
GAZETA BEZPŁATNA

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2020 rok. 
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, szczęścia na każdy dzień,
zadowolenia oraz sukcesów z podjętych wyzwań.

Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny
oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Cymorek 

Rozświetlenie choinki w Dębowcu



W październiku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu, oraz w filii w Ogro-
dzonej ruszył cykl literacko-plastyczny. W Dębowcu dzieci w wieku 5-6 lat rozwijają 
swoją wyobraźnię i kreatywność podczas zajęć „Bibliotecznych Przyjaciół”. Stworzyły 
już piękną deszczową chmurkę, Panią Jesień i wiele innych pięknych prac plastycz-
nych. Natomiast w filii w Ogrodzonej dzieci z klas 1-3 w ramach grupy „Tworzaki” 
stworzyły już szyszkową sowę oraz wariacje na temat jesiennego drzewa. Starsze kla-
sy 4-6 skupiają się nad makietami, rozwijając wyobraźnię architektoniczną, poznając 
najpiękniejsze budowle świata. Wszystkie prace naszych dzieci można obejrzeć na 
stronie internetowej Biblioteki, a także naszym funpagu na Facebooku.  

Biblioteka

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE 
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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.

Jaśniej na drogach
 W Gminie Dębowiec powstało nowe oświetlenie uliczne. Gmina Dębowiec sfinanso-
wał inwestycję ze środków własnych.
 Oświetlenie uliczne to nieodłączny element miast i wsi. Na drogach jest nie tylko 
jaśniej ale przede wszystkim bezpieczniej, zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Gmi-
na Dębowiec jak co roku realizuje inwestycje w tym zakresie. W tegorocznym budżecie 
znalazły się zadania z zakresu budowy oświetlenia ulicznego. W ostatnich tygodniach za-
montowano nowe lampy w Gumnach na ul. Wichrowej oraz w Dębowcu na ulicy Ogro-
dowej i Żniwnej. 
 Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ok 17 szt. opraw oświetlenia ulicznego 
wzdłuż dróg na terenie naszej Gminy. 

Krzysztof Wawak

Remont drogi gminnej  
ulica Sienna w Simoradzu
  W okresie od września do października 2019 roku wykonano modernizację kolejnej 
drogi na terenie Gminy Dębowiec. W ramach otrzymanego dofinansowania została wy-
remontowana ulica Sienna w Simoradzu. 
 W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia asfaltobetonowa składająca sie 
z 5 cm warstwy wyrównawczej i 5 cm warstwy ścieralnej. Nawierzchnia jezdni została 
ułożona na istniejącej podbudowie wzmocnionej metodą głębokiego recyklingu z uży-
ciem stabilizatora i warstwie kruszywa kamiennego. Na odcinku wyremontowanej drogi 
zostały utwardzone pobocza oraz udrożnione rowy oraz przepusty. 
 Łączny koszt inwestycji to 503.801,55 zł, z czego 151.518,39zł zostało sfinansowane 
ze środków budżetu województwa w ramach programu budowy i modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych. 
Łączna  długość wyremontowanego odcinka to ponad 1322mb.

Krzysztof Wawak

Budowa chodnika
w Dębowcu
 Zakończyły się prace polegające na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi po-
wiatowej ul. Skoczowska , położonej w  miejscowości Dębowiec.  Zakres prac obejmował  
także wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z jezdni oraz 
chodnika dla pieszych 
  Wykonany chodnik poprawi komunikacje pieszą, w szczególności mieszkańcom uli-
cy Skoczowskiej, Łęgowej i Wrzosowej. W ramach inwestycji wykonano odcinek chodni-
ka liczący 545 mb. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy w ramach udziału 
w inwestycjach drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe na terenie naszej 
Gminy. W ramach podpisanego porozumienia wykonany chodnik został potraktowany 
jako wkład rzeczowy dla przeprowadzenia remontów dróg powiatowych. Na terenie na-
szej gminy zrealizowany zostały remont ul. Skoczowskiej w Dębowcu.
 Koszt  budowy chodnika wzdłuż ul. Skoczowskiej wyniósł ponad 158.000,00zł. 

