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Urząd Gminy Dębowiec,
ul. Katowicka 6, 43426
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
gbpdebowiec@op.pl

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 Gmi-
ny, a w razie nieobecności przez Sekretarza Gminy. 
W przypadku nieobecności– w sekretariacie Urzędu 
Gminy.

Witam Państwa,
 Zawsze uczono mnie, że społeczność lokalna, zaraz po Rodzinie jest ważniejszą częścią życia 
człowieka. W niej dorastamy, uczymy się, poznajemy przyjaciół, współpracujemy, lubimy się bądź 
nie. W społeczności lokalnej bardzo często spotykamy nasze miłości lub trudnych przeciwników. 
Czy chcemy czy nie, zawsze jest ona obecna w naszym życiu. Ta społeczność. I dla Tej Społeczności, 
dla Państwa tu jestem. Jako Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki chcę wsłu-
chiwać się w Państwa małe lub większe prośby, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, pracować na 
rzecz integracji i współdziałania. Jako rodowita cieszynianka, której sporo bliskich pochodzi z Dę-
bowca lub okolic, czuję tą ziemię i słucham ludzi. Zapraszam zatem. Na rozmowę, na poznanie 
się. Młodzież i dzieci. Seniorów i nieco młodsze pokolenie. Spróbujmy współtworzyć kulturę naszej 
gminy. Rozmawiajmy, spotykajmy się. To, zapewniam Państwa, przyniesie owoce.

Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Szypryt
GOKSiT Dębowiec

 W sobotę 8 czerwca 2019 roku w Dębow-
cu miało miejsce niezapomniane wydarzenie. 
Obchodziliśmy bowiem Noc Świętojańską. 
Dla jednych Wigilia Świętego Jana, dla in-
nych Noc Kupały, może jeszcze Sobótka, a na 
Warmii i Mazurach Palinocka. Piękne sło-
wiańskie święto ognia, wody, miłości i płod-
ności. Pochodzące z czasów, kiedy ludzie żyli 
w zgodnie z naturą, jej cyklami i darami, któ-
rymi to natura człowieka obdarzała. Obrzędy 
tej nocy miały dawać ludziom zdrowie i uro-
dzaj. Pannom szczęśliwe zamążpójście, a tań-
ce przy ogniskach pomyślność i oczyszczenie. 
Pleciono wianki z magicznych ziół i szukano 
kwiatu paproci.
 Ten wspaniały czas był udziałem naszej 
społeczności oraz gości, którzy na Noc Świę-
tojańską przyjechali z innych stron powiatu, 
a nawet z Górnego Śląska. Oczywiście nie za-
brakło warsztatów plecenia wianków. Piękne 
dziewczęta i kobiety w wiankach były rozpo-
znawalne podczas całego wieczoru. Zespoły 
Lokomotywa Band oraz Krywań zagrały na 
najwyższym poziomie. Energia nie pozwalała 
na obojętne stanie, muzyka sama zmuszała do, 
może nieco nieśmiałego, ale tańca. Niezapo-
mnianym przeżyciem okazał się występ zespo-
łu Inferis. Cudowny pokaz ognia, jego piękna 
i siły, przy akompaniamecie muzycznym i nie-
wyobrażalnie magicznych zdolnościach zespo-
łu, zgromadził tłumy.

Noc Świętojańska
w Gminie Dębowiec

 Ogromnym zainteresowaniem najmłod-
szych cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie oraz 
wata cukrowa. Nieco starszych nie trzeba 
było namiawiać na fenomenalne placki z bla-
chy oraz pyszne ciasta, a także niezapomnia-
ną grochówkę i potrawy z grilla.
 Aby wrażeń było jeszcze więcej, Noc 
Świętojańska zakończyła się tańcami przy 
akompaniamencie zespołu Veks Band. 
 Podziękowania należą się przede wszystkim 
Urzędowi Gminy Dębowiec. W  szczególności 
Wójtowi Gminy Dębowiec Panu Tomaszowi 
Brannemu. Członkom Stowarzyszenia MK 
Dębowczanie. Dyrektor GZOSP Oldze Stu-
chlik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
Gabrieli Hałgas, Dyrektorowi Cieszyńskiego 
Pogotowia Ratunkowego Janowi Kawuloko-
wi za udostępnienie karetki, Panu Markowi 
Iskrzyckiemu za obsługę medyczną oraz 
OSP Ogrodzona. Naszym sponsorom: PPHU 
Brapta, PPHU Karol Chwastek, Bankowi Spół-
dzielczemu w Skoczowie oraz wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowanie i przebieg tego 
niezapomnianego wieczoru.
 Wydarzenie odbyło się w ramach projektu 
“Kulturalne Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego” 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie.
 Patronem medialnym był OX.PL

Magdalena Szypryt
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 Informujemy, że na stronie Urzędu 
Gminy dostępny jest portal dla miesz-
kańca http://debowiec-cieszyn.esesja.pl. 
Znajdują się na nim wszystkie informacje 
związane z pracą Rady Gminy m. in.:

- archiwalne terminy i porządki obrad sesji, 
aktualne oraz nadchodzące posiedzenia 
Rady Gminy oraz poszczególnych Komisji,

- rejestr podjętych uchwał,

- skład Rady oraz skład Komisji Rady.

 Zgodnie z nowymi zapisami ustawy 
o samorządzie gminnym, obrady Rady 
Gminy są transmitowane na żywo w Inter-
necie. Nagrania obrad są również udostęp-
niane w Biuletynie Informacji Publicznej 
i na stronie internetowej gminy. 

Od początku VIII kadencji Rady, podję-
te zostały m. in. uchwały w sprawie:

- bieżących zmian w budżecie Gminy,

- przyznania dotacji celowej na działalność 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Al-
koholowym w  Bielsku- Białej oraz Powia-
towi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na 
prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie,

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie gminy Dębowiec 
w 2019 r.,

- Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 
2019 r. oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 r.,

- zmian statutów sołectw oraz zarządzenia 
wyborów sołeckich.

