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65 rocznica Cichociemnych
Z okazji 65 rocznicy pierwszego
zrzutu cichociemnych spadochroniarzy-ochotników Wojska
Polskiego w Wielkiej Brytanii, na
teren okupowanej Polski, w dniu
14 lutego br. w Dêbowcu, przy obelisku upamiêtniaj¹cym to zdarzenie odby³o siê spotkanie, w którym uczestniczyli kombatanci,
m³odzie¿ szkolna oraz przedstawiciele w³adz gminy. Szczególnymi
goæmi, którzy przybyli na spotkanie z kombatantami byli pañstwo Snopkowie z miejscowoci
W¹wolnica na lubelszczynie.
Wród ich licznych zainteresowañ
s¹ przede wszystkim wydarzenia
zwi¹zane z okresem II wojny wiatowej, a zw³aszcza z histori¹ cichociemnych  podobie jak oni
mjr Stanis³aw Krzymowski
Kostka, uczestnik pierwszego
zrzutu cichociemnych, pochodzi³ z
W¹wolnicy. Podczas spotkania
zorganizowanego w Sali Sesyjnej
Urzêdu Gminy w Dêbowcu pañstwo Snopkowie zaprezentowali

zebranym unikaln¹ kolekcjê zdjêæ
dotycz¹cych przede wszystkim historii Stanis³awa Krzymowskiego
 pierwszego cichociemnego spadochroniarza oraz opowiedzieli o
swoich poszukiwaniach i odkrywaniu nowych faktów historycznych
dotycz¹cych tej postaci. 65 lat temu
major Stanis³aw Kostka Krzymowski dowodzi³ pierwsza misj¹
cichociemnych. Od jej powodzenia
zale¿a³ dalszy rozwój akcji zrzutowych dla walcz¹cego podziemia. Po
klêsce wrzeniowej Stanis³aw
Krzymowski znalaz³ siê w Armii
Krajowej. Przedar³ siê do Wielkiej
Brytanii i bra³ udzia³ w specjalnym
projekcie pod nazw¹ SOE (Special
Operations Executive). Mia³ on na
celu przenieæ wojnê na tereny okupowane przez Niemców i nawi¹zaæ wspó³pracê z podziemnym ruchem oporu w ca³ej Europie. W ramach SOE powsta³y sekcje, które
by³y odpowiednikami okupowanych przez Niemców krajów. Lac.d. na str. 3
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11 marca br. w Zebrzydowicach
odby³ siê II Regionalny Konkurs
Wypieków na Zapusty i Wielkanoc pt: Dorty, ko³ocze, krepliki
i insze placki. Zorganizowany
zosta³ przez Gminny Orodek Kultury w Zebrzydowicach.
Do konkursu wystartowa³o 9 Kó³
Gospodyñ Wiejskich. Celem kon-

nad 20 rodzajów wypieków, wród
których znalaz³y siê tradycyjne ciasta wi¹teczne, takie jak babki, pascha czy murzyn. Wiele z przygotowanych wypieków posiada³o
bardzo oryginalne i ciekawe nazwy
np.: tort fasolowy, krajobraz
£¹czki, placki kapuciochy, oraz
kszta³ty np. kosz na wiêconkê pie-

Najlepszy Stó³ Wielkanocny
kursu jest zachowanie naszego kulinarnego dziedzictwa oraz prezentacja i dokumentacja wypieków z
w³asnego regionu, zw³aszcza tych,
które przygotowywane s¹ wed³ug
dawnych, zanikaj¹cych ju¿ receptur. Stoisko naszej gminy reprezentowa³y gospodynie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w £¹czce w sk³adzie: Irena B¹czek, Antonina
Wawrzyczek, Anna ¯wak oraz
Ania i Kinga B¹czek, a konkursowe wypieki przygotowa³y: Irena B¹czek, Katarzyna Wajdzik,
Anna ¯wak, Antonina Wawrzyczek oraz Anna Staniek. Gospodynie z £¹czki przygotowa³y po-

czony z ciasta. Wielkanocny stó³
zdobi³ du¿y kosz ustrojony pisankami, które by³y na niego naszyte.
Obrus udekorowany zosta³ 120 szt.
jaj, które ozdobione by³y wzorami
wykonanymi z kolorowych nici.
£¹cznie na potrzeby konkursu tak¹
technik¹ ozdobione zosta³y 3 kopy
jaj. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e panie z
KGW w £¹czce zdoby³y I miejsce w kategorii Stó³ Wielkacnocny, a redakcja programu I TVP zaproponowa³a gospodyniom, aby
zaprezentowa³y swoje wypieki w
programie pt: Kawa czy Herbata?. (d.k)
Zdjêcia z konkursu na str.16

Gdzie kwitnie kwiat
- musi byæ wiosna...
Friedrich Rückert

zdj. Anna Brudny
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JUBILEUSZ
W tym roku Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna Promieñ w Ogrodzonej obchodzi³a 50-lecie swojego
istnienia. W dniu 18 lutego na uroczystym, walnym zgromadzeniu
cz³onków RSP, które odby³o siê w
rodowiskowym Orodku Kultury
w Ogrodzonej, jej Prezes Marian
Matejczuk w obszernym wyst¹pieniu przypomnia³ historiê powstania i dzia³alnoci obecnie jednego z
najwiêkszych zak³adów pracy w naszej gminie.
Zgodnie z polityk¹ prowadzon¹
w latach piêædziesi¹tych, w powiecie cieszyñskim zak³adano rolnicze
spó³dzielnie. Latem 1955 roku w
Ogrodzonej rozpoczêto dyskusjê o
zorganizowaniu zespo³owej gospodarki rolnej na wsi. W efekcie tych
dyskusji w dniu 18 lutego 1956 r.
odby³o siê w miejscowej szkole Zebranie Za³o¿ycielskie, któremu przewodniczy³ Franciszek Broda. Na
zebraniu tym uchwalono statut Rolniczej Spó³dzielni Wytwórczej oraz
przyjêto nazwê Promieñ. Dokonano wyboru pierwszego, piêcioosobowego Zarz¹du, w sk³ad którego
weszli: Pawe³ Poñc - przewodnicz¹cy, Jerzy Ciema³a  z-ca przewodnicz¹cego oraz cz³onkowie zarz¹du: Pawe³ Broda, Pawe³ Ko¿doñ oraz Józef Walica.
32 za³o¿ycieli wnios³o jako wk³ad
gruntowy 263 ha ziemi, inwentarz
¿ywy oraz inne rodki produkcji w
postaci zabudowañ gospodarczych

i maszyn rolniczych. W dniu 21 maja
1956 roku w S¹dzie w Cieszynie zarejestrowano statut Rolniczej Spó³dzielni Wytwórczej. Najwiêkszy
rozwój spó³dzielni przypad³ na lata
siedemdziesi¹te. Wówczas opracowano wieloletni program inwestycyjny, zgodnie z którym planowano przejêcie lub wykupienie gruntów pomiêdzy Olz¹ a Wis³¹. W lipcu 1975 powsta³ Zak³ad Us³ug Projektowo-Inwestycyjnych, a w 1978 r. RSP
przejmuje Zak³ad Ceramiki Budowlanej w Nierodzimiu. Stopniowo wzrasta³a liczba cz³onków i
pracowników najemnych,
których w roku 1980 by³o
380. Za inwestycjami
szed³ wzrost produkcji
zwierzêcej i polowej.
Zwiêkszy³ siê dochód
ogólny, spó³dzielcy zaczêli korzystaæ z bardzo wysokiego funduszu socjalnego, po¿yczek mieszkaniowych, bezzwrotnych zapomóg dla ma³¿eñstw, a ich
zarobki by³y kilka razy wy¿sze od
redniej krajowej.
Pocz¹tek lat 80-tych to wielki
kryzys w spó³dzielni. W wyniku
odwo³ania prezesa RSP spó³dzielcy
przez ponad rok nie mieli prezesa z
wyboru. Skoñczy³y siê dotacje i kredyty inwestycyjne. Za³ama³a siê
ca³kowicie produkcja drobiarska.
Nowym prezesem w roku 1983

Z obrad Rady Gminy
Na sesji Rady Gminy Dêbowiec, która odby³a siê w dniu 13
lutego 2006r. podjêto uchwa³y
m.in. w nastêpuj¹cych sprawach:
1) przyjêcia regulaminu okrelaj¹cego zasady ustalania i wysokoæ niektórych sk³adników i
dodatków wynagrodzenia nauczycieli na rok 2006,
2) zasad wynagradzania pracowników nie bêd¹cych nauczycielami, zatrudnionych w szko³ach
i przedszkolach na terenie Gminy Dêbowiec,
3) zatwierdzenia Regulaminu
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Dêbowiec,
4) zawarcia porozumienia z Gmin¹
Skoczów dotycz¹cego dowozu
niepe³nosprawnego dziecka do
Specjalnego Orodka Szkolno 
Wychowawczego w Cieszynie.

W ramach zapytañ i wolnych
wniosków poruszono m.in. nastêpuj¹ce sprawy:
- mo¿liwoci wprowadzenia dotacji do pieców ekologicznych,
- zlikwidowania przystanku autobusowego Dêbowiec  Las na
drodze w kierunku Ha¿lacha,
- mo¿liwoci ustawienia p³otków
przeciwniegowych na ul.Osiedlowej w Dêbowcu,
- rozstrzygniêæ konkursowych w
zakresie z³o¿onych przez gminê
wniosków do funduszy zewnêtrznych,
- mo¿liwoci wynajêcia lekarzom
wolnych pomieszczeñ w Orodku Zdrowia w Dêbowcu i ewentualnego og³oszenia przetargu na
wynajêcie tych pomieszczeñ.
Przewodnicz¹cy RG
Adam Pastucha

zosta³ wybrany Bogumi³ Zaj¹c, który zacz¹³ porz¹dkowaæ sprawy organizacyjno  samorz¹dowe.
W 1982 roku Spó³dzielnia przejê³a w dzier¿awê Gospodarstwo
Szkolne w Miêdzywieciu. Postanowiono odbudowaæ drobiarstwo,
w wyniku czego w 1983r. zasiedlono pierwszy kurnik nioskami, a
póniej wprowadzono brojlery.
Uruchomiono w³asn¹ mieszalniê
pasz i wybudowano magazynch³odniê. Spó³dzielcy osi¹gali coraz
lepsze dochody z produkcji poza-

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego, Zbigniew Chwastek  Wiceprezes Zarz¹du Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego w Katowicach, Gerard Matusik  Cz³onek Zarz¹du Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego w Katowicach, Krzysztof Kubica  Prezes Zarz¹du RKS Goleszów, Andrzej Gluza  Prezes Zarz¹du RSP
Jelenica w Ustroniu, Alfred Brudny  Radny Sejmiku Województwa
l¹skiego, Józef Waszut  Sekretarz
Starostwa Powiatu Cieszyñskiego,

rolniczej oraz produkcji drobiarskiej.
W 1991 r. prezesem spó³dzielni zosta³ Marian Matejczuk, który funkcjê t¹ pe³ni do dnia dzisiejszego.
Obecnie spó³dzielnia zatrudnia 60
osób i prowadzi dzia³alnoæ w zakresie produkcji zwierzêcej i rolinnej, mieszalniê pasz, suszarniê zbó¿,
us³ugi stolarskie, produkcjê pustaków oraz us³ugi transportowe.
Wród zaproszonych goci, którzy w krótkich wyst¹pieniach sk³adali ¿yczenia jubilatce, obecni byli:
Bronis³aw Sobañski i Bogumi³
Zaj¹c  byli wieloletni Prezesi RSP
Ogrodzona, Helena Poñc  cz³onek za³o¿yciel, ¿ona pierwszego
Prezesa RSP, Alfred Domagalski 
Prezes Zarz¹du Krajowej Rady
Spó³dzielczej w Warszawie, Zdzis³aw Kaczmarczyk  by³y wieloletni Prezes Zarz¹du Krajowego
Zwi¹zku Rewizyjnego, Zygmunt
Panik  Przewodnicz¹cy Rady
Krajowego Zwi¹zku Rewizyjnego,
Anna wiergu³a  Zêbala  Prezes
Zarz¹du Regionalnego Zwi¹zku
Rewizyjnego Spó³dzielczoci Rolniczej w Katowicach, Jan Swadba

Adam Pastucha  Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dêbowiec, Adam Brudny  Wójt Gminy Dêbowiec, Boles³aw Ciema³a  Radny Gminy Dêbowiec, Ryszard Woniak  So³tys
Wsi Ogrodzona, ks. Tadeusz Pietrzyk - Proboszcz Parafii w. Mateusza w Ogrodzonej, ks. Janusz Sikora  Proboszcz Parafii Ewangelicko  Augsburskiej w Cieszynie, Krystyna Hanzlik  Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Ogrodzonej, Gra¿yna i Jerzy Gluza  W³aciciele Firmy EKOCHRON w Ogrodzonej.
Podczas uroczystoci wrêczone
zosta³y odznaczenia dla Spó³dzielni  Za Zas³ugi dla Spó³dzielczoci oraz dla cz³onków. Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza Ruchu Spó³dzielczego nadan¹ przez Zarz¹d Krajowej Rady Spó³dzielczej odznaczeni
zostali : Leszek Hanusek, Piotr
Herzyk, Stanis³aw Kantor, Andrzej £êczycki, Piotr Markocki,
El¿bieta Poñc, Kazimierz Poñc,
Bronis³aw Stojak, Józef niegoñ,
Tadeusz Wojtek, Zbigniew Wróbel Pawe³ Zawada.
Opr. Dorota Krzy¿anek

Nauczyciele Dyplomowani
20 lutego br. w auli Szko³y Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w
Ustroniu odby³o siê wrêczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielami z naszej gminy,
którzy uzyskali ten stopieñ awansu zawodowego by³y: Krystyna Penka³a oraz Dorota Galusik z Gimnazjum w Dêbowcu. Uroczystoæ
uwietni³ swoim wystêpem znany nie tylko w Polsce, ustroñski dzieciêcy Zespó³ Pieni i Tañca Równica.
Remigiusz Jankowski
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zdj. Zbigniew Kohut

