroniarzy 
Armii Krajowej w Ogrodzonej ma 110 lat!

niu dla wszystkich  zaangażowanych w jej funkcjonowanie. Wszystkiego dobre-
go na kolejne lata!

Bronisław Brudny
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 Rudolf Mizia – zamarski społecz-
nik, kronikarz, nauczyciel, dyrektor, 
dyrygent – zmarł 1 września 2022 roku. 
Miał 96 lat. Pracę zawodową rozpoczął 
w 1949 roku jako nauczyciel. Przez 
cały czas wykazywał wielką aktywność 
w różnych działaniach społecznych. 
Dał się poznać jako wielki miłośnik 
regionu. Jest autorem wielu kronik, ale 
także artykułów i notatek, które ukazy-
wały się w gazetach lokalnych. Prowa-
dził Męski Zespół Śpiewaczy działają-
cy przy OSP w Zamarskach. Prowadził 
kroniki wsi Zamarski i OSP. Zawsze pogodny, życzliwy, 
otwarty, uczciwy, taktowny i subtelny. Oddany pracy 
z młodzieżą jako nauczyciel i kierownik szkoły w Za-
marskach. Autor szeregu artykułów  w różnych pu-
blikacjach i wydawnictwach m.in. w Kalendarzu Cie-
szyńskim, czy w Głosie Ziemi Cieszyńskiej.  
 Rudolf Mizia odznaczony był Złotą Odznaką Ho-
norową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotą 
Odznakę ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa, Laurem Srebrnej Cieszynian-

Wspomnienie Rudolfa Mizi 
ki oraz Odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury. Był Członkiem Honorowym 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
 Pan Rudolf Mizia związany był 
również z Gminą Dębowiec. W la-
tach 70-tych pełnił funkcję dyrektora 
w Szkole Podstawowej w Dębowcu. 
Na początku lat 70-tych okres swojej 
świetności przeżywał szkolny zespół 
dramatyczny pod jego kierunkiem. 
Mizia dał się poznać jako populary-
zator wycieczek turystyczno-krajo-
znawczych.

 W uroczystości pogrzebowej, która odbyła się 
w Kościele Ewangelickim w Zamarskach, oprócz licz-
nych delegacji oraz pocztów sztandarowych był rów-
nież poczet sztandarowy uczniów SP im. Cichociem-
nych Spadochroniarzy Armii Krajowej z Dębowca, 
a także delegacja nauczycieli tejże szkoły z Panią Dy-
rektor – Katarzyną Rymar. Zostały złożone kwiaty od 
Wójta Gminy Dębowiec – Tomasza Brannego i Rady 
Gminy. 
 Cześć Jego Pamięci!

Bronisław Brudny/
Portal OX.pl

 Pan Marian Matejczuk rozpoczął 
swoją pracę zawodową w 1980 roku, 
a od 1984 roku związany jest z Rolni-
czą Spółdzielnią Produkcyjną „Pro-
mień” w Ogrodzonej. Zajmował ko-
lejno stanowiska kierownika, członka 
Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu, 
a od 1991 roku pełni funkcję Prezesa 
Zarządu Spółdzielni. Zarządza jed-
nym z największych przedsiębiorstw 
na terenie Gminy Dębowiec. 
 Pan Marian prowadzi aktywną 
działalność społeczną. Od 1994 roku 
sprawował mandat radnego Rady 
Gminy Dębowiec, reprezentując so-
łectwo Ogrodzona nieprzerwanie do 
roku 2018. Przez okres dwóch kaden-

Marian Matejczuk laureatem 
„Srebrnej Cieszynianki”

cji pełnił funkcję Przewodniczącego 
Rady Gminy. Aktywność i zaangażo-
wanie w działalność na rzecz lokal-
nego środowiska obejmuje również 
jego współpracę z Radą Sołecką, jed-
nostkami OSP, Radą Rodziców Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Ogro-
dzonej. 
 Srebrne Cieszynianki oraz Ho-
norowa Złota Cieszynianka zostaną 
wręczone 11 listopada o godz. 17:00 
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cie-
szynie podczas uroczystej sesji Rad 
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. 
 Panu Marianowi Matejczukowi 
gratulujemy tego wyróżnienia. 

GOKSiT Dębowiec
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 Dnia 3 września  w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu mia-
ło miejsce uroczyste czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Ser-
decznie dziękujemy czytającym oraz przybyłym gościom.

Gabriela Hałgas
GBP w Dębowcu

Kameralnie 
z Mickiewiczem

 23 lipca w Gumnach odbyła się hawajska impreza! Pia-
sek, leżaki, kwiaty, świeżo wyciskane soki, dmuchańce dla 
dzieci, konkursy dla małych i dużych, zabawa do rana! Ba-
wiliśmy się pod wiatą przy ul. Dolnej 5.
 Konkurs florystyczny oraz bitwę na wianki zorganizo-
wała Ewa Kamyczek – zawodowa florystka. 