Krzysztof Wawak
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 Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego na uczniów Szkoły Podstawowej 
w Dębowcu  czekało kilka niespodzianek. 
 Pierwszą z nich jest widoczna gołym 
okiem, pięknie prezentująca się, odnowio-
na elewacja. Obiekt dzięki termomoderni-
zacji zyskał zupełnie nowe, unowocześnio-
ne oblicze. Kolory zostały tak dobrane, by 
współgrały z pozostałymi budynkami uży-
teczności publicznej. Prócz tego wykonano 
szereg prac wewnątrz szkoły, są to m.in. 
wymiana centralnego ogrzewania, instala-
cji elektrycznej oraz oświetlenia w salach 
lekcyjnych. Remonty w środku zostały już 
zakończone, natomiast elewacja będzie go-
towa do końca września.
 Kolejną nowością jest zakup sześciu 
monitorów interaktywnych marki Prome-
thean w ramach projektu „Aktywna tabli-
ca”. Zostały one zamontowane w klasach 
pod koniec sierpnia. Wtedy także nauczy-
ciele przeszli specjalne szkolenie z obsługi 
tych urządzeń. Wszystko po to, by na lek-
cjach móc w pełni wykorzystać możliwo-
ści, jakie dają te nowoczesne narzędzia. 
Monitory mają na celu przede wszystkim 
uatrakcyjnić i zwiększyć zainteresowanie 
uczniów tematyką poruszaną w czasie po-
szczególnych zajęć. Prócz tego stanowią 
pomoc dydaktyczną na różnego rodzaju 
apelach, uroczystościach, czy zebraniach. 
Mogą być także wykorzystywane w ramach 
rozrywki podczas zajęć rozwijających, czy 
lekcji wychowawczych. Zastępują tradycyj-
ną tablicę oraz mają wbudowany Internet. 
Jest to niewątpliwie wielkie udogodnienie 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 
 Mamy nadzieję, że odnowiona elewa-
cja, a także nowoczesne monitory sprawią, 
że uczniowie codziennie z jeszcze większą 
ochotą i zapałem będą wracać do szkoły, 
chłonąć wiedzę i zdobywać nowe umie-
jętności. Całej społeczności uczniowskiej 
życzymy wielu sukcesów w nowo rozpo-
czętym roku szkolnym. 

Natalia Świeży

Nowy rok szkolny, nowa elewacja, 
nowe monitory interaktywne
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 Jan Żarski z Gumien został tegorocz-
nym laureatem „Srebrnej Cieszynianki”, 
laur Ziemi Cieszyńskiej wręczono w dniu 
Święta Niepodległości podczas tradycyj-
nej uroczystej Sesji Rad Samorządów Zie-
mi Cieszyńskiej.
 Jan Żarski jest bardzo aktywnym dzia-
łaczem społecznym w różnych dziedzi-
nach i  organizacjach społecznych. Swoją 
pracę na rzecz sołectwa Gumna rozpoczął 
jako członek rady sołeckiej oraz wstępu-
jąc w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gumnach. Obecnie pełni pięcioletnią 
kadencję Prezesa OSP Gumna już po raz 
czwarty. Czynnie bierze udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach 
z zakresu bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego i przedmedycznego. Inicjator 
i  współorganizator imprez sportowych, 
w tym turniejów piłki siatkowej oraz strze-
lectwa sportowego. Dzięki jego staraniom 
i  współpracy z władzami Gminy w  Dę-
bowcu, w listopadzie 2011 roku został wy-
budowany i  oddany do użytku GOKSiR 

Laur Srebrnej Cieszynianki
dla Jana Żarskiego

w Gumnach. W ośrodku tym znajduje 
się nowa remiza strażacka. Za swoją pra-
cę i  zaangażowanie został wielokrotnie 
odznaczany i wyróżniany. Dla swojej jed-
nostki pozyskał samochód ratowniczo-
gaśniczy. Wieloletni członek Ligi Obrony 
Kraju. Organizuje i przeprowadza  zawo-
dy sportowe z broni palnej sportowej na 
strzelnicy. Organizuje treningi i szkolenia 
strzeleckie dla młodzieży, Klubów Żoł-
nierzy Rezerwy i kół Ligi Obrony Kraju 
z Powiatu Cieszyńskiego oraz innych or-
ganizacji społecznych. Dodatkowo w Klu-
bie Sportowym KORONA w Gumnach 
i Klubie Żołnierzy Rezerwy pełni funkcję 
Prezesa. Samodzielnie znalazł sponsorów 
i pozyskał środki na budowę strzelnicy 
pneumatycznej. Członek Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych koło nr 23 
Bielsko-Biała. W Cieszyńskim Bractwie 
Kurkowym pełni funkcję Wiceprezesa. 
Za swoją aktywną działalność na rzecz 
lokalnej społeczności w 2013 roku został 

odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Odznaką za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego. Większość swojego dotych-
czasowego życia poświęcił pracując spo-
łecznie dla innych.