PO LATACH OCZEKIWAÑ
W ubieg³ym roku rozpoczête
zosta³y prace zwi¹zane z napraw¹
bardzo zniszczonej drogi powiatowej Kostkowice - Ogrodzona na
odcinku od stra¿nicy OSP w Kostkowicach do skrzy¿owania z
drog¹ do £¹czki, w rejonie Dolnego Dworu. Remont sta³ siê mo¿liwy dziêki porozumieniu, jakie
nasza gmina zawar³a z Powiatem
Cieszyñskim. W myl tego porozumienia starostwo przekaza³o
kwotê 600 tys z³., za gmina zobowi¹za³a siê do poniesienia pozosta³ych, niezbêdnych kosztów
zwi¹zanych z planowanym zakresem robót.
Remont drogi rozpoczêty zosta³ w okresie wakacji kiedy to
zosta³y ciête pobocza i odtworzone rowy za w listopadzie firma Budimex Dromex, wy³oniona
w przetargu nieograniczonym,
przyst¹pi³a do remontu jezdni,
który prowadzony jest wed³ug
nowoczesnej technologii polegaj¹cej na wykonaniu podbudowy
z gruntu stabilizowanego cementem, na którym u³o¿ona zostanie
nawierzchnia z masy asfaltowej.
Aby wykonaæ te prace, na po-

zdj. Zbigniew Kohut

cz¹tku robót, przy u¿yciu specjalistycznej frezarki zosta³a skruszona istniej¹ca nawierzchnia, a
nastêpnie na ca³ej szerokoci drogi zosta³o rozsypane ponad 300
ton cementu. Przy pomocy kolejnej maszyny przemieszano
uprzednio skruszon¹ nawierzchniê z cementem oraz istniej¹c¹
podbudow¹ na g³êbokoæ 25 cm.
Tak przygotowana mieszanka
zosta³a nastêpnie wyrównana i
odpowiednio zagêszczona.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne  opady niegu, ujemne temperatury oraz koniecznoæ wykonania dodatkowych prac, roboty zosta³y
wstrzymane i bêd¹ kontynuowane w kwietniu i maju br. Do wykonania pozosta³o u³o¿enie nawierzchni asfaltowej, opsypka
poboczy, wykonanie nawierzchni na zjazdach do domów oraz
czêciowe umocnienie rowów.
Równolegle z robotami budowlanymi, zgodnie z zawartym porozumieniem, prowadzone jest postêpowanie zwi¹zane z przejêciem remontowanego odcinka drogi na maj¹tek Gminy Dêbowiec. (zk)

tem1940 roku powsta³ Polski Oddzia³ Specjalny w ramach Oddzia³u
VI Sztabu Naczelnego Wodza. Ze
wszystkich narodowoci by³ on
najbardziej niezale¿ny, posiada³
w³asn¹ ³¹cznoæ z krajem, w³asne
szyfry oraz mo¿noæ rekrutacji kandydatów do tej niezwyk³ej, odpowiedzialnej s³u¿by, wymagaj¹cej
znakomitej kondycji fizycznej i olbrzymiej inteligencji. Do cichociemnych (skoczków spadochronowych do zadañ specjalnych)
wybrano 2.413 kandydatów, 605 z
nich ukoñczy³o szkolenie specjalne, 316 przerzucono drog¹ powietrzn¹ do kraju. Cichociemni
przechodzili bardzo trudne i skomplikowane szkolenia, których zasiêg obejmowa³ m.in.: dywersjê,
partyzantkê, wywiad, ³¹cznoæ, zadania operacyjno - sztabowe, walki pancerne i przeciwpancerne, s³u¿by lotnicze,
podrabianie dokumentów itp. Cichociemni stanowili
kadrê wszechstronnie wyszkolon¹, która

stanowiæ mia³a elitê instruktorsk¹ i
przekazaæ swe dowiadczenie oraz
wiedzê szerokim rzeszom ¿o³nierzy
podziemnego frontu w kraju.
Pierwszego zrzutu cichociemnych
do Polski dokonano w nocy z 15 na
16 lutego 1941 roku z samolotu
Whitley z za³og¹ angielsk¹. Skakali:
mjr Stanis³aw Krzymowski Kostka, rtm. Józef Zabielski ¯bik oraz
kurier polityczny Czes³aw Raczkowski Orkan lub W³odek. By³a
to pierwsza operacja zrzutowa w
drugiej wojnie wiatowej.
W Lublinie, w lutym br. zorganizowana zosta³a wystawa historyczna dotycz¹ca losów pierwszego cichociemnego  spadochroniarza Armii Krajowej mjr Stanis³awa
Krzymowskiego, na której zaprezentowane zosta³y m.in zdjêcia z
kolekcji pañstwa Snopków,
wydane zosta³y karty
okolicznociowe z jego
wizerunkiem oraz pieczêæ upamiêtniajac¹ 65
rocznicê pierwszego
zrzutu cichociemnych
do Polski. (d.k)
Zdjêcia na str. 16

Kanalizacja w Iskrzyczynie
W roku bie¿¹cym zgodnie, z
przyjêtym przez Radê Gminy bud¿etem i planem inwestycyjnym,
rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z
budow¹ kanalizacji sanitarnej w
Iskrzyczynie.
W tej sprawie 4 kwietnia br. odby³o siê zebranie z zainteresowanymi mieszkañcami, na którym
omówione zosta³y warunki udzia³u mieszkañców w kosztach inwestycji i planowany zakres robót. Z
ca³ego zadania objêtego projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowê, w pierwszym etapie realizacji przewiduje siê wykonanie kolektora cinieniowego, którym cieki z pompowni w Iskrzyczynie
t³oczone bêd¹ do istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej w £¹czce oraz wykonanie g³ównych kolektorów grawitacyjnych biegn¹cych wzd³u¿
drogi Tarnawa wraz z doprowadzeniem sieci do szko³y podstawowej. Zakres robót obejmuje tak¿e wykonanie przy³¹czy do budynków usytuowanych w s¹siedztwie g³ównej trasy. Podobnie jak
przy budowie kanalizacji w innych
so³ectwach naszej gminy, miesz-

kañcy zainteresowani w³¹czeniem
do kanalizacji swojej posesji, bêd¹
zobowi¹zani do wniesienia udzia³u w kosztach budowy, wynios¹
one dla jednego gospodarstwa
1160 z³. W zamian za powy¿szy
wk³ad w inwestycjê gmina zapewni
wykonanie przy³¹cza kanalizacyjnego, zakoñczonego studzienk¹
kanalizacyjn¹ usytuowan¹ w s¹siedztwie budynku.
Do nieruchomoci, których w³aciciele nie z³o¿¹ deklaracji udzia³u w kosztach budowy, przy³¹cze
w powy¿szym zakresie nie bêdzie
realizowane, a osoby te musz¹ liczyæ siê z koniecznoci¹ wykonania go we w³asnym zakresie. Kwestie prawne w zakresie w³¹czania
do sieci kanalizacyjnej reguluje art.
5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach nak³adaj¹cy na w³aciciela obowi¹zek przy³¹czenia
nieruchomoci do istniej¹cej sieci.
Jedynym wyj¹tkiem zwalniaj¹cym
z tego obowi¹zku jest posiadanie
przydomowej oczyszczalni cieków spe³niaj¹cej wymagania
ochrony rodowiska. (zk)
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Takie sobie refleksje...

Wagary od ¿ycia

Co robisz, kiedy dosiêga Ciê znu¿enie szaroci¹ dnia? Kiedy ludzie,
których spotykasz zaczynaj¹ Ciê
dra¿niæ? Kiedy zmêczony codziennym rytua³em i drog¹: dom  praca
- dom, wpadasz wieczorem g³êboko w fotel, chc¹c jak najdalej uciec.
Co robisz kiedy ogrom problemów
przyt³acza a brak wyjcia z sytuacji obna¿a Twoj¹ bezsilnoæ? Wypijasz piwo lub dwa? czytasz gazetê? wpatrujesz siê godzinami w
telewizor? A mo¿e i na to nie masz
czasu? Powiesz: takie jest ¿ycie...
jest, ale nie musi.
Mo¿e jednak warto uszczkn¹æ
co dla siebie, niewiele, ale tyle,
¿eby by³o Twoje i tylko Twoje.
Stworzyæ enklawê - swoje miejsce,
w którym dobrze siê czujesz, odpoczywasz i nabierasz si³ do walki
z rzeczywistoci¹. Enklawa, to niekoniecznie fizycznie istniej¹ce miejsce, to równie¿ Twoje ulubione
ksi¹¿ki Stephena Kinga, wieczna

walka z Twoim komputerem - zaciek³a, ale interesuj¹ca, to Twój ogródek, starannie pielêgnowany i ciesz¹cy oczy. To tak¿e Twoje hobby: stare klucze, miniaturowe obrazeczki czy haft krzy¿ykowy. Je¿eli cieszy Ciê, je¿eli przynosi
chwilê uspokojenia to dobrze.
Czy myla³e jednak kiedykolwiek, aby pe³niej prze¿yæ chwile
oderwania siê od codziennoci, np.
urwaæ siê na wagary od ¿ycia?
Kiedy nie popêdza Ciê czas ani istniej¹cy obok Ciebie ludzie? Zrobiæ
co dla siebie bez poczucia winy?
Sprawiæ sobie przyjemnoæ i nie
uwa¿aæ tego za niestosowne, nawet grzeszne. Mo¿esz wybraæ siê
do filharmonii, mo¿esz wybraæ d³ugie wêdrówki górskimi szlakami,
mo¿esz zdecydowaæ siê na tai - chi,
mo¿esz...
Mam takie swoje miejsce na wagary i kiedy naprawdê potrzebujê
zmiany, wyje¿d¿am do Krakowa.

10 lat Kostkowianki
Dnia 18.03.2006 r. w nowo
otwartej wietlicy, zlokalizowanej
w dawnej wózkowni bloku w Kostkowicach Kêpie, odby³o siê uroczyste jubileuszowe zebranie w³acicieli mieszkañ Wspólnoty
Mieszkaniowej Kostkowianka.
Na zebraniu przewodnicz¹cy
Wspólnoty Jan Niemiec przedstawi³ w zarysie dziesiêcioletni¹
dzia³alnoæ Wspólnoty mieszkaniowej oraz sprawozdanie finansowe

To miasto ma magiczn¹ si³ê, dzia³a
terapeutycznie, uwalnia od ciê¿aru
dowiadczeñ. Wêdruj¹c swoim
szlakiem koniecznie muszê wejæ
do Kocio³a Mariackiego, w którego zaciszu przemijaj¹ smutki i zmartwienia, zagl¹dn¹æ do Krzysztoforów, w których (to niewiarygodne)
zatrzymuje siê czas, a ekshibicjonistyczny Bere co rusz zadziwia.
Nie mogê pomin¹æ ul. w.Jana z
Galeri¹ Mleczki, gdzie ³adujê swoje
miechowe baterie, na chwilê zag³êbiam siê w przytulnych fotelach
Jamy Michalikowej wch³aniaj¹c nieprzemijaj¹c¹ atmosferê M³odej Polski i dajê upust lenistwu, po prostu
nigdzie nie muszê siê pieszyæ. To
nie³atwe; nie zwracaæ uwagi na czas,
a tutaj mo¿na. Ba, zapomina siê o
tym, ¿e muszê, ¿e trzeba, ¿e nale¿y...To chyba jest wolnoæ? - móc
swobodnie wybraæ ulicê, któr¹ chcê
przejæ, ludzi, których chcê zobaczyæ, galerie, które chcê zwiedziæ,
kafejki, do których chcê wejæ i
wybraæ smak. Tak, tak... mo¿e dzisiaj kuchnia chiñska, a mo¿e meksykañska, a mo¿e wybraæ wêgiersk¹? Wolnoæ wyboru, swobo-

da decyzji. Czy jest to mo¿liwe na
co dzieñ? A tam w³anie - tak!
Przy szerz¹cym siê antyhedonimie, który czasem ¿artem okrelamy pracoholizmem, wpajanie
powinnoci prowadzi do tego, ¿e
zapominamy o tym jak sobie sprawiaæ i jak prze¿ywaæ przyjemnoci. Spróbuj, odkryj na nowo,
przypomnij sobie, poeksperymentuj, co sprawia ci przyjemnoæ.
Wszak natura obdarzy³a Ciê a¿
piêcioma zmys³ami. Nie zaniedbuj
ich, bo zanikn¹. I gdy ju¿ Twoje
oczy, uszy, dotyk, smak i wêch
dostrzeg¹ tego ulotnego motyla
zadowolenia, przytrzymaj go. Lubuj siê nim, ciesz, baw i wesel. A
potem, kiedy ju¿ wrócisz do siebie, obdaruj tym zadowoleniem
innych.
Z Krakowa zawsze wracam radosna, zadowolona i  o dziwo wypoczêta, z nowymi wra¿eniami, gotowa podzieliæ siê nagromadzon¹ pozytywn¹ energi¹. Wiêc
mo¿e skuszê Ciê? Mo¿e wybierzesz siê na wagary do swoich i
tylko swoich miejsc?
Barbara Karnas-Greñ

Wspólnota po jej utworzeniu na
bazie zasobów mieszkaniowych
gospodarstwa ZZD Kostkowice
mia³a przed sob¹ wiele trudnych
problemów. Osiedle to by³o cile
powi¹zane z pozosta³ymi obiektami tego gospodarstwa w zakresie zaopatrzenia w wodê, ciep³o i
odprowadzania cieków. Budynki
mieszkalne wymaga³y remontu. W
ci¹gu minionych 10 lat przy znacz¹cym udziale gminy zosta³ zmieniony sposób zasilania budynków
Na Kêpie w wodê, wyremontowa-

na zosta³a oczyszczalnia cieków
i jest eksploatowana przez gminê.
Wysi³kiem mieszkañców wspólnoty od³¹czono wszystkie budynki
od centralnej kot³owni i wykonano w mieszkaniach indywidualne
ogrzewania na gaz. Budynki wielorodzinne zosta³y ocieplone a dachy wyremontowane. Bardzo korzystnie zmieni³o siê te¿ zagospodarowanie i wygl¹d terenów obok
budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Kostkowianka.
Jan Niemiec

i sprawozdanie zarz¹du z dzia³alnoci za 2005 r., a tak¿e przyjêcie
planu gospodarczego na 2006 r.
Spotkanie zaszczyci³ sw¹ obecnoci¹ Wójt Gminy Adam Brudny.
W swoim wyst¹pieniu wysoko
oceni³ 10-letni¹ dzia³alnoæ Wspólnoty, dobry stan obiektów budowlanych oraz zaanga¿owanie mieszkañców w prace na rzecz swojego
osiedla oraz ich udzia³ w imprezach
kulturalno-sportowych organizowanych na terenie gminy. Zebranie
odby³o siê w mi³ej, prawie rodzinnej atmosferze. Nie zabrak³o rówInformujemy, ¿e 30 czerwca
nie¿ urodzinowego tortu z deko2006 roku mija termin wymiany
racj¹ przedstawiaj¹c¹ osiedle mieszpraw jazdy wydanych w okresie
kaniowe Kêpa wykonanego
od 1 maja 1993 r. do 30 czerwca
przez Gra¿ynê Foltyn.
1999 r. Ponadto, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, do koñzdj. Maria Wawak ca czerwca 2006 r. wymianie podlegaj¹ wszystkie prawa jazdy starego typu, a wiêc tekturowe, tak¿e
i te, które zosta³y wydane po 1
lipca 1999 roku.
Osoby, które maj¹ prawa jazdy
wydane przed 1 maja 1993 roku i
nie wymieni³y ich do 30 kwietnia
2005 roku pos³uguj¹ siê niewa¿nymi dokumentami. W zwi¹zku z
tym powinny jak najszybciej dokonaæ ich wymiany. Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Cieszynie informuje, ¿e istnieje

Wymiana Praw Jazdy

mo¿liwoæ sprawdzenia w Internecie, czy prawo jazdy lub dowód
rejestracyjny s¹ ju¿ przygotowane do odbioru. Mo¿na to sprawdziæ na stronie internetowej Powiatu: www.powiat.cieszyn.pl
(zak³adka: Wirtualne biuro/Wydzia³ komunikacji/Sprawd czy
Twój dowód rejestracyjny jest do
odbioru lub Sprawd czy Twoje
Prawo Jazdy jest do odbioru).
Przy sprawdzaniu prawa jazdy
nale¿y podaæ nr PESEL, imiê i nazwisko. Przy sprawdzaniu dowodu rejestracyjnego  nr rejestracyjny oraz 5 ostatnich znaków nadwozia.
Iwona Marczyk  Klepczyñska
Rzecznik Prasowy
Powiatu Cieszyñskiego
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Szko³y w Dêbowcu (cz.3)
Z up³ywem lat, kolejny trzeci
ju¿ budynek z trudem mieci³ m³odzie¿. Stan techniczny uniemo¿liwia³ spe³nianie wymogów stawianych nowoczesnym szko³om. Aby
poprawiæ sytuacjê na zebraniu komitetu rodzicielskiego w 1964 r. postanowiono rozbudowaæ i zmodernizowaæ budynek. Powo³ano spo³eczny komitet, któremu przewodniczy³ Rudolf Pastucha. Do rozbudowy nie dosz³o z ró¿nych przyczyn, g³ównie braku rodków,
mimo deklaracji dobrowolnych
wp³at w wysokoci tysi¹ca z³otych
od ka¿dej rodziny. Zamiaru rozbudowy szko³y ostatecznie zaniechano wraz z pojawieniem siê koncepcji wprowadzenia 10  letniej szko³y powszechnej oraz nowym podzia³em administracyjnym kraju.
Powtórzy³a siê historia z pocz¹tku wieku, kiedy rozbudowê starej
szko³y zamieniono na budowê nowej. W 1973 r. Dêbowiec sta³ siê
gmin¹. Do wy¿szych klas  dziewi¹tej i dziesi¹tej mia³a uczêszczaæ
m³odzie¿ ze wszystkich wsi gminy. Uwzglêdniaj¹c takie potrzeby,
sporz¹dzono plan budynku mieszcz¹cego 24 sale lekcyjne. Termin
rozpoczêcia budowy przek³adano
wielokrotnie. Z roku na rok inwestycja wypada³a z planów centralnych i wojewódzkich. Roboty rozpoczêto dopiero w drugiej po³owie
1979 r. Wykonawc¹ zosta³a Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna
Promieñ z Ogrodzonej. Niestety, prace przerywano wiele razy, a
przestoje na budowie trwa³y nawet kilka lat. Rezygnacja ze szkó³
dziesiêcioletnich spowodowa³a koniecznoæ przeprojektowania
obiektu. By³ za du¿y. W tym czasie nikt nie przypuszcza³, ¿e za
kilkanacie lat powstanie nowy typ
szko³y  gimnazjum. Zmiana projektu poleg³a na odst¹pieniu od realizacji najwy¿szej, czwartej kondygnacji. W 1991 roku Rada Gminy postanowi³a przej¹æ prowadzenie tej inwestycji od Wojewody  by³a to bowiem inwestycja
wojewódzka powadzona przez
Urz¹d Wojewódzki. Budynek nowej szko³y znajdowa³ siê wtedy
w stanie surowym w bardzo z³ym
stanie technicznym. Po wykonaniu ekspertyzy budowlanej podjêto decyzjê o kontynuowaniu
budowy pod warunkiem usuniêcia wszystkich usterek i b³êdów
pope³nionych przez wykonawcê
w zakresie konstrukcji obiektu.

Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
Wójta Gminy Adama Brudny oraz
pracowników Urzêdu Gminy w
realizacjê tej inwestycji oraz pozyskaniu znacz¹cych rodków finansowych spoza bud¿etu gminy,
po 14 latach budowy, w 1993 r.
uczniowie Szko³y Podstawowej w
Dêbowcu przeprowadzili siê do
nowych, przestronnych i dobrze
wyposa¿onych sal lekcyjnych.
Zaledwie kilkadziesi¹t metrów od
Jubileuszowej Szko³y z 1908r.,
stan¹³ nowy budynek szkolny, który mieci³ te¿ osiem mieszkañ dla
nauczycieli. Chocia¿ nie wszystko by³o gotowe, warunki nauki
poprawi³y siê znacznie. 20 maja
1998 r. oddano do u¿ytku salê gimnastyczn¹, a z pocz¹tkiem 2000 r.
nowoczesn¹ sto³ówkê z zapleczem
kuchennym i jadalni¹ za rok póniej wietlicê ze szkoln¹ z bibliotek¹.
W 1999 r. w budynku rozpoczê³o dzia³alnoæ gimnazjum; pocz¹tkowo cztery oddzia³y, w drugim roku istnienia  osiem, a przy
pe³nej organizacji  dwanacie. W
2001 r. szko³a podstawowa liczy³a
11 oddzia³ów. Nauczanie 23 oddzia³ów, z podzia³em na grupy niektórych zajêæ w 20 salach lekcyjnych
wymaga³o wprowadzenia zmianowoci. Aby jej unikn¹æ, najm³odsi
uczniowie (klasy I  III) powrócili
do starego budynku, który wczeniej wyremontowano i zmodernizowano. Tak wiêc blisko 100-letni
budynek nadal wype³nia³ funkcjê
szko³y. Przejciowo przez osiem lat
(1993  2001) korzysta³y z niego
organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce w
gminie.
Od 1945 r. szko³¹ kierowa³o 10
kierowników (dyrektorów):
1. Franciszek Wojaczek 1945  53
2. Stefania Malik
1953  55
3. Rudolf Mizia
1955 - 76
4. Jan Kobiela
1976 - 80
5. Tadeusz Wypich
1980 - 82
6. Leon Wonica
1982 - 84
7. Jadwiga H³awiczka 1984 - 89
8. Krystyna Supik Ga 1989 - 90
9. Piotr Galusik
1990 - 03
10. Jerzy Szendzielarz 2003 - nadal
Decyzj¹ Urzêdu Wojewódzkiego, Kuratorium Owiaty i Wychowania w Bielsku-Bia³ej dnia 15 VII
1978 r. zosta³a powo³ana Zbiorcza
Szko³a Gminna w Dêbowcu. Stanowi³a ona zespó³ jednostek owiatowych sk³adaj¹cych siê z czterech
szkól i czterech przedszkoli. Zarz¹dza³ ni¹ gminny dyrektor szkó³, bê-
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d¹cy jednoczenie dyrektorem szko³y podstawowej. Funkcjê t¹ pe³nili
kolejno: Jan Kobiela, Tadeusz
Wypich, Leon Wonica. W 1984 r.
gminny dyrektor szkó³ uzyska³
nowe kompetencje. Pojawi³a siê
nowa funkcja  inspektor owiaty i
wychowania, nast¹pi³o te¿ rozdzielenie tej funkcji i funkcji dyrektora
szko³y podstawowej. Inspektorem
Owiaty i Wychowania do 1987 r.
by³ Leon Wonica, a przez nastêpne trzy lata  do chwili likwidacji
tego stanowiska  Piotr Galusik.
Funkcjê zastêpcy gminnego dyrektora szkó³ a póniej zastêpcy inspektora owiaty i wychowania
pe³nili kolejno: Piotr Hartmann,
Danuta Synowiec-Luranc, Andrzej Goras, Krystyna SupikGa.
Po drugiej wojnie wiatowej w
szkole pracowa³o kilkudziesiêciu
nauczycieli. Najd³u¿szym sta¿em
móg³ poszczyciæ siê Rudolf Stryja, który rozpocz¹³ pracê w szkole
w Koñczynach Wielkich 1930 r. By³
czynnym nauczycielem przez 61
lat, z szecioletni¹ przerw¹ w czasie wojny. W Dêbowcu przepracowa³ 46 lat, w tym 19 jako emeryt.
Ponad 30 lat w szkole przepracowali: Halina Cichoñ, Janina Góralczyk (Kornecka), Wanda Orszulik (Kwieciñska), Wanda Wojnar (Stawarczyk). Sta¿ ponad 20
lat osi¹gnêli: Rudolf Mizia, Ma³gorzata Czupryna, Kazimiera
Ciuru, Barbara Branny, Krystyna Moska³a, Leszek Matuszyñski.
Do 1978 r. wszystkie czynnoci
administracyjne i biurowe prowadzi³ kierownik szko³y. Obs³ugê ad-

ministracyjn¹, powsta³ej w tamtym
roku Zbiorczej Szko³y Gminnej
powierzono Halinie Faranie. W
latach 1990  1994 pe³ni³a ona funkcje dyrektora Gminnego Zespo³u
Ekonomiczno  Administracyjnego Szkó³, a nastêpnie zajmowa³a
stanowisko sekretarza szko³y.
Zmiana przepisów umo¿liwia³a
przejmowanie szkó³ podstawowych przez gminy. Szko³a Podstawowa w Dêbowcu zosta³a przejêta
1 stycznia 1994 r. W³adze samorz¹dowe w krótkim czasie znacz¹co poprawi³y warunki nauki, kieruj¹c dodatkowe rodki  powy¿ej
poziomu subwencji  na potrzeby
szko³y.
W ka¿dym okresie sojusznikiem
szko³y byli rodzice. Pierwsze zebranie rodzicielskie w wolnym kraju zwo³ano 16 czerwca 1945 r. Wy³oniona reprezentacja rodziców
u¿ywa³a ró¿nych nazw: Szkolny
Komitet Rodzicielski, Rada Rodzicielska Szko³y, Rada Szkolna. Chocia¿ zadania i uprawnienia Komitetu Rodzicielskiego by³y inne ni¿
Rady Szkolnej Miejscowej, wybrany zarz¹d wzorowa³ siê pocz¹tkowo na dzia³aniach rady sprzed wojny. Nawet protoko³y z zebrañ
wpisywano do tej samej ksiêgi.
Przed zarz¹dem rodzice usprawiedliwiali nieobecnoæ swych dzieci
w szkole, je¿eli zosta³y wykazane
przez kierownika. Zajmowano siê
mieszkaniami dla nauczycieli. Organizowano do¿ywianie nie tylko
dzieci, ale te¿ nauczycieli, prowadz¹c zbiórki produktów rolnych
wród mieszkañców. Rozpatrywano stan maj¹tkowy dzieci, udzielac.d. na str.6

Przetargi zakoñczone

Dnia 10 lutego br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Gminy zosta³y og³oszone 2 przetargi na:
1) termomodernizacjê budynku starej Szko³y Podstawowej w Dêbowcu,
obejmuj¹c¹ wymianê czêci stolarki okiennej, docieplenie elewacji, docieplenie stropu oraz malowanie budynku, elewacji frontowej i cian
bocznych pow³ok¹ termoceramicz¹ wytworzon¹ na bazie ¿ywic akrylowych, z wysok¹ zawartoci¹ pró¿niowych cz¹steczek ceramicznych,
tworz¹c¹ przepuszczaln¹ ruchom¹ oddychaj¹c¹ membranê, która jednostronnie przepuszcza parê wodn¹, ale nie przepuszcza do wewn¹trz
wody, w celu zachowania istniej¹cych detali architektonicznych.
2) termomodernizacjê budynku Przedszkola Publicznego w Dêbowcu
obejmuj¹c¹ czêciow¹ wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie cian i stropu.
Do przetargu na termomodernizacjê szko³y z³o¿ono jedn¹ wa¿n¹
ofertê na kwotê 175 143,26 z³. natomiast do przetargu na termomodernizacjê budynku przedszkola przyst¹pi³y cztery firmy. Do realizacji
zadania wybrano ofertê firmy SERVICE BUD z Ustronia, która z³o¿y³a ofertê na kwotê 121.597,44 z³.
Obie inwestycje finansowane bêd¹ ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska oraz Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Renata Michnik
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Swojskie Klimaty
,,Talent rodzi siê w samotnoci, a charakter
wród ludzi

To ju¿ po raz 10 w Szkole Podstawowej w Ogrdzonej w sposób
szczególny powitalimy wiosnê.
Tegoroczne Swojskie Klimaty mia³y bardzo uroczysty, bo jubileuszowy charakter, wiêc i atmosfera by³a
odwiêtna. Przybywaj¹cych na uroczystoæ goci wita³a piêkna wiosenka - Malwina Wróbel, której
towarzyszy³o s³oneczko w osóbce
Hani Bartoszek z klasy 1.
Donony g³os trombity, nios¹cy
siê jak echo po ca³ej szkole, rozpocz¹³ obchody. Zaraz potem do
pracy przyst¹pi³a wiosenka wraz ze
s³oneczkiem, budz¹c za pomoc¹ czarodziejskiej ró¿d¿ki upione kwiatki, motylki, ¿abki i bociana, których
role odegrali pierwszoklasici. Zanim wspólnie wyruszylimy w
podró¿ zatytu³owan¹ ,,Prze¿yjmy
to jeszcze raz wys³uchalimy historii swojskich klimatów, wspomnielimy goci, którzy ka¿dego
roku razem z nami uczestniczyli w
powitaniu wiosny. A w tym roku
swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas:
Dyrektor Polskiej Szko³y w Olbrachcicach - Jolanta Ko¿usznik, metodyk ds. bibliotek - Bo¿ena Rendaszka, Dyrektor przedszkola Anna Klimowska wraz z wychowawczyniami i grup¹ starszaków,
trener Pszczyñskiej Akademii Sztuk
Walki  Ryszard Bochm, rekordzici wiata w uk³adaniu puzzli 
Ma³gorzata i Bronis³aw Penka³owie, podró¿nik i publicysta - Maciej Kalarus, wieloletni pedagog
naszej szko³y- Maria Ha³as, oraz
rodzice.

Nie zabrak³o równie¿ gocia honorowego, który przyjecha³ do nas
z Koniakowa. Janusz Macoszek
z zami³owania zajmuje siê folklorem ludowym, pos³uguje siê piêkn¹
gwar¹ góralsk¹, zna ludowe zwyczaje i wierzenia. Podczas swojego
wystêpu nasz goæ zagra³ na rogu
pasterskim, gajdach, sowie, skrzypcach i fletach. Dzieci mia³y mo¿liwoæ nauczenia siê tradycyjnego
tañca ludowego, którym w górach
witano wiosnê, nosz¹cego nazwê
,,kapusta. Barwna i humorystyczna gawêda o wionie w wykonaniu
pana Macoszka wywar³a na
wszystkich du¿e wra¿enie.
W koñcu udalimy siê w podró¿, która trwa ju¿ od 10 lat. Na
scenie oprócz przedszkolaków i
zespo³u regionalnego ,,Ogrodzanie wyst¹pili solici i zespo³y klasowe, prezentuj¹c dorobek ostatnich lat. Obdarzeni talentem muzycznym Nikodem Sikora
(skrzypce) i Paulina Richert
(piew) wyst¹pili we wspania³ych
koncertach. Nie zabrak³o lubianego
przez wszystkie dzieci Kubusia Puchatka, w którego roli wyst¹pi³a Daria Foltyn, niezapomnianej G¹ski
Balbinki, której postaæ zagra³a Maja
Heba oraz Pana Malukiewicza, w
którego wcieli³ siê Jêdrzej Cielar.
Mistrzynie gwary Kinga Sadowska
i Anna Michalik przygotowa³y
przedstawienie gwarowe pt.,,Szkubaczki. W koñcu d³ugo oczekiwany
moment - pokaz wschodnich sztuk
walki i samoobrony w wykonaniu
Ryszarda Bochna i jego uczennicy

c.d. ze str. 5

Szko³y w Dêbowcu (cz.3)

j¹c wsparcia finansowego i rzeczowego najubo¿szym. Spo³eczna
zbiórka butów pozwoli³a zaopatrzyæ dzieci, które z powodu ich
braku nie mog³y przychodziæ zim¹
do szko³y. W kolejnych latach zmienia³a siê rola komitetu rodzicielskiego. Rodzice wspierali dzia³ania wychowawcze, wykonywali prace remontowe, naprawiali sprzêt, porz¹dkowali otoczenie budynku. Organizowanie festynów pod koniec
ka¿dego roku szkolnego oraz zabaw karnawa³owych sta³o siê tradycj¹. Uzyskane rodki przeznaczano na najpilniejsze wydatki.
Przewodnicz¹cymi komitetu rodzicielskiego byli: Franciszek Powada

 1945, Pawe³ Waliczek  1948, Gustaw Sikora  1950, Ludwik Mencnarowski  1952, Aurelia Powada 
1954, Józef Kluga  1955, Eugeniusz
Cyganek  1956, Jan Szewczyk 
1959, Eugeniusz Cyganek  1964,
Pawe³ Dziadek  1966, Franciszek
Krzywoñ  1970, Boles³aw Legierski - 1972, Halina Farana  1987,
Jan Tomiczek  1992, Leszek Sadowski  1996 (obok nazwiska 
rok wyboru).
Pomaga³y te¿ szkole zak³ady
opiekuñcze. By³y nimi: Kopalnictwo Naftowe z Dêbowca, cieszyñska Celma, Gminna Spó³dzielnia
SCh ze Skoczowa, Fabryka Automatyki Ch³odniczej z Cieszyna.