Grzegorz Cymorek
Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy 
Dębowiec

KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
Tomasz Kubicius - Przewodniczący
Karol Chwastek - Zastępca
Bronisław Brudny
Jarosław Danel
Marek Iskrzycki
Adam Mencnarowski
Paweł Zawada

KOMISJA OŚWIATY
I KULTURY
Bronisław Brudny - Przewodniczący
Grzegorz Greń - Zastępca
Aneta Gaszczyk
Krzysztof Glajc
Grzegorz Kurek
Adam Moskwik

Przewodniczący Rady: Grzegorz Cymorek - Simoradz
Z-ca Przewodniczącego: Bronisław Brudny - Łączka
Z-ca Przewodniczącego: Tomasz Kubicius - Gumna
Adam Moskwik - Dębowiec
Adam Mencnarowski - Dębowiec
Grzegorz Kurek - Dębowiec
Roman Kłoda - Dębowiec
Dariusz Parchański - Dębowiec
Paweł Zawada - Kostkowice
Jarosław Danel - Simoradz
Grzegorz Greń - Simoradz
Karol Chwastek - Iskrzyczyn
Aneta Gaszczyk - Iskrzyczyn
Krzysztof Glajc - Ogrodzona
Marek Iskrzycki - Ogrodzona

SKŁAD RADY GMINY DĘBOWIEC
VIII KADENCJI (2018-2023)

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY
DĘBOWIEC VIII KADENCJI (2018-2023)

KOMISJA SKARG,

WNIOSKÓW I PETYCJI

Grzegorz Greń - Przewodniczący

Roman Kłoda - Zastępca

Krzysztof Glajc

Adam Mencnarowski

Dariusz Parchański

KOMISJA REWIZYJNA

Roman Kłoda - Przewodniczący

Jarosław Danel - Zastępca

Grzegorz Kurek
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
W POWIECIE CIESZYŃSKIM
 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej, 
w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana 
nieodpłatna pomoc prawna.

• OSOBY UPRAWNIONE
 Uprawnionymi do korzystania z nie-
odpłatnej pomocy prawnej są osoby, które 
nie są w stanie ponieść kosztów za odpłat-
ne usługi prawnicze oraz złożą stosowne 
oświadczenie bezpośrednio przed udzie-
leniem pomocy.

• OSOBY ZE ZNACZNYM STOPNIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 W przypadku osób ze znaczną niepeł-
nosprawnością ruchową oraz doświadcza-
jących trudności w  komunikowaniu się 
istnieje możliwość udzielania pomocy poza 
punktem lub za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość.

• REJESTRACJA
W celu uzyskania pomocy w punkcie nie-
odpłatnej pomocy prawnej należy doko-
nać wcześniejszej rejestracji pod wska-
zanym przez Starostę nr  tel.  (33)  4777 
239 bądź elektronicznie - https://enpp.
pl/ewidencja/event/reservation/185 

Rejestracja telefoniczna odbywa się od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:30 do 15:30.

 Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie 
pomocy prawnej odbywa się poza kolej-
nością. 
 W przypadku zamiaru odwołania lub 
przełożenia terminu wizyty w punkcie 
pomocy prawnej, osoba uprawniona zo-
bowiązana jest do telefonicznego powia-
domienia o  pracownika Starostwa pod nr 
telefonu  (33) 4777 239.

• ZAKRES POMOCY

• prawo pracy,
• przygotowanie do rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej,
• prawo cywilne,
• prawo karne,
• prawo administracyjne,
• prawo ubezpieczeń społecznych,
• prawo rodzinne,
• prawo podatkowe,
• prawo celne,
• prawo dewizowe,
• prawo handlowe.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu pro-
wadzenia działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Szczegółowe informacje można pozyskać 
pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 77 239
lub na stronach internetowych:
- www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce 
Pomoc prawna
- www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/
pomoc-prawna 
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

L.p. Lokalizacja punktu Kto świadczy pomoc prawną Godziny otwarcia

1.

GMINA WISŁA
Pl. B. Hoffa 3 lokal 6
budynek Miejskiego 
Ośrodka Pomocy
Społecznej

ADWOKAT 
Remigiusz Buchalik (identyfikator: PC/1/1)
Joanna Buchalik (identyfikator: PC/1/2)
Tomasz Kiereś (identyfikator: PC/1/3)

wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 12:00
piątek 8:00 – 16:00

2a.

GMINA BRENNA 
Górki Małe,
ul. Zalesie 3
budynek Ośrodka 
Zdrowia

ADWOKAT 
Sonia Mojeścik-Soczewica (identyfikator: 
PC/2a/1)
Katarzyna Sulecka (identyfikator: PC/2a/2)

środa 10:00 – 15:00
piątek 9:00 – 14:00

2b.

GMINA GOLESZÓW
ul. Cieszyńska 29
lokal 22
budynek Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej

RADCA PRAWNY 
Danuta Kubica (identyfikator: PC/2b/1)
Agnieszka Kubica (identyfikator: PC/2b/2)

poniedziałek
9:00 – 14:00

piątek 9:00 – 14:00

3.

GMINA SKOCZÓW
ul. Mickiewicza 9 
lokal 3
budynek Miejskiego 
Centrum Kultury oraz 
Biblioteki Publicznej

RADCA PRAWNY
Anna Górka (identyfikator: PC/3/1)
Magdalena Makulska (identyfikator: PC/3/2)
Małgorzata Mamica (identyfikator: PC/3/3)
Karolina Gasz-Solich (identyfikator: PC/3/4)
Piotr Sokal (identyfikator: PC/3/5)

poniedziałek
8:00 – 12:00

wtorek 8:00 – 12:00
środa 12:00 – 16:00

czwartek
8:00 – 12:00

piątek 8:00 –12:00

4.

GMINA
ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
budynek Urzędu
Gminy Zebrzydowice

ORGANIZACJA PORZARZĄDOWA
Stowarzyszenie Sursum Corda
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11
radca prawny - Edyta Grymel (identyfikator: 
PC/4/1)
adwokat – Wojciech Kała (identyfikator: PC/4/2)
adwokat – Maciej Kościelniak (identyfikator: 
PC/4/3)
adwokat – Kinga Kopeć-Pychyńska (identyfika-
tor: PC/4/4)

poniedziałek
8:00 – 12:00

wtorek 8:00 – 12:00
środa 14:00 – 18:00

czwartek
8:00 – 12:00

piątek 13:00 – 17:00
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W marcu br. w każdym sołectwie naszej gminy odbyły się  spra-
wozdawczo - wyborcze zebrania wiejskie o następującym porząd-
ku obrad: 
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza
zebrania. 
2. Stwierdzenie prawomocności. 
3. Przyjęcie porządku zebrania. 
4. Sprawozdanie z działalności Samorządu Wiejskiego
za minioną kadencję. 
5. Dyskusja nad sprawozdaniem. 
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
7. Wybory Sołtysa: 
a) zgłaszanie kandydatur, 
b) ogłoszenie wyników wyborów. 