GOKSiT
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 Na Śląsku panował zawsze zwyczaj, aby dzień Wigilii spędzać 
od samego rana uczciwie, pracowicie i pogodnie bo wierzono iż 
„jaka będzie Wigilia, taki będzie cały rok”.
 Podczas wieczerzy Wigilii nie wolno było ruszać się ze swoje-
go miejsca, bo każdy na coś „siedział”. Jedni nie wstawali od sto-
łu, aby dobrze chował się drób, inni po to, aby obrodziło zboże, 
jeszcze inni wierzyli, że kto pierwszy wstanie od stołu, ten w naj-
bliższym roku odejdzie z rodziny. Wyjątkowy klimat uroczystości 
stwarzała przestrzegana cisza. 
 Nie zapominano także o zwierzętach domowych, czyli „gadzi-
nie”, do której wychodzono po wieczerzy, aby podzielić się okru-
chami ze stołu, kawałkiem chleba, czy kolorowym opłatkiem.
 Kalendarz „Nowości” na rok Pański 1915 tak przedstawia 
ówczesne tradycje wigilijne: Według starego zwyczaju, pod ob-
rus, którym był nakryty stół wkładało się siano; tak samo w rogu 
pokoju stawiało się snopek siana i słomy. Na środku stołu prócz 
lamp kładziono dużą struclę, a przed talerzem gospodarzy domu, 
talerzyk z opłatkami. Po zmówieniu modlitwy, przed rozpoczę-
ciem jedzenia, gospodarz domu dzielił się z żoną, domownikami 
i gośćmi opłatkiem, życząc każdemu „Do siego roku”.*

Gaździno
* Życzenia „Do siego roku” były stosowane w przeszłości jako 
życzenia wigilijne. Gospodarz, łamiąc opłatek, życzył wszyst-

TRADYCJE WIGILIJNE

kim „Ażeby Bóg dozwolił doczekać do siego roku”. Życzenia te 
oznaczały mniej więcej tyle, co „życzę, żeby Bóg pozwolił do-
czekać w zdrowiu do nadchodzącego Nowego Roku”. Zda-
rzało się także, że mówiono: Życzę ci pomyślności „od siego do 
siego roku”. Oznacza to, że chodzi o czas między rokiem, który się 
kończy, a tym, który nastąpi. 

KARP
 Skąd się wziął na naszych stołach, tak lubiany karp bez któ-
rego większość z nas nie wyobraża sobie Wigilii Bożego Na-
rodzenia? Przywędrował do Europy z Chin już w starożytności 
i żył dziko w europejskich  rzekach. Starożytni Rzymianie łowili 
je w  Dunaju, przenosili do stawów i dalej hodowali. Za czasów 
średniowiecznych hodowano je intensywnie w austriackich sta-
wach skąd dotarły do Czech. Wiadomo, że po śmierci ostatnich 
Piastów  Śląsk trafił w czeskie a potem austriackie ręce stąd przez 
Austrię i Czechy rozprzestrzeniła się hodowla tych ryb u nas. 
Naturalne warunki geograficzno-klimatyczne i geologiczne Ślą-
ska Cieszyńskiego sprzyjały rozwojowi hodowli tych ryb. Karp 
hodowlany czuł się doskonale w tutejszym łagodnym klimacie, a 
dobre nasłonecznienie i nawodnienie nizin, liczne dopływy Wisły 
i Olzy sprawiły, iż tutaj prowadzono jego hodowlę. Śląskie stawy 
były płytkie, powierzchniowo większe, przez co osiągano rekor-
dowe wydajności. Już w XV wieku zaczęły powstawać w Dębowcu 
gospodarstwa rybne usytuowane wzdłuż Knajki. Znajdowało się 
tu 8  głównych ośrodków gospodarki stawowej. Dębowiec zna-
lazł się w grupie skoczowsko-strumieńskiej. Ciekawostką jest, że 
już w XVI w. powstały w Europie pierwsze podręczniki stawowe. 

Niestety wojna 30-letnia, dokonała degradacji tej gospodarki 
na terenie całej Europy. Po okresie stagnacji nastąpił dynamicz-
ny rozwój rybactwa. Stało się to dzięki arcyksięciu Albrechtowi 
Habsburgowi. Po drugiej wojnie światowej (1945 r.) stawami 
leżącymi na terenie Dębowca, Kostkowic i Hażlacha zarządzała 
Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Wkrótce 
wydzielono z nich stawy kostkowickie, które zostały przyłączone 
do Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego im. Prof. Mieczy-
sława Czai w  Grodźcu Śląskim. W 1956 utworzono Państwowe 
Gospodarstwo Rybackie „Pogórze”. Zarządzał nim mgr inż. Zdzi-
sław Dombke. Dębowieckie stawy były jego częścią. Zawsze sto-
sowało się tu zamknięty cykl hodowli od tarlaków poprzez wylęg, 
lipcówkę i narybek potem (w drugim roku) kroczek, a w trzecim 
roku handlówkę. Kiedyś w samym Dębowcu istniało ponad 50 
stawów (nie licząc stawów prywatnych właścicieli). Teraz część 
grobli zlikwidowano, aby powstały większe. A oto przykłady kil-
ku nazw  zwyczajowych dębowieckich stawów: Urbuś, Górniok, 
Stary, Zamkowy, Kaczynny, Pokrzywka, Głęboki, Osiecki, Bajan, 
Jazowy, Chałupiska, Rajski itp. Gospodarką stawową zarządzał 
„sprowca”, a nadzór fachowy nad stawami pełnił „stawarz”, na-
stępnie „rybitwi”, „stawowi” i „grobelni”. Aktualnie właścicielem 
dębowieckich stawów  jest p. mgr inż. Ryszard Maciejewski, pra-
cujący tu wraz z  żoną od 51 lat. Został zatrudniony, gdy stawy 
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Zwyczaje 
ludowe
 Jeszcze tak niedawno w okresie Bo-
żego Narodzenia pukali do naszych 
drzwi młodzi lub starsi chłopcy chodząc 
z szopką  czyli „Betlymkiem”. Wędro-
wali od domu do domu składając życze-
nia i  śpiewając kolędy. Że jest to zwyczaj 
bardzo stary dowiadujemy się z „Zarania 
Śląskiego” (31 XII 1931). Ksiądz Emanu-
el Grimm tak pisze o jego początkach: 
„W  drugie święto Bożego Narodzenia 
przychodzi mały chłopak ze zieloną ga-
łązką (zazwyczaj z jedliczki) w ręku i ko-