Anny Michalik. Te pokazy wzbudzaj¹ zawsze wiele emocji i dostarczaj¹ mocnych wra¿eñ. Dzieci ze
wietlicy wraz z Ann¹ Ciema³¹ zapiewa³y dla trenera w³osk¹ piosenkê pt. ,,Volare.
W trakcie trwania imprezy nie zabrak³o wspomnieñ dotycz¹cych naszych absolwentów, którzy z du¿ym
powodzeniem prezentowali siê na
szkolnej scenie podczas Swojskich
Klimatów. Niezapomniane role w
scenkach gwarowych wykreowali
Agnieszka Poñc i Szymon Niemiec. Nie mo¿na zapomnieæ przy
takiej okazji o kunszcie aktorskim
Marii Wys³uch w przedstawieniach
teatralnych, zw³aszcza w roli Baby
Jagi w ,,Szewczyku Dratewce i
,,Czterech ró¿ach. Przez 5 lat w
szkole dzia³a³ zespó³ taneczny ,,Fantazja, który wystêpowa³ podczas
wszystkich imprez, a dusz¹ zespo³u

Dzia³aæ-rozlewaæ talent, energiê
uczucie, pomagaæ w czasie teraniejszym przysz³ym pokoleniom.
Niech s³owa W³adys³awa Reymonta bêd¹ myl¹ przewodni¹ minionych lat, ale i tych, które jeszcze
przed nami. Bo talenty drzemi¹ w
nas samych, chodzi tylko o to, aby
w porê ujrza³y one wiat³o dzienne.
Dlatego pomó¿my naszym dzieciom odkryæ to, co w nich najcenniejszego i obudmy w nich wiarê
we w³asne mo¿liwoci.
Po zakoñczeniu obchodów w
czytelni odby³o siê spotkanie nauczycieli i goci, którzy zostali
obdarowani haftowanymi obrazami wykonanymi przez uczennice
z klasy 4 i 5.
Organizatorzy pragn¹ przy tej
okazji podziêkowaæ Komitetowi
Rodzicielskiemu i Urzêdowi Gminy za pomoc w zorganizowaniu

by³a Kinga Hanusek. Nie sposób
wymieniæ wszystkich aktorów - absolwentów, ale wszyscy oni przez
ostatnie 10 lat dostarczyli nam wielu
mi³ych chwil i wra¿eñ, które na pewno by³y odbiciem ich pasji i talentów.

jubileuszu oraz rodzicom: Bo¿enie Wróbel i Dorocie Knobloch
za uszycie piêknych strojów oraz
Marii Wawak za oprawê fotograficzn¹.
Bo¿ena Michalik

Pomoc polega³a na zakupie sprzêtu i pomocy dydaktycznych, organizowaniu wyjazdów zbiorowych
do kina i teatru, obdarowaniu dzieci wi¹tecznymi paczkami.
W 50 rocznicê wybudowania
trzeciego budynku szkolnego  9
listopada 1958 r. odby³a siê jubileuszowa uroczystoæ. Dzieje
miejscowego szkolnictwa w for-

mie ciekawego wyk³adu przedstawi³ kierownik Rudolf Mizia.
Szko³a nie wyda³a drukiem ¿adnego opracowania swojej dzia³alnoci. W 1998 r. w lokalnej gazecie Dêbowieci ukaza³ siê cykl
artyku³ów pod wspólnym tytu³em Dziewiêædziesiêciolatka
autorstwa Dagmary Górniak, powiêcony historii szko³y.
Stanis³aw Kubicius

Bibliografia:
1. Kroniki Szkolne 1807  1908 i 1958  1981
2. Ksiêga uczniów Szko³y Ludowej nr 1 1872  1907
3. Ksiêga uczniów Szko³y Ludowej nr 2 1873  1907
4. Dzienniki lekcyjne Szko³y Ludowej nr 1 1872 - 1907
5. Dziennik lekcyjny Szko³y Ludowej nr 2 1907/08
6. Ksiêga protoko³ów Rady Szkolnej Miejscowej 1905  1938
7. Ksiêgi protoko³ów Rady Pedagogicznej 1956  1973 i 1976  2003
8. Ksiêgi protoko³ów Komitetu Rodzicielskiego 1945 9. Przemówienie kierownika szko³y Rudolfa Mizi wyg³oszone na uroczystoci 50 -lecia budynku szkolnego w dniu 9.XI.1958 r.
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Spacer z przewodnikiem po
wsi Kostkowie (cz.2)
Krótki zarys dziejów i rozwoju do 1975 roku.

innym miejscu, obok drogi, a stare rozebrali. Witek by³ górnikiem w
Karwinie, co im umo¿liwi³o postawiæ solidne zabudowania. Odst¹pi³
gospodarkê o obszarze 5,83 ha ziemi córce i ziêciowi, Karolowi Chwastkowi, który poleg³ na II wojnie wiatowej i teraz gospodaruje tu syn,
Rudolf Chwastek.

Karol Szczurek

Nr 19.
Mieszka³a tu rodzina B³aników w drewnianym, krytym s³om¹ budynku z obor¹. Póniej wybudowano now¹ stodo³ê i nowy budynek mieszNr 16.
kalny oraz oborê, wszystko murowane, kryte dachówk¹. Po mierci
Kiedy mieszkali tu Orszulikowie, póniej Pawe³ S³owik, a po nim B³aników gospodarowa³ tu ziêæ, Józef Trombik, a obecnie jego dwie
gospodarstwo obj¹³ jego syn Franciszek, który poleg³ podczas I wojny córki na obszarze 5,15 ha w tym 0,24 ha lasu.
wiatowej. Pozostawi³ wdowê oraz synów Izydora i Franciszka. Izydor umar³ jako m³ody kawaler, za Franciszek przeniós³ siê na Górny Nr 20 Dwór Kêpa
l¹sk. Wdowa wysz³a za m¹¿ za Józefa ¯y³ê z Rudnika i obecnie ich By³ to budynek mieszkalny dla robotników dworskich na Kêpie,
syn Józef prowadzi tu gospodarkê na 6,15 ha ziemi. Wybudowali te¿ w³asnoæ folwarku Za Wyrchowin¹. Tutaj mieszkali doæ d³ugo moi
nowy dom mieszkalny, a stary przewidziany jest do rozbiórki.
dziadkowie, Pawe³ i Katarzyna Macurowie, gdy¿ dziadek by³ tu

sprowc¹ (zarz¹dc¹). St¹d wysz³a za m¹¿ moja matka za Paw³a Szczurka z nr 18. Gdy dziadkowie wyprowadzili siê do zakupionego gospodarstwa Nr 18, nastêpnym sprowc¹ na Kêpie by³ Jan Cieñcia³a. ¯ona
Cieñcia³y by³a siostr¹ Lancowej z Wyrchowiny. Mieli oni syna Jana,
którego dali wykszta³ciæ na nauczyciela. Jan Cieñcia³a by³ w Polsce
Odrodzonej inspektorem szkolnym w Odolanowie (Wlkp.). Inspektor
Cieñcia³a by³ wybitnym dzia³aczem na polu owiatowym i walki z
niemczyzn¹. Po II wojnie wiatowej by³ nauczycielem w Zamarskach
a¿ do przejcia na emeryturê. Zmar³ w Domu Nauczyciela w Mikuszowicach. Po odejciu sprowcy Cieñcia³y byli tam nastêpnie sprowcami:
Nr 18 Pod Granic¹
B¹czek, Foniorz i Chybiorz. Obecnie z tego budynku mieszkalnego
To gospodarstwo zmienia³o szereg w³acicieli. Nazwali go Pod Gra- utworzono magazyny. W 1915 r. podczas ¿niw piorun spowodowa³
nic¹ poniewa¿ przebiega tu granica gmin Gumna i Kostkowice. Gum- spalenie siê stodo³y. Istniej¹ce dawniej obory zosta³y rozebrane. Zwana nale¿a³y dawniej do powiatu cieszyñskiego, a Kostkowice do biel- no je wolarnia, bo do orki i zaci¹gu u¿ywane by³y wo³y.
skiego (do roku 1918). Wed³ug umowy kupna z 1871r. w³acicielami
byli tu Jerzy i Ewa Szczurek, od nich zakupi³ je dla mego ojca, Paw³a Nr 21 Boszczykówka
Szczurka, Jan Szczurek z Samlowca Nr 10. Po kilku latach mój ojciec By³o to jeszcze jedno ma³orolne gospodarstwo rodziny Boszczyków,
sprzeda³ je swoim teciom, Paw³owi i Katarzynie Macurom z Kêpy. którzy sprzedali je arcyksiêciu Fryderykowi Habsburgowi. By³ tu buCi z kolei odst¹pili gospodarkê córce, zamê¿nej Szlaur, a Szlaurowie dynek mieszkalny w po³owie murowany, w po³owie drewniany, kryty
sprzedali Witkom z Zamarsk. Witkowie wybudowali nowe budynki w pap¹. Obok by³ póniej barak dla robotników sezonowych, a opodal
Nr 17.
Mieszka tutaj rodzina Raszków. Jerzy Raszka by³ wozakiem mleka z
Dêbowca do Cieszyna jeszcze przed I wojn¹. Z jego te¿ us³ug korzysta³ mój brat Jan, któremu Raszka dostarcza³ codziennie wie¿y chleb
do gospody z piekarni ¯ertki na Bobrku. Jego syn Karol nie kontynuowa³ wo¿enia mleka, bo obj¹³ tê funkcjê Drózd z Dêbowca. Obecnie
gospodaruj¹ tu na obszarze 5,04 ha ziemi Szkucikowie. Jest tam tak¿e
0,26 ha lasu.

Modernizacja rozpoczêta
W lutym br. firma Famex Bis z Cieszyna, wybrana w przetargu
nieograniczonym, przyst¹pi³a do prac zwi¹zanych z modernizacj¹ i
rozbudow¹ oczyszczalni cieków w Dêbowcu. W pierwszej kolejnoci zosta³ przebudowany sposób oczyszczania cieków pozwalaj¹cy
na prawid³owe funkcjonowanie oczyszczalni w czasie prowadzonych
prac remontowych. Na ten cel wykorzystane zosta³y istniej¹ce zbiorniki retencyjne. Do tej pory wykonane zosta³y wszystkie prace zwi¹zane z demonta¿em istniej¹cych urz¹dzeñ i niezbêdne prace wyburzeniowe. Wylana zosta³a nowa posadzka bêd¹ca jednoczenie fundamentem pod zbiorniki, w których prowadzone bêd¹ procesy oczyszczania
cieków. Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane w monta¿em urz¹dzeñ i instalacji technologicznych. (zk)

zdj. Zbigniew Kohut

wybudowano piec piekarski. Gdy Szynkówka wygorza³a (spali³a
siê) wtedy w tym baraku mieszkali ciska³owie i tu te¿ w dalszym
ci¹gu sprzedawano wódkê. W Polsce Odrodzonej po dokonanej parcelacji ziemi dworskiej, murowan¹ czêæ budynku uzyskali Raszykowie
z dzia³k¹ ziemi o 3,29 ha., za drewnian¹ po³owê Fiedorowie z dzia³k¹
roli o 2,09 ha. Syn Fiedorowej, Adolf Chwastek wybudowa³ nowe
budynki na dzia³ce i tam siê przeprowadzi³, za zajmowan¹ dotychczas drewnian¹ po³owê starego budynku odsprzeda³ wraz z kilkoma
arami ziemi Raszykom. Natomiast Raszykowie z powodu ubóstwa i
podesz³ego wieku nie zdo³ali wybudowaæ na w³asnej dzia³ce budynków, podobnie jak ich córka Justyna, zamê¿na Padziorko. Obecnie
Ludwik Padziorko podj¹³ siê na Boszczykówce budowy nowoczesnego budynku mieszkalnego.

Fundusze dla £¹czki

Jak ju¿ informowalimy w poprzednich numerach naszej gazety,
gmina uzyska³a dofinansowanie ze
rodków Sektorowego Programu
Operacyjnego - Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, pozwalaj¹ce na kontynuowanie (rozpoczêtych przez Kó³ko Rolnicze w £¹czce) robót na
budowie Wielofunkcyjnej wietlicy Wiejskiej w £¹czce.
Z uzyskanych rodków mo¿liwe
bêdzie oddanie do u¿ytkowania czêci parterowej obiektu. Zostan¹ w
niej wykonane wewnêtrzne instala-

cje, monta¿ stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wszelkie prace wykoñczeniowe. Podpisana umowa z
Wojewod¹, który jest dysponentem
rodków finansowych ww. programu, pozwoli³a na przygotowanie
niezbêdnych dokumentów do przeprowadzenia przetargu, który og³oszony zosta³ 6 stycznia br. W wyznaczonym terminie do przetargu
przyst¹pi³y cztery firmy i obecnie
toczy siê koñcowa faza wyboru
wykonawcy robót. Wartoæ robót
wyceniona przez poszczególnych
oferentów wynosi od 389 237,90
do 534 615,26 z³. (zk)
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Najciekawsza legenda
W lutym br. obradowa³a komisja konkursowa w celu rozstrzygniêcia
konkursu literackiego og³oszonego przez Wójta Gminy Dêbowiec na
najciekawsz¹ legendê o powstaniu swojej miejscowoci. Prace oceniane
by³y oddzielnie dla ka¿dej ze szkó³. W konkursie wziêli udzia³ uczniowie wszystkich szkó³ z terenu naszej gminy. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy, za zdobywcy pierwszych
trzech miejsc, atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe. Oto oni:
SP Dêbowiec
miejsce 2 i 3 nie zosta³o przyznane
1 miejsce
Agata Szczypka SP Iskrzyczyn
2 miejsce Dagmara Porêbska 1 miejsce
Artur Kaleta
3 miejsce Szymon Szendzielarz 2 miejsce
Jakub Ciencia³a
3 miejsce Martyna Kubaczka SP Simoradz
Magdalena Gilowska - wyró¿nie- 1 miejsce
Sandra Rokowska
nie za wykonanie pracy (5 miejsce) wyró¿nienie
Jakub Kobiela
Weronika Czendlik - wyró¿nie- Gimnazjum w Dêbowcu
nie za wykonanie pracy (6 miejsce) 1 miejsce
Damian Kozie³
SP Ogrodzona
2 miejsce
Pawe³ Moska³a
1 miejsce
Anna Michalik 3 miejsce
Justyna Staniek
Ponadto na podstawie nagrodzonych prac zrealizowane zostan¹
przedstawienia dotycz¹ce legendy o powstaniu danej miejscowoci,
które zostan¹ wystawione na tegorocznym Przegl¹dzie Twórczoci
Artystycznej Szkó³ Gminy Dêbowiec. Najciekawsze legendy lub ich
fragmenty publikowane bêd¹ w kolejnych numerach Dêbowieci.
Remigiusz Jankowski

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Cieszynie informuje

10 (Schronisko dla zwierz¹t w
... ¿e na terenie powiatu cieszyñCieszynie, tel.0603850137), któskiego podmiotem upowa¿nionym
ry pobiera zw³oki ptaków i doprzez Powiatowego Lekarza Wetestarcza je do Powiatowego Inrynarii w Cieszynie do zbierania
spektoratu Weterynarii w Cieszypojedynczych zw³ok zwierz¹t donie. Powiatowy Lekarz Weterymowych i drobnych dzikich (a wiêc
narii na podstawie oglêdzin poi ptaków) jest Firma Handlowa
dejrzanego materia³u i analizy
Beata Kowalczyk, 43-400 Cieszyn,
ryzyka podejmuje decyzjê o skieul.Cicha 10.
rowaniu materia³u do badañ laW zwi¹zku z zagro¿eniem wysoce
boratoryjnych lub o przekazaniu
zjadliw¹ gryp¹ ptaków Powiatowy
go do w³aciwego zak³adu utyliLekarz Weterynarii w Cieszynie prozacyjnego.
ponuje nastêpuj¹ce rozwi¹zanie:
1. Je¿eli ktokolwiek zaobserwowa³ 3. Materia³ po ka¿dorazowo wykonywanym badaniu sekcyjnym
zwiêkszone ponad normê nienakierowany bêdzie do utylizacji 
turalne upadki ptaków (co najodebrany zostanie przez upomniej piêæ w promieniu ok. 500
wa¿nionych pracowników Ciem.  dotyczy to zw³aszcza ptaszyñskiego Pogotowia Ratunkoków dziko-¿yj¹cych  stanowi¹wego i specjalistycznym samocych najwiêksze ryzyko nosicielchodem transportowany bêdzie
stwa zjadliwego wirusa H5N1,
do zak³adu utylizacyjnego  spaczyli migruj¹cych ptaków wodlarni materia³u biologicznego.
nych i brzegowych oraz drapie¿nych) zawiadamia najbli¿szego 4. Wed³ug wstêpnych ustaleñ z
Firm¹ Handlow¹ Beata Kowallekarza weterynarii lub Powiatoczyk i CPR Cieszyn  FH Beata
wego Lekarza Weterynarii w CieKowalczyk ponosiæ bêdzie ca³oæ
szynie  tel. 033-8520626, kom.
kosztów zwi¹zanych z utylizacj¹
694446876 lub 694446877 lub
znalezionych ptaków, a wysta694446878, który podejmie stowiane przez ni¹ rachunki na w³asowne dzia³ania.
cicieli gruntu, na którym znajdo2. W przypadku znajdowania powa³y siê pad³e ptaki, bêd¹ zawiejedynczych sztuk ptaków w³ara³y koszty takiej utylizacji.
ciciel terenu lub gmina zawiadaPowiatowy Lekarz
mia odpowiedni podmiot np.
Weterynarii w Cieszynie
Firmê Handlowê Beata KowalBogus³aw Kubica
czyk 43-400 Cieszyn, ul. Cicha

D

awno, dawno temu, kiedy ca³y kraj porasta³y puszcze i knieje, a
Gniezno by³o stolic¹ Polski, Ksiêstwem Cieszyñskim rz¹dzi³ z³y
i okrutny ksi¹¿ê Andrzej, który nade wszystko kocha³ z³oto i nienawidzi³ wieniaków. Nak³ada³ na swoich poddanych wysokie podatki, a
tych, którzy nie p³acili nale¿noci ksiêciu, kara³ ch³ost¹ i wiêzieniem.
W jego ksiêstwie mieszka³ tak¿e ubogi, lecz dobry ch³op imieniem
Zdzis³aw. Uprawia³ on æwieræ ³ana gruntu, który odziedziczy³ po ojcu,
lecz pracuj¹c na nim, nie móg³ wy¿ywiæ rodziny. Kiedy brakowa³o
jedzenia, Zdzis³aw szed³ do lasu i zbiera³ chrust, który póniej sprzedawa³ w Cieszynie, zarabiaj¹c w ten sposób na chleb. Mimo biedy jak¹
cierpia³, nie narzeka³ na ¿ycie, zawsze by³ pogodny i cieszy³ siê z tego,
co posiada. Natomiast okrutny ksi¹¿ê Andrzej, oprócz podziwiania
swoich bogactw, uwielbia³ zabijaæ zwierzêta i w celu zabawienia siê
wyruszy³, aby zapolowaæ na dziki w dêbowym lesie nad Knajk¹. Ksi¹¿ê pragn¹³ osobicie zabiæ przera¿one zwierzê, które napotka³ i jako
pierwszy, nie czekaj¹c na resztê pogoni, pogalopowa³ za dzikiem. Dziw-