Sołtysi w Gminie Dębowiec
zostali wybrani

8. Wybory Rady Sołeckiej: 
a) zgłaszanie kandydatów, 
b) ogłoszenie wyników wyborów. 
9. Wolne wnioski. Zakończenie zebrania.

W wyniku głosowania mieszkańców wybrano następujących soł-
tysów w sołectwach:
Dębowiec - Roman Kłoda
Gumna - Helena Mikrut
Kostkowice - Karina Bogusz
Łączka - Antonina Wawrzyczek
Iskrzyczyn - Piotr Gąsior
Ogrodzona - Agnieszka Glajc 
Simoradz - Piotr Burawa

 Rozpoczęły się prace związane z realizacją II etapu operacji 
pod nazwą “Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej 
i Gimnazjum w Dębowcu”.
 W ramach ww. zadania zostaną wykonane prace związane 
z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku 
szkoły, a także izolacja pionowa ścian fundamentowych. Następnie 
zostanie wykonana nowa elewacja całego budynku wraz z obróbką 
blacharską (parapety i rynny) oraz montaż drewnianych okiennic. 
Prace w wewnątrz obiektu będą polegały na modernizacji instalacji 
centralnego ogrzewania w tym wymiana grzejników, a także insta-
lacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych.
 Cały zakres prac rozpoczęty został procedurą przetargową 
w marcu 2019 roku, a zakończony zostanie we wrześniu br. Dzięki 
wykonanym pracom w budynku gimnazjum oraz szkoły podsta-

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu 
- etap II, oraz termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Dębowiec

wowej wzrośnie efektywność energetyczna co pozwoli na uzyska-
nie znacznych oszczędności związanych z ogrzewaniem. 
 Rozpoczęły się także prace związane z termomodernizacją 
budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie oraz budynku 
socjalnego wielorodzinnego w Simoradzu. Prace będą polegały na 
dociepleniu ścian zewnętrznych oraz ociepleniu stropodachów 
budynków. 
 Cały zakres prac rozpoczęty został procedurą przetargową 
w marcu 2019 roku, a zakończony zostanie w październiku bie-
żącego roku. Wartość całkowitą prac termomodernizacyjnych 
szacuje się na ponad 2.500.000,00 zł, z czego prawie 71% pocho-
dzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Jan Wajdzik
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Rozpoczęły się prace związane z realizacją II etapu operacji pod nazwą "Termomodernizacja 
budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu". 

W ramach ww. zadania zostaną wykonane prace związane z dociepleniem ścian 
zewnętrznych oraz stropodachu budynku szkoły, a także izolacja pionowa ścian 
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Rozpoczęły się także prace związane z termomodernizacją budynku Przedszkola 
Publicznego w Iskrzyczynie oraz budynku socjalnego wielorodzinnego w Simoradzu. Prace 
będą polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz ociepleniu stropodachów budynków. 

Cały zakres prac rozpoczęty został procedurą przetargową w marcu 2019 roku, a 
zakończony zostanie w październiku bieżącego roku. Wartość całkowitą prac 
termomodernizacyjnych szacuje się na ponad 2.500.000,00 zł, z czego prawie 71% 
pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

 

           Jan Wajdzik 
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 Cichociemni to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych szkoleni 
w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Wspierali podziemie 
w walce z Niemcami, zajmowali się wywiadem, dywersją i sabota-
żem, byli w partyzantce. Nazwano ich Cichociemnymi, gdyż dzia-
łali w największej tajemnicy, często pod osłoną nocy. Pierwszymi 
Cichociemnymi, którzy wylądowali w Dębowcu byli: kpt. Stani-
sław Krzymowski “Kostka”, por. Józef Zabielski “Żbik” oraz kurier 
polityczny Czesław Raczkowski “Włodek”. Zrzut nosił kryptonim 
“Adolphus”.

78. Rocznica Pierwszego Zrzutu 
Cichociemnych w Dębowcu

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce zaproszeni goście 
mogli obejrzeć eksponaty i wystawę zbiorów p. Piotra Wybrańca 
z Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych z Wisły, a tak-
że wysłuchać ciekawej prelekcji p. Danuty Kożusznik pt. “Rachela 
- życie i działalność w pobliżu Oświęcimia” - opowiadającej o lo-
sach Anny Szalbot, która w 1941 r. odnalazła w Dębowcu ładunek 
pozostawiony przez Cichociemnych. 
 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rocznicowe ob-
chody, szczególnie nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawo-
wej imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 
w  Dębowcu, p. Alicji Kani, p. Tadeuszowi Kraszewskiemu, pa-
niom z rady sołeckiej z Łączki z sołtys Antoniną Wawrzyczek, 
p.  Karolowi Chwastkowi, delegacjom, pocztom sztandarowym 
oraz wszystkim przybyłym na piątkowe uroczystości. 