należały jeszcze do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego 
w Pogórzu. Po 1998 roku Państwowe Gospodarstwo Rybac-
kie przekształcono w  Gospodarstwo Rybackie Skarbu Pań-
stwa, potem w  Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb 
Słodkowodnych (do 2007 r.), następnie po 3 latach dzierża-
wy, p. Maciejewski wykupił stawy na własność.

Gaździno

 Wigilijny karp na naszych stołach pojawia się w  kilku 
wersjach. Najpopularniejszy jest karp smażony, niektórzy 
gustują w karpiu w galarecie, a ostatnio stał się modny karp 
wędzony. My przypominamy przepis znanej cieszyńskiej ku-
charki Emilii Kołder na zupę z karpia, którą do dnia dzisiej-
szego gotuje się w naszych domach. 
 Zupa rybna wigilijna: 1 i ½ wody, 2-3 głowy z  ryb, 
15 dkg włoszczyzny, cebula, 6 dkg masła, 5 dkg mąki gład-
kiej, liść bobkowy, kilka ziarenek ziela angielskiego (nowego 
korzenia), szczypta tartej gałki muszkatołowej, przyprawa do 
zup (maggi), sól, zielona pietruszka.
 Pokrojoną w kostkę włoszczyznę z cebulą, zielem angiel-
skim, liściem bobkowym i gałką muszkatołową ugotować 
w  wodzie. Następnie włożyć oczyszczone głowy ryb, gotować 
na słabym ogniu (8-10 minut) i ostrożnie przecedzić. Z tłuszczu 
i mąki przyrządzić białą zasmażkę, rozprowadzić wodą i połączyć 

lęduje w następujący sposób:  „Jo je mały 
połaźniczek, przyszełech tu po trojiczek! 
Trojiczek mi dejcie, zemie się nie śmiejcie, 
bo jo z wozym nie jadem, suchej rzepy nie 
wiezem, jeden grosz abo dwa, to je moja 
kolęda!” (…)
 Starsi, kiedy przyjdą życzyć, jak ma-
wiają „kolędować” , to mówią: „ wiela 
gwiozdek na niebie, wiela liścio na drze-
wie, wiela piosku w morzu, tela szczęścio, 
tela zdrowia” itd., a w innych okolicach 
życzą: „wiela w lesie buczków, tela w chly-
wie byczków, wiela w lesie jedliczek, tela 
w chlywie cieliczek” itd.
 Pastuszkowie, ustrojeni we wyso-
kie czapki w kształcie korony czy mitry, 
w  białe komeżki, z długimi kijami w rę-

kach, zazwyczaj we czwórkę, obchodzą 
domy, gdzie śpiewają, skacząc przy tym 
przy pomocy długich kijów. Dzisiaj już 
śpiewają kolędy, jakie śpiewamy w kościo-
łach, dawniej śpiewali inne. Całą tę cere-
monię kończyli pieśnią:
„Póćcie chłopcy k’nam
Kolęde wom dam
po jabłuszku, po orzeszku
obleczcie się do kożuszku
bydymy śpiewać, Bogu cześć dować
Już je zima, mróz
słyszę dziwny głos 
to wyśpiewują Anieli
aże sie serce weseli:
Narodził się nam Jezus, Bóg i Pan”

z wywarem. Doprawić do smaku solą i przyprawą do zup. Do 
zupy można dodać trochę drobno posiekanej pietruszki. Podawać 
z grzankami albo uszkami nadziewanymi grzybami suszonymi.
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Wigilia z gwiazdką

Zapadł wieczór – ten jedyny, 

najpiękniejszy w roku, 

wszyscy są dla siebie mili 

i tak cicho wokół. 

Pora, gwiazdko, na wieczerzę, 

widzisz, jak czekamy, 

wyjdź na niebo srebrnym blaskiem, 

w oknie się spotkamy. 

Połamiemy się opłatkiem 

i złożymy sobie 

dużo ciepłych, dobrych życzeń – 

ty nam, a my tobie. 

I zapachnie nam choinka 

żywym lasem w domu,  

i rozpłacze się znów świeczka 

cicho, po kryjomu.

