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LETNIE ........ 
KONCERTY W DĘBOWCU

PRZY TĘŻNI

18 lipca godz. 20.00 Zespół Strange
26 lipca godz. 17.00 Folk Kapela

Góralska Hora

16 sierpnia godz. 17.00 Misiasty
30 sierpnia godz. 17.00  

Zespół Lunatyp 

LIPIEC

SIERPIEŃ

WSTĘP WOLNY

W razie niepogody impreza nie odbędzie się.
Koncerty odbywać będą się z zachowaniem

zasad reżimu sanitarnego.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

MINI 



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.ck.debowiec.com.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 Zakład Opieki
Zdrowotnej Dębowiec
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 22 15

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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Witam Państwa,
Ze względu na pandemię niestety, Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki nie mógł organizować wydarzeń kultural-
nych w formie bezpośrednich spotkań. Działaliśmy w bardzo 
ograniczony sposób. Powoli ta sytuacja ulega zmianie, co nas 
bardzo cieszy. W miarę możliwości z zachowaniem zasad reżi-
mu sanitarnego będziemy  się powoli otwierać i zapraszać na 
różnego rodzaju wydarzenia. Liczymy na Państwa obecność.

W Wasze ręce oddajemy najnowsze, wakacyjne wydanie Dębowieści, w którym nie za-
braknie informacji z Urzędu Gminy Dębowiec, a także Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie. Szczególnie polecamy rozmowę z Wójtem Tomaszem Brannym. Włodarza Gminy 
Dębowiec zapytaliśmy m.in. o wpływ koronawirusa na zaplanowane inwestycje, a także 
obecnie realizowane remonty.

Na łamach Dębowieści, słów kilka o Cichociemnych, nowym zarządzie LKS „Korona”, 
a także pewnym przydrożnym krzyżu. Gminna Biblioteka poleca kilka pozycji książko-
wych na leniwe, wakacyjne wieczory, a my, czyli GOKSiT, pochwalimy się tym, co działo 
się u nas w tym trudnym czasie pandemii.

Tak jak inne instytucje, ze względu na  koronawirusa, przenieśliśmy naszą działalność 
do Internetu. GOKSiT wyprodukował 3 krótkie filmy instruktażowe. Zachęcaliśmy do 
wykonana w domu tulipana z materiału, latawca i ramki. Na tym nie koniec. Mamy już 
kolejne pomysły na produkcje filmowe, które będziemy realizować.

W tym numerze dowiedzą  się Państwo również, kto zwyciężył w organizowanym 
przez GOKSiT konkursie fotograficznym „Gmina Dębowiec na starej fotografii”. Dzięku-
jemy za udział w zabawie, a zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy. Wszystkie zdjęcia, nie 
tylko nagrodzone, publikujemy w tym numerze Dębowieści.

Oprócz relacji i informacji znajdą Państwo również zapowiedzi nadchodzących mini wy-
darzeń. Ze względu na ciągłe zagrożenie covid-19 z przykrością informujemy, że w tym 
roku na terenie naszej Gminy nie odbędą się dożynki. Koncertów przy tężni jednak nie 
zabraknie! O tym, co dzieje się w GOKSiT w Dębowcu na bieżąco informujemy na naszej 
stronie facebookowej. Polecamy!

Pozdrawiam serdecznie, 
Marta Szymik-Telesz

Dyrektor GOKSiT w Dębowcu

 W bieżącym roku przypada 30. 
rocznica najnowszej historii polskiej 
samorządności, która rozpoczęła się 
27 maja 1990 roku. Tego dnia, co roku 
od tamtej pory, obchodzimy uroczy-
ście Dzień Samorządu Terytorialne-
go. Wybory 27 maja 1990 roku były 
pierwszymi w pełni wolnymi wybora-
mi w powojennej historii Polski. Nie 
ograniczały ich żadne warunki, jak w 
przypadku wyborów 4 czerwca 1989 
roku. Odbyły się także przed pierw-
szymi wyborami prezydenckimi. Było 
to bardzo doniosłe wydarzenie w hi-
storii polskiej samorządności i klu-
czowe w demokratycznej transforma-
cji po upadku komunizmu. 
 30 lat samorządności to wresz-
cie ogromna praca i zaangażowa-
nie mieszkańców oraz samorządów, 

30 - lecie Samorządu 
Terytorialnego 1990-2020

którzy wspólnie decydują o naszej 
gminie, jej rozwoju i perspektywach 
na przyszłość. Wsparcie w postaci 
funduszy unijnych od prawie 15 lat 
w znaczący sposób wpływa na dy-
namiczny rozwój gminy i poprawę 
życia mieszkańców. Niemniej jednak 
czekają nas nowe wyzwania, często 
niełatwe. Jednak doświadczenia z 
ostatnich trzech dekad z pewnością 
będą pomocne w ich rozwiązaniu. 
30-lecie to okazja do podsumowań, 
ocen, przemyśleń co zrealizowaliśmy 
wspólnie, a co przed nami. 
 Z okazji Dnia Samorządu Teryto-
rialnego wszystkim Samorządowcom, 
byłym i obecnym, dziękujemy za za-
angażowanie i pracę na rzecz naszej 
Małej Ojczyzny.

Bronisław Brudny
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 GOKSiT: Za nami cztery trudne miesiące. Pandemia 
wpłynęła na życie nas wszystkich. Na funkcjonowanie 
Urzędu Gminy. Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną na 
terenie Gminy Dębowiec?
 Tomasz Branny: Mamy wszystko pod kontrolą. Oczy-
wiście są zachorowania i osoby na kwarantannie. Urząd 
Gminy Dębowiec pracuje w obowiązujących godzinach 
urzędowania. Obsługa interesantów odbywa się na parterze 
budynku. Znajduje się tam również skrzynka podawcza, do 
której należy wrzucać korespondencję. W wielu przypadkach 
wystarczy jednak kontakt telefoniczny z Urzędem pod nr tel. 
33 853 38 81. 