GOKSiT

 W tym roku 8 lutego obchodziliśmy kolejną rocznicę Pierw-
szego Zrzutu Cichociemnych w Dębowcu, połączoną z uroczy-
stymi obchodami Dnia Patronów Szkoły, która od ubiegłego roku 
nosi imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. 
 Chociaż od pierwszego zrzutu minęło już 78 lat, to i tak co 
roku gromadzimy się przy pamiątkowym obelisku, aby oddać 
hołd niezwykłym bohaterom – Cichociemnym. W tegorocznych 
uroczystościach wzięli udział min.: kombatanci, wojsko, służby 
mundurowe, samorządowcy, harcerze, uczniowie oraz pasjonaci 
historii, zaś szczególnym gościem uroczystości był 98 – letni Ci-
chociemny - major Aleksander Tarnawski.
 Piątkowe obchody rozpoczęły się na sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej w Dębowcu, gdzie po odśpiewaniu hymnu, Wójt 
Dębowca - Tomasz Branny w swoim przemówieniu przybliżył 
zebranym wydarzenia, które miały miejsce tuż po wylądowaniu 
skoczków na dębowieckiej ziemi. Uczniowie z okazji obchodów 
rocznicy przygotowali bogaty program artystyczny, który był 
uświetniony przez chór dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu 
pod batutą p. Tadeusza Kraszewskiego. Po uroczystej akademii 
wszyscy zebrani udali się pod tablice i pomnik Cichociemnych, 
aby uroczyście złożyć kwiaty i znicze.
 Po południu odbyły się zajęcia dla uczniów – warsztaty hi-
storyczno - plastyczne, tor przeszkód pod hasłem „Sprawni jak 
żołnierze”, a także emisja filmu Kamienie na szaniec oraz jednego 
z odcinków serialu Czasu honoru.

 23 stycznia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącz-
ce odbyło się spotkanie z historykiem Panią Haliną Szotek, która 
była wieloletnim dyrektorem Muzeum Gustawa Morcinka w Sko-
czowie oraz redaktorem Gazety Skoczowskiej. Z jej inicjatywy 
powstało Muzeum im. Gustawa Morcinka oraz Muzeum Jana 
Sarkandra w Skoczowie. Stała na czele komitetu budowy pomni-
ka Jana Sarkandra. Jest autorką licznych publikacji w prasie oraz 
Szkiców do Dziejów Skoczowa. W najbliższym czasie pojawi się 
słownik biograficzny mieszkańców Skoczowa, którego również 
jest autorem. Z okazji 750 - lecia otrzymała tytuł Honorowego 
Obywatela Skoczowa, ponadto została Laureatką Srebrnej i Złotej 
Cieszynianki za zasługi dla naszego powiatu.
  Uczestnicy prelekcji historycznej mogli przenieść się sto lat 
w przeszłość i poznać szczegółowo cały przebieg bitwy pod Sko-
czowem. Ponadto nasz Gość opowiedział nam o kształtowaniu się 
granic Rzeczpospolitej Polskiej po I Wojnie Światowej oraz o bo-
haterach walczących w wojnie polsko - czechosłowackiej. Prelek-
cja zaszczepiła w nas chęć dalszego pogłębiania wiedzy na temat 
historii związanej z naszym regionem.
 Dziękujemy wszystkim za przybycie, a przede wszystkim Pani 
Halinie Szotek za wspaniałą lekcję historii. 

GOKSiT

Spotkanie 
z historią
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 W ramach cyklinczych koncertów 
w Parku Jubileuszowym w Dębowcu, 
23 czerwca wystąpiła kapela góralska Ma-
liniorze z Brennej. Był to wspaniały czas, 
kiedy w niedzielne popołudnie całymi 
rodzinami słuchaliśmy żywiołowego kon-
certu na góralską nutę. Nogi same rwały 
się do tańca. Szczególnie wyróżnieni po-
czuli się wszyscy obecni ojcowie, kiedy dla 
nich odśpiewano góralskie Sto lat! Wszak 
był to Dzień Ojca. Pogoda dopisała. Pu-
bliczność również. Dziękujemy przede 
wszystkim zespołowi, który nie po raz 
pierwszy odwiedził Dębowiec. Zdradzili, 
że czują się u nas jak w domu więc pewnie 
jeszcze nieraz będziemy ich gościć. Dzię-
kujemy publiczności za liczne przybycie.
Zapraszamy
na kolejne koncerty przy tężni:
14 lipca 2019 r. - Góralska Hora (godz. 
16.00)
21 lipca 2019 r. - Lunatyp (godz. 17.00)
28 lipca 2019 r. - Dabliu Age (godz. 17.00)
18 sierpnia 2019 r. - Wielkokończanie 
(godz 16.00)
 Do zobaczenia!

KONCERT MALINIORZY
W DĘBOWCU
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1. 25.08.2019 r. V RUNDA Wojewódzkie Zawody KŻR Rybnik z obserwatorem  
2. 01.09.2019 r.  GOLESZÓW HUBERTUS Puchar Prezesa CBK Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSER-
WATOREM. Rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.10.30.
3. 08.09.2019 r.  GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Cieszynie rozp. zaw. 9.00 zapisy 
od 8.00 do godz.10.30  pistolet  sportowy. Zawody z OBSERWATOREM
4. 15.09.2019 r. VI RUNDA KŻR  GOLESZÓW  z obserwatorem
5. 22.09.2019 r.  GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Wójta Gminy Goleszów rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do godz.10.30   
pistolet  sportowy.
6. 28.09.2019 r. GOLESZÓW HUBERTUS I 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.10.30.
7. 29.09.2019 r.  VII RUNDA RUNDA KŻR  Rybnik   Zakończenie  z obserwatorem
8. 06.10. 2019 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego. rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do 
godz.10.30 karabin sportowy. Zawody z OBSERWATOREM
9. 13.10.2019 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów  rozp. zaw. godz.9.00. 
zapisy od 8.00 do godz.10.30.  pistolet  sportowy   
10. 20.10.2019 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Vice Prezesa LOK ds. Statutowych. rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 
8.00 do godz.10.30.  karabin sportowy.
11. 26.10.2019 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody Zakończenie Sezonu Strzeleckiego „JESIEŃ 2019”  rozp. zaw. godz.9.00. 
zapisy od 8.00 do godz.10.30.  pistolet  sportowy.
12. 27.10.2019 r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar SEKRETRZA ZP-M LOK w C-n. Centralny Zapłon (pistolet, kara-
bin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. Rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.10.30.
13. 03.11.2019 r. GOLESZÓW” HUBERTUS zawody o 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. zapisy od 8.00 do godz.10.30.
14. 10.11.2019 r. GOLESZÓW” HUBERTUS zawody o Puchar 100 Lecia Niepodległości Państwa Polskiego. Centralny Zapłon 
(pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.10.30.