 

Biały obrus stół zaśnieży 

i sianko przykryje, 

aż dwanaście potraw przyszło 

na naszą wigilię. 

Włodzimierz Dulemba

ZAGADKI
DLA DZIECI?

W zimowej bieli jest zwykłym śniegiem

I niewidzialna w śniegu mieszka,

lecz  gdy zrobimy ze śniegu kulkę,

wtedy ta kulka to już jest……..

Kiedy powiem: „Jadą noże”,
Wy spytacie: „Czyżby?
Przecież noże są w szufladzie.
A na lodzie …”

Ma zieloną sukienkę,
lecz to nie dziewczynka,
wszyscy odgadniemy,
że to jest …

Dopóki mróz jest, to on się cieszy
i czy to wieczór, czy też poranek,
wciąż paraduje w płaszczu ze śniegu
ten ulepiony przez nas …

Mają zadarte wysoko nosy 
i bardzo lubią zimowe sporty:
zjazdy, slalomy, biegi i skoki,
czy odgadniecie, że to są …

Jest jak wyrób jubilera,

lecz topnieje w biegu,

kto go widział, ten potwierdzi,

że to płatek … ?

?
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 W czwartek 14 listopada 2019 r. najstarsi mieszkańcy naszej  
gminy spotkali się w OSP w Dębowcu na uroczystości Dnia Se-

Dzień Seniora oraz Jubileusz 
Złotych i Diamentowych Godów

niora oraz Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. Gości 
przywitał Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz 
Bąk, następnie wystąpił Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Cymorek. Po prze-
mówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie medali nadanych 
przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie parom 
z naszej gminy.

 Po części oficjalnej nadszedł czas na artystyczne występy dzie-
ci z Przedszkola Publicznego w Dębowcu. Następnie wystąpił Sła-
womir Trojak, który rozbawił Seniorów oraz zachęcił do wspólnej 
zabawy. Na koniec spotkania zaprosiliśmy aspiranta Szymona 
Kaźmierczaka z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powia-
towej Policji w Cieszynie, który przeprowadził krótką prelekcję na 
temat bezpieczeństwa pieszych na drodze.
 Bardzo serdecznie dziękujemy Seniorom za przybycie. Dzię-
kujemy wszystkim biorącym udział w  organizacji imprezy oraz 
Banku Spółdzielczemu w Skoczowie za wsparcie finansowe.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili:
• Ryś Elżbieta i Józef z Dębowca
• Konsek Maria i Stanisław z Dębowca
• Hanzel Jadwiga i Józef z Dębowca
• Rubiś Elżbieta i Stanisław z Dębowca
• Wybraniec Barbara i Mieczysław z Gumien
• Grzybek Maria i Marian z Gumien
• Banot Joanna i Rudolf z Ogrodzonej
• Loter Agnieszka i Bronisław z Ogrodzonej
• Zawada Halina i Józef z Simoradza
Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili:
• Barabach Amalia i Stanisław z Ogrodzonej
• Kubica Anna i Władysław z Simoradza
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Wyniki Egzaminu Ósmoklasistów 
na złoty medal!
 W dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 roku polscy ósmoklasi-
ści po raz pierwszy przystąpili do Egzaminu Ósmoklasisty w no-
wej trudniejszej formule.
 Każdy ósmoklasista zdawał egzamin w formie pisemnej 
z  trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, mate-
matyki, języka obcego nowożytnego.
 Na czym jeszcze polegała nowa formuła tegorocznego egza-
minu? Otóż w arkuszach z każdego przedmiotu pojawiło się wię-
cej zadań otwartych. I tak  z języka polskiego stanowiły one 70%, 
z matematyki – 50%, z języka angielskiego – 40%.
 Warto dodać, iż ósmoklasiści na egzaminie z języka polskie-
go mogli wybrać jeden spośród dwóch tematów wypracowania 
i realizować opowiadanie bądź rozprawkę, przy czym należało się 
odwołać do treści i problematyki lektur, a wypracowanie musiało 
liczyć co najmniej 200 słów.
 Do Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Dębow-
cu im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej przystą-
piło 70-ro uczniów. Mimo wysokich wymagań nasi ósmoklasiści 
poradzili sobie doskonale z  każdego z  trzech egzaminowanych 
przedmiotów, osiągając wyniki wyższe nie tylko od średniej kra-
jowej. Jak przedstawiają się one z poszczególnych przedmiotów na 
tle kraju, województwa i powiatu obrazują poniższe tabele. 

Wyniki średnie w procentach z języka polskiego
kraj 63%
województwo śląskie 64,12%
powiat cieszyński 66,90%
gmina Dębowiec 74,46%

Był to najwyższy wynik w powiecie cieszyńskim, a trzeci w woje-
wództwie.

Wyniki średnie w procentach z matematyki
kraj 45%
województwo śląskie 44,74%
powiat cieszyński 46,08%
gmina Dębowiec 61,09%

Dzięki tak wysokim wynikom egzaminu z matematyki nasza 
szkoła uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie.