Legenda o powstaniu
Dêbowca
nym trafem dzik znikn¹³, a ksi¹¿ê myl¹c, ¿e ukry³ siê w zarolach,
wjecha³ w nie z podniesionym mieczem. Dzika jednak tam nie by³o,
lecz by³a tam polana, na której rós³ ogromny d¹b, dwukrotnie wy¿szy
ni¿ Wie¿a Piastowska, o pniu gruboci Rotundy w Cieszynie. Pod tym
dêbem siedzia³ starzec, odziany w nêdzn¹ szatê, w prawej rêce trzyma³
drewnian¹ laskê i piewa³ jak¹ star¹ s³owiañsk¹ pieñ. Ksi¹¿ê zdumiony rozmiarami dêba, ostro¿nie zbli¿y³ siê do starca i zapyta³ go: - Kim
jeste starcze?  Jestem stra¿nikiem wielkiego dêbu ze z³otym ¿o³êdziem
 odpowiedzia³. Wtedy w³anie ksi¹¿ê Andrzej spostrzeg³ rosn¹cy na
ga³êzi z³oty ¿o³¹d, wielkoci ludzkiej g³owy. Oczy ksiêcia b³ysnê³y
chciwoci¹ na widok z³ota i rozkazuj¹cym tonem powiedzia³ do pustelnika: - Co muszê zrobiæ, aby go zdobyæ?  Wystarczy go zerwaæ.
Choæ jest ze szczerego z³ota, jest ¿o³êdziem magicznym i mo¿e uzdrawiaæ, wzbogacaæ lub dawaæ w³adzê, ale zerwaæ go mo¿e tylko cz³owiek,
który serce ma szczersze ni¿ z³oto. Ksi¹¿ê wyci¹gn¹³ miecz i z ca³ej si³y
uderzy³ w ¿o³¹d, lecz na pró¿no. Zarówno d¹b, jak i jego owoc ani
drgn¹³. Rozz³oszczony ksi¹¿ê szarpa³ go, jednak i to nic nie da³o. W
tym samym czasie lasem wêdrowa³ Zdzis³aw, zbieraj¹cy w dêbowym
lesie chrust na sprzeda¿. Zapuszczaj¹c siê coraz g³êbiej w las, zgubi³
cie¿kê i zab³¹dzi³ poród kniei. Przedzieraj¹c siê przez g¹szcz, dotar³
na polanê, gdzie rós³ ów olbrzymi d¹b. Zobaczywszy go, oniemia³ z
zachwytu i wtedy ksi¹¿ê zauwa¿y³ go.  Podejd tu ch³opie! - zawo³a³
na niego ksi¹¿ê. Zdzis³aw pos³usznie podszed³ do ksiêcia, uk³oni³ siê i
ze zdumieniem spogl¹da³ na ¿o³êdzia, którego dopiero teraz zauwa¿y³.
- Jako twój w³adca rozkazujê ci zerwaæ ten ¿o³¹d.  zwróci³ siê do
Zdzis³awa ksi¹¿ê. Zdziwiony poleceniem ch³op pos³usznie podszed³
do drzewa i lekkim ruchem rêki zerwa³ go.  Oddaj mi go teraz! 
powiedzia³ stanowczo ksi¹¿ê. Zdzis³aw ju¿ chcia³ oddaæ ¿o³¹d ksiêciu
Andrzejowi, lecz nagle zerwa³ siê pustelnik i krzykn¹³  Nie! ¯o³¹d
mo¿e spe³niæ ¿yczenie tylko tej osoby, która go zerwa³a, nikogo innego!
Decyzja nale¿y wiec do ciebie Zdzis³awie! Zdzis³aw stan¹³ w zamyleniu, trzymaj¹c ¿o³¹d w rêkach, po chwili spojrza³ na ksiêcia i powiedzia³: - Chcia³bym, ¿eby serce naszego ksiêcia zmieni³o siê i sta³o siê
dobre. Wtedy ksi¹¿ê poczu³ k³ucie w sercu, które po chwili minê³o.
Nagle d¹b, ¿o³¹d i pustelnik zniknêli, pozostawiaj¹c pust¹ polanê.
Ksi¹¿ê Andrzej podniós³ g³owê i spojrza³ na Zdzis³awa, lecz jego oczy
by³y zupe³nie inne ni¿ przedtem. - Wykaza³e siê dobroci¹ i rozumem,
wiêc jeste cz³owiekiem, któremu mo¿na du¿o powierzyæ. W nagrodê
za twoj¹ dobroæ mianujê ciê so³tysem wsi, któr¹ za³o¿ysz tu, nad
Knajk¹.
Od tamtej pory ksi¹¿ê dobrze w³ada³ swoimi poddanymi, którzy
kochali go za jego dobroæ i sprawiedliwoæ, a Zdzis³aw zosta³ so³tysem
wsi, któr¹ nazwa³ Dêbowcem i która po dzi dzieñ le¿y w miejscu
dawnego, dêbowego lasu nad Knajk¹.
Damian Kozie³
kl. 3a Gimnazjum w Dêbowcu
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W roku 2005 dochody w³asne
gminy w stosunku do zaplanowanych okaza³y siê wy¿sze o 4
%. Powodem tego by³ wiêkszy
od przewidywanego wp³yw z
podatków: od nieruchomoci o
prawie 60 tys.z³., od rodków
transportu o 23 tys. z³. oraz z
udzia³ów we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 50 tys. z³. Natomiast wydatki w roku ubieg³ym by³y o 4%
ni¿sze od zaplanowanej kwoty.
Zadecydowa³y o tym przed³u¿aj¹ce siê procedury przetargowe,
a co za tym idzie nie zrealizowanie zaplanowanej na 2005 rok inwestycji jak¹ by³a modernizacja
oczyszczalni cieków w Dêbowcu, zrezygnowanie ju¿ w trakcie
roku z zakupu nowych programów komputerowych dla Urzêdu Gminy oraz ró¿nych oszczêdnoci w tym m.in. w wydatkach
Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej.
W trakcie 2005 roku kontynuowane by³y prace zwi¹zane z
termomodernizacj¹ gminnych
obiektów, g³ównie owiatowych
m.in. zosta³ zrealizowany II etap
tych prac w Szkole Podstawowej w Ogrodzonej. W budynku
docieplono stropy, wymieniono
wszystkie okna, wykonano tak¿e docieplenia cian, a ca³oæ

Wykonanie bud¿etu 2005
obiektu otrzyma³a now¹ elewacjê. Prace te zosta³y sfinansowane ze rodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymanych w formie dotacji i po¿yczki, a tak¿e ze rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej. Ze rodków tego ostatniego funduszu by³y prowadzone tak¿e pozosta³e prace termomodernizacyjne budynków remiz: OSP w Dêbowcu, OSP w
Simoradzu i OSP w Kostkowicach. We wszystkich tych obiektach zosta³y wymienione okna.
W ramach prac dokumentacyjnych przygotowane zosta³y do
realizacji ocieplenia Szko³y Podstawowej w Simoradzu i starej
szko³y w Dêbowcu oraz Przedszkola w tej miejscowoci. W
przypadku tych inwestycji
uwzglêdniono równie¿ pozyskanie rodków na te zadania z
WFOiGW w Katowicach.
We w³asnym zakresie gmina prowadzi³a dalsze prace zwi¹zane z
urz¹dzaniem terenów zielonych w
Dêbowcu. Zosta³a tak¿e opracowana dokumentacja dla realizacji

podobnego zadania na terenach
wokó³ Szko³y Podstawowej w
Ogrodzonej.
Zgodnie z za³o¿onym planem
zakupiono profesjonaln¹ kosiarkê
do utrzymania gminnych terenów
zielonych.
W trakcie roku opracowane zosta³y niezbêdne dokumenty umo¿liwiaj¹ce z³o¿enie wniosków o dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej oraz innych funduszy
pomocowych, niezbêdnych do realizacji zadañ zawartych wieloletnim programie inwestycyjnym. S¹
to: Wielofunkcyjna wietlica
Wiejska w £¹czce, Pawilon
Sportowy w Gumnach, budowa
kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie oraz Centrum Agroturystyki
w £¹czce.
Jedn¹ z wa¿niejszych inwestycji w roku ubieg³ym by³a modernizacja przejêtej w trakcie roku od
Starostwa Powiatowego drogi
Kostkowice-Ogrodzona. Do tej
pory kompleksowo zosta³y wykonane prace zwi¹zane z napraw¹
podbudowy tej drogi poprzez
przemielenie jej dotychczasowej
nawierzchni i zawa³owanie po dodaniu cementu, i specjalnego rodka ³¹cz¹cego wszystkie sk³adniki
oraz jej odwodnienie. Ze wzglêdu
na koniecznoæ wykonania dodatkowych robót oraz niesprzyjaj¹ce
warunki atmosferyczne zakoñczenie tej inwestycji musia³o zostaæ
zabaw na wie¿ym powietrzu i przesuniête na rok bie¿¹cy.
Po wielu latach zabiegów o pownikliwej obserwacji przyrody.
zyskanie
rodków zewnêtrznych
Do konkursu zg³oszona zosta³a rekordowa iloæ 403 prac plastycznych, stanowi¹cych pok³osie mieszkania, koz
warsztatów plastycznych i zajêæ rzystaj¹c
edukacyjnych. W gronie zwyciêz- oferty instytuców znalaz³y siê: Patrycja Czen- cji kultury, w
dlik i Karolina Staniek, czytel- tym g³ównie biniczki Gminnej Biblioteki Pu- bliotek.
Zima tego
blicznej w Dêbowcu. Laureatkom
dyplomy i nagrody wrêczyli Lu- roku nie szczêdwik Kuboszek  Przewodnicz¹- dzi³a nam swocy Rady Powiatu Cieszyñskiego ich uroków.
oraz £ukasz Konarzewski  Na- Pod fachow¹
czelnik Wydzia³u Kultury, Spor- opiek¹ bibliotetu, Turystyki i Informacji Staro- karzy i wychostwa Powiatowego w Cieszynie. wawców atryPo uroczystoci odby³o siê spo- buty tej pory
tkanie czytelników z Kazimie- roku okaza³y
rzem Szymeczko, autorem ksi¹- siê doskona³¹
¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. Orga- inspiracj¹ do
nizowana co roku akcja Ferie z powstania bobibliotek¹ adresowana jest gatej kolekcji
przede wszystkim do dzieci i prac plastyczm³odzie¿y spêdzaj¹cej wakacje nych.
Izabela Kula
zimowe w swoich miejscach za-

Konkurs biblioteczny
rozstrzygniêty
9 marca br. w siedzibie Biblioteki Powiatowej w Cieszynie odby³o siê uroczyste podsumowanie miêdzynarodowego konkursu plastycznego Czary Królowej Zimy, który odby³ siê w
ramach akcji Ferie z bibliotek¹
2006. W konkursie wziêli udzia³
czytelnicy bibliotek publicznych powiatu cieszyñskiego, Biblioteki Miejskiej w Czeskim
Cieszynie, wychowankowie
Domu Dziecka w Cieszynie,
Zespo³u Szkó³ Specjalnych w
Skoczowie i Domu Ludowego w
Kaczycach oraz czytelnicy biblioteki szkolnej, dzia³aj¹cej
przy Szkole Podstawowej w
Sarbinowie (województwo zachodniopomorskie).
Czary Królowej Zimy to konkurs plastyczny na najciekawsz¹
personifikacjê Królowej Zimy i
plastyczn¹ wizjê jej czarów. Temat zachêca³ zatem nie tylko do
odwiedzania bibliotek i innych instytucji kultury, ale równie¿ do
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na modernizacjê ul. S³onecznej w
Dêbowcu uda³o siê to zadanie zrealizowaæ w ubieg³ym roku i w
znacznej czêci sfinansowaæ ze
rodków Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych bêd¹cych w
dyspozycji Urzêdu Marsza³kowskiego. Z udzia³em rodków finansowych z tego samego ród³a wybudowana zosta³a droga Stawarczyk-Piecha w Simoradzu i dokoñczona modernizacja drogi Pod
Kamieñcem w Ogrodzonej.
Przebudowany zosta³ plac przy
remizie OSP w Dêbowcu oraz wykonane zosta³o odwodnienie placu
za budynkiem Urzêdu Gminy.
W roku ubieg³ym w Kostkowicach, na osiedlu Kêpa dokoñczona zosta³a budowa boiska do siatkówki poprzez u³o¿enie na nim
nawierzchni ze sztucznej trawy.
Gmina Dêbowiec wspólnie z gminami Chybie i Strumieñ dofinansowa³a zakup samochodu dla Policji, natomiast na potrzeby wietlic rodowiskowych zakupiono
piec do wypalania ceramiki.
Gmina zakupi³a równie¿ w roku
2005 3,5 ha gruntów z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne. By³o
to mo¿liwe dziêki prowadzonej na
drodze s¹dowej sprawie o przywrócenie gminie prawa pierwokupu.
Ponadto w roku ubieg³ym ze rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, na indywidualne wnioski mieszkañców nie objêtych planami budowy sieci kanalizacyjnej, udzielone zosta³y dofinansowania do budowy 4 przydomowych oczyszczalni cieków.
Wójt Gminy
Adam Brudny
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Co na wiosnê?

Jeszcze niespe³na trzy tygodnie
temu zastanawia³em siê co napisaæ, ¿eby sprowokowaæ przyjcie
upragnionej i d³ugo oczekiwanej
wiosny, a tu jak w bajce Marii Konopnickiej  O krasnoludkach i sierotce Marysi ...wiosna przysz³a
nagle....
By³a ona oczekiwana i upragniona. Co prawda z podtopieniami,
zacinaj¹cym niegiem z deszczem
 ale zawsze WIOSNA!
Po takiej wyj¹tkowo d³ugiej i
nie¿nej zimie mamy prawo czuæ
siê zmêczeni i niestety nieco os³abieni. Coraz d³u¿sze i czêsto s³oneczne dni pozwalaj¹ nam regenerowaæ si³y, jednak powinnimy naszemu organizmowi nieco pomóc,
wykorzystuj¹c do tego kolejne roliny, którymi obdarzy³a nas natura, a które czêsto rosn¹ w naszym otoczeniu.
Wiosenn¹ kuracje zio³ami mo¿emy rozpocz¹æ ju¿ od soku brzozy
(patrz Nr 1/59 Dêbowieci),
który mo¿emy pozyskaæ sami lub
kupiæ gotowy w sklepach zielarskich. Po d³ugiej zimie warto zwróciæ siê w stronê tych zió³, które w
swoim sk³adzie posiadaj¹ flawonoidy1.
Mniszek lekarski - Taraxacum officinale L.  czêsto b³êdnie
nazywany mleczem (Sonchus sp.),
który ma dzia³anie toksyczne.
Mniszek lekarski ronie na trawnikach, przydro¿ach i ³¹kach.
Kwitnie od wczesnej wiosny, z
pe³ni¹ kwitnienia przypadaj¹c¹ na
maj (st¹d nazwa cieszyñska moiczek). Rolina ma jaskrawo¿ó³te
kwiaty, miêsisty korzeñ, a po
uszkodzeniu z roliny wyp³ywa
sok mleczny.
Stosowanie i dzia³anie: surowcem zielarskim jest w zasadzie ca³a
rolina, jednak w zale¿noci co
chcemy leczyæ wyró¿niæ nale¿y
kwiat (koszyczek), ziele i korzeñ.
Rolina ma dzia³anie o charakterze
¿ó³ciopêdnym, moczopêdnym,