 GOKSiT: Czy pandemia wpłynęła na zaplanowane in-
westycje ?
 Tomasz Branny: Częściowo tak, ponieważ otrzymuje-
my niższe środki z budżetu państwa. Dochody własne gmi-
ny zmniejszyły się o około 41%. Niestety jedną z większych 
inwestycji, czyli kanalizację sanitarną w Łączce, musimy 
przenieść na rok 2021. Na sesji zmieniliśmy budżet i wpro-
wadziliśmy tę zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Po uzyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska będziemy realizować tę inwestycję w roku przy-
szłym. 

 GOKSiT: Co w takim razie przed nami. Jakie inwesty-
cje zostaną zrealizowane w najbliższym czasie?
 Tomasz Branny: Wszystkie pozostałe, zaplanowane 
inwestycje są w trakcie realizacji, albo przed przetargami. 
Trwają prace przy wymianie całej instalacji elektrycznej 
w Szkole Podstawowej w Dębowcu. Przy tej okazji zostanie 
również wykonane malowanie sal. W poprzednim roku nie 
udało się tego zrealizować ponieważ żadna z firm nie przy-
stąpiła do przetargu. Trwają również remonty dróg. Przetarg 
został rozstrzygnięty. Remontowana jest ul. Podlesie w Simo-
radzu, ul. Przedszkolna w Iskrzyczynie, ul. Ogrodowa w Dę-
bowcu, ul. Dębowa w Dębowcu oraz ul. Rzeczna w Kostko-
wicach. 

 GOKSiT: W Dębowcu pojawi się wyświetlacz prędko-
ści?
 Tomasz Branny: Tak. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa 
w centrum Dębowca. Radni przeznaczyli środki na wyświe-
tlacz, który będzie mierzył prędkość pojazdów nadjeżdżają-
cych od strony Hażlacha ul. Katowicką. Zostanie zamonto-
wany na niebezpiecznym wzniesieniu. 

Rozmowa z Wójtem
Gminy Dębowiec 
Tomaszem Brannym
Pytamy m.in. o wpływ koronawirusa na zaplanowane
inwestycje, remonty dróg, wyświetlacz prędkości,
ośrodek zdrowia z nowym najemcą, paczkomat oraz śmieci.

 GOKSiT: W ostatnim czasie ważyły się losy Ośrodka 
Zdrowia w Dębowcu. Jak już wiadomo wszystko dobrze się 
skończyło. Ośrodek Zdrowia będzie funkcjonował dalej, 
jednak już z nowym najemcą.
 Tomasz Branny: Poprzedni najemca złożył do Urzędu 
Gminy w Dębowcu wypowiedzenie. Do pierwszego przetar-
gu nie przystąpiła żadna firma. W drugim startowały dwie. 
Wynegocjowaliśmy wyższą kwotę z firmą Niepubliczny Wie-
lospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk 
Sp. z o.o. Umowa została podpisana 22 czerwca 2020 r. na 
czas nieokreślony. Nowy najemca przystąpił już do remontu 
i wyposażenia pomieszczeń w sprzęt którego brakuje. Więk-
szy remont nie jest konieczny, ponieważ obiekt jest przysto-
sowany do prowadzenia tego typu działalności.  Myślę, że 
w najbliższym czasie Ośrodek Zdrowia zostanie otwarty. 
W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej będzie działał na 
określonych zasadach sanitarnych. Jednak deklaracje już 
z pewnością będzie można złożyć tutaj i korzystać z porad 
telefonicznych, czy bezpośrednio z usług u specjalisty. 

 GOKSiT: Nowością na terenie Gminy Dębowiec będzie 
z pewnością paczkomat. W którym miejscu zostanie usta-
wiony?
 Tomasz Branny: Na terenie naszej Gminy będzie umiej-
scowiony paczkomat za Ośrodkiem Zdrowia w Dębowcu. 
Jesteśmy na etapie podpisywania umowy. Wszystkie inne for-
malności zostały już spełnione. 

 GOKSiT: Jak wygląda segregowanie śmieci na terenie 
Gminy Dębowiec? Czy mieszkańcy segregują odpady sta-
rannie, czy nie ?
 Tomasz Branny: Mamy dużo zgłoszeń ze strony firmy od-
bierającej śmieci, że mieszkańcy niezbyt dobrze segregują od-
pady. Niestety będziemy musieli reagować i upominać miesz-
kańców aby prawidłowo prowadzili segregację. Apeluję o  to 
żeby przykładać się do segregacji. Pamiętajmy o tym, że dla 
każdej frakcji jest właściwy kolor worka. Przepisy tego od nas 
wymagają. Musimy na to zwracać uwagę. W momencie kiedy 
śmieci są źle segregowane Gmina płaci więcej. Wtedy automa-
tycznie cena śmieci rośnie. W tej chwili mieszkańcy płacą 22 zł 
w przypadku kompostowania, 23 zł to opłata dla osób, które 
nie kompostują. Jak segregować śmieci znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl
 GOKSiT: Dziękujemy za rozmowę  
 Tomasz Branny: Dziękuję

GOKSiT
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Z Obrad Rady Gminy
 Na sesjach 28.04.2020 r., 28.05.2020 r. oraz 23.06.2020 r.  
podjęte zostały m. in. uchwały w sprawie:
- bieżących zmian w budżecie Gminy,
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Dębowiec w 2020 r.,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego 
oraz Powiatowi Cieszyńskiemu,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- przedłużenia terminu płatności rat podatku od nierucho-
mości,
- rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Ogrodzona 
w sprawie niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej 
TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości 
lub przedłużającej terminy płatności podatku od nierucho-
mości,

- udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec 
za rok 2019 r., 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia 
absolutorium Wójtowi za 2019 r.