 Zbiórka na wszystkie zawody organizowane przez ZP-M LOK w Cieszynie i CBK na strzelnicy Myśliwskiej Koła Łowieckiego 
HUBERTUS w Goleszowie o godzinie 8.00. 
 Zapisy młodzieży szkolnej od 8.00 do 9.30 ze względu na udział w zawodach przed dorosłymi, zapisy dorosłych od 8.00 do 
10.30. 
 Instruktaż oraz obsługa i zapoznanie się z bronią przez osoby nie posiadające patentu strzeleckiego i nie należących do klu-
bów 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.). 
 Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem opracowanym przez organizatorów i regulaminem strzelnicy, wszyst-
kie zawody są zawodami otwartymi.

Planowany  HARMONOGRAM strzelań, przez ZPM LOK w Cieszynie
na rok 2019 na strzelnicy HUBERTUS w Goleszowie 

przy współpracy z Cieszyńskim Bractwem Kurkowym
(Zawody z OBSERWATOREM) i innych strzelnicach.

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



KULTURA

Dębowieści10

DZIEŃ DZIECKA
 Dzień Dziecka to ulubione święto wszystkich dzieci, z tej oka-
zji Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu wraz z sołtysami zorga-
nizowali w Łączce imprezę dla najmłodszych.
 W środę 29 maja na dzieci czekało wiele atrakcji: dmuchany 
zamek do skakania, malowanie twarzy, skręcane balony,  tańce, 
przeciąganie liny oraz rzucanie piłek do celu z nagrodami. Poza 
zabawami z animatorami odbywały się warsztaty małych inżynie-
rów. Młodsze jak i starsze dzieci mogły stworzyć przeróżne bu-

DZIEŃ TYGODNIA ZAJĘCIA MIEJSCE GODZINY INSTRUKTOR

PONIEDZIAŁEK Tai - Chi GOKSiR GUMNA 18.00 – 19.30
Jolanta Gisman – Stoch 

tel.: 668 186 245

PONIEDZIAŁEK FITNESS GOKSiT ŁĄCZKA 19.00-20.00
Maria Nosal
506 867 257

WTOREK Tenis stołowy GOKSiR GUMNA 18.00 – 20.00

Marian Grzybek 
tel.: 512 318 101, 

Włodzimierz Świątek  
tel.: 721 048 701

WTOREK LATINO  SOLO GOKSiT ŁĄCZKA 19.15-20.15
Monika Więcław

512 577 554

ŚRODA Joga GOKSiR GUMNA 18.00 – 20.00
Łucja Kalisz
501 847 165

ŚRODA Zumba GOKSiR GUMNA 20.00 – 21.00
Sylwia Czyż 

tel.: 888 808 480

CZWARTEK Tenis stołowy GOKSiR GUMNA 18.00 – 20.00

Marian Grzybek 
tel.: 512 318 101, 

Włodzimierz Świątek  
tel.: 721 048 701

CZWARTEK FITNESS GOKSiT ŁĄCZKA 19.00-20.00
Maria Nosal
506 867 257

PIĄTEK
Strzelnica

pneumatyczna
GOKSiR GUMNA 17.00 – 20.00

Jan Żarski 
tel.: 602 532 116

dowle. Najlepsze pomysły zostały nagrodzone. W tym dniu nie 
mogło zabraknąć także słodkości, które kochają wszystkie dzieci. 
Pomimo deszczowej pogody dzieci nie miały czasu na nudę, a ich 
twarze były uśmiechnięte i radosne.
 Dziękujemy sołtysom biorącym udział w organizacji impre-
zy za pyszne ciasta oraz wszystkim dzieciom i ich opiekunom za 
miło spędzony czas.

GOKSiT

ZAJĘCIA W OŚRODKU KULTURY 
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 W okresie od 16.10.2018 r. do 20.10,2018 r. na terenie Gminy 
Dębowiec zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjno-konserwa-
torskie w obrębie 10 pomników przyrody obejmujących 20 drzew po-
mnikowych. Prace zostały wykonane metodą alpinistyczną i polegały 
głównie na cięciach sanitarnych, korekcyjnych, redukcyjnych oraz 
prześwietlających, a także na montażu wiązań elastycznych. Zgodnie 
z ekspertyzą dendrologiczną przeprowadzoną w 2017 r. drzewa po-
mnikowe rosnące na terenie naszej gminy wymagały pielęgnacji oraz 
wielu zabiegów poprawiających ich stan fitosanitarny. Dzięki pozy-
skanym funduszom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udało się zrealizować zadanie 
i przywrócić drzewa do prawidłowego stanu. Na terenie Gminy Dę-
bowiec rośnie w sumie 21 drzew pomnikowych, wśród nich 18 dębów 
szypułkowych, 2 buki zwyczajne i 1 iglicznia trójcierniowa. 
 W ostatnich latach w wyniku złych warunków atmosferycznych 
oraz chorób drzew zniszczone zostały 2 pomniki przyrody. Całkowita 
kwota przeznaczona na w/w zadanie wyniosła 14  904,00 zł., z cze-
go 11 923,20 zł to środki WFOŚiGW, natomiast 2 980,80 zł to środki 
gminy.

Jan Wajdzik

Pielęgnacja 
pomników 
przyrody
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Co dalej?
 Ósma klasa to czas podejmowania trudnych decyzji, 
wyborów dotyczących przyszłości. Od początku tego roku 
szkolnego ósmoklasiści uczestniczyli w zajęciach z doradz-
twa zawodowego, które miały na celu ułatwić im  decyzję, 
jaką szkołę wybrać. W ostatnich miesiącach uczniowie mo-
gli zapoznać się także z ofertą poszczególnych szkół, a nawet 
odwiedzić różne placówki oświatowe.
 Wszystko zaczęło się w kwietniu, tuż po egzaminach, 
kiedy to nasi wychowankowie spotkali się z przedstawiciela-
mi niektórych szkół z okolicznych miast. 
Następnie dzięki uprzejmości Urzędu Gminy, który zaspon-
sorował przejazd autobusem, wszystkie klasy udały się na 
„Festiwal Szkół” do Cieszyna, podczas którego odwiedzili-
śmy niektóre cieszyńskie placówki.
 Następnego dnia wszyscy mogli zapoznać się z bogatą 
ofertą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Skoczowie. W maju zainteresowani uczniowie wraz z pa-
nią pedagog Jadwigą Feber-Zawadą, która była organiza-
torką wszystkich wyjazdów, wybrali się jeszcze od Liceum 
Ogólnokształcącego im. A Osuchowskiego oraz Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Technicznych.
 Dla wielu osób odwiedziny w tych szkołach pomogły 
podjąć tę trudną decyzję. Wspieramy naszych ósmoklasi-
stów. Powodzenia!!!