Wyniki średnie w procentach z języka angielskiego
kraj 59%
województwo śląskie 60,23%
powiat cieszyński 58,98%
gmina Dębowiec 61,49%

 Te świetne wyniki nie spadły z nieba, a zostały okupione cięż-
ką pracą i wielkim wysiłkiem uczniów oraz nauczycieli. Gratulu-
jemy naszym absolwentom,  życząc im dalszych tak wspaniałych 
osiągnięć i sukcesów w nowych szkołach na kolejnym etapie edu-
kacyjnym.

Magdalena Staniek

Rozdanie nagród 

z turnieju o tytuł 

Najlepszego 

Strzelca Powiatu 

Cieszyńskiego 

JESIEŃ 2019 r. z broni 

bocznego zapłonu
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 Nocna Gra Terenowa „Śladami Cichociemnych” to inicjatywa 
Stowarzyszenia „Dębowiecka przyszłość”, które jako jeden z celów 
statutowych ma za zadanie kultywowanie pamięci o Cichociem-
nych, a także wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży wokół 
wartości, które Cichociemni wyznawali.
 W sobotnią noc około 40. uczestników podzielonych na 
grupy miało za zadnie wcielić się w postacie żołnierzy z elitar-
nej jednostki – Cichociemnych. Ośmioosobowe patrole na czele 
z plutonowym, pokonywały ciemności by dotrzeć do celu odwie-
dzając punkty kontrolne, na których czekały specjalnie dla nich 

Niezapomniana gra terenowa
przygotowane zadania. Cała gra odbywała się w scenerii II wojny 
światowej, podkreślając patriotyczny charakter wydarzenia.
 Dzieci rywalizowały ze sobą w przeróżnych i wcale nie łatwych 
konkurencjach, utrzymanych w klimacie wojskowym. Czołganie, 
rzut granatem, liny, „czołgi”, układanie puzzli, alfabet Morse’a, 
strzelnica, udzielanie pierwszej pomocy to tylko nieliczne z atrak-
cji jakie czekały na dębowieckich Cichociemnych tego wieczoru. 
Niezwykle przejmującym i wzruszającym momentem gry było 
składanie przez dzieci przysięgi Cichociemnych, a także zapale-
nie i złożenie zniczy pod pomnikiem Cichociemnych w centrum 
Dębowca. Zabawa została zorganizowana we współpracy z Har-
cerską Organizacją Wychowawczo – Patriotyczną Cichociemni 
z Brzegu Dolnego. Serdeczne podziękowania składamy na ręce 
naczelnika organizacji p. Piotra Gajewskiego, a także harcerzy tej 
organizacji za profesjonalnie przygotowaną grę, wspaniałą atmos-
ferę i niezapomniane wrażenia. Czekamy z niecierpliwością na 
kolejne edycje.
 Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wol-
ności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ra-
mach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

Foto: Piotr Gajewski
Organizatorzy 
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„Wyższe kompetencje – mój sukces w przyszłości.
Kompleksowy system wsparcia

4 szkół gminy Dębowiec.”
Beneficjent : Gmina Dębowiec

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
w Dębowcu

Cel projektu: celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych
oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90% uczniów

tj. 299 uczniów (137Dz, 162 Ch) spośród 322 uczniów 
(152 Dz., 180 Ch) objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 100% 
wspartych w projekcie nauczycieli tj. 55 os (52K, 3M) ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu 

im. Cichociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej z Filiami w Iskrzyczynie, Ogrodzonej i Simoradzu w terminie

do 30.06.2021 r. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Oś priorytetowa: XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego. 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Wartość projektu – 612 852,16 zł
w tym współfinansowanie EFS – 520 924, 33 zł

Czas realizacji projektu – 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r. 

UDZIAŁ W  PROJKECIE JEST BEZPŁATNY
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Śląska Akademia Seniora w GBP
w Dębowcu
 Od września w naszej Bibliotece Publicznej w Dębowcu 
trwają szkolenia kompetencji cyfrowych dla seniorów 65+, przy 
współpracy ze Śląską Akademią Seniora.
Podczas szkolenia nasi seniorzy nabywają praktyczne umiejętno-
ści obsługi komputera, tabletu i telefonu. Na zakończenie szko-
lenia otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu, a także tablet na 
własność.

Biblioteka

WARTO PRZECZYTAĆ!!