Nowe zadania inwestycyjne
- (Sesja 28 kwietnia 2020 r.): „Dostosowanie budynku 
Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych” kwo-
ta 23.000,00 zł (dokumentacja), „Budowa wagi towarowej 
na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi” kwota 
57.000,00 zł.
- (Sesja 28 maja 2020 r.): „Montaż urządzenia do pomiaru 
prędkości na ul. Katowickiej w Dębowcu” kwota 18.000,00 zł.  

Grzegorz Cymorek
Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec 

 Cichociemni, czyli grupa polskich ochotników wyszkolo-
na w Anglii do działań na terenie okupowanej Polski. Nie byli 
ani formacją wojskową, ani oddziałem. Nie posiadali patrona, 
czy sztandaru. Byli wyszkoleni do działania. Pierwszy zrzut 
Cichociemnych odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. 
i  nosił kryptonim „Adolphus”. Rtm. Józef Zabielski „Żbik”, 
kpt. Stanisław Krzymowski „Kostka” i kurier Czesław Racz-
kowski „Włodek” mieli wylądować w okolicach Włoszczo-
wy. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn miejsce zrzutu 
zostało zmienione. Zamiast na terenie okupowanej Polski 
śmiałkowie wylądowali w Dębowcu na Ziemi Cieszyńskiej, 
która w całości znajdowała się wtedy w granicach administra-
cyjnych III Rzeszy. Polscy Spadochroniarze stanęli przed nie-
planowanym i trudnym zadaniem przedostania się przez gra-
nice. Dzięki pomocy mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej udało 
im się przedostać na teren okupowanej Polski i kontynuować 
zaplanowane działania dywersyjne.
 W wyniku starań i zaangażowania członków XVIII Od-
działu Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy 
w 1991 r. w Dębowcu został odsłonięty pomnik upamiętnia-
jący pierwsze lądowanie Cichociemnych. Od tego momentu 
corocznie odbywają się przy nim uroczystości ku czci tych 
heroicznych czynów. Urząd Gminy Dębowiec jest ich głów-
nym organizatorem. Do organizacji włącza się również Szko-
ła Podstawowa w Dębowcu, która od 2018 roku nosi nazwę 
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Uczniowie 
biorą aktywny udział w przygotowaniu programu artystycz-
nego. Młodzież jest również reprezentowana przez uczniów 

80. rocznica
Pierwszego Zrzutu Cichociemnych 
zbliża się wielkimi krokami

klas mundurowych cieszyńskich szkół. Delegacje wysyłają 
jednostki wojskowe. Swoją obecnością zaszczyca to wydarze-
nie Cichociemny mjr Aleksander Tarnawski. W  2016 roku 
podczas obchodów 75. rocznicy w uroczystościach wziął 
udział Minister Obrony Narodowej RP Antoni Macierewicz, 
co zwraca uwagę na historyczne znaczenie wydarzeń z Dę-
bowca. Podczas uroczystości odbywają się również pokazy 
skoków spadochronowych.
 W przyszłym roku czeka nas 80. rocznica tego wydarze-
nia. Zarówno Gmina Dębowiec, jak i Oddział Ziemi Cieszyń-
skiej Związku Polskich Spadochroniarzy już rozpoczęli przy-
gotowania by obchody te odbiły się szerokim echem i wypro-
mowały zarówno gminę Dębowiec, jak i samo wydarzenie.

W. Błachowicz 
XVIII Oddział Ziemi Cieszyńskiej ZPS
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 Po raz kolejny, jak każdego roku, wyłoniono Najlepszego Dzielnico-
wego Powiatu Cieszyńskiego.
 Konkurs dotyczył osiągnięć i aktywności służbowej dzielnicowych za 
2019 rok. Najlepszym spośród nich został wybrany sierż. szt. Kamil Prze-
wieźlik, który odebrał okolicznościową statuetkę, dyplom oraz gratulacje 
w czwartek 25 czerwca 2020 r. z rąk Mieczysława Szczurka Starosty Cie-
szyńskiego, Janiny Żagan Wicestarosty, Stanisława Kubiciusa Przewodni-
czącego Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz mł. insp. Jacka Stelmacha Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Cieszynie.
 Sierż.szt. Kamil Przewieźlik służbę w Policji pełni od ponad 8 lat. Od 
ponad trzech lat pracuje w Zespole Dzielnicowych Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie. Jego rejon służbowy obejmuje dzielnicę nr 1 (Bogu-
szowice, Marklowice, Frysztackie Przedmieście) Już wielokrotnie, i to 
z  sukcesami, reprezentował cieszyńskich policjantów. W 2018 roku wy-
grał wojewódzkie eliminacje do XI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów 
Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2018”. Miesiąc później razem z st. sierż. 
Adrianem Piechulskm z KPP Zawiercie stworzyli najlepszy duet i wygra-
li Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 
2018” okazując się najlepszą drużyną w kraju.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Przywrócono bezpośrednią obsługę 
klienta w Wydziale Komunikacji! 

Najlepszy Dzielnicowy
Powiatu Cieszyńskiego 2019

 Szanowni Klienci! Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński informuje, iż od czwartku 18 czerwca 2020 r. pomi-
mo trudnego stanu epidemicznego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Szanownych Klientów, podjęliśmy 
decyzję, że przywracamy bezpośrednią obsługę w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Po-
wyższa decyzja dotyczy Referatów Rejestracji Pojazdów i Prawa Jazdy. 