Hawaje w Gumnach
 Przy zamkach z piasku pomógł nam niespodziewany 
deszcz, który zadbał o to, żeby piasek był mokry i plastycz-
ny, dzięki czemu dzieci mogły popisać się kreatywnością. 
 O oprawę muzyczną zadbał DJ Elvis, który rozruszał 
bawiący się tłum dobrą muzyką i pokazem świateł. 

Jakub Burski
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 Pracownia Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego „Pobi-
te Gary” to rzemieślnicy pochodzący z wielkopolski, obec-
nie mieszkający w Skoczowie. Od roku 2020 zajmują się 
pirografią – sztuką wypalania wzorów w drewnie – rzeźbą 
drewna, decoupage, makramą oraz ceramiką. Aktywnie 
udzielają się w naszej gminie pomagając nam przy dekora-
cjach oraz organizacji imprez.
 Pani Julita – ukończyła wiele kursów z ceramiki, arte-
terapii, pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz dziećmi. 
Niesamowicie utalentowana, kreatywna, otwarta, gotowa 
na nowe wyzwania związane ze sztuką, pomagała nam przy 
dekoracjach dożynkowych. Od 2021 roku prowadzi zajęcia 
z ceramiki w Ośrodku Kultury w Łączce zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych czego efektem m.in. była wystawa prac ce-

Pobite Gary
ramicznych, którą było można oglądać w siedzibie naszego 
Ośrodka Kultury. W tym roku szkolnym prowadzić będzie 
także zajęcia z makramy – sztuki wiązania sznurków, bez 
użycia igieł, drutów lub szydełka.
 Poza zajęciami stacjonarnymi w Ośrodku, „Pobite Gary” 
organizują także zajęcia plenerowe, na których uczestnicy 
dostają surowe prace, które malują szkliwami, wkładają do 
pieca, wypalają i dostają gotowe wyroby do domu. Zgłaszają 
się do nich grupy kilku, jak i kilkudziesięcioosobowe, szkoły, 
grupy znajomych, czy stali bywalcy zajęć.
 W sprawie zajęć w GOKSiT lub indywidualnych warsz-
tatów, organizacji zajęć plenerowych dla grup można kon-
taktować się pod nr tel.: 607 476 464.

GOKSiT Dębowiec
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 Jeżeli chcemy dobrze przeżyć życie, trzeba coś z siebie 
dać, jeżeli to dawanie jeszcze sprawia frajdę i radość - to 
czysty zysk. Kierowane tą dewizą Koło Gospodyń Wiej-
skich Dębowiec, nie boi się wyzwań i chętnie odpowiada na 
wszelkie okazje, aby wspólnie spędzać czas w doborowym 
towarzystwie, z dobrze zastawionym stołem i miłą dla ucha 
muzyką. 
 A okazji w minionym okresie było sporo i tak po kolei: 
4 czerwca czynnie uczestniczyłyśmy w Pikniku Rodzin-
nym zorganizowanym przez Akcję Katolicką przy parafii 
rzymsko-katolickiej w Dębowcu ( tam znajduje się nasza 
siedziba). W dniu 20 czerwca przygotowałyśmy posiłek dla 
uczestników warsztatów ceramicznych w GOKSiT w Łącz-
ce. Miesiąc lipiec, i tu kolejne wyzwanie organizacyjne 
i  prestiżowe. W sobotę 2 lipca w naszej siedzibie zjawiła 
się ekipa II programu TVP “Pytanie na śniadanie”, aby na-
grać materiał filmowy o naszej wsi i naszym kole. Były “ko-
nie na betonie”, którymi powoził Pan Bogusław Moskwik, 
stajnia w “Caterinie” gdzie pracował redaktor Artur, były 
kwiatki z bibuły robione przez redaktor Anię pod kierun-
kiem koleżanki Krystyny Matuszek-Lebioda. Kluski śląskie 
do naszych rolad, lepiły nie tylko członkinie koła, ale i sami 
dziennikarze. W tak doborowym towarzystwie udałyśmy 
się na konkurs do Jaworzna. Tam zaprezentowałyśmy “Bal-
ladę o babuciu”. Nasz hicior co prawda nie zdobył nagrody, 
ale talenty Jana Golca, Urszuli Koniecznej i pozostałych 
wykonawców: Doroty Sobczak, Waldemara Śniegonia, 
chórku KGW zyskały uznanie publiczności. Wykonawcy 

Z życia Koła Gospodyń Wiejskich ….