¿o³¹dkowym i metabolicznym.
Czêci podziemne (korzeñ gruboci o³ówka) wykopuje siê pón¹
jesieni¹ lub wczesn¹ wiosn¹. Korzeñ wraz z zielem zbieramy przed
rozwiniêciem siê p¹czków, natomiast koszyczki zrywamy bez
ogonków. Korzeñ mniszka lekarskiego wykazuje dzia³anie przeciwcukrzycowe, a kwiaty s¹ lepszym rodkiem moczopêdnym ni¿
korzeñ. M³ode licie mo¿na spo¿ywaæ w postaci sa³atki, która charakteryzuje siê nieco gorzkawym
smakiem.
Herbata z wiosennych lici ³agodzi bóle w¹troby i dzia³a ¿ó³ciopêdnie.
Napar z kwiatów jest lekiem
przeciwkaszlowym. Oprócz niego mo¿na sporz¹dzaæ syrop (miód
z moiczków), zasypuj¹c cukrem
300  350 sztuk koszyczków
mniszka i pozostawiaj¹c w ciemnym miejscu. Herbata ze sproszkowanego korzenia ma dzia³anie
przeciwnerwicowe, za dawniej
suszony i pra¿ony korzeñ wraz z
owocem dêbu wchodzi³ w sk³ad
mieszanki, bêd¹cej namiastk¹
kawy.
Podbia³ pospolity - Tussilago
farfara L. to kolejna rolina zawieraj¹ca w swym sk³adzie barwniki. Wytwarza ona pêdy kwiatowe wczesn¹ wiosn¹, przed pojawieniem siê lici. Kwitnie w marcu. Doæ du¿e licie pokryte s¹ w
pocz¹tkowej fazie rozwoju delikatnym szarawym kutnerem (gesty
meszek pokrywaj¹cy ³odygi, licie,
owoce niektórych roslin - przypis
red.). Podbia³ wystêpuje w miejscach wilgotnych, zarolach, a
ostatnio coraz czêciej w uprawach rolniczych.
Stosowanie i dzia³anie: licie
zbieramy wczesn¹ wiosn¹ do momentu pojawienia siê ciemniejszych brunatnych plam. Umyte i
obsuszone licie zasypujemy cukrem i tak przygotowany syrop

Ubezpieczenia
i t³umaczenie dokumentów
z jêzyka niemieckiego
Tadeusz Michna i Dariusz Heczko
Iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601261971

- ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, ZK)
- majatkowe, rolne, (upraw, zwierz¹t, drobiu)

pijemy 3 razy dziennie po jednej
³y¿ce sto³owej podczas uporczywego kaszlu i w nie¿ytach górnych
dróg oddechowych. W leczeniu
stosowany jest równie¿ odwar z
dodatkiem rumianku przygotowany w nastêpuj¹cy sposób: jedn¹
³y¿kê lici podbia³u i rumianku zalewamy szklank¹ wody o temperaturze pokojowej. Nastêpnie
ogrzewamy przez oko³o 30 minut,
odcedzamy i pijemy 2  4 razy
dziennie. Podbia³ jest rolin¹ znan¹
od tysi¹cleci. Ju¿ w staro¿ytnoci
spalane licie mia³y przynosiæ ulgê
przy chorobach dróg oddechowych. Zewnêtrznie stosuje siê odwary do leczenia zmian skóry i wysypek po³¹czonych z wysiêkiem
p³ynów surowiczych.
Pokrzywa zwyczajna  Urtica
dioica L.  rolina towarzysz¹ca
cz³owiekowi od zawsze. Dorastaj¹c do 1 m wysokoci, postrzegana jest jako uci¹¿liwy chwast.
Kwitnie od czerwca do pónej jesieni, zawiera du¿e iloci witamin
C i K, ¿elaza oraz kwas mrówkowy (parz¹ce w³oski) i acetylocholinê  substancjê niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowania uk³adu
nerwowego. Materia³ zielarski pozyskujemy przez ca³y okres wegetacji, w dni pogodne i suche. Surowcem zielarskim s¹ liæ i korzeñ.
Stosowanie i dzia³anie: Korzeñ
ma dzia³anie moczopêdne, przeciwbiegunkowe, przeciwgoæcowe
i przeciwkrwotoczne. Zewnêtrznie wykorzystujemy go przy zapaleniu jamy ustnej, w bólach stawowych i miêniowych, a tak¿e
w leczeniu czyraków (konieczny
kontakt i konsultacja z lekarzem!).
Napar przygotowujemy z dwóch
³y¿ek lici, które zalewamy wrz¹tkiem. Po ostudzeniu wypijamy 2
3 szklanki naparu dziennie. Macerat sporz¹dzamy podobnie, lecz
stosujemy zimn¹ przegotowana
wodê. Tak przygotowany produkt
pijemy po 8 godzinach moczenia

lici. W kuracji wiosennej niezwykle cenny jest sok ze wie¿ych lici, stosowany przez 2 tygodnie.
Niestety, zio³o to ma smak, który
nie wszyscy potrafi¹ zaakceptowaæ. Taka ju¿ niestety jest specyfika zió³. Osoby lubi¹ce eksperymenty kulinarne mog¹ wykorzystaæ m³ode licie pokrzywy do sporz¹dzania sa³atki, w smaku przypominaj¹cej nieco szpinak. Ze
wzglêdu na du¿¹ zawartoæ ¿elaza
³atwo przyswajalnego przez nasz
organizm pokrzywa znalaz³a zastosowanie w diecie kobiet ciê¿arnych, których sk³ad krwi w tym
trudnym okresie podlega znacznym wahaniom (szczególnie hemoglobina i hematokryt). ¯elazo pod
t¹ postaci¹ nie wp³ywa ujemnie na
szkliwo zêbów (co dzieje siê w
przypadku stosowania syntetyków).
W okresie wiosny mo¿emy pozyskiwaæ tak¿e p¹ki sosny i przetwarzaæ na syrop przesypuj¹c cukrem lub suszyæ, i w razie potrzeby sporz¹dzaæ napar. Pamiêtajmy
jednak, ¿eby nie obrywaæ wszystkich p¹ków, a jedynie po dwa lub
trzy z pêdów. Pozwoli to na
wzrost nowych pêdów.
W najbli¿szych miesi¹cach mo¿emy zainteresowaæ siê równie¿
pozyskaniem ziela glistnika jaskó³czego ziela  Cheliodonium maius
L., fio³ka polnego - Viola arvensis
Murray, piêciornika gêsiego  Potentilla anserina L., tasznika pospolitego  Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. oraz kory dêbu 
Quercus robur L., a tak¿e lici poziomki pospolitej  Fragaria vesca L., babki zwyczajnej  Plantago major L. i borówki czarnej 
Vaccinium myrtillus L.
Eugeniusz Chwastek
- zwi¹zki chemiczne syntetyzowane przez roliny, które zaczynaj¹ odgrywaæ coraz bardziej znacz¹c¹ rolê
w dietetyce.

1

Zbiórka segregowanych
Informujemy mieszkañców gminy, ¿e w 2006 r. odpady segregowane bêd¹ odbierane, co miesi¹c, a nie raz na 2 miesi¹ce jak mia³o to miejsce w roku ubieg³ym. Poni¿ej zamieszczamy najbli¿sze terminy odbioru.
Kostkowice,
Dêbowiec
4.05 (czwartek)
5.06 (poniedzia³ek)
3.07 (poniedzia³ek)
2.08 (roda)

Simoradz,
Iskrzyczyn
5.05 (pi¹tek)
6.06 (wtorek)
4.07 (wtorek)
3.08 (czwartek)

£¹czka, Gumna,
Ogrodzona
6.05 (sobota)
7.06 (roda)
5.07 (roda)
4.08 (pi¹tek)
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Wizyta ks. biskupa

Kochaæ to znaczy wyzbyæ siê dumy
Przygotowaniom nie by³o koñca! Pomys³, poszukanie odpowiednich tekstów i muzyki, wykonanie
zaproszeñ i plakatów. Próby, czêsto po zajêciach lekcyjnych, chwile zw¹tpienia wie¿o upieczonej
polonistki. To wszystko po to, by
13 marca 2006r. w Szkole Podstawowej w Dêbowcu zabrzmia³y najpiêkniejsze polskie liryki mi³osne.
Ustylizowana na przytuln¹ kawiarenkê ma³a sala gimnastyczna,
pal¹ce siê w pó³mroku wiece, cisza. Przybyli na Wieczorek poezji mi³osnej gocie w skupieniu
oczekiwali na wystêp. Niebawem
przywitali ich Katarzyna Dziadek
i Rados³aw ¯ur. Kilka minut póniej wiersz Jana Twardowskiego
wyrecytowa³ Jakub Borkowski,
otwieraj¹c tym samym cykl utworów autorstwa wspomnianego ksiêdza. Wyst¹pi³a m.in. Kinga Lanc
Bliscy i oddaleni, Alicja Macura
Telefon milczy, a tak¿e Aleksandra Ku z krótkim tekstem pióra
Twardowskiego. Natalia Kabiesz
zwróci³a uwagê na mi³oæ jako si³ê
niszcz¹c¹.
Szczyptê radoci, do - nieco
smutnej - I czêci wieczorka, wprowadzi³a Nina H³awiczka wierszem

Marii Pawlikowskiej  Jasnorzewskiej pt., Kto chce bym go kocha³a, a Anna Musiolik próbowa³a
uwiadomiæ s³uchaczom, ¿e mi³oæ
przychodzi i odchodzi.
Polemizuj¹c trochê z kole¿ank¹,
Mateusz Czendlik odczyta³
Hymn o mi³oci w. Paw³a. Ten
sk³oni³ Martynê Kubaczkê i
Krzysztofa Ka³u¿ê do Rozmowy lirycznej(K. I. Ga³czyñskiego). O radoci osoby zakochanej
mówi³a te¿ Katarzyna Hanzel,
Agata Ha³gas, Maciej Trocha, a
Beata Berglowiec podkrela³a, ¿e
chc¹c prawdziwie kochaæ, nale¿y
wyzbyæ siê dumy. W romantyczny klimat wprowadzili te¿ zebranych Krystian Stolpa, Wojciech
Studnik, a tak¿e Micha³ Stabrawa oraz Zenobia ¯y³a.
Zaproszeni przez klasê VIa nauczyciele - z dyrektorem Jerzym
Szendzielarzem na czele - i uczniowie bez reszty oddali siê magii poezji mi³osnej. W ci¹gu niepe³nej godziny raz jeszcze mogli powróciæ
do niedawno obchodzonych walentynek i Dnia Kobiet oraz zastanowiæ siê, co to znaczy naprawdê
kochaæ.
Aleksandra Melcher

W dniu 24.02.2006r. o godz.
12.00 mury naszej szko³y odwiedzi³ biskup pomocniczy Diecezji
Bielsko-¯ywieckiej Kocio³a
Rzymskokatolickiego  ks. biskup
Janusz Zimniak. Ca³a spo³ecznoæ szkolna oczekiwa³a go na sali
gimnastycznej. Do budynku szko³y zosta³ wprowadzony przez
dzieci z Zespo³u Regionalnego na
czele z mgr Joann¹ Czendlik.
Uczniowie przywitali ks. biskupa
pieni¹ pt. B¹d pozdrowiony
Gociu nasz, a dyrektor Szko³y
Podstawowej - mgr Jerzy Szendzielarz oraz dyrektor Gimnazjum  mgr Felicja Dudziñska
skierowali w jego stronê s³owa podziêkowania za wizytê w szkole w
Dêbowcu. Nastêpnie uczniowie ze
Szko³y Podstawowej, z klasy
czwartej: Kamila Legierska, Kamil Duda i Magdalena Hanzel
oraz z Gimnazjum, z klasy pierwszej: Weronika Gabzdyl i Barbara Legierska wyrecytowali wiersze i z³o¿yli kwiaty na rêce biskupa Janusza. Wiersze by³y przeplatane pieniami o charakterze religijnym. W dalszej
kolejnoci goæ
prowadzi³ dialog z uczniami
Szko³y Podstawowej i m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ oraz z nauczycielami.
Wizyta ks. biskupa w naszej
szkole mia³a
wymiar ekumeniczny, gdy¿

brali w niej udzia³ zarówno wyznawcy Kocio³a Ewangelicko- Augsburskiego, jak i Kocio³a Rzymskokatolickiego.
Na spotkanie przybyli zaproszeni gocie: Dyrektor G Z O S i P 
mgr Remigiusz Jankowski, przewodnicz¹cy Rady Rodziców Gimnazjum w Dêbowcu  Czes³aw
Broda, cz³onek Rady Rodziców
Gimnazjum  Danuta Parchañska,
proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. w. Jakuba w Simoradzu
 ks. Stanis³aw Pindel, proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
w. Ma³gorzaty w Dêbowcu  ks.
Marian Kubecki oraz dyrektorzy i
nauczyciele obu placówek w Dêbowcu. O godzinie 13.00 ks. biskup
spotka³ siê z goæmi, dyrekcj¹ i nauczycielami obu szkó³ na sto³ówce
szkolnej. Ekumeniczne spotkanie
up³ynê³o w mi³ej atmosferze. Ks.
biskup Janusz Zimniak wyjani³
znaczenie swojego przes³ania:
Ewangelizowaæ i byæ ewangelizowanym w odniesieniu do edukacji
w szkole.
Dorota Sobczak  katechetka

Szkolne wiadomoci
- SP Dêbowiec

Tañce, harce, przebierañce
Jak karnawa³ to i bal byæ powinien. W zwi¹zku z tym uczniowie z
klas I II i III w dniach 25 i 26.01.2006r. bawili siê na szkolnym balu
przebierañców, po³¹czonym z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Zabawa ta trwa³a dwa dni ze wzglêdu na du¿¹ liczbê dzieci i ich goci, czyli
ukochanych dziadków, którzy licznie przybyli zobaczyæ swe wnuki. I
tak 25.01.2006r. bawi³y siê dzieci z klas IIb i III, za klasy IIa i I dnia
nastêpnego tj. 26.01.2006r. Dzieci w piêknych kostiumach bawi³y siê i
tañczy³y przy weso³ej muzyce granej na ¿ywo. Uczestniczy³y te¿ w
licznych konkursach, równie¿ przy wspó³udziale swoich dziadków.
Dla nich samych przygotowa³y krótki wystêp artystyczny oraz w³asnorêcznie przygotowane upominki. Dla wszystkich przygotowany
by³ te¿ s³odki poczêstunek. Zabawa trwa³a ca³e przedpo³udnie. Jednak
dla najm³odszych balowiczów okaza³o siê to trochê za krótko. Niestety na kolejn¹ tak¹ imprezê musz¹ poczekaæ ca³y nastêpny rok.
Katarzyna Wojtyczko - wychowawca klasy IIa