JM
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 16 maja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łączce 
miał miejsce finał kolejnego konkursu plastycznego pt.: „Pozna-
jemy środowisko przyrodnicze w Gminie Dębowiec”.
 Wspólnie z PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie i p. Ja-
nem Machałą od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu 
organizuje konkursy plastyczne.

Finał konkursu przyrodniczego! 
 Na konkurs wpłynęło 28 prac wykonanych przez uczniów ze 
Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębowiec. Wszystkie prace 
zachwycały pomysłowością, techniką i starannym wykonaniem. 
Spośród wszystkich prac komisja konkursowa wyróżniła i nagro-
dziła następujące prace:

Kategoria klas I - IV

I miejsce Tomek Wątroba SP Ogrodzona (staw w Dębowcu)
II miejsce Wiktoria Juroszek SP Ogrodzona (kwitnąca jabłoń)
III miejsce Zuzanna Kowalska SP Ogrodzona (źródła tufowe)
IV miejsce Dorota Marekwica SP Ogrodzona (Góra Chełm)

Wyróżnienia:

1. Filip Martyniak SP Ogrodzona (kwitnący sad)
2. Amelia Wawrzacz SP Ogrodzona (stawy)
3. Marta Sławińska SP Ogrodzona (stawy)
4. Jakub Sławiński SP Ogrodzona (stawy)
5. Klaudia Foltyn SP Ogrodzona (brzoskwinia)

Nagrody specjalne:

1. Magda Brachaczek SP Dębowiec (spichlerz)
2. Tomek Gaś SP Ogrodzona (stawy)
3. Oliwia Lipińska SP Ogrodzona (dąb)

Kategoria klas V - VIII

I miejsce Emilia Cieślińska SP Dębowiec (dąb)
II miejsce Ola Konior SP Dębowiec (iglicznia)
III miejsce Igor Kaźmierczak SP Iskrzyczyn (iglicznia)
IV miejsce Zuzanna Kaczmarczyk SP Iskrzyczyn (iglicznia)

 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a nauczycielom, rodzicom, a także przedstawicielom PTTK w Cieszynie dziękuje-
my za uwrażliwienie dzieci na wartości tj. piękno otaczającej nas przyrody.

GOKSiT
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 9 maja w klasach 5-8 SP oraz 3 gimnazjum w Dębowcu , miały 
miejsce warsztaty z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone były 
przez Brytyjczyka Kurta Nagata, w ramach projektu „Nauka bez 

GREAT BRITAIN IN 10 PICTURES

Europejska 
wizyta

 Do Gminnego Ośrodka Kultury w Łączce, zawitała młodzież  
z Czech, Słowacji, Austrii i Węgier w ramach ekologicznego pro-
jektu „Junior Eco – Expert Project”, w którym uczestniczy Zespół 
Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Najpierw mło-
dzież wysłuchała wykładu p. Bronisława Brudnego na temat tężni 
solankowej w Dębowcu oraz o leczniczych właściwościach sola-
nek. Po zakończeniu prelekcji uczniowie udali się na zwiedzanie 
Dębowca. 

granic”. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia własnych moż-
liwości językowych poprzez  kontakt z native speaker’em (czyli 
osobą, dla której angielski jest językiem ojczystym).  W czasie 
warsztatów poznali wiele ciekawostek na temat kultury - zwłasz-
cza specyficznego brytyjskiego akcentu i  humoru.  Nauka bez gra-
nic, jak sama nazwa wskazuje pozwala na swobodną naukę języka, 
a jedyną barierą, którą trzeba pokonać jest nasz własny strach!

J.Maciałowicz
nauczyciel j. angielskiego
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Warsztaty 
wielkanocne
z Biblioteką
 W placówkach naszych bibliotek odbyły się warsztaty  wielka-
nocne dla dorosłych oraz dzieci.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

Biblioteka

 W dniach 18-21 lutego 2019 roku z Ośrodkiem Kultu-
ry 45 dzieci wyjechało na zimowisko do Zakopanego. Dla 
wielu z nich był to pierwszy wyjazd na ferie bez rodziców, 
jednak duża ilość atrakcji nie pozwoliła im zatęsknić za do-
mem.
 Wyjechaliśmy z samego rana. Po przyjeździe na miejsce 
wyruszyliśmy na spacer po okolicy, aby cieszyć się piękną 
zimową aurą i malowniczą panoramą Tatr. Po powrocie ze 
spaceru do ośrodka każdy otrzymał pokój. Następnie zjedli-
śmy obiad, po którym nadszedł czas na krótki odpoczynek. 
Kolejną atrakcją w pierwszym dniu była zabawa na pobli-
skim stoku. Wieczorem po kolacji udaliśmy się na świetlicę, 
gdzie obejrzeliśmy interesujący film Cudowny Chłopak .
 Kolejny dzień rozpoczęliśmy od pysznego śniadania, po 
którym wyruszyliśmy do Parku Lodowych Atrakcji w Zako-
panem, znajdującego się pod Wielką Krokwią. Pierwszym 
wyzwaniem dla wszystkich uczestników było znalezienie 
wyjścia z ogromnego, lodowego labiryntu. Było to nie lada 
wyzwaniem i zajęło trochę czasu, ale wszyscy świetnie się 
bawili. Kolejną atrakcją był lodowy zamek, którego komnaty 