zdobyli obycie ze sceną i szykują się do nowych występów.
Czas koncertów przy tężni, to okres w którym możemy na-
szymi wyrobami ugościć uczestników i widzów. W sierp-
niu KGW Dębowiec, towarzyszyło wszystkim koncertom 
organizowanym przez GOKSiT przy tężni, a w dożynkach 
gminnych w dniu 27 sierpnia pracowało na trzech etatach:
a) nie zabrakło nas w korowodzie, tym bardziej, że jechały-
śmy taborem Pana Pośpiecha,
b) stoisko z plackami z blachy i kołaczami obsługiwałyśmy 
do wyczerpania zapasów,
c) oraz występ artystyczny z hiciorem tj. “ Ballada o babu-
ciu”.
 Na tym nie koniec. 3 września odbyły się dożynki po-
wiatowe w Hażlachu. Nasze koło reprezentowało Gminę 
Dębowiec w korowodzie, pojazdami kierowanymi przez 
Artura Drewniaka i Adriana Małysza. Barwnie ozdobione 
pojazdy wiozły rozśpiewane i radosne towarzystwo, które 
przy dźwiękach gitar Waldemara Śniegonia i Jana Golca 
śpiewająco reprezentowało Gminę. W części artystycznej 
dożynek powiatowych, KGW Dębowiec również zapre-
zentowało się w “Balladzie o babuciu”. 10/11 wrzesień po 
okresie intensywnej pracy, czas na relaks. W tych dniach 
wyjechałyśmy do Kudowy Zdrój, aby zwiedzać tamtejsze 
zabytki, poznać uroki Błędnych Skał i wesoło spędzić czas 
mając siebie za sąsiada w busie, czy na 
szlaku.

Legierska Zofia
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 13 sierpnia przy tężni w Dębowcu podczas festynu stra-
żackiego odbył się pokaz mody. Projektantką została Na-
talia Dobromilska - Absolwentka Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie oraz uczennica 
Państwowej Szkoły Muzycznej l i ll stopnia w Cieszynie. 
Miłośniczka muzyki oraz sztuki. Hobbystycznie zajmuje się 

Pokaz Mody w Dębowcu
ona projektowaniem ubioru i stara się przywracać odzieży 
używanej nowe życie. Pisze również swoje wiersze, których 
treść można było usłyszeć podczas prezentowania strojów, 
a także maluje obrazy, które również były wystawione przy 
tężni podczas pokazu.

Jakub Burski
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 Wraz z początkiem października 2022 r. odbyły się 
zawody Judo dzieci w Zakopanym. Stowarzyszenie Spor-
towe Dąb Dębowiec reprezentował jeden zawodnik, a był 
to Dawid Góralczyk, który w wadze +55 kg zdobył srebr-
ny medal po bardzo dobrych walkach. 
Gratulujemy. 

Rysiek Kubica

XXV Międzynarodowy 
Turniej Judo
oraz IV Memoriał 
Józefa Chowańca 
– Zakopane 2022 

„PROBUD”
inż. Tomasz Zawadzki

ul. Górna 21, 43-426 Simoradz
tel: 504 772 262

nr upr.  SLK/9408/WBKb/20

- kierownik budowy
- nadzór inwestorski
- projekty budowlane
- adaptacje typowych projektów
- projekty przyłączy mediów
- doradztwo techniczne

Biuro Rachunkowe Ewa Witoszek

Biuro świadczy usługi w zakresie prowadzenia:
- ryczałtu ewidencjonowanego,
- Książki Przychodów i Rozchodów,
- ksiąg handlowych,
- rozliczeń podatku VAT,
- kadr i płac
Tel. kontaktowy 602 658 950

Dyżury doradcy rolnego w Łączce

Dyżury będą miały miejsce w każdy wtorek  w godz. 9:00 do 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki 
w Łączce.
Dyżur będzie pełnić pani Dorota Żywczok, tel. 515 275 915.
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 W okresie wakacji odbył się cykl warsztatów dla dzie-
ci w ramach akcji „Zakręcone Wakacje z GOK”. W lipcu 
najmłodsi mieszkańcy gminy mogli skorzystać z zajęć ar-
tystycznych na terenie GOKSiT w Łączce oraz odwiedzić 
Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu. Natomiast w sierp-
niu dzieci brały udział w zajęciach z animatorem, dyskotece 
z  DJ-em oraz wybrały się do miasteczka Twinpigs i Mu-
zeum Ognia w Żorach.

GOKSiT Dębowiec

„Zakręcone 
Wakacje z GOK”
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 W tym roku przy tężni mieliśmy okazję gościć wielu 
utalentowanych artystów, którzy grali dla nas w Dębowcu 
przy tężni w każdą niedzielę o godzinie 17:00. Gościliśmy 
m.in. Agatę Balcy z zespołem „Why Not?” – mocne, roc-
kowe brzmienie połączone z głębokim, kobiecym głosem 
Agaty zrobiło wrażenie na wielu słuchaczach. Znalazło się 
też coś dla fanów bardziej klasycznych brzmień – Ela Mach, 
która na swoich skrzypcach gra niczym wirtuoz, dotarła do 

Muzyka Przy Tężni
Waszych i naszych serc. Nie zabrakło również Panów z ze-
społu „WRc – Weterani Rocka Cieszyńskiego”, którzy mimo 
niepewnej pogody grali dla nas z pasją i entuzjazmem. 
 Za pomoc w nagłaśnianiu koncertów bardzo dziękuje-
my Andrzejowi Paszkowi oraz Romanowi Szonowskiemu, 
którzy chętnie użyczali nam swojego sprzętu oraz dbali 
o brzmienie naszych muzyków.

Jakub Burski
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