 Wszystkie wcześniejsze rezerwacje terminów do Reje-
stracji Pojazdów, jak również do Prawa Jazdy są aktualne 
i nie przepadają. Nadal istnieje możliwość Internetowej 
Rezerwacji Terminów do Referatu Rejestracji Pojazdów 
w  kalendarzu znajdującym się pod linkiem https://www.
powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/internetowa-rezerwacja-
terminow.
 Przypominamy, iż podczas Waszej osobistej wizyty 
w Starostwie Powiatowym w Cieszynie konieczne jest za-
chowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, w szcze-
gólności:
1. odstępu od pozostałych osób (min. 2 m),
2. zakrycie nosa i ust maseczką lub w inny dopuszczalny 
sposób,
3. wykonanie obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 Prosimy Was o stosowanie się do zaleceń pracowników 
Ochrony oraz pracowników Starostwa, a także wywieszo-

nych komunikatów. Oznakowane automaty do dezynfekcji 
rąk znajdują się w holach obiektów Starostwa Powiatowego. 
Przy stanowisku wyznaczonym do bezpośredniej obsługi 
klientów może znajdować się wyłącznie jedna osoba, nie 
licząc pracowników obsługujących.

 Pomimo wprowadzanych udogodnień, w trosce o Pań-
stwa bezpieczeństwo, w związku z trudną sytuacją epide-
miologiczną dotyczącą koronawirusa w województwie 
śląskim, nadal apelujemy i prosimy w pierwszej kolejności 
o załatwianie spraw:
1. telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu) – nasi urzędnicy udzielą wszelkich niezbęd-
nych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz po-
mogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie, wykaz 
numerów telefonów: https://bip.powiat.cieszyn.pl/arty-
kul/128/706/wydzialy
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 Krzyże przydrożne stoją przy dro-
gach, przy szlakach turystycznych. 
Najczęściej mijamy je nie zauważając, 
a jeżeli zauważamy to i tak po chwili 
nie pamiętamy, jak wyglądały.
 W Łączce obok drogi wojewódz-
kiej DW-944 poruszając się w kierun-
ku Skoczowa po lewej stronie, pośród 
dwóch dorodnych drzew, stoi drew-
niany krzyż z figurą Chrystusa.
 Ogrodzony płotkiem, zadbany - 
„spogląda” na przejeżdżające samo-
chody, niemy świadek historii. Wy-
pisane na nim daty świadczą o dość 
odległej przeszłości. Jednak kiedy zo-
stał tam umieszczony dokładnie nie 
można ustalić.   Na krzyżu widnieje 
rok 1882. Można przyjąć, że właśnie 
w tym roku postawiono ten właśnie 
krzyż. Jednak tu rodzi się wątpliwość, 
bowiem na mapie  “Lonczka  w  Szlą-
sku Powiat podatkowy Skoczów” po-
wstałej w c.k. zakładzie litograf.  ka-
tastru, skala w sążniach wiedeńskich 
z  roku 1872, krzyż jest zaznaczony 
dokładnie w miejscu gdzie znaj-
duje się obecnie. Zatem skoro jest 

KRZYŻ PRZYDROŻNY
na w/w mapie musiał się tam już znaj-
dować wcześniej lub powstał w roku 
opracowania mapy.
 Następne dwie daty na krzyżu 
to 1975 i 2011. Pierwsza to prawdo-
podobnie rok odnowienia krzyża. 
W roku 2011 dzięki inicjatywie i za-
angażowaniu  Ireny i Gustawa Bącz-
ków, (śp. Gustaw Bączek pełnił wtedy 
funkcję sołtysa Łączki), krzyż został 
gruntownie odrestaurowany, figura 
Chrystusa jest nowa, a i otoczenie 
uzyskało nowy wygląd. Uroczyście 
dokonano poświęcenia przy licznym 
udziale mieszkańców.
 Krzyże przydrożne stawiano by 
uczcić jakieś ważne wydarzenie, czy 
potwierdzić swoje religijne zaanga-
żowanie. Budowano je w podzięce za 
uratowanie życia, czy otrzymane ła-
ski.
 Były też znakami granicznymi 
wsi, czy drogowskazami. Chroniły 
przed epidemiami i wojnami. Stano-
wią cząstkę dziedzictwa kulturowego 
gminy, są przejawem ludowej poboż-
ności i religijności.

 Warto czasem zatrzymać się, 
zapalić świeczkę przed takim krzy-
żem i pomodlić się.
 Jeżeli ktoś z czytelników posiada 
wiadomości dotyczące okoliczności 
i daty postawienia krzyża w Łączce to 
prosimy podzielić się z czytelnikami 
Dębowieści.  

BB/GOKSiT

2. mailowo poprzez adres sekretariat@powiat.cieszyn.pl 
lub poprzez adresy poszczególnych Wydziałów/Biur, któ-
rych wykaz znajduje się tutaj: https://bip.powiat.cieszyn.pl/
artykul/128/706/wydzialy
3. przez platformę ePUAP na skrytkę: /pzcieszyn/skrytka)
4. drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Cie-
szynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

 Opłat można dokonywać tradycyjnie (ul. Bobrecka 29 
– Kasa, ul. Szeroka 13 – opłatomat, płatność w placówce 
pocztowej) lub przez bankowość elektroniczną, wykaz kont 
bankowych znajduje się tutaj: https://bip.powiat.cieszyn.pl/
artykul/187/7549/konta-bankowe
 Dziękuję za zrozumienie i liczę na współpracę