Przyjañ miêdzy Dêbowcem
a Dêbowcem
Ju¿ po raz kolejny uczniowie
Szko³y Podstawowej w Dêbowcu
w³¹czyli siê w akcjê niesienia pomocy innym, zorganizowanej przez
szkolne ko³o PCK.
Tym razem zbieralimy przybory szkolne oraz s³odycze. Has³o:
Nios¹c pomoc dajê radoæ okaza³o siê ponadczasowe. Okaza³¹
paczkê wys³alimy do Dêbowca
(woj. podkarpackie), gdzie zubo¿enie rodzin jest coraz dotkliwsze. Tak
jak poprzednio, tak i tym razem
przesy³ka sprawi³a ogromn¹ radoæ
obdarowanym dzieciom. wiadczy
o tym list, który otrzymalimy. A
oto jego fragment:  serdecznie
dziêkujemy Wam za list, pozdrowie-

nia i prezenty. Przybory szkolne pomog¹ nam w nauce, a s³odycze z
pewnoci¹ dostarcz¹ energii do zdobywania wiedzy w II semestrze.
Przyjañ miêdzy Dêbowcem a
Dêbowcem dopiero siê rodzi. Samorz¹d uczniowski w szkole naszych
kole¿anek wykona³ cienn¹ gazetkê
przybli¿aj¹c¹ uczniom nasz¹ miejscowoæ i szko³ê. My z kolei otrzymalimy piêkny album Dêbowiec
dawniej i dzi oraz widokówki.
Cieszymy siê, ¿e mo¿emy pomagaæ innym. Przekonalimy siê ju¿
nie raz, ¿e im wiêcej dajemy, tym
wiêcej radoci otrzymujemy.
Opiekun SP PCK
Mariola Cielar
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Sprawozdawczo-wyborcze
W roku bie¿¹cym minê³a kadencja Zarz¹dów w Ochotniczych Stra¿ach Po¿arnych i zgodnie z zasadami przyjêtymi w tych organizacjach
do koñca marca we wszystkich jednostkach odby³y siê walne zgromadzenia cz³onków, które wy³oni³y nowe w³adze. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej z Cieszyna starszy kapitan Damian Legierski, aspirant sztabowy Henryk Kokotek, druh Adam Somerlik, Wójt Gminy Adam Brudny,
cz³onek Zarz¹du Powiatowego OSP druh Jan Brzezina, Gminny Komendant OSP druh Jan Wojnar a tak¿e So³tysi, prezesi miejscowych
klubów sportowych oraz czêæ Radnych naszej gminy. Przedstawiamy przebieg zebrañ w poszczególnych jednostkach oraz nieco ogólnych informacji ¿ycz¹c nowo wybranym, funkcyjnym oraz wszystkim stra¿akom dobrych i spokojnych nastêpnych lat pracy, a w³aciwie s³u¿by dla dobra nas wszystkich.
OSP GUMNA
Zebranie odby³o siê 21.01.2006 roku a sali baru Kropka. Zebranie
prowadzi³ Jan ¯arski a protokolantem zosta³ Wojciech Kozie³. Jednostka zrzesza 28 cz³onków czynnych, jednego honorowego oraz 4
wspieraj¹cych. Obecnych by³o 23 druhów. Wielkim sukcesem gumieñskich stra¿aków by³o wygranie gminnych zawodów sportowo-po¿arniczych, a tak¿e zajêcie 6 miejsca w powiatowych zawodach w Strumieniu. Ze sprawozdania finansowego mo¿na siê by³o dowiedzieæ ¿e
jednostka uzyska³a w roku ubieg³ym dochody w wysokoci 8753 z³. a
wyda³a na swoj¹ dzia³alnoæ ³¹cznie z zakupem sprzêtu 8350 z³. Na
koniec roku stra¿acy z Gumien dysponowali kwot¹ zgromadzon¹ w
latach poprzednich w wysokoci 7606 z³. i postanowili j¹ przeznaczyæ
na dzia³alnoæ statutow¹. Poruszano sprawê rekompensowania strat
finansowych ponoszonych przez OSP w czasie akcji ratowniczych,
koniecznoci zakupu nowych samochodów po¿arniczych (posiadany
przez jednostkê samochód ¯uk jest z roku 1983) oraz perspektyw
budowy nowej remizy w obiekcie wielofunkcyjnego pawilonu sportowego w Gumnach.
W wyniku jawnych wyborów wy³oniono w³adze w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Jan ¯arski  prezes, Krzysztof Wardas  wiceprezes, Grzegorz Wardas  naczelnik, Przemys³aw Raszka  z-ca naczelnika,
Wojciech Kozie³  sekretarz, El¿bieta Baszczyñska  skarbnik, Józef Baszczyñski  gospodarz, Miros³aw Sobañski  kronikarz i Marek Jab³oñski  cz³onek. W komisji rewizyjnej bêd¹ pracowaæ Karol
Górniak jako prezes, Stanis³aw Raszka oraz Franciszek B³anik.
Delegatami na Zjazd Gminny OSP zostali El¿bieta Baszczyñska,
Przemys³aw Raszka i Wojciech Kozie³ a przedstawicielami jednostki
do Zarz¹du Gminnego Jan ¯arski i Grzegorz Wardas.

P³atnoci bezporednie
W roku 2006, podobnie jak w
dwóch latach poprzednich, producenci rolni bêd¹ mogli ubiegaæ siê o
p³atnoci bezporednie do gruntów
rolnych.
Od dnia 15 marca do dnia 15 maja
2006 roku w biurach powiatowych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bêd¹ przyjmowane wnioski o przyznanie p³atnoci
bezporednich do gruntów rolnych
lub o przyznanie p³atnoci z tytu³u wsparcia dzia³alnoci rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2006r.
Wniosek nale¿y z³o¿yæ w biurze powiatowym w³aciwym ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania

lub siedzibê wnioskodawcy. Dopuszczalne jest z³o¿enie wniosku
w terminie 25 dni kalendarzowych
po 15 maja, czyli do dnia 9 czerwca
2006 r., jednak za ka¿dy dzieñ roboczy opónienia nale¿na producentowi rolnemu kwota p³atnoci
bêdzie obni¿ana o 1%, podobnie jak
w latach 2004-2005. Producenci
rolni prowadz¹cy dzia³alnoæ rolnicz¹ na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
mog¹ wyst¹piæ równie¿ o przyznanie p³atnoci z tytu³u ONW (Obszary o Niekorzystnych Warunkach). Producenci rolni, którzy po
raz pierwszy pragn¹ ubiegaæ siê o
przyznanie p³atnoci bezpored-

OSP ISKRZYCZYN
Zebranie odby³o siê siê 28.01.2006 roku w sali OSP w Iskrzyczynie ,
prowadzi³ je druh Jan Brzezina a protokó³owa³ Eugeniusz Cielar. Jednostka liczy 32 czynnych stra¿aków, 2 honorowych i 5 wspieraj¹cych z czego
na zebraniu obecnych by³o 20. W minionym roku w pomieszczeniach
u¿ytkowanych przez OSP wyremontowane zosta³y drzwi wejciowe,
wymieniono okno w salce zebrañ oraz odnowiono parkiet i ciany na sali.
W gminnych zawodach po¿arniczych OSP Iskzryczyn zajê³a 2 miejsce a
w powiatowych na których razem z Gumnami reprezentowa³a gminê 7
miejsce. Stra¿acy brali tez udzia³ w turnieju siatkówki oraz spartakiadzie
so³ectw. Dochody tej jednostki za rok 2005 wynios³y 8387 z³, a wydatki
18223 z³. Stra¿acy dysponowa³i na koniec roku bilansowego kwot¹ 53922
z³. zgromadzon¹ w latach poprzednich przy czym jej znaczn¹ czêæ stanowi¹ rodki przeznaczone na budowê zadaszenia nad wejciem do budynku. W dyskusji poza sprawami organizacyjnymi poruszano miêdzy innymi problemy zakresu prac przewidzianych do wykonania w roku 2006.
Zaplanowano wymianê okien oraz wykonanie wspomnianego wy¿ej zadaszenia. Postanowiono w g³osowaniu jawnym wybraæ Zarz¹d, który
bêdzie pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Piotr Gasior  prezes, Jan
Brzezina  wiceprezes, Ireneusz Fryda - naczelnik, Roman Kojma  zca naczelnika, Adam Ku  sekretarz, Przemys³aw Rak  skarbnik, Beata
Biegun i Katarzyna B³asiak  gospodarze, Adam Neniczka - cz³onek.
Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej zosta³ Andrzej ¯ertka, zastêpc¹
przewodnicz¹cego Zbigniew Biegun a cz³onkiem Robert Szotek. Delegatami na Zjazd Gminny OSP zostali Karol Brzezina, Piotr Gasior i Katarzyna Pagie³a, a przedstawicielami do Zarz¹du Gminnego OSP Ireneusz
Fryda i Jan Brzezina.
OSP OGRODZONA
Stra¿acy z Ogrodzonej zebrali siê w sali miejscowej RSP 4 lutego 2006
roku. Zebraniu przewodniczy³ Ryszard Woniak, a sekretarzem by³a Barbara Hanusek. Jednostka ma w swoich szeregach 28 cz³onków zwyczajnych,
2 honorowych i 4 wspieraj¹cych. Obecnych by³o 33 druhów. W 2005 roku
stra¿acy uczestniczyli w 3 akcjach ratowniczych oraz w gminnych zawodach sportowo-po¿arniczych. Dochody jednostki w 2005 roku wynios³y
10349 z³. a wydatki na cele statutowe 9376 z³. Na koniec roku bud¿etowego
jednostka dysponowa³a rodkami w wysokoci 5690 z³. G³ównym tematem
dyskusji by³a troska o dalsz¹ poprawê nadszarpniêtego w minionych latach
wizerunku jednostki, dalsze porz¹dkowanie spraw organizacyjnych i poprawa stanu wyszkolenia. Przyjêto te¿ plan dzia³añ na najbli¿szy okres.
W g³osowaniu tajnym wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie: Daniel Cepil
 prezes, Remigiusz Hanusek  naczelnik, Grzegorz Cepil  z-ca naczelnika, Barbara Hanusek  sekretarz, Stanis³aw Staniek  skarbnik,
Kazimierz Dawidczyk  gospodarz, Ryszard Woniak  cz³onek. Komisji Rewizyjnej przewodniczy³ bêdzie Zbigniew Bulandra a jej cz³onkami zostali Jerzy Czudek i Krzysztof Hajduk. ¯yczymy powodzenia!
Prezes ZG OSP
Adam Brudny
nich do gruntów rolnych mog¹
otrzymaæ formularze wniosków w
biurach powiatowych i oddzia³ach
regionalnych ARiMR. Formularz
wniosku dostêpny jest tak¿e na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,
z której mo¿na go pobraæ. W biurach powiatowych producenci rolni maj¹ tak¿e mo¿liwoæ wgl¹du do
map ewidencyjnych. Producenci
rolni zamierzaj¹cy po raz pierwszy

z³o¿yæ wniosek powinni tak¿e, jeli nie posiadaj¹ numeru identyfikacyjnego producenta, wyst¹piæ do
ARiMR o nadanie takiego numeru.
Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów jest dostêpny
w biurach powiatowych oraz na
stronie internetowej Agencji.
Andrzej Lasoñ
Kier. Biura Powiatowego
ARiMR w Miêszywieciu

Rolnicy z Gminy Dêbowiec ubiegaj¹cy siê o przyznanie p³atnoci
bezporednich mog¹ uzyskaæ pomoc przy wype³nianiu wniosków.
Do 15 maja br. udziela³ jej bêdzie Pracownik ODR w Cieszynie
mgr Grzegorz Mazgaj w Gminnym Centrum Informacji w Dêbowcu (budynek Urzêdu Gminy) w ka¿dy poniedzia³ek, rodê i
pi¹tek w godz. od 8.00 do 15.00

Dêbowieci, marzec/kwiecieñ 2006
Od pocz¹tku roku LKS Simoradz têtni ¿yciem. Pi³karze w trzech
grupach wiekowych przygotowuj¹
siê do rundy wiosennej. M³odzi judocy odnosz¹ sukcesy walcz¹c na
matach ca³ego województwa. Jak
co roku mieszkañcy so³ectw naszej
Gminy dopingowali swoje dru¿yny w rozgrywkach Ligii Siatkówki
So³ectw Gminy Dêbowiec. Nie
mniejsze emocje towarzyszy³y turniejowi stra¿aków, który rozegrano na hali Wyzwolenia.
Kibice z niecierpliwoci¹ czekaj¹
na rozpoczêcie nowego sezonu ligi
okrêgowej, w której nasz¹ Gminê
reprezentuj¹ seniorzy z Simoradza.
W rundzie jesiennej rozegrano 16
spotkañ, w których dru¿yna Wyzwolenia zdoby³a 15 punktów
przy stosunku bramek 30:39 dziêki
czemu znalaz³a siê na 12 pozycji na
16 startuj¹cych dru¿yn. Najwiêcej
bramek zdobyli: Dawid Szpak 10,
Dominik Pytel 6 oraz Piotr K³oda
6. Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczêto 12 stycznia. Treningi odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu, organizowane s¹ te¿ mecze
kontrolne. Na sztucznej murawie w
Paw³owicach LKS Simoradz zremisowa³ 5:5 z Cukrownikiem Chybie,
z IV-ligow¹ dru¿yn¹ Alrbrechcic
(Czechy) przegra³ 5:2, natomiast na
boisku trawiastym zremisowa³ z
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Landkiem 3:3. Wraz z nowym sezonem nie oby³o siê bez zmian kadrowych: Dawid Szpak odszed³ do
Kuni Ustroñ, Dariusz Ihas powróci³ do Beskidu Skoczów, a Rinaldo Boruta i Piotr Pilch nie wznowili treningów. Po kontuzjach treningi wznowili: Krzysztof Krzywoñ i £ukasz Sikora. Z wypo¿yczenia do LKS Wilica wróci³ Jan
Krê¿elok, a do dru¿yny do³¹czyli:
Kamil Dr¹g, wychowanek Beskidu Skoczów, Kamil Dró¿d¿ i Jaros³aw Gruszka, wychowankowie
simoradzkiego klubu. Trenerem dru¿yny jest Edward Mistal, a kierownikiem Marian Fabian.
Klub szkoli tak¿e m³odzie¿. W
lipcu zesz³ego roku zosta³o zawarte porozumienie pomiêdzy LKS Simoradz, a LKS Iskrzyczyn w sprawie wspólnego szkolenia trampkarzy i juniorów. Zdecydowano, ¿e
trampkarze obu klubów w klasie A
reprezentowaæ bêd¹ barwy LKS
Iskrzyczyn, natomiast juniorzy w
tej samej klasie rozgrywkowej reprezentowaæ bêd¹ LKS Simoradz.
Trenerem obu dru¿yn zosta³ Roman Krzywoñ, kierownikiem juniorów wieloletni dzia³acz Czes³aw

Sportowa rywalizacja stra¿aków
W dniu 12 marca br. zorganizowane zosta³y tradycyjne ju¿ zmagania
w pi³ce siatkowej jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu
Gminy Dêbowiec. Organizatorem rozgrywek by³a OSP w Simoradz, a
prowadzone by³y one w dwóch grupach. W grupie pierwszej znalaz³y
siê: Gumna, Kostkowice i Dêbowiec, a w grupie drugiej Iskrzyczyn,
Simoradz i Ogrodzona. W grupie I Gumna pokona³y Dêbowiec oraz
Kostkowice 2:0, za mecz pomiêdzy Kostkowicami, a Dêbowcem zakoñczy³ siê wygran¹ Dêbowca 2:1.
Wyniki rozgrywek w grupie II przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Iskrzyczyn  Simoradz 0:2, Simoradz  Ogrodzona 0:2 oraz Iskrzyczyn Ogrodzona 0:2. Dru¿yny, które zajê³y 2 miejsca w swoich grupach
stoczy³y pojedynek o 3 miejsce, w którym Dêbowiec wygra³ z gospodarzami 2:1. O zwyciêstwo w zawodach zagra³y natomiast dru¿yny
OSP Gumna i OSP Ogrodzona. Ten fina³owy pojedynek rozegrali na
swoj¹ korzyæ siatkarze z Gumien.(a)

Sli¿, a trampkarzy Andrzej Brzezina. Po rundzie jesiennej trampkarze uplasowali siê na miejscu 11,
a juniorzy zajêli 8 pozycjê.
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczê³y siê 19 stycznia i
odbywa³y siê trzy razy w tygodniu w hali LKS Simoradz. W lutym 18-osobowa grupa pi³karzy
uczestniczy³a w tygodniowym
obozie dochodzeniowym. Poza treningami pi³karze korzystali z sauny i basenu Delfin w Skoczowie.
Dodatkowo dziêki pomocy Gminy Dêbowiec uczestnicy obozu
otrzymywali ciep³y posi³ek.
Jak co roku w marcu LKS Simoradz bra³ udzia³ w V edycji turnieju
pi³ki halowej trampkarzy m³odszych o puchar Prezesa Komisji
M³odzie¿y w Czadcy. W imprezie
wziê³o udzia³ 18 dru¿yn ze S³owacji, Czech i Polski. Dru¿yna z Simoradza by³a wzmocniona reprezentantami z ca³ej Gminy. W sk³ad
dru¿yny weszli: Kamil Pa³ach,
Mateusz ¯uk, Seweryn Obracaj,
S³awomir Kubacki, Damian Bo³uk, Kamil Wojtek, Krzysztof
Ka³u¿a, Sebastian Micza,
£ukasz Ciosk, Marcin Poloczek.
Turniej zorganizowany zosta³ na
wysokim poziomie. Trampkarze
mieli szanse zmierzyæ siê miêdzy
innymi z zespo³ami z Frydka Mistka, Starej Bystrzycy oraz Czadcy.
W koñcowej klasyfikacji znaleli siê
na 11 pozycji. Organizatorzy wyró¿nili Kamila Pa³acha jako jednego
z najlepszych zawodników sporód wszystkich pi³karzy.
Wiele nadziei w klubie pok³ada
siê w 16-osobowej grupie juniorów.
Bez w¹tpienia to najm³odszy zespó³ w klasie A - 11 zawodników
nie przekroczy³o jeszcze 17 roku
¿ycia. Po kontuzjach wrócili do
dru¿yny Janusz Brudny i Tomek