„Dziewczyny Sprawiedliwe”

„Dziewczyny wyklęte” to książka, która zdecydowanie 
dzieli czytelników. Dla jednych jest ważna, ze wzglę-
du na walory historyczne w niej zawarte, dla innych 
warsztat autora pozostawia wiele do życzenia. Wie-
lu nie zgodziłoby się z tytułem, gdyż historie w  niej 
opisane nie dotyczą jedynie młodych dziewczyn, ale 
także kobiet, które dzielnie walczyły i wspierały swo-
ich mężów, narzeczonych i chłopaków – Żołnierzy 
Wyklętych.   Szymon Nowak – autor książki, w spo-
sób bardzo emocjonalny przedstawia losy bohaterek, 

Książka Anny Herbich - Zychowicz 
jest opowieścią o ludzkim dobru, 
chęci niesienia pomocy i  ogromnej 

odwadze. Siedem kobiet opowiada o tym, 
jak ważne jest ratowanie ludzkiego życia 
i jak wiele jest ono warte.
Niesienie pomocy stwarzało wiele proble-
mów, a nie rzadko najtrudniejsze były spra-
wy, które z pozoru były najłatwiejsze. Pra-
nie odzieży, nocne suszenie bielizny z dala 
od wścibskich sąsiadów, kupowanie żywno-
ści w rożnych sklepach, żeby nie wzbudzić 

podejrzeń i donoszenie jej do kryjówek. 
Bohaterki opowiadają historię swoich rodzin, 
o tym jak brały aktywny udział w organizowaniu 
i niesieniu pomocy. 
„W tej opowieści mamy do czynienia z bohatera-
mi, właściwie bohaterkami często wbrew wszyst-
kiemu, a nawet mimo woli. Mimo strachu, głodu 
i tego co dookoła”.

„Dziewczyny wyklęte” 

nie ukrywa swojego podejścia. Dla niego 
istnieją tylko dwa odcienie: czarny i biały 
– jeśli coś jest dobre, jest to wręcz święte 
a jeśli złe – złe do szpiku kości.
Fabuła książki opowiada o losach 16 ko-
biet, które walczyły o Polskę w antyko-
munistycznych podziemiach. Jednak ich zadania nie polegały tylko na dosłow-
nej walce z bronią w ręku a na innych, często konspiracyjnych działaniach. Ich 
rola polegała na przenoszeniu meldunków, organizowaniu zaplecza i kryjówek 
a także opatrywaniu ran. Przede wszystkim na wspieraniu żołnierzy, podno-
szenia ich na duchu a także były buforem do dalszych działań.
Książkę warto jest przeczytać, ponieważ ich losy to tragiczna, ale piękna część 
historii Polski.

D.Chmiel
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Poziomo: 1- Przysłowiowy śpioch. 5 - pęcherzyk po oparzeniu. 
8 - szeroka ulica wśród drzew. 9 - arlekin, błazen. 10 - puszystych 
nie wzrusza. 11 - gaz do jarzeniówek. 16 - rozpuszczalna kawa 
zbożowa. 18 - nie dba o własne wygody, wygląd. 19 - bohomaz, 
badziewie. 20 - ojciec Kaina. 21 - stawiane wymaganie. 22 - woj-
skowa lub danych. 24 - natarcie. 30 - narzędzie grawera. 31 - jeden 
z grzechów głównych. 32 - starogrecki rynek. 33 - obszar wodny. 
34 - oblicze, facjata.

Pionowo: 1 - Pazur orła. 2 - jezioro koło Augustowa. 3 - marny 
ciuch. 4 - koreańska stolica. 5 - bicie, lanie. 6 - letni lub kryty. 
7 - pnącze Tarzana. 12 - tarcza Zeusa. 13 - imię rzeczy. 14 - znany 
producent zup w proszku. 15 -szpieg. 16-wyspa Odyseusza. 17 - 

Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 40 utworzą rozwiązanie - aforyzm oraz imię i nazwisko jego autora.

szkocki wzór. 22 - z piorunami.23-sztuczne jezioro. 25 - barwny 
łuk na niebie. 26 - samica ogiera. 27 - sarmacki pan. 28 - wielki 
poemat epicki. 29 - na czele klasztoru.
Hata

Rozwiązaniem krzyżówki z Dębowieści nr 2 (121) było hasło:
Najlepsze kurowanie jest żyć umiarkowanie.

Sponsor nagrody:
Kawiarnia Mikroklimat 
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 W miniony piątek po raz pierwszy w Centrum Dębowca zgromadzeni mieszkańcy 
oraz władze gminy uroczyście rozświetlili choinkę.
 Mimo chłodu wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach, animacjach oraz 
tańcach, nie zabrakło również twórczych pomysłów na dekorowanie świątecznych pier-
niczków. A to wszystko miało miejsce przed przyjazdem Świętego Mikołaja, który w asy-
ście Strażaków odwiedził licznie zgromadzone dzieci przywożąc ze sobą mnóstwo pre-
zentów. Popołudnie spędzone z Mikołajem było pełne dobrej zabawy, gorącej czekolady, 
pysznych słodkości, a co najważniejsze, licznie zgromadzonych dzieci. Był to niezapo-
mniany i cudownie spędzony czas.
 Składamy serdeczne podziękowania Władzom naszej Gminy, Strażakom oraz wszyst-
kim którzy przyczynili się do organizacji imprezy.