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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GOKSiT online
 W czasach pandemii, musieliśmy zmienić myślenie 
i przerzucić naszą działalność do Internetu. GOKSiT onli-
ne może brzmi dziwnie, ale kiedy koronawirus szalej, tylko 
w ten sposób, mogliśmy się z Wami kontaktować. Do tej 
pory wyprodukowaliśmy trzy filmy. Pokazaliśmy, jak zro-
bić z materiału tulipany. Z okazji Dnia Dziecka pojawił się 
przepis na latawiec, a  tych, co  szukali prezentu na Dzień 
Ojca, na ostatnią minutę, być może zainspirowaliśmy do 
zrobienia oryginalnej ramki. Wszystkie filmiki, choć pre-
mierę mają już za sobą, znajdziecie na naszym profilu fa-
cebookowym  oraz na You Tubie. Zachęcamy i polecamy. 
Wprawdzie powoli już się otwieramy, ale z wirtualnych 
propozycji do końca nie rezygnujemy. Z pewnością w naj-
bliższym czasie pojawią się kolejne. 

GOKSiT

Po przymusowej przerwie wracamy do tre-
ningów :)

W tym trudnym czasie nie próżnowałyśmy 
– szukałyśmy inspiracji i nowych pomysłów. 
Opracowałyśmy dla Was świeżutkie zesta-
wy treningowe; rozpoczęłyśmy także kurs 
z dietetyki i dietoterapii. Cały czas się szko-
limy i śledzimy najnowsze trendy w zakre-
sie szeroko pojętego zdrowego stylu życia. 
Zapraszamy do śledzenia naszego funpage’a 
na facebooku: @Akademia Noko. Czekamy 
na Wasze powroty i zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby z nami ćwiczyć. 

Ania & Maja Trenerki zdrowego stylu życia

WRACAMY
DO GRY!!!
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Przypominamy, że odpady
komunalne należy segregować
• Odpady komunalne należy segregować do worków z podziałem na frakcje :
papier (niebieski)
tworzywa sztuczne i metale (żółty)
szkło (zielony)
bioodpady (brązowy) – w przypadku kompostowania wrzucamy do kompostownika
popiół (szary)
• Odpady remontowo- budowlane tj. płyty kartonowo-gipsowe, deski sedesowe, rury pcv, wiaderka po farbach, listwy 
wykończeniowe itp. nie należy wrzucać do worków z segregacją ani pojemnika na zmieszane
• Pojemniki po olejach spożywczych, samochodowych nie wrzucamy do frakcji plastik!
• Obierki z warzyw i owoców, kwiaty, trawę wrzucamy do frakcji bio bądź do kompostownika nie wrzucamy do zmiesza-
nych!
• Styropian budowlany należy wystawiać przy zbiórce wielkogabarytowej
• Styropian opakowaniowy ze sprzętów agd i rtv oraz z posiłków wrzucamy do odpadów zmieszanych. 

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrosprzętu,
zużytych opon i remontowo budowlanych

(w ilości do 1m3 na rok na nieruchomość) – odbywać się będzie 25 sierpnia 2020 r. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia 2020 r. pod nr tel. 33 856 22 85 wew. 27 
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 W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej opisuje przebieg i gene-
zę wydarzenia, które zasadniczo wpłynęło na losy i obecny kształt 
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad 
Wisłą, została stoczona z wojskami rosyjskimi w dniach 
13-25 sierpnia 1920 roku i była jedną z przełomowych bitew w hi-
storii świata.

Tymoteusz Pawłowski jest historykiem 
i publicystą, autorem książki

„1920 Bitwa Warszawska”.

 Julia to skrzywdzona przez narzeczonego dziewczyna, 
która bojąc się reakcji rodziny i przyjaciół na wiadomość 
o odwołanym ślubie ucieka z Warszawy. Jej celem są Ol-
szany miejscowość, w której odziedziczyła dom po zmar-
łym dziadku. Po dotarciu na miejsce okazuje się jednak, że 
sprzedaż nie jest taka prosta, a to ze względu na działania 
sił nadprzyrodzonych, które wyraźnie dają jej do zrozumie-
nia co sądzą o jej decyzji.
 To pełna humoru i ciepła książka o poszukiwaniu samej 
siebie, a także miłości, która nadchodzi, gdy najmniej jest 
spodziewana. 

 Książka opisuje losy byłej policjantki Dionizy, która bę-
dąc na życiowym zakręcie zrezygnowała z pracy w policji 

„Wioska kłamców” jest pierwszą częścią
nowego cyklu Hanny Greń „Dioniza Remańska”.

 Bitwa ta zdecydowała o zachowaniu niepodle-
głości przez Polskę i zaprzepaściła plany na rozprze-
strzenienie się komunizmu w Europie Zachodniej. 
 Autor, w pełnej pasji opowieści porusza tematy 
bitwy, a także wspomina o pierwszych walkach sto-
czonych już w 1918 i kampanii z 1919 roku. Książ-
ka zawiera również liczne archiwalne materiały, co 
znacznie przybliża klimat panujący w tamtych cza-
sach.
 Książkę z całą pewnością polecamy i zapraszamy 
do wypożyczeń w naszej Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej.

i rozwiodła się z mężem. Kilka lat wcześniej został zamordo-
wany jej ojciec, komendant policji. Chociaż sprawa została 
zamknięta, a sprawcy schwytani i odsiadują wyrok, jednak 
kobieta uważa, że do więzienia trafili nie Ci ludzie, którzy po-
winni. Rozpoczyna własne śledztwo. W tym celu udaje się do 
Strzegomia, wioski dość demonicznej i mrocznej, zawdzię-
czającej swoją nazwę legendzie o trzech strzygach. 
 Dzięki współpracy z miejscową policją kobieta depcze 
prawdziwym mordercą po piętach. Niestety sprawy się 
komplikują, a komuś zależy na tym, aby skomplikowały się 
jeszcze bardziej.
 Serdecznie zachęcamy do przeczytania książki o wio-
sce, w której nic nie jest takie jakim się wydaje.
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 W tym roku ze względu na obo-
strzenia związane z koronawirusem 
nie mogliśmy się spotkać przy tężni 
solankowej w  Dębowcu i wspólnie 
świętować. Przygotowaliśmy kon-
cert patriotyczny online, aby każdy 
mógł uczestniczyć w obchodach ko-
lejnej rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. 
 W wydarzeniu tym wziął udział 
Zespół Lunatyp w składzie: Dag-
mara Dorda – wokal, Jakub Waluś 
– akordeon oraz Michał Kasztura – 
gitara.