Zimowisko Zakopane 2019

były wrzeźbione w lodzie, a z wieży można było podziwiać 
piękne widoki. Odbyliśmy także spacer po Krupówkach. Po 
obiedzie wzięliśmy udział w kuligu, po którym rozpalono 
ognisko. Każdy uczestnik mógł sobie upiec kiełbaskę. Po tak 
wyczerpującym dniu nie brakowało energii i przed snem 
odbyła się zabawa dyskotekowa.
 W trzecim dniu wyruszyliśmy na stok, aby oddać się zi-
mowym szaleństwom i zabawom. Po zjedzeniu obiadu i od-
poczynku udaliśmy się na najbardziej wyczekiwaną atrakcję 
tego dnia: Baseny Termalne do Białki Tatrzańskiej. Czekało 
tam mnóstwo atrakcji: baseny wewnętrzne i  zewnętrzne, 
zjeżdżalnie oraz grota solna. Po kolacji dzieci wzięły udział 
w wieczornych zajęciach z grami planszowymi.
 W ostatni dzień po śniadaniu wyruszyliśmy na Guba-
łówkę, gdzie spacerowaliśmy i podziwialiśmy piękne wi-
doki. Następnie udaliśmy się po pamiątki na Krupówki. Po 
czterech dniach pełnych atrakcji pożegnaliśmy się z Zako-
panem. Było to niewątpliwie niezapomniane zimowisko dla 
wszystkich.

GOKSiT
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 Dnia 15.03.2019 r. w GBP w Ogrodzonej odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I 
na czytelników naszej biblioteki. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem, które przygo-
towali uczniowie klasy V pod opieką pani Joanny Sabiniok. Po inscenizacji dzieci sprawdziły 
swoją wiedzę z baśni i bajek, wykonali również zakładki do swoich książek. Po wszystkich 
atrakcjach uczestnicy złożyli ślubowanie - przyrzekając, że będą szanować książki. Na pamiąt-
kę naszego spotkania każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i książeczkę. 

M. Tomosz

Tydzień 
Bibliotek
 W dniach od 7-15 maja obchodziliśmy XVI Ogólnopolski Ty-
dzień Bibliotek w ramach którego w naszej bibliotece gościliśmy 
takich autorów jak Melania Kapelusz oraz Tanya Valko, odbyły sie 
również warsztaty czerpania papieru, warsztaty plastyczne oraz 
warsztaty muzyczne pt: „śpiewające wierszyki” prowadzone przez 
Akademie Dźwięku Daj Głos w Cieszynie. Wszystkim licznie 
przybyłym uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Biblioteka

Pasowanie na czytelnika
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 31 sierpnia 2019 roku będzie ostatnim dniem funkcjonowa-
nia gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej w polskim ustro-
ju szkolnym. Zostanie wygaszone Gimnazjum w Dębowcu. Jego 
ostatni absolwenci właśnie mogą cieszyć się wakacjami. Dwadzie-
ścia lat istnienia instytucji edukacyjnej Gimnazjum w Dębowcu 
to wątek zamykającego się rozdziału historii. 
 Bogata tradycja szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim sięga 
XIV wieku. Zmiany oświatowe wpisane są w żywotność politycz-

nej organizacji społeczeń-
stwa. I tak, reformą systemu 
szkolnictwa - autorstwa ów-
czesnego ministra eduka-
cji narodowej, Mirosława 
Handke, zapoczątkowanej 
w 1999  roku,  w  ramach 
programu czterech reform 
rządu Jerzego Buzka - dwu-
stopniowa struktura naucza-
nia przekształcona została 
w  system trzystopniowy, da-
jąc życie szkołom gimnazjal-
nym. Uchwałą Rady Gminy 
z 12 marca tego samego roku, 

na terenie gminy Dębowiec utworzono jedną taką szkołę, lokując 
ją w znacznej części obszernego - oddanego do użytku sześć lat 
wcześniej (1993), wciąż dostosowywanego - budynku Szkoły Pod-
stawowej w Dębowcu. 
 Pierwszy dyrektor, mgr Stanisław Kubicius, okazał się zasłu-
żonym organizatorem  gimnazjum u jego początków. Od 2002 
roku, przez piętnaście lat gimnazjum efektywnie prowadzone 
było przez panią dyrektor mgr Felicję Dudzińską. Zmierzch gim-
nazjum przypadł na czas, kiedy urząd dyrektora, trzeciego i ostat-
niego, spoczął w rękach mgr Jerzego Szendzielarza. 
 Gimnazjum w Dębowcu, przez dwadzieścia lat jego funkcjo-
nowania ukończyło 1464 absolwentów, których uczyło  stu trzy-
nastu  nauczycieli  w tym  niespełna pięćdziesięciu odbywających 
praktyki studentów uczących języków obcych.
 Proces nauczania wspierało blisko dwudziestu pracowników 
obsługi i administracji.
 Od samego początku poziom nauczania w dębowieckim gim-
nazjum był bardzo wysoki, a proces wychowania właściwy tak, że 
z dużą chęcią i zapałem przyjeżdżali tutaj pobierać naukę ucznio-
wie z ościennych miejscowości, jak Skoczów, Cieszyn, Goleszów 
czy Ustroń.
 32 absolwentów wpisanych zostało do Złotej Księgi za szcze-
gólne osiągnięcia i wyniki sportowe. 23 uczniów zostało laureata-
mi bądź finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych 
z matematyki, j. polskiego, geografii, historii, wiedzy o społeczeń-
stwie, fizyki, plastyki, j. angielskiego i j. niemieckiego.