GBP w Dębowcu

Rozświetlenie choinki w Dębowcu

Boże Narodzenie

Hej, pójdźcie moi ludeczkowie,
W chatach najprostszych mieszkający,

Z pola was wzywam, wołający,
Pójdźcie, na ucho coś wam powiem!

Zostawcie świeży chleb na stole,
Odejdźcie, ogień rozbłyszczany,
Na białe wyjdźcie ku mnie pole,
Na śniegiem rozmodlone łany.

Bez strachu do mnie iść możecie,
W chacie nie stanie się nic złego,
Anioły chodzą dziś po świecie,

Chudoby wszelkiej was ustrzegą.

Hej, pójdźcie do mnie ludeczkowie,
Ludkowie moi złoci, mili,

Na ucho wieść wam dobrą powiem:
Pan Jezus dziś się narodzili!…

Do mrocznej To zanieście chaty,
Jak okruch najjaśniejszy nieba,

Na stół to złóżcie między kwiaty,
Niech was To syci zamiast chleba.

Adolf Fierla (1931)
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Puchar Polski Juniorek i Juniorów

Drugie miejsce Martyny Ihas na 
Pucharze Polski Juniorek
w Sochaczewie!
 W dniu 14.09.2019 r. odbył się Puchar Polski Juniorek w Sochaczewie. Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec reprezentowała 
Martyna Ihas w wadze 48 kg.
Martyna uplasowała się na drugiej pozycji, uznając wyższość rywalki w finale.
 Dla Martyny był to pierwszy start w grupie wiekowej Juniorek
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!

Ryszard Kubica

 W niedzielę 24.11.2019 r. odbył się kolej-
ny Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek 
w  Oleśnicy. Stowarzyszenie Sportowe „Dąb” 
Dębowiec reprezentowała Martyna Ihas w wa-
dze 48 kg.
 Martyna po trzech wygranych pojedyn-
kach pewnie awansowała do finału, gdzie po 
zaciętej walce   niestety musiała uznać wyż-
szość swojej przeciwniczki z Holandii.
Jest to trzeci start Martyny Ihas w kategorii 
wiekowej Juniorek. Na każdym turnieju Mar-
tyna zdobyła medal. 
Gratulacje!

Ryszard Kubica
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 Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn 
w dniach 22 – 26 lipca był organizatorem za-
jęć sportowych w ramach Sportowego Lata 
z UKS Cieszyn.
 Zajęcia organizowane były na obiek-
cie GOKSiR w Gumnach. W trakcie zajęć 
uczestniczy mieli okazję korzystać z licz-
nych atrakcji przygotowanych przez włoda-
rzy UKS-u takich jak :
• korzystanie z ściany wspinaczkowej 
w Strefie Wolności w Cieszynie
• gra w Bumper Ball (Kule Bumper Ball za-
kładamy na siebie niczym plecak i wystają 
nam z nich jedynie nogi. Możemy sami się 
poruszać bezpiecznie jak w bańce mydlanej, 
zwalając przeciwników z nóg!)
• zajęcia  z MMA (mieszane sztuki walki) 
przez zawodnika Octagon Cieszyn
• wycieczka do kina Helios w Bielsku-Białej
• liczne zawody sprawnościowe
• turniej w ping – ponga
Nie mogło zabraknąć rozgrywek typowo 
piłkarskich (gra uliczna, gra 2x2 czy poje-
dynek 1x1)
Dzięki uprzejmości pani Magdaleny Szy-
pryt - dyrektor GOKSiR w Gumnach dzieci 
mogły skorzystać z piłkarzyków oraz cym-
bergaja.
Nad wszystkim czuwał trener – koordynator 
grup młodzieżowych Uczniowskiego Klubu 
Sportowego – Piotr Puda.

UKS Cieszyn

SPORTOWE 
LATO 2019
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Od stycznia rusza nabór wniosków na usuwanie azbestu

Od 2 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Dębowcu będzie można składać wnioski na dofinansowanie 

inwestycji związanej z usunięciem i unieszkodliwianiem azbestu. 

Dofinansowaniu podlegają inwestycje:

1. demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwianie - wysokość dofinansowania 

300 zł/tonę, lecz nie więcej niż 50 % kosztów inwestycji,

2. transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych – wysokość 

dofinansowania 600 zł/tonę, lecz nie więcej niż 50 % kosztów inwestycji.

Maksymalna kwota dofinasowania to 2 000 zł za jedną inwestycję.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Dębowiec pok. 1 lub pod nr telefonu 33 856 22 41 wew.27



W piątek 8 listopada br.
w Szkole Podstawowej
w Dębowcu odbyła się
uroczysta akademia z okazji 
Święta Niepodległości. Po 
uroczystości przedstawiciele 
władz Gminy oraz szkoły 
złożyli kwiaty i znicze pod 
pomnikiem Cichociemnych 
w Dębowcu.

Obchody
Święta 

Niepodległości
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