GOKSiT 

 26 czerwca 2020 r. miało miejsce walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Ludowego Klubu Sportowe-
go „Korona” Gumna. Prezes Klubu Jan Żarski przedsta-
wił sprawozdanie z działalności Klubu „Korona” za rok 
2019. Z sekcji tenisa stołowego zaprezentował sprawoz-
danie Włodzimierz Świątek, zaś z sekcji strzeleckiej od-
czytał je Prezes Klubu Jan Żarski. Sprawozdanie finan-
sowe przedstawił Skarbnik Andrzej Ryszkowski. Spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Dariusz Hernik. 
Po krótkiej dyskusji jednogłośnie udzielono absoluto-

Zmiana Zarządu
w LKS „Korona” Gumna

rium ustępującemu Zarządowi LKS „Korona” Gumna 
za rok 2019.  W wyniku przeprowadzonych wyborów 
wybrano nowy Zarząd LKS „Korona” Gumna: Prezes 
Zdzisław Błanik, I-szy V-ce Prezes Przemysław Rasz-
ka, II-gi V-ce Prezes Otton Lanc, Sekretarz Grzegorz 
Sroczyk oraz Skarbnik Jan Żarski. Komisja Rewizyjna: 
Krzysztof Wardas – Przewodniczący, Lucyna Jabłoń-
ska – sekretarz, Dariusz Hernik – członek (bez zmian 
w stosunku do poprzedniej kadencji).

GOKSiT

Koncert patriotyczny w Dębowcu online
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„Opowieści fotograficzne”
 Od 22 czerwca w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu 
można oglądać wystawę Wojciecha Tele-
szyńskiego oraz jego córki Izabeli Teleszyń-
skiej. Zdjęcia obu autorów są zupełnie inne, 
ale łączy ich wspólna pasja do fotografii. Pan 
Wojciech fotografuje głównie otaczającą go 
przyrodę: kwiaty, krajobrazy. Z kolei pani 
Izabela wykonuje zdjęcia metodą analogo-
wą. Jej zdjęcia są nieostre, czarnobiałe, roz-
mazane - są to tzw. uchwycone chwile. 
 13 lipca odbyło się spotkanie autorskie. 
Wojciech Teleszyński opowiedział o swo-
ich pracach. Pani Izabela mieszka na stałe 
w Holandii i nie mogła osobiście przybyć na 
spotkanie, ale przedstawiła swoją twórczość 
za pomocą prezentacji multimedialnej.Wy-
stawa będzie dostępna do 31 lipca w godzi-
nach pracy GOKSiT, Łączka ul. Widokowa 
10. Zapraszamy.

GOKSiT

Wojciech Teleszyński
Od młodzień-
czych lat pasjo-
nuje się foto- 
grafią. Ukoń-
czył kurs kino-
operatora i foto- 
graficznej doku-
mentacji. Prowadził sekcję fotograficzną 
dla młodzieży w Klubie Osiedlowym 
SM w Nowym Tomyślu. Był także 
organizatorem nowotomyskich kon-
kursów fotograficznych o  tematyce 
przyrodniczej i regionalnej. W  2019 
roku został Osobowością Roku w ka-
tegorii kultura za wystawy o tematyce 
przyrodniczej oraz fotografowanie 
ważnych wydarzeń w  gminie Nowy 
Tomyśl.

Izabela Teleszyńska
Urodziła się w Nowym 
Tomyślu. W wieku 18 lat 
wyjechała do Holandii, 
gdzie nadal mieszka. Po 
kilku wystawach foto-
graficznych w Holandii - 
między innymi w Hoorn 
i Amersfoort, przyszedł 
czas na wspólną wystawę 
z tatą Wojciechem Tele-
szyńskim w rodzinnym 
mieście. „Opowieści fotograficzne” trafiły również na Śląsk. 

Odkąd sięgam pamięcią, fotografia jest w moim życiu. Mój pierwszy 
aparat, Zenit dostałam od taty. Pamiętam dni w ciemni i wspólne ple-
nery fotograficzne z kółkiem fotograficznym, organizowane przez mo-
jego tatę. Moje serce leży w fotografii analogowej, ale czasami sięgam 
także po aparat cyfrowy. Nadal używam starego Zenita (uwielbiam ten 
zapach) i od kilku lat także aparat Pentax. Fotografia jest dla mnie spo-
sobem wyrażania. Moje zdjęcia odzwierciedlają to co czuję i przeży-
wam. Przedstawiają co się we mnie dzieje. To myśli przelane na papier. 
Momenty, chwilowe migawki uczuć. Światło i linie odgrywają w mo-
ich zdjęciach ważną rolę. Poruszone, nieostre i rozmyte obrazy, które 
tworzę uświadamiają mi, że każda chwila w której zrobiłam zdjęcie 
jest jednorazowa i już nigdy nie będzie taka sama – przyznaje Izabela 
Teleszyńska. 
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Planowany HARMONOGRAM strzelań, przez ZPM LOK w Cieszynie na Lato i Jesień 2020
na strzelnicy HUBERTUS w Goleszowie przy współpracy z Cieszyńskim Bractwem Kurkowym 

(Zawody z OBSERWATOREM) i innych strzelnicach KŻR.