Zaj¹c. Du¿ym wzmocnieniem w
ataku bez w¹tpienia bêdzie nowy
zawodnik Wojciech Markiewicz.
Wiêkszoæ zawodników przepracowa³a solidnie okres zimowy.
Przed nimi jeszcze kilka gier kontrolnych, a 18 kwietnia czeka ich
pierwszy mecz inauguruj¹cy rundê
wiosenn¹ z Koñczycami Wielkimi.
Od listopada zesz³ego roku w
klubie prowadzona jest dru¿yna
¿aków. Liczy ona 20 pi³karzy w
wieku od 7  10 lat. Obecnie zajêcia
prowadzone s¹ dwa razy w tygodniu. Nowo powsta³a dru¿yna nie
posiada jeszcze ¿adnych osi¹gniêæ,
poniewa¿ Podokrêg Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Skoczowie nie prowadzi rozgrywek w tej
kategorii wiekowej. Dru¿yna na razie nie posiada kierownika, a zajêcia prowadzi Roman Krzywoñ
Sekcjê judo prowadzi Przemys³aw Kolondra - wielokrotny finalista Mistrzostw Polski, mistrz polski juniorów w 1998 roku, aktualnie trener i zawodnik. Jego ostatni
start odby³ siê na Ogólnopolskim
Turnieju Seniorów w Warszawie,
gdzie zaj¹³ VII miejsce. Zajêcia treningowe 10 osobowej grupy odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu. Pomimo tego, ¿e treningi z zupe³nie
now¹ grup¹ zawodników, prowadzone s¹ dopiero od omiu miesiêcy, m³odzi judocy ju¿ mog¹ pochwaliæ siê pierwszymi osi¹gniêciami. Tomasz Bijok zaj¹³ I miejsce
w swojej kategorii wagowej na turnieju w Mys³owicach i Sosnowcu,
VII miejsce na turnieju we Frydku
Mistku (Czechy), Remigiusz Burawa zaj¹³ II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Wile, a we
Frydku Mistku zaj¹³ VI miejsce.
S³awomir Kubacki zaj¹³ II miejsce na turnieju w Sosnowcu i III
miejsce na turnieju w Szczyrku,
£ukasz Masztalerz w Szczyrku
by³ V, a Grzegorz Kubacki na turnieju w Sosnowcu zaj¹³ IV miejsce.
Roman Krzywoñ.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DÊBOWCU
ul. Szkolna 24, tel. (0-33) 8562345
900 - 1500
PONIEDZIA£EK
1200 - 1800 CZWARTEK
1200 - 1800
WTOREK
1200 - 1800 PI¥TEK
NIECZYNNE
RODA
1200 - 1800 SOBOTA
Gminna Biblioteka Publiczna w Dêbowcu zaprasza na nastêpuj¹ce
zajêcia:
23 maja br., godz. 1400
20 czerwca br., godz. 1400
¯yczenia z kwiatkiem - pogadan- Savoir Vivre, bon ton, Kinder
kê i warsztaty plastyczno-literackie: Stube czyli... zajêcia w Akademii
wspólne uk³adanie wierszy i ¿yczeñ Dobrych Manier - warsztaty inoraz wykonanie upominków dla terakcyjne z wykorzystaniem ksi¹rodziców z okazji ich wiêta.
¿ek Grzegorza Kasdepke.
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KRZY¯ÓWKA
Z HAS£EM
Poziomo: 1 - czêæ lasu z ostoj¹ zwierzyny, 5 - dawny pojazd konny, 8 tropikalne pn¹cze, 9 - leny ssak, 10 t³uszcz zwierzêcy, 11 - operacyjna,
szturmowa lub krwi, 12 - jêczmienna
lub jaglana, 15 - fabu³a ksi¹¿ki, 18 m¹¿ córki, 19 - wielopiêtrowy budynek, 20 - ¿o³nierz policji tureckiej, 24 prorok z czasów Dawida, 27 - owies
lub pszenica, 28 - megiera, z³onica,
29 - górski lub sk³adak, 30 - korpus
cz³owieka, 31 - szkocki wzór, 32szwedzki port.
Pionowo: 1  chmurka, 2 - sport na
korcie, 3 - kara, klêska, dopust bo¿y, 4
 donosiciel, 5 - wieje ku równikowi, 6
 lejce, 7 - gniew, furia, 13 - siostra
Balladyny, 14 - zmêtnienie rogówki
oka, 16 - z³ota z bajki, 17 - dzieñ tygodnia, 20 - sk³adak na wodzie, 21 - kij
wêdkarza, 22 - nie ona zdobi cz³owieka, 23 - drzewo iglaste, 24 - mog¹ byæ
jak postronki, 25  smar, 26 - nacja,
spo³eczeñstwo. (Hata)
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworz¹ rozwi¹zanie, które
nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ, wraz z naklejonym na kartkê kuponem
wyciêtym z krzy¿ówki, na adres redakcji w terminie do 15 maja 2006 r.
Wród osób, które nadel¹ prawid³owe odpowiedzi zostan¹ rozloso-
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wane nagrody (bony towarowe o wartoci 20 z³). Rozwi¹zanie z poprzedniego numeru: Komu szczêcie sprzyja, tego bieda omija. Nagrody otrzymuj¹: Emilia Franek z Dêbowca i Rudolf Ku z Iskrzyczyna.

SUPER FINA£
W dniach 11 lutegio i 5 marca br.
zosta³y rozegrane 2 ostatnie kolejki naszych gminnych rozgrywek
w pi³ce siatkowej. Poni¿ej prezentujemy wyniki rozgrywek:
VI kolejka
Kostkowice  £¹czka 1:3
Ogrodzona  Iskrzyczyn 3:0
Gumna  Simoradz 1:3
VII kolejka
Kostkowice  Dêbowiec 3:0
Iskrzyczyn  Simoradz 3:0
Ogrodzona  Gumna 0:3
Zgodnie z przyjêtym wczeniej
regulaminem rozgrywki te nie decydowa³y o ostatecznej kolejnoci dru¿yn, lecz podobnie jak w
profesjonalnych ligach mia³y za
zadanie wy³oniæ najlepsze 4 dru¿yny, które w specjalnym finale
zwanym play-offem rozegra³y
pojedynki o wygran¹.
Turniej fina³owy z udzia³em reprezentacji Gumien, Dêbowca,
£¹czki i Simoradza zosta³ rozegrany w niedzielne popo³udnie w
sali sportowej w Simoradzu i mia³
niezwykle emocjonuj¹cy przebieg.
W pó³fina³ach spotka³y siê dru¿yny Simoradza i Dêbowca (1 i 4 dru¿yna w tabeli) gdzie zwyciê¿yli gospodarze 3  1 oraz Gumna z £¹czk¹

(2 i 3 miejsce w tabeli). W tym drugim pó³finale zwyciê¿y³a reprezentacja Gumien. W meczu o 3 miejsce
dru¿yna z £aczki okaza³a siê lepsza
od swoich rywali z Dêbowca, a reprezentacja so³ectwa Gumna po niezwykle zaciêtym i stoj¹cym na
wysokim poziomie meczu ostatecznie pokona³a siatkarzy z Simoradza
w stosunku setów 3  1 i zdoby³a
puchar Wójta Gminy Adama Brudny przeznaczony dla mistrza Ligi
Siatkówki So³ectw Gminy Dêbozdj. Seweryn Brudny
wiec. Wszyscy uczestnicy turniejowych wielomiesiêcznych zmagañ Na zdjêciach dru¿yny bior¹ce udzia³ w rozgrywkach fina³owych Ligii
otrzymali pami¹tkowe koszulki re- Siatkówki So³ectw Gminy Debowiec, na górze: Gumna i £¹czka; na
prezentanta swojej wsi. GRATU- dole: Simoradz i Dêbowiec.
LUJEMY przede wszystkim zwyciêzcom, ale s³owa uznania nale¿¹
siê wszystkim dru¿ynom i ich zawodnikom, bo wiêkszoæ meczy
by³a niezwykle wyrównana o czym
najlepiej wiadczy to jak trudno by³o
zdobywaæ punkty zwyciêzcy ubieg³orocznej ligi, dru¿ynie z Ogrodzonej.
Miejscem rywalizacji dru¿yn
by³y: sala gimnastyczna szko³y w
Dêbowcu i pawilon sportowy w
Simoradz, za co organizatorzy
rozgrywek sk³adaj¹ podziêkowazdj. Dorota Krekut-Raszyk
nia ich gospodarzom.(a)

Dêbowieci, marzec/kwiecieñ 2006

15

W l¹skiej Lidze

Olimpiada po raz trzeci
Kolejna, III ju¿ edycja Olimpiady Samorz¹dowej Ziemi Cieszyñskiej rozpoczê³a siê Turniejem Halowej Pi³ki No¿nej Pracowników
Samorz¹dowych i Radnych Ziemi
Cieszyñskiej, który odby³ siê
odby³ siê 4 lutego br. w Strumieniu. Dru¿yna z Dêbowca znów nie
mia³a szczêcia w losowaniu, bo
w swojej grupie trafi³a na póniejszego zwyciêzcê turnieju  Istebn¹
i dru¿ynê gminy Chybie, która
ostatecznie zajê³a III miejsce. W
meczu z Chybiem dru¿yna z Dêbowca przegra³a 4:0, a w meczu z
Istebn¹ 3:1, uda³o jej siê natomiast
pokonaæ dru¿ynê z Goleszowa 1:0
W z³o¿onym z trzech dru¿yn finale ekipa z Istebnej pokona³a kolejno obroñcê tytu³u - Ha¿lach 7:1
oraz reprezentacjê Chybia - 3:0.
Dziêki zwyciêstwu nad Chybiem
w stosunku 2:0 drugie miejsce
przypad³o w turnieju Ha¿lachowi.
Gminê Dêbowiec w tych zawodach reprezentowali : Adam Brudny, Krzysztof B³aszczak, Adam
Czendlik, Marian Matejczuk,

Krzysztof Sikora, Zbigniew Sikora, Krzysztof Wawak.
Kolejne zawody w ramach Olimpiady odby³a siê 13 marca w Wile
Jaworniku. W II Zimowej Spartakiadzie Samorz¹dowców Ziemi
Cieszyñskiej w Slalomie Gigancie
zwyciê¿yli ustroñscy samorz¹dowcy, którzy powtórzyli swój sukces
sprzed roku. Na drugim miejscu
znalaz³a siê dru¿yna z Cieszyna, a
na trzecim zespó³ z Istebnej.
Najlepszy czas zawodów uzyska³a Anna Sikora z Wis³y, która
trasê slalomu giganta pokona³a w
czasie 28,21 sek. Reprezentacja
naszej gminy w sk³adzie: Katarzyna Wala, Anna Kozie³, Krystyna Hanzlik, Adam Brudny, Remigiusz Jankowski, Piotr Kozie³ oraz Jan Krzywoñ wywalczy³a w klasyfikacji zespo³owej
szóste miejsce, zdobywaj¹c ³¹cznie
150 punktów.
Po rozegraniu tej konkurencji w
klasyfikacji ogólnej Olimpiady
Gmina Dêbowiec znalaz³a siê na V
miejscu. (d.k)

Najpopularniejsi roku 2005
Podczas sesji Rady Powiatu Cieszyñskiego, która odby³a siê 27
lutego 2006 r., wrêczono puchary najlepszym sportowcom powiatu
cieszyñskiego. Plebiscyt po raz siódmy zorganizowa³ powiat cieszyñski wspólnie z redakcj¹ G³osu Ziemi Cieszyñskiej. W tym
roku wybrano równie¿ trzech najlepszych sportowców niepe³nosprawnych. Czytelnicy wybierali sporód 35 medalistów mistrzostw
wiata i kraju uprawiaj¹cych nastêpuj¹ce dyscypliny sportowe: skoki narciarskie, biegi narciarskie, karate, snowboard, motocross, biegi
prze³ajowe, judo, ³ucznictwo, lekkoatletykê, p³ywanie, skiboby, bowling oraz tenis sto³owy.
W plebiscycie, podobnie jak rok temu i przez wszystkie poprzednie lata, najlepszy by³ Adam Ma³ysz, zawodnik Klubu Sportowego
Wis³a-Ustronianka z Wis³y.
Reprezentantka naszej gminy - Wioletta Porêbska - wychowanka
LKS Wyzwolenie w Simoradzu, zajê³a VI miejsce w plebiscycie.
Zawodniczka ta od najm³odszych lat prowadzona jest przez trenera
Henryka Kubicê. Do tej pory zdoby³a szeædziesi¹t medali w zawodach krajowych i zagranicznych. Marzeniem zawodniczki jest start w
Mistrzostwach Europy oraz zdobycie medalu na tych zawodach.(d.k)

Min¹³ kolejny sezon w UKS Dêbowianka. W sezonie tym po raz pierwszy zawodniczki wystêpowa³y w kategorii kadetek. Po imponuj¹cym
pocz¹tku i wygranej z LKS PTR Pszczyna przysz³y s³absze wystêpy z
równorzêdnymi rywalami: LKS ,,Orze³ Kozy, Volley Club Victoria Cieszyn czy MUKS Cieszyn. Poza zasiêgiem naszych reprezentantek by³y
dru¿yny z Bielska : MKS i BKS Stal, które zajê³y dwa pierwsze miejsca i
awansowa³y do rozgrywek fina³owych. W konfrontacji z MOSiR MOSM
Tychy nasze dziewczêta dwukrotnie okaza³y siê lepsze. Niestety, wystarczy³o to tylko do zajêcia siódmego, przedostatniego miejsca w swojej
grupie. Mimo ambitnej postawy na ostateczny wynik mia³y du¿y wp³yw
k³opoty zdrowotne i kontuzje zawodniczek, co w znacznym stopniu ograniczy³o pole manewru w czasie meczy. Nasze siatkarki zap³aci³y przys³owiowe frycowe. Mamy nadziejê, ¿e za rok bêdzie lepiej. Na szczêcie, po
okresie roztrenowania wszystkie dziewczêta wróci³y do zdrowia i powoli
rozpoczynaj¹ siê przygotowania do kolejnego sezonu. W rozgrywkach dru¿ynê UKS reprezentowa³y: Joanna Cielar, Magdalena Pasieka, Aneta
Klimowska, Kinga Michalik, Anna Pisiut, Wioleta Majêtny, Magdalena Morawska, Ma³gorzata i Katarzyna Moskwik, Magdalena Rakus.
W najbli¿szym czasie nasze zawodniczki czeka wystêp w zawodach
gimnazjalnych. Liczymy, ¿e znów po kilku latach przerwy awansuj¹ do
fina³owej rywalizacji powiatu cieszyñskiego. Informujemy równie¿, i¿
wzorem lat poprzednich prowadzimy nabór dziewcz¹t z ca³ej gminy Dêbowiec do sekcji m³odziczek. Treningi odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek o
godzinie 14.30 i czwartek o 16.00. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy
wszystkie chêtne dziewczêta ze szkó³ podstawowych i pierwszych klas
gimnazjum. Do zobaczenia na sali gimnastycznej Gimnazjum w Dêbowcu!
W³odzimierz Habarta

LIGA SZKOLNA JUDO
Dnia 19 marca br. odby³y siê zawody Ligi Szkolnej w Judo. Z LKS
Iskra Iskrzyczyn wystartowa³o 14 zawodników. Wród dziewcz¹t
pierwsze miejsca i z³ote medale zdoby³y: Dominika B³asiak w wadze 35
kg, Wioletta Porêbska w wadze 52 kg oraz Monika Kubica w wadze 57
kg., natomiast Beata Jarczyk zajê³a trzecie miejsce, zdobywaj¹c medal
br¹zowy.
Wród ch³opców na najwy¿szym podium znaleli
siê zawodnicy Ryszard Kubica i Tomasz Zagóra, a ich
klubowi koledzy: Artur Kula,
Dawid Brachaczek i Dariusz
Jarmoszko zdobyli medale
br¹zowe.
Kolejne zawody w ramach
Ligi Szkolnej w Judo odby³y
siê w dniu 26 marca br.w
Szczyrku. Na podium stanê³y: Dominika B³asiak, zdobywaj¹c srebrny medal oraz
Beata Jarczyk zdobywaj¹c
medal br¹zowy. Zawodnicy:
Tomasz Zagóra oraz Ryszard
Kubica wywalczyli medale
br¹zowe. (H.K)
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65 rocznica Cichociemnych
zdj. Dagmara Górniak

To kilka zdjêæ z kolekcji pañstwa Snopków, dotycz¹cych
¿ycia Stanis³awa Krzymowskiego, pokazanych na spotkaniu z kombatantami.

Najlepszy Stó³ Wielkanocny
zdj. Adam Brudny