Rozdroża oświaty. Gimnazjum

 Efekty wszechstronnego kształcenia weryfikowane były ogól-
nokrajowymi egzaminami wieńczącymi naukę w gimnazjum, 
gdzie dębowieckie gimnazjum zawsze plasowało się w czołów-
kach rankingów.
 Podobne osiągnięcia odzwierciedlają stale rosnące kwalifika-
cje nauczycieli, które honorowane były licznymi awansami zawo-
dowymi. 
 Przy większych uroczystościach czy rocznicach, nasi nauczy-
ciele i uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładów prof. 
Idziego Panica jak też prof. Daniela Kadłubca na temat bogatej 
tradycji szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, którzy podkreślali, że 
Śląsk odznaczał się zawsze wysokim poziomem kultury, oświaty 
i czytelnictwa, dzięki czemu znane było powiedzenie lux ex silesia 
– co oznacza światło ze Śląska – i takim światłem dla całej spo-
łeczności gminnej było nasze gimnazjum.
 Na szczególną uwagę zasługują międzynarodowe podboje 
Gimnazjum w Dębowcu w ramach programu Sokrates Comenius 
- z nieopisanym zaangażowaniem nauczyciele wspierali uczniów 
w bezpośrednich konfrontacjach z kulturowym bogactwem świa-
ta na wymianach z uczestnikami innych krajów partnerskich, 
takich jak Anglia, Szwecja, Turcja czy Włochy, które służyły na-
wiązywaniu nowych znajomości i doskonaleniu języków obcych.
 Wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019,  wygaszona zosta-
ła działalność Gimnazjum w Dębowcu, a pomieszczenia zajmo-
wane  dotychczas zostały zaadoptowane przez Szkołę Podstawową 
im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz Urząd 
Gminy w Dębowcu. Wszyscy nauczyciele znaleźli zatrudnienie 
w szkole podstawowej.
 Uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 z udziałem zaproszonych gości zamknęła historię 
Gimnazjum w Dębowcu.
 Zachęcam do szczegółowej analizy 20 letniej działalności 
Gimnazjum w Dębowcu zapisanych na kartach kronik szkolnych, 
które dostępne będą w bibliotece szkoły podstawowej oraz wersji 
elektronicznej „Gimnazjalnika” ukazującego się systematycznie 
na łamach „Dębowieści”.

Jerzy Szendzielarz



KULTURA

Dębowieści 17

 1

35

2 3

24

4 5 6

10

7

8

8

7 17
9

36 33 13

10

39

6 18
11 12

28

13 14 15 16

4

17

5

12

18

20 2 1 30
19

16 40

20

14 41
21

25 29 23
22

3

23 24 25

26

26

27 28 29

30

19 31

31

11 15
32

22 32 38
33

37 9 27

34

34 21

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 41 utworzą rozwiązanie - aforyzm oraz nazwisko jego autora.
Rozwiązanie należy przesłać lub dostarczyć do siedziby redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka,
ul. Widokowa 10 lub e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl, w terminie do 15 sierpnia.
Wśród prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda.

Poziomo: 1 - bajkowy skarbiec. 5 - do uchylenia tajemnicy. 8 - miasto nad Odrą. 9 - olbrzym, gigant. 
10 - chroni ziarno fasoli, grochu. 11 - mebel przysięgłych. 16 - groźna mina. 18 - oliwna, symbol pokoju, zgody. 19 - odmiana gruszy. 
20 - łopaty łosia. 21 - warstwa pod posadzką. 22 - gromadzone na dysku. 
24 - boisko do tenisa. 30 - po niej do kłębka. 31 - poczęstunek po pogrzebie. 32 - prosta lub łamana.
33 - egzaminacyjna lub zdjęciowa. 34 - była żoną księcia Karola.
Pionowo: 1 - drapieżny ptak.2 - Wiślany lub Zegrzyński. 3 - budowla z przęsłami. 4 - obozowy nadzorca. 5 - gatunek w hodowli. 
6 - kolor. 7 - owoc sukcesu. 12 - córka Zeusa. 13 - uczta pierwszych chrześcijan.
14 - rzucana pod nogi. 15 - przysłowiowy skąpiec. 16 - Grechuta. 17 - karność, dyscyplina. 22 - list kapusia. 23 - do robienia notatek. 
25 - jeżyna, popielica. 26 - koszona na łące. 27 - gimnastyczna. 28 - podpalany przez sapera. 29 - zbiera się na dnie.

Hata

KRZYŻÓWKA
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TURNIEJ JUDO
– WYNIKI
 W dniu 7 kwietnia 2019 roku w Sosnowcu odbył się  Turniej 
Dzieci i Młodzieży.
 Stowarzyszenie Sportowe DĄB Dębowiec reprezentowali na-
stępujący zawodnicy:

1. Klajmon Michalina 28 kg II miejsce
2. Białas Oliwia 32 kg II miejsce
3. Wachmyta Jan 42 kg II miejsce
4. Góralczyk Dawid 43 kg I miejsce
5. Góralczyk Kacper 80 kg I miejsce
6. Szprengiel Jonatan 27 kg III miejsce
7. Bogocz Milena 29 kg II miejsce
8. Staniek Kamila 29 kg I miejsce
9. Nawieśniak Patryk 73 kg III miejsce

GRATULUJEMY!!!
Ryszard Kubica

VICE
MISTRZYNI 
POLSKI !!
 Zawodniczka Sekcji Judo 
Dębowiec Martyna Ihas w  dniu 
26.04.2019 r. zdobyła Srebrny me-
dal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Chojnice 2019 w Judo 
(Mistrzostwa Polski). 
 Martyna startując w wadze 
48 kg, pewnie wywalczyła awans do 
finału, w którym chwila nieuwagi 
kosztowała ją złoty medal.
 Warto zaznaczyć, że Martyna 
jest jedyną zawodniczką Powiatu 
Cieszyńskiego, która wywalczyła 
medal na tegorocznych Mistrzostwach Polski Juniorek Młod-
szych. 
 Serdecznie Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy !!
 Gratulacje również składamy Trenerowi Henrykowi Kubicy, 
za sukces swojej zawodniczki.

Ryszard Kubica

 Zapraszamy na sesję relaksacyjną -”Kąpiel w dźwiękach 
gongów”. Sesja jest grupową formą relaksacji sprzyjająca roz-
luźnieniu, wyciszeniu oraz naładowaniu energią dźwięku.
 Uczestnicy leżąc w wygodnych pozycjach, poddają się 
harmonizującemu działaniu fali dźwiękowej, która usuwa 
zmęczenie, regeneruje oraz odświeża ciało i umysł.  Odpo-
wiednio dobrane, delikatne i odprężające tony gongów wpro-
wadzają w stan swoistego półsnu, zapewniając głębokie od-
prężenie, harmonizację oraz wyciszenie.
Dodatkowo:
- wycisza umysł
- łagodzi napięcia nerwowe
- zwiększa świadomość siebie
Należy z sobą zabrać: karimatę, małą poduszkę i lekki kocyk
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Gumnach
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.45
Koszt: 25 zł/osoba
Obowiązują zapisy!
Dodatkowe informacje:
p. Jolanta Gisman Stoch tel. 668 186 245

“Kąpiel w dźwiękach 
gongów”
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