18.07.2020 r. GOLESZÓW Puchar V-ce Prezesa ZP-M LOK w 
Cieszynie ds. Obronnych Centralny Zapłon (pistolet, karabin i 
trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz.9.00. zapi-
sy od 8.00 do godz.12.00. Organizator LOK

01.08.2020 r. GOLESZÓW Puchar STRZELMISTRZA CBK 
Rozp. zaw. godz.12.00. zapisy od 11.30 Pistolet Karabin Cen-
tralny zapłon. Zawody z OBSERWATOREM Organizator CBK

05.09.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS II Otwarte Zawody 
o Puchar Firmy KUBALA Centralny Zapłon (pistolet, kara-
bin i trap 5, snajper) Zawody z OBSERWATOREM Rozp. zaw. 
godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.12.00 Organizator CBK

06.09.2020 r.   GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Vice 
Prezesa LOK ds. Statutowych. rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 
do godz.12.00 pistolet sportowy

13.09.2020 r. VI RUNDA KŻR Rybnik z obserwatorem 

19.09.2020 r.  GOLESZÓW HUBERTUS Puchar Prezesa CBK 
Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5 snajper) Zawody z 
OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do 
godz.12.00. Organizator CBK

20.09.2020 r.  GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Cieszynie rozp. zaw. 9.00 zapisy od 
8.00 do godz.12.00   karabin sportowy. 

27.09.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Wój-
ta Gminy Goleszów rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do godz.12.00   
pistolet  sportowy.

03.10.2020 r.   GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar FIR-
MY LAKMA. Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5 snaj-
per) Zawody z OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz.9.00. zapisy 
od 8.00 do godz.12.00. Organizator CBK

 04.10. 2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Sta-
rosty Powiatu Cieszyńskiego. rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do 
godz.12.00 karabin sportowy. 

18.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Goleszów  rozp. zaw. godz.9.00. zapisy 
od 8.00 do godz.12.00. karabin sportowy  

24.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Naj-
lepszego Strzelca LOK C-n.  rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 
do godz.12.00. Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawo-
dy z OBSERWATOREM Organizator LOK

25.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody Zakończenie 
Sezonu Strzeleckiego „JESIEŃ 2020” rozp. zaw. godz.9.00. zapisy 
od 8.00 do godz.12.00 pistolet  sportowy.

31.10.2020 r. GOLESZÓW HUBERTUS II Otwarte Zawody o 
Puchar Firmy FLORYS Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 
5) Zawody z OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 
8.00 do godz.12.00. Organizator CBK

07.11.2020 r. GOLESZÓW” HUBERTUS zawody o Puchar Od-
zyskania Niepodległości Państwa Polskiego. Centralny Zapłon 
(pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. rozp. 
zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.12.00 Organizator LOK

04.12.2020 r. GOLESZÓW  HUBERTUS Trap nocny 35 Orga-
nizator CBK

02.01.2021 r. GOLESZÓW  HUBERTUS Trap nocny 35 Organi-
zator CBK Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Zbiórka na wszystkie zawody organizowane przez ZP-M LOK w 
Cieszynie na strzelnicy Myśliwskiej Koła Łowieckiego HUBER-
TUS w Goleszowie o godzinie 8.00.
Zapisy młodzieży szkolnej od 8.00 do 10.00 ze względu na udział 
w zawodach przed dorosłymi, zapisy dorosłych od 8.00 do 12.00. 
Na zawody BOCZNY ZAPŁON
Instruktaż oraz obsługa i zapoznanie się z bronią przez osoby nie 
posiadające patentu strzeleckiego i nie należących do klubów i kół 
strzeleckich obowiązkowo o godz. 8.30.
Na wszystkich zawodach osłony wzroku i słuchu obowiązkowe. 
(we własnym zakresie, uczniom zapewnia ZP-M LOK C-n.) Lu-
nety obserwacyjne we własnym zakresie.
Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem opraco-
wanym przez organizatorów i regulaminem strzelnicy, wszystkie 
zawody są zawodami otwartymi.
Na strzelnicy obowiązują przepisy dotyczące pandemii korona 
wirus i należy je bezwzględnie przestrzegać.

Zarząd Powiatowo-Miejski
LOK w Cieszynie

V-ce Prezes ds. Obronnych
Jan Żarski tel.602 532 116

 Zarząd Cieszyńskiego
Bractwa Kurkowego

Strzelmistrz
Seweryn Kędzior 663 627 353
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KULTURA

Roztomili 
Dębowczanie
 Podziwejcie sie jako tyn czas wartko leci, że uż zaś przi-
szło nóm sie po drugi we Waszych Dębowieściach potkać. 
Ta Waszo dziedzina ni ma wielko, i tymu je to procne coby 
cosi ło ni wychledać, a nieskorzij napisać cosi do poczyta-
nio. Prziszło mi na myś, że je łóna tak fest rozchlaśnióno 
i ni ma to leko, za jedyn dziyń wszyndzi zozdrzić. Dejmy 
na to tyn Wasz GOK je też tak daleko łod gminy, że pieszki 
tam dónś do nich, to je na zicher porcone.  W tym GOK-u 
je moc placu na rozmajte hałdamasze i dycki je s tym ło-
studa, coby nagnać tam ludzi. Ni mogym prziś na to, skyrs 
czymu w tej chałupie kaj urzynduje Wasz fojt tej kultury 
nie szło zrobić. Na wszecki rozmajte kszefty tam się naszeł 
plac, a kultura zusła wygnano aże do Łónczki. W lecie jak je 
ciepło i nie padze to je pół biydy tam sie przeszpacyrować, 
ale w zimie jak nasuje śniega to porynczne bydóm dlo Was 
yno skije, abo jakisikej skutery do śniega.  Możne by było 
dobre, coby fojt najył ze dwa razy do tydnia jakigosi sie-
dloka s kóniami i takóm rajzem do tego GOK-u łod gminy 
fundnył ludzióm za darmo. Drugo atrakcyja to je gospoda, 
kieróm łóńskigo roku odewrziła tako jedna szykowno pa-
niczka i piecze w ni tam placki. Zaś tym ludzióm, kierzi sie 
najedzóm tych placków i majóm pełne bachórze poradzi 
przkludzić kónia, na kierym mogóm se porajtować. Je to 
fest szprytne, bo jak taki jedyn s drugim, to co zjod wartko 
wytrzepie na tym kóniu, to na zicher obszteluje se  drugi 

talyrz tych placków.  Wasza gmina je na obkoło fest zieló-
no i wszyndzi sóm stawy s rybami, przi kierych w trowie 
i na strómach siedzóm rozmajte wodne ptoki. Moło też gdo 
wiy, że sto roków tymu wedla Dymbowca szukali wónglo 
i wiertali w ziymi rozmajte dziury. Podarziło sie im trefić 
na gaz i solanke jodowobromową. I dziynka tymu do dzisia 
tyn gaz idzie  rułami do rozmajtych chałup, a s tej solanki 
wyrobiajóm leczniczóm sól. Ta sól je przidajno na bolyni 
w krziżach, kolanach i rewme.

FJD

Mini słownik:    podziwejcie się - popatrzcie się,   wartko 
- szybko,   potkać - spotkać,   dziedzina - wieś,  procne – 
trudne,   wychledać - wyszukać,   nieskorzij - później,   fest 
- bardzo,  rozchlaśnióno - rozciągnięta,  zozdrzić - popa-
trzeć,   pieszki - na piechotę,   dónś - dojść,   na zicher - na 
pewno,   hałdamasz - zabawa,   dycki - ciągle,   łostuda - 
kłopot,   skyrs - z powodu,   kaj - gdzie,   fojt - wójt,  kszefty 
- sklepy,   padze - pada,   nasuje - nasypie,   skije - narty,   
rajza -podróż,   siedlok - gospodarz,   łońskigo - zeszłe-
go,   fundnył - ofiarował,   odewrziła - otwarła,  Bachórz 
- brzuch,   przikludzić - przyprowadzić,    porajtować - 
pogalopować,   obszteluje - zamówi,    strómy - drzewa,   
wedla - obok,   podarziło się - udało się,  przidajno - po-
trzebna,   krziże - kręgsłup,  rewma - reumatyzm.

- Do Jozefa przyszeł Antón i zustoł poczynstowa-
ny zupóm. -Jak zacznył jeś te zupe, to Jozefowy 
pies fórt na niego warczoł  i szczekoł. -Antón się 
pyto, czymu tyn twój pies je taki spórny.- Ha, bo 
jo ci zapómnioł rzeknóć, że łon je dycki taki, jak 
kiery jy s jego miski.

- Jedyn polityk prziszeł  po wyborach do swoji 
chałupy fest umynczóny i prawi swoji babie: 
„Możesz mi uż pogratulować, zustołech wybra-
ny”. -Ja, a nie cyganisz ? -Toć że ni, teraz uż nie 
muszym !

- Dwóch ożralców dało sie ze sebóm do rzeczy. 
-Jedyn prawi. - Wiysz moja baba je tako spórno, 
że jak jo przchodzym do chałupy nieskorzij to 
dycki sie dziwo na zygarek. -Ja ? - to je nic, bo 
moja dycki jak przidym nieskorzij do chałupy to 
sie dziwo na katyndorz !



Bezpłatny Informator Gminy Dębowiec „Dębowieści”, Nakład: 700 szt.

Redaktor naczelna: Marta Szymik - Telesz
Współpracownik: Daria Zorychta

Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka, ul. Widokowa 10, 43- 426 Dębowiec 
Adres e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl; 33 858 83 51, 512 298 558

www.ck.debowiec.com.pl

KULTURA

Dom Brodów w Dębowcu
(już go nie ma).

Dom dziadków Leszka Szurmana 
(1935).

Budowa ośrodka zdrowia.

OSP Simoradz - Jan Brudny (1936). Portret Karola Siekierki (1890).

Budowa szkoły w Dębowcu
(koniec lat 80).

Waldemar Śniegoń i jego brat.
W tle dom rodzinny w Dębowcu

na ulicy Spokojnej.

Nowa stodoła Simoradz
- Ewa i Jan Brudny (1942).

Fotografia ślubna Anny i Wiktora 
Siekierka (1947).

Dom rodzinny Simoradz 1.
Karol i Zuzanna Siekierka

wraz z dziećmi (1935).

 Po dokonaniu oceny prac, które 
wpłynęły na Konkurs, według zgod-
ności z tematyką, komisja postanowi-
ła przyznać nagrody, zgodnie z Regu-
laminem „Gmina Dębowiec na starej 
fotografii” następującym osobom:
I. miejsce Adam Siekierka,
II. miejsce Leszek Szurman,
III. miejsce Paweł Czupryna,
wyróżnienie: Waldemar Śniegoń.
 Gratulujemy zwycięzcom i dzię-
kujemy wszystkim za udział w kon-
kursie i nadesłane zdjęcia.

GOKSiT 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
,,Gmina Dębowiec na starej fotografii”



„Gmina Dębowiec na starej fotografii”
- publikujemy zdjęcia, które wzięły udział w konkursie :) 


